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ZWART
Lang geleden, heel lang geleden gebeurde het
op woensdagnamiddag weleens een keer dat mijn
immer zorgzame moeder tegen me zei: ‘Moa vintje
toch t wa eije nui were gedoan, ge zijt pottezwart?
Goa moa zjère ui andjes wassen. Azo kundje nie
noa ‘Tante Terry’1 kikn.’ Ik wist wel dat Tante Terry
mij niet echt kon zien maar vandaag kreeg Tante
bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet en het laatste wat ik wou was verwarring zaaien.
Ik waste mijn handen met Sunlight én in onschuld. Ik was klaar voor ‘Tante Terry’ en klaar met
mijn zwarte woensdag. Ongetwijfeld was ik ook al
eens ‘pottezwart’ op een of andere vrijdag...

Black Friday
Vandaag 26 november is het ‘Zwarte Vrijdag’ en
dat merkte ik afgelopen week vooral aan mijn ‘postvak in’, ik werd warm gemaakt om alles en nog wat
te kopen: er werd mij korting geboden op alles en
nog wat. Ik kreeg maar liefst 50% (vijftig!) korting
op een VAB-jas met een asymmetrische rits. Een
korting die ik volgens VAB moest pakken om de
winter goed door te komen.
Maar waar komt die ‘Black Friday’ eigenlijk
vandaan?
‘Black Friday’ is in een paar jaar tijd helemaal
naar Europa en ons land overgewaaid, vanuit de
VS. Op de dag na Thanksgiving2 kunnen shoppers
fikse kortingen genieten. Maar waar komt de naam
vandaan en waarom precies op deze dag?
De dag na Thanksgiving hebben heel wat Amerikanen een vrije dag. En laat de vele winkeliers
daar handig op inspelen met ‘Black Friday’: de dag
waarop allerlei winkels massaal specifieke kortingen aanbieden. ‘Black Friday’ geldt in de Verenigde
Staten al jaren als officiële start van het kerstseizoen. De grote kortingen moedigen mensen massaal aan om cadeautjes en versiering in te slaan.
Black Friday, traditioneel de dag na Thanksgiving, dankt zijn naam aan de verkeersdrukte veroorzaakt door winkelend volk in downtown Philadelphia op deze dag. Dat is in ieder geval één van
de verhalen, een andere verklaring voor de naam
is dat vóór thanksgiving de bedrijven nog in de

min stonden (rood) en na thanksgiving voor het
eerst in de plus (zwart).

‘Black Friday’ krijgt aan deze kant van de oceaan
steeds meer wind in de zeilen. Talloze webwinkels
en merken adverteren al dagen en zelfs weken
met flinke kortingen. Ook hier een ‘Black Friday’
houden is vooral een slimme zet van de grote
winkeliers en webshops, maar er is ook de terechte kritiek van de kleine winkeliers. ‘Black Friday’ is
niet meer dan een gewone koopjesdag. En dan is
er ook nog zoiets als
Zwarte zaterdag
Misschien had ik die VAB-jas met assymetrische
rits toch beter besteld want volgens diezelfde VAB
kan het zelfs in de winter op sommige zaterdagen
behoorlijk druk zijn op de weg en stel dat je dan
pechbijstand nodig hebt.... dan ben je toch door
het dolle heen met de op ‘Black Friday’ met 50%
korting bestelde jas met assymetrische rits. Zouden
ze bij VAB weten dat ik niet eens een auto heb?
Zwarte zaterdag, de dag dat je het liefste veilig
in je huis blijft, op je fiets of te voet je reis gaat voltooien. Zwarte zaterdag, de dag dat je beter niet
in je auto kan zitten en je vakantie niet hoeft te
plannen tenminste als je zonder stress en drukte
op vakantie wilt. Zwarte zaterdag is een uitdrukking in het verkeer die de extreme drukte aanduid
in het Europese autoverkeer.
De vrijheid die je hebt als je met je auto op vakantie gaat is ineens verdwenen en dit allemaal
door zwarte zaterdag.
Ik begin steeds blijer te worden dat ik de VAB-jas
met assymetrische rits niet bestelde...
Het begrip zwarte zaterdag is geboren in
Frankrijk en wordt in het land van stokbroden en
de Eiffeltoren gebruikt als Samedi Noir (letterlijk
zwarte zaterdag).

De naam kent zijn oorsprong uit de gebeurtenis
op 31 juli 1982, in het plaatsje Beaune reed een
bus in op enkele auto’s. Dit kwam allemaal door
de drukte op deze dag, bij het ongeval kwamen
53 mensen om waaronder 46 kinderen, een zwarte zaterdag dus.
Tegenwoordig wordt zwarte zaterdag gebruikt
voor de drukste weekenden op de Europese wegen: de laatste zaterdag van juli en de eerste zaterdag van augustus. Helaas kan het nog erger,
veel erger...
Zwarte Zondag
24 november 1991 kreeg de naam ‘Zwarte Zondag’. Het was de eerste grote verkiezingsdoorbraak van toen nog het Vlaams Blok, vandaag Het
Vlaams Belang.

Vervolg op blz. 2

JOUW BABY IN DE KRANT ? DAT KAN!
Een geboorte is een blijde gebeurtenis die je met
zoveel mogelijk mensen wil delen. In tijden van corona is bezoek door onze fotograaf niet mogelijk en
ook omwille van de wet op de privacy is het voor
ons moeilijk om aan contactgegevens te komen.
Wil je toch je blije nieuws delen met de buitenwereld ? Wij plaatsen graag een foto van je gezin
en je kersverse baby in De Wingense Krant.
Stuur ons een mailtje naar wingensekrant@
telenet.be met een foto van je gezin, de naam en
de geboortedatum van het kindje en de namen van
de ouders en eventuele broers en zusjes.
Vergeet je woonplaats niet te vermelden, zodat
we je het krantje kunnen bezorgen waarin de foto
werd opgenomen en bovendien krijgt u als bedanking het krantje een maand gratis toegestuurd.

SPECIALE ACTIE VOOR NIEUWE ABONNEES De Wingense Krant
De maand december 2021 gratis bij een jaarabonnement 2022 : 55 euro (48 nrs.)
Voor slechts 55 euro ontvangt U ‘Het blad van en voor elke Wingenaar of Zwevezelenaar’. Profiteer van dit aanbod en blijf tot
eind 2021 op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente. De Wingense Krant is het meest gelezen informatieblad
van Wingene-Zwevezele en verschijnt wekelijks op 8 bladzijden in kleurendruk. Elke maand worden onze lezers extra verwend
met een extra bijlage met foto’s van geboorte, huwelijk, jubilea, enz…. Wenst U ‘De Wingense Krant’ vanaf heden te ontvangen, reageer dan snel en stort 55 euro op rekeningnummer BE26  4739  0345  5129 (BIC KREDBEBB) met vermelding ‘Nieuw
Abonnement WK 2022’, om maximaal van dit aanbod te profiteren. Bovendien kunnen alle abonnees van ‘De Wingense Krant’
volgend jaar opnieuw 5 gratis zoekertjes plaatsen. (Waarde : 12,50 euro).
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ZWART (vervolg blz. 1)
Het Vlaams Belang werd geboren op 14 november 2004, op de as van het Vlaams Blok. Het Blok
werd op 21 april door het Hof van Beroep van Gent
voor racisme en xenofobie veroordeeld.
In den beginne...
De rechtse regering van Martens en Verhofstadt
is in 1986 gevallen, na zwaar arbeidersprotest tegen de besparingen van het St Annaplan3. De sociaaldemocratie kwam in 1987 terug in de regering,
maar van de beloofde andere politiek kwam niets
in huis. De besparingen werden ook met de PS en
SP in de regering verdergezet.
In deze context kon het Vlaams Blok doorbreken:
eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen in 1988 en vervolgens met meer dan 10%
in Vlaanderen bij de parlementsverkiezingen van
24 november 1991. Het deed dit met racistische
campagnes. ‘Een half miljoen werklozen, waarom
dan nog gastarbeiders’, was de slogan die uiteindelijk omgevormd werd tot ‘eigen volk eerst’. De
bokshandschoen in de hand drukte ook de afkeer
tegen de traditionele politici uit.
Sanitair?
Nadat in 1989 het Vlaams Blok bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen 17,7 procent van
de kiezers haalde, overlegden de andere partijen
vergeefs over een akkoord om de partij te weren.
Pas nadat het Blok ook nationaal doorbrak op 24
november 1991, ‘Zwarte Zondag’, kwam het cordon
sanitaire definitief tot stand.
Het is een officiële afspraak tussen de Vlaamse partijen om nooit coalities te vormen met het
Vlaams Blok (sinds 2004 Vlaams Belang), dat vanwege slogans als Eigen Volk Eerst en het racistische
70-puntenplan uit 1992 (‘aanpassen of oprotten’)
taboe werd verklaard.
Daar viel ethisch iets voor te zeggen. Het VB
propageert islamhaat, ziet vrouwen liefst aan de
haard, wil de doodstraf herinvoeren en bestempelt
holebi’s als abnormaal.
Op zondag 26 mei 2019 maakte ik voor de
tweede keer in mijn leven een Zwarte Zondag
mee. Ik moest met lede ogen aanzien hoe het
extreem-rechtse Vlaams Belang die zondag de
verkiezingen won. Ze werden de tweede grootste
partij in Vlaanderen, na de N-VA.
Na deze Zwarte Zondag(en) wacht ons nog lange, donkere nachten...
Misschien brengt Sinterklaas de oplossing?
Roetpiet wordt de zwartpiet toegespeeld4
Iemand moet mij ooit eens uitleggen waarom de
grootste verdedigers van ‘Zwarte Piet’ de grootste
afkeer hebben van onze gekleurde medemensen?
Twee maten, twee gewichten?
Voetnoten
1/ Esther Van Ginderen - Verbeek (Tante Terry) werkte
voor de Belgische televisie (NIR) en ze was samen met
Paula Sémer en Nora Steyaert een van de eerste omroepsters. Als Tante Terry presenteerde ze vanaf 1961
gedurende achttien jaar ‘Klein, klein kleutertje’ Ze werd
daarbij geassisteerd door de eekhoorn Kraakje, ingesproken door Chris Lomme.
2/ Thanksgiving of Thanksgiving Day (dankzeggingsdag) is eeen nationale feestdag in de Verenigde Staten
en Canada waarop dank wordt gezegd (aan God) voor
de de oogst en allerlei goede dingen. In de Verenigde
Staten wordt deze dag gevierd op de vierde donderdag in november.
3/ Het besparingsplan werd het Sint-Annaplan, genoemd naar de Sint-Annapriorij van het kasteel Hertoginnedal waar het werd overeengekomen. Het doel
was de Belgische begrotingstekort te herleiden tot 8%
van het bbp eind 1987. De besparingsmaatregelen kwamen hard aan in de sociale sector en het onderwijs en
leidden tot massale betogingen. Minister van Begroting
Guy Verhofstadt (PVV), de motor achter de besparingen,
kreeg hierbij de volle laag van de vakbonden.
4/trachtte hem als zondebok te laten doorgaan,
wordt vaak gezegd in verband met moeizame onderhandelingen die dreigen vast te lopen of te mislukken
bijvoorbeeld tussen werkgevers- en werknemersorganisaties of tussen politieke partijen over een coalitie
coalitievorming.
Peter Schreef.

GESCHENKENBEURS VAN OXFAM
WERELDWINKEL BEERNEM
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Kapsalon Marc

Tijdens het boeken - praat en cultuurcafé dat
ingericht wordt door het Davidsfonds op 4 deOude Bruggestraat 27 - Wingene
cember in het O.C. De Kleine Beer organiseren we
van 10 tot 13 uur onze jaarlijkse geschenkenbeurs.
Tel. 051 65 52 31 (op afspraak)
Naast een selectie uit ons artisanaat, agenda’s
open van 8-12 en 13u30 tot 20u
en voeding hebben we dit jaar ook leuke attenzaterdag 8-12 en 13u30 tot 18u
ties voor een geboorte, puzzels en spellen in de
gesloten op zondag en maandag
aanbieding. Deze artikelen zijn gemaakt, met de
nodige aandacht voor duurzaamheid en vorm- Kapsalon Marcook kinderen en herenKapsalon Marc
geving, uit gerecycleerd karton, duurzaam hout
Specialiteit: scheren en baard knippen
of bioplastiek dat voor 90% uit suikerriet bestaat.
Dit suikerriet is een hernieuwbare grondstof die
keer op keer opnieuw aangeplant kan worden.
En natuurlijk zijn er de ondertussen klassieke wijnSAMANA WINGENE
duo’s. Een wit duo uit Zuid-Afrika en Chili, een
KERSTFEEST op zaterdag 18 december 2021
rood duo uit Chili en Argentinië en een topduo
in C.C. De Feniks.
schuimwijn uit Chili.
Om 14 u. verwelkoming en Eucharistieviering. We organiseren ook dit jaar tijdens de maand
december een speciale spaaractie. Per aankoop- Daarna Koffie en gebak. - De ontspanning zal verschijf van 5€ krijg je een stempel op je spaarkaart. zorgd worden door Carrousel theater met “Kerstmis
Een kaart met 5 stempels mag je afgeven in de in Wonderland”. - De namiddag sluiten we af met
winkel. Een onschuldige hand zal uit die kaarten koffie en kerststerren.
Kostprijs: 8 euro per persoon !!! - Vervoersmogelijkdrie prijzen trekken die recht geven op een aanheden zijn voorzien. Inschrijven kan via de inschrijkoopbon van €5, €10, of €20.
Voor de kinderen loopt er terzelfdertijd een vingsstrook ten laatste tegen vrijdag 10 december:
speciale actie. Zij kunnen een kleurplaat komen 1. bij uw kernlid of 2. in de brievenbus van Myriam
ophalen in de winkel en die ingekleurd terug ko- (Egemsestraat 40a, Wingene).
Geen INSCHRIJVINGEN meer steken in de briemen afgeven. Wij hangen die op in de winkel. In
ruil mag elke deelnemer uit de grabbelton een venbus van de CM.
Annuleren kan tot en met donderdag 16 degeschenkje kiezen.
Wij hanteren in de nieuwjaarsperiode ook aan- cember 2021 bij Myriam Van Severen: tel. 051 65
77 89 of GSM 0496 83 68 80.
gepaste openingsuren.
BELANGRIJK: vergeet jullie mondmasker en Co- Woensdag 22 december, 14u - 18u
vid Pass niet.
- Donderdag 23 december, 14u - 18u
- Vrijdag 24 december ,9u30 - 12u en 14u - 17u
- Woensdag 29 december, 14u - 18u
FEMMA WINGENE - KERSTFEESTJE
- Donderdag 30 december, 14u - 18u
- Vrijdag 31 december, 9u30 - 12u en 14u - 17u
Het wingense Femma heet jullie van harte welMeer ino op onze website https://oxfamwereld- kom op ons kerstfeestje. Dit niet te missen evewinkelbeernem.com of https://www.oxfamwereld- nement gaat door op woensdag 8 december
winkels.be/winkels/beernem/ en via Facebook ht- 2021 om 19u30 in de Feniks. Voor 10 euro kan
tps://www.facebook.com/WereldwinkelBeernem je inschrijven tot 05/12/2021 bij je kernlid of bij
Erna Dewit, 051 65 70 87 (deuren open om 19u).
en op instagram ‘wereldwinkelbeernem’
Programma: Welkom met drankje en hapje en
De vrijwilligers van de Oxfam wereldwinkel Beernem
korte bezinning. Tafelen met traditionele kerstkoeken - ontspanning en kerstboompluk en uiteraard
gezellig nababbelen.
GEEN KERSTMARKT TE WINGENE
Het bestuur van Unizo Wingene-Zwevezele heeft
beslist dat ze opnieuw hun jaarlijkse kerstmarkt
moeten annuleren. Ook dit jaar laten de corona-cijfers het niet toe om een veilig evenement
te organiseren.
Komt daarbij dat door de opgelegde maatregelen van de overheid we geen kerstmarkt kunnen
organiseren zoals we dat al jaren gewend zijn.
De kerstmarkt staat immers garant voor héél veel
gezelligheid en ontmoetingen rond dampende
kraampjes met drank en hapjes. Wanneer we deze
sfeer niet kunnen garanderen, dan stellen we liever
de kerstmarkt een jaartje uit.
We hopen dan ook dat we er in december 2022
een ferme lap kunnen opgeven zodat we er na een
pauze van 2 jaar opnieuw kunnen staan.

UITSTEL SINT-ELOOIFEEST
Koninklijke Sint-Elooisgilde Wingene

AFLASSING SAMENKOMST 75-JARIGEN
Wegens corona gaat de samenkomst van de
75-jarigen, die gepland was op 12 december a.s.
niet door.
Wegens de nieuwe corona-maatregelen zijn wij
tot deze conclusie gekomen.
Bestuursleden organisatie 75-jarigen

UITSTEL SINT-ELOOIFEEST SINT-JAN
Het bestuur heeft in vergadering besloten om
het St-Elooi feest St-Jan te annuleren voor dit jaar
en dit voor de gekende redenen.
Hopelijk kunnen we iedereen terug verwachten
volgend jaar op 17/12/2022.

Na een heel moeilijke beslissing laten wij, het bestuur en de Dekens van de Koninklijke Sint-Elooisgilde Wingene, weten dat het Sint-Elooisfeest van
vrijdag 3 december 2021 voor het tweede jaar
uitgesteld wordt.
Door de vele nieuwe corona besmettingen kunnen we helaas niet op een veilige manier feesten,
jammer… maar gezondheid gaat boven alles!
We hopen uit het diepst van ons hart dat we
volgend jaar de Dekens een waardig feest kunnen
aanbieden op vrijdag 2 december 2022.

Locatie: Gravestraat 9E Wingene

Coopman Peter

zat: 9u30-16u30

www.corcoo.be

BILJARTCLUB ‘DE RONNYVRIENDEN’

zon: 9u30-13u

info@corcoo.be

openlucht event

0471 17 30 03

Veldtoertocht en wegrit voor recreanten

lokaal : café De Vetpompe - Rozendalestraat

KERSTMEETING WINGENE

We moesten nog 2 wedstrijden van het seizoen
afwerken bij de Ronnyvrienden. In december is het
de laatste speelbeurt, en zo te zien zal het er nog
spannend aan toe gaan om de titel !!

ZONDAG 26 DECEMBER 2021
Nieuw parcours
VTT: 27-37-49 km - Wegrit: 50 km
Start van 8.30 tot 14 uur
De Tuimelaar, Beernemstraat, Wingene
Gratis tombola
wordt verloot onder de deelnemers
Bevoorrading, fietsparking, kleedkamers, bikewash
Fietsverhuur: 051 65 66 88
Inrichting: WTC De Sportvrienden
sportvriendwingene@gmail.com

Sportieve groeten Ronny

Tussenstand na 9 speeldagen
1/ Degraeve Ronny, 42 p. ; 2/ Lannoo Mario39
p. ; 3/ Hermanns Niko, 35 p. ; 4/ Debaene Kris 30
p. ; 5/ Verhaeghe Nico, 28 p. ; 6/ Devriese Rudi,
27 p. ; 7/ Hoste Eddy, 25 p. ; 8/ Huys Francky, 24
p. ; 9/ Vangampelaere Luc, 20 p. ; 10/ Coopman
Roland, 19 p. ; 11/ Penninck Nico, 17 p. ; 12/ Lannoo Franky, 16 p. ; 13/ Depauw Ronny, 15 p. ; 14/
Goossens Robert, 14 p. ; 15/ Dhoore Luc, 14 p. ;
16/ Baesen Henk, 14 p. ; 17/ Lambert Martin, 12
p. ; 18/ Denijs Geert, 12 p. ; 19/ Depauw Patrick,
12 p. ; 20/ Lefere Jan, 4 p. ; 21/ De Vooght Filip, 3
p. ; 22/ Vandevelde Vital, 2 p.

NEOS WINGENE
Stijn Ilsen over Ruimtevaart
Na een door corona gedwongen annulering,
kunnen we op donderdag 16 december Stijn Ilsen
verwelkomen. Stijn werkt als lucht- en ruimtevaart
ingenieur. Hij begon bij de Europese ruimtevaart
organisatie ESA en is nu aan de slag bij QinetiQ
Space, een Belgisch ruimtevaartbedrijf uit Kruibeke
dat PROBA-satellieten ontwerpt.

Weinig onderwerpen zijn boeiender en spreken
meer tot de verbeelding dan de ruimtevaart. Met
zijn lezing brengt Stijn Ilsen ons dichter bij wat
ruimtevaart eigenlijk inhoudt. We volgen tijdens
de lezing een satelliet op weg naar de ruimte. Stijn
vertelt over wat een satelliet doet, hoe een raket
werkt en wat er allemaal bij een raketlancering
komt kijken. “Houston we have a problem”? Helemaal niet, maar aan het eind van de lezing maken
we wel een raketlancering mee!
Deze voordracht gaat door in C.C. De Wissel op
14 uur. Tickets kosten € 10 voor leden en € 15 voor
niet-leden (in de prijs is inbegrepen: een kopje koffie vanaf 13.30 uur en enkele drankjes na de lezing).
Tickets zijn te verkrijgen via Neos: info@neoswingenezwevezele.be of robert.vanhecke@telenet.be
- 051 61 23 59 of 0474 75 16 34.

DE POMPESTOTERS
We hebben verleden week zwaar verloren tegen
de leider en staan nu derde in de rangschikking.
We zijn juist halverwege de competitie. Nu vrijdag
26/11 spelen we terug thuis tegen De Zoeten Inval, Cafe De Vetpompe is dus open vanaf 18.00
uur (supporters zijn steeds welkom).
De Pompestoters

OKRA - KAARTERSCLUB ZWEVEZELE
Uitslag 25e kaarting op 17/11 met 36 kaarters
Behaalden 3 punten: Derpoorter Ronald, Vanderplancke Marcel, Vandewoestyne Roos, Vannieuwenborgh Rudy.
Behaalden 3 punten: Bossuyt Ethel, Buyse Norbert, Cogghe Georgette, Defour Daniel, Dejonckheere Roland, Deschepper Patrick, Desender Rita,
Hongerloot Rita, Vantornout Marnix.
Behaalden 1 punt: Blieck Rita, Boussauw Daniel,
Callebaut Eddy, De Clerck Magda, De Muynck Rosa,
Deblaere Bernice, Demeyere Herman, Depypere
Ilda, Derpoorter Ronald, Durie Margriet, Eeckhout
Raf, Huvaere Daniel, Ide Kristien, Ide Yvan, Ketels
Henriette, Lapere Gilberta, Maes Jeannette, Pattyn Nelly, Popelier Eric, Van Der Straeten Willy, Van
Neste Werner, Vandaele Agnes, Vandemoortele
Noël, Vanderplancke Marcel, Vandewiele Freddy,
Vandierendonck Gabriel, Verheyen Johny.  

HOE ZAL IK HET ZEGGEN?
Deze zomer was VTM in Wingene om een programma op te nemen voor de reeks ‘Hoe zal ik het
zeggen?’ met Jens Dendoncker.
De opname werd gedraaid in Villa Amphora,
langs de straten in Wingene, enkele handelszaken
en op het sportpark !! Enkele bewoners van de Villa
worden gevolgd !
Wij verklappen niet alles!! Dus kijken maar op
Sinterklaasavond 6 december na familie op VTM !

CAFE ZESWEGE
Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 december.
Biljartkampioenschap in café Zeswege. Iedereen
van Wingene en Zwevezele mag deelnemen. Ook
degene die ingeschreven zijn in een vereniging van
deze gemeentes. Er zijn nog enkele plaatjes vrij.
Inschrijven kan in café Zeswege of op het nummer 0495 57 25 65
26 DECEMBER : Pannekoekenkaarting ten
voordele van Kaartersclub Zeswege, vanaf 14 uur.

NEOS WINGENE-ZWEVEZELE BRUSSELT
De Afdeling Wingene-Zwevezele van Neos, het netwerk van ondernemende senioren, trok op donderdag 18 november naar Brussel. Iedereen had bij de start zijn covid-safe ticket voorzien. Zo kon de
reis veilig aangevat worden vanuit het station van Aalter. “Ik ben erg blij dat onze vereniging met een
mooie groep van 24 deelnemers kon genieten van een gezamenlijke leerrijke uitstap”, zegt organisator Robert Vanhecke.
In de voormiddag werd de hoofdstad verkend met een verrassende wandeling. Iedereen, ook wie er
al vaak kwam, leerde nieuwe hoekjes kennen van de bruisende stad. In de namiddag nodigde Brecht
Warnez ons uit in het Vlaams Parlement. Na een rondleiding door een gids wist het parlementslid ons
boeiend te vertellen over zijn werk in het parlement. “Het is een eer voor mij om dorpsgenoten te ontvangen in het parlement en hen te tonen wat ik voor onze streek kan betekenen in het halfrond”, sluit
Brecht Warnez af. De unieke dag werd afgerond met een drankje in een Brusselse kroeg.
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FIETSPAD WINGENE-BEERNEM
Heropstart ontwerp- en omgevingsvergunningsprocedure voor tweede fase fietspadenproject tussen Wingene en Beernem
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft
de omgevingsvergunning voor de tweede fase van
het fietspadenproject in de Beernemsteenweg vernietigd in augustus 2021. AWV heeft beslist om dit
arrest niet aan te vechten maar om het volledige
ontwerp te hernemen en een nieuwe vergunning
aan te vragen.
“Als gemeente betreuren we het dat er door de
eerdere beroepsprocedure kostbare tijd verloren is
gegaan om een zwart verkeerspunt weg te werken
en de verkeersveiligheid in de regio te verhogen”,
zegt de burgemeester van Wingene Lieven Huys.
“We hopen dat het nieuwe onderzoek naar een veilige en functionele fietsverbinding met onze buurgemeente Beernem de hoogste prioriteit krijgt.”

natievenonderzoek in de passende beoordeling,
de uitzonderingsprocedure ADC-toets (A: is er
een alternatieve oplossing voorhanden?, D: dient
deze activiteit een dwingend algemeen groot
belang? C: kunnen compenserende maatregelen
opgesteld worden?) en, afhankelijk van de keuzes,
een verscherpte natuurtoets van het VEN. AWV zal
werk maken van stakeholderanalyse en draagvlakcreatie om dit gevoelige dossier meer kansen op
slagen te geven. Op dit moment is het onmogelijk om al een realisatietermijn mee te delen. Ook
de kostprijs voor de nieuwe studie is momenteel
nog niet gekend.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken: “Om onze klimaatdoelstellingen
te behalen zet Vlaanderen in op een duurzame
modal shift, waarbij de fiets een belangrijke rol
speelt. Meer en betere fietspaden zijn letterlijk van
levensbelang. En dat geldt zeker langs onze secundaire wegen in het buitengebied. In dit complexe
dossier, waar fietsveiligheid lijkt te botsen met natuurwaarden, zetten we nu noodgedwongen een
stap terug. Dat is zeer jammer. Maar het blijft onze
ambitie om ook hier een veilige fietsverbinding te
realiseren, in samenspraak met alle partners en met
respect voor de aanwezige natuur.”
“Wingene en Beernem slaan, samen met AWV, de
handen in elkaar om het fietsen tussen onze twee
prachtige gemeenten mogelijk te maken”, aldus
Jos Sypré, burgemeester van Beernem.

Zet ‘m op

radio oost west
Alternatievenonderzoek
In het te hernemen onderzoek zullen alle relevante varianten afgewogen worden op hun impact,
in het bijzonder op de Speciale Beschermingszone
(SBZ- Natura 2000) en het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het nieuwe onderzoek zal in eerste fase
met open blik naar alle realistische alternatieven
kijken en deze toetsen op hun milieu-impact en
mobiliteitseffecten. Het blijft daarbij belangrijk het
doel van dit project voor ogen te houden: een functionele fietsverbinding realiseren tussen Beernem
en Wingene die voor alle fietsers en op alle mogelijke momenten van de dag veilig bruikbaar is.
Hoe gaat AWV daarin te werk?
De onderzoeksvragen zullen besproken worden in de samen te roepen Projectstuurgroep,
waarbij alle relevante instanties en actoren betrokken worden. Daar zal een plan van aanpak
worden opgemaakt. Er zal een ontwerpbureau
moeten aangesteld worden dat expertise heeft
in de disciplines van Milieueffectrapportage, alter-

Jouw gezellige familieradio
op 106.5 en 107.3 FM

Info : www.radiooostwest.be of 0468 17 77 20
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GEMEENTELIJK NOODFONDS VOOR
VERENIGINGEN VERLENGD
Op vraag van gemeenteraadslid Martine Devisscher kondigde schepen Brecht Warnez aan dat
de steunmaatregelen voor verenigingen worden
verlengd. Samen met de adviesraden zullen ook
projecten ontwikkeld worden om ontmoeting te
stimuleren. “Corona en de impact voor de verenigingen is niet voorbij. We willen onze verenigingen
blijven ondersteunen”, aldus de schepen.
Om de verenigingen te steunen tijdens deze
coronacrisis werkte de gemeente vorig jaar al
een pakket steunmaatregelen van 204.000 euro
uit. Het grootste deel (164.000 euro) komt uit het
Vlaamse noodfonds voor sport, jeugd en cultuur.
De rest legt de gemeente zelf bij.
Aangezien het reglement eind dit jaar ten einde
loopt, vroeg Martine Devisscher naar een stand
van zaken op de gemeenteraad. “Hoeveel budget is uitgegeven, hoeveel blijft over?”, vroeg het
raadslid zich af.
Extra subsidies in 2022 en subsidies nieuwe
activiteiten
De gemeente heeft subsidies uitgereikt aan verenigingen voor de compensatie van geannuleerde
activiteiten, zomerbubbelkampen en extra werkingssubsidies. De verenigingen kunnen ook beroep doen op de impulssubsidies voor de meerkost
door corona bij activiteiten die toch doorgingen.
“Volgend jaar zullen we de werkingssubsidies
voor alle verenigingen nogmaals verhogen met
25%”, vertelde schepen van cultuur Warnez ook
mede namens schepen van sport en jeugd Jens
Danneels die wegens quarantaineverplichtingen
de gemeenteraad niet kon bijwonen. “We geven
de verenigingen bovendien de kans om verder beroep te doen op de impuls- en annulatiesubsidies.”
De beide schepenen willen daarvoor een reglementswijziging voorleggen op de gemeenteraad
van december.
Sport-, jeugd- en cultuurraad aan de slag
Op dit ogenblik is nog 48.000 euro beschikbaar
van de centen uit het Vlaamse noodfonds voor
sport, jeugd en cultuur. De gemeente kan die
Vlaamse subsidies besteden in de drie genoemde
sectoren en wil de centen niet verloren laten gaan.
“We zijn een gemeente die participatie heel
belangrijk vindt. Wanneer we een eindafrekening
hebben van het noodfonds krijgt de sport-, jeugden cultuurraad elk een derde van het resterend
budget om samen met ons projecten voor te stellen die ontmoeting stimuleren”, sluit Warnez af.

-20% op glas
-20% op montuur & glas
GRATIS OOGTEST !

www.optiekbergez.be
Ook op
afspraak
bij U thuis

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

Tieltstraat 6 • WINGENE • Tel. 051 65 75 60
@HKcandleszwevezele

KERSTACTIE

-10% bij aankoop van minimum 50 euro*
*enkel geldig tijdens het weekend van
27 & 28 november
4 & 5 december
11 & 12 december
(open van 10u tot 12u / 13.30u tot 16.30u)

SCHENKING VAN DE ST.-ELOOISGILDE AAN DE BEWONERS VAN ST.-JAN
Er zal een AED toestel geplaatst worden aan de kerk van St.-Jan, dit in samenwerking met de gemeente Wingene.

Krekelstraat 33, 8750 Zwevezele
+32 476 59 14 11
hk.interieur@telenet.be

Kerst cadeautip

OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag tussen 18u – 20u
Zaterdag van 10u - 12u, 13.30u – 16.30u
Zondag van 10u – 12u, 13.30u – 16.30u
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Jeffrey Van Eenooghe

DE LIVE HISTORIE ORGANISEERT

Elektriciteit
Sanitair
Algemene karweien

Maïskie Molie (21.00 u)

Les Truttes

w w w . i m m o t i n i s . b e
051 123 111 hello@immotinis.be

(22.30 u)

afterparty met deejee Steffy

jeffreyvaneenooghe@hotmail.com

BIV509.636

TE HUUR
Bedelfstraat 19, WINGENE

ste
k
j
i
l
rte
TE KOOP
a
h
Beernemstraat 27, Wingene
de
Te renoveren handelspand/huis.
Incl. ruime achterliggende loods..
Gelegen in BPA Sportpark.
DOE EEN BOD!
EPC 246kWh/m²
Vg, Wg, gmo, gvkr, gvv

Alleenstaande gezinswoning met 3
SLK, parkeerplaatsen voor de deur
en grote tuin. Beschikbaar vanaf
01.02.2022

TE KOOP
Velez-Malaga

Wingensteenweg 45a, Zwevezele

Zet tijdens de maand December jouw huis / appartement te
koop via Immo Tinis en wij staan in voor de kost van uw
verkoopdossier (EPC, elektrische keuring, bodemattest, ...)
Actie geldig vn 01.12-31.12. Vw. te raadpl. op kantoor.

WIJ BEMIDDELEN OOK IN DE VERKOOP EN/OF AANKOOP AAN DE COSTA DEL SOL.

VERKOCHT

VERKOCHT

Kievitsstraat 21, OOSTKAMP

Sylvain Dupuisstraat 29, KNOKKE
Woorden van onze koper: "Zowel
visueel als schriftelijk nam Tine
van Immo Tinis mij onmiddellijk
mee in het verhaal. Ik wist meteen,
dit appartement moet ik zien."

FOR MORE INFORMATION, CALL DANNY REYNOLDS AT (231) 287 3920
BROCK & JONES REAL ESTATE • PHOENIX, AZ • BROCKANDJONES.CO
BINNEN
1 MAAND

VERKOCHT

18 DECEMBER ’21

WINGENE
FIETSVERZEKERING

by sigrid gaudissabois

Medische pedicure
Epilaties
Gelish/gelnagels
Gelaatsverzorging
...

0474/675396
Rokerstraat 9a
8750 Wingene

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

Wij laten jouw huis stralen en daardoor verkopen we snel en aan de beste prijs!

OP 1
BEZOEKDAG

S'thétic Sigrid

FIETSVERZEKERING
FIETSVERZEKERING

*Enkel geldig bij effectieve verkoop van uw pand door Immo Tinis.

Woorden van onze verkopers: "De
presentatie was TOP!! Op alle
vlakken." Woorden van onze
kopers: "Jana nam voldoende de
tijd om ons te adviseren. Immo
Tinis verkoopt vanuit het hart. Dat
voel je gewoon."

SCHOONHEIDSSALON

EDITIE

KOCHT
R
E
V
T
I
U

IMMO TINIS

vanwege Team Tinis

STE

DEUREN: 20.30 U | KASSA: €18 | VVK: €15
TICKETS: LIVEHISTORIE@3SPAN.BE
INFO: WWW.LIVEHISTORIE.BE

Nog 1 loods beschikbaar: 120m².
Goed geïsoleerd. Onmiddellijk vrij.
Gelegen op privaat terrein met
goede ontsluiting richting
Roeselare/Kortrijk/ Brugge.

Een gezond, veilig en hartelijk
2022 toegewenst!

Leenmolenstraat 3A - 8750 Wingene

SPORT
HAL

TE HUUR

Oerdegelijke villa met 2 ruime SLK
en 2 ensuite BADK op GLV. Wasruimte. Studio op V1. Dubbele
garage. Zwembad. Op 17ha grond.
Magnifiek uitzicht over onderliggende dorpen en de zee. 360°
beschikb. DOE EEN BOD!

& 0471 42 21 07

OP 1
BEZOEKDAG

VERKOCHT

Vorsevijvers, WINGENE

Higueron West 217, BENALMADENA

Woorden van de verkoper:
"Bedankt Tine voor al het degelijk
werk dat je geleverd hebt! Bedankt
ook voor die fles superwijn. Mocht
je ooit in deze streek zijn, het zou
mij plezier doen je te ontvangen."

Verkocht aan Scandinaviërs. Wij
maakten deze mensen warm via
social media- en video campagnes en
stelden een 360° tour ter
beschikking. Onze collega makelaar
ter plaatse verzorgde de bezoeken.

BELEGGINGSVERZEKERINGEN

low budget prijzen

abonnementen vanaf € 23 / maand
Openingsuren :

elke werkdag doorlopend van 9-21 u.
zaterdag van 9-13 u.

FIETSVERZEKERING

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

Nieuwstraat 13 - WINGENE - 051 65 54 17

25 €

CASHBACK*

Een tweede adem voor uw geld

Zin
om volop te genieten
Zin om volop te genieten
van
vanuw
uwnieuwe
nieuwe fiets?
fiets?

fitness.aktief@gmail.com - www.fitnessaktief.be

1515

Uw geld is belangrijk en de toekomst van uzelf en uw (klein)kinderen is dat ook.
Geldzaken zijn niet eenvoudig. Bij DVV beseffen we dit: we hebben ons aanbod
beleggingsverzekeringen volledig herbekeken en ons gamma uitgebreid.
*
Zo kunnen we een oplossing bieden op uw maat.

- - %%
15

Beernemstraat 74
Waarom financieel advies bij een DVV-consulent?
*
Zin om volop te genieten
8750 WINGENE
opverzekering
uw verzekering
**
op uw
uw
verzekering
op
Vaste contactpersoon
van
uw nieuwe fiets?
Tel. 051 65 63 90
SERVICE - VERKOOP - RENTING
%
Persoonlijk advies
Verzeker
uw
(elektrische)fiets.
fiets. In uw buurt
Verzeker
uwuw
(elektrische)
Verzeker
(elektrische)
fiets.
op uw verzekering
Profiteer
van
eencompleet
compleet(Bijstand,
(Bijstand,
Diefstal
&&
Materiële
Profiteer
van
een
Diefstal
Materiële
Profiteer
van
een
compleet
(Bijstand,
&
Materiële
Verzeker
uw
(elektrische)
fiets.
DVV
doet uDiefstal
25
euro
cadeau.
Profiteer
van31/12/2021
eenaanbod.
compleet
& Materiële
u voor
in te(Bijstand,
tekenen Diefstal
op een tak
Schade
waarborgen)en
enop
opmaat
maatBeslist
gemaakt
Schade
waarborgen)
en
op
maat
gemaakt
aanbod.
Schade
waarborgen)
gemaakt
aanbod.
waarborgen)
en op
maat gemaakt aanbod.
23Schade
beleggingsverzekering
bij DVV,
*

dan doet DVV u minstens 25 euro cadeau*

ZAKENKANTOOR DECLERCK-HUGO
ZAKENKANTOOR
DECLERCK-HUGO
Ruiseledesteenweg
18 | 8750 Wingene | 051 40 13 00
ZAKENKANTOOR
DECLERCK-HUGO
MA DI

16u – 18u |

WO DO VR

9u – 11u

Ruiseledesteenweg 18
18 || 8750
8750 Wingene
Wingene || 051
051 40
40 13
13 00
00
Ruiseledesteenweg
Ruiseledesteenweg 18 | 8750 Wingene | 051 40 13 00
MA DI
DI 16u
16u –– 18u
18u || WO
WO DO
DO VR
VR 9u
9u –– 11u
11u
MA
* Meer info over de voorwaarden in ons kantoor of op www.dvv.be/fiets .
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE59 0689 0667 8326 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - NL-04/2021

MA DI

16u – 18u |

WO DO VR

9u – 11u

zdh@dvv.be

Meerinfo
infoover
overde
devoorwaarden
voorwaardenininons
onskantoor
kantoorof
ofop
opwww.dvv.be/fiets
www.dvv.be/fiets..
**Meer
DVVisiseen
eenmerkmerk-en
enhandelsnaam
handelsnaamvan
vanBelins
BelinsNV
NV--B-1210
B-1210Brussel,
Brussel,Karel
KarelRogierplein
Rogierplein11
11--BE59
BE590689
06890667
06678326
8326--RPR
RPRBrussel
BrusselBTW
BTWBE
BE0405.764.064
0405.764.064
DVV

Belgische
verzekeringsonderneming
toegelaten
onder
hetnummer
nummer0037
0037
NL-04/2021
* Meer info
over de
voorwaarden in ons kantoor
of op
www.dvv.be/fiets
. --NL-04/2021
Belgische
verzekeringsonderneming
toegelaten
onder
het
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE59 0689 0667 8326 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - NL-04/2021
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Uniek
in de regio!
Luchtfotografie
en 360° foto’s!

VERKOOP
Onze troeven: behalen van een maximale verkoopprijs,
optimale begeleiding en communicatie, doelgerichte
publiciteit (zowel online als offline), advies door
vastgoedstylist, professionele fotoreportage (visitekaartje van uw woning), unieke luchtbeelden met
onze drone, 360° rondleiding (uniek in de regio).
GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN

Uw eigendom verkopen?
Wij zijn steeds op zoek naar panden voor ons klantenbestand.
Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvende schatting!

VERHUUR

Tania & Luna
Het salon waar klassiek en modern
elkaar ontmoeten.
Zowel mannen als vrouwen en
kinderen kunnen bij ons terecht.
Haar, pedicure, gelaatsverzorging,
keratinebehandeling, gelish,…

SCHATTING

TE KOOP - Wingene

2-slpk appartement met ruim terras
met mooi uitzicht gelegen op de Hille.
Ideaal als investering: werd verhuurd
aan 700 EUR/maand. Garagebox en
kelderberging. EPC: 129 KWh/m2
WINGENESTEENWEG 29B

Unieke woning/appartement op de
markt met groot zuidgericht terras
(50m2), 3 slpks, grote zolder, tuintje
en carport met zicht op Kasteelpark.
EPC: 237 KWh/m2
WALDREEF 2

Te renoveren halfopen bebouwing
met grote tuin/weide en bijgebouwen
grenzend aan natuurreservaat.
Totale grondopp: 850m2
EPC-label: F
PREDIKHERENSTRAAT 52

W
U
IE

N

W
U
IE

N

ADVIES

TE KOOP - Zwevezele

W
U
IE

Wij berekenen uw correcte marktprijs op basis van de
grondwaarde en gebouwwaarde, voeren een objectief
onderzoek waarin wij uw vastgoed vergelijken met soortgelijke
panden en beoordelen uw verkooptroeven. Op die manier weet
u precies tegen welke prijs u uw eigendom optimaal op de markt
kan positioneren! Gratis & vrijblijvende schatting bij verkoop.

TE KOOP - Zwevezele

N

Zandbergstraat 66
8750 Wingene
https://kapsalontania.salonized.com
051 65 87 93
of scan de QR-code !

Waar wij voor zorgen: aantrekkelijke foto’s, doelgerichte
publiciteit, persoonlijke begeleiding van de bezoeken,
goede screening van de kandidaat-huurders, opmaak van een
juridisch sluitende huurovereenkomst, huurwaarborg en
brandverzekering controleren, opstellen plaatsbeschrijving
+ telleroverdracht, registratie huurovereenkomst,...

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

Te renoveren alleenstaande woning
met 3 slpks en garage met bijgebouw
op 555m2, gelegen in landelijke
omging met zich op de velden.
EPC-label: F
VERLORENGOEDSTRAAT 4

Zeer ruime energiezuinige open
bebouwing met 4 tot 5/6 slpks
op 730 m2 in doodlopende straat,
centrum Wingene. Volledig
instapklaar! EPC-label: B
KOLONEL DOBBELAERESTRAAT 1

Bouwgrond voor open bebouwing
met weide op 5000m2 te Sint-Jan.
Open bebouwing toegestaan en
ideaal voor dierenliefhebbers met
een omwalde poel, fruitbomen...
RUISELEDESTEENWEG 119

Recent gerealiseerde verkopen

Zwevezele - in 1 week!

Wenst u meer info?

( 050

70 34 35

Wingene - in 5 weken!

Wingene - in 1 week!

Wingene

Oostkamp - in optie

WWW.VASTGOEDWM.BE

H. d’Ydewallestraat 4 - 8730 Beernem - info@vastgoedwm.be
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UITVAARTZORG

DENOLF
Funerarium Wingene en aula ‘De Berk’ :
H. Sacramentstraat 7 ■ 8750 Wingene
Funerarium Zwevezele :
Yzerbergstraat 5 ■ 8750 Zwevezele
Aula ‘De Schorse’ :
Yzerbergstraat 1 ■ 8750 Zwevezele
Rouwmaaltijden ‘Eikenhof’ :
Bruggestraat 212 ■ 8750 Zwevezele
Aula ‘De Berk’ met projectiemogelijkheid
Aula ‘De Schorse’ met projectiemogelijkheid, streaming en opname
Rouwleiding in kerkelijke uitvaartplechtigheden
Verzorgd rouwdrukwerk
Bloemen, kransen, urnen, gedenkstenen, grafzerken,…
Rouwmaaltijden in eigen beheer in Salons Eikenhof te Zwevezele

HORTA
BAKDAGEN

1 DECEMBER T.E.M.
ZATERDAG 4 DECEMBER
WOENSDAG

✓ Heerlijk zelfgemaakt
VERS BROOD en GEBAK...
recht uit je oven
✓ Voor ieder wat wils:
• bloemmengelingen
• all-in-mixen
• dessertmixen
en decoraties
• bakbenodigdheden

Ruime parkeergelegenheden

op de
*
bakafdeling

info@uitvaartzorgdenolf.be - www.uitvaartzorgdenolf.be

*Geldig op de volledige bakafdeling met uitzondering van broodbakmachines, gist,
broodverbeteraar, 10 kg en 25 kg verpakkingen bloem en bloemmengelingen.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden in de winkel.

Ontdek onze vacatures in jouw buurt

HORTA WINGENE
Vandecaveye
737144J1 - A16 Ed : 460/DZ CMYK 15-10-21 15u02 PRO2 VTW:CHRISTINE TEETAERT

In beide nieuwe woonzorgcentra
wordt er gewerkt volgens de
principes van het kleinschalig
genormaliseerd wonen. Er is een
aangename woonkamer met
keuken per 15 bewoners. Dankzij
een zorgethische benadering
proberen wij goede zorg en zin
in het leven te combineren.

Beernemsteenweg 16 • 8750 Wingene
T. 051 65 53 29 • wingene@horta.org

www.horta.org

Residentie JULIETTE • OPENDEUR MODELAPP.
ZATERDAG 4 DECEMBER

14u tot 17u
- Twee zorgkundigen
- Keukenmedewerker
(vanaf april 2022)

- Een zorgkundige
- Een verpleegkundige

GUIDO GEZELLEPLEIN 5 /
MARKT 5 - 8750 WINGENE

• Kwaliteitsvolle
afwerkingsmaterialen
• Mogelijkheid
aankoop garagebox
• Keuze afwerking
nog mogelijk
door koper

• Beschikbaar bij akte

Meer info of cv bezorgen:
Woonzorgcentrum Het Laar vzw
Pastorijstraat 56
8750 Zwevezele
T 051 61 10 82
wim.velghe@gvo.be
www.gvo.be

016_Adv_Vacature_A4.indd 1

KORTING

051 61 10 18 - 0475 62 51 82 (24/7)

Een passie voor zorg?

Er is een moderne infrastructuur
met moderne technologie,
ook met betrekking tot ventilatie.
De wooneenheden zijn aangepast
voor bewoners met dementie. Er
werd bijzondere aandacht verleend
aan een huiselijke inrichting.
Samen met het team, onder leiding
van een coördinator woonzorg,
sta je in voor de uitvoering van
de zorgende opdrachten. Je
behartigt het dagelijks welzijn van
de bewoners en helpt een thuis te
creëren waar het aangenaam en
comfortabel is om te wonen.

15%

Woonzorgcentrum Amphora vzw
Sint Amandstraat 2
8750 Wingene
T 051 65 52 78
hans.declerck@gvo.be
www.gvo.be

22/11/2021 08:08

6%

BTW

(* indien aan
vwdn voldaan)
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E XC LU S I E V E
S TO C K V E R KO O P
NACHTMODE • LINGERIE • KLEDING
DAMES • HEREN
KINDEREN • BABY’S

GEDES

ALLES AAN
RONDE PRIJZEN
GEDES
BEERNEMSTEENWEG 81
8750 WINGENE
CASH BETALING

Persoonlijke coaching en vorming

Erkend stress- en burnoutcoach - Loopbaanbegeleider met VDAB-cheques
Ontwerper ‘wel in je vel-zelfzorgsleutels’ – Talentenﬂuisteraar

Wil je terug meer grip en voldoening in je leven en werk in deze ongewone tijden? Welkom!
Voor inlichtingen en afspraken :
Sabine Keerman - Scharestraat 50 - 8020 Oostkamp - info@coaching4you.be - tel. 050 27 66 34
w w w. c o a c h i n g 4 y o u . b e -

coaching4you

b

WOENSDAG 8/12: 10U - 18U
DONDERDAG 9/12: 10U - 18U
VRIJDAG 10/12: 13U - 20U
ZATERDAG 11/12: 10U - 18U
ZONDAG 12/12: 10U - 18U

Persoonlijke coach
Erkend stress- en burnoutcoach - Ontwerper ‘wel

Speciale actie !
Bent U nog niet geabonneerd
op De Wingense Krant ?

Verken
de nieu
Eén telefoontje volstaat,
051 65 65 20

of mailtje : wingensekrant@telenet.be

Voor inlichtingen e
Voor slechts 55 euro blijft U vanaf
Sabine Keerman
Scharestraat
50 - 8020 Oostkam
nu tot eind -volgend
jaar
(wij sturen U, samen met het eerste
nummer, een overschrijvingsformulier !)

Indien gewenst kunnen wij het geld ook komen ophalen.

TANGHE, LEHMANN & BARBIER BVBA
Wingene · Zwevezele · Ruiselede
Tieltstraat 2 · 8750 Wingene · 051/54.11.40 · wingene@ing.com

TANGHE, LEHMANN & BARBIER BVBA
Wingene · Zwevezele · Ruiselede

wekelijks op de hoogte over het
reilen en zeilen in de gemeente.

w w w. c o a c h i n g 4 y o u .

WEETJE : Abonnee’s van ‘De Wingense Krant’
kunnen tijdens het jaar 5 gratis zoekertjes plaatsen.
(waarde : 12,50 euro).

U kunt zich ook abonneren door 55 euro te
storten op rekeningnr. BE26 4739 0345 5129
met mededeling ‘Nieuw Abonnement W.K.’
of contant betalen op het bureel van ‘t blad,
Hoogweg 44 te 8750 Wingene.

T 051 65 56 49
F 051 65 78 08
info@caerels.be
www.caerels.be
Deken Darraslaan 94 Bus 8 - 8700 Tielt - M 0473 43 65 41
Hillesteenweg 20
mail@steenhuyse.com - www.steenhuyse.com
8750 Wingene

Pittemsesteenweg 40
8700 Tielt

Schooldreef 31A
Hoogweg
44 - 8750 Wingene - 051 65 65 20
8020
Oostkamp
Tel: 050
68
81
99
info@vanparys.be
- www.vanparys.be
Fax: 050 67 51 50
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info@converge-it.be
www.converge-it.be
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8020 Oostkamp
Tel: 050 68 81 99
info@converge-it.be
Fax: 050 67WWW.LANDMEETKUNDEDUYCK.BE
51 50

Verrekijker 23 - Wingene - 051 65 68 68 - info@delamillieure.be

Hille 169A -

TO

Schooldreef 31A
8020 Oostkamp
Tel: 050 68 81 99
Fax:Schooldreef
050 67 51 31A
50

www.converge-it.be
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info@converge-it.be
www.converge-it.be

Kantoor Buffel - Denolf
inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
Schoolstraat
2 bus 00/01
toegangscontrole
- doormeldingen
8750
Zwevezele
camerabewaking - elektriciteit
T 051 75 15 03
8750 Zwevezele - Tel.info@kantoorbd.be
051 61 38 52
Erkenning Mbz.: 20/1224/17
www.kantoorbd.be

pantone 281
pantone 376

1 t. e . m. 3 1 d e c emb er 2 0 2 1

koekoekslaan 5

inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
toegangscontrole - doormeldingen
inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
camerabewaking - elektriciteit
toegangscontrole - doormeldingen
camerabewaking - elektriciteit

Hille 169A - 8750 Zwevezele - Tel. 051 61 38 52
WWW.LANDMEETKUNDEDUYCK.BE
Erkenning Mbz.: 20/1224/17
Hille 169A - 8750
Zwevezele - Tel. 051 61 38 52
Erkenning Mbz.: 20/1224/17

Ondankstraat 1b, Wingene - www.munckenei.be

Oude Bruggestraat 92
8750 Wingene
Tel: 051 65 53 83
Fax: 051 65 71 02
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TAMARA GEVAERT
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Tieltstraat 74- 8750 Wingene - T 051do65
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info@haeck-busschaert.be - www.haeck-busschaert.be

HILLE 80 - 8750 ZWEVEZELE - TEL 051 61 12 33bvba
GSM
47b 36
aAlgemene
l g e 0495
m e n e51
ouwonderneming
Bouwonderneming
oude bruggestraat 92, 8750 wingene
tamara.gevaert@telenet.be

Kortrijksteenweg
Kortrijksteenweg
41 41
8750
Zwevezele
8750
Zwevezele

Ruiseledesteenweg 46

te vermelden
betaling
8750bij
Wingene

Gsm: 0475 44 79 32

FactuurnummerTel: 051Factuurdatum
65 79 32

Tieltstraat 6
8750 Wingene
T 051 65 75 60

Fax: 051 65 79 33

Tieltstraat 74- 8750 Wingene - T 051 65 78 89
info@w-n-b.be
Tieltstraat 74- 8750 Wingene
- T 051 65 78 89
info@haeck-busschaert.be
- www.haeck-busschaert.be
www.wnbnatuursteen.be

info@haeck-busschaert.be - www.haeck-busschaert.be

OMSCHRIJVING

MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN
IN WINGENE-ZWEVEZELE

G em eente W i ng ene en U ni z o slaan o p n i e u w d e ha n d e n i n elka ar v o or d e twe e d e e d i ti e va n d e ei n d e j a arsa c ti e . De a c ti e lo o p t
vanaf 1 tot en m et 3 1 d ecem ber 2 0 2 1. Wi e bij é é n va n d e d e eln em e n d e lo ka le ha n d ela ars wi n kel t, m a a kt ka n s o p a a n ko o p b o n n e n
di e besteed k unnen word en bi j d e d eeln em e n d e ha n d ela ars : e e n e erste p rijs va n 500 e u ro , e e n twe e d e p rijs va n 250 e u ro e n e e n
d erd e van 10 0 euro. Ver z am el v i er stem p els va n vi er vers ch i lle n d e ha n d ela ars o p jo u w s pa arka art e n g e e f ze vó ó r 8 j a n u ari 2022
af bi j een d eeln em e n d e ha n d ela ar. De wi n na ars word e n p ers o o n lijk g e c o n ta c te erd .

www.unizo.be/wingene-zwevezele

w

G em eente Wi ng ene
U ni z oen
slaan
d e hand
en ni na elkaar
v oor
ti ears
van zijn
d e eitendvi
ej naarsacti
Voorenwaard
e n opni
e e n euw
o verzi
ch t va
lle d e eln
emd e ntweed
d e hae nedi
d ela
d e n o pe. De acti e loopt
vanaf 1 tot en m et 3 1 d ecem ber 2021 . Wi e bij één van d e d eelnemend e lokale hand elaars wi n kel t, maakt kans op aan koopbonnen
di e besteed k unnen word en bi j d e d eelnemend e hand elaars: een eerste prijs van 500 euro, een tweed e prijs van 250 euro en een
d erd e van 1 0 0 euro. Ver z am el v i er stempels van vi er verschi llend e hand elaars op jouw spaarkaart en g eef z e vóór 8 j anuari 2022
af bi j een d eelnemend e hand elaar. De wi nnaars word en persoonlijk g econtacteerd.

www.wi ng ene.be/ ei nd ej aarsacti e
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Oude Bruggestraat 92 - 8750 Wingene
Tieltstraat 6
bouwondernemingverhenne.be
8750 Wingene
051 65 53 83
Tieltstraat 6

T 051 65 75 60

8750 Wingene
T 051 65 75 60

MOLENWEGEL 11- 8851 KOOLSKAMP
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Voor waard en en een overz i cht van alle d eelnemend e hand elaars z ijn te vi nd en op
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- 17 -

Problemen met openstaande facturen?
Wij nemen deze in samenspraak met u in behandeling.
CashFlowSupport, actief tegen wanbetalers!
ONTWERP HUISSTIJL

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 !

Brokkelingstraat 3b

■

■

GRAFISCHE ONDERSTEUNING VAN UW BEDRIJF

8750 Zwevezele

■

0478 43 30 30

■

hein.tack@telenet.be

06_A_HeinTack_138x200.indd 1

16/11/20 19:35

Gsm 0473 54 35 50
www.cashflowsupport.be - contact@cashflowsupport.be

AUTOMATISCHE SOFT CARWASH
GENIET KORTING MET ONZE WASPAS
(voor bedrijven en particulieren)

WASPAS CARWASH : IDEAAL EINDEJAARSCADEAU !

T O TA L WA S H
Elke dag van 7u tot 21u

O PHillesteenweg
E N I N G S U R 20
E N- Wingene
BEMAND

maandag
- 13.00u
14.00u
Bij08.30u
Total tankstation
dinsdag
Gesloten
woensdag
08.30u - 13.00u 40 - 14.00u
Pittemsesteenweg
Tielt
donderdag
08.30u - 13.00u
14.00u
vrijdag
08.30u - 13.00u
14.00u
zaterdag
08.00u - 17.30u
zondag
Gesloten

www.totalwash.be

RIJD DICHT GENOEG BIJ DE POORT

RIJD BINNEN

- 18.00u
- 18.00u
- 18.00u
- 18.00u

BETAAL BINNEN

RUDDERVOORDE

RUDDERVOORDE

Kantoorgebouw op een commerciële ligging

Ruim appartement met garage en zonneterras

bouwjaar: 1998 | EPC-label: B | UC: 2417976 | Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

bouwjaar: 2002| EPC 186 kWh/m²/jaar | UC: 2418998| Wg, Vg, Gvv, Gmo, Gvkr

€ 295.000

€ 215.000
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KANTOOR KRIS DESMET
Rupsenstraat 24
8750 Zwevezele
Vanaf
Vanaf heden
heden kunnen
kunnen terug
terug
rouwmaaltijden
en
rouwmaaltijden en afscheidsmomenten
afscheidsmomenten
plaatsvinden
plaatsvinden in
in Sint-Pietersveld,
Sint-Pietersveld,
zowel
binnen
zowel binnen als
als buiten.
buiten.

Beernemstraat
Beernemstraat 23c
23c en
en 59,
59, 8750
8750 Wingene
Wingene
Wellingstraat
113,
8730
Wellingstraat 113, 8730 Beernem
Beernem
www.uitvaartzorgderuddere.be
www.uitvaartzorgderuddere.be
050
050 78
78 86
86 33
33

Vagevuurstraat
Vagevuurstraat 39,
39, 8750
8750 Wingene
Wingene

Secure 21 (Tak 21) van Patronale Life biedt
u 0,85% gewaarborgd voor 2021!

Secure 21

AULA
AULA en
en ROUWMAALTIJDEN
ROUWMAALTIJDEN
SEMINARIES
SEMINARIES en
en LUNCHMEETINGS
LUNCHMEETINGS

www.sintpietersveld.be

Pietersveld

www.patronale-life.be

U wenst rendabel en veilig te beleggen?

Steeds
Steeds tot
tot uw
uw dienst,
dienst, 24/24,
24/24, 7
7 dagen/week
dagen/week

Sint
Pietersveld
Sint

Huidige waarborg

T 051 61 32 00 - GSM 0476 29 22 58
Email: info@krisdesmet.be
www.krisdesmet.be
FSMA 0863 724 721

UITVAARTZORG
UITVAARTZORG DERUDDERE
DERUDDERE

Sint-Pietersveld
Sint-Pietersveld

Tijdelijk aanbod!

0,85% gewaarborgd
voor 2021
+ winstdeelname

Tak 21 - vereiste beleggingshorizon ten minste 8 jaar

✔ 0,85% gewaarborgd in 2021:
0,05% levenslang + 0,80% specifiek voor 2021 voor onderschrijvingen nu
✔ Staatswaarborg tot 100.000 EUR per onderschrijver

Essentiële-informatiedocument

www.tak-44.be

✔ Rendementshistoriek, inclusief winstdeelname, van de laatste 5 jaar
Jaar
Return
< O N T W E R P > <DRUKKERIJ>

Printen, kopiëren en inbinden thesissen
GEBOORTE

COMMUNIE

HUWELIJK

JUBILEUM

ROUW

2016
2,05%

2017
1,85%

2018
1,85%

2019
1,65%

2020
1,45%

✔ GEEN roerende voorheffing na 8 jaar (art 21 W.I.B. onder de huidige wetgeving)
Handels- &
reclamedrukwerk
• Facturen
• Bestelbons
• Briefpapier
• Omslagen
• Firmakaartjes

Extra Large
Format
• Posters
• Affiches
• Stickers
(vormgesneden)

• Fichekaarten

• Werfborden

• Notablocs

• Reclamepanelen

• Doorschrijfbonnen
• Reclamefolders

• Spandoeken

• Presentatiemappen

• Canvas

• Flyers

• 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
OOK FOLIEDRUK
goud, zilver, brons,…

Hoogweg 44 • 8750 WINGENE • Tel. 051 65 65 20 • info@vanparys.be

✔ Optie: onderschrijving als koppel via polis op twee hoofden
✔ 2% premietaks + 50 EUR administratiekost
✔ Actie: 0% instapkost vanaf 10.000 EUR
✔ Patronale-Life, een solide aanbieder
* Eventuele winstdeelname is jaarlijks, is niet gegarandeerd en kan variëren;
* Winstdeelname wordt toegekend op alg. verg. Patronale-Life en mits akkoord NBB
* Garantie kan wijzigen: rentevoeten consulteerbaar via www.patronale-life.be
Klachten kunt u melden: via Patronale-Life klachten@patronale-life.be of via Ombudsdienst v.d. overheid info@ombudsman.as

v.u. www.tak-44.be FSMA 110925A d.d. 01/12/2020

www.vanparys.be

2015
2,55%

- 21 -

Afslanking - Huidverbetering - Figuurcorrectie

Het eindejaar staat voor de deur
en je voelt je niet goed in je vel ?
Weet je wel wat je nog kan bereiken in 4 weken ?
Nee ? Aarzel dan niet en maak vlug
eens een afspraak bij Bodyline !

Beernemstraat 29 - 8750 Wingene - tel. 0479 409 715
vicky.bodyline@telenet.be www.bodyline-wingene.be
www.kliek.be

- 20 -

We houden de keten kort.
Van kip tot ei, korter wordt het niet.
Breng ook een bezoekje aan
onze collega’s korte keten.
Verkooppunten in onze gemeente:
zie www.wingene.be/korteketen

Uw dagelijks
eitje, vers van
de producent

24/24

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

Ondankstraat 1 b • Wingene • T 051 65 82 45 • www.munckenei.be

Kies voor een veilige familiebank

20 7171 ei-automaat-1/4-A4.indd 1

12/05/20 15:37

veilig I prijsbewust I dichtbij I duurzaam I persoonlijk

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

DEVOLDERE
CBFA nr. 102462 - ON BE 0891 817 901

Kerkplein 9 - 8750 Wingene
& 051 65 58 28

e-mail : devoldere.guy@argenta.be

- 22 -

- 23 -

▪
▪
▪

Eindejaarsactie bij Fietsen Opsomer !
Vanaf 1 tot en met 31 december tal van kortingen bij Fietsen Opsomer :
 10 % korting op alle stockfietsen (méér dan 100 fietsen op stock)
 50 % korting op Oakley fietsbrillen
 15 % op alle fietskledij
Groot gamma aan kinderfietsen, (elektrische) stadsfietsen, racefietsen, … met merken zoals
Venturelli, E-Bike, Granville, Ridley, Frappé, Guerciotti, …

É

Ontdek ook onze outlet hoek met vele interessante koopjes !
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:30 – 12:00 & 13:30 – 18:00
Gesloten
08:30 – 12:00 & 13:30 – 18:00
08:30 – 12:00 & 13:30 – 18:00
08:30 – 12:00 & 13:30 – 18:00
08:30 – 12:00 & 13:30 – 18:00
Gesloten

Volg ons zeker ook op

Hillesteenweg 20
8750 Wingene
051/612.755
fietsenopsomer@skynet.be
www.fietsenopsomer.be

en op

e

“7 Dagen op 7 kan je op onze thuisverpleging beroep doen. Van
zorg
op maat
van elke
steeds
in nauw
de
dagelijkse
hygiëne
tot patiënt,
een wonde
verzorgen
of inspuiting
overleg
de dokter.is heel variabel, zowel in inhoud als in
geven,
onsmet
takenpakket
tijd. Ben je bezorgd om een familielid , contacteer- 24
ons- gerust
voor een intakegesprek. Zo kunnen we samen de zorgbehoeftes
bespreken
zorg
maat
aanbieden.beroep doen. Van
“7 Dagen op en
7 kan
je opop
onze
thuisverpleging
de dagelijkse hygiëne tot een wonde verzorgen of inspuiting
geven, ons takenpakket is heel variabel, zowel in inhoud als in
tijd. Ben je bezorgd om een familielid , contacteer ons gerust
voor een intakegesprek. Zo kunnen we samen de zorgbehoeftes
bespreken en zorg op maat aanbieden.

“Tijd maken voor onze patiënten,
da’s het allerbelangrijkste!”

bezig houdt. Want ons werk is zoveel meer dat de juiste zorg
toedienen... Het verschil kunnen maken voor onze patiënten,
dat is wat ons drijft, elke dag opnieuw!”
- 25 Wij werken met alle mutualiteiten conform de formaliteiten.

Zorgen doen we samen

“Tijd
voorteonze
Doormaken
in groep samen
werken,patiënten,
kunnen we onze patiënten
Herstel
je van
eendienst
ziekte zijn. Iedereen heeft zijn vaste patiënten,
nog
beter
van
da’s
het
allerbelangrijkste!”
of heb je een medische ingreep ondergaan,

0479 29 11 45
Beernemsteenweg 102, Wingene

maar als het nodig is, kan de een vlot invallen voor de andere.
ben
je jong
of hoogbejaard,
alleenstaand
ziek,patiënten
Door
in groep
samen
te werken,
weofonze
Het
geeft
ook
de ruimte
om kunnen
tijd te maken
voor onze patiënten
bent
diabetespatiënt
of heb
je eenheeft
andere
zorg nodig…
nogubeter
van dienst zijn.
Iedereen
zijn vaste
patiënten,
enmaar
hunals
familie,
om te luisteren naar hun zorgen
en wat hen
het nodig is, kan de een vlot invallen voor de andere.
Wij staan
7/7 met
een
bezig
houdt.
onsgespecialiseerd
zoveel
meer
de juiste zorg
Het geeft
ook Want
de ruimte
omwerk
tijd teismaken
voor
onze dat
patiënten
en gemotiveerd team voor u klaar.
en hun familie,
omverschil
te luisteren
naar hunmaken
zorgen en
wat onze
hen patiënten,
toedienen...
Het
kunnen
voor
Verzorgingen zoals inspuiting, wondzorg, toilet, lavement,
bezig
houdt.
ons elke
werk is
zoveel
meer dat de juiste zorg
dat
is wat
onsWant
drijft,
dag
opnieuw!”
compressietherapie,
stomazorg,
medicatie,
enz…

toedienen... Het verschil kunnen maken voor onze patiënten,
datspeciale
is wat ons
drijft, elke dag opnieuw!”
Ook
zorgen,
TPN-voeding, Aclasta-infuus, pijnpomp, zuurstoftoediening,
chemo afkoppelen, spoelen van port-a-cath
Wij werken met alle mutualiteiten conform de formaliteiten.
palliatieve,
oncologische, gynaecologische zorgen, enz…
Wij werken met alle mutualiteiten conform de formaliteiten.

0479 29
4545
0479
291111

Groepspraktijk
Groepspraktijk
Thuisverpleging
Thuisverpleging
Cooreman Isabelle

Beernemsteenweg 102, Wingene
www.thuisverplegingcooreman.be
Beernemsteenweg
102, Wingene

Cooreman Isabelle

GRATIS AANKONDIGING
VAN ACTIVITEITEN
VOOR VERENIGINGEN !
ge

v

3
-’2 021
22 -2
20 01-12
itie anaf

ig
ld

Kom hem gerust afhalen
in onze winkel.
Bestellingen voor kerst
ten laatste tegen 19/12 en
voor het eindejaar tegen 26/12

Ed

Onze feestfolder
is binnen
Wingenestee

nweg 16 | 8750
Zwevezele-W
ingene
tel. 051 61 34
86
info@hoevesl
agerijv
www.hoeveslageri erstraete.be
jverstraete.be

dinsdag t.e.m.
donderdag van
vrijdag en zaterdag
7u00 tot 12u00
en van 13u00
van 7u00 tot
tot 19u00.
12u00 en van
13u00 tot 17u00.
- maandag gesloten
Zondag enkel
afhaling op bestellin
g tussen 9 en
1
9u30

www.hoevesla

gerijverstraet

e.be

Kom langs in onze winkel om uw bestelling te plaatsen,
dit om een vlot verloop te garanderen bij afhaling.

Limited edition
Sint Tapas schotel
nu voor 26,90€
per schotel
Beschikbaar tot en met 5/12
Wingenesteenweg 16 | Zwevezele-Wingene | 051 61 34 86
info@hoeveslagerijverstraete.be
www.hoeveslagerijverstraete.be

Alle verenigingen van Wingene en Zwevezele die een activiteit gepland hebben, iets te vieren of gevierd hebben, kunnen dit gratis aankondigen. Teksten en/of foto’s moeten binnen zijn uiterlijk
tot de dinsdagmiddag 16 uur om de eerstvolgende vrijdag te verschijnen. Teksten kunnen ons bezorgd worden per post, afgeven
bij het bureel van ‘t blad, Hoogweg 44 te Wingene of uiteraard via
e-mail : wingensekrant@telenet.be.
Ook zelfgenomen digitale foto’s (met voldoende kwaliteit) kunnen
ons doorgemaild worden, met tekst en uitleg in uw e-mail vermeld.
Indien een foto moet genomen worden van één of andere viering
of bestuur van uw vereniging om in ‘De Wingense Krant’ te verschijnen, kunt U altijd contact met ons opnemen om een afspraak te
maken. Tel. 051 65 65 20. Dit gebeurt vanzelfsprekend ook GRATIS !
Plaats uw activiteiten in ‘De Wingense Krant’ en profiteer van de
extra belangstelling. Met meer dan 1200 abonnees, verdeeld over
Wingene en Zwevezele, is ‘De Wingense Krant’ de belangrijkste informatiebron voor Wingene en Zwevezele. Een kleine moeite voor
een grotere respons.

ABONNEER U OP DE WINGENSE KRANT
INFO : 051 65 65 20

LODE ANSEEL : HET CULTUURBEEST
VAN ZWEVEZELE
Lode is een ‘cultuurbeest’ : mede-oprichter en
bestuurslid Fotokring Argos since 1974, Voorzitter
Cultura Zwevezele : de koepel van zijn activiteiten,
Groepspraktijk
bestuurslid van Berlin no more walls, Neos, Heemkundige Kring, enz.
Thuisverpleging
FOTOGRAFIE
: oa Fotokring Argos
Cooreman
Isabelle
In het college van het Klein Seminarie startte
hij met wijlen Bart Pyfferoen fotografie en een
donkere kamer. Tevens stonden zij in voor het fotograferen van events van het internaat. Aan de
wieg van Fotokring Argos in 1974 stonden dhr
Walter Lepoutre, Laurent Dedeyne, Bart Pyfferoen
en Lode. Momenteel telt Argos zo’n 17 leden. Binnenkort zullen wij het Argosbestuur verjongen.
Sindsdien heeft hij fotografisch een lange, succesrijke weg afgelegd : met hoogtepunten : de
eredoctoraten van kanselier A. Merkel in Brussel,
de meeste verjaardagen van de Val van de Berlijnse Muur en nav 30 jaar op de eerste rij van de
perstribune op 9 november 2019, installaties van
Christo bv Reichstag, Floating Piers Italië, Parijs;
Spencer Tunick in Amsterdam, de naaktfotograaf
: slechts een tiental uitverkorenen wereldwijd, om
maar enkele te noemen.
BERLIJNSE MUUR :
In 1977 was ik voor de eerste maal in Berlijn
met Hantal Kortrijk. Onvergetelijk en liet een zeer
diepe indruk na, die hem nog steeds achtervolgt.
Na tentoonstellingen in Zwevezele (2x) en Menen
(2x) de Muur, loopt nu nog tot 19 december de
tentoonstelling : ‘De Berlijnse Muur, symbool van
de Koude Oorlog in Heuvelland’. Ik maakte contact met zo’n 12 grote en bekende organisaties

om originele foto’s te kunnen gebruiken. Tevens
onderhandelen over de prijzen, in samenwerking
met ons team van Heuvelland en het WHI, War
Heritage Institute.
En zoals velen weten staat er in de Ricksteenweg
nr 6 en bij de Commandobunker in Heuvelland
een origineel segment.
ZWEVEZELE IN BEELD :
In het voorjaar verloor ik mijn favoriete FBgroep
‘Zwevezele fotografeert’ Toen bleek dat een samenwerking of overname niet mogelijk was, heb
ik besloten de FBgroep Zwevezele in Beeld op te
richten. Bijna dagelijks ga ik fotograferen, oa veel
zonsondergangen maar ook bv 11 november, speciale gebeurtenissen, gebouwen die verdwijnen of
waar nieuwe ontstaan.
HEEMKUNDIGE KRING :
Ook bestuurslid : voor het jaarboek lever ik foto’s
en onvergetelijk is HILL 17 in 2017, met oa wijlen
Jackie Verhoye. Ik mis hem zo. Zopas hadden wij
nog de tentoonstelling met de affiches. Cultura
Zwevezele stelde naar schatting 200 kaders ter
beschikking.
NEOS WINGENE ZWEVEZELE :
Neos : zijnde Netwerk van Ondernemende Senioren heeft me ook gevraagd als bestuurslid. Ook
hier sta ik in voor bv fotografie, hoe kan het anders?
Wij hebben meer dan 100 leden en groeien nog
steeds. Mijn eenvoudige interpretatie is : vooral
gericht op alle vormen van cultuur.
GEMEENTE WINGENE :
Ik was nauw betrokken bij bv de realisatie van
de tentoonstelling, in samenwerking met mevr E.
Blommaert : ‘Niet Normaal : Wingene in Coronatijden’, Dag van het Park, 11 juli, tentoonstellingen van Argos en Cultura in het Gemeentehuis

en zovele gemeentelijke events. Beste dank aan
de Gemeente voor de diverse samenwerkingen.
Samengevat : de dorpsfotograaf van Zwevezele.
Wat leuk is : soms sta ik in de graskant te wachten op een zonsondergang. Mooi om te zien hoeveel auto’s vertragen bv in de Ricksteenweg. Een
camera? Natuurlijk wel! Volgende keer breng ik
mijn flits mee.
Anderzijds tonen de fotografische realisaties in
Europa en zijn unieke verzameling van de Berlijnse
Muur en Trabants ook aan dat hij ver buiten onze
gemeente actief is.
Vragen, interesse : CULTURA ZWEVEZELE
Lode Anseel, Ricksteenweg 6, 8750 Zwevezele,
tel. 0499728847 ; Lode.anseel@telenet.be.

30 Jaar val van de Berlijnse Muur, 9 nov. 2019

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM VOOR HERMAN EN RITA TE WINGENE...
Herman en Rita Derudder-Schoonbaert vierden hun 50 jaar huwelijksleven en werden hiervoor ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit jubileum voor de jubilarissen is het mooiste geschenk, dat ze voor elkaar kunnen zorgen en de genegenheid voor elkaar elke dag kunnen beleven.
Herman is geboren in Brugge op 6 februari 1949 en was de oudste van twee. Het gezin woonde in de Leenmolenstraat en Herman volgde de lagere
school tot zijn 12 jaar. Hij volgde middelbaar onderwijs in het Sint-Franciscus Xaverianen instituut, de Frères. Op 15-jarige leeftijd volgde hij nog twee jaar
het VTI in Kortrijk voor een bouwopleiding. Hij werkte 6 maanden bij zijn vader en werd daarna zelfstandig metser. Tussendoor volgde zijn legerdienst in
Turnhout en het Duitse Siegen. Hij leerde met de tank rijden in de legerkazerne van Leopoldsburg. Na zijn legerdienst ging hij als zelfstandig helper aan
het werk bij zijn vader en op 30-jarige leeftijd nam hij bet bedrijf van zijn vader over. Het was een bouwonderneming van particuliere woningen. In 2006
kon hij genieten van zijn pensioen. Herman was vroeger actief in het verenigingsleven, was bestuurslid bij o.a. Unizo, Hoger Op en KVC Wingene en doet al
15 jaar vrijwilligerswerk in Amphora, voorheen Sint-Anna en nu houdt hij het cafetaria open in Villla Amphora. Hij is ook in de milieuraad en het dagelijks
bestuur van de milieuraad, lid van Okra en Neos.
Rita is geboren in Tielt op 20 mei 1949, als 2e in een gezin met 8 kinderen. Rita volgde lager onderwijs in de meisjesschool in het centrum tot haar 12
jaar en daarna nog 4 jaar de huishoudschool. Op 16-jarige leeftijd werkte ze bij hemdenfabriek Bouckaert en toen ze 17 jaar was volgde ze een opleiding
voor zorgkundige en ging dan voor twee jaar aan de slag bij Familiezorg. Na haar huwelijk met Herman hielp ze mee in de bouwonderneming, waar ze de
boekhouding voor haar rekening nam. Rita volgt reeds 24 jaar Yoga en hielp als vrijwilliger bij ‘Kind en Gezin’ en was 39 jaar bestuurslid van Markant en
is nu lid van Femma, Okra en Neos en is eveneens vrijwilliger bij Villa Amphora. Hun overige vrije tijd besteden ze aan reizen met hun eigen Camper, naar
Europese landen, van Noorwegen tot Portugal…
Herman en Rita leerden elkaar kennen bij de leiding van de Chiro.
Na hun huwelijk woonden ze 20 jaar in de Leenmolenstraat, 29 jaar in de Rozendalestraat en 2 jaar in Villa Amphora. Hun gezin telt twee kinderen : Pieter is
samen met Alien en Tine is getrouwd met Wim (ontbreekt op de foto wegens ziekte). Er zijn ondertussen reeds 7 kleinkinderen (Benthe ontbreekt op de foto).
Aan de jubilarissen onze hartelijke gelukwensen en hopelijk nog vele mooie jaren samen in goede gezondheid…
Foto: Peter Detavernier.
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40 JAAR TERUG IN DE TIJD… (1981-44)
Tijdens de Sint-Ceciliaviering vorig weekend
werden er bij onze fanfare heel wat verdienstelijke
leden in de bloemetjes gezet. De grote uitblinker
van deze vereremerkings-avond was zeker Gerard
Vandemoortele welke reeds 50 jaar muzikant is
bij de fanfare. Hij kreeg daarvoor het ERE-KRUISRIDDER opgespeld. Verder zien we nog Paul Vancauwenberghe voor 35 jaar muzikant : ‘In veterani
Honorem’ - goud : Cyriel Uyttenhove voor 27 jaar
muzikant : ‘In veterani Honorem’ - zilver ; Johan ’t
Kindt voor 25 jaar muzikant : ‘In veterani Honorem’
- zilver ; Johan Scherpereel voor 15 jaar muzikant
: ‘In veterani Honorem’ - brons.
Er was nog een speciale vermelding voor Bertrand Moerman, Lieven Callens en Stefaan Deryckere die met succes een cursus van tamboer-majoor hadden gevolgd. Ook nog enkele majoretten
werden vermeld : Christine Haeck (10 jaar dienst en
2 Majorettenlinten ; Carine Lannoo (7 jaar dienst
en 1 Majorettelint) en verder Heidi Fraeyman,
Jenny Huys en Myra Vanbossele (5 jaar dienst en
1 Majorettelint.
In de burgerlijke stand zien we volgende OVERLIJDENS : Magdalena Verkest, wed. van Jozef
Persyn, geb. op 9/2/1901 † 20/11/1981 ; Maurits
Vandeweghe, echtg. van Andrea Maertens, geb.
te Zwevezele op 15/9/1913 † 16/11/1981 ; Jozef
Detavernier, echtg. van Marie-Thérèse Delavie, geb.
op 5/9/1904 † 20/11/1981 ; Jeannine Minne, echtg.
van Gabriël Kindt, geb. op 11/9/1946 † 20/11/1981
; Hector Algoedt, echtg. van Maria Deboodt, geb.
te Pittem op 28/1/1908 † 21/11/1981.
GEBOORTEN : Delphine Vandaele, d.v. Oscar
en Christianne Mortagne ; Ward en Dries Warnez,
zonen van Eddy en Chantal Benoot ; Petrouskov
Haeck, z.v. Johan en Katrien Vandekeere ; Tine
Dekeyser, d.v. Kris en Kathelijn De Soete ; Ellen
D’Hulst, d.v. Dirk en Monique Lema ; Bert Madou,
z.v. Johan en Loraine De Laere ; Emma Verbeke, d.v.
Eric en Fabienne Nietveld ; David Alliet, z.v. Luc en
Annie Santens ; Dries Vandevyvere, z.v. Denis en
Maria Vancoppenolle ; Bjorn Vancauwenberghe,
z.v. Marc en Linda Caelenberghe.
Op zondag 28 november wordt het 10-jarig
bestaan gevierd van het jongerenkoor ‘JOKOJA’
op Sint-Jan. Vooraf was er een eucharistieviering, gevolgd door het optreden van Jokoja in
de Sint-Kristoffelzaal met tal van volksliederen en
later op de avond het 1e optreden van de showgroep ‘CADI’ uit Aalter met een vlotte play-backshow. Dan was er pauze met tombola en tot slot
het 2e optreden van ‘CADI’.
Op onze gemeente was er grote verslagenheid
bij het overlijden van Jeannine Minne, na een slepende ziekte, ze was amper 35 jaar. Ze was toen
een trouw medewerkster bij het verzekerings- en
bouwkantoor Joost Danneels. Volgend jaar zou ze
gevierd worden voor 15 jaar dienst... Ze was ook
voorzitster van het oudercomité. Ze verzorgde ook
het wekelijks toelichtingshoekje in onze Wingense
Krant. Ze was een graag-geziene figuur.
Iets wat Zwevezele zeker kon verheugen, was
dat er na acht jaar monnikenwerk de ‘Geschiedenis
van Zwevezele tot 1795’ te boek wordt gesteld. Auteur van dit boek was André Vandewiele. Het werk
telt 558 bladzijden, met 75 illustraties, waarin 12
vierkleurige wapenschilden, verschillende kaarten
en plannen. Het boek werd officieel voorgesteld
op het gemeentehuis en het eerste boek werd
overhandigd aan burgemeester Willy Persyn. Het
boek was te verkrijgen bij Drukkerij Gevaert aan
de prijs van 1.150 frank.
Voor het plaatselijke Davidsfonds is er komende zondag de jaarlijkse eucharistieviering voor
de overledenen gedurende 1980 : Remi Allaert,
E.P. Jozef Bral, Maurice Callens, Mevr. Roland Deyckere-Blesseel, Jozef Detavernier, Jozef Lievens en
Josima Ockier.
In Wildenburg wordt er komende zaterdag ‘LOOI’
gevierd met een plechtige mis, gevolgd door een
feestmaaltijd en dan ’s avonds een groot avond-
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feest met tombola. De dekens van dienst waren in
1981 André Devooght en Laurent Verkest.
Voetbalclub SK Sint-Jan verloor de derby tegen
Ruiselede met 2-0 na een genietbaar kijkstuk. Hoger Op Wingene won wel de derby tegen Doomkerke met 3-1. De Rocky’s konden gaan winnen
bij Sperregem met 1-2 en Blue Stars speelde 1-1
gelijk tegen Kempener.
De bewoners van de Beernemstraat zijn bijzonder verheugd want daar wordt binnenkort op officiële wijze de nieuwe ‘kerstverlichting’ aangestoken. Wat een goede samenwerking al niet vermag...
Wordt voortgezet. F.V.

Indien u als lezer een foto bezit die past bij
bovenstaande rubriek (dus foto’s uit 1981) 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

730 000 EURO AAN WAARBORGEN
OP GEMEENTELIJKE REKENING
Ter opvolging van het persbericht van vorige
week, hebben we een toegevoegd agendapunt
ingediend. Dit agendapunt werd maandag 22 november besproken en gestemd op de gemeenteraad van Wingene-Zwevezele, het voorstel werd
weggestemd.
Momenteel staat er 728 3030,76 euro aan waarborgen op de gemeentelijke rekening. We hebben
dit agendapunt ingediend omdat we merken dat er
bij de terugvorderbare waarborgen een pak oude
borgstellingen tussen zitten die reeds decennia
oud zijn. Ruim 400 waarborgen (waarborgen bij
bouwvergunningen en grote(re) verkavelings/rioleringen) dateren zelfs van de periode 1991-2011,
die waarborgen zijn goed voor ruim 150 000 euro.
Omdat deze waarborgen reeds zo oud zijn, gaan
we ervan uit dat de aanvragers de waarborg hebben vergeten terug te vragen.
Daarom stelde onze fractie N.VA voor dat de gemeente de burgers/aanvragers eraan herinneren
(voor zowel ‘oude’ als recentere terugvorderbare
waarborgen in de periode 1991-2021) dat ze nog
een waarborg hebben staan en hoe ze die kunnen terugvorderen. Daarom moet er enerzijds
een brede communicatiecampagne komen via de
gemeentelijke kanalen (infoblad, website, sociale
media, digiborden).
Anderzijds vroeg onze fractie om – nogmaals proactief en individueel contact op te nemen via
brief en e-mail met elke aanvrager en/of inwoner
die een terugvorderbare borgstelling bij de gemeente heeft. Met deze proactieve communicatie
via brief en e-mail wensen we dat de aanvrager
individueel op de hoogte wordt gebracht van zijn
openstaande borgstelling, het bedrag en – nogmaals - een sjabloonformulier krijgt toegestuurd
om de waarborg terug te vorderen.
Besluit gemeenteraad
De gemeenteraad neemt akte van de laatste
stand van zaken omtrent de borgstellingen.
De gemeenteraad beslist om enerzijds een brede
communicatiecampagne te lanceren om aanvragers te informeren en te herinneren over terugvorderbare waarborgen. Dit wordt gecommuniceerd
via de gemeentelijke kanalen (infoblad, website,
sociale media, digiborden). De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen
om deze beslissing uit te voeren.
De gemeenteraad beslist anderzijds om individueel contact op te nemen met elke aanvrager.
Dit gebeurt via briefwisseling en e-mail, met een
toegevoegd formulier om de vrijgave van borg
aan te vragen. Het doel van dit contact is om de
aanvrager persoonlijk te herinneren dat hij/zij een
terugvorderbare waarborg heeft bij de gemeente
en hij/zij te informeren over de modaliteiten van
de terugvordering. De gemeenteraad belast het
college van burgemeester en schepenen om deze
beslissing uit te voeren.

SINT-ELOOISVINK WINGENE ZETTE ZIJN KAMPIOENEN IN DE BLOEMETJES…
Nieuws uit de openbare bibliotheek van Wingene

Jacky Vandecaveye is koning ; Guido Minne werd de algemene kampioen en kampioen bij de vrouwen was Rita Hongerloot. Kampioen 70% Nelly Dekeyzer en Rik Algoedt kampioen 50%.

Boekenoogst Bib Kerk Hille
Romans
- Van In - Episode 5 (detective) (A), Pieter Aspe
- Twaalf dagen voor kerst (romantisch), Jenny
Bayliss
- Sophia’s wens (romantisch) (A), Corina Bomann
- Wie omkijkt, Jeanine Cummins
- Wolkenstad, Anthony Doerr
- Het Alles (A), Dave Eggers
- Kruispunt, Jonathan Franzen
- Winter in de B&B (chicklit), Kaat De Kock
- Tijd om opnieuw te beginnen (A), Carmen Korn
- Herfstrood (romantisch) (A), Jackie Van Laren
- De troonopvolger (detective), Donna Leon
- Appels vallen niet (A), Liane Moriarty
- Prachtige wereld, waar ben je, Sally Rooney
- Stad der nevelen (verhalen), Carlos Ruiz Zafón
- Labyrint (thriller), Esther Verhoef
Informatieve werken
- Belinda’s homemade cookies (dagelijks leven kookboeken - brood/gebak), Belinda MacDonald
- Het slimmedarmendieet (dagelijks leven - diëten)
(A), Michael Mosley
- Waarom ben ik zo moe? (mens - persoonlijkheid
- zelfontplooiing), Peter Beschuyt
- Liberté, egalité, Beyoncé (kunst - zangers/groepen - Beyoncé), Hélène Christelle Munganyende
- Nieuw België (samenleving - sociale groepen migranten), Tom Naegels
- Verlaten oorden (natuur/milieu), Cal Flyn
Graphic novels
- Vincent (A), Barbara Stok
Jeugd - Romans
- De zomer dat we Parijs bestormden (humor),
Clémentine Beauvais
- De storm (fantasy), Luc Descamps
- Als vuur (liefde), Sara Lövestam
- De mysterieuze spruitjesmoord (griezelen), Rik
Peters
Jeugd - Boekstart (voor baby’s), Kleuter-, Peuter- en Weetboeken
- Als je blaft (W - mens - gevoelens), Stefan Boonen
- Jouw lijf (W - mens - lichaam/), Hannah Alice
- Dag Sinterklaas (K - feesten - Sinterklaas), Lise
Lambert
- Sinterklaas zoekboek (K - feesten - Sinterklaas),
Kathleen Amant
- De duizend ikken van Daan (K - gevoelens/
gedrag) (A), Siska Goeminne
- Sinterklaas ABC (K - feesten - Sinterklaas), Mariska
Hammerstein

DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEUM VOOR FRANS EN CECILE TE WINGENE...
Op zondag 7 november 2021 vierden Frans en Cecile Devooght-Devooght hun 60 jaar huwelijksleven in Salons Eikenhof te Zwevezele. Een delegatie van het gemeentebestuur kwam Frans en Cecile
feliciteren voor hun diamanten huwelijksjubileum. Frans en Cecile hebben lang uitgekeken naar hun
diamanten jubileum, de bekroning van de liefde tussen twee mensen, de verbondenheid tussen man
en vrouw, die loopt als een rode draad doorheen hun levensverhaal. Frans is geboren in Brugge op 3
januari 1933, als 2e in een gezin met 4 kinderen.
Frans volgde de lagere school in Sint-Jan tot zijn 13 jaar en ging daarna naar het college van Moeskroen om er de Franse taal te leren. Na schooltijd hielp hij mee op de boerderij en in de winter hielp
hij mee om bomen uit de bossen te slepen en hout hakken. Zijn legerdienst duurde 21 maanden, eerst
opleiding in Leopoldsburg, dan 9 maanden in Ahrensburg en 9 maanden in Kassel als fuselier bij de 2e
jagers te paard. Hij was er ook marathonloper en doorkruiste daardoor gans Duitsland… Na zijn legerdienst werd hij op kerstavond opgeroepen om dienst te doen als rijkswachter. Na zijn huwelijk werd
hij zelfstandig landbouwer in de Romerijstraat. In 1985 werd er verhuisd naar de Predikherenstraat. Op
62-jarige leeftijd kon hij genieten van zijn pensioen.
Cecile is geboren in Ruiselede op 27 januari 1938, als 4e in een gezin met 7 dochters. Zij volgde de
lagere school in Doomkerke en aansluitend naar het Onze Lieve Vrouw Instituut ‘De Zeven Weeën’ in
Ruiselede. Na schooltijd was het meehelpen op de boerderij thuis. Ze kon goed overweg met paarden.
Na haar huwelijk runde ze samen met Frans het gemengd landbouwbedrijf met melkkoeien. Frans
en Cecile leerden elkaar kennen op de Vlaamse Kermis in Willy’s hof in Doomkerke. Na hun huwelijk
woonden ze 24 jaar in de Romerijstraat en nu reeds 36 jaar in de Predikherenstraat. Na hun pensioen
reisden ze in Europa en ook naar Amerika… Hun gezin telt twee dochters : Nicole, getrouwd met Noël
en Brigitte is getrouwd met Marnix. Er zijn 3 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.
Aan Frans en Cecile onze hartelijke gelukwensen en hopelijk nog mooie jaren samen in de beste
gezondheid…
Foto: Peter Detavernier.

BURGERBELANGEN WIL DAT
WINGENE INZET OP STRIJD TEGEN
MENSTRUATIE-ARMOEDE
Ver-van-ons-bed show?
Wie dacht dat menstruatie-armoede een vervan-ons-bed-show was in Vlaanderen, zit er grondig naast. Uit een onderzoek van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12% van de door hen bevraagde
meisjes tussen 12 en 25 jaar wel al eens te kampen
kregen met menstruatie-armoede en dus financieel niet in staat zijn om menstruatieproducten te
kopen tijdens de maandstonden.
Wist je dat…?
Het onderzoek van Caritas Vlaanderen legde een
aantal pijnpunten bloot: naast de bedroevende
12% die al eens te kampen heeft gekregen met
menstruatie-armoede, toonde het onderzoek ook
aan dat 5% onder hen al eens school miste omdat ze
niet over menstruatieproducten beschikten. Voor
meisjes die al in armoede leven stijgt dit naar 15%.
Niet naar school
“Dat meisjes school missen omdat ze geen menstruatieproducten hebben, is voor ons onaanvaardbaar,” zegt gemeenteraadslid Martine Devisscher
van Burgerbelangen. De strijd tegen deze vorm
van armoede is daarom meer dan gerechtvaardigd.
Burgerbelangen vraagt het gemeentebestuur om
daar maatregelen in te nemen.
Burgerbelangen doet voorstel
Martine Devisscher stelt het gemeentebestuur
dan ook voor om menstruatie-armoede structureel
aan te pakken: “Wij vragen aan het gemeentebestuur om het OCMW meer middelen te geven, om
zo gezinnen in armoede met jonge meisjes extra
te ondersteunen bij de aankoop van menstruatieproducten. Daarnaast vinden wij ook dat het een
positief signaal zou zijn mocht Wingene, in samenspraak met lokale handelaars, een aantal verzamelpunten voor menstruatieproducten zou installeren.
Deze producten kunnen dan later via welzijnsorganisaties of vrouwenbewegingen enz… verdeeld
worden onder de mensen die er nood aan hebben.
Voorstel Burgerbelangen weggestemd
Volgens de voorzitter van het Bijzonder Comité
Tom Braet is de problematiek gekend, al blijft die
steken in de taboesfeer. De CD&V meerderheid wil
in de toekomst inzetten op sensibilisering en meer
bespreekbaarheid van de menstruatie-armoede
en plant in de toekomst acties. Het agendapunt
zoals voorgesteld door Burgerbelangen werd
weggestemd.
Hoe dan ook betekent dit een gemiste kans om
onmiddellijk in actie te komen om menstruatie-armoede gericht aan te pakken.
Namens Burgerbelangen,
Martine Devisscher - gemeenteraadslid

R O U W B E D A N K I N G
Sabine Deboodt en kinderen danken zeer oprecht alle familie, vrienden en kennissen voor
hun deelneming bij het heengaan van hun
vader en grootvader de heer Robert Deboodt.

†

IN MEMORIAM

†

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

050 78 84 13

DE KWAFFEUZE

0479 35 18 39 Enkel op afspraak
Bruggesteenweg 106 - Ruiselede (Doomkerke)

DIRK
VANROBAEYS
echtgenoot van mevrouw
Linda Ide
Geboren te Roeselare op 24 maart 1958 en
overleden in het AZ Delta te Roeselare op
18 november 2021.
De plechtige rouwdienst vond plaats in
de Sint-Aldegondiskerk te ZWEVEZELE op
DONDERDAG 25 NOVEMBER ‘21 om 11u.
Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene.
Online condoleren op www.uitvaartzorgdenolf.be
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2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

VERHUIS OF STERFGEVAL? Wij maken de woning
leeg. Naast opkoop van inboedels kopen we ook
losse stukken op zoals: antiek, verzamelobjecten,
klokken, militaria, brons, beelden, oude juwelen,…
Den Drieweg, 0489 34 40 46.
TE KOOP : Kleine pakjes hooi. Tel. 0492 06 63 28.
TE KOOP : Waterpomp Clasal 2500l per uur, volledig vernieuwd. Tel. 0473 23 01 26.
TE KOOP : Amerikaanse koelkast met diepvries in
inox: waterdispenser, ijsblokmaker, crushed ide en
No Frost. Merk: General Electric. Inl.: 0496 28 06 56.
TE KOOP : Ronde keukentafel, Ø 1,10m + 4 stoelen.
60 euro. Tel. 0474 99 07 76.

†

IN MEMORIAM

†

Medische pedicure aan huis
Evelien Bouckhout

DE HEER

DANIEL
BRAECKEVELT

voet
zorg

0479 11 24 68

echtgenoot van mevrouw
Annie Verhoye

Evelien

info@voetzorgevelien.be
voetzorgevelien.be

Geboren te Brugge op 6 maart 1948 en
overleden in Palliatieve zorgeenheid Het
Anker te Roeselare op 13 november 2021.
De plechtige rouwdienst had plaats in de
parochiekerk van Sint-Jan te Wingene op
VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 om 10u.

Hertsbergeveldstraat 2, Wingene

VACATURE

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

Beernemsteenweg 102 - Wingene
kurt@veevoedingscherrens.be

KERSTBOMEN : groen, blauw, nordmaniana
(geen naaldverlies), Willy Devos, Peerstalstraat 33,
Wingene. Tel. 050 27 75 06.
TE KOOP : Voordrooghooi voor paarden ;
Springstaanders + balken voor jumping (zo goed
als nieuw) ; Terrasverwarmer (zo goed als nieuw).
Tel. 0472 45 33 90 of 0475 40 28 32.
Ho ho ho de ‘echte NORDMANN kerstbomen’
zijn er !! Rechtstreeks afgehaald uit de Ardennen.
Ruime keuze in groottes.
Laat je inspireren door onze ‘kerstversiering’. Voor wie liever een ‘kunstkerstboom’ heeft,
kom zien in onze winkel.
Volg je ons al op facebook ? HORTA VANDECAVEYE – Beernemsteenweg 16 – WINGENE –
051/65.53.29.

zoekt :
Proces-operator

BURGERLIJKE STAND

GEZOCHT : De zusters Dienstmaagden van Maria
Wingene, zoeken een halftijdse medewerker
Geboorten: Provoost Céline, d.v; Provoost Vinvoor het huishouden. Ben je zorgzaam en heb je
cent en Clarysse Kim ; Van Landschoot Raf, z.v. Van
CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS CE
een hart voor religieuze ouderen, kan je zelfstandig
Functie:
Landschoot Christophe en Saron Eva ; De Corte
en in overleg werken, neem dan contact op met de
voor
bulk
en
kipper
Suze en Martha, ds.v. De Corte Stef en Dewitte
• Als operator je ben je verantwoordelijk voor het produceren van de
zusters ‘Dienstmaagden van Maria’, P. Termotestraat
Marieke.
veevoeders,
innemenafwisselend
van grondstoffen,
grondstofsilo’s
Goede verloning,
werk, familiaal
bedrijf bevoorraden,
2, Wingene. Tel. 051 65 50 81.
Overlijdens: Vanrobaeys Dirk, echtg. van Ide toevoegen
additieven,
bulkwagens,…
Contact
: Kurt laden
Scherrens,
0477 61Kortom
79 95 alles wat bij de
Linda, Hillesteenweg 64, geb. te Roeselare op productie van veevoeders komt kijken
24/03/1958 en overl. te Roeselare op 18/11/2021.
CENTRUMSCHOOL WINGENE zoekt:

OPPASSER SCHOOLOPVANG

OPRUIMEN INBOEDEL

•

Ploegenstelsel

•

Onmiddellijke indienstneming (Dienstverband of zelfstandige basis)

GEVRAAGD:

METSERS & MEESTERGAST

Aanbod
voor het verzorgen van de voor- en naschoolse
• Familiaal bedrijf & goede werksfeer
opvang, 22 à 24 uren per week.
• Correcte verloning
vanaf 14 maart 2022
• Mogelijkheid opleiding CE rijbewijs
Oude Bruggestraat
92 - 8750 Wingene
Mogelijkheid tot vaste betrekking
• Contract onbepaalde
duur
bouwondernemingverhenne.be
na proefperiode.
051 65 53 83

na overlijden, opname rusthuis,
verhuis, verkoop woning, enz…
Vrijblijvende prijsovereenkomst
na bezoek !
Info: 0475 49 63 00

Vereiste
• Samenwerken in team
• Geen 9 to 5 mentaliteit
•
Vlot Nederlands
•
Hands-on & zin voor nauwkeurigheid
•
Basiskennis computer

Uw vervoer, onze persoonlijke toets.
Wij brengen u graag naar uw bestemming!
Taxi Bracke is
7 op 7 en 24 op 24
beschikbaar.
YVES BRACKE
KOZIJNHOEKSTRAAT 21
8750 WINGENE
T. 0472 940 938

T. +32 471 47 70 78 | E. afspraak@taxibracke.be
W W W.TAXIB R ACKE.BE

