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Vacatures! Gemeente Wielsbeke zoekt:

diensthoofd/coördinator sociaal huis
sportdeskundige

diverse vakantiejobs
en meer!

#teamwielsbeke – www.wielsbeke.be/vacatures

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

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTEDIENSTEN & OCMW
• Donderdag 29 december 2022 
• Vrijdag 30 december 2022
• Maandag 02 januari 2023 (2de nieuwjaarsdag)

INTERGEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken

BIBLIOTHEEK - BIBOX
• 29, 30 en 31 december 2022 (sluitingsdagen eindejaarsperiode)
• Maandag 02 januari 2023 (2de nieuwjaarsdag) 

 

• 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

    
Beste inwoners,

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

We zouden het bijna vergeten zijn dat we het afgelopen jaar konden terugkeren 
naar de normaliteit van elke dag. We konden opnieuw gaan werken, ons ontspannen, 
boodschappen doen, … zonder beperkingen. 

We kunnen ook terugblikken op de opening van ons sportcentrum Hernieuwenburg 
en het openstellen van de nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem, waarna de 
verplaatsingen daar opnieuw normaal konden verlopen. Bovenal betekende dit voor de 
zwakke weggebruiker een bijzonder veilige doortocht.

Intussen werden we wel geconfronteerd met exploderende energieprijzen. Onze 
gemeente heeft heel wat infrastructuur. Dit betekent dat we ook moesten waken over 
een beperkter en zuiniger energieverbruik. 

Als gemeente doen we er alles aan om de energiefactuur zo laag mogelijk te houden. 
Dat deden we al door de straat- en monumentverlichting op weekdagen uit te zetten van 23u00 tot 04u30, door de 
verwarming en verlichting in alle gemeentelijke gebouwen aan te passen en door het zwembad tijdens de kerstvakantie dicht 
te houden. 

Het ziet er naar uit dat ook 2023 een uitdagend jaar zal worden. De voorbereidingen van de bouw van een nieuw 
woonzorgcentrum op het domein Hernieuwenburg gaan in 2023 van start. We rekenen erop dat we in de loop van 2023 de 
figuurlijke eerste spadesteek zullen kunnen geven. 

Onze lokale handelaren willen we ook in 2023 blijven steunen. Daarom nog een warme oproep om je feest-inkopen lokaal te 
doen. Ben je nog op zoek naar een eindejaars- of nieuwjaarsgeschenk? Overweeg dan ook eens de Wielsbeke Cadeaubon. 
Deze bon kan gebruikt worden bij bijna 60 handelaars in groot-Wielsbeke. Er is dus volop keuze én je steunt er de lokale 
economie mee. 

Uw burgemeester,
Jan Stevens
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Technical specifications

Magno Plus Silk
Product Information 

Magno Plus Silk is a coated fine paper available in sheets and reels for offset printing

  
Parameter Standard  Unit 

Basis weight ISO 536 g/m² 90 100 115 130 150 170 200 250 300 350 400

CIE whiteness (D65/10°) ISO 11475 % 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Opacity ISO 2471 % 92,5 94 95,5 96,5 98 98,5 99 99,5 100 100 100

Gloss TAPPI 75° ISO 8254-1 % 32 32 32 32 32 32 32 35 35 35 35

Bulk ISO 534 cm³/g 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95 1,00 1,05 1,05

Target production values · Regional variations in specifications may apply; please contact your local Sales office for more information. Updated: 22.03.2022.

Mill Certification

The quality of the manufacturing is managed according to the requirements of  
ISO 9001.

The environmental aspects of the mill are managed according to the require-
ments of ISO 14001.

The energy consumed and the emissions generated by the mill are managed  
according to ISO 50001.

The mills are both FSC and PEFC CoC certified, and all wood raw material origi-
nates from sustainable and controlled sources.

The mills are both FSC and PEFC CoC certified, and all wood raw material origi-
nates from sustainable and controlled sources.

The health and safety of the mill employees are managed according to the  
requirements of ISO 45 001.

Product Certification

Pulp is bleached without the use of elemental chlorine (ECF).

PEFC certification on request/subject to availability.

FSC certification on request/subject to availability.

Only approved chemicals used, in compliance with BfR recommendation XXXVI 
‘Paper and Board for Food Contact’. Magno Plus Silk is suitable for direct con-
tact with dry and fatty foodstuff.

Meets the purity requirements (heavy metal content) of EN 71-3 ‘Toy Safety’,  
part 3 ‘Migration of certain elements’ and part 9 ‘Organic chemical compounds’.

The key environmental parameters of the product are 
presented at the Paper Profile.

Archivability tested according to the requirements of 
DIN 6738, Lifespan class - LDK 24-85.

Dry toner: Suitable for dry toner.

HP Indigo: Certified for HP Indigo (90 – 350 g/m²).

For the complete version of this datasheet please visit: www.sappiandyou.sappi.com

Packaging of product complies with packaging and waste directive 94/62/EC (article 11). 
Magno Plus Silk is fully recyclable.

De gemeentelijke infokrant wordt gedrukt op
PEFC en FSC gecertifieerd papier. 
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REDACTIESECRETARIAAT: 
Gemeentehuis – dienst beleidsondersteuning
Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke - communicatie@wielsbeke.be

BEELDGEBRUIK: www.shutterstock.com / www.ingimage.com 

DEADLINES EERSTVOLGENDE INFOKRANTEN: 
Hieronder vind je de deadlines voor het binnenbrengen van artikels. 
Deze deadlines worden strikt en zonder uitzondering toegepast.  
Artikels die na de genoemde datum worden aangeleverd, zullen niet 
worden weerhouden.  

INFOKRANT EDITIE MAART - APRIL 2023
DEADLINE VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023

INFOKRANT EDITIE MEI - JUNI 2023
DEADLINE VRIJDAG 7 APRIL 2023

Artikels kunnen gemaild worden naar communicatie@wielsbeke.be of 
op drager binnengebracht worden op het redactiesecretariaat. Gelieve 
teksten aan te leveren in Word (niet in pdf) – foto’s enkel in JPG, EPS 
of TIFF. Foto’s aub afzonderlijk doorsturen in hoge resolutie en niet 
inwerken in het Word-document. 

Vanaf januari 2023 wordt het aantal pagina’s van de infokrant beperkt tot 
32. De redactie probeert zo veel mogelijk ingezonden artikels en affiches 
op te nemen, maar behoudt zich het recht tot het inkorten of het niet 
plaatsen van bijdragen. In dat laatste geval wordt de inzender verwittigd.

De activiteitenkalender wordt vanaf 2023 niet langer in de infokrant 
opgenomen. Voor alle activiteiten verwijzen we door naar de eigen 
kalenders van de betreffende verenigingen. 
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Kort genoteerd uit de gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2022 
1.  Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2.  Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 13 december 2022 

- CREAT/TMVS.
3.  Goedkeuring agenda, statutenwijziging, partiële splitsing en fusieoperatie en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaats-

vervanger buitengewone algemene vergadering van 20 december 2022 – Gaselwest.
4.  Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van
 20 december 2022 - DVV Midwest.
5.  Vaststelling reglement verloren voorwerpen.
6.  Kennisname budget 2023: kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius te Wielsbeke.
7.  Definitieve vaststelling grondverwervings- en rooilijnplannen en bijhorende onteigeningstabellen Heirweg-Wakkensteenweg.
8.  Goedkeuring uitbreiden beheersoverdracht Imog.
BP. 1   Goedkeuring afschaffing gedeelte buurtweg nr. 15 en verleggen gedeelte buurtweg nr. 18.
BP. 2  Voorstel tot blokkeren indexering zitpenningen voor de zittingen van de gemeenteraad, OCMW-raad, AGB Raad van   
          Bestuur en BCSD.

GEMEENTERAAD VAN 17 NOVEMBER 2022
1.  Goedkeuring notulen - openbare zitting.
2.  Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 

7 december 2022 – Psilon.
3.  Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 

14 december 2022 – WVI.
4.  Goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene 

vergadering 20 december 2022- Imog.
5.  Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2023 aan PZ Midow.
6.  Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2023 aan HVZ Fluvia.
7.  Goedkeuring prijssubsidiereglement Bibox en sportinfrastructuur.
8.  Vaststelling retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor 2023-2025 – Fluvius.
9.  Definitieve goedkeuring nieuwe straatnaam voor Pater Missiaenstraat.
10. Goedkeuring bestek met nr. 16.46 en raming opdracht “Herinrichting Heirweg fase 1 en Wakkensteenweg”.
11.  Kennisname visienota voor het regionaal mobiliteitsplan vervoerregio Roeselare.

GEMEENTERAAD VAN 15 DECEMBER 2022
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2.  Ambtshalve opvolging en eedaflegging van derde schepen.
3.  Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 6 december 2022: Goedkeuring agenda en vaststellen 

mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering op 12 december 2022 – Mivalti.
4.  Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 19 december 

2022 – WRI.
5.  Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering op 22 december 2022 – 

VVSG.
6.  Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2021 + kwijting aan de bestuurders - AGB Wielsbeke. 
7.  Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2021 - lokaal bestuur Wielsbeke. 
8.  Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Wielsbeke.
9.  Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente.
10. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
11.  Principiële goedkeuring leningsovereenkomst investeringen 2022 en 2023.
12. Goedkeuring toekennen nominatieve subsidies 2022 en 2023.
13. Goedkeuring wijziging belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2020 – 2025.
14. Goedkeuring opheffing gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2021-2025 met ingang op 

1 januari 2023 voor de verdere duur van de legislatuur.
15. Verhoging opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2023 - 2025: goedkeuring.
16. Vaststelling belastingreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025.
17. Goedkeuring nieuwe tarieven kinderopvang en speelpleinwerking + delegatie tariefwijziging aan college van burgemeester en 

schepenen.

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

De Lijn beweegt mee naar het nieuwe net
Vanaf 1 januari 2023 zet De Lijn concrete stappen om een 
heel nieuw net uit te bouwen. In verschillende fases voert ze 
over heel Vlaanderen optimalisaties in. Sommige van deze 
wijzigingen zijn groot, andere weer klein.

Hoe zien deze wijzigingen eruit voor Wielsbeke?
Voor lijn 54 Wakken-Wielsbeke-Oostrozebeke-Tielt en lijn 75 
Oeselgem-Waregem wordt de reisweg aangepast. Beide lijnen 
rijden vanaf januari niet meer via de Loverstraat, maar volgen 
de N327/Wakkensteenweg. 
De haltes Sint-Baafs-Vijve Kraaienhof en Sint-Baafs-Vijve 
Elektrische Kabien komen te vervallen. Ter hoogte van de 
Hooiestraat wordt er een nieuwe halte voorzien die bediend zal 
worden door zowel de reguliere bus als de belbus.

Er zijn geen wijzigingen in het aantal ritten per dag, maar 
beperkte verschuivingen in de dienstregeling zijn wel mogelijk. 
Raadpleeg de nieuwe dienstregeling via de routeplanner of app 
van De Lijn.

Vanaf januari rijden ook alle ritten op lijn 81 Izegem-Waregem 
door tot de halte Waregem Scholen in de Westerlaan.
Alle informatie rond onze gemeente vind je ook terug op
delijn.be/wielsbeke. 

Zoutstrooirondes Wielsbeke
In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te strooien. 
De gewestelijke wegen N357 (Rijksweg), N382 (Expresweg) en 
N327 (Wakkensteenweg) worden door het Vlaamse Gewest 
gestrooid.

De gemeentelijke wegen worden gestrooid op initiatief van 
de gemeentelijke diensten en in samenwerking met de private 
strooidiensten.

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

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

Ine Callens volgt Guido Callewaert op als derde schepen
Vanaf januari 2023 volgt Ine Callens uit Sint-Baafs-Vijve Guido Callewaert op als derde 
schepen. Vanwege de wissel zijn er ook kleine verschuivingen in de bevoegdheden van de 
andere schepenen. Je vindt alle wijzigingen op onze website: www.wielsbeke.be. 

Je kan voortaan bij Ine terecht voor volgende zaken:
o Onderwijs
o Toerisme
o Ophalen en verwerking van huishoudelijk afval (IMOG)
o Afval- en materialenbeheer
o Geïntegreerd duurzaamheidsbeleid
o Jeugdbeleid
o Kinderopvang
o Lokale economie
o Verkeer en mobiliteit

Ine is bereikbaar via ine.callens@wielsbeke.be en telefonisch via 0476 28 75 27.
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Proficiat!
Het gemeentebestuur houdt er aan om jubilarissen officieel te ontvangen op het gemeentehuis ter viering van hun gouden, 
briljanten of diamanten jubileum. Via deze weg willen we alle jubilarissen nogmaals proficiat wensen.

Gouden jubileum 
Luc Taghon - Roza Blondeel 

Gehuwd te Wielsbeke 22/09/1972 - viering 15/10/2022

Diamanten jubileum
Frans Devoldere - Godelieve Vandenbulcke 

Gehuwd te Ooigem 19/10/1962 - viering 22/10/2022

Diamanten jubileum
Norbert Decock - Jeannette Callens 

Gehuwd te Sint-Baafs-Vijve 28/11/1962 - viering 2/12/2022

Diamanten jubileum
Paul Comyn en Orfa Wittewrongel 

Gehuwd te Meulebeke 09/11/1962 - viering 3/12/2022

Wie rijdt, drinkt niet
Na twee coronajaren met veel beperkingen komt 
het fenomeen ‘rijden onder invloed’ terug vaker 
voor. In de eerste 9 maanden van 2022 gebeurden 
er in België zowat 3150 letselongevallen waarbij de 
bestuurder te veel gedronken had. Ongevallen die 
vermeden hadden kunnen worden.

Nog tot en met eind januari wordt er over heel het 
land extra gecontroleerd op rijden onder invloed.
Dat kan op elk moment van de dag en op elke 
locatie. Wees gewaarschuwd!

Aanvraagformulier vakantiejob 2023

 
Persoonlijke gegevens

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

Straat en nummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelieve beschikbare periodes aan te duiden.

O ma. 12/06 t/m zo. 18/06 O ma. 17/07 t/m zo. 23/07 O ma. 28/08 t/m do 31/08

O ma. 19/06 t/m zo. 25/06 O ma. 24/07 t/m zo. 30/07 O vr. 01/09 t/m zo. 03/09

O ma. 26/06 t/m vr. 30/06 O ma. 31/07 t/m zo. 06/08 O ma. 04/09 t/m zo. 10/09

O za. 01/07 t/m zo. 02/07 O ma. 07/08 t/m zo. 13/08 O ma. 11/09 t/m zo. 17/09

O ma. 03/07 t/m zo. 09/07  O ma. 14/08 t/m zo. 20/08  O ma. 18/09 t/m zo. 24/09

O ma. 10/07 t/m zo. 16/07 O ma. 21/08 t/m zo. 27/08 O ma. 25/09 t/m za. 30/09

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

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

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

     Gelieve JA te omcirkelen bij je voorkeur.

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

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

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

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

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

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

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

WZC / LDC (Lokaal Dienstencentrum)   Onderhoud (poetsen) .............................................................................................................................. JA 

Plaats van tewerkstelling

 C M Y K
 91 43 0 0

 C M Y K
 50 30 0 0

 C M Y K
 45 47 75 0

 C M Y K
 60 65 100 0

✂
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       Vacature - Lokaal bestuur Wielsbeke 
SPORTDESKUNDIGE 
Contractueel onbepaalde duur (sportdienst), voltijdse betrekking (38/38e) 

De sportdienst staat in voor het stimuleren van het sportgebeuren opdat de bevolking van Wielsbeke op een kwaliteitsvolle manier kan 
participeren. De dienst streeft een sportieve en recreatieve uitstraling na.

Functie-inhoud:
Sportbeleidsplan uitwerken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen. Sportpromotionele activiteiten (sportevenementen) voorbereiden, 
uitvoeren, evalueren en bijsturen. Naast het organiseren van sportpromotionele activiteiten behoren redden en lesgeven tot de 
basistaken van de sportdeskundige.

Aanbod:
• contractuele tewerkstelling, 1 voltijds
• B1-B3 weddeschaal - basismaandwedde minimum geïndexeerd: 2771,17 euro 
• vakantiegeld, eindejaarstoelage 
• maaltijdcheques (8 €), ecocheques, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 

gunstige verlofregeling: ts 30-35 vakantiedagen aangevuld met 2 kermisdagen, 14 feestdagen

Voorwaarden:
• In het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma LO (lichamelijke opvoeding)
• In het bezit zijn van een hoger redderdiploma en de wettelijke erkende bijscholing gevolgd hebben of het reddersdiploma/wettelijk  
   erkende bijscholing binnen een termijn van max. 6 maanden behalen

Info: 
Via schriftelijke, praktische en mondelinge proef die zal doorgaan in de week van 23/01/2023. Werfreserve van 3 jaar.

Selectie: 
Voor verdere inlichtingen kan je je wenden tot de coördinator vrije tijd 056 67 32 60 of via mail: steven.lefebvre@wielsbeke.be

Interesse?
Stuur of mail volgende documenten -of via persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs- aan het gemeentebestuur van 
Wielsbeke, t.a.v. personeelsdienst, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke, personeelsdienst@wielsbeke.be en dit ten laatste op
12/01/2023 (poststempel geldt als bewijs): • een sollicitatiebrief,

 • je CV, 
 • kopie diploma 
 • kopie hoger redderdiploma + bijscholingsattest

 C M Y K
 91 43 0 0

 C M Y K
 50 30 0 0

 C M Y K
 45 47 75 0

 C M Y K
 60 65 100 0

    GEMEENTE
PLAATS/DIENST FUNCTIE INTERESSE

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

Dienst vrije tijd onderhoud (poetsen) gemeentelijke gebouwen (sporthal,…)  ............................................ JA 

 Lesgever sportkamp (7)  (week 3/07 – 7/07; week 10/07 – 14/07; week 14/08 – 18/08;  

 week 21/08 – 25/08)   .............................................................................................................................. JA

 Redder/lesgever binnenzwembad - sportkamp (8)  (week 3/07 – 7/07; 

 week 10/07 – 14/07; week 14/08 – 18/08; week 21/08 – 25/08)   ....................................... JA

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

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

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

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

 Praktische hulp bij avondmarkt tijdens Wielsbeekse feesten .............................................. JA

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

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

 Technisch assistent – patrimonium (gemeente en OCMW) .................................................. JA 

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

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

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

sociaal verpleegkundige, …

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

(3) studierichting: minimum 5e jaar verzorging

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

(5) minimum 18 jaar

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

(7) minimum 18 jaar + studierichting: lichamelijke opvoeding 

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

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

Opgemaakt te …………………………………. op  ..../..../2023.
 
Handtekening:

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

U zal vóór de paasvakantie via brief verwittigd worden indien u al dan niet een job wordt toegewezen.

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

op te sturen naar: Gemeentebestuur Wielsbeke, T.a.v. de personeelsdienst, Rijksweg 314 - 8710 Wielsbeke
vóór 23/02/2023!

U zal vóór de paasvakantie via brief verwittigd worden indien u al dan niet een job wordt toegewezen.

✂

       Vacature - OCMW Wielsbeke

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.
Profiel:

• Je hebt zin om het sociaal en welzijnsbeleid in Wielsbeke mee vorm te geven 
• Je bent een echte teamspeler, die de medewerkers op de dienst wil ondersteunen 
• Je bent empathisch ingesteld 
• Je gaat nauwgezet en planmatig te werk zodat de opvolging en coördinatie van dossiers vlot verloopt 
• Ervaring op een sociale dienst is een pluspunt, maar geen vereiste.

Voorwaarden:
• Je beschikt over een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs 
• Je hebt minimum 4 jaar relevante beroepservaring.
Aanbod: 
Een boeiende afwisselende job met een ruime verantwoordelijkheid in een gedreven en dynamisch team met een aantrekkelijk 
brutomaandloon (min. € 3071,64 en max. € 5003,92) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, 
hospitalisatieverzekering en terugbetaling kosten openbaar vervoer. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve 
van 3 jaar.
Wil jij jouw steentje bijdragen aan het sociaal en welzijnsbeleid in Wielsbeke? Solliciteer dan nu voor deze vacature!

Interesse?
Tot en met 14/01/2023 kan je online solliciteren via personeelsdienst@wielsbeke.be door jouw motivatiebrief en CV, een kopie 
van het gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister te bezorgen.
Voor verdere inlichtingen rond de inhoud van de functie kan je je wenden tot Ingrid.DeBelser@wielsbeke.be.
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       Vacature - DCO Wielsbeke 
HUISHOUDHULP 

Wil je graag werken in eigen streek? 
Wil je graag flexibele uren die perfect matchen met jouw privé-
leven?
Wil je graag werken voor een werkgever die in jou gelooft?
Kom bij ons werken als huishoudhulp en je bent zeker van het 
respect dat je verdient!

NET@WORK Wielsbeke wil jou graag ontmoeten en geeft je graag 
vrijblijvend informatie.

Wat bieden wij jou?
• Werken binnen een bedrijf waar je geen nummer bent, waar je 

gerespecteerd en ondersteund wordt in je werk.
• Werken in eigen regio.
• Brutoloon volgens paritair comité 322.01, stijgt met de 

anciënniteit en index-aanpassingen.
• Maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarspremie, 

verplaatsingsvergoeding, een aanwezigheidspremie, 
kledijvergoeding, werkkledij en poetsschoenen.

Waar en hoe solliciteren:
Per mail: joke.opsomer@netatwork.be
Per telefoon: 056 66 36 40

Persoonlijk aanmelden na afspraak:  
bij Joke Opsomer - Molenstraat 61, 8710 Wielsbeke

Kermisdata 2023: save the dates! 
OMMEGANG
21 mei   Sint-Baafs-Vijve Ommegang
18 juni   Wielsbeke en Ooigem Ommegang 

KERMIS
26 en 27 augustus Kermis Ooigem
1, 2 en 3 september Wielsbeekse Feesten
7 en 8 oktober  Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve

Opgepast voor valse mails over heffingen en 
belastingen
Steeds vaker duiken mails op van incassobureaus / gerechtsdeurwaarders die 
verstuurd zouden worden in opdracht van de gemeente Wielsbeke. Deze mails zijn 
vals!

Een voorbeeld dat halverwege december circuleerde vind je naast deze tekst. 
Deze mail werd verstuurd door “GDWFLEX – Gerechtsdeurwaarders”, zogezegd in 
opdracht van de gemeente. Het e-mailadres dat gebruikt werd was
fixdebt.services24@outlook.com.

Maak nooit zomaar geld over.

• Rapporteer de mail eventueel via verdacht@safeonweb.be.
• Bij twijfel over de echtheid van een mail, contacteer de financiële dienst. 

De lokale politie en Safe on Web zijn op de hoogte.

Wintertips:
bescherm jouw waterleiding en watermeter!
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het 
kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. Is het niet mogelijk 
een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. 
Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman. 

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan 
koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten 
lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter. Stel je 
plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. 

Zijn je leidingen toch bevroren? Raadpleeg dan de website van De Watergroep en lees hoe je best te werk gaat.

Wielsbeke Cadeaubon 
Op zoek naar een passend eindejaars- of nieuwjaarsgeschenk?
Met de Wielsbeke Cadeaubon zit je altijd goed!

Met de Wielsbeke Cadeaubon kan je terecht bij meer dan 50 
handelaars in groot-Wielsbeke.

Je kan de bon aankopen aan het onthaal in het gemeentehuis 
of via onze website: www.wielsbeke.be/cadeaubon
Je vindt er ook een overzicht van alle deelnemende 
handelaars.
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 onderwijs

DOKTERS 

Algemeen wachtnummer:  1733   
Adressen dokters:

 - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
 - Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
 - Dr. PARMENTIER, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
 - Dr. VAN HOECKE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: 056 66 97 97
 - Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: 056 60 62 65
 - Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. BAGEART, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. DUMON, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Dr. VANDE VELDE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: 056 66 96 90
 - Wachtpost Regio Waregem: algemeen wachtnummer 1733. Open van vrijdagavond 19u00 tot maandagmorgen 08u00, 
en avond voor feestdag van 19u00 tot de ochtend na de feestdag 08u00. Telefonische aanmelding noodzakelijk! Je 
vindt de wachtpost op de site van het ziekenhuis Waregem in de Vijfseweg 150 tegenover de dienst spoedgevallen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Wachtdiensten

De wachtdienst 
Algemeen Tandarts:

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

Opgelet:  

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

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

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

✂ Bewaar deze pagina - Verschijnt 2 keer per jaar in dit infomagazineKijkdag zondag 5 maart 2023
Basisschool Springeling - Wielsbeke
Wat gaat de tijd toch snel…
Nog even en jullie kleine spruit mag al zijn eerste stapjes zetten in het peuterklasje. 
Een hele gebeurtenis!

Kom naar onze volgende kijkdag op zondag 5 maart van 10u00 – 12u00.
Kom je graag op een ander moment een kijkje nemen op onze school? 
Ook dat kan.
Maak een telefonische afspraak via 056 66 64 75 of mail: info@springeling.be.

We kijken er al naar uit om jullie te ontmoeten!
Het SPRINGELING-team

2,5 jaar en aan het popelen om naar de klas te gaan?
In Het Vlinderbos is het leuk vertoeven. Hier mag jouw kind uniek zijn en 
begeleiden we alle kinderen in hun groei naar volwassenheid.
Dit in een groene, creatieve en uitdagende omgeving.

Neem gerust contact op met de school via: info@hetvlinderbos.be of 056 66 66 48
Misschien ontmoeten we elkaar binnenkort op één van onze speelvoormiddagen of 
onze kennismakingsdag.

Eerste schooldag voor alle peuters geboren t.e.m. 09/07/2020: 09/01/2023

• Speelvoormiddag 25/01/’23 > voor alle peuters geboren t.e.m. 01/08/2020 
(instap 01/02/’23)

• Speelvoormiddag 15/02/’23 > voor alle peuters geboren t.e.m. 27/08/2020 
(instap 27/02/’23)

• Speelvoormiddag 29/03/’23 > voor alle peuters geboren t.e.m. 17/10/2020 
(instap 17/04/’23)

• Speelvoormiddag 17/05/’23 > voor alle peuters geboren t.e.m. 22/11/2020 
(instap 22/05/’23)

Een kindje geboren na 22/11/2020 of in 2021?  
Noteer dan alvast zaterdag 22 april 2023 in jullie agenda.  
Wij ontmoeten jullie graag om 10u00 in Het Vlinderbos.
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2023: Acht bloedinzamelingen in eigen gemeente
In 2022 mochten we op onze collectes in Wielsbeke, Ooigem en 
Sint-Baafs-Vijve in totaal 659 bloeddonaties noteren. 35 donoren 
vonden voor de eerste maal de weg naar een bloedinzameling. 
Uiteraard willen we, samen met jullie, in 2023 minstens even 
goed doen!

Dit zijn de data en de locaties van de 
bloedinzamelingen in onze gemeente:

Di. 7 februari in Sint-Baafs-Vijve (Den Aert)
Vr. 17 februari in Wielsbeke (Cultuurcentrum)

Di. 16 mei in Ooigem (OC Leieland)
Vr. 26 mei in Wielsbeke (Cultuurcentrum)
 
Wo. 16 augustus in Sint-Baafs-Vijve (Den Aert)
Vr. 25 augustus in Wielsbeke (Cultuurcentrum)

Vr. 3 november in Wielsbeke (Cultuurcentrum)
Di. 7 november in Ooigem (OC Leieland)

Reserveer nu al jouw bedje voor 7 of 17 februari, collecte telkens 
van 17u00 tot 20u30.
Dat kan via https://donorportaal.rodekruis.be of via het gratis 
nummer 0800 77 700.

Vragen? Contacteer ons via bloed@wielsbeke.rodekruis.be

Gratis zitdag Groeipakket
Elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft recht op een 
Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Dit is een pakket met 
financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind en elk gezin. 
Heb je vragen over jouw dossier, over toeslagen zoals de 
schooltoeslag of sociale toeslag? Wil je meer uitleg over 
bedragen of heb je hulp nodig bij het nakijken van je rechten? 

Vanaf januari gaat Huis van het Kind Wielsbeke van start 
met een tweemaandelijkse zitdag, in samenwerking met 
FONS. Tijdens deze zitdag kan je vragen stellen over wat het 
groeipakket voor jouw gezin betekent.  

Iedereen is welkom, het maakt niet uit bij welke uitbetaler je 
bent aangesloten.
Deze dienstverlening is gratis. Het is noodzakelijk om vooraf een 
afspraak te maken.
De zitdag gaat door in Huis van het Kind Wielsbeke (Sociaal 
Huis), Hernieuwenstraat 15, 8710 Wielsbeke.  

De zitdagen voor 2023 zijn telkens van 13u00-16u00 en dit op: 
Dinsdag 10 januari 
Dinsdag 14 maart
Dinsdag 9 mei
Dinsdag 4 juli
Dinsdag 12 september
Dinsdag 14 november 

Maak een afspraak via huisvanhetkind@wielsbeke.be of
via 056 66 52 83.

W I E L S B E K E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maerten Celeste 
Zwaantjesstraat 6 - 8710 Ooigem
GSM: 0478 81 42 94
E-mail: celeste.maerten@hotmail.com

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

Seynaeve Shanna Thuisverpleging
Spaanderstraat 70 - 8710 Wielsbeke 
GSM: 0479 13 70 36
E-mail: shannaseynaeve@hotmail.com

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

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

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

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

Thuisverpleging

✂ Januari 2023: maand van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen 
baarmoederhalskanker

Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje 
nemen. Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk 
op te sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog 
heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via deze test 
opgespoord.
Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige 
behandeling is vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel 
baarmoederhalskanker krijgt. 

DE TIJD VLIEGT: DRIE JAAR IS ZO VOORBIJ … 
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een 
uitnodigingsbrief als je tot de doelgroep behoort en het te lang 
geleden is dat je een uitstrijkje hebt laten nemen.

Je maakt dan zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog 
op een dag waarop je niet ongesteld bent.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60 160 tussen 09u00 en 12u00 en 13u00 en 16u00,
stuur een mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar 
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be. 

huis van het kind 



DAG 2022!
www.instagram.com/gemeentewielsbeke

#igwielsbeke



 jeugd jeugd 
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OPENINGSDATA VAKANTIEWERKINGEN 2023
• Krokusvakantie  (Maandag 20 februari t.e.m. vrijdag  

24 februari 2023)
o Kinderopvang ‘t Kapoentje

 Tijdens de krokusvakantie is ’t Kapoentje geopend voor 
alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

• Paasvakantie (Maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april 2023)
o Kinderopvang ‘t Kapoentje

 Tijdens de paasvakantie is ’t Kapoentje geopend voor 
alle kinderen van 2,5 tot 8 jaar.

o Speelpleinwerking ’t Ravotterke
 Tijdens de paasvakantie is ’t Ravotterke geopend voor 

alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Gesloten op maandag 10 april (paasmaandag)

• Zomervakantie (maandag 3 juli t.e.m. donderdag 20 juli en 
maandag 7 augustus t.e.m. donderdag 31 augustus 2023)

o Kinderopvang ‘t Kapoentje
 Tijdens de zomervakantie is ’t Kapoentje geopend voor 

alle kinderen van 2,5 tot 8 jaar.
o Speelpleinwerking ’t Ravotterke

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

Gesloten van vrijdag 21 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus.
Gesloten op maandag 14 en dinsdag 15 augustus (O.L.V. 

Hemelvaart)

• Herfstvakantie (Maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag  
3 november 2023)

o Kinderopvang ‘t Kapoentje
 Tijdens de herfstvakantie is ’t Kapoentje geopend voor 

alle kinderen van 2,5 tot 8 jaar.
o Speelpleinwerking ’t Ravotterke

 Tijdens de herfstvakantie is ’t Ravotterke geopend voor 
alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Gesloten op woensdag 1 november (Allerheiligen)

• Kerstvakantie (Maandag 25 december t.e.m. vrijdag  
5 januari 2024)

o Kinderopvang ‘t Kapoentje
 Tijdens de kerstvakantie is ’t Kapoentje geopend voor 

alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Gesloten op maandag 25 december (Kerstmis) en 

maandag 1 januari (Nieuwjaar)

Krokusvakantie 2023
Kinderopvang ‘t Kapoentje

• Voor wie: alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
• Wanneer: Van maandag 20 februari t.e.m. vrijdag  

24 februari 2023. Adres: W.B. Cartonstraat 46,  
Sint-Baafs-Vijve (lokalen voor- en naschoolse opvang)

• Inschrijven:
 Voor de krokusvakantie in 2023 zijn er opnieuw inschrij-

vingen vooraf. Inschrijven voor de krokusvakantie kan 
vanaf woensdag 18 januari tot en met woensdag  
15 februari.

Meer info over de vakantiewerkingen en inschrijvingen:
 - www.wielsbeke.be/travotterke
 - www.wielsbeke.be/tkapoentje

• Meer info: 
 jeugd@wielsbeke.be - 056 67 32 70 - www.wielsbekeTiener Techniekacademie

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? En ben je nog op zoek naar 
een leuke hobby?

In de Tiener Techniekacademie neem je deel aan 8 
workshops waar je onder begeleiding van 2 techniek 
coaches 4 boeiende technische STEM-projecten maakt uit 
onderstaande lijst:

• Je bouwt zelf een energiezuinig flatgebouw met windtur-
bine.

• Geen ongewenste bezoekers meer met je eigen deurmat-
alarm.

• Niets vergeten? Dankzij jouw magnetisch memobord houd 
je alles mooi bij.

• Kinderen baas! Je leert een LEGO-robot programmeren 
zodat hij jouw bevelen uitvoert.

• Een periscoop enkel voor een onderzeeër? Niets van, jij 
bouwt er zelf een! 

Én je gaat ook op actief bedrijfsbezoek! 
Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen.

De workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag 
van 13u30 tot 15u30 in OC De Vlaschaard (W.B. Cartonstraat 
44A). 

Voor de hele reeks betaal je 70 euro, en na afloop van de 
workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd. 
De eerste workshop gaat door op 15 februari.

Ben je nog niet ingeschreven? Ga dan als de bliksem naar 
www.techniekacademie.be/wielsbeke.

Kies voor Tiener Techniekacademie en klik via het menu 
bovenaan door naar de inschrijvingstool om in te schrijven. 

3e open jeugdraad
Op dinsdag 28 februari gaat de 3e open jeugdraad door. Dit is een bijeen-
komst van jongeren die graag hun mening willen geven. We bespreken 
allerhande thema’s en gaan er verder mee aan de slag.

Wil jij ook graag jouw zegje doen over het fietspad dat niet goed ligt in je 
straat? Wil je aan de alarmbel trekken omdat er meer hulp moet zijn voor 
mentale gezondheid of vind je juist dat er meer ondersteuning moet zijn 
voor jeugdverenigingen? 

Kom af naar de Bibox in Wielsbeke (Markt 1) en vergezel ons vanaf 19u30. 
We starten met een drankje en gaan om 20u00 echt van start!

Graag tot dan!
De jeugdraad

Studeren in de bib
Studenten die op zoek zijn naar een rustige studieruimte zonder veel 
afleiding kunnen terecht in de leeszaal van de bibliotheek tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek.

Er is wifi en elektriciteit voor het gebruik van laptops. 

Openingsuren Bibox:
Maandag:  14u00 – 19u00
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 09u00 – 12u00 en 13u00 – 19u00
Donderdag: gesloten
Vrijdag:  09u00 – 12u00 en 13u00 – 18u30
Zaterdag: 13u00 – 15u30
Zondag:  gesloten
De bib is gesloten van 29 december 2022 tot en met 2 januari 2023.

We wensen alle studenten alvast veel succes met hun examens!

Word jij opvangouder?
Ben je graag aan de slag met kinderen? Ben je vrij in de paasvakantie, zomervakantie 
of herfstvakantie? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken. We zoeken 
opvangouders die toezicht houden tijdens de vooropvang (07u00-09u00) en die 
gedurende de voormiddag (09u00-12u00) knutselen of spelen met de kinderen en 
toezicht houden.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan zeker contact met ons op 
via jeugd@wielsbeke.be.

Word jij onze nieuwe moni?
Word of ben je 16 jaar in 2023? Ben je een creatieve duizendpoot of een handige 
harry? Ben je op zoek naar een knotsgekke vriendengroep en werk je graag met 
kinderen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Op zaterdag 4 maart van 14u00 tot 16u00 organiseren we in ’t Ravotterke 
(Hernieuwenstraat 14a, Wielsbeke) een monitorenwerving voor speelpleinwer-
king ‘t Ravotterke. We laten je op een actieve manier kennismaken met onze 
speelpleinwerking en je leert de huidige monitoren kennen. Nog niet helemaal 
overtuigd? We zorgen ook voor lekkere donuts en een drankje!

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

Kort genoteerd uit de OCMW-raad
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 OKTOBER 2022
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring beslissing m.b.t. oprichting van en deelname aan de publiekrechtelijke welzijnsvereniging “Ter Lembeek” conform deel III, 

titel IV, hoofdstuk II van het decreet over het lokaal bestuur.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 NOVEMBER 2022
1.  Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring indexering ligdagprijs woonzorgcentrum Ter Lembeek en groep van assistentiewoningen Den Dries vanaf 1 januari 2023.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 DECEMBER 2022
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting.
2. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering van 16 december 2022 - W13.
3. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 19 december 2022 – WRI.
4. Goedkeuring wijziging en vaststelling reglement crisis- en doorgangswoningen.
5. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2021 - lokaal bestuur Wielsbeke.
6. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW.
7. Goedkeuring aanpassing prijzen restaurant lokaal dienstencentrum Ter Lembeek vanaf 1 januari 2023.

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

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! 

Contact: Hernieuwenstraat 15 
 ldc@ocmwwielsbeke.be 
 056 67 45 06  
 Volg ons op facebook www.facebook.be/LDCterlembeekwielsbeke  

RESTAURANTMIDDAGEN
   

Woensdag 18 en donderdag 19 januari vanaf 12u00 

Soep van de dag
--

Kalkoenlapje
Gekaramelliseerd witloof en gestoofde miniworteltjes

Hertoginne-aardappelen
--

Bavarois

Of dagmenu restaurant Ter Lembeek 

 
Woensdag 14 en donderdag 15 februari vanaf 12u00

Soep van de dag
--

Oostends vispannetje 
Aardappelpuree

--
Valentijnsgebakje

Of dagmenu restaurant Ter Lembeek 

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 8 euro per persoon.

Wie wijn wenst, kan een flesje van 25 cl aankopen
voor 3,50 euro. 

 
  DIENSTVERLENING      

Restaurant

Dagelijks kan je in het restaurant van het Lokaal Dienstencentrum terecht voor een lekkere dagschotel. Voor de prijs van 8 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.

Dansles line-dance   
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 
vanaf 9 januari van 09u00 tot 11u00. Nieuwe dansers kunnen 
contact opnemen met het nummer 056 67 45 01.  

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.

Voor meer info, neem gerust 
contact op met het nummer 
056 67 45 01.

Kaartnamiddagen De Vrije Manillers
Leg je al eens graag een kaartje? Sluit je dan bij onze kaarters-
club ‘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. 

Mindful yoga-sessies 
Lesgeefster Nathalie De Backere neemt je mee op weg naar 
een gezonde geest in een gezond lichaam. Elke donderdag 
vanaf 12 januari 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 abonnement van 55 euro voor 11 
lessen. De lessen lopen tot eind maart. Het abonnement kan je 
aankopen aan de balie van het Sociaal Huis of de dienst Vrije 
Tijd. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen met het 
nummer 056 67 45 01. 

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

Op dinsdag 3 januari voorzien we een driekoningentaart.
Op dinsdag 14 februari voorzien we valentijnsgebak met een 
muzikale omkadering. Iedereen welkom vanaf 14u00. 
Inschrijven is niet nodig, maar op is op.   

Creanamiddag 
Iedere laatste dinsdag van de maand kunnen creatievelingen 
in onze polyvalente zaal komen breien, haken, ... 
Je kan aan een eigen stukje werken of je kan onder bege-
leiding 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 17 januari – vanaf 14u00 in de cafetaria 
Dinsdag 21 februari – vanaf 14u00 in de cafetaria

Workshop bloemschikken
Onder begeleiding van Marylène van Heart of Flower maak je 
maandelijks een bloemstukje/bloemencreatie. Er wordt steeds 
gewerkt met dagverse bloemen en er worden diverse kleuren 
voorzien. 
Woensdag 18 januari van 14u00 tot +/- 16u00
Donderdag 9 februari van 14u00 tot +/- 16u00

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



milieu - omgeving 
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 OCMW
  VORMENDE EN INFORMATIEVE ACTIVITEITEN     

 
Informaticalessen via CVO Miras 

Vanaf 2 februari tot 11 mei (niet in de weken van 20/02/2023, 03/04/2023 en 10/04/2023)

Meer info en inschrijven kan via ldc@ocmwwielsbeke.be,
0800 96 866 of rechtstreeks via het 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.

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.

Dagelijkse computerkost 
Deze cursus bestaat uit verschillende praktische workshops 
waarin je Office-pakketten, internet en multimedia leert 
combineren. De leerkracht speelt graag in op je vragen en 
speelt in op de noden van de klasgroep. In een mum van tijd 
leer je sneller werken met een computer.

We zijn volop bezig met het plannen van infonamiddagen in 
januari en februari. 
Meer info zal weldra verschijnen via de website van de 
gemeente of via onze facebookpagina. 

Aanbod  Dag Start Uur Lesgeld 

Dagelijkse computerkost Donderdagvoormiddag 2 februari  08u45 – 11u45 €75 / 40 lesuren 

Onmisbare apps voor je Donderdag 2 februari  13u15 – 16u15 €75 / 40 lesuren
smartphone/iphone - verkort

Praatcafé Luna: communiceren met personen met dementie
Praatcafé Luna is een ontmoetingsplaats voor iedereen die van nabij of van op afstand 
in contact komt met personen met dementie. Elke bijeenkomst gaat over een eigen 
thema, waarvoor we een deskundige aan het woord laten. Na de spreker maken we 
even tijd voor een drankje en een babbel en krijg je de kans om vragen te stellen.

Het eerstvolgende Praatcafé Luna vindt plaats op dinsdag 14 maart 2023, en staat in 
het teken van ‘Communiceren met personen met dementie’. Toegang is gratis.

Aan de hand van herkenbare voorbeelden maakt Expertisecentrum dementie Sophia 
duidelijk welke vormen van communicatie meer of minder succesvol zijn in het contact 
met personen met dementie.
Ze reiken je heel wat tips en bruikbare handvatten aan, waarmee je aan de slag kan.

• WAAR?
BIBOX, Markt 1, 8710 Wielsbeke

• WANNEER? 
Onthaal vanaf 19u30, start 20u00, einde 21u15 

• MEER INFO?
dementie@wielsbeke.be - 0800 12 699 - www.wielsbeke.be/dementie

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

sport & ontspanning 
Kampioenen gehuldigd in
OC Leieland
Op vrijdag 25 november vond in OC Leieland in Ooigem 
de Kampioenenhulde plaats. 

Naast alle sportkampioenen werden volgende laureaten 
gehuldigd:

Beloftevolle jongere 2022: Nand Vynckier (tafeltennis)

Sportclub van het jaar 2022: Basket Wielsbeke

Sportman van het jaar 2022: Bram Naessens (rolstoeltennis)

Sportvrouw van het jaar 2022: Liesbeth Verbiest (triatlon)

Trofee van de Sportraad 2022: Bo Durieux (baseball)

Sportverdienste 2022: Johan Verbrugge (judo)

Sportlaureaat 2022: Kürt Devrieze (tafeltennis)

Vuurwerk: wat mag wel, wat mag niet in 
Wielsbeke?
Het afschieten van vuurwerk in Wielsbeke is uitzonderlijk 
toegestaan tijdens de nacht van 31 december 2022 - 01 
januari 2023 en dit van 21u00 tot 02u00. Opgelet, de 
aansprakelijkheid blijft steeds ten laste van de afschieter 
van het vuurwerk.

Het gebruik van vuurwerk wordt van overheidswege 
evenwel sterk afgeraden. 

Buiten bovengenoemd tijdvak is het zowel op de 
openbare weg als op private terreinen, binnenplaatsen en 
op alle plaatsen die palen aan de openbare weg verboden 
om het even welk vuurwerk, wensballonnen of lampi-
onnen af te steken. Het oplaten van wensballonnen is 
overigens altijd verboden.

Meer informatie over do’s-and-don’ts van vuurwerk vind je 
op https://www.knallerbeste.be/.
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NIEUW: Lessenreeksen Sport je fit 
VOORAFINSCHRIJVENVERPLICHT

NIEUW: Lessenreeksen seniorensport en aquagym

Lessenreeks seniorensport
Wekelijks op dinsdag van 09u30 – 10u30

Start: 10/01/23 – einde 28/03/23 (Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: dansstudio Ooigem

Lessenreeks aquagym
15 minuten zwemmen,
30 minuten oefeningen in het water, 
15 minuten zwemmen

Wekelijks op woensdag van 15u45 – 16u45

Start: 11/01/23 – einde 29/03/23 (Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: Zwembad Wielsbeke

Algemene info
Kostprijs: € 33,00 voor 11 lessen
Inschrijving: vooraf inschrijven is verplicht, dit kan online via onderstaande link:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be/ (maximum 25 deelnemers)

Opgelet: om de lessenreeks te laten doorgaan moeten er minstens 10 personen ingeschreven zijn.

Deelnemers die nog in het bezit zijn van een beurtenkaart, zullen korting krijgen op de lessenreeks.
De korting zal toegekend worden aan de hand van het aantal beurten die over zijn op je kaart.

Om de korting te verkrijgen dien je je beurtenkaart in een gesloten omslag met je naam op, af te geven aan de lesgever of
op het secretariaat van de dienst Vrije tijd. De kaart moet ten laatste in ons bezit zijn op 20/01/23.

 

vanaf 9u 

 

vanaf 9u 

VOORAFINSCHRIJVENVERPLICHT

Lessenreeks fitheidsgym
Wekelijks op maandag van 18u45 tot 19u45
Start 09/01/23 – einde 27/03/23
(Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: sporthal Sint-Baafs-Vijve

Lessenreeks BBB
Wekelijks op maandag van 20u00 tot 21u00
Start 09/01/23 – einde 27/03/23
(Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: Dansstudio Ooigem

Lessenreeks aquafitness
Wekelijks op dinsdag van 19u00 tot 20u00
Start 10/01/23 – einde 28/03/23
(Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: zwembad Wielsbeke

Lessenreeks Keep fit
Wekelijks op donderdag van 20u30 tot 21u30
Start 12/01/23 – einde 30/03/23
(Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: Dansstudio Ooigem

Lessenreeks Mindful yoga
Wekelijks op donderdag van 18u30 tot 19u30
Start 12/01/23 – einde 30/03/23
(Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: cafetaria, lokaal dienstencentrum Ter Lembeek

Lessenreeks Mindful yoga
Wekelijks op donderdag van 19u30 tot 20u30
Start 12/01/23 – einde 30/03/23
(Geen les tijdens de krokusvakantie)
Locatie: cafetaria, lokaal dienstencentrum Ter Lembeek

Algemene info
Kostprijs: € 55,00 voor 11 lessen
Inschrijving: vooraf inschrijven is verplicht, dit kan online via onderstaande link:
https://inschrijvingen.wielsbeke.be/ (maximum 25 deelnemers)

Opgelet: om de lessenreeks te laten doorgaan moeten er minstens 10 personen ingeschreven zijn.

Deelnemers die nog in het bezit zijn van een beurtenkaart, zullen korting krijgen op de lessenreeks.
De korting zal toegekend worden aan de hand van het aantal beurten die over zijn op je kaart.

Om de korting te verkrijgen dien je je beurtenkaart in een gesloten omslag met je naam op, af te geven aan de lesgever of
op het secretariaat van de dienst Vrije tijd. De kaart moet ten laatste in ons bezit zijn op 20/01/23.

Fitheidsgym: Oefeningen ter bevordering van de spiergroepen 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.

Mindful yoga:  In de yogales streven we naar harmonie tussen lichaam en geest door middel van fysieke oefeningen 
 en ademhalingstechnieken.
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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. Haar dromen kregen 
vorm. Mooi, maar soms ook hartverscheurend en rauw. De drang om te creëren was 
groot en weerklonk over de fjorden, op de grens tussen kwetsbaarheid, speelsheid en 
vocale virtuositeit. In deze bizarre tijden brengt ze een wonderlijk repertoire dat ontroert, 
inspireert en verbindt. 
 
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. ‘Durf Dromen’ is de 
raad die ze wil geven, meteen ook de titel van haar nieuwe boek. Want dromen zijn 
kostbaar en moeten gekoesterd worden, zeker in moeilijke tijden. 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

CULTUURSEIZOEN 2022-2023    AVONDVOORSTELLINGEN

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

WORKSHOP  ■  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 groentefan bent?

16 maart 2023 om 18u30  -   € 60

Vogelsang

CULTUURSEIZOEN 2022-2023    WORKSHOPS

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 en workshops van toepassing.

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

Schrijf je nu in voor onze voorstellingen en workshops via www.ticketwinkel.be/wielsbeke!
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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  

Koffieconcert
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)
_

Expo februari
Van 04/02/2023 tot 26/02/2023 - Kunstacademie Waregem - afdeling Wielsbeke

De leerlingen van de Kunstacademie Waregem - afdeling Wielsbeke hebben in het 
eerste semester al heel wat leuke en verrassende werkjes gemaakt. Hun digitale 
hoogstandjes, kleurrijke schilderijen en krachtige tekeningen zullen te zien in deze 
tussentijdse tentoonstelling rond het jaarthema ‘BRUUT’.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vernissage op zaterdag 4 februari om 14u00. 
De expo loopt van zaterdag 4 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023. Open op 
zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur.

Toegang: gratis
_

Een uur cultuur
ZONDAG 19/02/2023 11u00 - Delphine Lecompte

Dichteres Delphine Lecompte is een frisse wind en verademing in het poëzieland-
schap. Ze heeft een oeuvre opgebouwd dat we stilaan indrukwekkend mogen 
noemen. Ze schroomt daarbij niets, spaart niemand en omarmt de schaamte volledig. 
Maar hoe frêle de dichteres ook mag overkomen, ze weet het publiek steeds in te 
pakken met haar spitsvondigheiden humor.

In deze lezing wordt ze geïnterviewd door Jooris Van Hulle. Hij was jarenlang 
recensent Vlaams proza voor de Standaard der Letteren en werkt thans mee aan de 
Poëziekrant, Mappalibri en Kunsttijdschrift Vlaanderen.

Tickets: € 5 
Ticketreservatie: info@andredemedts.be
Reservatie is sterk aangeraden.
Locatie: Bibliotheek Bibox
_

Koffieconcert
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 zijn debuutcd Awakening voor in Sint-Baafs-Vijve. De carrière van het 
ensemble nam een hoge vlucht toen het in 2020 de prestigieuze Supernova Kamer-
muziekwedstrijd 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 luizenkammetje, noot voor 
noot in een artistieke krul.
Tickets : € 18 (standaard) / € 11 (< 26 j. & EU Disability)

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

Wedstrijd poëzieweek 2023
Poëzie bestaat in allerlei vormen en naar aanleiding van de poëzieweek 
2023 (26/01 – 01/02) willen wij de focus leggen op 1 vorm, ‘stiftdichten’. 
Bij deze vorm vertrekt de dichter van een bestaande tekst en schrapt hij 
woorden en zinnen weg, tot er enkel een gedicht overblijft. Hier wordt 
schrijven dus echt schrappen.

Aan de poëzieweek willen we dan ook graag een wedstrijd koppelen. 
We roepen alle inwoners op om een stiftgedicht in te sturen.

Neem een pagina uit een oud boek of een artikel uit een krant of tijd-
schrift, neem een stift en schrappen maar! Geen boek op overschot? 
Dan kan je vanaf 3 januari ook een wedstrijdformulier met tekst ophalen 
in bibliotheek Bibox (Markt 1, Wielsbeke). 

Stuur je gedicht van maximum 8 regels (+ contactgegevens) naar
cultuur@wielsbeke.be tot en met 1 februari en maak kans op een 
Wielsbeke Cadeaubon van €50!

Bovendien worden de beste gedichten ook gepubliceerd in de infokrant 
van maart-april!

♥
♥♥

♥

♥

♥

Valentijnsontbijt Gezinsbond Ooigem
Zondag 12 februari 2023

Tussen 06u30 en 08u30 bezorgen wij van Gezinsbond 
Ooigem met veel liefde uw ontbijt in Ooigem, Wielsbeke of 
Sint-Baafs-Vijve. Afhalen in OC Leieland Ooigem kan ook, 
tussen 07u00 en 09u30.

Bestellen kan tot en met 5 februari 2023 door te mailen naar 
inge.goutsmet@gmail.com met vermelding van naam, adres, 
aantal pakketten en keuze tussen afhalen of bezorgen.

Bestellingen zijn pas definitief na betaling op rekeningnummer 
BE71 7380 1298 3369 (volwassenen 10 euro – kids 8 euro)

Een invulformulier voor bestellingen vind je via
https://ooigem.gezinsbond.be/

Boulevard-komedie “Toetjes” door Koninklijk Toneelschap De Kallegasten
Auteur: Peter De Kemel | Regie: Luc Depoortere

Filiep en Annabel lijken op het eerste gezicht gelukkig 
getrouwd. Maar wat blijkt? Filiep houdt er drie minnaressen 
op na en Annabel heeft een minnaar. Wanneer door een stom 
toeval zowel de minnaressen als de minnaar op hetzelfde 
ogenblik bij Filiep en Annabel thuis verschijnen, gaan de 
poppetjes aan het dansen. Albert, de hygiënische assistent, 
moet er nu maar zien voor te zorgen dat iedereen toch een 
happy end krijgt.

Een knettergekke komedie vol persoonsverwisselingen, tekst- 
en sitiuatiehumor en misverstanden.

Data: 
ZA 28 JAN 2023 – 20u00
ZO 29 JAN 2023 – 15u00

VR 3 FEB 2023 – 20u00
ZA 4 FEB 2023 – 20u00
ZO 5 FEB 2023 – 15u00

VR 10 FEB 2023 – 20u00
ZA 11 FEB 2023 – 20u00

Locatie: OC Leieland, Ooigem - Tickets: 10€
Verkoop: vanaf 17 december 2022
Meer info en tickets: www.kallegasten.be 

Groepsfoto: (links naar rechts) Celine Commeine, Steven Ronsse, Annemie 
Demey, Johan Reyntjens, Emmely Samyn, Mirko Van Colen, Delfine De Meule-
meester, Luc Depoortere
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Typ10
Wat is Typ10 ?
Een aangepast typprogramma om vlot en blind te leren typen 
met tien vingers. 

Doelgroep?
Voor alle kinderen vanaf 10 jaar (vierde leerjaar), ook 
probleemloos geschikt voor kinderen waarbij schrijven 
moeilijk is door fijn motorische problemen, dyslexie, dyspraxie, 
dysorthografie of ADD.

Waar en wanneer?
9 dinsdagen vanaf 28/02/2023 – 16u15 tot 17u15
Leeszaal van bibliotheek Bibox, Markt 1, 8710 Wielsbeke

Kostprijs: 185 euro, te betalen op rekening BE64 7340 4185 0152 
(WASKO vzw)
Om een optimale begeleiding te garanderen is het aantal 
kinderen per cursus beperkt tot max. 8 leerlingen. We sluiten 
dan ook onze inschrijvingen af als dit aantal is bereikt. 
We leggen wel een wachtlijst met geïnteresseerden aan voor 
een volgende sessie.
 

Zumba lessen
Dans je calorieën er op een 
leuke manier af!

Waar en wanneer?
10 donderdagen vanaf 
12/01/2023 – 19u30 tot 20u30
Turnzaal basisschool Springe-
ling, Baron van der Bruggen-
laan 19, Wielsbeke

Kostprijs: 45 euro
 

Wijncursus
Les grands jours de Bourgogne
In de afgelopen wijncursussen konden we een enorme stijging 
in kwaliteit waarnemen in de wijnen uit kleinere (lees minder 
gereputeerde) wijnregio’s. Hoog tijd om daarom nog eens een 
bezoek te brengen aan een van ’s werelds mooiste en tevens 
meest bekende wijngebied “La Bourgogne” en daar op zoek 
te gaan naar nieuwe en vooral betaalbare ontdekkingen. 
In deze cursus plaatsen we Chablis tegenover Mâconnais, 
proeven we diverse cru’s (Morgon, Regniè) van top produ-
centen uit de Beaujolais en vinden we in de Côte Chalonnaise 
interessante alternatieven op 1er cru niveau voor de quasi 
onbetaalbaar geworden wijnen uit de Côte d’Or.

Waar en wanneer?
Dinsdag 14 – 21 – 28 maart 2023 om 19u30
OC Mozaïek, Sint-Bavostraat 6, 8710 Sint-Baafs-Vijve

Kostprijs: 95 euro, te betalen op rekening BE64 7340 4185 0152 
(WASKO vzw). Alle topwijnen (30 in totaal!) + syllabus + 
brood en water zijn hierbij inbegrepen.
Inschrijvingen worden afgesloten op 26 februari 2023.
Maximum aantal deelnemers: 20. 

Jamais en vain, toujours en vin.
Inschrijven of bijkomende vragen? Stuur een e-mail naar 
info@waskovzw.be

1ste goede voornemen van het jaar? Een UiTPAS kopen!
Geniet je van cultuur, sport of jeugdactiviteiten? Dan is de 
UiTPAS geknipt voor jou! Door deel te nemen aan deze 
activiteiten kan je met de UiTPAS punten sparen die je kan 
inwisselen voor gadgets, gratis (sport)lessen, een gratis 
lidmaatschap bij de bib en veel meer.

Benieuwd naar de aankomende UiTPAS-activiteiten in 
Wielsbeke? Neem dan zeker een kijkje op www.uitinvlaanderen.
be. Hieronder vind je alvast een greep uit het gemeentelijke 
aanbod:

• Kleuterzwemmen – Vanaf 30/01/2023
• Workshop kaas zoekt bier – 09/02/2023
• Tiener Techniekacademie – Vanaf 15/02/2023
• Theatervoorstelling Perpetuum Mobile – 18/02/2023

Haal nu je UiTPAS in één van onderstaande verkooppunten!
• Balie gemeentehuis
• Bibliotheek Bibox
• Dienst Vrije Tijd
• Sociaal Huis

• Een UiTPAS kost 3,00 euro.
• Een UiTPAS aan kansentarief is enkel verkrijgbaar bij het 

Sociaal Huis.

Gehuldigde muzikanten Sint-Ceciliafeest 29 oktober 2022

Van links naar rechts: Arno Boomputte (15 jaar), Angelo 
Buyck (40 jaar), Lies Coussens (15 jaar), Filip Lippens (40 
jaar), Nick Verzelen (40 jaar), Jeannot Walcarius (55 jaar)

Multiculturele werkgroep
schenkt cheque aan voedselbank
Op vrijdag 2 september 2022 zette de multiculturele 
werkgroep zich opnieuw in voor het goede doel.

Op de Wielsbeekse avondmarkt maakten ze tal van gerechten 
klaar om van te smullen.
Daarmee zamelden ze een mooi bedrag in van €316,35.

Dit bedrag werd integraal overgemaakt aan de voedselbank in 
Wielsbeke.

Verras iemand die je graag ziet met onze 
overheerlijke, huisgemaakte scampi!

12 februari 2023

Keuze uit: scampi in kreeftensaus,
bieslooksaus of diabolique.

Bestel nu op:
https://tinyurl.com/22259ajj
Ook te bestellen bij leden en bestuursleden.

Prijs: 7 euro per portie.



instagram.com/gemeentewielsbeke

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

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

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

@clindoeilphotography.be @ankederuyter @alain.d.nature

@vandewallemathias

@gunterderuyter @pommepipomme @vankeirsbulckboudewijn@virginietubaert

@lucvdb70 @fille.spyder

@elienostijn@gunterderuyter @amezvicky


