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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 1 Pasen, Verzenderkensdag, H. Jacoba.
M 2 Paasmaandag, Wereld Autisme Dag.
D 3 H. Richard v. Chichester, H. Agape, H. Sixtus I.
W 4 H. Isidoor van Sevilla, H. Hildebert van Gent.
D 5 H. Vincent Ferrer, H. Geeraard, H. Irena.
V 6 H. Wineboud, H. Celestina, H. Isolde, H. Balderik.
Z 7 Wereldgezondheidsdag, H. Herman-Jozef.

* 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

* GASELWEST : Tel. 051/42.31.11 - 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. 051/30.30.30.

* 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.

* HET VLAAMSE KRUIS 
Verantwoordelijke voor Wingene : 
Els Sucaet, Zandbergstr. 20, tel. 051/70.95.33.

* 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 vrijdag 17u30 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

HET FEIT VAN DE WEEK
Soms moet het niet veel zijn om een artikel sa-

men te knutselen. Dat een lukrake babbel tussen 
een drietal tachtigers tot een gezellige resem van 
nostalgische herinneringen kan leiden, dat hebben 
we recent nog eens mogen ervaren. Het opdiepen 
van nostalgische belevenissen waar we alleen nog 
maar met een zekere weemoed aan terug kunnen 
denken in de wetenschap dat deze tot een ver ver-
leden zijn gaan behoren en jammer genoeg niet 
meer terug zullen keren. Of is het woord jammer 
in deze context hier niet meteen op zijn plaats? 
En toch blijven we het jammer vinden dat niet al-
leen de voorwerpen uit onze dagelijkse omgang 
zijn verdwenen maar dat zelfs de betekenis van de                                                                                                                                              
woorden vaak niet meer achterhaald kan worden. 
Een schat van vervlogen jeugdherinneringen 
dreigt hiermee voor goed verloren te gaan.

Om dit met een paar woorden te illustreren: rek-
kerboge, bolleket, klakkebosse, kelderijs. Het vin-
den van de juiste bewoordingen om te illustreren 
wat hiermee precies wordt bedoeld, lijkt ook voor 
ons geen gemakkelijke opgave. Als we daartoe af 
en toe een dialectwoord moeten gebruiken, dan 
moet dat maar.

Als we bekijken hoe kinderen en jongeren op 
vandaag hun vrije tijd doorbrengen, dan lijken we 
geneigd te zijn op wat we ‘gemist’ hebben.  An-
derzijds kunnen we de zaken ook omkeren, en be-
denken wat de jeugd van tegenwoordig op gebied 
van echte ontspanning gemist heeft. Het leven lijkt 
voor de jeugd van tegenwoordig ook veel ernstiger 
dan dit voor ons het geval was. Toen was er nog tijd 
voor deugnieterij, een woord dat blijkbaar ook uit 
onze samenleving verdwenen raakt. Men spreekt 
nu over pesterij. Het was anders, we moesten te-
vreden zijn met minder, het was een tijd waarin we 
hebben leren delen, maar waar we achteraf gezien 
niet minder gelukkig om moeten zijn. Het was de 
tijd voor grote gezinnen, maar er was gezelligheid 
en (h)echte gemeenschap.

En eigenlijk hoeft er niet zoveel te zijn om ons 
in de tijd van toen terug te gooien. Een vergeel-
de foto of oude prentkaart is vaak voldoende om 
mooie, ergens ver in het achterhoofd verborgen  
herinneringen terug op te diepen. Voor ons ligt een 
oude postkaart, een beeld van Markt en Kerkplein 
gezien vanaf de Tieltstraat, van ergens midden 
vorige eeuw. Niet zozeer het veranderde uitzicht 
trekt onze aandacht, maar ook het zestal arduinen 
paaltjes die voor een afscheiding zorgden tussen 
deze beide pleinen. De bedoeling dat werktuigen 
en boerenkarren niet zomaar van het ene naar het 
andere plein konden doorsteken.

Veel hadden kinderen jaren geleden eigenlijk 
niet van doen om zich te amuseren. Na schooltijd 
dienden deze paaltjes bijvoorbeeld om ‘ezelke wup’ 
te spelen. Het grote verschil in dit spel met leven-
den, was dat de paaltjes zich niet konden bukken, 
speelgenootjes wel. Het was ook een gelegenheid 
om te weet te komen of je zich al bij de grote jon-

gens mocht rekenen. Indien het niet lukte om in 
één sprong met gespreide benen over het paaltje 
te springen, dan wist je het wel. Je kwam met je, 
weliswaar nog onvolgroeide edele delen, onzacht 
op het harde platte bovenstuk terecht en had geen 
goesting meer het nog eens te proberen. Je wist 
meteen dat je nog wat moest groeien, of dat je nog 
wat moest oefenen om de juiste springmethode 
onder de knie te krijgen. Een gescheurde broek kon 
je er bovendien ook nog aan overhouden.

We zijn niet betaald om reclame te maken, maar 
wie  zich eens dieper op boven beschreven beeld 
wil laten inspireren, die moet eens binnenspringen 
in Sabine’s Place op de Markt. Aan de muur van het 
café hangt een mooie, sterk uitvergrote foto van 
het uitzicht dat we hierboven zojuist hebben pro-
beren te beschrijven en waarbij je alles nog eens 
beter tot je kan laten doordringen. 

Wie het sprongetje aankon, die kon zich natuur-
lijk bij de grote jongens rekenen en zich wat stoer-
der voordoen dan de rest. Iets wat dan weer tot 
plaagstootjes leidde. Het woord pesten was toen 
misschien niet als dusdanig uitgevonden, maar 
in de praktijk bestond het wel. Het bleef meestal 
tot verbaal getreiter, al was een robbertje vechten 
wel af en toe eens aan de orde. Zo werden meisjes 
uitgescholden voor ‘meissetrutten’ terwijl jongens 
dan weer voor ‘tnechtebrakken’ verweten werden.

De dagelijkse weg, vooral van school naar huis, 
bood vanzelfsprekend ruime gelegenheid om 
mekaar te treiteren en uit te dagen, maar eigenlijk 
bleef meestal alles beperkt tot wat deugnietge-
drag. Over de weg naar en terug van school, het 
was voor veel kinderen een dagelijkse opdracht 
die zomaar niet te onderschatten genoemd kan 
worden. Van het centrum naar het verste punt 
van De Ratelinge, of naar Poelvoorde en noem 
maar op, het was en bleef een opgave. De ver-
plaatsing gebeurde in de meeste gevallen te voet, 
zonder aangepast schoeisel en onaangepaste 
kledij wat bij slecht weer  dubbel onaangenaam 
was. Kinderen die in de klas dicht bij de kolen-
kachel zaten, die zaten na korte tijd te dampen 
om het vocht uit hun kleren te laten opdrogen. 
In vergelijk met toen is de kledij van kinderen 
en jongeren inderdaad een echte luxe gewor-
den.                                                                                                                                                                

En zo zijn onze drie tachtigers eigenlijk nog al-
tijd niet zo ver in hun verhaal over die  ‘goede oude 
tijd’. Nu besef ik pas goed dat vroeger vroeger was 
en dat het nooit meer zal worden zoals het ooit 
is geweest. 

Dat maakt natuurlijk dat ook wij ons verhaal 
moeten onderbreken, ook al is het verre van volle-
dig. De uitgever moet deze week toch ook weer zijn 
ruimte hebben en dus moeten we voor de rest van 
ons verhaal naar een andere keer uitwijken. Indien 
dit jullie vanzelfsprekend interesseert, waarvan wij 
maar zullen blijven uitgaan.

(Nomort)

SPECIALE ACTIE ABONNEMENT De Wingense Krant  - Tot eind 2018 : Slechts 33 euro
U kunt zich laten abonneren tot eind 2018 voor 33 euro (nog 36 nrs., wekelijks postbedeeld). U kan betalen in de drukkerij, 
Hoogweg 44 te Wingene of stort 33 euro op rek. nr. BE26 4739 0345 5129 met vermelding ‘Abonnement W.K.’. U kan ook tele-
foneren op nr. 051-65.65.20 of een mailtje sturen, wij zorgen dan voor het nodige. Reageer snel en profiteer van dit uitzonderlijk 
aanbod. Losse nummers aan 1,40 euro kunt U steeds verkrijgen bij ‘De Broodkrant’, Oude Bruggestraat ; Dagbladhandel Bellucci, 
Beernemstraat, Wingene ; Huis Pinocchio, Hille, Zwevezele of in de drukkerij, Hoogweg 44).
Dit is een gratis kennismakingsnummer en verschijnt in alle huizen van Wingene en Zwevezele met extra reclamebladzijden. 
Onze normale uitgave bevat 8 bladzijden. Iedere maand (uitgez. juli) worden extra bladzijden toegevoegd met fotoreportage van 
geboorte, huwelijken, enz…

ADVERTEER IN DE WINGENSE KRANT 
INFO : 051/65 65 20
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ACTIVITEITENKALENDER
♣  ❤  ♠  ◆   �  �  �  ♣  ❤  ♠  ◆

PAASWEEKEND ZESWEGE ZWEVEZELE

ZATERDAG 31 MAART 2018

1e ROMMELMARKT
In de Zeswegestraat, t.h.v. Café Zeswege

DUO DARTS
Ieder lid van DC ZESWEGE kan zich 
met een andere speler inschrijven.

PAASZONDAG 1 APRIL 2018

PAASONTBIJT vanaf 8 uur tot 10.30 uur
Vers fruitsap, pistolets, koffi  ekoeken,

hesp, kaas, confi tuur, choco
Prijs: 10 euro voor volw. - Kinderen 5 euro

t.v.v. feestcomiteit Zeswege
Ronde van Vlaanderen live te volgen

EETFESTIJN - PAELLA van 18-21u.
t.v.v. Feestcomité Zeswege - Prijs 15 euro.

PAASMAANDAG 2 APRIL 2018

61e wielerwedstrijd
ELITE ZONDER CONTRACT

Start om 15 uur - Inschrijving
en prijsuitreiking in café ZESWEGE.

Om 18u00 : Live Club Brugge - Racing Genk
Info 0495 57 25 65

‘t Pannentheater stelt voor:

KAMER TE HUUR
Blijspel van André Verhees

Regie: Michel Rogissart
Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart om 20 uur

Club 77 – Henri D’Hontstraat 42, Schuiferskapelle
Toegang: 8 Euro - Reservatie: 051 65 71 35

of via mail: n.dezutter@skynet.be

 

 

   Alle opbrengst is integraal t.v.v. Levensloop  
 

- Max 4 personen per tafel  
(20€ per tafel) 

- Max. 40 ploegen 
- Inschrijven via:  

info@totetrekkers.be  
 
 

- Waar? 
Zaal ‘De verrekijker’, Wingene 

- Wanneer? 
20 april 2018   
om 19u30 
 
 

 

   

GEZINSBOND WINGENE
ZATERDAG 14 APRIL 2018 van 13u30 tot 17u

in zaal 'De Verrekijker' te Wingene

TWEEDEHANDSBEURS 
VOOR KINDERARTIKELEN

waaronder kleding, speelgoed,
kinderboeken en babymateriaal

Toegang: 1 euro (1 drankje inbegrepen)

JEUGDHUIS DE MUTSE WINGENE
VRIJDAG 13 APRIL 2018 om 19u30

ENTER JONGERENQUIZ
Leuke prijzen - gratis deelname

Meer info en inschrijvingen:
Nico Somers, acv.wingene@telenet.be

Inschrijven met groepen van 3 personen

ACTIVITEITEN LDC GESELLE
 Haak-en breiclub - dinsdag 3 april van 14-16u

Wil je leren breien of haken of heb je al meer er-
varing? Iedereen is welkom in onze haak- en brei-
club. Er is materiaal voorzien, maar breng gerust 
je eigen materiaal en werkje mee. Samen breien 
of haken is zoveel gezelliger en bovendien kan je 
bijleren van onze vrijwilligers of van elkaar.€ 1 (kof-
fi e/ water inbegrepen) Vooraf inschrijven
Volksliederen over de Eerste Wereldoorlog door 
marktzanger Erik Wille i.s.m. Curieus Wingene

Woensdag 4 april om 14u - Nooit werd door 
ons een oorlog meer bezongen dan de Eerste 
Wereldoorlog. In honderden liederen geven de 
marktzangers ons informatie die we in geschiede-
nis niet of nauwelijks aantreff en. Geen opgeklopte 
verhalen over de grote veldslagen maar vooral het 
onnodige leed voor de soldaten van het front en 
hun familie worden hier bezongen. Gratis.
 Pannenkoekennamiddag op dinsdag 10 april 
van 14 tot 16 uur in CC De Wissel te Zwevezele

Kom smullen van onze heerlijke pannenkoeken 
met een warme kop koffi  e. € 3 (pannenkoeken + 
koffi  e/water inbegrepen). Vooraf inschrijven GOO-
CHELSHOW EN HEERLIJKE PANNENKOEKEN.
Goochelshow & heerlijke pannenkoeken -
Donderdag 12 april om 14 uur

Neem je kinderen en kleinkinderen mee naar 
LDC Geselle en geniet van een spetterende goo-
chelshow met lekkere pannenkoeken.  Jong en 
oud is welkom en zal verbaasd zijn door de magie 
van het goochelen. € 3 (goochelshow + pannen-
koeken). Vooraf inschrijven.
Kalligrafi e

In deze reeks kalligrafie van 6 lessen leer je 
de basistechnieken van de kalligrafi e. Er is geen 
voorkennis vereist.  Maximaal 12 deelnemers, dus 
wees er snel bij! Maandag van 14u-17u op 23/04; 
30/04; 7/05; 14/05; 28/05 en 4/06 LDC Geselle, 
Wingene. Kostprijs € 60 (voor 6 lessen); betaling 
via overschrijving op BE66 7380 3249 7143 t.a.v. 
Vzw Amphora met vermelding naam + voornaam 
+ cursus kalligrafi e. Vooraf inschrijven.

Meer informatie of inschrijven kan via 051 65 00 
30 of geselle@wingene.be

VANDALEN AAN HET WERK IN ZWEVEZELE
Acht sociale woningen in de Waldreef, die al een 

tijdje leegstaan, zijn de laatste tijd het uitgekozen 
doelwit voor vandalen. Vorig weekend werden de 
deuren ingetrapt, nadat eerder al schade aan deze 
woningen aangebracht was. De huizen werden 
vroeger bewoond door ouderen, die ondertussen 
een ander onderkomen werd aangeboden. Nadat 
eerder was gepland deze woningen te renoveren, 
maar de kosten daarvoor te hoog opliepen, werd 
besloten ze te slopen. De afbraakwerken waren al 
eerder aangekondigd maar intussen steeds maar 
weer uitgesteld. Schepen van Sociale Zaken Tom 
Braet is zich van het probleem bewust en zal bij de 
bouwmaatschappij Vivando op spoed aandringen, 
ook al is de afbraak binnen drie maanden beloofd. 
Intussen zullen de woningen volledig dichtgetim-
merd worden in de hoop dat niemand nog zal 
pogen er in te komen. Dit belet evenwel niet dat 
buurtbewoners zich intussen zorgen maken over 
deze drieste manier van handelen.

(Nomort)

PAASVIERING BIJ SAMANA ZWEVEZELE
Onze Samana-leden waren  in De Croone om het 

zingevingsgedeelte van priester Frans bij te wonen.
Daarna de Eucharistieviering met palmwijding, 
voorgegaan door priester Frans. Na de wijding van 
de palm was  er palm voor alle leden. Als afsluiten 
was er koffi  e met paasgebak.

ZAAL ‘DE WISSEL’ - ZWEVEZELE
ZATERDAG 14 APRIL 2018

OPTREDENS

om 20u30: Leentje Accoustic
om 21u30: MARCEL TRIOEN

vvk: 6 euro (0474 75 38 90) - a.d.d.: 10 euro 

ZONDAG 15 APRIL 2018 van 10 tot 16 uur

MUZIEKBEURS ZWEVEZELE
Info: muziekbeursvl@telenet.be

Facebook: muziekbeurs wingene
Inlichtingen: 0474 75 38 90

centrale verwarming - sanitair
Depannages - Onderhoud

Kleine Veldstraat 20 - 8750 Wingene

Tel. 0476 66 91 28

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Leon 
en Maria Feys - Demaré danken zeer oprecht 
alle familie, vrienden en kennissen voor hun 
deelneming bij het heengaan van hun moeder 
en grootmoeder Mevrouw Maria Demaré.

R O U W B E D A N K I N G
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OKRA - KAARTERSCLUB WINGENE
Uitslag kaarting op 22/03/2018 met 60 deeln.

Wonnen 3 partijen: Devriese J., Verhelst H., 
Bossuyt E., Declerck R.

Wonnen 2 partijen: Debruyne W., Vanoverschel-
de M., Vangampelaere L., Deschepper C., Poel-
voorde R., Decorte F., Kerckaert L., Vaneenoo W., 
Biebauw R., Declerck S., Dedeyne A., Vaneenoo M., 
Weyts W., Naeyaert C., Debouvere A., Vanderschue-
re R., Frickelo G., Deserranno J., D’Haenens M., De-
deyne H., Fraeyman L., Vandevyvere M., Vermeer-
sch W., Fraeyman R., Lannoo B., Verhoye R., Wille J.

Wonnen 1 partij: Declerck C., Desoete C., 
Desmet E., Duyck R., Vanhove J., Verhaeghe J., Van-
overschelde G., Verhenne C., Declercq M., Volckaert 
L., Denolf M., Blontia D.

Volgende week kaarting in de Feniks 
op donderdag 5 april om 14 uur.

BILJART ‘DE WINGENSE CARAMBOL’ 
lokaal : café ‘t Wingens Molenhof - Tieltstraat

Tussenstand Carambol na speeldag 11
1/ Vanhoutte Jooris, 2/ Vandenberghe Eric, 3/ 

Minne Guido, 4/ Devooght Roger, 5/ Quintyn 
Walter, 6/ Minne Andre, 7/ Bauwens Maurice, 8/ 
Vangeertruy Jean-Pierre, 9/ Vanparys Firmin, 10/ 
Demeyere Arnold, 11/ Vandecaveye Jacky, 12/ De-
jaegher Luc, 13/ Vanparys Johny, 14/ Vangheluwe 
Walter, 15/ Defauw Noel.

Slachtinge (De God van de Slachting) 
Op vrijdag 6 april 2018 pakt Het West-Vlaamse 

gezelschap Theatermakery Het Eenzame Westen 
met ‘De God van de Slachting’ van Yasmina Reza 
een loepzuivere komedie aan.

 vrijdag 6 april
CC de Wissel te Zwevezele om 20 u. 

 Messcherpe dialogen en vuistharde humor maken dit stuk tot een
 komedie waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen in bitterzoete
 taferelen. 

 Tickets : € 12 / € 10 (-26 jaar)

 Reservatiedienst de Alk: 051 65 04 40 of cultuurtickets@wingene.be
 Fodiac: 0473 89 03 53 of frans.defauw@skynet.be
 Davidsfonds Wingene: 051 48 40 89 of maartenhuvaere@telenet.be

DE SLACHTINGEDE SLACHTINGE

  Organisatie: gemeente Wingene i.s.m. 
  Fodiac en Davidsfonds Wingene

DE GOD VAN DE SLACHTINGDE GOD VAN DE SLACHTINGDE GOD VAN DE SLACHTING

Untitled-3070   1 8/02/2018   11:30:25

 Wanneer een elfjarig jongetje een ander slaat én 
daarbij geen berouw toont, moeten de volwasse-
nen praten. Beide ouderparen komen samen om 
de dingen uit te praten en op een beschaafde ma-
nier te zoeken naar oplossingen. Een formaliteit. Ze 
zijn immers ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. 

De glazen worden voller en weer leger en de 
gezelligheid slaat gauw om. Wanneer de situatie 
volledig escaleert, lijkt beschaving ver te zoeken 
en wordt de menselijkheid stevig gerelativeerd

 Messcherpe dialogen en vuistharde humor ma-
ken dit stuk tot een komedie waarin kleine, men-
selijke drama’s uitlopen in bitterzoete taferelen.

In 2011 verfilmde Roman Polanski het stuk met 
o.a. Jodie Foster en Kate Winslet. 

 Nu maken West- Vlaamse klasbakken Maaike 
Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien De Graeve en Tom 
Ternest zich op voor een partijtje verbaal boksen. 

Uiteraard in een West-Vlaams dialect !
Inrichting : Cultuurdienst i.s.m. Fodiac en Da-

vidsfonds Wingene in C.C. de Feniks te Wingene.
 Tickets : €12 / €10 (-26 jaar) bij reservatiedienst 

‘De Alk’ : 051 65 04 40 of cultuurtickets@wingene.
be  ; Fodiac : frans.defauw@skynet.be, 051/65 81 11 
; Davidsfonds Wingene : 051 48 40 89.

KUNSTENAARS GEZOCHT !
Met Kunstkring Wenghina houden wij ieder jaar 

in samenwerking met het gemeentebestuur van 
Wingene in mei een artiestenmarkt.

Dit evenement heeft steeds plaats op de zon-
dag van de kermis en dit jaar is dit op 6 mei 2018.

Het is de bedoeling dat kunstenaars hun werken 
kunnen tentoon stellen en eventueel aan het werk 
zijn. De artiestenmarkt heeft plaats in en rond de 
zaal ‘De Tuimelaar’ in Wingene vanaf 13 uur.

We willen er dit jaar eens een plaatselijke, t.t.z. 
Wingense en Zwevezeelse artiestenmarkt van 
maken. Daarom zoeken wij Wingense en Zweve-
zeelse kunstenaars die bereid zijn hieraan mee te 
werken.

Voor inlichtingen: via mail mia.callens@telenet.
be, tel. 051 65 61 87 of gsm 0474 440 882.

Optiek • Optometrie • Contactlezen

Joshy Soenens
Opticien/optometrist (bachelor in de optiek en optometrie)

joshy.optiekstroobant@gmail.com
www.facebook.com/optiekstroobantwingene

Nieuwe collecties zonnebrillen en 
optische brillen: Ray Ban, Tommy hilfiger, 

Giorgio Armani, Delvaux, Gucci,…
Steeds gratis opmeting en ook gratis hoortest mogelijk 
(op afspraak). Indien nodig kan er ook bij u thuis opmeting, 
verkoop (glazen+ montuur) of aanpassingen gebeuren.

maandag op afspraak 14 tot 18u30
dinsdag 10 tot 12u 14 tot 18u30
woensdag 10 tot 12u 14 tot 18u30
donderdag gesloten gesloten
vrijdag 10 tot 12u 14 tot 18u30
zaterdag 10 tot 12u 14 tot 17u00

Oude Bruggestraat 4 - Wingene - 051 65 61 69

VOORDRACHT ‘DIABETES’
Donderdagnamiddag organiseerde Okra Win-

gene een heel interessante voordracht over “Di-
abetes”. Hiervoor werd voedingsconsulente Lies 
Wambeke uitgenodigd.

Het werd een heel bevattende uiteenzetting 
over de bekende en veel besproken voedingsdrie-
hoek in samenspel met bewegen. Een onderwerp 
die de komende twee jaren zullen gepromoot 
worden in gans Vlaanderen door Okra met het 
project “Lekker actief”. 

Vandycke Erik.

LENTEFEEST BIJ SAMANA WINGENE OP ZATERDAG 24 MAART 2018
Onder een stralende zon werd iedereen verwelkomd door Myriam. De zaal was prachtig versierd door 

Edwin. De Eucharistieviering met palmwijding werd verzorgd door priester Rik en koster Danny. Tevens 
werden er passende teksten voorgelezen. Daarna koffie met paaseitjes. Stilaan tijd voor Hans Vander-
cruyssen, orgelist en zanger. Deze blinde artiest bracht mooie meezingers en er kon ook gedanst worden. 
De gezellige namiddag werd afgesloten met paashazen en koffie.

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

050 78 84 13

DE HEER

WALTER
DEDEYNE

echtgenoot van mevrouw 
Helena Sap

Geboren te Tielt op 6 juli 1945 en thuis 
overleden te Wingene 2018.

De gebedsdienst heeft plaats in de Sint-Jan 
Baptistkerk te WINGENE SINT-JAN op 

ZATERDAG 31 MAART 2018 om 10 uur.
Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene. 

Online condoleren op www.uitvaartzorgdenolf.be

†  IN MEMORIAM  †
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VOETBAL KVC WINGENE VOETBAL SKV ZWEVEZELE
1e elftal KVC Wingene - FC Mariekerke  1-0

Opstelling: Icket Milan, Lahousse James, Berquin 
Bart, Van Landschoot Gianni (75’Lingier Gianni), Fle-
derick Yoeri, Brogniez Jeremy (85’ Bruning Aaron), 
Kissi Michael, Hoornaert Jens, Demaitre Olivier, Van 
Fleteren Denzil, Vansteenkiste Maxime ; Wissels: Pe-
trovic Marco, Van Craeyveld Niels.

Doelpunten: 1-0, 67’, Brogniez komt in balbezit 
buiten de 16m, gaat samen met Braems in de 16m, 
hij blijft in balbezit en de verdediger van Marie-
kerke trekt aan zijn schouder waardoor Brogniez 
uit evenwicht is en valt, gevolg strafschop die hij 
vlekkeloos omzet.

Matchverslag: Het werd in de eerste helft moei-
lijk om de bezoekers uit evenwicht te krijgen. Het 
duurde tot aan de 24’ vooraleer KVC een kans af-
dwong. Hoornaert op links zet voor en Brogniez 
verlengd naar Kissi die met zijn rug naar doel een 
omhaal doet die de bovenkant van de deklat treft. 
Op de 32’ was het terug Hoornaert die een voorzet 
in de 16m trapte, hierop kraakte de vrijstaande Van 
Landschoot zijn schot. Mariekerke kon terugblikken 
op balbezit, verre voorzetten, enkele corners maar 
geen doelgevaar.

In de tweede helft nam KVC meteen het initia-
tief en kon reeds op de 47’ gescoord hebben toen 
Brogniez van rechts voorzette en de vrijstaande 
Flederick trapte onder de bal, die net voor zijn voet 
opwipte. Op de 55’ speelde Van Landschoot door 
naar Brogniez, zijn schot bleef hangen en Van Fle-
teren mikte naast. Op de 67’, via druk van KVC kwam 
dan toch de voorsprong. En toch noteerden we een 
kans voor Mariekerke via een voorzet van links en 
de bal niet weggeraakte, in die schermutseling kan 
Matkovic afdrukken maar raakt de paal, dit op de 
75’. Maar daar bleef het ook bij voor de bezoekers. 
De ingevallen Lingier kreeg ook nog een kans maar 
de bezoekende keeper voorkwam erger.

Al bij al op basis van de tweede helft een verdien-
de zege. Volgende wedstrijd:  K.FC Grimbergen - KVC 
Wingene op 8/4/18 om 15u.
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (nat) FC Mariekerke A - KVC A 1-5
U21 (prov A) KVC - Knokke FC A 1-5
U17 (prov A) KVC - SK Steenbrugge A 3-2
U15 (prov A) KVC A - FC Luingnois A 4-4
U15 (gew L) FC Doomkerke - KVC B 5-0

1e elftal (1e prov) VV Westkapelle - SKV  0-3
Zwevezele eiste meteen na de aftrap het balbezit 

op en in de zevende minuut kreeg bezoeker Verhelst 
een verdiende penalty niet. De thuisploeg wilde zo 
lang mogelijk gelijke tred houden met de leider en 
slaagde daar ook goed in, tot Yagan in de 71ste mi-
nuut een onterechte strafschop binnen joeg voor 
een overtreding een halve meter buiten de zestien-
meter. Bij Westkapelle gingen de kopjes naar bene-
den, ondanks eerdere kansen net na de rust voor 
Cornelis en Stroo. Een paar minuten na de openings-
treff er leverde een ongelukkige tussenkomst van 
keeper De Jaeghere na een terugspeelbal de 0-2 van 
Weynants op. Stroo kreeg nog een kansje, maar La-
grou prikte in de slotminuten de eindcijfers binnen. 

1e elftal (3e prov) SKV B - FC Lowingen  3-0
SKV Zwevezele B was 90 minuten lang de betere 

ploeg. Even over het halfuur werd de score geopend. 
Vanhaverbeke pakte succesvol uit met een prima af-
standsschot. Op slag van rust was er handspel in de 
zestienmeter van Lowingen en Plas zette de penal-
ty om. Na de rust waren er kansen voor Van Damme 
en Plas. Maar het was Grymonprez die nog aandikte 
door op hoekschop in de winkelhaak te besluiten.

Dames (2e nat) SKV A - VK Egem A  4-0
Met de nummers 3 en 2 tegenover elkaar stonden 

in deze streekderby 2 ambitieuze teams op het veld. 
Na het verlies vorige week- en vooral na het verlies in 
november tegen Egem- wilden de troepen van Geert 
Vanhevel een en ander rechtzetten.

De eerste10 minuten leek het een moeilijke wed-
strijd te worden voor de thuisploeg.  Maar geleidelijk 
kwamen ze meer in de wedstrijd, met ondermeer een 
schot van Céline Vandekerckhove op de keepster.  Op 
het kwartier was het dan toch een eerste keer prijs.  
Jolien gaf een sublieme pass naar Manon en die be-
diende op haar beurt Lisa Lefere, en nummer 17 voor 
haar was een feit (1-0). Het A-team bleef fraai voet-
bal brengen. In minuut 22 kwam er een super door-
steekpass van Céline op Manon , maar de keepster 
stond paraat. 6 minuten later waren het de 2 zelfde 
hoofdrolspeelsters, die voor spektakel zorgden. Dit 
keer rondde Manon heel knap af met haar 12de van 
het seizoen (2-0). Het was nu al Zwevezele wat de 
klok sloeg. Eerst stuitte Lisa Lefere nog op de goalie 
maar kort voor de rust prikte ze toch haar achttiende 
binnen. Ruststand  3-0.

In de 2e helft moesten de bezoekers nu wel komen 
en het was zaak voor Zwevezele om het eerste kwar-
tier ongeschonden door te komen.  Zelf zorgden ze 
ook voor kansen. Eerst stuitte Jolien op de keepster 
op voorzet van Manon. En even later werd Lisa foutief 
gestuit. De penalty van Céline ging jammer genoeg 
naast. Het bleef 3-0 en de 3 wisselspelers (Venske, 
Fem en Ansofie) kregen ook hun speelminuten.  
Zwevezele beheerste volwassen de partij. En het 
orgelpunt werd gezet door Céline Vandekerckhove 
met een vrije trap op zowat 25 meter rechts van de 
as van het veld. Hij ging fraai binnen en de eindstand 
werd dan ook 4-0.

Dames (1e prov) SK Reningels - SKV B  16-0
Zwevezele begon met 10 speelsters: Shana Bergh-

mann, Fem, Silke, Siel, Shana Vanwetswinkel, Lara, 
Lisa Decock, Venske, Charlotte en Céline Vandeker-
ckhove. De 1e helft waren zij voetballend beter maar 

via een lucky goal en 2 zuivere buitenspeldoelpunten 
stond het aan de rust al 4-0. Na de pauze stond het 
heel vlug 6-0. Kwam er nog bij dat 2 speelsters van 
ons terecht en verstandig naar de kant kwamen en 
het B-team moedig verder streed met 8!! We vermel-
den nog even de 2 knappe en nipte pogingen van 
onze kapitein Lisa Decock en haar penalty die door 
de keepster gered werd.

Volgende opdracht is een inhaalmatch op paas-
maandag 2 april om 15u in en tegen Cerkelladies. 
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (prov) SKV A - SV Damme 13-1
Reserven (prov) SKV A - SK Eernegem 1-2
Reserven (gew G) SKV B - Ruddervoorde A 2-1
U21 (gew E) Ingooigem - SKV 6-1
U17 (gew I) Torhout KM B - SKV 2-1
U15 (gew I) Cl. Roeselare A - SKV 0-8

BBC DE WEST-HOEK
BBC Erpe–Mere A – BBC De West-hoekA 57-90
De bezoekers startten bijzonder furieus en na am-

per twee minuten staan de bordjes reeds op 0-10. 
Halfweg de wedstrijd staat Zwevezele met 31-48 
stevig aan de leiding, een voorsprong die ze alleen 
niet meer zullen prijsgeven, maar verder uitdiepen. 
Met nog twee thuiswedstrijden voor de boeg, komt 
de kampioenentitel steeds maar dichterbij.

Scores: Mortier Arne 9; Castelein Ruben 14; Petit-
pierre Kevin 6; Bourdaux Joeri 9; Van Caysele Tom  9; 
Denoo Laurens 5; Jonckheere Mathias 6; Rotsaert 
Dries 22; Reanaudin Ce 10.

(Nomort)

JAARLIJKSE FIETSENWIJDING BIJ OKRA WINGENE
Zoals naar jaarlijkse gewoonte bij het begin van het fi etsseizoen werd op maandag 26 maart de fi etsenwijding gehouden van de Okra fi etsclub samen 

met de fi etsers van Femma. Na een gepaste toespraak van diaken Danny ging de kwispel diep in de emmer en strooide hij hevig in het rond met gewijd 
water. Hierna startte iedere groep  zijn rit in gezegende toestand in de hoop opnieuw een aangenaam en veilig jaar te gemoed te fi etsen. Dank aan de 
vrijwillige fotograaf Jakie en diaken Danny. Nieuwe leden die wensen aan te sluiten kunnen zich aanmelden aan de parking van de Feniks iedere maan-
dagnamiddag om 13:30. Daar starten drie groepen mannen die verschillende afstanden en snelheden rijden en één groep vrouwen die rond de 30/35 km 
fi etsen aan een rustig tempo.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Willy en 
Elvira Zutterman - Lannoo danken zeer oprecht 
alle familie, vrienden en kennissen voor hun 
deelneming bij het heengaan van hun moe-
der en grootmoeder Mevrouw Elvira Lannoo.

R O U W B E D A N K I N G

PROFICIAT
aan deze jonge kerel die op vrijdag 30 maart 

zijn 70e verjaardag mag vieren.

ADVOCATENKANTOOR
Algemene rechtspraktijk en

tweedelijns juridische bijstand (Pro Deo)
Tel. voor afspraak 0488 37 77 77
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-25% op montuur + glas
-25% op glas*

GRATIS OOGTEST !

*Actie geldig tot eind juni 2018

Open : din. tot vrij.: 9-12 en 14-18.45 u.
zaterdag van 9-12 en 14-18 u. of op afspraak !

Tieltstraat 6 • WINGENE • Tel. 051 65 75 60

Ook op
afspraak
bij U thuis

ING Wingene | Tieltstraat 2, 8750 Wingene | T 051 54 11 40 | wingene@ing.com
ING Zwevezele | Marktplein 19, 8750 Zwevezele | T 051 63 81 00 | zwevezele@ing.com

TANGHE & LEHMANN BVBA | Bank & Verzekeringen | ING Wingene & Ruiselede
ING Wingene & Ruiselede wordt sinds 1 juni uitgebaat door zelfstandig kantoorhouders David Lehmann en 
Kevin Tanghe. Wij staan garant voor ervaring, expertise en passie voor bankieren. Wij zorgen vanaf heden 
voor continuïteit en kunnen oplossingen aanbieden op vragen rond zowel sparen en beleggen, leningen als 
verzekeringen. Zoals u kunt zien worden wij daarenboven omringd door echte specialisten ter zake. Wij staan er 
voor u, dag in dag uit !

Tieltstraat 2, 8750 Wingene | T 051 54 11 40 | wingene@ing.be
Aalterstraat 43, 8755 Ruiselede | T 051 61 04 40 | ruiselede@ing.be

711906_A5_Flyer_Ruiselede.indd   1 19/08/16   15:23

ING WINGENE ZWEVEZELE | Bank & Verzekeringen – Vooruit met de geit !
ING Wingene en ING Zwevezele slaan vanaf 9 april de handen in elkaar. Stef Barbier, David Lehmann en 
Kevin Tanghe gaan samen met hun bedienden Anneke Delamillieure, Sarah Koelman en Lies Wuyts de 
positieve uitdaging aan om in de toekomst samen te werken. Wij staan garant voor ervaring, expertise en 
passie voor bankieren. Ook in een groter geheel blijven wij zorgen voor continuïteit en kunnen we oplos-
singen aanbieden op vragen rond zowel sparen en beleggen, leningen als verzekeringen. Via uitgebreide 
openingsuren staan persoonlijk contact en advies voorop, maar ook via de digitale kanalen kunnen wij U 
op een effi ciënte manier service verlenen. Graag tot heel binnenkort !
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Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool

Nieuwstraat 16  I  8750 Wingene
Tel. 051 65 68 52
centrumschool.wingene@3span.be

www.centrumschoolwingene.be

OPENDEUR
nieuwkomertjes schooljaar 2017-2018

woensdag 25 april 2018 van 9u30-11u 

Hier kan je veel beleven !

Jij komt toch ook samen met je kapoen

een kijkje nemen op onze opendeur ?

           groetjes, juffen en di
rectie

Volgend opendeurmoment gaat door op woensdag 21 november 2018.
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TE KOOP - Wingene
Landelijk gelegen villa op 
1.464m2 met 4 slaapkam-
ers, gelijkvloers bureel, 
buiten-wellness, dubbele 
garage en dubbele carport. 
Zonnepanelen, alarm. 
Duurzame materialen.
EPC 305 kWh/m2

Bedelfstraat 16A€ 479.000

TE KOOP - Wingene
Klassevolle goed onder-
houden herenwoning met 
4 grote slaapkamers, zolder 
van 65m2 (extra kamers 
mogelijk), grote garage, 
mooie tuin. CV op aardgas. 
EPC 647 kWh/m2

Beernemstraat 53

€ 325.000

TE KOOP - Wingene
Energiezuinige nieuwbouw 
woning met 3slpk, garage 
en tuin in doodlopende 
straat nabij centrum. 
Volledig afgewerkt uitg-
ezonderd keuken. 
Opp: 456m2

E-peil: 60
Kolonel Dobbelaerestraat 5€ 309.000 (excl btw)

TE KOOP - Zwevezele
Halfopen woning op 488m2 

met 3 slaapkamers, zolder, 
zuidgerichte tuin en grote 
garage met smeerput. 
Mogelijks nog klein be-
schrijf! 
EPC 616 kWh/m2

Sprookjesdreef 4
€ 279.500

TE KOOP - Wingene
Moderne halfopen woning 
op 1.267m2 met praktijk- 
ruimte (25m2), 3 slaapkam-
ers, prachtige badkamer 
met dressing! Mogelijks nog 
klein beschrijf!
EPC 124 kWh/m2

Ruiseledesteenweg 12
€ 379.000

Hubert d’Ydewallestraat 4/001 - Beernem - ( 050 70 34 35 - info@vastgoedwanneyn.be

ADVIES SCHATTINGVERHUURVERKOOP

w w w . v a s t g o e d w a n n e y n . b e

TE KOOP - Wingene
Instapklare halfopen 
woning op 485m2 met 4 
slaapkamers waarvan 1 
gelijkvloers, nieuwe keuken. 
Tuin, garage en bergplaats 
van 70m2.  
EPC 329 kWh/m2

Oude Bruggestraat 95
€ 259.000

Uw woning verkopen? Contacteer ons voor een gratis schatting!

KOOP NU EN GENIET NOG VAN 5% REGISTRATIERECHTEN!

Volg ons op Facebook 
om op de hoogte te 

blijven van alle nieuwe 
panden!

Wij brengen 
uw pand 

optimaal in beeld 
met luchtfoto’s, 

video en virtuele 
rondleiding!

Wij brengen 

Uw pand hier?
Wij zijn steeds op zoek 
naar nieuwe panden 
voor ons klantenbestand. 
Aarzel niet ons te 
contacteren voor een 
vrijblijvende afspraak!

Verkocht in één maand !

Elien Wanneyn
Jolien Missiaen

Erkend vastgoedmakelaar
BIV 505 429 - BIV 507 523
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ZATERDAG 21 APRIL 2018

Molenland
FEEST

Zaal Verrekijker - Wingene
(Industriezone De Verrekijker)

     van 18u00 - 20u30 (deuren om 17u30)

aperitief - warme beenham met groenten, sauzen en frietjes
     

aperitief - warme beenham met groenten, sauzen en frietjesaperitief - warme beenham met groenten, sauzen en frietjesaperitief - warme beenham met groenten, sauzen en frietjes
     EETFESTIJN

SHOWAVOND met optredens van :

HERBERT
JO VALLY

EVELINE CANNOOT 
Presentatie : Danny Verlinden
Dit alles voor de prijs van € 28

Kaarten te verkrijgen bij :
Jan Braeckevelt, Beernemstw. 68, Wingene - 0477 75 24 33

➨ C  Café Sint-Jan, Keukelstraat 54, Wingene
Slagerij Finesse, Sint-Jozefsstraat 1, Zwevezele

Café ‘De Loskaai’, Bedevaartstraat 3, Tielt
‘t Winkeltje, Wingensesteenweg 12, Tielt

Bakkerij Andy, Bedevaartstraat 38, Tielt
of via onze website www.radiooostwest.be

t.v.v. radio oost west
106.5 FM & 107.3 FM - Gewoon gezellig !

www.radiooostwest.be             info@radiooostwest.be

Jo Vally

Eveline Cannoot

Herbert

Neem deel 

aan onze

fantastische 

tombola,

altijd prijs

ZATERDAG 21 APRIL 2018

MolenlandMolenland

Zaal Verrekijker - WingeneZaal Verrekijker - Wingene

EETFESTIJNEETFESTIJN
Problemen met openstaande facturen?

Wij nemen deze in samenspraak met u in behandeling.
CashFlowSupport, actief tegen wanbetalers!

Een kort overzicht van onze dienstverlening
Kredietwaardigheid controleren

Algemene verkoopsvoorwaarden opstellen
Adviesverlening

Aanschrijven van uw debiteur
Minnelijke invorderingen - Gerechtelijke invorderingen

B2B en B2C dossiers
Geen onderscheid tussen kleine en grote facturen

Transparante invordering
Verhogen van uw werkkapitaal

Jaarlijkse bijdrage zonder enige meerkost !

www.cashfl owsupport.be         contact@cashfl owsupport.be

Torhoutsestraat 5
8020 Ruddervoorde
✆ 0474 89 81 86

depaepedolores@hotmail.com

Open van dinsdag tot zaterdag
van 9 tot 12u en van 13.30 tot 18u

In april elke zondag open
van 10u tot 12u

w
w
w
.k
lie

k.
be

Uw dagelijks eitje, vers
van de producent

24/24

Kloosterbeekhoeve
Ondankstraat 1 b - Wingene - T 051 65 82 45

www.munckenei.be
kwarteleitjes
ook verkrijgbaar

w
w
w
.k
lie

k.
be

kwarteleitjes

ei-automaat-2 zonder nieuw.indd   1 12/03/18   13:49

L I F E S T Y L E  S T O R E

Beernemstraat 74 • 8750 WINGENE • ✆ 051/65.63.90

TE HUUR
VERTICULTEERDER

ONTMOS 
UW GRAS !



- 9 -

Trendy dameskledij  
Bij Bjoutiek is iedere vrouw uniek 

De Ast 12 ,8750 WINGENE * 051 54 60 84 * www.bjoutiek.be 

Openingsuren:  
Di, wo, do, za: 9.30-12.00 u  & 13.30-18.00 u  

 vr: 9.30-12.00 u & 13.30-20.00 u  

gesloten: zondag en maandag 

GEBOORTEN

Henri Goethals

Ediz Vansuypeene

Henri Maeseele

Op 5 februari 2018 kreeg Leon er een broertje bij. Henri is het zoontje 
van Mattijs en Daphne Goethals - Van Dorpe en wonen in de Hekkestraat 
3 te Wingene. Pro� ciat !

Ediz is het zoontje en tevens eerste kindje van Efran en Sanne Vansuy-
peene - Deklerck en zag het levenslicht op 13 februari 2018. Zij wonen 
in de Brugsesteenweg 16 te Zwevezele. Pro� ciat !

Henri is het broertje van Aimé en werd geboren op 9 februari 2018. Hij 
is het zoontje van Jeroen en Purdey Maeseele - Van Heerwynghels en 
wonen in de Brugsesteenweg 21 te Zwevezele. Pro� ciat !

Bij een ongeval hebt u al zorgen genoeg. Daarom kan u op zo’n 
moment rekenen op onze gratis bijstand voor hulp. Aarzel niet om 
ons te contacteren. We helpen u graag!

U kan rekenen op onze gratis bijstand

10 maanden betalend + 2 gratis. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie bij ondertekening van een nieuwe autoverzekering voor 
alle waarborgen in de polis en mits aanvaarding van het risico. Voorbehouden aan bestuurders die de afgelopen 5 jaar geen 
ongeval in fout veroorzaakten. 

Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (het eigen risico, de gedekte goederen,de limieten van 
de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVVconsulent of op www.dvv.be/auto/algemenevoorwaarden. 
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is 
onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Als je een klacht hebt, kan je 
je eerst richten tot de Klachtendienst van DVV, Galileelaan 5, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien je niet tevreden 
bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel  
(info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten 
onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel.- NL 02/2018

*

DVV ZAKENKANTOOR 
NAERT-HUYS NV
Ruiseledesteenweg 18  
8750 Wingene 
Tel. 051 65 83 33

dvv-naert-huys@dvv.be

Ma, Di 
16.00u-18.00u 
Woe, Do en Vr 
08.30u-10.00u 
Za 
op afspraak

46089 cA - RPR BRUGGE 0471.906.384

 AUTOVERZEKERING

Profiteer nu van ons uitzonderlijk  
tarief voor goede chauffeurs. Sluit 
een nieuwe autoverzekering af en 
krijg 2 maanden gratis*. 

Tijdelijk aanbod van 01/02/2018 tem 31/03/2018. 
Kijk op dvv.be/auto of kom langs in ons kantoor. Wij helpen u graag.

OEF !
Wat er ook gebeurt,
uw DVV-consulent doet meer voor u.

gratis
maanden

*

Komt in orde. 
Frietjes vanavond?

De Ast 12 • 8750 Wingene
Tel. 051 54 60 84

www.bjoutiek.be

Trendy dameskledij
bij Bjoutiek is iedere vrouw uniek !

Openingsuren :
di, wo, do, za: 9.30-12 en 13.30-18u.

vr. 9.30-12 en 13.30-20u.
Gesloten: zondag en maandag

Uw centrum voor Fitness, Sport, 
Vrije tijd, Zonnebank en Sauna

low budget prijzen
abonnementen vanaf € 22 / maand

Openingsuren :
elke werkdag doorlopend van 9-21 u.

zaterdag van 9-13 u.
begeleiding op dinsdag van 9-12 u. of op afspraak

Nieuwstraat 13 - WINGENE - 051 65 54 17
aktief.fi t@belgacom.net - www.fi tnessaktief.net
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Verrekijker 40 – 8750 Wingene
0474 52 29 73  – gert-jan@bouwenopmaat.com

www.bouwenopmaat.com

Gert-Jan + Marc Caerels

EEN BEN WONING, 
WAT IS DAT PRECIES?
BOUWEN OP MAAT

Vanaf 2021 is ‘bijna-energieneutraal’ de nieuwe
standaard voor nieuwbouwwoningen. De ‘BEN’
woningen verbruiken weinig tot geen energie voor
verwarming, koeling, ventilatie en warm water. Om
aan een BEN woning te voldoen is een Epeil van
maximum E30 toegelaten.

Een BEN-woning bouwen is daarom vandaag al 
een slimme en juiste keuze ! 

Met BOUWEN OP MAAT bouwen we mee aan de
toekomst en zijn we reeds twee BEN-woningen
aan het realiseren. Één van deze twee woningen
kan u terugvinden in het centrum van Wingene, de
Kaplotestraat. Met een vooropgesteld Epeil van
E19 scoren we dan ook enorm goed met deze
moderne woning.

Met dit project tonen we ook aan dat een BEN-
woning naast goed isoleren en functioneel zijn,
esthetisch ook gewoon mooi kan zijn. Tijdens het
ontwerpproces helpen wij u als bouwheer dan ook
om alles maximaal, OP MAAT, van elkaar af te
stemmen zodat het totaalplaatje klopt.

TWEE GENERATIES VAKMANSCHAP ONDER 
ÉÉN DAK

‘BOUWEN op MAAT’ heeft alles in huis om het huis van uw 
dromen te bouwen of verbouwen! 
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie. 
Tot binnenkort zodat wij kunnen bouwen aan uw 
vertrouwen

Gert-Jan + Marc Caerels



- 11 -

www.sarotuinontwerp.be 
info@sarotuinontwerp.be

0478 52 21 74

Gespecialiseerd in Tuinarchitectuur
Vijver & Zwemvijver - Zwembad

Residentiële beregening

Massief parket & plankenvloeren
Meerlagen parket &

budgetvriendelijke laminaten

Flandria 2 - 8750 Zwevezele
Tel. 51 65 76 57

info@parketvanrobaeys.be
www.parketvanrobaeys.be

Nu actie laminaat
ondervloer 2 mm gratis

per aangekochte m2

Actie geldig tot 30 april 2018
Actie en voorwaarden zie winkel

April = lentepromotie op Spa’s
en monoblockzwembaden

Kerkplein 1 • 8750 WINGENE • Tel. 051 65 81 93 • 0497 41 26 22
www.vcauwenberghe.be • info@vcauwenberghe.be
www.facebook.com/juwelenontwerpers
www.lisejewellerydesign.com

KERKPLEIN 1 - 8750 WINGENE - T: 051/65 81 93 - GSM 0497/41 26 22

Nieuwe openingsuren :
zondagvoormiddag op afspraak - maandag rustdag

di-woe-vrij-zat open van 9u-12u30 en van 13u30-18u30.
donderdag gesloten (= atelierdag)

STOCKVERKOOP

-30%
op horloges
Rodania - Timberland
Manfred - Cracco en
(herenjuwelen) Bruce.

w
w

w
.b

ist
ro

de
pe

lik
aa

n.
be Koolskampstraat 68

8810 Lichtervelde
Tel. 051 72 49 83
depelikaan@telenet.be

Kurt & Conny
Patteeuw-Quintyn

Open: elke middag en op
vrij- zater- en zondagavond

Gesloten op donderdag

MAANDMENU van 7 april t.e.m. 13 mei
Soepje van witte asperges met crumble van chorizo

***
Zalm met notenkorst en

stoofpotje van groene en witte asperges
***

Filet van kalf, bruine Le� e, ratte aardappel
rode ui en champignons

***
Luchtige yoghurtmousse met chocolade ganache

en framboos

Menu met apero, wijnen, waters en ko�  e incl.

€ 54,50
Passion for food
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Opendeurweekend
antiek & brocante Den Drieweg

vrijdag 30 maart 2018 van 14 tot 18u
zaterdag 31 maart 2018 van 10 tot 17u

zondag 1 april 2018 van 10 tot 17u
maandag 2 april 2018 van 10 tot 17u

Rebecca en Vanessa - 0489 34 40 46 - 0479 96 59 69
Zeswegestraat 18 - Zwevezele - dendrieweg@gmail.com

Winkel open op ma. & vr. van 14-18u - zat. van 9-17u
2e en 4e zondag van de maand van 10-13u.

Hoeveproducten D’Halluin
van 2 tot 8 april vieren wij ons 35-jarig bestaan

Wij verwennen onze klanten met een gratis dessertje.
Van harte welkom !

Balgerhoekstraat 45 - Wingene St.-Jan

hoeveboter • karnemelk • yoghurt 
vanillepudding met rijst of koekjes 
platte kaas • eieren • honing • aardappelen
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DE PIONEER EN LEADER IN INFRARED THERAPY

CHRONISCHE PIJNEN?
Therapeutische Health Mate infraroodcabines: 
ontgiften uw lichaam en verlichten medische klachten.

RUDDERVOORDE Kaleshoekstraat 1C        DIKSMUIDE Adm. Ronarchstraat 8A        GENTBRUGGE Brusselsesteenweg 461
INFO@DC-INFRAROOD.BE      0477 70 83 86 – 0495 21 77 47

GRATIS
TESTCABINE

ZWEMSPA & JACUZZI BARREL-SAUNA INFRAROOD VERWARMING

OOK
OPEN OP
ZONDAG

INBOUW MOGELIJK

Gratis leveren en plaatsen 
over gans België

● Verzacht spier- en gewrichtspijnen zoals fi bromyalgie, reuma, artrose.
● Verlicht nek- en rugklachten.
● Goed voor hart- en bloedvaten. Verbetert de bloeddoorstroming.
● Vermindert huidproblemen zoals acne, psoriasis, eczeem.
● Verlicht astma en bronchitis.
● Vermindert cellulitis. Verbrandt calorieën.
● Verbetert uw algemene conditie en weerstand.
● Vermindert hoofdpijn. Verjaagt stress.
● Verdrijft afvalstoffen uit uw lichaam.
● Vergroot de immuniteit.

®

EXCLUSIEVE VERDELER

RUDDERVOORDE Kaleshoekstraat 1C  DIKSMUIDE Admiraal Ronarchstraat 8A GENTBRUGGE Brusselsesteenweg 461
0477 70 83 86 - 0495 21 77 47

NU DUBBELE KORTINGEN OP SHOWROOM-MODELLEN
+ 3 GRATIS OPTIES + GRATIS LEVEREN + GRATIS PLAATSING 

+ LEVENSLANGE FABRIEKSGARANTIE

BESTEL TIJDIG! PRIJSVERHOGING VANAF OKTOBER 2017

DC INFRAROOD.BE

Laat een therapeutische 
infraroodsauna cabine 
van Health Mate®
het verschil maken.

Kom de heilzame werking ontdekken met beurtenkaart bij:

DC INFRAROOD

Laat een therapeutische 

CHRONISCHE 
PIJNEN?

VRIJE
INGANG

THERAPEUTISCHE INFRAROODSAUNA’S MET LEVENSLANGE GARANTIE

GRATIS
TEST-
CABINE

THERAPEUTISCH INFRAROODSAUNA-CABINES
OPEN OP ZONDAG

-
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THERAPEUTISCHE INFRAROODSAUNA-CABINES

EXCLUSIEVE VERDELER
DC INFRAROOD.BE

CABINE

®

• Steeds de laagste prijsgarantie verzekerd
• Met certificaat van Levenslange fabrieksgarantie
• Alle 15 modellen per showroom te bezichtigen
• Gratis leveren en plaatsen in gans het land door 2 personen
• Gratis testsessie mogelijk
• 5 of 10 Beurtenkaarten om te ervaren

RUDDERVOORDE
Kaleshoekstraat 1C

DIKSMUIDE
Admiraal Ronarchstraat 8A

GENTBRUGGE
Brusselsesteenweg 461

Door onze 3 vestigingen de grootste exclusieve verdeler van Health Mate

DC INFRAROOD.BE

CABINE

BIJ

0477 70 83 86
0495 21 77 47
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Meer info : 0468 177 177 of steven@madouvastgoed.be
www.madouvastgoed.be

Verkoopprijs: € 359.000 Verkoopprijs: € 375.000 Verkoopprijs: € 799.000

Koning Boudewijnlaan 8 – Wingene
Mooie villa met 3 slaapkamers, tuin en garage op 
TOPLIGGING. Zuidgerichte tuin. Aantrekkelijke 
residentiële omgeving. Laag beschrijf mogelijk 
(5%)! Dubbele carport. Condensatieketel, dak-
isolatie, dubbele beglazing. EPC: 242. LAATSTE 
KANS 5% beschrijf!! Vg Wg Gdv Gvkr Vv

Balgerhoekstraat 88 – Wingene (St-Jan)
Prachtige villa met 3 slaapkamers en ruime GA-
RAGE/ATELIER/MAGAZIJN. Visuele rust met om-
liggende zonnige tuin: 1.523m². Kwalitatieve to-
 taalinrichting met zonneterras. Automatisch rollui-
kensysteem, regenwaterputten. CV en dubbele be-
glazing. Uitstekende bereikbaarheid E40. EPC: 172.
Vg Wg Gdv Gvkr Gvv

Keukelstraat 5 – Wingene (St-Jan)
Exclusieve, majestueuze villa op 3.485m². Een zee 
van ruimte: 4 slaapkamers, 3 badkamers. Ro yale 
living met prachtig tuinzicht en terras. Dubbele 
garage en CV-ruimte. Bewoonbare opp.: 350m². 
Uitstekende bereikbaarheid E40. EPC: 235.
Vg Ag Gdv Gvkr Gvv

Wegens de sterke vraag en vlotte verkoop/verhuur zijn wij op zoek naar nieuwe woningen, appartementen en gronden. Contacteer ons voor een GRATIS waardebepaling.
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Paaszondagmiddag 1 april 2018

Menu 1: € 65,00 p.p.
Wachtbordje met verfi jnde hapjes

Coquille, krab, avocado en groene asperges

Soepje van Zwevezeelse witte asperges

Filet van lam, lentegarnituren
en blaaspatatjes met groene kruiden en look

Gemarineerde ananas, sorbet van kokos,
espuma van platte kaas en amandelcrunch

Mokka met versnaperingen

Menu 2: € 40,00 p.p.
Aanvang om 12u stipt, kan om 15u gedaan zijn

voor de liefhebbers van ‘De Ronde van Vlaanderen’

Wachtbordje met verfi jnde hapjes

Soepje van Zwevezeelse witte asperges

Parelhoenfi let met rozemarijn,
fi jne krieltjes en lentegroentjes

Mokka met peren-amandelgebak en vanille-ijs

Zondagmiddag 13 mei 2018

Menu 1: € 65,00 p.p.
Wachtbordje met eetlustopwekkertjes

Bonbon van Schotse zalm
met tartare van verse zalm

Kalfshaasje, seizoengarnituren
en blaaspatatjes

Creatie rond chocolade en rode vruchten

Mokka met mondgeneugten

Menu 2: € 40,00 p.p.
Wachtbordje met eetlustopwekkertjes

Soepje van krab

Filet van eend, Calvadossausje,
seizoengarnituren en amandelkroketjes

Creatie rond chocolade en rode vruchten

Mokka met babbelsnoepjes

Zondagmiddag 10 juni 2018

Menu 1: € 67,00 p.p.
Enkele hapjes vooraf

Waterzooi van Noordzeevis

Afzakkertje of sorbet

Chateaubriand van onze Belgische trots,
het Witblauw ras

met aangepaste sauzen en zomergarnituren

Soepje van rode vruchten, coulis, vanille-ijs

Mokka met babbelsnoepjes

Menu 2: € 40,00 p.p.
Enkele hapjes vooraf

Slasoepje met kruidenkaas

Contre Filet van het Witblauw ras,
frietjes en salades

Bearnaise- en champignonroomsaus

Mokka met appelgebak, vanille-ijs
en calvadosroom

Uw feest op zondag in Salons Eikenhof, kom en ontdek al onze troeven !
Jubileum • Communie • Verjaardag • Familiefeest • Verenigingsfeest • Pensioenfeest • Babyborrel

Voorzie alvast volgende data voor het mosselfestival 2018 :
van zaterdagavond 27 oktober 2018 t.e.m. zondagmiddag 4 november 2018.

PASEN MOEDERDAG VADERDAG

Uitvaartzorg  Denolf - 0475 62 51 82
Aula ‘De Eik’ tot 50 personen voor intieme diensten
Aula ‘De Schorse’ tot 300 personen
Rouwbegeleiding in kerkelijke en burgerlijke diensten 
Ruime parkeergelegenheid
Rouwmaaltijden in eigen beheer

www.uitvaartzorgdenolf.be - info@uitvaartzorgdenolf.be
Yzerbergstraat 5, Zwevezele • Markt 4, Wingene

Salons Eikenhof
“Uw gasten in stijl ontvangen”

SE
Bruggestraat 212
8750 Zwevezele
✆ 051 61 12 94
www.salons-eikenhof.be
info@salons-eikenhof.be
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Hoogweg 44 • 8750 WINGENE • Tel. 051-65 65 20 • info@vanparys.be

GEBOORTE COMMUNIE HUWELIJK JUBILEUM ROUW

www.vanparys.be
< O N T W E R P > < D R U K K E R I J >

Printen, kopiëren en inbinden thesissen

Handels- &
reclamedrukwerk

• Facturen
• Bestelbons
• Briefpapier
• Omslagen
• Firmakaartjes
• Fichekaarten
• Notablocs
• Doorschrijfbonnen
• Reclamefolders
• Presentatiemappen
• Flyers

Extra Large
Format

• Posters
• A�  ches
• Stickers
 (vormgesneden)
• Werfborden
• Reclamepanelen
• Spandoeken
• Canvas
• Foto’s

Digitaal
drukwerk

U hebt kleurenkopies
nodig of hebt zelf iets

gemaakt op de
computer en wil snel

resultaat ?

Digitaal drukken is dè
oplossing op maat !

Gepersonaliseerd
drukwerk

Bestel online    www.slagerijbreughel.be

ral 8001 / Pantone 730 C

ral 8017 / Pantone 476 C

Levering in Hertsberge, zwevezele 
en Wingene

tieltstraat 4 - 8750 WINGENE

heerlijk genieten,  
met het grootste gemak!

Lekker kwaliteits- 
vlees, ook aan huis 
geleverd!

banner_3000x1500_HR.indd   1 05/02/18   08:57Husqvarna, pionier op het gebied van robotmaaien heeft de Automower® ontwikkeld om helemaal zelf 
het perfecte gazon af te leveren. Na meer dan 20 jaar ontwikkeling heeft de Husqvarna Automower® 
het hoogste niveau van betrouwbaarheid, kwaliteit en maairesultaten bereikt.

Ontdek bĳ  ons, QUINTYN BVBA, HILLESTEENWEG 63, WINGENE
het gamma HUSQVARNA AUTOMOWER,
de absolute koploper in robotmaaiers met de beste prĳ s-kwaliteit verhouding !

Wĳ  komen gratis bĳ  u thuis
voor het bepalen van het
passende model
HUSQVARNA AUTOMOWER
voor uw gazon.

Eigen plaatsing- en herstellingsdienst.

TUINMACHINES
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DEVOLDERE
CBFA nr. 102462 - ON BE 0891 817 901

Kerkplein 9 - 8750 Wingene
✆ 051 65 58 28
e-mail : devoldere.guy@argenta.be

A R G E N T A  D E V O L D E R E 
Kerkplein 9 – 8750 Wingene
051 65 58 28
devoldere.guy@argenta.be
ON 0891.817.901 | FSMA 102462AcB
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Argenta 
bestaat 60 jaar. 
Bedankt voor 

het vertrouwen.

SPAREN

LENEN

BELEGGEN

VERZEKEREN

OPENINGSUREN
Ma 9.30-12 14-17.30
Di 9.30-12 14-19.00
Woe 9.30-12 gesloten
Do 9.30-12 14-17.30
Vrij 9.30-12 14-17.30

Oude Bruggestraat 81 • WINGENE • 051 69 04 30
www.bodyline-wingene.be • vicky.bodyline@telenet.be

BODYLINE
------ VANDYCKE VICKY ------

Afslanking - fi guurcorrectie - huidverbetering
ACTIE MESOLINE: dit is een behandeling waarbij actieve

ingrediënten direct in de huid worden gesluisd.
Ideaal om na de winterperiode onze huid de nodige vitamines, 

mineralen en anti-oxidanten te geven.

20% korting op een losse behandeling, 5+1 gratis in kuurvorm !

GEBOORTEN

Laure Devooght

Elodie Cloet

Julot Vandevyvere

Laure is het zusje van Estée en zag het levenslicht op 14 februari 2018. 
Zij is het dochtertje van Kristof en Elien Devooght - Maes en wonen in 
de Sint-Jorisstraat 6 te Wingene. Pro� ciat !

Op 27 februari 2018 kreeg Cyriel er een zusje bij. Elodie is het doch-
tertje van Frederik en Griet Cloet - Creytens en wonen in de Pastoor 
Termotestraat 15 te Wingene. Pro� ciat !

Op 24 februari 2018 werd Julot geboren. Hij is het zoontje en tevens 
eerste kindje van Glen en Charlyn Vandevyvere - Dejonckheere en wonen 
in de Balgerhoekstraat 97 te Wingene. Pro� ciat !

Izy benzinemaaier
HRG416 PK

Izy benzinemaaier
HRG466 SK

Benzinemaaier   
HRD536C TX

Zitmaaier       
HF2417 HB

€499,-€499,-
€399,-

Benzinemaaier  
HRX537 VK

Benzinemaaier         
HRX476 VK

€719,-€719,-
€599,-

€1.549,-€1.549,-

€1.299,-

€1.199,-€1.199,-
€999,-

€1.449,-€1.449,-

€1.199,-

Profiteer nu van de Honda Deals
www.honda.be / www.honda.nl
Deze actie is geldig tot en met 30 september 2018

€4.899,-€4.899,-

€4.149,-

Beernemstraat 74
8750 WINGENE
Tel. 051 65 63 90SERVICE - VERKOOP - RENTING
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VAN 04/04/2018 T.E.M. 07/04/2018 
 

GROOT GAMMA: ELEKTRISCHE FIETSEN, KOERSFIETSEN, MOUNTAINBIKES, 
KINDERFIETSEN, … 

OPENDEURDAGEN 
 

HILLESTEENWEG 20  

8750 WINGENE 

051 612 755 

 

DINSDAG EN ZONDAG GESLOTEN 

WWW.FIETSENOPSOMER.BE 

                VOLG ONS OP:  
   

 

DIVERSE KORTINGEN BIJ AANKOOP NIEUWE FIETS!! 

FIETSEN OPSOMER 

MA T.E.M. ZA : 8U30 – 12U00 / 13U30 – 19U00 (ZATERDAG 18U00) ZONDAG EN DINSDAG GESLOTEN 



- 19 -

Sint
Pietersveld

Sint
Pietersveld www.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.be

AULA  en  ROUWMAALTIJDEN
SEMINARIES  en  LUNCHMEETINGS

Funerarium en winkel Beernem: Wellingstraat 113, 8730 Beernem
Funerarium Wingene (nabij zwembad De Alk): Beernemstraat 23c, 8750 Wingene

Winkel Wingene (op afspraak): Beernemstraat 59, 8750 Wingene

Uitvaartzorg Deruddere | 050 78 86 33 | info@uitvaartzorgderuddere.be | www.uitvaartzorgderuddere.be

Beernem, Wingene, Oostkamp,  
Ruiselede en omgeving

Sint
Pietersveld

Sint
Pietersveld www.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.be

AULA  en  ROUWMAALTIJDEN
SEMINARIES  en  LUNCHMEETINGS

Funerarium en winkel Beernem: Wellingstraat 113, 8730 Beernem
Funerarium Wingene (nabij zwembad De Alk): Beernemstraat 23c, 8750 Wingene

Winkel Wingene (op afspraak): Beernemstraat 59, 8750 Wingene

Uitvaartzorg Deruddere | 050 78 86 33 | info@uitvaartzorgderuddere.be | www.uitvaartzorgderuddere.be

Beernem, Wingene, Oostkamp,  
Ruiselede en omgeving

VACATURE
Gemotiveerde inkoper/verkoper (m/v) 

met bediende statuut
Regio Wingene, Zwevezele, Lichtervelde, Ardooie, Koolskamp, 

Pittem, Meulebeke, Oostkamp, Torhout

Functieomschrijving
- Inkopen en verkopen van vastgoed
- Na een inwerkperiode en de nodige opleidingen over de ERA produc-

ten/diensten/aanpak, gaat u actief op zoek naar verkoopopdrachten.
- Eens deze afgesloten, staat u in voor de goede verkoop van deze panden.
- U begeleidt de kandidaat-kopers van begin tot einde, dus u staat in voor 

het volledige verkoopproces.
- U onderhoudt gedurende deze periode nauw het contact met kopers 

en verkoper.
- Ervaring in de verkoop is een pluspunt.

VASTGOED
CENTRUM

Verdere info & voorwaarden
☛ Competitief salarispakket (volgens barema PC218)
☛ Een rijbewijs B is vereist.
☛ Zelfstandig kunnen werken.
☛ Geen 9 tot 5 job, flexibele werkuren en bereid zijn 

om op zaterdagvoormiddag te werken en, indien 
nodig, ook buiten de kantooruren.

☛ Teamwork is een must.

Waar en hoe solliciteren ?
CV met foto opsturen naar kantoor adres. Daarna zal 
een selectienamiddag gehouden worden met de 
diverse kandidaten die voldoen aan het profiel. 

Bruggestraat 13 - 8750 Wingene-Zwevezele
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Prijzen variëren tussen € 140.000 en
€ 235.000. De aankoopprijs voor een 
garagebox bedraagt € 25.000,
een privé-standplaats kost € 17.000 
en de prijs voor een extra berging
bedraagt € 2.500.
(verkoop gebeurt onder btw-stelsel)

min E-peil: 50

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info, 
inzage in het lastenboek en de plannen.

Verkoop - Verhuur -  Nieuwbouwprojecten

Vandekerckhove -Verplancke
Sportstraat 27,  8020 Ruddervoorde
0494 57 27 03 
www.venv-vastgoed.be - info@venv-vastgoed.be

Eigentijdse nieuwbouwappartementen in “residentie Den Hert”
langs de vlot bereikbare Wingenesteenweg in Zwevezele. Het complex omvat 17 appartementen met 
1,2 of 3 slaapkamers, 12 ondergrondse garages, 7 ondergrondse staanplaatsen en 17 bergingen.

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19.03.2004

1,7 - 6,7 l /100 KM 41 - 155 G/KM NEDC
www.mitsubishi.be

D E A LE R
A D R E S  1 ,  1 23 4  G EM EEN T E  –  T EL .  01 2 /3 4  56  78  -  B T W- N U M M ER  ( V ER PLI CH T )

UITZONDERLIJKE KORTINGEN OP 
ONS VERNIEUWDE SUV-GAMMA.

€7.000* KORTING INCL. VOORWAARDELIJKE 
OVERNAMEPREMIE

TOT
OVERNAMEPREMIE

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19.03.2004 www.mitsubishi.be

*Aanbevolen catalogusprijs1 (zonder opties) Outlander2.2 Di-D 6AT 4WD InstylePremium (diesel 150pk) € 45.340 – korting2 € 5.500 - voorwaardelijke 
overnamepremie3 € 1.500 = € 38.340. 1De door BehermanMotors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties. 2Aanbod 
geldig bij aankoop van een nieuwe Mitsubishi Outlander 2.2 Di-D 6AT 4WD Instyle Premium (diesel 150pk). 3 De  voorwaardelijke overnamepremie 
is geldig bij aankoop van een nieuwe Mitsubishi in combinatie met de overname van uw oude wagen, dewelke op het moment van aankoop volledig 
is en minstens 6 maanden ingeschreven moet zijn op de naam van de nieuwe koper. Aanbod geldig voor particulieren in de deelnemende Belgische 
verkooppunten van 01/03/2018 t.e.m. 31/03/2018 en zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn BTWi, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud 
van eventuele drukfouten. Foto ter illustratie.

ASX ECLIPSE CROSS OUTLANDER

GARAGE VERHENNE
BEERNEMSTEENWEG 27, 8750 WINGENE - TEL. 051 655 123 - www.garageverhenne.be - info@garageverhenne.be

Wij zijn steeds op zoek naar projectgrond/bouwgrond. Gratis voorstudie. Contacteer ons vrijblijvend.

Reeds 40% verkocht
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PROMOTIE!
AQUADUX

  2,5 L

 Beschermende olie  
op waterbasis

              Huile de protection
   à base d’eau

 

             Protective oil 
water-based

BD-03XX

De AQUADUX is een beschermende afwerkingsolie op waterbasis die geschikt is voor 
de behandeling van tuinmeubilair, gevelplanken en ander verweerd tuinhout. 

Als inwoner van Wingene/Zwevezele geniet u de ganse maand April van maar 
liefst 10 % korting* bij vertoon van deze advertentie. DIT IS GEEN APRILGRAP! 

In zowel natuurkleur als 12 verschillende standaardkleuren beschikbaar.

BD-0308

BD-0314BD-0312

BD-0311BD-0310BD-0309BD-0307

BD-0306BD-0303BD-0302 BD-0304 BD-0305

BD-0315

Basin ChemEco nv 
Gravestraat 7A 

B-8750 WINGENE 
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be 
www.basin.be*5 % voor professionele klanten
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Annabelle 
Bloemen & Decoratie 

Workshops 

Lavoordestraat 12 - Wingene                                 0474/23.83.64 

bloemenannabelle@hotmail.com                   @bloemenannabelle 

KANTOOR GRIET VERMEIRE

Tieltstraat 16
8750 Wingene
Tel.: 051 65 74 75
wingene.tieltstraat@crelan.be

FSMA-nr.: 017194 A-B

Meer weten?
Kom gewoon binnen.

Kredietvorm: lening op afbetaling.  
Kredietgever: CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.

Let op, geld lenen kost ook geld.

 
WWW.NVTINIS-IMMO.BE 

Tine +32 486 50 66 70   tine@nvtinis-immo.be 
 

NIEUW: Alleenstaande woning met 
4 slaapkamers en zolder. Open-
deur op zaterdag 07.04 van 10u-
11.30u. Vrije toegang. Iedereen 
welkom! 

Stationsstraat 163, 8340 Sijsele Sted. inl: in aanvraag / EPC: kWh/m² 

Lijsterlaan 35, 8750 Wingene Sted. inl: in aanvraag  

Sted. inl: Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gdv / EPC: 1.325kWh/m² Pastorijstraat 87, 8750 Zwevezele 

Hoekperceel bouwgrond in verka-
veling Lentakkermolen Wingene. 
414m² groot. Geen bouwverplich-
ting. Bouwvoorschriften beschik-
baar op kantoor.  

Mooi, achterliggend perceel grond 
(+/- 1.500m²) met te renoveren 
huis, centrum Zwevezele. Volop 
Zuid georïenteerd. Een schat aan 
mogelijkheden.  

 
Gevaertstraat 2, 8750 Wingene Sted. inl: Vg, Ag, Gdv, Gvkr, Gvv / EPC: 841 kWh/m² 

Verscholen in het groen huist hier 
een tijdloze villa met 3,5 slaapka-
mers en burelen. Grondopp. van 
5.360m². 

 
Sted. inl: Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv / EPC: 349 kWh/m² Zandbergstr. 28, 8750 Wingene 

Centrumwoning met 3 SLK, 
zolder en diepe tuin. Dak 
hernieuwd en geïsoleerd in 
2017. Uitbouwmogelijkheden. 
TOP ligging.  

Vraagprijs: 117.225€ 

Vraagprijs: 395.000€ 

Vraagprijs: 325.000€ 

Vraagprijs: 495.000€ 

Doe een bod vanaf: 180.000€ 

DISCRETE VERKOOP 

Nagelnieuwe werkplaats/loods/
garage van 410m² in de regio. 

Aanpalende woning met 3 SLK. 
Gelegen op 1.720m² grond. 

ALLEENSTAANDE 
WONING 2 tot 3 slaapka-
mers, met tuin. Instapklaar, 

te renoveren of op te frissen. 
Wijde omgeving Wingene, Ruddervoor-
de, Hertsberge, Ruiselede, Pittem, Aalter, 

GEZOCHT 
TE KOOP 

T
ransparante com

m
unicatie 

E
erlijke contacten 
E

nthousiasm
e 

BIV: 509.636 



- 23 -

       Danneels realiseert een stijlvol nieuw appartementsgebouw op de    
      markt van Zwevezele. Ruime en lichtrijke appartementen met 2 of 
   3 slaapkamers, pal in het centrum. 

RESIDENTIE PEGASUS

VANAF
€ 244.500*

• VERFIJNDE MODERNE ARCHITECTUUR

• 2 OF 3 RUIME SLAAPKAMERS

• MOOIE TERRASSEN

• MET STAANPLAATS OF GARAGE

• HOOGSTAANDE AFWERKING

HIER HOEFT U NIETS TE MISSEN VAN WAT ZWEVEZELE TE BIEDEN HEEFT.

GRONDONTWIKKELING    |    WONINGBOUW    |     BOUWGROND

www.danneels.be
T. 050 47 10 10

(G)VG-WG-GDV-GVKR-VV

(*) prijs ex. kosten

LICHTRIJKE APPARTEMENTEN
OP DE MARKT VAN ZWEVEZELE 
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Gratis schatting van uw eigendom? 050 82 37 71
TE KOOP 
RUDDERVOORDE
 
Luchtige woning nabij het centrum
met 3 slaapkamers, ruime garage
en tuin.
  
EPC: 753 kWh/m² - UC: 1348476
Opp.: 764 m² - KI: € 761
Wg, Vg, Gvv, Gdv, Gvkr
 

€ 249.900

TE KOOP
HERTSBERGE

Instapklare gezinswoning aan
de rand van het bos met 3 slpks,
garage en tuin met terras.

EPC: 317 kWh/m² - UC: 233737
Opp.: 540 m² - KI: € 711Opp.: 540 m² - KI: € 711
Wg, Vg, Vv, Gdv, Gvkr
 

€ 395.000

BIV 201147 - 502655
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THUIS IN TWEE HUIZEN
De Gezinsbond organiseerde samen met de brugfiguren drie infoavonden rond het thema ‘thuis in 

twee huizen”. Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen zich weinig herinneren van de scheiding. Dit 
ligt helemaal anders als het gaat over de praktische regelingen en hun gevoelens bij de verblijfsrege-
ling. Ze willen dat hun ouders rekening houden met hun standpunten en met wat zij belangrijk vinden.

Tijdens de inforeeks lichtte therapeute en bemiddelaar Annelien Heyerick de deelnemers toe over 
mogelijke verblijfsregelingen, verblijfswissels en hoe omgaan met gezag. Gescheiden ouders zijn als 
ex-partner vaak gekwetst. Het vraagt moed en ondersteuning om te zien wat belangrijk is voor het 
kind als vader/moeder. Dit was een geslaagde inforeeks waarbij de aanwezigen alvast een stukje ster-
ker in hun schoenen staan.

WIVO 
VOLLEYBALNIEUWS

WALLECAN  TUINMACHINES
Eigen hersteldienst

HONDA  I  STIGA  I  KUBOTA  I  ELIET
ECHO  I  PELLENCK  I  METABO  I  ASPEN

Sprietstraat 16 - ZWEVEZELE - Tel. 051 61 29 57
info@wallecan-tuinmachines.be

www.wallecan-tuinmachines.be

PAASSTUKJES MAKEN BIJ OKRA CREA-DAMES ZWEVEZELE
Op dinsdag 20 maart waren onze dames actief voor het maken van een mooi paaswerkje. Onder 

leiding van Roos Vande Woestyne creëerden 15 dames elke hun mooi paasstuk. Samen op de foto met 
hun mooi bloemstuk.

2e div. dames B Londerzeel - Wivo: 2-3 
(26/24, 24/26, 23/25, 25/20, 10/15) ; 

Beloften: 2-1 (30/28, 15/25, 8/2)
De eerste set van de beloften werd een triller 

van formaat en werd maar nipt gewonnen door de 
thuisploeg. In de tweede set haalde Wivo duidelijk 
de bovenhand. In de verkorte 3e set keerde het tij 
opnieuw.

Ook in de hoofdwedstrijd werden de eerste drie 
set telkens met het kleinste verschil beslecht. De 
vierde set konden de meisjes van Londerzeel bin-
nen halen, waardoor een beslissende tie break nodig 
was. Hierin kon Wingene de touwtjes in eigen hand 
nemen en de zege terug meebrengen naar Wingene.

2e Prov. Heren Wivo - Olva Brugge C: 3-1 
(19/25, 25/23, 25/11, 25/14) ; 

Beloften: 3-0 (25/19, 25/22, 15/11)
Ondanks de vele opslagmissers van de thuisploeg 

konden zij toch de volle buit binnenhalen.
De hoofdwedstrijd tegen rode lantaarn Olva was 

van groot belang voor Wivo om het behoud in twee-
de veilig te stellen. In de eerste set liep het van geen 
kanten bij Wivo, te veel missers stapelden zich op 
en Wivo kon geen vuist maken. Het duurde tot een 
stuk in de tweede set vooraleer Wivo zelf het heft 
in eigen handen kon nemen. Deze set werd met het 
kleinste verschil gewonnen. In de volgende 2 sets 
speelde Wivo als één team en dit loonde duidelijk. 
De belangrijke drie punten waren binnen !!

3e Prov. Dames B Tievolley Tielt B - Wivo B: 1-3 
(20/25, 13/25, 25/13, 21/25) ; 

Beloften: 0-3 (16/25, 15/25, 9/15)
Onze beloften speelden een goede wedstrijd. 

Nochtans was Wivo bij het begin van iedere set 
op achtervolgen aangewezen. Een stevige opslag-
reeks bracht Wivo telkens terug en duidelijk over de 
thuisploeg. Iedere set werd immers met een stevige 
puntenkloof gewonnen.

De eerste 2 sets van de hoofdwedstrijd waren 
duidelijk voor Wivo. Wivo speelde gefocuust en ge-
leidelijk aan werd er telkens een kloof opgebouwd. 
Vanaf de 3de set ging Wivo echter vooral receptio-
neel onderuit. Tievolley bouwde al serverend een 
stevige kloof op en Wivo was er aan voor de moeite. 
De 4de set begon gelijk opgaand. Halverwege had 
Tievolley een 4-puntenkloof opgebouwd. Wivo gaf 
zich echter niet gewonnen en geleidelijk aan werd 
de kloof ongedaan gemaakt. Vanaf dan zette Wivo 
de puntjes op de ‘i’. Met een paar stevige blok-out 
aanvallen was de zege binnen. De meeste speelsters 
waren er zich niet van bewust (om nodeloos druk 
te vermijden) dat als deze match met 0-3 of 1-3 ge-
wonnen werd, de promotie naar 2e provinciale een 
feit was. Een dikke prooofiiiciiiaaaat dus aan deze 
vrij jonge groep op onze plaats in 2de provinciale 
na één seizoen terug te kunnen innemen.

4e Prov. Dames B Wivo C - Lichtervelde B: 3-0 
(25/7, 25/9, 25/5) ; Beloften: 3-0 (forfait Lichterv.)

Wivo had niet de minste tegenstand in deze wed-
strijd. De enige opdracht was dan ook om zich niet 
te laten mee slepen met het niveau van Lichtervel-
de, maar dit gebeurde niet. Wingene bleef ondanks 
alles geconcentreerd spelen en de cijfers logen er 
dan ook niet om.
St Eloois Winkel - Wivo D: 3-0 (25/20, 25/6, 25/21)

U13 Meisjes Reg. B Lichtervelde  A - Wivo A: 2-3 
(25/20, 22/25, 20/25, 25/23, 14/16)

Onze youngsters speelden tegen het hoger ge-
klasseerde Lichtervelde (op verplaatsing) een stevige 
partij. Met veel strijdlust werd een mooie zege be-
komen. Superlange rally’s typeerden deze wedstrijd. 
Na de match waren de speelsters dan ook bekaf.
Vkt Torhout B - Wivo B: 3-0 (25/18, 25/15, 25/14)
VT 2.0 Pervol Ruiselede - Wivo: 1-7 (13/25, 12/25, 

11/25, 25/23, 13/25, 10/25, 10/25, 17/25)

BILJARTCLUB ‘DOOR VRIENDSCHAP STERK’
Het nieuwe seizoen 2018-2019 gaat van start 

op zaterdag 7 april. Inschrijving vanaf 19 uur en 
start stipt om 20 uur. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom in ‘t lokaal Molenhof. Inlichtingen bij Fir-
min Vanparys, 0477 77 39 45.
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SINT-JAN KRIJGT NIEUW AANZICHT
Op maandag 9 april worden de werken gestart 

die moeten leiden tot een totale vernieuwing van 
de dorpskern van Sin-Jan. Aquafin legt een ge-
scheiden riolering aan, en de gemeente pakt het 
Kerkplein aan. De parkeerplaatsen tussen de kerk 
en de Keukelstraat verdwijnen en er komt groen-
beplanting in de plaats. De werken zullen twee 
jaar duren en 2,5 miljoen euro kosten, waarvan 
700.000 euro ten laste van de gemeente. Opzet 
van deze ingrijpende werken is aan Sint-Jan zijn 
eigenheid terug te geven met aandacht voor een 
groene dorpskarakter, aldus burgemeester Verkest. 
De laatst uitgevoerde werken dateren al van eind 
de jaren zestig. 

De Balgerhoekstraat tot aan het kruispunt met 
de Keukelstraat wordt omgevormd tot een nieuwe 
rijweg met meer groen en minder verharding. De 
dorpskern krijgt een smallere straat met bredere 
voetpaden. In het centrum wordt zone 30 inge-
voerd. Aan de kerk en het plein komt een nieuwe 
groene zone. De parkeerplaatsen vooraan de kerk 
verdwijnen en worden vervangen door nieuwe die 
zullen aangelegd worden achter de Kristoffelzaal.

Het project sanering Sin-Jan zal het afvalwater 
van meer dan 750 gezinnen opvangen en zuiveren. 
Dat ongezuiverde water komt nu nog  rechtstreeks 
in de Ringbeek en de Hertsbergebeek terecht. Na 
de werken zal het water afgevoerd worden naar 
het waterzuiveringstation in Wingene.

Bij de planning van deze werken werd ook het 
bewonersplatform betrokken. Zij spreken alvast 
hun tevredenheid uit over deze plannen en zijn van 
oordeel dat na de uivoering van deze werken het 
dorp een heel stuk aantrekkelijker zal zijn gewor-
den. Ons lange wachten wordt eindelijk beloond, 
aldus een goedkeurende voorzitter Martin Duyck.

(Nomort)

FUSIES
Tijdens verkennende gesprekken tussen de bur-

gemeesters uit onze regio over mogelijke verde-
re fusies tussen gemeenten, werd al vrij vlug een 
consensus bereikt over een mogelijk samengaan 
tussen de gemeenten Ardooie en Meulebeke, 
met een mogelijke aanhechting van Wingene en 
Pittem. Drie burgemeesters van CD&V-signature 
en een Open VL-Der, er zal wat wijwater bij te pas 
moeten komen.  

Ook de burgemeester van Izegem was te winnen 
voor een dergelijke schaalvergroting. Roeselare op-
teerde dan weer voor een nauwere samenwerking, 
zonder uitdrukkelijke verbintenissen. 

(Nomort)

ONWEER BOVEN DE WETSTRAAT
Uit twee uitgelekte rapporten, uitgebracht door 

vliegtuigbouwer Lockheat zelf, blijkt dat onze F16’s 
langer kunnen meegaan dan de tot nu toe voor-
opgestelde 800.000 vlieguren. Ze zouden nog een 
zestal jaren in de lucht  kunnen blijven. Dat heeft 
voor onmiddellijk gevolg dat de aankoop van 
nieuwe gevechtsvliegtuigen (15 miljard euro) nog 
een tijdje uitgesteld kan worden. Een besparing 
van ettelijke miljoenen die meteen aan de zorg, 
armoedebestrijding of andere zaken kan besteed 
worden. Maar wat wil het verhaal? Deze rapporten, 
een paar jaren oud, zijn wel bij enkele mensen van 
de legertop geraakt, maar nooit bij de hoogste in 
rang en zeker niet bij onze minister van defensie, 
NV-Aer Steven Vandeput. De mensen van het le-
ger waren duidelijk bang dat ze nog enkele jaren 
langer op hun nieuw speelgoed zouden moeten 
wachten en borgen de rapporten  netjes op in hun 
bureauschuif. Minstens drie generaals wisten even-
wel van deze rapporten en het feit dat intussen 
drie hoger officieren een stap opzij hebben gezet 
spreekt boekdelen. Het rapport bestaat trouwens 
al van in juni 2016. De nieuw aan te kopen F35 
zouden 40 jaar moeten meegaan. Wie kan in deze 
geavanceerde tijd nog verder kijken dan 10 jaar?   

Een oud gezegde luidt: desnoods brengen 
de kraaien het uit. Een zogeheten klokkenluider 
speelde de rapporten door aan oppositiepartij SP.A 
en meteen was de kat de bel aangeboden. Tram-
melant in de Kamer en Vandeput bleek uiteindelijk 
nog alleen op de steun van zijn eigen partij te kun-
nen rekenen, met een furieuze voorzitter De Wever 
op de barricade. Dat zijn minister van de rapporten 
niet op de hoogte werd gesteld blijkt een bewust 
zet te zijn en wijt hij aan het feit dat de legertop 
de berichtgeving niet belangrijk genoeg vond hem 
hierover in te lichten. Dat er een inschattingsfout is 
gemaakt, zoveel is ondertussen duidelijk. Hij blijft 
zijn minister steunen omdat je in onwetendheid 
niet kunt zondigen. Ook verwijt hij de SP.A dat zij de 
mails niet aan de regering hebben doorgespeeld.

Er komt alvast een audit om de ware toedracht 
van het dossier te onderzoeken en waarbij de le-
gertop uitleg zal moeten komen geven aan de vol-
tallige Kamer. Dat zal pas over een viertal weken 
kunnen gebeuren en intussen kan er nog veel wa-
ter naar de zee vloeien. Lees: er kan nog heel wat 
weggemoffeld of omgedraaid worden eer het zo-
ver is. Er is voorlopig nog geen sprake van opstap-
pen, maar hoe het  uitdraait, voor de oppositie is 
Vandeput intussen een gedroomd doelwit. Binnen 
de regering is hij vleugellam. Waarom dan nog zijn 
ontslag vragen? Trouwens, bij de volgende verkie-
zingen werpt hij toch al de handdoek in de ring.

(Nomort)

FACEBOOK
Een woord dat vrijwel dagelijks te lezen of te ho-

ren is in de media, maar niet iedereen weet wat het 
eigenlijk inhoudt. Vooral oudere lezers zien onbe-
grijpend en argwanend toe hoe jongeren met dit 
medium omgaan. Het leek aanvankelijk onschuldig, 
leuk, maar nu blijkt dat facebook haar gebruikers 
in het ootje heeft genomen. Recent is uitgelekt 
dat facebook haar gebruikers gebruikt, zeg maar 
misbruikt door ze door te geven aan adverteerders  
en politieke partijen. Zo werden de gegevens van 
320.000 (vooral) Amerikanen doorverkocht aan een 
Brits databedrijf om de verkiezingscampagne van 
bijvoorbeeld huidig president Trump en de Brexit 
campage te beïnvloeden. Maar dat gebeurt ook 
elders. Facebook zou de gegevens niet voldoende 
beveiligd hebben. Het Brits bedrijf betaalde 320.000 
mensen om hun app te downloaden op hun tele-
foon. Daarmee konden gerichte boodschappen  
doorgestuurd worden om mensen te beïnvloeden 
inzake hun kiesgedrag. Doordat het bedrijf ook 
stiekem de gegevens van facebookvrienden en 
kennissen verzamelde, bekwamen zij ruim 50 mil-
joen zo gezegde klanten. Zij proberen voor politie-
ke partijen  het kiesgedrag van het grote publiek  
te beïnvloeden of te veranderen door hen gerichte 
boodschappen te sturen. Dit gebeurde ook in Kenia 
en Oost-Europese landen met ondermeer bedrog, 
chantage en mooie vrouwen.

Een ander misverstand is dat facebook gratis  is, 
maar ook dat lijkt niet helemaal te kloppen. Niets is 
gratis. De data die wij in het systeem steken worden 
ongevraagd doorverkocht en gebruikt voor mislei-
dende doeleinden. Wij denken facebook te gebrui-
ken, maar het is net andersom, facebook gebruikt 
ons doordat we maar blijven data in hun bestand 
te steken. Ondertussen is een van de topmannen 
van facebook opgestapt en kreeg het bedrijf flinke 
klappen op de beurs. De meeste gebruikers van 
facebook zijn zich van geen enkel kwaad bewust 
en zien er een spelletje in. Maar eigenlijk is het een 
vorm van spionage en big business geworden. In 
Nederland hebben zich tot nu toe al 10,8 miljoen 
mensen laten registreren. Via ‘delete facebook’ zou-
den er intussen uit onvrede al een paar duizend 
terug zijn uitgestapt.

(Nomort)

Info/inschrijving: quiz@3span.be

Deelname
max. 6 personen per ploeg - 25 euro per ploeg

Leef-en leerschool & het oudercomité
van Sint-Elooi Wingene presenteren:

IN DE TENT 
Rozendalestraat 125 

WINGENE

Leef-en leerschool & het oudercomité
van Sint-Elooi Wingene presenteren:

Leef-en leerschool & het oudercomité
van Sint-Elooi Wingene presenteren:

1 juni
2018
om 19u30

1 juni
vrijdag IN DE TENT 

Rozendalestraat 125 

WINGENE
IN DE TENT 
Rozendalestraat 125 

WINGENE

vrijdag

QUIZ
QuickQuick

me

Oost, west, thuis best !
Dat het nergens beter is dan thuis dat zal ie-

dereen wel beamen. Wij, de bewoners en mede-
werkers van WZC Maria ter Ruste tellen af naar 20 
november 2018: de verhuis naar de nieuwbouw.

Wie reeds een voorproefje wil van het gebouw 
is welkom op openwervendag op zondag 6 mei 
van 10u tot 17u. De volledige nieuwbouw zal 
toegankelijk zijn. De unieke gelegenheid dus om 
even achter de schermen te kijken en reeds een 
aantal afgewerkte kamers te bewonderen. Kom 
zeker eens langs en ontdek ons aanbod:
- 15 bestaande assistentiewoningen: residentie 

‘De Ceder’
- 85 kamers vast verblijf
- 4 kamers kortverblijf
- 14 nieuwe assistentiewoningen : residentie ‘De 

Lork’
- Mobiel dienstencentrum ‘Gezelle’ i.s.m. OCMW 

en gemeente Wingene
Interesse in de bouw?

Hoeveel kg ijzer werd verwerkt of kubieke meter 
beton? Hoe gebeurt de verwarming en de koeling? 
Zijn de kamers groot? Hoe wordt huiselijkheid en 
gezelligheid geïntegreerd in de nieuwbouw? Waar 
eten de bewoners? Welke aandachtspunten zijn 
er voor bewoners met dementie? Is er ook een 
fitness en wellnessruimte? Is het waar dat er een 
restaurant komt?

Kom het allemaal te weten op zondag 6 mei 
van 10u tot 17u. Allen welkom in de Pastorijstraat 
56 te Zwevezele.
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VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN ZWERFVUIL
Zwerfvuil ontsiert niet alleen de straten en pleinen van de gemeente. Het is ook schadelijk voor de landbouw en de natuur. Op zaterdagvoormiddag 24 

maart trokken ruim 70 vrijwilligers de straat op om zwerfvuil op te ruimen. Zaterdag 24 maart organiseerde het gemeentebestuur van Wingene de jaarlijkse 
zwerfvuilopruimactie. Het maakt burgers bewust dat afval niet achteloos achtergelaten kan worden. “In totaal rukten meer dan 70 enthousiaste deelnemers 
uit voor deze grote lenteschoonmaak in de omgeving van het sportpark Wingene, sportpark Zwevezele, industriezone Verrekijker, industriezone Hille-Zuid, 
Kasteelpark, omgeving CC de Wissel, omgeving gemeenteplein + fietsverbindingen. We zijn hen heel erg dankbaar”, vertelt schepen van leefmilieu Brecht 
Warnez. De groep bestond onder meer uit leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, de milieuraad, de Chiromeisjes van Zwevezele en straatcomités.

Voor het eerst werd het zwerfvuil gescheiden verzameld: een deel ‘statiegeldzwerfvuil’ en een deel ‘restzwerfvuil’. Het statiegeldzwerfvuil zijn alle plastic 
flessen en blikjes waarop de Vlaamse overheid statiegeld zou kunnen innen. De actie is een gevolg van het unanieme gemeenteraadsbesluit en initiatief 
van de milieuraad om als gemeente toe te treden bij de Statiegeldalliantie. “Het gescheiden ophalen laat ons toe werkelijk te meten hoeveel zwerfvuil kan 
worden vermeden met de invoering van statiegeld. Het resultaat was opmerkelijk. Maar liefst 50 procent van het zwerfvuil bestaat uit plastic flessen en 
blikken”, legt de schepen uit. Daarnaast ruimt de gemeente zelf ook jaarlijkse alle bermen. Het gemeentebestuur blijft ook verder inzetten op bewustma-
king via campagnes, de ondersteuning van de vrijwillige buurtbeheerders en de handhaving via camerabewaking.

PASEN
Het was nog lang geen Pasen, maar toch struikel-

de je weken geleden al over de chocoladen eitjes 
in de supermarkten. Het is een jarenlange traditie 
dat die dag de chocoladen eieren met miljoenen 
de winkelrekken uitvliegen. Ook hier is evenwel 
in de loop der jaren verandering gekomen. Waar 
er tot enkele decennia geleden alleen sprake was 
van wit, melk of puur, is er tegenwoordig keuze 
tussen  tientallen soorten. Momenteel is er onder-
meer tompouce, discodip, wasabi, zout-karamel, 
en nog veel meer. Wat het ook mag zijn. Verschiet 
niet, bij Albert Heijn hebben ze dit jaar dubbel zo 
veel smaakjes als vorig jaar: 33 (in plaats van 19) 
verschillende soorten liggen er in de rekken. Bij 
Delhaize zijn er dat 20 en Henna 18. De trend naar 
diversiteit zou ontstaan zijn in Nederland. 

Het grootste deel van de klanten zweert even-
wel nog altijd bij tradities: wit, bruin en praliné. Het 
ziet er trouwens naar uit dat deze trend zich nog 
zal doorzetten, wat het er niet gemakkelijker op 
maakt. Wie weet straks immers nog welke smaak 
er onder welk papiertje zit?

De tijd rond Pasen was voor gelovigen ook de 
periode waarop ze moesten voldoen aan het ker-
kelijk gebod ‘nut rond Pasen ’t brood des Heren’. 
Zaten de kerken jaren geleden elke zondag al 
vol, dan kunnen we spreken van extra overladen 
kerkgebouwen. Het was de tijd waarop gelovigen 
meteen voldeden aan een andere kerkelijk gebod: 
biecht minstens eens per jaar uw zonden’. Aan de 
vier biechtstoelen die onze kerk toen nog rijk was, 
was het overal aanschuiven. Ook aan de rijen van 
mensen die de communie wensten te ontvangen 
bleek op momenten geen einde te komen. Plicht 
was toen nog plicht.

Pasen was ook de dag waarop de pardessus (die 
met Allerheiligen uit de kast was gehaald) terug 
opgeborgen moest worden. Koud of warm, dat 
deed er niet toe. Traditie was traditie.

Vroeger was vroeger. Met het ouder worden be-
sef je pas echt goed dat wat ooit was, nooit meer 
terugkomt.

(Nomort)

PAASVIERINGEN ZWEVEZELE
De Goede Week loopt naar zijn einde. Wij zien uit 

naar Pasen, het hoogfeest van de christenen, kern 
van ons geloof dat er een God is die mensen nabij 
blijft tot over de grens van de dood heen. Graag 
nodigen wij vele mensen om de laatste fase naar 
Pasen mee te vieren hier in Zwevezele.
30 maart - Goede Vrijdag
- 15 uur in de kerk van Sint-Aldegondis, voor de  

beide parochies: Dienst van Goede Vrijdag met 
lijdensverhaal en actualisatie naar vandaag, 
kruisverering en communie.

31 maart - Paaswake
- om 17 uur in Sint-Aldegondis. Na de stilte van 

het graf, op Goede Vrijdag, breekt de vreugde om 
Jezus’ overwinning op de dood nu heel en al door 
in de Paaswake waarin we het vuur zegenen en de 
Paaskaarsen van de beide parochies ontsteken, 
tevens wordt het water gezegend en mag het 
Alleluia luid weerklinken. 

1 april: Paasviering
- om 8.30 uur in de kerk van Sint-Jozef Hille.

VIERINGEN GOEDE WEEK WINGENE
Tijdens de Goede Week herdenken we het lijden 

en de dood van Christus. Op Pasen vieren we de 
verrijzenis, een nieuw begin, een nieuwe toekomst. 
Welkom op onze verzorgde vieringen tijdens de 
Goede Week in de interparochiale eenheid Wingene.
Goede Vrijdag (30 maart)
- 15:00 : Sint-Amandus: kruishulde
- 19:00 : Sint-Amandus: kruisweg
- 19:45 : Sint-Joris: kruisweg voor alle vormelingen
Stille Zaterdag (31 maart)
- 19:00 : Sint-Joris: Interparochiale Paaswake
Pasen (1 april)
- 09:30 : Sint-Amandus
 - Paasviering met koor Cantando 
- 11:00 : Sint-Jan - Paasviering en belijdenisviering 

voor vormelingen

MEVROUW

IRENA
VAN EEGHEM
dochter van † Gustaaf en 

Maria † Van Eeghem-Depelchin

Geboren te Wingene op 7 april 1929 en 
overleden in het WZC Amphora te Wingene 

op 7 april 2018.
De plechtige rouwdienst heeft plaats in de 

Sint-Amanduskerk te WINGENE op 
MAANDAG 2 APRIL 2018 om 10u30.

Uitvaartzorg Deruddere Wingene-Beernem 
online condoleren op www.uitvaartzorgderuddere.be

†  IN MEMORIAM  †

INFOAVOND “JOYN, DE DIGITALE 
KLANTENKAART IN WINGENE”

Om u als handelaar te laten genieten van de vele 
voordelen van Joyn, de digitale klantenkaart die 
het lokaal shoppen stimuleert, slaan de gemeente 
Wingene en Unizo Wingene-Zwevezele de handen 
in elkaar. Tijdens een infoavond geven zij, samen 
met Joyn, meer uitleg over de mogelijkheden van 
de app en hoe zij u kunnen ondersteunen in de 
implementatie hiervan. U bent als handelaar van 
harte welkom op donderdag 3 mei 2018 om 20u 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Wingene!

Kwaffeuze aan huis
Karen Van Eeghem

0479 35 18 39
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2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

ANTIEKZAAK ‘DEN DRIEWEG’, aan- en verkoop 
antiek, opkoop inboedel met opkuis. Vrije ingang 
op ma en vrij van 14-18u en zat van 9-17u. en 
iedere 2e en 4e zondag van de maand van 10-13u. 
Zeswegestraat 18, Zwevezele. Tel. 0489 34 40 46.

TE KOOP : Peugeot Break 508 bwj 2012 / 130000 
km ; Diesel / full option 9500 euro. Weg wegens 
bedrijfswagen. Tel na 18 u 0494 64 96 37.

TE KOOP: vier (bijna nieuwe) zomerbanden op 
stalen velgen met wieldoppen van GOLF 6 ; merk 
CONTINENTAL; maat 195/65/R15/91T. Info: 0496 
28 06 56 (Prijs o.t.k.).

GEZOCHT : WEIDE TE HUUR voor 2 paarden van 
mei t.e.m. oktober. Gsm : 0475 46 55 76.

GEZOCHT : Man (gepensioneerde?) voor wekelijks 
onderhoud in de tuin, 3u/week. Bellen vanaf 4 april, 
tel. 0476 52 00 13.

TE HUUR : Nieuwe LOODS op bedrijventerrein 
Flandria, 262 m2. Tel. 051 61 30 27.

TE KOOP : Jack Russell Terrier-pups  ; Particu-
lier: één nestje °03-03-2018 (3 teefjes en 3 reutjes), 
ouders met een goed karakter! gsm 0496 39 90 40.

HUIS TE HUUR : Lavoordestraat 62, Wingene. Gsm 
0475 81 21 44. Vrij vanaf 1 mei.

LOODS TE HUUR : 240 m2, grote inrijpoort. Beer-
nemsteenweg te Wingene (Wildenburg). Tel. 0474 
31 03 37.

TE KOOP : Buxusbollen, Ø 40 cm, € 10. Ø 60 cm, € 
20. Zelf uitdoen. ; Tuinfrees met ploeg, € 170. Tel. 
0473 92 86 80.

LEGKIPPEN – diverse rassen uit voorraad TE 
KOOP.  In onze POP-UP ‘KIPPENBOERDERIJ’. HORTA 
Vandecaveye, Beernemsteenweg 16, Wingene, 
051/65.53.29.

HORTA DECORATIEVE SIERSCHORS : in promotie 
!!  5 + 1 GRATIS. HORTA Vandecaveye, Beernem-
steenweg 16, WINGENE, 051/65.53.29.

TE KOOP : Dagverse bruine eieren, rechtstreeks 
van de boerderij bij Lieven en Angelique Vanthour-
nout-Gelaude, Rijsbergstr. 2, Wingene. Elke voor-
middag van 8u30 tot 12u, uitgezonderd op zondag.

DETAVERNIER FUELS
 DRINGEND GEZOCHT !! 

GEMOTIVEERDE 
CHAUFFEUR C (CE)

met ADR voor vervoer van brandstoffen.

0475 311 506 of
info@detavernierwingene.be

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Haegeman Jana, d.v. Haegeman 

Kristof en Gryspeert Tanja. ; Vanrobaeys Lukas, z.v. 
Vanrobaeys Wim en Lennon Kayleigh.

Overlijdens : Simoen Maria, Sint-Amandsstraat 
2, wed. van Desaever Roland, geb. te Aartrijke op 
27/08/1922 en overl. te Wingene op 23/03/2018. ; 
Dedeyne Walter, Balgerhoekstraat 128, echtg. van 
Sap Helena, geb. te Tielt op 6/07/1945 en overl. 
te Wingene op 24/03/2018. ; Van Eeghem Irena, 
Oude Bruggestraat 18, ongeh., geb. te Wingene 
7/04/1929 en overl. te Wingene op 21/03/2018. ; 
Deneweth Herman, Beernemsteenweg 92, echtg. 
van Steelant Noëlla, geb. te Tielt op 21/03/1945 en 
overl. te Wingene op 25/03/2018. ; Deryckere Dora, 
Futselstraat 13, ongeh., geb. te Tielt op 3/05/1954 
en overl. te Brugge op 24/03/2018.

WERK GEZOCHT
Wie heeft er een job voor ons in vast dienstver-

band of met plukkaart, landbouwkaart om te werken 
in de tuin- of landbouw ? (kippenbedrijven, varkens-
bedrijven, veebedrijven…).

Wij zijn Roemeense jongens en meisjes en in de 
afgelopen 4 jaar werken er bijna 30 vrienden van 
ons in Wingene en omstreken. Ook wij willen hier 
werken, wonen en een leven op bouwen. Tevens 
hebben wij reeds veel materiele steun gekregen van 
mensen in en rond Wingene, Oostkamp, Pittem om 
hier een leven op te bouwen waar wij echt dankbaar 
voor zijn. Al onze documenten zijn in orde. Wij vol-
gen Nederlandse les CVO-Tielt.

We hebben huisvesting, maar zoeken ook nog 
extra huizen of appartementen te huur. Wie een 
fiets te veel heeft mag ook gerust een seintje geven. 
Huisraad, meubelen, keukengerei en alle bijhoren-
de is nog steeds welkom. Wij hebben respect voor 
de waarden en gewoonten van andere mensen.

Wij komen bijna allemaal uit de streek Com. Poie-
nile de Sub Munte Jud Maramures Romania. (Mooie 
streek maar bijna geen werk voor ons).

Onze contactpersoon is Johan Braet, bel voor 
alle vragen of aanbiedingen na 18 u 0477/69 46 59.

commercieel medewerker  
binnendienst (M/V)

Ben je uit het juiste hout gesneden?  
Aarzel dan niet 
en stuur je sollicitatiebrief en CV  
naar jobs@oosterlinck-hout.be  
of naar Oosterlinck NV, t.a.v. de directie
Schaapsdreef 8 b, 8750 Wingene    
051/657541
Discretie verzekerd

DEUREN-  
EN PARKETFABRIEK 
SCHAVERIJ

Profiel:
• Initiatiefrijke bachelor 

of gelijkwaardig door ervaring

• Een vlotte beheersing  
van de Franse taal  
is noodzakelijk

• Je bent communicatief  
en leergierig

• Je hebt een zeer goede kennis  
van word en excell

Uw functie:
Na een grondige productopleiding  
sta je in voor het telefonisch onthaal 
en de professionele ontvangst  
van klanten in de showroom.   
Daarnaast vervul je diverse adminis-
tratieve taken: orderverwerking ,  
offerte-uitwerking enz.

Ons aanbod:
• Een veelzijdige boeiende job  

met een grote betrokkenheid

• Werkzekerheid in een modern 
en sterk familiebedrijf 
met een dynamische KMO spirit

• Marktconforme verloning

Zoek je  
een dagwerk-job
in de houtsector?

Interesse? Contacteer ons 
Oosterlinck NV, Schaapsdreef 8 b  8750 Wingene
Tel 051/657541   jobs@oosterlinck-hout.be
www.oosterlinck-hout.be

DEUREN- EN PARKETFABRIEK / SCHAVERIJ

1 MACHINEBEDIENER 
VOOR DE HOUTSCHAVERIJ  
EN DE PARKET PRODUCTIE 

> Ervaring in de houtbranche is vereist
> Je bent gemotiveerd, flexibel 
 en organisatorisch ingesteld 

GESLOTEN / AFWEZIG
DR. VAN HOOTEGEM is afwezig van zater-
dag 31 maart t.e.m. dinsdag 10 april. De 
andere dokters van Wingene en Zwevezele 
vervangen hem.

WINGENE - TE KOOP
Rechtstreeks van eigenaar 

6 RUIME GARAGES 
IN CENTRUM 

Makkelijk in- en uitrijden.

Tel 0475 75 62 82


