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D E  K L E I N E  W E E K K A L E N D E R
Z 28 H. Ireneus v. Lyon, H. Benignus, H. Paulus.
M 29 HH. Apostelen Petrus en Paulus, H. Hemma.
D 30 H. Adilia v. Orp, H. Emiliana, H. Adolf, H. Luciana.
W 1 H. Rombout, H. Esther, H. Diederik, H. Theobald.
D 2 H. Martiniaan, H. Lidan, H. Bernardinus Realino.
V 3 H. Thoas, H. Anatool, H. Tryfon, H. Leo II.
Z 4 Onafhankelijkheidsdag USA, H. Florent, H. Bertha.

☛ Wachtdienst Apotheken Wingene-Zwevezele : 
Om te weten welke apotheek tussen 22 en 9 uur 
van wacht is, bel je naar 0903 99 000 of via de 
website : www.apotheek.be. Voor smartphones en 
tablets bestaat er ook een applicatie : apotheek.be

☛ Wachtdienst Geneesheren tijdens het weekend 
en ‘s avonds na 19 uur : 051/65.70.47

☛ FLUVIUS : Defecten 078 35 35 00 - Gasreuk 0800 
65 0 65 - Defecte straatlampen 0800 63 5 35.

☛ LOKALE POLITIE WIJKDIENST WINGENE : Ope-
ningsuren : maandag, dinsdag en vrijdag open 
van 8.30-12 u. ; woensdag open van 8.30-17u. ; 
donderdag van 8.30-12 en 13-17 u. ; zaterdag open 
van 9-12 u. - Tel. 051 42 84 80. Voor dringende ge-
vallen, bel 101. Hiernaast is er van maandag t.e.m. 
zaterdag een vast onthaal op de Lakenmarkt 1 te 
Tielt (politiebureel)- van 8 tot 20 u.

☛ BRANDWEER : Dringende oproepen : 100 of 112. 
Niet dringende oproepen : 051 80 60 00

☛ Ziekenwagendienst - Christ. Ziekenfonds C.M. 
Tel. 078 15 95 95.

☛ Ziekenwagendienst Bond Moyson :
Dag en nacht : Tel. 051/30.09.40

☛ Ziekenvervoer Bracke, Wingene. Ziekenwagen-
dienst CM, Liberale mutualiteit, onafhankelijk 
ziekenfonds, Mutas. Tel. 0472 940 938.

☛ RODE KRUIS ZWEVEZELE
Ziekenvervoer dag en nacht, tel. 105. ; Hulpdienst: 
0475/89.89.54 - 0478/31.13.13 - 0473/68.20.46.

☛ GEMEENTEHUIS WINGENE
Oude Bruggestraat 13, tel. 051/65.00.60.

☛ DE WINGENSE KRANT NIET ONTVANGEN ?
Indien U ‘De Wingense Krant’ niet hebt ontvangen, 
gelieve ons vanaf vrijdagmiddag te contacteren op 
051 65 65 20 of per mail: wingensekrant@telenet.
be. U kan dan zelf een krantje komen halen in de 
drukkerij of wij sturen eentje na op dinsdag.

☛ DRUKKERIJ VANPARYS BVBA
 Hoogweg 44 - 8750 Wingene - 051/65.65.20
 www.vanparys.be - wingensekrant@telenet.be

mail drukkerij : info@vanparys.be

Printen en inbinden
van thesissen

Uitstekende kwaliteit
tegen een verbazingwekkende prijs !

INBINDEN MET LIJM OF RINGEN

Meer info op www.vanparys.be
Elke werkdag open van 8u30 tot 
12 en 13u15 tot 18u30. Vrijdag 
tot 17u30. Zaterdag op afspraak.

’T IS ZOMER
De zomer is het tweede van de vier jaargetij-

den, nl. het warme op het noordelijk halfrond, de 
periode tussen het ogenblik waarop de zon haar 
hoogste declinatie bereikt (ca.21 juni) en dat waar-
op ze de evenaar van noord naar zuid passeert (ca. 
23 september), in klimatologische zin de maanden 
juni, juli en augustus.1 

Wordt het een droge, hete of toch een natte 
zomer? Brengt de zomer een vakantie ver weg of 
vakantie in eigen tuin? Wordt het Brussel plage, 
Paris plage of Wingene sportpark?

De zomer van 2020 nam deze week een vlie-
gende start. Misschien wordt het wel zo’n zomer 
waarin de mussen van het dak vallen (wat jammer 
is voor de mussen in kwestie). De afgelopen jaren 
kenden we meerdere ‘warme’ zomers maar vraag 
aan iedereen die niet van gisteren is ‘Welke was 
nu de warmste zomer’? Met stip genoteerd op 
nummer 1 de zomer van
1976

Warm, warmer, warmst. 1976 dat was pu� en 
en zweten. Hittegolven, dat is niet enkel iets van 
de laatste jaren. Ook in 1976 was het tijdens de 
zomermaanden bakken en braden. Het hele land 
kreunde onder helse temperaturen.

Chocoladefabrieken moesten tijdelijk hun deu-
ren sluiten omdat chocoladerepen en pralines al 
smolten nog voor ze ingepakt konden worden. 
Veel brouwerijen lanceerden een oproep om leeg-
goed zo snel mogelijk terug te brengen: er werd 
30 procent meer bier gedronken en in de bottelarij 
dreigde een tekort aan � esjes.

De regering (Tindemans I) trof maatregelen te-
gen de grote droogte: zo mocht het bad niet meer 
vol water en werd er aangeraden om het gebruikte 
water nadien nog voor andere doeleinden te ge-
bruiken. Meer nog: je plonsbadje vullen, je gazon 
sproeien of je auto wassen kon je al snel een � in-
ke duit kosten, van 4000 tot 1 miljoen Belgische 
frank. (100 tot 25.000 euro). 
De koers is van ons (en van Fred De Bruyne)

De Tour in België: de vierde etappe, van Le Tou-
quet naar Bornem, zal in Mere passeren. Mere, het 
zegt u hoogst waarschijnlijk niets maar het is het 
dorp waar Lucien (Van Impe) geboren is… Van 
Impe (de Kleine van Mere) zal in de Tour de France 
van 1976 geschiedenis schrijven, Vlaanderen keek 
toen al massaal naar de ritverslagen op televisie. In 
1976 worden enkel de laatste tientallen kilometers 
van de etappe uitgezonden. Vanaf het moment dat 
de renners op het beginpunt daarvan aangekomen 
zijn, bovendien. Gevolg wanneer zij minder snel 
rijden dan voorzien en daar later aankomen dan 
gepland, dan begint de uitzending ook later… In 
afwachting daarvan is er niet meer te zien dan 
een tergend trage wijzerklok en de mededeling 
dat de uitzending later begint… Dit betekent dat 
het legendarische speciale Tourkrantje van Het 
Volk ook iets later zal zijn. Het Tourkrantje is nor-
maal een paar uur na elke etappe al beschikbaar. 
Vliegtuigen droppen Het Volkse in pakketjes in 
open velden, waar ronddragers er al op staan te 
wachten. Tienerjongens die een zakcent verdienen 
door met de krantjes onder de arm en een � uitje 
in de mond hun krantjes bedeelden. Vijf frank kost 
Het Volkske in 1976. Geen prijs voor 4 pagina’s met 
een ritverslag, de algemene rangschikking, een 
Prijskamp in samenwerking met Zwan Bierworstjes
en een cartoon rond de Touractualiteiten van de 
dag. Zoek de muis in een Thomas Pips-tekening… 
in mijn ogen het allerleukste van het Tourkrantje.

Lucien Van Impe won de Tour, als laatste Belg. 
Ooit.

“Lucien Van Imp’ den Besten. 
En Thévenet de Lesten. 
Zijn gele trui is een beetje gruut.
 Maar hij geeft ze allemaal op hun bruud.2

Paars en oranje
1976 was ook een kleurrijk jaar. We namen de-

� nitief afscheid van de grauwsluier van de weder-
opbouw. De kleding werd uitbundiger en � euri-
ger dan ooit te voren. Ook het interieur van veel 
woningen onderging een verandering. Woon-en 
slaapkamers werden voorzien van oranje, bruine 
en paarse tinten: kleurencombinaties die voor-
heen ondenkbaar zouden zijn geweest (kleur-
combinaties die in menig politiek ‘achterkamertje’ 
ondenkbaar zijn).

De kleurentelevisie veroverde de Vlaamse huis-
kamers, en de Nederlandse spelshows veroverden 
de Vlaamse televisiekijker.

‘En, wat hebben zij gewonnen, Pierre?’
EEN KLEURENTELEVISIE… (pauze) …stoel!’3

De in 1976 nog jonge kabel brengt ons:  Mies 
Bouwman, Berend Boudewijn, Fred Oster en zijn 
marmotten (Avro’s Wie-kent-kwis), Herman Em-
mink (Wie van de drie), Willem Ruis en natuurlijk 
ook ‘AVRO’s TopPop… presentéért… de natio-
nale hitperéét! De nationale hitperéééét!... AD 
VISSEUUR! 
Gelukkig gescheiden

IK keek op zaterdagavond naar de Wies Ander-
senshow op BRT, een populaire quiz waarin vragen 
werden voorgelegd aan een panel dat uit ‘Bekende 
Vlamingen’ bestond. Het publiek in het toenmalige 
Amerikaans Theater kon stemmen wie volgens hen 
het antwoord zou weten en op basis van het aan-
tel stemmen werd dan bepaald welke panelleden 
het meeste punten waard waren. 

Vaste panelleden waren ondermeer � lmregis-
seur Harry Kümel, zangeres Della Bosiers, schrijf-
ster Brigitte Raskin, presentatrice Mimi Smith en 
journalist, columnist, publicist, schrijver en satiricus 
Johan Anthierens. Kandidaat Anthierens zorgde 
tijdens een uitzending voor een mediarel door 
zichzelf te omschrijven als ‘gelukkkig gescheiden’.
1976 was warm maar ook veel meer

Waarom al die Spaans getinte liedjes in onze 
Radio 2 top 30? 25 jaar Boudewijn en de grote 
droogte. Radio Mi Amigo en de eerste punkers. 
Blue jeans en groene Michel. Seks en Sluis. Ta-
pis-plein en stofzuigers… de milde frisheid van 
Fa en de haarknipkam van Philips…

Maar ook de aankondiging van het ‘gearran-
geerd huwelijk’ tussen Wingene en Zwevezele of 
anders gezegd Wingene wordt grote broer.

Dit en nog veel meer, voor een volgende keer.
1 Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal
2 Clarck van Mere
3 Berend Boudewijn en Pierre van Ostade in de Berend 
Boudewijn Kwis

peterschreef
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Vinkenmaatschappij ‘SINT-ELOOISVINK’
lokaal : café Den Ondank - bij Vanhove J.

Uitslag woensdag 17/06/2020 met 36 vogels
1/ Depuis Daniël, 530 ; 2/ Hellebuyck Sylvère, 

525 ; 3/ Hochepied Werner, 515 ; 4/ Bogaert Dan-
ny, 493 ;  5/ Anseeuw Rudy, 463 ; 6/ Struyve Jozef, 
457 ; 7/ Minne Guido, 438 ; 8/ Huvaere Patrick, 436 
; 9/ Popelier Patrick, 432 ; 10/ Clincke Jan, 425 ; 11/ 
Pozzolo Marcel, 400 ; 12/ Van Nu� el Willy, 397 ; 13/ 
Den Baes Rina, 385 ; 14/ Braeckevelt Walter, 364 ; 
15/ Dekeyser Nelly, 345.
Uitslag zondag 21/06/2020 met 15 vogels

1/ Decock George, 595 ; 2/ Minne Guido, 563 ; 3/ 
Van Vynckt Maurits, 465 ; 4/ Haeck Guido, 458 ; 5/ 
Huvaere Patrick, 437 ; 6/ Hellebuyck Lucien, 414 ; 
7/ Verduyn Ronny, 353 ; 8/ Caerels Ronny, 352 ; 9/ 
Huvaere Patrick, 277 ; 10/ Denys Rita, 273 ; 11/ Van-
decaveye Jacky, 253 ; 12/ Haeck Guido, 228 ; 13/ 
Denys Ria, 213 ; 14/ Den Baes Rina, 196 ; 15/ Galloo
Rik, 0.

Zet ‘m op
radio oost west 
Jouw gezellige familieradio
op 106.5 en 107.3 FM

Info : www.radiooostwest.be
of 0468 17 77 20

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Danneels Maurice, z.v. Danneels 

Bram en Carlier Kimberly ; Cools Mads, z.v. Cools 
Jonas en De Vriese Maaike ; Lannoo Free, d.v. Lan-
noo Anthony en De Loof Lilie- Marie.

Huwelijken: Matthew Mettepenningen en Pia 
Cottriau ; Jeremy Desaever en Ste�  e Daelman ; 
Renzo Bils en Delphine Pierloot.

Overlijdens: Verougstraete Maria, Herreweg 3, 
wed. van dhr. Julien Baert, geb. te Lichtervelde op 
11/05/1926 en overl. te Wingene op 17/06/2020. 
; Volckaert Marie Madeleine, Kasteelstraat 89, 
wed. van dhr. Julien De Clercq, geb. te Tielt op 
01/08/1937 en overl. te Wingene op 17/06/2020. 
; Degroote Georgius, Boterstraat 34, echtg. van 
Martens Marie-Thérèse, geb. te Zwevezele op 
15/01/1931 en overl. te Wingene op 19/06/2020.

Begrafenissen - Funerarium - Crematies - Grafzerken
aula tot 250 zitplaatsen met ruime parking

Verzorging rouwmaaltijden

Uitvaarten Denolf
Yzerbergstraat 5 - ZWEVEZELE / Markt 4 - Wingene

Tel. 051 61 10 18 - 0475 62 51 82

www.uitvaartzorgdenolf.be PLANTENBAK IN CORTENSTAAL BESCHERMT TERRAS IN WILDENBURG
Als straks ook de terrassen in Wildenburg (Wingene) weer open gaan, zal een plantenbak in cortenstaal 

die beschermen tegen auto’s die, komend uit de richting Beernem, hun bocht dreigen te missen. Het 
idee voor de plantenbak en de uitvoering in cortenstaal komt van Peter Coopman van de � rma Corcoo. 

“De werken en de aanleg van het � etspad van Beernem naar Wingene vorderen snel. Zo was men 
eind vorig jaar klaar met de werken voor de kerk in Wildenburg. Sindsdien ligt daar een verkeersheu-
vel die het verkeer moet afremmen. Wanneer echter een wagen die van Beernem komt er zijn bocht 
mist, dreigt die op het terras van Gasthof Wildenburg terecht te komen, wat een zeer onveilig gevoel 
geeft,” vertelt Peter Coopman. 

“Daarom zijn de zaakvoerders van Gasthof Wildenburg naar de gemeente gestapt. Schepen van open-
bare werken Hedwig Kerckhove heeft toen overlegd met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 
maar omdat de omgevingswerken rondom de kerk zelf pas in 2021 zullen worden uitgevoerd, zagen 
die niet onmiddellijk een oplossing. Dat is mij ter ore gekomen,” aldus Peter Coopman, “en zo kwam ik 
op het idee om ter bescherming van het terras een plantenbak in cortenstaal te plaatsen. De planten-
bak zelf weegt 700 kg, is vast geboord in beton en gevuld met vier ton aarde. Als er nu een auto zijn 
bocht mist, zal die niet op het terras terecht komen. 

Schepen Hedwig Kerkhove en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) waren onmiddellijk ak-
koord met deze voorlopige oplossing. Ik heb de plantenbak in bruikleen gegeven en bekostigd (waarde 
3000 euro) en de gemeente voorzag de beplanting en het gasthof doet het onderhoud.” De plantenbak 
in cortenstaal zal er blijven staan tot zolang de omgevingswerken van start gaan.

Op de foto: Peter Coopman van de � rma Corcoo, Schepen van openbare werken Hedwig Kerckhove
en de zaakvoerders van Gasthof Wildenburg Kristof en Stefaan Devooght.

BILJARTCLUB ‘DE RONNYVRIENDEN’
lokaal : café De Vetpompe - Rozendalestraat

Tussenstand na 2 speeldagen
1/ Hermanns Niko, 13 p. ; 2/ Degraeve Ronny, 13 

p. ; 3/ Debaene Kris, 7 p. ; 4/ Lanoo Mario, 7 p. ; 5/ 
Goossens Robert, 7 p. ; 6/ Verhaeghe Nico, 6 p. ; 7/ 
Penninck Nico, 6 p. ; 8/ Hoste Eddy, 6 p. ; 9/ Denijs 
Geert, 5 p. ; 10/ Lambert Martin, 5 p. ; 11/ Devriese 
Rudi, 5 p. ; 12/ Huys Francky, 5 p. ; 13/ Lefere Jan, 
4 p. ; 14/ Baesen Henk, 4 p. ; 15/ Depauw Patrick, 4 
p. ; 16/ Depauw Ronny, 4 p. ; 17/ Dhoore Luc, 4 p. ; 
18/ De Vooght Filip, 3 p. ; 19/ Vangampelaere Luc, 
3 p. ; 20/ Lannoo Franky, 2 p. ; 21/ Vandevelde Vital, 
2 p. ; 22/ Coopman Roland, 0 p.

De Elfenkring: Nieuwsgierig naar het zomer-aan-
bod? Kijk op www.elfenkring.wordpress.com.

Er is veel om te genieten: vertelavonden, vilt-
workshops, en natuurwandelingen ! Eerste vertel-
avond op 1 juli! Tijdig inschrijven.

Sprookjeshuisje “De Elfenkring”
Balgerhoekstraat 130   8750 Wingene (St.Jan)

Tel : 051-48 78 64 of  0472-707 697
agnesverleye4@gmail.com

www.elfenkring.wordpress.com

Kaartersclub ‘DE VIERWEGENKAARTERS’
lokaal : café Vierwegen - bij Vanessa en Peter

Door het verplicht sluiten van de café, door het 
coranavirus, kon het kaartseizoen niet worden af-
gemaakt.Ook de souper kan niet doorgaan omwille 
van de strenge maatregelen.

Daarom heeft het bestuur beslist om het prij-
zengeld en de waarde van de souper te verdelen 
onder de leden, dit in de vorm van een waardebon. 
Dit natuurlijk naargelang je betaalde voor het vol-
ledige kaartseizoen of het aantal keer je inschreef 
en betaalde per kaartdag. Deze waardebon kan je 
afhalen in het café vanaf zaterdag 1 augustus tem 
zaterdag 5 september!

We starten met het nieuwe kaartseizoen op 
zaterdag 5 september om 20h stipt! Iedereen 
welkom, tot dan!

Open : din. tot vrij. : 9-12 en 14-18.30 u.
zaterdag van 9-12 en 14-18 u.

ook op afspraak (bij u thuis of in de winkel).

TIELTSTRAAT 6 - 8750 WINGENE
TEL. 051 65 75 60

-20% op glas
of

-20% op montuur & glas
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K.M. ‘DE DAPPERE ZANGERS’ 
lokaal : café Zeswege - Zwevezele

Uitslag zaterdag 20/06/2020 met 39 vogels
1/ Lander, Verduyn Ronny, 400 ; 2/ Baziel, Ramon 

Jozef, 396 ; 3/ Brieken, Kinds Hendrik, 393 ; 4/ Jan, 
De Keyzer Hendrik, 393 ; 5/ Jochem, Tallieu Eric, 
385 ; 6/ Lando, Deman Koen, 374 ; 7/ Wout, Pattyn 
Freddy, 369 ; 8/ Pruts, Vankeirsbilck Geert, 364 ; 9/ 
Coppi, De Vooght Antoon, 342 ; 10/ Cyriel, Calle-
waert Sarah, 337.
Uitslag zondag 21/06 met 25 vogels

1/ Sloeber, Vansteelant Filip, 655 ; 2/ Palmer, Van-
keirsbilck Geert, 644 ; 3/ Kloef, Vankeirsbilck Geert, 
638 ; 4/ Hansie, Bousson Sabine, 513 ; 5/ Jelle, Poz-
zolo Marcel, 496 ; 6/ Nienne, Pattyn Freddy, 490 ; 7/ 
Ismo, Deman Koen, 472 ; 8/ Eddy, Vermeersch Da-
niël, 469 ; 9/ Jayden, Baert Joseph, 445 ; 10/ Limo, 
Deman Koen, 438.

2e reeks: 1/ Ernest, Van Nu�el Willy, 428 ; 2/ Janus, 
Gillewy Robert, 423 ; 3/ Twist, Somers Ingrid, 347 
; 4/ Apsjaar, Gillewy Robert, 304 ; 5/ Rube, Pattyn 
Freddy, 300.

KORTE KETEN - KOOP BIJ DE LOKALE LANDBOUWERS (6)
Het coronavirus beheerst de actualiteit en onze lokale handelaars worden hard getro�en. Omdat 

lokaal kopen nu van extra groot belang is, stellen onze korte keten kaart verkooppunten hun aanbod 
aan jou voor in onderstaand overzicht.

Via de boer kom je opnieuw in contact met de landbouwactiviteiten en leer je de voordelen van hun 
producten appreciëren. Door rechtstreeks bij de boer te kopen betaal je een eerlijke prijs en steunen 
we onze eigen landbouwers. Bovendien verkorten we de weg van producent tot consument. Goed voor 
de lokale handel én goed voor ons milieu!  Wij willen jou aanmoedigen om producten rechtstreeks bij 
de lokale landbouwers aan te kopen en zo de voedselketen te verkorten. Bij deze een warme oproep: 
Koop bewust! Koop lokaal! De actie van de Korte Keten Kaart (spaarkaart en wedstrijd) wordt - omwille 
van het coronavirus - wel een jaartje uitgesteld.

In een aantal weken stellen wij hier de lokale landbouwers voor met hun lokale producten :

Ivan D’Halluin en Regina Meirhaeghe
Ivan D’Halluin en Regina Meirhaeghe namen het ouderlijk landbouwbedrijf over in de Balgerhoekstraat 

45 te Wingene. Naast het runnen van de boerderij, produceren ze ambachtelijk bereide zuivelproducten. 
Kwaliteit is hun prioriteit en ze dragen dan ook met trots het Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)-label. 
Dat betekent dat zij aan alle strenge wettelijke vereisten voldoen op vlak van dierengezondheidszorg, 
dierenwelzijn, melkwinning, reiniging en milieu. 

Ivan en Regina verwerken hun melk tot zelfgemaakte zuivelproducten die ze op hun hoeve verkopen. 
Hun assortiment bestaat uit yoghurt, karnemelk, volle melk, hoeveboter, platte kaas, room en vanille-
pudding. Daarnaast verkopen ze ook aardappelen en honing. 

Om hun verkoop te garanderen en het contact met de klanten te behouden, kan je ze normaal ge-
zien ook vinden op de Boerenmarkt van Tielt.  

Wist je dat? De kleur van hoeveboter wordt bepaald door het seizoen: in de zomer is de boter geler 
dan in de winter. Van zodra het weer het toelaat grazen de koeien op de weiden van de boerderij. In 
de winter krijgen ze hooi, bieten en maïspulp. 

Op een boterham hoort goeie boter. Producenten van hoeveboter hechten daarom veel belang aan 
het streekgebonden karakter van hun product. De melk is afkomstig van lokale productie en de boter 
wordt ambachtelijk bereid. 

Jo Clarisse en Véronique Degrande (‘t Hof Rozendale)
In 1998 namen Jo Clarisse en Véronique Degrande het ouderlijk landbouwbedrijf in de Rozenda-

lestraat 37 te Wingene over. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot een gespecialiseerd melkveebedrijf 
met kalveren en koeien. Het bedrijf beschikt over een melkveestal met lig- en loopruimte. De koeien 
worden er gemolken in een carrousel, een ronddraaiend platform waar koeien elk om de beurt op-
stappen en na het melken rustig weer afstappen. Daarnaast worden bij hen ook varkens gekweekt en 
aardappelen geteeld. 

Véronique verwerkt zelf de melk van hun koeien tot yoghurt, platte kaas, boter en pudding. In hun 
hoevewinkel ‘t Hof Rozendale worden deze zelfgemaakte zuivelproducten en ook brood, charcuterie, 
fruit, groenten, con�tuur en honing verkocht. 

Wist je dat ? De melkkoe geeft gemiddeld zo’n 8000 liter melk per jaar, tussen de 20 à 25 liter per 
dag. Een deel van deze melk komt in de winkelrekken terecht, de rest wordt verwerkt (zoals bij Jo en 
Véronique) in kaas, yoghurt, room, boter, ...

Wie fan is van de korte keten is bij Jo en Véronique aan het juiste adres. In hun hoevewinkel verko-
pen ze naast hun eigen verse zuivelproducten ook groenten, fruit en kazen van collega’s rechtstreeks 
aan de klant.

INSTALRAAM PININGOBINI 01
In de dubbele etalage aan de Oude Bruggestraat 

2 stelt PININGOBINI vzw vanaf heden met onregel-
maat vreemde werelden tentoon. 

Een eerbetoon aan de KRUIDENIER VAN WELEER 
(Walter Vandendriessche 1937-2012).

Waar vroeger waspoederdozen, sigaretten en 
duivenkeramiek werden geëtaleerd, komt nu 
het Cité Internationale des Arts, een befaamd en 
berucht dorp waardig.  

Zowel de fantasie van de kleineren (vroeger 
stond er een ‘sjiekenbak’) als die van de, soms 
zelfs gewichtige, volgroeide burgers wordt aan-
gesproken. 

 Verschillende nationale en internationale kun-
stenaar zullen deze plaats kleuren, decoreren, be-
toveren en er hun wereldvisies vertonen. De inter-
venties zullen klein, maar warm zijn.
How killed Hillary & Donald ?

De gasten voor deze eerste editie zijn de vete-
ranen Hillary Clinton en Donald Trump die hun 
verkiezingsstrijd (2016) met veel verve tentoon 
spreiden. Een vleugje bloed (tomatensap) was toen 
aan de orde. De jonge tomatenplanten zullen er 
prehistorische vormen aannemen, een oerwoud 
creëren en hopen op aandacht van het majestei-
telijk zonlicht en op verwonderde blikken van de 
dorpelingen. Hedendaagse zonne-energie-tech-
nologie, verlicht het geheel. 

De kunstenaar blijft anoniem.
Kom dat zien, kom dat zien! 
Oude Bruggestraat 2, centrum Wingene.
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JEUGDPLOEGEN KVC WINGENE IN DE KIJKER

U15: trainers: Frank Claeys en Steve Tilly

U17: trainers: Frank Claeys en Silvio Paravizzini.

BLUE STARS WINGENE
EEN VERSLAG TERUG IN DE TIJD

Deze week is Firmin Vanparys aan de beurt.  Fir-
min is jullie natuurlijk bekend als de stichter van 
deze mooie lokale krant. De Wingense Krant is een 
voortzetting van de vroegere ‘Beiaard’, welke 35 
jaar bestaan heeft.

Nu jullie allemaal Firmin associëren met ‘het Win-
gens gazetje‘ was Firmin 40 jaar geleden bekend 
voor nog veel meer dan dat, hij kon namelijk een 
behoorlijk balletje trappen!  Zijn eerste baltoetsen 
in Wingene waren in het jaar 1959  waar hij startte 
bij de knapen en al gauw bij de eerste ploeg schit-
terde. Toen aan het verhaal van Wingene een einde 
werd gebreid begon een nieuw hoofdstuk voor Fir-
min in Bellem waar hij in 4e provinciale met veel 
voetbalgenot het spelletje kon spelen.

Na zijn provinciale carrière speelde Firmin bij SV 
Van Eeghem waar hij 19 jaar lang vaste waarde was. 
Maar in die 19 jaar kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan want toen Bertrand Nemegheer aan de 
deur stond om te vragen als hij eens wou depan-
neren bij de blue stars was Firmin direct verkocht! 

In het seizoen 1981- 1982 speelde Firmin zijn eer-
ste Blue Star wedstrijden en voor de aandachtige 
lezers van vorige edities weten jullie al welk jaar dit 
was…natuurlijk het kampioensjaar.

Bertrand had veel gekwetste spelers en de � t-
te vliegensvlugge Firmin besloot een versnelling 
hoger te schakelen en speelde de zaterdag bij SV 
Van Eeghem en de zondag bij de Blue Stars. Firmin 
scoorde zijn doelpuntjes en versterkte de ploeg 
vanop zijn geliefde rechter� ank. Later verdedigde 
hij de achterlinie als laatste man, de libero !

Als ik de vraag stel welke herinnering hem het 
best is bijgebleven komen we terug bij de kampi-
oenswedstrijd in Brugge. De altijd aanwezige rots 
in de branding Yvan Gobyn was nagelbijtend de 
wedstrijd vanop de zijlijn (wegens blessure) aan het 
volgen en toen de wedstrijd zo goed als gewonnen 
was besloot Firmin zijn plaats in te ruilen voor die 
van Yvan Gobyn, die ook een volledig jaar voor de 
titel had gewerkt!

Met tranen in de ogen maakte Yvan dan ook het 
eindsignaal mee en kon zo maximaal meegenieten 
van de (nog tot op heden) eerste titel van de Blue 
Stars. De modderpoelwedstrijd in Veldegem staat 
ook nog steeds in de kuiten gebrand als een wed-
strijd waar de blues met weinigen stand hielden 
en zo de leiding overnamen van Veldegem tot op 
de laatste speeldag.

Firmin was er altijd en kon je altijd op rekenen 
en ook al speelde hij de zaterdag en de zondag 
toch was hij altijd parelhoenfris op het plein. De 
2 jaren bij de blues is Firmin snel uitgegroeid tot 
een vaste waarde van de ploeg en hij geniet nog 
steeds tot op de dag van vandaag van deze prach-
tige periode.

Ook bij Firmin is de bewondering en sympathie 
voor Luc Anseeuw enorm groot wegens zijn grote 
clubliefde, hij hoopt dan ook dat de sfeer en ka-
meraadschap van toen nog steeds de basisingre-
diënten zijn van de hedendaagse Blue Stars. Dus 
wie Firmin nu langs de fabelachtige wandelpaden 
van Wingene tegen komt, denk dan twee keer 
na  over hoe je Firmin wilt linken, als stichter van 
dit prachtige blad of als jarenlange strijder op de 
groene grasmat… Bedankt Firmin om jou blik nog 
eens te werpen op die prachtige periode van de 
beginjaren 1980 !

GEMEENTERAADSZITTING
Op maandag 29 juni komt de gemeenteraad 

opnieuw bijeen met o.m. volgende punten::
- jaarrekening AGB 2019, OCMW 2019 en gemeen-

te 2019.
- aankoop ANPR camera’s voor trajectcontrole 

Tieltstraat en Beernemstraat
- aanvullend verkeersreglement : blauwe zone 

Wingene en Zwevezele - hervaststelling
- openbaar vervoerplan vervoerregio Roeselare
- Riopact samenwerkingsovereenkomst adden-

dum voor Sint-Jan fase 3 en 4.
- ontslag uit de raad van bestuur AGB door 

bestuurder Maarten Huvaere en benoeming 
vervangend bestuurder
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OPROEP 
NIEUWE JEUGDSPELERS 

KVC WINGENE
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Wil je ook dolgraag bij KVC Wingene komen voetballen? Je bent 
welkom vanaf de derde kleuterklas (geboortejaar 2015). 

KVC Wingene is een club:

• die op provinciaal niveau voetbalt.
• met enthousiaste en goed opgeleide trainers die

voortdurend bijscholing krijgen
• met een doordacht jeugdbeleid en gezonde ambities
• met een familiale sfeer waar teamspirit zowel op als 

naast het veld belangrijk is.
• waar elk kind meetelt!

Meer info: lees onze nieuwsbrieven op  www.kvcwingene.be 
of contacteer onze teamverantwoordelijke jeugdopleiding 
Bram Lucker  0494/11.04.84 

 Inschrijven:  via onze website 

Eens vrijblijvend proberen? Kom deze zomer twee keer gratis een 
training met ons meedoen. Volg onze nieuwsbrieven voor meer info 
over waar en wanneer.

Iedereen is welkom!

advertenties_kvc_wingene.indd   2 16/06/20   14:54

Contacteer ons voor meer informatie 
of een vrijblijvende afspraak: 

www.huysmanbouw.be

Direct info? 
T 0497 599 995

Mail naar
M xavier@huysmanbouw.be

Xavier Ally
Bouwconsulent

Nieuw Project
Wingene, Wulfhoekstraat

Binnen dit project bouwen wij 9 woningen 
met moderne architectuur. Kenmerkend 

zijn de strakke lijnen, grote glaspartijen en 
tijdloze materialen. De interieurafwerking 

is 100% op maat.

Meer info: www.huysmanbouw.be/wingene

Wingene, 
Wulfhoekstraat

1 OPEN BEBOUWING & 
8 HALFOPEN BEBOUWINGEN

De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)De vermelde prijs is vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder enige contractuele verbintenis. Prijzen zijn exclusief 21% BTW en aankoopkosten.  (Gvg - Wg - Gvkr-Vv-2020: E40-S31;2016-2017: E50-K40)

prijs grond + woning vanaf: € 309.918

GEZOCHT:
NIEUWE UITBATERS 

KANTINE KVC WINGENE
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Na jaren uitstekende dienst neemt KVC Wingene binnenkort 
afscheid van Eric en Noëlla, de uitbaters van de kantine. Zij gaan 
genieten van een welverdiend pensioen.

Wij zoeken gemotiveerde opvolgers.

Zegt het je iets om wekelijks op wedstrijddagen onze kantine open 
te houden? Je kan in onze goed uitgeruste kantine de supporters 
van zowel jeugdspelers als eerste ploeg ontvangen. Je staat ook in 
voor een effi  ciënt stockbeheer en zorgt ervoor dat de kantine er 
steeds netjes bijligt. Een uitbreiding van het takenpakket is mogelijk 
in overleg. 

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden en de 
vergoeding tijdens een kennismakingsgesprek.

Is dit iets voor jou?

Neem dan zeker contact op met ons bestuur:

 kvcwingene@telenet.be 

advertenties_kvc_wingene.indd   1 16/06/20   14:54
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Nieuws uit de openbare bibliotheek van Wingene
40 JAAR TERUG IN DE TIJD… (8)

Indien u als lezer een foto bezit die past bij 
bovenstaand artikel (dus foto’s van 40 jaar ge-
leden) mag u deze gerust binnenbrengen. Wij 
scannen deze dan onmiddellijk in en u krijgt 
deze dan direct terug. Als je in de mogelijkheid 
bent om zelf de foto te scannen, kan u deze 
doormailen naar wingensekrant@telenet.be

Wordt voortgezet. F.V.In ons laatste nummer van juni zien we de aan-
kondiging van de jaarlijkse Wingense Batjes met 
volgende deelnemende handelaars-winkeliers : 
Kris Sport, sportartikelen, Luc Van Laere, dis-
co-platenwinkel, Hildebert Trenson, juwelen, Crey-
tens-Decorte, draperieën, Walter Baesen, �etsen, 
Marie-Paule, bloemen, Huis Wyla, kleding, Wavatex, 
kleding, Verkest-Clement, schoenen, Maria Ver-
kain, ijzerwaren, Boetiek Marischa, Textiel Anntex, 
Elektro Walter Herman, De Moederzorg en Kinder-
boetiek Stefanie en Elektro Roger Vanwalleghem.

Sinds die 40 jaar zijn alle winkels inmiddels ver-
dwenen uit het straatbeeld. Waar is de tijd dat er in 
de Futselstraat enkel winkels te vinden waren ??? 

We zien in datzelfde nummer ook de uitnodiging 
om naar de jaarlijkse ‘IJZERBEDEVAART’ te gaan 
en er was ook de uitnodiging naar de bevolking 
toe om deel te nemen aan het ‘Bevolkingsonder-
zoek’, een radiogra�sch onderzoek van de borst-
kas, iedereen kreeg daarvoor een omzendbrief in 
de brievenbus, dit vond plaats in zowel Wingene 
als Zwevezele…

Voetbalclub SK Sint-Jan laat ons weten dat ze 
druk in de weer geweest zijn in de transfertperi-
ode. Nadat ze de laatste twee jaar aan de staart 
speelden  in 4e provinciale willen ze het komend 
seizoen sterker voor de dag komen. Volgende 
transferts werden gerealiseerd om sterker voor 
de dag te komen : Herman Priem, de�nitief van 
Pittem ; Wim Latrez en Paul Demeulenaere voor 
één jaar van VC Ardooie ; Valère Vandekerckhove, 
voor één jaar van SK Hertsberge, daarnaast nog 
volgende spelers aangesloten : Patrick Dumon, 
Noël Vancauwenberghe en Filip Dedeyghere. Noë 
Depoortere blijft als trainer trouw op post.

Vanwege HO Wingene kregen we volgend trans-
fertnieuws. Voor één jaar werd de overgang beko-
men van Etienne Vandierendonck van VK Ieper, 
speelde reeds in 3e nationale bij WS Lauwe, met 
deze laatste aanwinst moet HO gewapend zijn om 
een rol van betekenis te spelen.

Bij kaartersclub ‘De Eeuwige Lente zien we vol-
gende winnaars met 3 gewonnen partijen : Rudolf 
Verstraete, Michel Braet, Jozef Vantornout, Oscar 
Puype en Madeleine Vandecasteele.

Bij de biljartclub Kristelijke Bond Gepensioneer-
den  zien we dat Jozef Martens zijn 3 partijen kon 
winnen en dat Rudolf Lannoo, Remi Vanmaele, 
Arthur Verhenne en Julien Arys hun 2 partijen 
konden winnen.

In de puntenkaarting waren Maurits Callens, 
Vanderhaeghe A., Cloet Michel, Rudolf Verstrae-
te, Debaecke I., Deboodt Adhemar, Clara Taghon, 
Vanhove G., Verhenne Arthur, Debaets Victor en 
Gerard Vandecapelle de winnaars met 4 partijen.

Bij de Bebloemingsaktie zien we de aankondi-
ging van een wandeling in eigen natuur onder de 
deskundige leiding van een ervaren natuurgids 
waarbij alle deelnemers bedacht worden met 
kleine attentie. Verzamelen gebeurde aan de kerk 
van Wildenburg.

Tijdens Sint-Jankermis is er de jaarlijkse autowij-
ding waar auto’s, moto’s, traktors, vrachtwagens en 
�etsen aan de kerk van Sint-Jan gewijd worden om 
ongevalvrij op de baan te komen. Het was telkens 
een groot succes, wat de opkomst betreft.

Nog tijdens Sint-Jankermis was er een grote 
biljartprijskamp in café Sportwereld bij Gabriël 
en Roos met 1500 frank aan prijzen. Er was een 
trofee voorzien voor het eerste lid van, biljartclub 
‘Nooit Moe’.

Bij vinkenmaatschappij Komen is Gaan zien we 
dat Christelle Haesebrouck met vogel Bob de eer-
ste prijs behaalde met 383 liedjes op vrijdag en op 
zondag was de winnaar Gebroeders Vyncke met 
677 liedjes met vogel Sam.

Volleybalclub Habitat kondigde een ‘After - Blok 
- Party aan. Dit ging door in ’t Schrijverke. De toe-
gangsprijs bedroeg 60 frank en in voorverkoop 
kon men binnen aan 50 frank.

Onze fanfare had het afgelopen weekend een 
succesvol optreden in Oostduinkerke, onder lei-
ding van Freddy Van Laer en verzorgden ze ook 
een optreden in Blauwhuis en werden feestelijk-
heden opgeluisterd in Kortrijk.

Boekenoogst “Die Leese Beese”
Romans
- Bloemblad van zee, Isabel Allende
- De appelboom, Christian Berkel
- Beschavingen, Laurent Binet
- In de wacht, Alfred Birney
- De geheime gasten (thriller), Benjamin Black
- Agneta’s erfenis (romantisch), Corina Bomann
- Jachthuis, Oscar Van den Boogaard
- Zonder de top te bereiken, Paolo Cognetti
- Kwijt, Koen Dewulf
- Herinneringen aan de toekomst, Siri Hustvedt
- De wetten van water, Cynan Jones
- De boekhandel van Teheran, Marjan Kamali
- Bluebird,  bluebird (thriller), Attica Locke
- Vergeet me niet (romantisch), Mhairi McFarlane
- De spiegel & het licht (historisch), Hilary Mantel
- De wintersoldaat (historisch), Daniel Mason
- De vriend, Sigrid Nunez
- Mijn duistere Vanessa, Kate Elizabeth Russell
- Hier zijn we, Graham Swift
Informatieve werken
- In tijden van besmetting (samenleving - maat-

schappijvisies), Paolo Giordano
- De tragiek van de macht (samenleving - over-

heid/politiek - politieke visies), Joël De Ceulaer
- Dictators (geschiedenis - 20ste-21ste eeuw - na 

1945 - Midden-Oosten), Chams Eddine Zaougui
- Kinderen van de collaboratie (geschiedenis - WOII 

- collaboratie/repressie), Piet Boncquet
- De bevrijding van Vlaanderen (geschiedenis - 

20ste-21ste eeuw - WOII), Arnout Hauben
- Jaar van de aap (kunst - muziek - zangers/groe-

pen - Smith,  Patti), Patti Smith
- Basisboek O�ce 2019, 2016 en O�ce 365 (we-

tenschap/techniek), Studio Visual Steps
Graphic novels
- Van Lascaux tot Vermeer, Ivana Smudja
Jeugd - Romans
- De oorlog die mijn leven redde (oorlog), Kimberly 

Brubaker Bradley
- De oorlog die ik eindelijk won (oorlog), Kimberly 

Brubaker Bradley
- De ballade van slangen en zangvogels (science 

�ction), Suzanne Collins
- Meiden schieten raak!, Vivian Den Hollander
- Een lieve heks in mijn straat, Pieter Van Oudheus-

den
- Jeugd - Boekstart (voor baby’s),  Kleuter-,  Peuter- 

en Weetboeken, 
- Sammie in de zomer (K - natuur - seizoenen/

weer), Anita Bijsterbosch
- Open dit boek niet (K - avontuur/fantasie - hu-

mor), Andy Lee
Jeugd - Strips
- Aanvullingen werden gedaan bij volgende reek-

sen:
 B�’s / De avonturen van Blake en Mortimer / Buck 

Danny / The Champions
Jeugd - Dvd’s
- Blinky Bill, Deane Taylor
- Campus 12 - seizoen 2 - deel 1, /
- Campus 12 - seizoen 2 - deel 2, /
- Casper en Emma, /
- Corgi, Vincent Kesteloot
- The Croods, Chris Sanders
- Frozen, Chris Buck
- Geheim agent Marnie, Christoph Lauenstein
- Klara en de gekke koeien, Lise I. Osvoll
- Samson & Gert afscheidsshow, Gert Verhulst
- Wonder Park, Dylan Brown
- Aladdin, Guy Ritchie
- Dumbo, Tim Burton
- The lion king, Jon Favreau
- Nachtwacht - het vervloekte perkament, Giovan-

ni Kemper
- Playmobil - de �lm, Lino DiSalvo
- Toy story 4

MEVROUW

MARIA
VEROUGSTRAETE

weduwe van de heer 
Julien Baert († 2019)

Geboren te Lichtervelde op 11 mei 1926 
en overleden te Zwevezele op 17 juni 2020.

Omwille van de maatregelen rond het 
coronavirus vond de uitvaartplechtigheid 

plaats in beperkte kring.
Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene. 

Online condoleren op www.uitvaartzorgdenolf.be

†  IN MEMORIAM  †

MEVROUW

MADELEINE
VOLCKAERT

weduwe van de heer 
Julien De Clercq († 2013)

Geboren te Tielt op 1 augustus 1937 
en thuis te Zwevezele overleden 

op 17 juni 2020.
Omwille van de maatregelen rond het 

coronavirus vond de uitvaartplechtigheid 
plaats in beperkte kring.

Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene. 
Online condoleren op www.uitvaartzorgdenolf.be

†  IN MEMORIAM  †

PROFICIAT
aan dit meisje dat op dinsdag 30 juni haar 70e 

verjaardag mag vieren.

PROFICIAT
aan dit jonge koppel dat op vrijdag 3 juli hun 

50e huwelijksverjaardag mag vieren.
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Specialiteit:
snelle ketelvervanging
en badkamerrenovatie

ZWEVEZELE
Tel. 0494 51 17 52

TIJDELIJKE OPHEFFING CAPTATIEVERBOD VAN CRUCIAAL BELANG 
VOOR WINGENSE LANDBOUWERS

De hevige regenbuien van de afgelopen dagen zorgden voor een stijging van het waterpeil van de water-
lopen. Daarop besliste gouverneur Carl Decaluwé, onder andere op aandringen van schepen Hedwig Ker-
ckhove, om het captatieverbod in de provincie tijdelijk op te he�en. “We zijn erg blij met deze beslissing. Zo 
kunnen onze land- en tuinbouwers tijdens de komende dagen hun strategische watervoorraad aanvullen. 
Dit is cruciaal om de akkerbouwteelten veilig te stellen.”

Op 20 mei voerde de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé na een langdurige periode 
van droogte een captatieverbod in voor verschillende onbevaarbare waterlopen in de provincie. “Door 
dit captatieverbod konden onze land- en tuinbouwers het water uit de waterlopen in onze gemeente 
niet langer benutten, ondanks de grote waterbehoefte voor de gewassen”, zegt Hedwig Kerckhove, 
schepen van Land- en Tuinbouw. “Een harde dobber aangezien de bedrijfseigen watervoorraden op 
dat moment al grotendeels opgebruikt waren.”
Unieke kans om watervoorraden aan te vullen

De afgelopen dagen viel verspreid over West-Vlaanderen gemiddeld 30 liter water per vierkante me-
ter. “Daarmee is het opgebouwde neerslagtekort door de lange droogte zeker niet weggewerkt. Het 
water dringt immers niet snel genoeg in de harde, droge bodem”, legt schepen Hedwig Kerckhove uit. 
De welgekomen regen zorgde ervoor dat het waterpeil in de waterlopen opnieuw gestegen is.  Ook 
het streefpeil van de IJzer is opnieuw met 22 centimeter overschreden. “In normale omstandigheden 
betekent dit dat het overtollige water in zee wordt geloosd. Daarom heb ik de provinciale diensten 
gecontacteerd om een mogelijke tijdelijke ophe�ng van het captatieverbod te overwegen.”

Schepen Hedwig Kerckhove is bijzonder verheugd dat de gouverneur ingegaan is op zijn vraag. “Vol-
gende week wordt opnieuw zomers weer voorspeld. Met de aankomende hitte in zicht worden wellicht 
snel nieuwe beperkingen opgelegd. Een tijdelijke ophe�ng van het captatieverbod biedt onze land- 
en tuinbouwers tijdelijk de mogelijkheid om hun strategische watervoorraden terug aan te vullen.”
Inzetten op spaar- en bu�erbekkens om het goud van de toekomst te bergen

Op korte termijn worden de Vlaamse bekkenbeheerplannen geactualiseerd. De gemeente pleitte 
hiervoor bij het bekkenbestuur van de Brugse Polders om nog meer in te zetten op bijkomende spaar- 
en bu�erbekkens en het versneld initiëren van slimme stuwen. Een stuw is een waterbouwkundige 
constructie die het waterpeil van een beek of rivier kan beïnvloeden. “Er blijft nood aan structurele 
waterberging. Water is immers het goud van de toekomst voor iedereen en de kunst is om er op het 
juiste moment voldoende, niet te veel en niet te weinig, beschikbaar te hebben en dan nog van een 
zo’n goed mogelijke kwaliteit”, aldus schepen Kerckhove. 

Momenteel kunnen landbouwers in onze gemeente water capteren uit het bu�erbekken op Hil-
le-Zuid.  Volgend jaar start de provincie ook het vergunningsdossier op voor de aanleg van een bijko-
mend bu�erbekken aan de Willemstraat. Dit bekken zal ook kunnen gebruikt worden als spaarbekken, 
waardoor plaatselijke landbouwers bijkomend water ter beschikking zullen hebben in droge periodes.
Wateroverlast aanpakken

Intussen verliest de gemeente ook de overstromingsgevoelige gebieden niet uit het oog. Langs de 
Ringbeek werd in het verleden meermaals wateroverlast vastgesteld ter hoogte van de kruisingen 
met de Beernemstraat en de Ruiseledesteenweg. In samenwerking met de gemeente werkte de pro-
vincie een aantal beschermingsmaatregelen uit om de wateroverlast in de toekomst te beperken.  “De 
belangrijkste is de aanleg van een bu�erbekken op de voormalige OCMW-gronden ter hoogte van 
de Hoogweg. Het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag is momenteel lopende en de 
graafwerken op het terrein in functie van het archeologisch onderzoek zijn volop bezig”, besluit bur-
gemeester Hendrik Verkest.

N-VA WIL REGIONAAL 
VOEDSELDISTRIBUTIEPLATFORM EN 

GEMEENTELIJK VERDEELPUNT
N-VA Wingene-Zwevezele wil een gemeentelijke 

voedselstrategie uitbouwen. Daarom stelt de partij 
voor om een regionaal voedseldistributieplatform 
en een verdeelpunt in de gemeente op te richten. 
“We stellen vast dat er vandaag een problematiek 
is van enerzijds voedselverspilling/voedselverlies 
en anderzijds mensen in een precaire �nanciële 
situatie voor wie aankoop van voedsel een pro-
bleem vormt. Daarom willen we met het platform 
en verdeelpunt de voedseloverschotten kanalise-
ren naar de mensen die het meest nodig hebben. 
Met andere woorden, van overschot tot portie op 
het bord”, zegt gemeenteraadslid Marie-Christine 
Vandendriessche.

N-VA stelt voor dat Wingene-Zwevezele het 
voortouw neemt om een voedseldistributieplat-
form in de schoot van het Midwestoverleg, de 
intergemeentelijke samenwerking van de regio 
Midden-West-Vlaanderen, op te richten. Een regi-
onaal voedseldistributieplatform, in analogie met 
het reeds bestaande ‘Food Act 13’ van W13, is een 
platform dat bestaat uit een bovenlokale opslag- 
en verdeelplaats, distributie, logistiek en rollend 
materieel. In het platform worden de overschotten 
van bv. grootwarenhuizen en veilingen gebundeld 
en op maat verstuurd naar de verschillende ge-
meentelijke verdeelpunten. 

Daarnaast wil N-VA dat er ook op eigen grond-
gebied een gemeentelijk verdeelpunt komt. Zo’n 
verdeelpunt kan verschillende vormen aannemen, 
elke gemeente heeft de vrije keuze om dit op zijn 
eigen manier in te vullen: bv. een voedselbank, 
marktkraam, ontmoetingsplaats, enz. “We lanceren 
dit voorstel omdat voedselverspilling en -verlies 
ethisch en ecologisch onverantwoord zijn binnen 
de stijgende armoedeproblematiek in Vlaanderen. 
De coronacrisis toont ons dat dit een prangend 
probleem is en blijft. Met het platform en ver-
deelpunt willen we de overschotten, van ton tot 
gram, bij de mensen brengen die het meest nodig 
hebben”, besluit Vandendriessche. 

Industriepark Oost 34, 
8730 St.-Joris (Beernem)

050 78 84 13

VERRASSINGSFOTO’S
Het jongetje dat op 9 juni zijn 50e verjaardag 

mocht vieren was Andy Vandoorn.
Het jonge koppel dat op zaterdag 20 juni hun 

50e huwelijksverjaardag mocht vieren was Jacques 
en Lia Vanhove - Fraeyman.

PROFICIAT
aan dit meisje dat op zaterdag 27 juni haar 50e 

verjaardag mag vieren.
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2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

BEDRIJFSVASTGOED TE HUUR - geheel of in delen 
- burelen, labo, sanitaire ruimtes, loodsen, frigoruim-
tes, productieruimte, verhard terrein, hoogspan-
ningscabine, enz… 7500 m2 groot. Tel. 0476 29 92 09.

TE KOOP : Modulaire ‘Junker’ waterverwarming 
op propaangas (kan omgebouwd worden naar 
aardgas). Te bezichtigen in werking. Prijs o.t.k., 
tel. 0473 74 24 58.

TE KOOP : Nieuwbouwwoning (halfopen) in 
Nieuwkerke (Heuvelland), witte crepi met zwarte 
ramen. Ideale belegging ! Tel. 0498 52 19 04.

TE KOOP: Wegens verhuis van service�at naar rust-
huis. Lederen salon 3-zit + 2 fauteuils en eetkamer 
van 3j. oud met vierkante tafel, stoelen, zetels en 
kasten. Te bevragen bij Koen via 0477 22 82 61.

TE KOOP : Opbouwzwembad Intex, Ø 300 cm met 
grondzeil, bubbelzeil en afdekzeil, compleet met 
zand�lterinstallatie (bijna geen chloor nodig) en 
1 zonnecollector om water op te warmen. Lage 
prijs, tel. 0476 70 41 80.

TE KOOP: Koperen bed, 1,4m en lattenbodem, 
bijhorende nachttafels, prijs 100 €. ; 6 jachtstoelen 
in goede staat, 250 €. Tel. 0499 75 27 51.

TE HUUR : Loods in Wingene-Zwevezele, gepo-
lierd, geïsoleerd, 14,5 op 21m, dubbele schuifpoort 
br. en h. 3,50m. Inlichtingen, 0474 35 50 02.

TE KOOP : Ford Fusion Gia, benzine 1400cc, bj. 10-
03-2011, grijs metallic, 26.400 km, staat als nieuw. 
Te. 0475 64 78 91.

TE KOOP : Winterbanden + velgen BMW 205/SSR 
16/9H. ; Tafelzaagmachine + boomzaag + haag-
schaar Stihl ; Boorhamer ; slijpsteen ; stroomgroep 
Varo ; Waterpomp DAB ; Boormachine Bosch ; Eiken 
tafel + 5 stoelen ; Accordeon ; Alu ladder ; Witsteen 
bloembakken ; Bloempotten ; 100 LP’s ; Vaste 
planten potmaat 16 zonnehoet, munt, rebekia ; 
Alu Ramen. Prijs o.t.k., tel. na 17u, 050 69 40 43.

050 78 86 33 
info@uitvaartzorgderuddere.be 

www.uitvaartzorgderuddere.be 
www.sintpietersveld.be

Beernem, Wingene, Oostkamp,   
Ruiselede en omgeving

OPRUIMEN INBOEDEL
na overlijden, opname rusthuis, 
verhuis, verkoop woning, enz…

Vrijblijvende prijsovereenkomst 
na bezoek !

Info: 0475 49 63 00

Bruggestraat 212 - 8750 Zwevezele
Tel. 051 61 12 94

www.salons-eikenhof.be
info@salons-eikenhof.be

Contact Eloïse: 0477 59 11 52

MEDEWERKERS 
GEVRAAGD :

ZAAL • KEUKEN • AFWAS

SE
Salons Eikenhof
“Uw gasten in stijl ontvangen”

Bouwwerken Cloet werft aan :

EEN METSER
voor onmiddellijke indiensttreding

WAAROM HUWEN NIET HETZELFDE IS 
ALS WETTELIJK SAMENWONEN

“Wij hebben geen blaadje papier nodig om te 
tonen dat we van elkaar houden”. Dat horen we 
vaak. Maar trouwen heeft wel degelijk andere ge-
volgen dan wettelijk samenwonen. Bewust kiezen 
voor de samenlevingsvorm die het best aansluit bij 
je toekomstplannen en wensen, is de boodschap. 
En om bewust te kiezen, informeer je je best over 
de rechten en plichten.
Feitelijk samenwonen: geen rechten, maar ook 
geen plichten

Partners die samenwonen zonder een verklaring 
af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, wonen “feitelijk” samen. Deze partners heb-
ben geen rechten tegenover elkaar: ze erven niet 
van elkaar, de eigenaar van de gezinswoning kan 
deze zonder het akkoord van de andere partner 
verkopen én ze zijn elkaar wettelijk gezien geen 
bijstand of hulp verschuldigd. Aangezien deze 
partners elkaar geen hulp en bijstand moeten 
verstrekken, betalen ze in principe geen alimen-
tatie ingeval van relatiebreuk. De samenlevings-
vorm beëindigen is aan geen enkele formaliteit 
onderworpen.
Wettelijk samenwonen: een paar rechten, maar 
ook een paar plichten

Wettelijk samenwonende partners genieten van 
een aantal rechten. Zo hebben ze een (beperkt) 
erfrecht ten opzichte van elkaar. De wettelijk sa-
menwonende partner erft het vruchtgebruik op 
de gezinswoning en de inboedel. Hij of zij zal dus 
in de gezinswoning kunnen blijven wonen na het 
overlijden van zijn of haar partner. Wel kunnen 
wettelijk samenwonende partners elkaar onter-
ven via bijvoorbeeld een testament. Hun erfrecht 
is niet beschermd.

Bovendien geniet de gezinswoning van een 
bijzondere bescherming. Is één van de partners 
de enige eigenaar van de woning, dan zal hij of 
zij deze woning niet zomaar kunnen verkopen 
zonder het akkoord van zijn wettelijk samenwo-
nende partner.

Elk van de partners draagt naar evenredigheid 
van zijn mogelijkheden bij tot de lasten van het 
samenwonen. Maar onderling zijn de partners 
elkaar geen hulp en bijstand verschuldigd. Dit 
heeft ook gevolgen bij een relatiebreuk: wettelijk 
samenwonende koppels zijn elkaar in geval van 
een breuk geen alimentatie verschuldigd, tenzij zij 
hierover afspraken maken. Een verklaring voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand volstaat om de 
wettelijke samenwoning te beëindigen. Een wet-
telijk samenwonende partner kan zelfs éénzijdig 
deze verklaring a�eggen en daarmee is de kous af.

Net zoals bij feitelijk samenwonende partners, 
krijgt de overledene na overlijden van zijn of haar 
partner geen overlevingspensioen.
Huwen: veel rechten, maar ook meer plichten

“In goede en kwade dagen” zijn bij een huwelijk 
meer dan gewoon woorden. Deze gekende zin 
duidt enerzijds op de rechten van de huwelijks-
partners, maar ook de verplichtingen die bij het 
huwelijk komen kijken.

Huwelijksparen zijn beter beschermd door een 
volwaardig erfrecht. Ze genieten niet alleen een 
uitgebreider erfrecht (de hele nalatenschap van 
de overledene in vruchtgebruik) ze hebben boven-
dien recht op een reservatair erfdeel (minstens de 
gezinswoning in vruchtgebruik). Dat betekent dat 
ze altijd een minimaal erfdeel erven.

Ze zijn verplicht om elkaar hulp en bijstand te 
verlenen. Dit heeft een heleboel gevolgen: het 
recht op alimentatie in geval van breuk, het recht 
op een overlevingspensioen en de mogelijkheid 
voor de langstlevende om een aantal sociaalrech-
telijke vergoedingen te krijgen (bv. naar aanleiding 
van een overlijden ten gevolge van een beroeps-
ziekte of een arbeidsongeval).

De omvangrijke plichten en verantwoordelijkhe-
den die eigen zijn aan het huwelijk, vertalen zich 
dus in omvangrijke rechten.

Voor koppels die twijfelen om wettelijk samen te 
gaan wonen, dan wel om te trouwen, is het belang-

rijk om rekening te houden met deze verschillen. 
Het gebeurt wel eens dat koppels twee ruggen uit 
een varken willen snijden: de �exibiliteit en vrijheid 
van de wettelijke samenwoning combineren met 
de grotere bescherming van het huwelijk.
De samenlevingsovereenkomst en het testament: 
kiezen is niet altijd verliezen

Wat met de koppels die elkaar maximaal wil-
len beschermen maar toch principieel niet willen 
trouwen?

Feitelijk en wettelijk samenwonende koppels 
kunnen zelf initiatief nemen om elkaar te bescher-
men. Op �scaal vlak, erven deze partners onder 
bepaalde voorwaarden aan dezelfde tarieven als 
gehuwden. Een wettelijk samenwonende partner 
en zelfs een feitelijk samenwonende partner (die 
weliswaar minstens één jaar een gezamenlijke 
huishouding heeft gevoerd met de overledene) 
erft tegen dezelfde successietarieven als de ge-
huwde en wettelijk samenwonende partner. Voor 
de gezinswoning gelden speci�eke regels.

Samenwonende partners zijn meer aangewezen 
op “self-service”. Dit veronderstelt dat samenwo-
nende partners hun wensen met betrekking tot 
hun vermogen en erfrechten openlijk met elkaar 
moeten bespreken. Zo kunnen wettelijk samen-
wonende koppels de wederzijdse plicht van hulp 
en bijstand integreren in een samenlevingsover-
eenkomst. In deze samenlevingsovereenkomst 
kunnen ze de spelregels van hun samenwonen 
regelen.

De “hulp en bijstand” plicht kunnen ze zelfs door-
trekken in het geval van een breuk, onder de vorm 
van een tijdelijke alimentatievergoeding. Nemen 
ze zelf het initiatief om deze verplichting in te voe-
ren, dan hebben ze recht op een aantal sociaalrech-
telijke vergoedingen. De wetgever gaat er dus van 
uit dat wie de plichten erbij wil nemen, ook recht 
heeft op de voordelen.

ADVERTEER IN DE WINGENSE KRANT 




