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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 3 Int. Dag Mensen met een Beperking, H. Hilaria.
M 4 H. Barbara, H. Anno, Z. Adolf Kolping.
D 5 H. Sabas, H. Reinhard van Luik, H. Dalmatius.
W 6 Sint-Nikolaas v. Myra, H. Geertrui, H. Dionysia.
D 7 Int. Dag v/d Burgerluchtvaart, H. Agatho(on).
V 8 H. Alfrieda, H. Romaric, Pater Joris van Geel.
Z 9 H. Leocadia, H. Petrus Fourier, H. Syrus.

* 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 zo spoedig mogelijk 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 maandag.

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

mail drukkerij : info@vanparys.be

SPECIALE ACTIE VOOR NIEUWE ABONNEES De Wingense Krant   
De maand december 2017 gratis bij een jaarabonnement 2018 : 50 euro (49 nrs.)
Voor slechts 50 euro ontvangt U ‘Het blad van en voor elke Wingenaar of Zwevezelenaar’. Profiteer van dit aanbod en blijf tot 
eind 2018 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 ontvan-
gen, reageer dan snel en stort 50 euro op rekeningnummer BE26  4739  0345  5129 (BIC KREDBEBB) met vermelding ‘Nieuw 
Abonnement WK 2018’, 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).

HET FEIT VAN DE WEEK
Wie herinnert zich nog de tijd dat we klompen 

(kloefen) droegen, zowel thuis, naar en van school, 
het werk of naar de kerkelijke diensten? Ik wil er 
een eurobiljet op verwedden dat het getal waar-
mee je ouderdom wordt bepaald, begint met een 
8 en dat je zich ook nog een stuk van de Tweede 
Wereldoorlog zult herinneren. Naast het dragen 
van zeesletsen in de zomer, was het dragen van 
klompen de normaalste zaak van de wereld. Schoe-
nen waren toen nog een luxeproduct en ik meen 
me nog te herinneren dat ik mijn eerste paar echte 
schoenen droeg toen ik mijn plechtige communie 
(1945)  mocht doen. Bij het woord schoen moet je 
zich evenwel niet al te veel voorstellen. Het boven-
stuk bestond uit een soort ersatz-leer, terwijl de 
zolen bestonden uit een soort geplet karton waar 
na een paar kilometer stappen al gaten in te zien 
waren. Maar we dwalen af van onze klompen… 

In Vlaanderen is het dragen van klompen zo 
goed als uitgestorven, terwijl we Holland nog 
steeds het klompenland bij uitstek mogen noe-
men. Helemaal verdwenen zijn ze evenwel bij ons 
nog niet. Meer nog; minister Sven Gatz besliste 
onlangs dat onze klompen voortaan cultureel erf-
goed zijn geworden. Het beroep van klompenma-
ker (kloefkapper) is bij ons bijgevolg zo goed als 
verdwenen. Het is enkel nog een stukje folklore 
gebleven. Voor zover mijn geheugen teruggaat, 
herinner ik mij een tweetal klompenmakers op de 
gemeente. Een daarvan was Florent Dierckens aan 
de Munken, de andere was Remy Vandendriessche 
op de Platse die deze stiel eigenlijk in bijberoep 
uitoefende. Door het vele werk kon hij er, in de 
persoon van Jules Steelant, zelfs een knecht op na-
houden. Bij het horen van de winkel”de winkelbel 
kwam Alida afgesloft om te bestellen: kruideniers-
waren in de ene ruimte en rekken vol klompen in 
de andere ruimte.  

Bij het woord ‘kloefkapper’ dat bij ons algemeen 
gangbaar was, past toch deze randbemerking. 
Wanneer je dit tot pakweg halverwege vorige 
eeuw, naar het hoofd geslingerd kreeg, dan was 
dat niet als compliment bedoeld. Wanneer je voor 
kloefkapper werd uitgescholden, dan werd be-
doeld dat je een onhandig iemand was, iemand 
die geen enkele opdracht tot een goed einde kon 
brengen. Intussen is dit woord in zijn bijvoeglijke 
betekenis uit de normale omgangstaal verdwenen. 
Maar er vallen nog meer leuke anekdotes te vertel-
len in verband met klompen.

Eigenlijk waren er twee modellen klompen, de 
platte en de blokken. Om ze toch er wat aantrek-
kelijk te laten uitzien,  werden in het wilgenhout 
waarvan ze werden vervaardigd, een aantal insnij-
dingen gemaakt, wat het geheel er wat kunstiger 
deed uitzien. Aan het bovenstuk van de klompen 
werd vaak een stuk rubber of leder genageld, kwes-
tie van de wrijving met de wrijf  tot een minimum 
te beperken, want dat kon op de duur tot stevige 
pijn leiden. Deze hechting van een flard leder of 

rubber aan de klomp gebeurde met  zogenaamde 
‘petynnagels’ (zeskoppige kleine nagels) waarvan 
alleen ouderen nog de betekenis zullen kennen. 
Dit doet ons meteen terugdenken aan een andere 
leuke anekdote. Indachtig het gezegde “De latsten 
van maerte en den eersten van april, zendt men  
de zotten op den dril”, Was het op een van deze 
dagen gebruikelijk dat men lichtgelovige zielen 
of onwetenden ‘op den dril’ stuurde. Kleine broer 
kreeg een muntstuk in de hand gestopt met het 
verzoek bij de kruidenier om een kilogram petyn-
nagelzaad te kopen. Deze laatste had natuurlijk 
al rap de grap door, stopte het kind een handvol 
snoep toe, wat de  pijn van de grap tot een mini-
mum herleidde. Hetzelfde kon ook gebeuren door 
iemand als boodschap om een kilo schoereband-
zaad te sturen.

  Klompen waren vanzelfsprekend bedoeld als 
schoeisel, maar er valt daaromtrent nog heel wat 
anders te vertellen. Ze dienden ook als strafmid-
del. Een gebruikelijke straf was iemand geruime 
tijd geknield in de klompen te doen zitten. Wie 
ooit een dergelijke straf opgelegd kreeg, die zal 
beamen dat dit een pijnlijke aangelegenheid was. 
Klompen werden ook gebruikt als wapen. Wanneer 
na schooltijd de  kinderen in groepjes huiswaarts 
trokken, dan kon er bij het onschuldig ravotten wel 
eens een stevige ruzie ontstaan. Dan was het niet 
ongebruikelijk dat men zich van de klompen ont-
deed en deze gebruikte als wapen om de aanvaller 
ermee te lijf te gaan, met wat stevige builen of een 
bloedneus als gevolg. Stonden er nog ‘schieterstok-
ken’ of rapen op het veld, dan konden ook deze als 
verdedigingsmiddel gebruikt worden.

 Zodoende zijn we met ons verhaal eigenlijk een 
heel stuk afgeweken van wat eigenlijk ons echte 
bedoeling was, te weten hoe een klomp eigenlijk 
vervaardigd werd, gedragen, en uiteindelijk uit 
onze samenleving terug is verdwenen. We gaan 
aan ons verhaal bijgevolg nog een stukje moeten 
aanbreien. Er worden tegenwoordig inderdaad nog 
klompen gemaakt. Dat gebeurt op vandaag onder 
meer door de 97-jarige Sam Mondelaers die de stiel 
van zijn vader leerde en in zijn leven nooit iets an-
der deed dan klompen maken. En hij doet dat nog 
steeds in een verouderd fabriekje in de Kempen. 
Van hem komt de uitspraak: “Een goeie houten 
klomp, naar de maat van de voet gemaakt, dat zit 
beter dan een lederen schoen”. Wie ze ooit dagelijks 
aan de voeten had, die zal dat kunnen beamen.

(Nomort)

WIJNDEGUSTATIE ZWEVEZELE
Bent u een echte wijnliefhebber? Onze wijnboer 

van het feestcomité Zwevezele komt opnieuw op 
bezoek op vijdag 1 december of  zaterdag 2 de-
cember van harte welkom op de wijndegustatie 
van het Feestcomité Zwevezele, in het Damberd. U 
kunt daar (gratis) proeven van de wijnen van Le 
Pigeonnier, een wijnboer uit de Loirestreek.

Iedereen welkom!ist-en Nieuwjaarsactie
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ACTIVITEITENKALENDER
♣  ❤  ♠  ◆            ♣  ❤  ♠  ◆

GEZINSBOND KORTINGSKAART 
‘GROOT GEZIN’ 2018

 Sinds 1 november kun je als gezin met 3 of meer 
kinderen via de plaatselijke afgevaardigde van de 
Gezinsbond je kortingskaarten ‘Groot gezin’ voor 
2018 aanvragen.

Voor de Gezinsbond van Wingene kan je uw 
kaart en meer informatie verkrijgen bij Bieke Van 
Hollebeke (tel: 051 40 93 45).

KLAASKOEKENKAARTING & 
CASINOSPELEN SCHOOL WILDENBURG

Klaaskoekenkaarting en casinospelen op vrij-
dag 1/12 en zaterdag 2/12 t.v.v. onze kinderen 
van onze school Wildenburg, Beernemsteenweg 
117 te Wingene.

Geen kaarter? Geen probleem! Ook jij kan bij 
ons terecht voor casinospelen of een gezellige 
babbel bij een lekker assortiment streekbieren, een 
overheerlijk wijntje of een hapje. Dit jaar doen we 
opnieuw een extra inspanning voor de kinderani-
matie. Onze kaarters krijgen per gewonnen spel 
elk 2 suikerzoete klaaskoeken.

Hoe meer mensen naar de kaarting komen, hoe 
beter! De centjes van onze activiteiten gaan naar 
heel wat initiatieven: digitale borden, schoolrei-
zen, schoolprojecten, computers, klasinrichtingen, 
spelmateriaal,... Uw aanwezigheid en uw bijdrage 
betekenen voor onze school een zeer belangrijke 
financiële steun.

ZAAL ‘DE VERREKIJKER’ - WINGENE
ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 vanaf 19 uur

EETFESTIJN 
kip aan ‘t spit met groentjes & patatjes

t.v.v. Team Verhelst (piloot Junior Verhelst)
Volw. : 15 euro - Kind (-12j): 9 euro

ZAAL ‘DE VERREKIJKER’ - WINGENE
ZONDAG 10 DECEMBER 2017 om 12u30

EETFESTIJN
t.v.v. wielrenster Fenna Vanhoutte 

Lotto Soudal Ladies
KIP AAN HET SPIT met frietjes en groenten

Deelnamekaart : 15 euro (aperitief incl)
Kinderen -12 j.: 9 euro

ZAAL VERREKIJKER WINGENE
DINSDAG 26 DECEMBER 2017

Retro Kerst Beurs Wingene
Open vanaf :  09u00 tot 16u00
Wat val er te zien en te ruilen ?

Bromfietsen-motoren en scooters van voor 1980
Onderdelen-kledij-gereedschap- 

documentatie-boeken
Gratis standen, zowel binnen als buiten 

Info bij Van Severen D., 0475365401
mail: vanseveren_danny@hotmail.com

Vrouw(en) en kinderen onder de 16j.: gratis toegang

24e EDITIE UNIZO-KERSTMARKT
Op zaterdag 9 december 2017 wordt het Win-

gens Kerkplein opnieuw omgetoverd tot een sfeer-
vol en gezellig kerstdorp met tal van activiteiten.

Van 16 tot 24 uur baten 30 lokale verenigingen 
hun kraampjes uit met een diversiteit aan spijs 
en drank. De jongsten onder ons kunnen deel-
nemen aan de kleurwedstrijd en traditiegetrouw 
zijn er voor hen weer enkele spelen en attracties 
opgesteld.

De organisatie, in handen van Unizo Winge-
ne-Zwevezele, hoopt opnieuw op een talrijke op-
komst en ook de jaarlijkse kerstworp zal uiteraard 
niet ontbreken.

LOOIVERING SINT-JAN WINGENE
Op zaterdag 16 december 2017 wordt ieder-

een uitgenodigd om samen het jaarlijks SINT-
ELOOISFEEST te vieren en door een talrijke op-
komst de nieuwe dekens te huldigen.

Gewoon lidgeld : 5,00 euro
Maaltijd + lidgeld (volw.) : 35,00 euro
Maaltijd + lidgeld (kinderen) : 18,00 euro

Programma :
- 8.00 uur : Ontvangst bij Deken José Van Bruwae-

ne in de Egemveldweg 8 te Egem.
 9.00 uur : Ontvangst bij Deken Ivan Lanckriet in 

de Keukelstraat 1 te Wingene.
 10.00 uur : PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING voor 

alle overleden en levende leden van de gilde in 
de kerk van Sint-Jan, gevolgd door bezoek aan 
de lokale café’s.

 13.00 uur : FEESTMAAL in zaal ‘De Verrekijker’, 
Tieltstraat. Verkiezing van de NIEUWE DEKENS.

 20.30 uur : REUZE TOMBOLA (alleen voor de 
aanwezigen), in zaal ‘De Verrekijker’.

 Inschrijvingslidkaart meebrengen en deponeren 
in de bus aan de ingang.

 21.00 uur : GRATIS BAL met DISCO RONNY.
Wij wensen u alvast een prettige feestdag en 

drukken ons verlangen uit in het gezegde : « Hoe 
meer volk, hoe meer leute ». Zorg dat u er bij bent !

Info 0475 384 347.

WINGENE - SPORTCENTRUM DE TUIMELAAR
DINSDAG 26 DECEMBER 2017

KERSTMEETING WINGENE
Veldtoertocht voor recreanten, 75% offroad

Afstand : 27 - 36 - 45 km
Start van 8u30 tot 14u00

Bevoorrading, bewaakte fietsparking, 
kleedkamers, bikewash

Vorig jaar 2225 deelnemers
Leden : 3 euro - Niet-leden : 5 euro

Fietsverhuur : 051 65 66 88
Inrichting: WTC De Sportvrienden Wingene

www.freewebs.com/wtc_wingene

SINTERKLAASMARKT SINT-JAN
Feestcomité ‘De Deurezetters’ organiseren op 

zaterdag 2 december de tweede editie van hun 
Sinterklaasmarkt op Sint-Jan in Wingene. Het be-
looft opnieuw een gezellige avond te worden voor 
jong én oud.

De Sinterklaasmarkt kwam er als initiatief van de 
Deurezetters als alternatief voor een kerstmarkt, 
het concept blijft gelijkaardig maar uiteraard is 
het een andere goedheiligman die het feestje 
komt opfleuren.

Ook dit jaar is iedereen welkom vanaf 16 uur in 
en rond de Sint-Christoffelzaak op Sint-Jan nabij 
de kerk. De Sint zal rond 17 uur zijn intrede doen. 
De kinderen kregen via school reeds een tekening 
mee die ze dan netjes ingekleurd aan de Sint kun-
nen bezorgen in ruil voor een klein geschenkje.

Daarnaast is er op de koer van de Sint-Christof-
felzaal een mix van kraampjes die uitgebaat wor-
den door verschillende verenigingen die hapjes en 
drankjes zullen aanbieden. Ook enkele plaatselijke 
kunstenaars zullen er hun creatiefste kant laten 
zien.  De kinderen kunnen zich ook uitleven op 
een springkasteel en er kan geknutseld worden.

De Sinterklaasmarkt is er dus opnieuw voor jong 
én oud en belooft opnieuw een fijne avond te wor-
den. De markt sluit af om middernacht.

(KDV)

OKRA BEZOCHT TENTOONSTELLING ‘HILL 17’
Op woensdag 15 november bracht Okra Wingene een bezoek aan de tentoonstelling Hill 17 in de 

kerk van de Hille. Alvast een grote proficiat aan de inrichters van dit prachtig initiatief.
Erik Vandycke

OKRA-SPORT INFO 
Wandelclub “Elke stap telt”

Op dinsdag 5 december neemt de wandel-
club “Elke stap telt” van Okra Wingene deel aan 
de regiowandeling in Ooigem. Afspraak aan de 
parking van de Feniks om 13u30. We vertrekken 
in Ooigem om 14u00. De start van de wandeling 
is aan OC Leieland, Guido Gezellestraat 55B. Af-
standen: 2 – 4 en 4 km.

Deelnameprijs: 1,00 € voor leden Okra-Sport 
– 1,50 € voor Okraleden en 2,00 € voor niet-le-
den. Iedere deelnemer ontvangt een sneukel bij 
inschrijving.

Volgende wandeling op dinsdag 30 januari 
2018 in Tielt.

Meer info: Wandelverantwoordelijke: Françine 
Braeckevelt, Rozendalestraat 67, Wingene. Tel. 051 
69 44 68 – 0496 44 58 87 - E-mail: francinebraec-
kevelt@hotmail.com.
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OKRA - KAARTERSCLUB WINGENE
Uitslag kaarting op 23/11/2017 met 64 deeln.

Wonnen 3 partijen: Vanoverschelde M., Weyts 
W., Decorte F., Braeckevelt F., Frickelo G., Declerck 
C., Deserranno J., Vandemoortel E., Oosterlinck E., 
Vanhove J.

Wonnen 2 partijen: Craeymeersch R., Dedeyne 
A., Desmet E., Vanoverschelde G., Debruyne W., 
Biebauw R., Vancauwenberghe M., Vangampelaere 
L., Vaneenoo W., Declerck S., Bossuyt E., Duyck R., 
D’Haenens M., Fraeyman L., Devriese J.

Wonnen 1 partij: Vaneenoo M., Verhaeghe J., 
Desoete C., Vandermeulen G., Wille J., Dedeyne H., 
Vermeersch W., Naeyaert C., Danneels L., Beke G., 
Vandermoere O., Denbaes R., Volckaert L., Desmet 
N., Declerck R., Detavernier N., Debouvere A., Quin-
tyn D., Fraeyman R., Vandevyvere M., Verhelst H., 
Deschepper C., Depla W., Dewitte J., Scherrens R., 
Vanderschuere R., Denolf M., Verhenne C., Blontia 
D., Vandeputte I.

Tot donderdag om 14 uur in de Feniks.

BOND ZONDER NAAM
Mooie kalenders te verkrijgen aan 12 euro bij 

Genevieve Verkest, Egemsestraat 2c, 051 65 72 88.

POVERELLO-ACTIE DOOR 
DE VORMELINGEN VAN WINGENE

Op zaterdag 9 december 2017 tussen 10 en 
12 uur is er naar jaarlijkse traditie een deur-aan-
deur actie om ‘bewaarbaar voedsel’ in te zamelen 
voor Poverello.

Welkom zijn fruit en groenten in conserven, sui-
ker koffie, en ander niet bederfelijk voedsel. Geen 
bloem, rijst, thee en deegwaren aub.

Poverello verdeelt maaltijden en voedselpakket-
ten aan kansarme mensen uit onze eigen streek. 
Het is tevens een ontmoetingsplaats voor deze 
mensen, elk met hun eigen armoede : materieel, 
lichamelijk, ziekte, eenzaamheid…

Ook in Tielt is een Poverello huis met vooral een 
open deur voor jongeren. Wij willen in het kader 
van Welzijnszorg ons steentje bijdragen door deze 
inzameling. Hartelijk dank voor uw medewerking !

Indien door tijdsgebrek uw voedselpakket niet 
werd opgehaald, kan je het tot en met vrijdag 
15 december binnenbrengen in de Sint-Aman-
duskerk.

LANDELIJKE GILDE ZWEVEZELE 
ORGANISEERT 6e KERSTMARKT

Op zaterdag 16 december organiseert de Lan-
delijke Gilde Zwevezele reeds voor de 6e keer hun 
kerstmarkt op het Marktplein te Zwevezele.

Deelnemers zijn Badmintonclub Zwevezele, ‘t 
Zot Kliekske, Markant, De Munckenbie, Vrienden-
kring Brandweer Zwevezele, Bummies, FC Anto-
nio, De Sepapkes, Oudleiders Chiro Zwevezele, 
Gemeentelijk Feestcomité, WTC Omer oe Beter, 
MTC Redbone, D’Ullekes, KSKV Zwevezele, Okra 
Zwevezele, Carnaval Zwevezele, KLJ Zwevezele 
en Koninklijk Sportcomité Zwevezele.

De kerstmarkt is geopend vanaf 17 uur en de 
eerste 250 aanwezigen krijgen een gratis kerst-
muts. De toegang is gratis en er is animatie voor-
zien voor de kinderen.

De Landelijke Gilde hoopt jullie allen terug in 
grote getale te mogen verwelkomen op hun Zwe-
vezeelse Kerstmarkt.

ONGEZIENE OPKOMST VOOR HILL 17
Op zondag 19 november viel het doek over het 

grote herdenkingsproject Hill 17 in de Sint-Jozefs-
kerk op de Hille. Twee weken lang stonden de ten-
toonstelling en gekoppelde activiteiten open voor 
het grote publiek. De medewerkers van werkgroep 
WO I en de cultuurdienst mochten in totaal 3.412 
individuele bezoekers begroeten. 

De toon voor dit succes werd al gezet op de 
openingsavond toen de kerk tot de nok gevuld 
was met 260 geïnteresseerden. In het verdere 
verloop van de tentoonstelling werden tijdens de 
weekdagen gemiddeld 60 bezoekers geteld en 
tijdens de weekends piekte het aantal bezoekers 
tot gemiddeld 400 personen. 

Het succes gaat schuil in de lokale verankering 
van de tentoonstelling, die namelijk specifiek in het 
teken stond van de impact van de Groote Oorlog in 
Wingene en Zwevezele. Dit zorgde voor een grote 
herkenbaarheid bij heel wat bezoekers. Mensen 
gingen op zoek naar familiebanden of zochten 
herkenningspunten op de oude foto’s. Zo kwam 
de sfeer van de Eerste Wereldoorlog helemaal tot 
leven, maar ook terug heel dichtbij. Dit hebben ook 
de 941 leerlingen van de lokale scholen ervaren die 
allen een bezoek brachten aan de tentoonstelling. 
Velen van hen konden ook hun gezins- en fami-
lieleden overtuigen om een bezoekje te brengen.

Deze publieke erkenning is een echte opsteker 
voor de werkgroep WO I die drie jaar lang heeft 
gewerkt om dit project te realiseren. Het werden 
voor hen twee heel erg intense weken. Maar toch 
wordt ook al vol verwachting uitgekeken naar de 
herdenking van de Slag van de Ringbeek in 2018. 
Wij hopen om jullie dan opnieuw even talrijk te 
mogen verwelkomen.

KAMPIOENENHULDE BIJ OKRA WIELERCLUB WINGENE
Vrijdag 24 november vond de kampioenenhuldiging plaats bij de Okra wielerclub van Wingene. 

Sportverantwoordelijke Luc Spriet was bijzonder fier dat 44 sportvrienden samen met de partner waren 
opgekomen om de jaarlijkse kampioenen te huldigen. Er zijn drie groepen die wekelijks op maandag 
starten aan de parking van de Feniks. De verschillende groepen fietsen respectievelijk rond 26 – 22 en 
18/19 km per uur. Je kan bijgevolg de goeie keuze maken bij welke groep je wenst te fietsen.

De bekendmaking van de kampioenen werd meegedeeld door de wegkapitein van iedere ploeg en 
het resultaat was het volgende: Groep A fietste tijdens 47 ritten 3896 km en de kampioen werd Jhonny 
Vansteelandt. Groep B legde 3309 km af eveneens tijdens 47 ritten en de kampioen hier werd Aurèle 
Pyfferoen. Bij groep C werden 2344 km afgemalen tijdens 44 ritten en de kampioen werd Bonne Geert.

Op de foto zie je van links naar rechts zittend: Geert Bonne, Aurèle Pyfferoen en Jhonny Vansteelandt. 
Staand: Willy Vermeersch, Eric De Bruyne, Luc Spriet, Ronny Paepe, Freddy Debaene, Rudolf Spriet en 
Erik Vandycke.

Erik Vandycke.

centrale verwarming - sanitair 
Depannages - Onderhoud

Kleine Veldstraat 20 - 8750 Wingene

Tel. 0476 66 91 28

WZC ‘MARIA TER RUSTE
Benefietactie eindejaarsfeesten 

t.v.v de animatie voor de bewoners
Beste bewoner, familie, medewerker, vrijwilliger 

en sympathisant,
Dit jaar organiseren we opnieuw onze benefiet-

actie hiermee willen we onderstaande projecten 
uitwerken: daguitstappen met de minibus ; traktaat 
tijdens de wandeltochten ; bezoeken van de ijskar 
; organiseren van optredens rond Kerstmis, Pasen 
en verjaardagsfeesten ; aankoop van creamateri-
alen voor diverse workshops ; aankoop van ont-
spanningsmaterialen ; onderhoud van de CRDL 
(klankschaal) ; onderhoud van huisdieren.

Tijdens de feestdagen wordt een frisse cava (mas 
d’ancosa) of een smaakvolle wijn (rood: Charme de 
mauriac syrah en wit: Charme de mauriac sauvig-
non blanc) wel geapprecieerd bij het aperitief of 
de feestelijke maaltijd. Misschien ook wel een ori-
gineel kerst- of nieuwjaarsgeschenk voor vrienden, 
kinderen of kleinkinderen. Als afsluiter kan u uw 
gasten verwennen met een overheerlijke en am-
bachtelijk bereide ‘Florentine, truffel of zeevrucht’. 
Als dat niet feestelijk is!

Via de bestelbon kan u uw keuze doorgeven. 
Betaling kan cash of via rekening BE84 3850 0499 
5159 met als mededeling ‘uw naam en voornaam, 
benefiet 2017’ voor woensdag 6 december.

Uw bestelling kan afgehaald worden op vrijdag 
15 december van 8u tot 19u. In de namiddag gaat 
onze kerstmarkt door, eveneens welkom. Lukt dit 
niet dan kunt u uw bestelling afhalen in de week 
van 18 december. Zie bestelbon.

Alvast dank aan alle kopers en verkopers voor 
uw medewerking en steun! Wij wensen u alvast 
prettige eindejaarsfeesten toe.

Namens het team zinvolle dagbesteding en al-
gemeen directeur Dhr. Wim Velghe.FIETSER AANGEREDEN

Halfweg vorige week deed zich op het kruispunt 
van de Oude Bruggestraat en de Egemsestraat een 
aanrijding voor tussen de 60-jarige fietser M.P. uit 
Wingene en een personenwagen bestuurd door 
de 40-jarige R.V. uit Oostkamp. Hoewel de fietser 
hierbij slechts lichte verwondingen opliep, werd 
hij toch veiligheidshalve voor verder nazicht naar 
het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht.

(Nomort)
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VOETBAL KVC WINGENE

VOETBAL SKV ZWEVEZELE

1e elftal K.VV Melsele - KVC  1-1
Opstelling: Verhulst Dimitri, Lahousse James, Van 

Fleteren Denzel, Bruning Aaron, Hoornaert Jens, 
Brogniez Jeremy (85’ Vansteenkiste Maxime), Ber-
quin Bart, Lingier Gianni (64’ Leman Ruben), Van 
Landschoot Gianni, Demaitre Olivier, Petrovic Marco 
(78’Flederick Yoeri) ; Wissels: Icket Milan.

Doelpunten: 1-0, 64’, Op links kan Smet doorgaan 
tot aan de doellijn en zet voor 16m, hierop knalt Didi  
in één tijd in de rechter winkelhaak in. ; 1-1, 78’, Ber-
quin gaat diep door op links en zet voor, hierop kan 
Van Fleteren gelijk stellen.

Matchverslag: Het was KVC dat de eerste 30’ do-
mineerde en in die periode ook twee zuivere doel-
kansen wist af te dwingen. Wel had de thuisploeg 
in de beginfase een tweetal corners afgedwongen 
echter zonder gevolg. Geleidelijk was KVC dominan-
ter en dwong Melsele terug op eigen helft. Op 11’ 
leidde dit tot een reus van een kans toen Bruning 
een terugspeelbal naar eigen keeper onderschepte 
en op links probeerde hij in doel af te werken echter 
kon de keeper de bal nog in een ultieme reactie in 
hoekschop duwen. Het bleef niet bij die kans, op 
de 20’ liep Hoornaert zijn flank af en paste naar de 
goed ingelopen Brogniez die de paal viseerde, Bru-
ning scoorde de rebound echter in buitenspel. Net 
voor de rust hadden we onze derde kans, Lingier 
speelde door naar Berquin die van schuin links net 
de paal het zijnet trof.

In de tweede helft kwam er meer evenwicht in de 
partij en toch was het KVC die een tweetal kansen 
onbenut liet via Brogniez en Lingier. Uiteindelijk viel 
het openingsdoelpunt voor de thuisploeg en was het 
voor KVC efkens slikken. Toch konden we nog een 
vuist maken en een op zijn minst een gelijkspel uit 
de wacht slepen. KVC moest het terug doen zonder 
Kissi, hij werd echter waardig vervangen door Lin-
gier, maar dame fortuna stond niet aan onze kant.

Zondag 3/12 krijgen we één van de toppers uit 
West-Vlaanderen op bezoek, met name K. Eendracht 
Wervik, aftrap om 15 uur.
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (nat) KVC A - Svelta Melsele A 3-1
U21 (prov A) KVC - VC Beernem A 6-0
U17 (prov A) KVC - FC Luingnois A 6-3
U15 (prov A) KVC A - SV Moorsele A 5-6
U15 (gew G) FC Meulebeke C - KVC B 5-1
Vrijdag 1 december 2017
Reserven (nat) E. Wervik A - KVC A 19u30
Zaterdag 2 december 2017
U21 (prov A) FC Luingnois - KVC 14u30
U17 (prov A) Knokke FC B - KVC 15u00
U15 (gew G) KVC B - WS Desselgem B 14u30
U12 (gew H) KVC B - D. Ruddervoorde 14u30
U11 (prov B) FC Luingnois - KVC 9u30
U10 (prov A) KVC A - SV Zulte-Waregem C 10u45
U10 (gew K) D. Ruddervoorde - KVC B 10u30
U9 (prov A-B) SC Wielsbeke - KVC 9u30
U9 (gew U) KVC C - D. Kanegem 9u30
U8 (prov C-D) VV Coxyde - KVC 10u00
U7 (gew I-J) KVC B - VC Ardooie B 10u45
Zondag 3 december 2017
1e elftal (3e am.) KVC A - E. Wervik A 15u00
U15 (prov A) R. Knokke FC A - KVC A 11u00
U13 (prov A) KVC - FC Luingnois A 9u45
U12 (prov A) KVC A - SK Steenbrugge B 9u45

1e elftal (1e prov) WS Lauwe - SKV  0-2
Leider Zwevezele bracht ook de opdracht bij WS 

Lauwe tot een goed einde (0-2) en heeft nu zeven 
punten voorsprong op nummer twee Oostkamp, 
dat Rumbeke met een monsterscore versloeg (10-0).

Een gehavend Lauwe keek tegen Zwevezele al 
vroeg tegen een achterstand op. Na een assist van 
Ngabu werkte Lagrou mooi af. De thuisploeg kon 
daar aanvallen weinig tegenover stellen. Lauwe 
legde veel goede wil aan de dag, maar speelde te 
slordig om een ervaren en uitgekookt Zwevezele in 
de problemen te brengen. De beste kans was voor 
bezoeker Lagrou weggelegd, maar die mikte naast. 
Lauwe kwam na de pauze beter uit de kleedkamer. 
Maar bij de eerste bezoekende tegenstoot was het 
meteen raak. Lauwe kreeg een mentale dreun, terwijl 

de bezoekers met een 0-2 voorsprong in een zetel 
zaten. Op inzet en wilskracht ging de thuisploeg 
alsnog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de 
kansen waren schaars.

1e elftal (3e prov) SKV B - FC Aarsele  1-0
Aarsele begon het best aan de match maar scoren 

was er niet bij. Na een kwartier spelen nam de thuis-
ploeg het commando over. Maar Van Damme zag zijn 
penalty gepakt door de Aarseelse keeper. Na de rust 
werd het dan toch 1-0 toen Kleppe alleen voor doel 
verscheen om heel beheerst af te werken. Zwevezele 
had nog kansen langs Van Damme en Grymonprez 
en liet nog een penalty onbenut door De Groote.

Dames (3e nat) SKV A - SV Sottegem A  6-0
Het A-team behaalde de zevende zege van het sei-

zoen tegen Sottegem met overtuigende 6-0 cijfers. 
Wel dient gezegd: de eerste helft was niet om aan 
te zien, de tweede daarentegen kwam het spranke-
lend voetbal weer boven. De eerste periode kregen 
we een deja-vu gevoel van tegen Cerkelladies.  Niks 
lukte. Geen voetbal met vlotte combinaties, geen 
duelkracht, geen tempo. Veruit het zwakste wat dit 
seizoen op de mat gelegd werd. En dan mocht ons 
team nog blij zijn dat Sottegem vergat met 0-1 voor 
te komen.  En hun goalie hielp nog een handje in 
minuut 44 door de bal te lossen. Joyce Vaernewyck 
was goed gevolgd en legde de 1-0 ruststand vast.

De tweede helft was van een totaal ander allooi.  
Al in minuut 2 bediende Jolien Vandepitte Lisa Lefe-
re.  Die zette voor en Angelique Dewulf scoorde fraai 
haar tweede van het seizoen  (2-0). De duivel brak 
helemaal los. 4 minuten later maakte Lisa Lefere er al 
3-0 van. Ondertussen werden naderhand 3 geslaag-
de wissels doorgevoerd.  En de doelgerichte acties 
bleven komen. Iets over het halfuur zetten Venske en 
Lisa Lefere druk naar voren.  Laatstgenoemde maakte 
enig mooi haar twaalfde van het seizoen  (4-0). De 
swing bleef in het team.  In minuut 39 kopte Ansofie 
Vergauwe de 5-0 binnen op corner van Céline Vande-
kerckhove.  En 1 minuut later legde Ellen Lagrange 
de bal naar rechts en Sofie Vanbruaene maakte er 
enig mooi 6-0 van. Meteen de eindstand. Zwevezele 
A blijft virtueel tweede.  

Komende zaterdag 2 december wacht een lasti-
ge verplaatsing naar Wondelgem tegen Aagent C! 
OPGELET!! De match START pas om 17u!!! Het is de 
voorlaatste match van 2017 voor het A-team.  Op 9 
december zijn ze bye en op 16 december volgt nog 
een thuiswedstrijd tegen Saint-Ghislain B!

Dames (1e prov) C Zonnebeke - SKV B  7-2
De wedstrijd in Zonnebeke is er weer eentje voor 

het collectieve geheugen voor iedereen die Zweve-
zele Ladies een warm hart toedraagt. Met 9 moedige 
speelsters toonden zij zich meer dan ooit en verloren 
zij uiteindelijk met overdreven 7-2 cijfers. Alle lof voor 
Shana Berghman, Sara Boone, Siel Degrieck, Shana 
Van Wetswinkel, Venske, Silke Willem, Nele Debyser, 
Lenie Biebuyck en Manon De Bart.

Vooral in de eerste helft was ons team de betere 
ploeg. Maar het zat niet mee in de afwerking en de 
thuisploeg kwam overdreven naar de rust toe.  In mi-
nuut 9 klom Zonnebeke op voorsprong (1-0). Negen 
minuten stond het onvoorstelbaar 2-0. Van dan af 
begon een dik kwartier zwaar balbezit en veldover-
wicht voor Zwevezele. Keer voor keer botste Manon 
De Bart op de sterke thuiskeepster. Ook een penalty 
ging over maar bij de zesde kans was het toch nog 
2-1 via Manon. Zwevezele had meer verdiend, maar 
het kantelmoment kwam nog in de eerste helft met 
2 goals voor de thuisploeg. Ruststand 4-1.

Na de pauze werd het al te vlug 5-1. Onze dames 
bleven moedig voort voetballen. Leni Biebuyck be-
sloot eerst over en kort daarna werd het overdreven 
6-1. Halfweg de tweede periode kon Manon De Bart 
met haar tweede doelpunt de pil nog wat verzachten  
(6-2) en met nog een lucky shot dat even goed op de 
kerktoren kon beland zijn, werd het finaal nog 7-2.
Zwevezele B - en de hele entourage en staff - mag 
met fierheid terug blikken. Moed en tomeloze inzet 
kleurden de namiddag.

Op naar komende zondag 3 december voor de 
laatste thuismatch van 2017, om 14u30 tegen Staden 
A. Daarna volgen nog 2 uitmatchen: naar Zandvoor-
de  (10 december om 14u30) en naar Cerkelladies  (17 
december om 14u).
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (prov A) SKV A - SV Rumbeke A 1-3

INDOORTORNOOI KVC WINGENE
Al voor de 18de keer organiseert KVC Winge-

ne het Indoortornooi tussen kerst en nieuwjaar. 
Reeds verschillende jaren is Immo Danneels de 
hoofdsponsor van dit tornooi.

 Op woensdagvoormiddag 27/12/2017 trap-
pen de Ketfoot+ het tornooi op gang. In de namid-
dag komen de U11 ploegen aan bod.

De tweede dag van het tornooi, donderdag-
voormiddag 28/12/2017 staan de U10 ploegen 
centraal. In de namiddag strijden de U9 ploegen 
onder elkaar.

De derde en laatste dag, vrijdagvoormiddag 
29/12/2017 komen de U7 ploegjes aan bod en 
in de namiddag de U8 ploegjes.

 Voor de tweede maal organiseren we ook een 
papa en mama tornooi. De papa’s kunnen hun 
kunsten demonstreren op woensdagavond vanaf 
19u. Een dag later zullen de mama’s hun uiterste 
best doen vanaf 21u.

  Het tornooi gaat zoals ieder jaar door in de 
sporthal van Wingene en is gratis, er moet geen 
ingang betaald worden. Supporters op post!”

Reserven (gew G) SKV B - SKD Hertsberge B 2-4
U21 (gew E) WS Desselgem - SKV ff 5-0
U17 (gew G) Izegem-Ingelmunster - SKV 0-2
U15 (gew A) SK Staden - SKV 1-3
Vrijdag 1 december 2017
Reserven (prov A) Oostduinkerke - SKV A 20u00
Zaterdag 2 december 2017
1e elftal (1e prov) SKV A - Poperinge A 19u00
Dames (2e nat) AA Gent C - SKV A 17u00
U21 (gew E) SKV - SC T. Menen 17u00
U17 (gew G) SKV - VC Ichtegem 9u15
U15 (gew A) SKV - FC Lichtervelde B 15u30
U13 (gew E) FC Lichtervelde - SKV 13u45
U12 (gew A) SKV A - SK Geluwe 9u30
U12 (gew K) VV Tielt B - SKV B 15u15
U11 (gew A) Rekkem Sport - SKV A 9u30
U11 (gew N) FC Doomkerke - SKV B 9u00
U10 (gew K) SKV - VV Aartrijke R 10u30
U9 (gew E) OG Stasegem - SKV A 11u00
U9 (gew U) SV De Ruiter Roes. A - SKV B 9u00
U8 (gew L) SKV A - SV Oostkamp C 10u30
U8 (gew T) SKV B - FC Veldegem 10u30
U7 (gew J) SKV A - SV Handzame A 9u30
Zondag 3 december 2017
1e elftal (3e prov) WS Desselgem - SKV B 14u30
Dames (1e prov) SKV B - SK Staden A 14u30
Reserven (gew G) GL Ruiselede - SKV B 9u15

	

		

	
	
	

	
JAARPROGRAMMA		2018	

	
Neos,	netwerk	van	ondernemende	senioren	is	een	
bruisende	vereniging	voor	actieve	senioren	met	een	
brede	interesse.	De	seniorenorganisatie	is	
uitgegroeid	tot	een	socio-culturele	vereniging	met	
meer	dan	32.500	leden.	Cultuur,	uitstappen,	reizen,	
sport	of	ontspanning,	…	het	staat	allemaal	op	het	
programma	van	de	209	plaatselijke	afdelingen.	

Naast	een	divers	activiteitenaanbod	bezorgt	Neos	
haar	leden	een	driemaandelijks	ledenblad,	Neos	
Magazine,	en	kunnen	leden	deelnemen	aan	tal	van	
culturele	activiteiten	georganiseerd	door	de	lokale	
club,	maar	ook	door	het	nationaal	en	provinciaal	
verbond.	

Vanaf	nu	zijn	we	ook	in	Wingene-Zwevezele	actief!		
Na	twee	succesvolle	startvergaderingen	met	spreker	
Dhr	Carl	Devos	in	Wingene	en	Dhr	Hendrik	Camu	in		
Zwevezele	stelt	de	werkgroep	Neos	Wingene-
Zwevezele	U	het	jaarprogramma	voor	2018	voor.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
JANUARI	
Vrijdag	26	januari:	
Provinciaal	Nieuwsjaarsconcert	met		
Andrei	Lugovski	&	band	(Izegem),	14u30	
	
FEBRUARI	
Vrijdag	23	februari:	
Voordracht	Heemkundige	Kring	met	Dhr.	Jo	Patteeuw	
‘Wingene/Zwevezele	in	de	eerste	wereldoorlog’,	14u	
(CC	De	Feniks	-	Wingene)	
	
MAART	
Vrijdag	23	maart:	
Bedrijfsbezoek	aan	Devos	
Plaatbewerking	–	Agri	Zwevezele,	14u	
	
APRIL	
Dinsdag	10	april:	
Provinciaal	evenement	–	toneel	De	Slachtinge,	
(Kortrijkse	Stadsschouwburg)	
Vrijdag	27	april:	
Voordracht	met	Dhr.	Pol	Goossen	
‘Geboorte	en	terug	naar	de	geboorte’,	14u	
(CC	De	Wissel	-	Zwevezele)	
	
MEI	
Vrijdag	25	mei:	
Daguitstap	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
JUNI	
Vrijdag	22	juni:	
Nationaal	evenement	–	Musical	Elvis	
(Kursaal	Oostende)	
Vrijdag	29	juni:	
Fietstocht,	14u	
	
AUGUSTUS	
Donderdag	16	augustus:	
Nationaal	evenement	–	Openluchtmusical	Rubens	
(Westerlo)	
	
SEPTEMBER	
Vrijdag	28	september:	
Voordracht	met	Mevr.	Sabine	Devos		
‘Traliemama’s’,	14u	
(CC	De	Wissel	–	Zwevezele)	
	
OKTOBER	
Vrijdag	26	oktober:	
Bedrijfsbezoek	buiten	Wingene	
	
NOVEMBER	
Vrijdag	30	november:	
Voordracht	met	Dhr.	Piet	Vanthemsche	
‘De	toekomst	van	de	landbouw’,	14u	(Wingene)	
	
DECEMBER	
Vrijdag	21	december:	
Kerstevenement	(Zwevezele)	
	
	
Bankrekeningnummer:	BE91	7360	4285	5876											
Met	vermelding	‘Lidgeld	Neos	Wingene-Zwevezele	
Lidgeld:	25	EUR	per	persoon	(tot	eind	2018)													
	
Meer	info:	GSM	0475/46	35	46	

Neos, netwerk van ondernemende senioren is 
een bruisende vereniging voor actieve senioren 
met een brede interesse. De seniorenorganisatie is 
uitgegroeid tot een socio-culturele vereniging met 
meer dan 32.500 leden. Cultuur, uitstappen, reizen, 
sport of ontspanning, … het staat allemaal op het 
programma van de 209 plaatselijke afdelingen.

Naast een divers activiteitenaanbod bezorgt 
Neos haar leden een driemaandelijks ledenblad, 
Neos Magazine, en kunnen leden deelnemen aan 
tal van culturele activiteiten georganiseerd door 
de lokale club, maar ook door het nationaal en 
provinciaal verbond.

Vanaf nu zijn we ook in Wingene-Zwevezele ac-
tief en hadden we reeds twee succesvolle startver-
gaderingen met spreker Dhr Carl Devos in Wingene 
en Dhr Hendrik Camu in Zwevezele en voor 2018 
staan er zo’n 13 activiteiten gepland.

Wie lid wil worden bedraagt het lidgeld 25 euro 
per persoon tot eind 2018. U kunt dit storten op 
rek. nr. BE91 7360 4285 5876 met vermelding 
‘Lidgeld Neos Wingene-Zwevezele’.

Meer info: GSM 0475/46 35 46.
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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

Zeven dagen op zeven, 24 uur op 24.

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

TE KOOP - Hertsberge
Uniek gelegen eigendom
aan de rand van het 
bos met prachtige tuin 
omgeven door velden en 
bijgebouw van 80m2. 
Opp 7.070m2

EPC 369 kWh/m2

Adres op aanvraag
€ 550.000 startprijs

TE KOOP - Wingene
Karaktervol herenhuis in 
centrum Wingene met 6 
slaapkamers, zonnige tuin 
en dubbele carport. Ook 
ideaal voor combinatie 
woon/werk. 
Opp: 736m2

EPC 767 kWh/m2

Tieltstraat 31€ 439.000

TE KOOP - Wingene
Ruime energiezuinige 
nieuwbouw met 3slpk 
garage en tuin in 
doodlopende straat 
(zijstraat Kapellestraat). 
Kwaliteitsvolle afwerking! 
Volledig afgewerkt behalve 
keuken. Opp: 456m2

Kolonel Dobbelaerestraat 5€ 309.000 (excl btw)

TE HUUR - Zwevezele
Ruim appartement op 
bovenste verdieping met 
2 slaapkamers, terras en 
uitzicht over de markt. Lift 
aanwezig. Onmiddellijk vrij!
Syndic: 30euro/maand
EPC 261 KWh/m2 
Marktplein 2

€ 625/maand

TE KOOP - Ruddervoorde
Perfect afgewerkte 
energiezuinige open 
bebouwing met 4slpk, 
garage en tuin in rustige 
straat nabij centrum. Lift 
aanwezig. Opp: 569m2

EPC 152 KWh/m2 
Terluchtestraat 4

€ 459.000

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
Landelijk gelegen te 
renoveren woning met 
4 slaapkamers en ruime 
garage. Rustige ligging met 
zicht over velden. 
Opp: 1.948m2

EPC 908 kWh/m2

Rokerstraat 4
€ 235.000

Fijne  feestdagen 
en een prettig 

eindejaar!

Fijne  feestdagen 

Uw woning 
verkopen of 
verhuren?

050 70 34 35
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TWEE GENERATIES 
VAKMANSCHAP 
ONDER ÉÉN DAK

Zoon Gert-Jan en vader Marc Caerels 
bundelen hun krachten, kennis en er-
varing in Bouwen op Maat. Beiden zijn 
gepassioneerd door de bouw en gedreven 
om voor elke klant precies dat huis te bou-
wen waarin hij/ zij zich perfect thuis voelt. 

Alles start bij een persoonlijk gesprek, 
waarin Gert-Jan en/of  Marc luisteren 
naar de wensen en verwachtingen van 
de toekomstige bewoners. Al dan niet in 
samenwerking met een architect wordt 
een voorstel op maat uitgewerkt, met de 
nodige aandacht voor budget en functio-
naliteit.

Die persoonlijke aanpak kent heel wat 
succes! Steeds meer mensen doen beroep 
op Bouwen op Maat om hun droomhuis 
te realiseren. Samen met hun team van 
enthousiaste medewerkers verwezenlijken 
Gert-Jan en Marc heel wat bouwopdrach-
ten in de regio. Doordat Gert-Jan en Marc 

Gert-Jan + Marc Caerels 

BOUWEN OP MAAT

Verrekijker 40 - 8750 Wingene
0474 52 29 73 - gert-jan@bouwenopmaat.com

www.bouwenopmaat.com

BOUWEN OP MAAT GROEIT EN BLOEIT! 

Daarom zijn we op zoek naar werkkrachten, die met passie en oog voor 
detail de dromen van onze klanten willen realiseren. Wij bieden je een 
boeiende en gevarieerde job dicht bij huis, aantrekkelijke voorwaarden 
en  het loon als je als harder werker verdient!

Heb je interesse om ons gedreven team te vervoegen als ploegbaas, 
metser of vloerder, aarzel dan niet om ons te contacteren! 

zelf  meewerken, kunnen zij elke werf  
eigenhandig en van dichtbij opvolgen. 
Want die coördinatie is cruciaal voor een 
vlotte werking. 

In elk project staat afwerking centraal. Net 
die subtiele details en fi nesse  maken het 
verschil tussen een mooi en prachtig resul-
taat en zorgen ervoor klanten zich perfect 
goed voelen in hun droomhuis! 

Een voorbeeld hiervan is deze prachtige 
woning in Schuiferskapelle. De combina-
tie van houten ramen en “staal-look” alu-
minium verenigt een warm landelijke stijl 
met moderne accenten. Het gevoel van 
ruimte  en het uitzicht naar de tuin zijn 
voor de bewoners heel blangrijk.
We bekijken ieder project op maat, of  
het nu gaat om een moderne woning of  
in landelijke stijl. Zo komen we tegemoet 
aan de wens van de bewoners en kunnen 
we hun (t)huis realiseren.

Bouwen op maat artikel_200x280.indd   2 24/11/17   14:27
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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

Walter en dochter Lies
enig in Vlaanderen :

2x HIB-label en
2x erkenning door
de FOD economie
‘Ambachtsman’

Vanaf 1 januari 2018 nieuwe openingsuren :
zondagvoormiddag op afspraak - maandag rustdag

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

Vanaf 1 december ‘17 : Stockverkoop Rodania +
Timberland + Manfred-craco + Bruce  -30% !

We zijn ook OPEN op zondagen 24 dec. + 31 dec. ‘17

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
• 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

U huurt of bent eigenaar van een appartement of huis ?
Pro� teer nu van ons uitzonderlijk tarief.

Neem tussen 25/10/2017 en 31/12/2017 een woningverzekering Cocoon 
en krijg 2 maanden gratis. Kijk snel op www.dvv.be/wonen

of kom langs in ons kantoor. Wij helpen u graag.

DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 :

LAATAVONDSHOPPING
vanaf 18u30 tot 21u30

met een hapje en een drankje
en 10% directe korting.

Bij aankoop van min €25,
een leuke attentie voor elke klant !

KOOPZONDAGEN
op 17/12, 24/12 en 31/12 van 10u00 tot 16u00.

Tieltstraat 3 - 8750 Wingene - 051 81 09 43
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Toneelkring “DE TOTETREKKERS”
presenteren :

Vrij. 26/01 - 20u Vrij. 02/02 - 20u Vrij. 09/02 - 20 u.
Zat. 27/01 - 20u Zat. 03/02 - 20u Zat. 10/02 - 20 u.
Zon. 28/01 - 16u Zon. 04/02 - 16u

INKOM  : 8 EURO - C.C. DE FENIKS, WINGENE

KAARTENVERKOOP VANAF 1 DECEMBER :
0479 63 30 28 (weekdagen na 18u)

Auteur : Pol Anrys - Regisseur : Michel Rogissart

MARTHA & MATHILDA

Afhaling kaarten op zaterdag 23/12 en zondag 14/01 van 10 tot 12 uur in de Feniks.

Open van dinsdag tem zaterdag
9u30 - 12u en 13u30 - 18u

Markt 8b - 8750 Wingene
tel. 051/70.02.70

info@lingeriebhenzo.be
www.lingeriebhenzo.be

OPEN OP ZONDAG
24 EN 31 DECEMBER 

van 10u tot 16u

Egemsestraat  41a  &  41 b

TE KOOP
KOPPElwOning TE wingEnE

385 m2:grondopp.
nu al    E-peil 35 
met zonnepanelen

grondopp.: 454 m2

nu al    E-peil 35 
met zonnepanelen

Vraag naar meer informatie: 
0470 85 46 90 of info@caerels.be

Tieltsteenweg 2A • 8750 Wingene
www.caerels.be

± ±
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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

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

low budget prijzen
abonnementen vanaf € 21 / 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

GEBOORTEN

Camille Devos

Viek Lannoo

Matheo Bauwens

Op 4 oktober 2017 werd het zusje van Jade en Gisele geboren. Camille is 
het dochtertje van Kristof en Angelique Devos - Allemeersch en wonen 
in de Sprookjesdreef 10 te Zwevezele. Profi ciat !

Op 25 oktober 2017 werd Viek geboren. Hij is het zoontje en tevens 
eerste kindje van Anthony en Lilie-Marie Lannoo - De Loof en wonen 
in de Balgerhoekstraat 17 te Wingene. Profi ciat !

Matheo is het zoontje en tevens eerste kindje van Lars en Stephanie 
Bauwens - Constant en zag het levenslicht op 20 oktober 2017. Zij 
wonen in de Gravestraat 33a te Wingene. Profi ciat !

A Swinging Christmas
starring

 Swing Time Society Big Band

The Cantando Singers

St.-Amanduskerk Wingene22 december 2017         

Tickets 15  €       Kinderen <12j   7 € Ticket inclusief  1 drankje in de Verrekijker

Cantabile Dadizele

19u30  -  Deuren  19u

1 jaar extra garantie 
op uw STIHL 
machine bij gebruik 
van STIHL MotoMix ®

U vindt de volledige actievoorwaarden en het registratieformulier 
op nl.stihl.be/motomix en www.stihl.nl/motomix

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT • PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

Beernemstraat 74
8750 WINGENE

Tel. 051 65 63 90SERVICE - VERKOOP - RENTING
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NEW

VERLEIDELIJK ALS EEN COUPÉ. OVERTUIGEND ALS EEN SUV.
Laat u verleiden door het dynamische design van deze krachtige SUV-coupé. Proef van zijn intens rijplezier en 

al zijn innovatieve rijbijstandssystemen. Zoals actieve remassistentie met voetgangerdetectie (FCM), head-up 

display en 360° camera. Waarop wacht u om de Eclipse Cross bij ons te komen ontdekken en proefrijden?

Geef voorrang aan de veiligheid. Milieu-informatie KB 19.03.2004

6,6 - 7,0 l /100 km NEDC 151 - 159 g/km NEDC www.mitsubishi.be

WWW.DEFOURINTERIEUR.BE
BINNENGEWOON STIJLVOL!

Gsm:0476/343089

WACHT NIET TOT HET AUTOSALON !

PRELAUNCH OP 8/12 en 9/12
BIJ GARAGE VERHENNE

Garage VERHENNE bvba
Beernemsteenweg 27 - 8750 Wingene

Tel. 051 655 123
info@garageverhenne.be

www.garageverhenne.be

DE BESTE OOIT
X-MAX Monokristallijn 300-310 Wp

Made in ITALY sinds 1978          www.sunergsolar.com

Wegens uitbreiding zijn we op zoek 
naar gemotiveerde medewerkers.

Gravestraat 1a - 8750 Wingene
tel. 051 65 75 68 - eddy@electrodepauw.be
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Tinis, de zelfstandige bankagent 
en verzekeringsmakelaar:
net iets beter, net iets anders!

Een klantgericht familiebedrijf dat inzet
op de bescherming van u, uw gezin en
uw patrimonium.

Beernemsteenweg 78 - 8750 Wingene - 051 69 60 62 - info@nvtinis.be

U bent particulier en bent op zoek 
naar een alternatief voor uw 
klassieke spaarrekening, maar 
u wilt ook op elk moment over uw 
kapitaal kunnen beschikken?

Dan is Credo26 Easy (*) 
de geknipte oplossing voor u.
*Gewaarborgde basis- en getrouw-
heidsintrestvoet; gewaarborgd voor 
1 jaar.
(*) product is onderworpen aan Roerende Voorheffing

0,01%*

Basisintrestvoet

0,30%*

Getrouwheids-
intrestvoet

BANK, VERZEKERINGEN

WWW.NVTINIS.BE

WWW.NVTINIS-IMMO.BE
Tine +32 486 50 66 70 | tine@nvtinis-immo.be

Moderne villa op 2.230 m² grond nabij het centrum van 
Tielt. Het pand komt in aanmerking als kantoorgebouw, 
co-working office, privé-woonst met praktijkruimte of als 
alleenstaande villa met maximaal 5 slaapkamers. Ruimte in 
overvloed. Aan u om er creatief mee om te springen. Isola-
tiewerken uitgevoerd na het verkrijgen van de EPC score.

Laad je batterijen op in eigen land! In de verkoop 1 chalet, 
geschikt voor 4 pers. in vakantiepark Landal Les Etoiles, 
Blaimont. Een rustig dorp in de Belgische Ardennen. 
Mogelijke verhuurformules: effectieve netto huurinkomsten 
of vast rendement.

AllEENstAANdE woNING
2 tot 3 slaapkamers, met tuin. 
Instapklaar, te renoveren of op te fris-

sen. Wijde omgeving Wingene, Rudder-
voorde, Hertsberge, Ruiselede,   

Pittem, Aalter, …. 
Een tipgever wordt met veel plezier beloond!

IMMO TINIS: Net iets beter, altijd vastgoed! 
Transparante communicatie, eerlijke contacten en een en-
thousiaste relatie op basis van vertrouwen. 
SAMEN, verkopen wij uw huis!

Wij wensen jullie een gezellige, huiselijke kerstsfeer 
en een boeiend jaar vol nieuwe plannen.!

Vg, Ag, Gvv, Gvkr, Gdv/ EPC: 872kWh/m² 

Vg, Gdr, Gvkr, Gdv, Gvv / EPC: 680kWh/m²

Meulebeekse Steenweg 65, TIElT

Rue de Village 2, BlAIMONT

B
IV

 50
9

 6
36

Vraagprijs: € 79.000

Vraagprijs: DOE EEN BOD

IMMO  
TINIS 

BESTAAT
1 jAAR 
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Eén telefoontje volstaat,
051 65 65 20

of mailtje : wingensekrant@telenet.be

(wij sturen U, samen met het eerste
nummer, een overschrijvingsformulier !)
Indien gewenst kunnen wij het geld ook komen ophalen.

Speciale actie !

U kunt ook 50 euro storten op het
rekeningnummer BE26 4739 0345 5129

met mededeling ‘Nieuw Abonnement W.K.’
of contant betalen op het bureel van ‘t blad, 

Hoogweg 44 te 8750 Wingene.

Bent U nog niet geabonneerd
op De Wingense Krant  ?

Voor slechts 50 euro blijft U vanaf 
nu tot eind volgend jaar

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

WEETJE : Abonnee’s van ‘De Wingense Krant’
kunnen tijdens het jaar 5 gratis zoekertjes plaatsen. 

(waarde : 12,50 euro).
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GEBOORTEN

Milan Spriet

Elise Cuvelier

Ellie Verlinde

Milan is het zoontje en tevens eerste kindje van Davy en Hannelore 
Spriet - De Ruyck en zag het levenslicht op 27 oktober 2017. Zij wonen 
in de Hondsweg 6 te Wingene. Profi ciat !

Elise werd geboren op 8 november 2017 en is het dochtertje van Ste-
faan en Astrid Cuvelier - Logghe. ZIj wonen in de Karnemelkstraat 8 te 
Zwevezele. Profi ciat !

Op 28 oktober 2017 werd het zusje van Noud geboren. Ellie is het 
dochtertje van Lorenzo en Maîke Verlinde - Bocqué en wonen in de 
Schoolstraat 2/0101 te Zwevezele. Profi ciat !

Geplaagd door wanbetalers ?
Laat u professioneel begeleiden

CashFlowSupport,
actief tegen wanbetalers !

Jurgen Sucaet - Zaakvoerder

Lampernissestraat 1b - 8850 Ardooie
www.cashflowsupport.be

contact@cashflowsupport.be
gsm 0473 54 35 50

Omdat u recht hebt op elke cent

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

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

ACTIES VOOR DE FEESTDAGEN :
zie www.bodyline-wingene.be

Je kan er ook doorklikken naar de webshop
van Forever voor leuke geschenkideeën
OOK WELKOM VOOR CADEAUBONNEN !
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Liesbeth Denolf • Schoolstraat 2 • 8750 Zwevezele
T 0473 84 10 49 • info@kantoordenolf.be • www.kantoordenolf.be

Kantoor Denolf 
B O E K H O U D I N G • F I S C A L I T E I T

Kerkplein Wingene I zaterdag 9 december 2017 om 16 uur

24e KERSTMARKT24e KERSTMARKT

Hoogweg 44 - 8750 Wingene - 051 65 65 20
info@vanparys.be - www.vanparys.be

Deken Darraslaan 94 Bus 8
8700 Tielt

0473 43 65 41
 mathias@steenhuyse.com

www.steenhuyse.com

VASTGOED
CENTRUM

Bruggestraat 13 - 8750 Zwevezele - 051 61 30 27
www.era.be/verhaeghe - mail: centrum@era.be

gsm 0495 51 32 38
tel. 051 65 81 24

architectuur
interieur

expertises

info@marclammerant.be
www.marclammerant.be

Schooldreef 31A
8020 Oostkamp

Tel: 050 68 81 99
Fax: 050 67 51 50

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

Ruiseledesteenweg 46
8750 Wingene
Gsm: 0475 44 79 32
Tel: 051 65 79 32
Fax: 051 65 79 33

info@w-n-b.be
www.wnbnatuursteen.be

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

Deken Darraslaan 94 Bus 8 - 8700 Tielt - M 0473 43 65 41
mail@steenhuyse.com - www.steenhuyse.com

Tieltsteenweg 15
8750 Wingene 
T 051 65 56 49
F 051 65 78 08

info@caerels.be
www.caerels.be

Indoor Self CarWash
Soft-CarWash

Tankstation & Shop

inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
toegangscontrole - doormeldingen

camerabewaking - elektriciteit

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

wash
koekoekslaan 5 - 8750 wingene - 0473 65 30 98

pantone 281

pantone 376

S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL

wash
S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL
washTOTAL

TIELT INDOOR SELF- en SOFT WASH
  TANKSTATION

WINGENE INDOOR SELF CARWASH
  TANKSTATION

wash
S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL

a lgemene    bouwonder neming
oude bruggestraat 92, 8750 wingene

bvba

te vermelden bij betaling

Factuurnummer Factuurdatum

OMSCHRIJVING BEDRAG

TOTAAL

BTW     %

TE BETALEN

Handelsregister Brugge 36.584
Telefoon 051 65 53 83
Fax 051 65 71 02
KBC 738-0134234-08
BNP Paribas Fortis 280-0416817-45
Postrekening 000-0724052-44
B.T.W. nr. BE 0407.170.663
Registratienr. 407.170.663/05.11.1.2
Erkenning Klasse 4 D1 / Klasse 1 D-G

Nr 7912

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Eventuele opmerkingen betreffende de vorm of de inhoud van de facturatie zullen maar in aanmerking genomen
worden, indien ze schriftelijk en onder gesloten omslag gedaan worden binnen de 15 dagen na ontvangst der factuur.
2. Alle facturen en rekeningen zijn binnen de dertig dagen te betalen in onze burelen. Het trekken of aannemen van 
effekten doet daaraan geen afbreuk.
3. Alle bedragen die niet vereffend zijn binnen deze termijn, zullen van rechtswege en zonder dat daartoe een
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een intrest van 12%, per jaar opbrengen en bovendien - mits een aanmaning 
bij aangetekend schrijven - verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 75,00, tot vergoeding van de kosten 
en uitgaven die het beheer van het dossier ener onbetaalde schuldvordering meebrengt.
4. De taks of B.T.W. wordt steeds toegepast volgens de inlichtingen die verstrekt worden door de koper of bouwheer 
en onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Boete e.a. die het gevolg zouden zijn van onjuiste
inlichtingen, zullen door ons mogen verhaald worden op de verantwoordelijke.
5. Onze vertegenwoordigers of personeelsleden zijn in geen geval gerechtigd voor ons betalingen te ontvangen of 
kwijtschriften te geven.
6. Voor alle betwistingen en invorderingen zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Oude Bruggestraat 92
8750 Wingene

Tel: 051 65 53 83
Fax: 051 65 71 02

Algemene Bouwonderneming

Schooldreef 31A
8020 Oostkamp

Tel: 050 68 81 99
Fax: 050 67 51 50

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

Ruiseledesteenweg 46
8750 Wingene
Gsm: 0475 44 79 32
Tel: 051 65 79 32
Fax: 051 65 79 33

info@w-n-b.be
www.wnbnatuursteen.be

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

Deken Darraslaan 94 Bus 8 - 8700 Tielt - M 0473 43 65 41
mail@steenhuyse.com - www.steenhuyse.com

Tieltsteenweg 15
8750 Wingene 
T 051 65 56 49
F 051 65 78 08

info@caerels.be
www.caerels.be

Tieltstraat 6
8750 Wingene 
T 051 65 75 60

Indoor Self CarWash
Soft-CarWash

Tankstation & Shop

inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
toegangscontrole - doormeldingen

camerabewaking - elektriciteit

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

wash
koekoekslaan 5 - 8750 wingene - 0473 65 30 98

pantone 281

pantone 376

S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL

wash
S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL
washTOTAL

TIELT INDOOR SELF- en SOFT WASH
  TANKSTATION

WINGENE INDOOR SELF CARWASH
  TANKSTATION

wash
S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL

a lgemene    bouwonder neming
oude bruggestraat 92, 8750 wingene

bvba

te vermelden bij betaling

Factuurnummer Factuurdatum

OMSCHRIJVING BEDRAG

TOTAAL

BTW     %

TE BETALEN

Handelsregister Brugge 36.584
Telefoon 051 65 53 83
Fax 051 65 71 02
KBC 738-0134234-08
BNP Paribas Fortis 280-0416817-45
Postrekening 000-0724052-44
B.T.W. nr. BE 0407.170.663
Registratienr. 407.170.663/05.11.1.2
Erkenning Klasse 4 D1 / Klasse 1 D-G

Nr 7912

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Eventuele opmerkingen betreffende de vorm of de inhoud van de facturatie zullen maar in aanmerking genomen
worden, indien ze schriftelijk en onder gesloten omslag gedaan worden binnen de 15 dagen na ontvangst der factuur.
2. Alle facturen en rekeningen zijn binnen de dertig dagen te betalen in onze burelen. Het trekken of aannemen van 
effekten doet daaraan geen afbreuk.
3. Alle bedragen die niet vereffend zijn binnen deze termijn, zullen van rechtswege en zonder dat daartoe een
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een intrest van 12%, per jaar opbrengen en bovendien - mits een aanmaning 
bij aangetekend schrijven - verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 75,00, tot vergoeding van de kosten 
en uitgaven die het beheer van het dossier ener onbetaalde schuldvordering meebrengt.
4. De taks of B.T.W. wordt steeds toegepast volgens de inlichtingen die verstrekt worden door de koper of bouwheer 
en onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Boete e.a. die het gevolg zouden zijn van onjuiste
inlichtingen, zullen door ons mogen verhaald worden op de verantwoordelijke.
5. Onze vertegenwoordigers of personeelsleden zijn in geen geval gerechtigd voor ons betalingen te ontvangen of 
kwijtschriften te geven.
6. Voor alle betwistingen en invorderingen zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Oude Bruggestraat 92
8750 Wingene

Tel: 051 65 53 83
Fax: 051 65 71 02

Algemene Bouwonderneming

Hille Zuid 29
8750 ZWEVEZELE

www.denbaesjurgen.be

Wingene - Zwevezele
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Service Station & Self Car-Wash

Nick De Four
Boterstraat 27
8750 Zwevezele
gsm 0476 34 30 89
tel-fax 051 74 84 77
contact@defourinterieur.be

WOONKAMER
 KEUKEN • BADKAMER

BUREAU • WINKELINRICHTING
SLAAPKAMER & DRESSING

Wingene - Zwevezele

Sfeervolle kerstmuziek
Glühwein
Kerstworp
Kinderanimatie
Kindermolen
Springkasteel

m.m.v. het gemeentebestuur

nieuwstraat 15 - 8750 wingene
0473 43 65 41 - hello@ikoon.biz

www.ikoon.biz

H i l l e s t e e n w e g  2 0
8 7 5 0  W i n g e n e

P i t t e m s e s t e e n w e g  4 0  
8 7 0 0  T i e l t

WWW.TOTA LWASH . B E

Schooldreef 31A
8020 Oostkamp

Tel: 050 68 81 99
Fax: 050 67 51 50

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

Ruiseledesteenweg 46
8750 Wingene
Gsm: 0475 44 79 32
Tel: 051 65 79 32
Fax: 051 65 79 33

info@w-n-b.be
www.wnbnatuursteen.be

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

Deken Darraslaan 94 Bus 8 - 8700 Tielt - M 0473 43 65 41
mail@steenhuyse.com - www.steenhuyse.com

Tieltsteenweg 15
8750 Wingene 
T 051 65 56 49
F 051 65 78 08

info@caerels.be
www.caerels.be

Indoor Self CarWash
Soft-CarWash

Tankstation & Shop

inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
toegangscontrole - doormeldingen

camerabewaking - elektriciteit

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

wash
koekoekslaan 5 - 8750 wingene - 0473 65 30 98

pantone 281

pantone 376

S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL

wash
S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL
washTOTAL

TIELT INDOOR SELF- en SOFT WASH
  TANKSTATION

WINGENE INDOOR SELF CARWASH
  TANKSTATION

wash
S E L F -  &  S O F T  C A R WA S H  _  S E R V I C E S TAT I O N

TOTAL

a lgemene    bouwonder neming
oude bruggestraat 92, 8750 wingene

bvba

te vermelden bij betaling

Factuurnummer Factuurdatum

OMSCHRIJVING BEDRAG

TOTAAL

BTW     %

TE BETALEN

Handelsregister Brugge 36.584
Telefoon 051 65 53 83
Fax 051 65 71 02
KBC 738-0134234-08
BNP Paribas Fortis 280-0416817-45
Postrekening 000-0724052-44
B.T.W. nr. BE 0407.170.663
Registratienr. 407.170.663/05.11.1.2
Erkenning Klasse 4 D1 / Klasse 1 D-G

Nr 7912

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Eventuele opmerkingen betreffende de vorm of de inhoud van de facturatie zullen maar in aanmerking genomen
worden, indien ze schriftelijk en onder gesloten omslag gedaan worden binnen de 15 dagen na ontvangst der factuur.
2. Alle facturen en rekeningen zijn binnen de dertig dagen te betalen in onze burelen. Het trekken of aannemen van 
effekten doet daaraan geen afbreuk.
3. Alle bedragen die niet vereffend zijn binnen deze termijn, zullen van rechtswege en zonder dat daartoe een
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een intrest van 12%, per jaar opbrengen en bovendien - mits een aanmaning 
bij aangetekend schrijven - verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 75,00, tot vergoeding van de kosten 
en uitgaven die het beheer van het dossier ener onbetaalde schuldvordering meebrengt.
4. De taks of B.T.W. wordt steeds toegepast volgens de inlichtingen die verstrekt worden door de koper of bouwheer 
en onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Boete e.a. die het gevolg zouden zijn van onjuiste
inlichtingen, zullen door ons mogen verhaald worden op de verantwoordelijke.
5. Onze vertegenwoordigers of personeelsleden zijn in geen geval gerechtigd voor ons betalingen te ontvangen of 
kwijtschriften te geven.
6. Voor alle betwistingen en invorderingen zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Oude Bruggestraat 92
8750 Wingene

Tel: 051 65 53 83
Fax: 051 65 71 02

Algemene Bouwonderneming

Schooldreef 31A
8020 Oostkamp

Tel: 050 68 81 99
Fax: 050 67 51 50

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

Ruiseledesteenweg 46
8750 Wingene
Gsm: 0475 44 79 32
Tel: 051 65 79 32
Fax: 051 65 79 33

info@w-n-b.be
www.wnbnatuursteen.be

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

Deken Darraslaan 94 Bus 8 - 8700 Tielt - M 0473 43 65 41
mail@steenhuyse.com - www.steenhuyse.com

Tieltsteenweg 15
8750 Wingene 
T 051 65 56 49
F 051 65 78 08

info@caerels.be
www.caerels.be

Indoor Self CarWash
Soft-CarWash

Tankstation & Shop

inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
toegangscontrole - doormeldingen

camerabewaking - elektriciteit

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

wash
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oude bruggestraat 92, 8750 wingene

bvba

te vermelden bij betaling

Factuurnummer Factuurdatum

OMSCHRIJVING BEDRAG

TOTAAL

BTW     %

TE BETALEN

Handelsregister Brugge 36.584
Telefoon 051 65 53 83
Fax 051 65 71 02
KBC 738-0134234-08
BNP Paribas Fortis 280-0416817-45
Postrekening 000-0724052-44
B.T.W. nr. BE 0407.170.663
Registratienr. 407.170.663/05.11.1.2
Erkenning Klasse 4 D1 / Klasse 1 D-G

Nr 7912

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Eventuele opmerkingen betreffende de vorm of de inhoud van de facturatie zullen maar in aanmerking genomen
worden, indien ze schriftelijk en onder gesloten omslag gedaan worden binnen de 15 dagen na ontvangst der factuur.
2. Alle facturen en rekeningen zijn binnen de dertig dagen te betalen in onze burelen. Het trekken of aannemen van 
effekten doet daaraan geen afbreuk.
3. Alle bedragen die niet vereffend zijn binnen deze termijn, zullen van rechtswege en zonder dat daartoe een
aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een intrest van 12%, per jaar opbrengen en bovendien - mits een aanmaning 
bij aangetekend schrijven - verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 75,00, tot vergoeding van de kosten 
en uitgaven die het beheer van het dossier ener onbetaalde schuldvordering meebrengt.
4. De taks of B.T.W. wordt steeds toegepast volgens de inlichtingen die verstrekt worden door de koper of bouwheer 
en onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Boete e.a. die het gevolg zouden zijn van onjuiste
inlichtingen, zullen door ons mogen verhaald worden op de verantwoordelijke.
5. Onze vertegenwoordigers of personeelsleden zijn in geen geval gerechtigd voor ons betalingen te ontvangen of 
kwijtschriften te geven.
6. Voor alle betwistingen en invorderingen zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Oude Bruggestraat 92
8750 Wingene

Tel: 051 65 53 83
Fax: 051 65 71 02

Algemene Bouwonderneming

KINESITHERAPIE
TAMARA GEVAERT 

HILLE 80  - 8750 ZWEVEZELE  - TEL 051 61 12 33
FAX 051 61 32 14  - GSM 0495 51 47 36

tamara.gevaert@telenet.be

zieken-  EN  personenvervoer  BRACKE

NV Detavernier Service Station
Tieltstraat 72 - IZ De Verrekijker - Wingene

Tel. 051 65 58 14 - info@d-s-s.be - www.d-s-s.be

Shop - Car-Wash

Gasfl essen - Diesel

Benzines

Petroleum C

Gasolie Extra

Tankpiste vrachtwagens
achteraan
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AUTOMOBILIA
EXPERIENCE  DAYS

VRIJDAG
8 DECEMBER

DOMEIN VOSSENBERG  HOOGLEDE

ZATERDAG
9 DECEMBER

ZONDAG
10 DECEMBER

14 TOT 18 UUR 10 TOT 18 UUR 10 TOT 18 UUR

BELEEF DE TOEKOMST

WWW.AUTOMOBILIA.BE

SALON
VOORWAARDEN
EEN NOOIT GEZIENE
KEUZE TOPWAGENS

publi Vossenberg Automobilia 200x280.indd   1 21/11/17   15:40
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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
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ALU PVC
HOUT
OF

Verrekijker 29
8750 Wingene
Koen: 0476 43 00 34
Marieke: 0498 52 52 15
info@in-to.be
www.in-to.be

De winter staat voor de deur.
Houden jouw ramen de koude buiten?
Kies voor nieuwe ramen, bespaar op

jouw energiefactuur en geef de uitstraling
van je huis een nieuwe boost!

december =
kerstactie*

Kom eens langs
in onze toonzaal
en ontdek onze

feestelijke kerstcondities.

*actie geldig bij akkoord
tussen 1-31 december 2017.
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-25% op montuur + glas
-25% op glas*

GRATIS OOGTEST !

*Actie geldig tot eind december 2017

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

23 DECEMBER ’17
SPORT

HALWINGENE
DEUREN: 21 U   |   KASSA: €12   |   VVK: €10

DE LIVE HISTORIE ORGANISEERT

TICKETS & INFO: WWW.LIVEHISTORIE.BE

Charles
van Domburg
(bekend van The Magical 
Flying Thunderbirds)

Vincent
Goeminne

(The Dinky Toys)

Wim
Soutaer
(bekend van de

hit ‘Allemaal’)

Soulbrothers (22:00)

DJ Dirk Stoops (00:00) - DJ Steffy (01:30)

17 4835 Affiche-2017-A5.indd   1 9/10/17   10:01

www.sarotuinontwerp.be 

info@sarotuinontwerp.be

0478 52 21 74

Gespecialiseerd in Tuinarchitectuur

Vijver & Zwemvijver - Zwembad

Residentiële beregening

www.sarotuinontwerp.be 

info@sarotuinontwerp.be

0478 52 21 74

Gespecialiseerd in Tuinarchitectuur

Vijver & Zwemvijver - Zwembad

Residentiële beregening

www.sarotuinontwerp.be 

info@sarotuinontwerp.be

0478 52 21 74

Gespecialiseerd in Tuinarchitectuur

Vijver & Zwemvijver - Zwembad

Residentiële beregening
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Achter de groepspraktijk van Isabelle Cooreman 
staat een sterk en gedreven team van zes vaste 
en twee variabel inzetbare verpleegkundigen. 
Ze bundelen hun krachten en kennis om wie 
zorg nodig heeft in ruime regio Wingene, zo 
goed mogelijk van dienst te zijn met deskundige 
zorg op maat van elke patiënt, steeds in nauw 
overleg met de dokter.

Beernemsteenweg 102, Wingene

Groepspraktijk  
Thuisverpleging  
Cooreman Isabelle

Wij werken met alle mutualiteiten conform de formaliteiten. 

“7 Dagen op 7 kan je op onze thuisverpleging beroep doen. Van 
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.

Door in groep samen te werken, kunnen we onze patiënten 
nog beter van dienst zijn. Iedereen heeft zijn vaste patiënten, 
maar als het nodig is, kan de een vlot invallen voor de andere. 
Het geeft ook de ruimte om tijd te maken voor onze patiënten 
en hun familie, om te luisteren naar hun zorgen en wat hen 
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!”

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

Zorgen
doen we  
samen

        0479 29 11 45
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Isabelle  
Cooreman

Marleen   
Van Parijs

Sven  
Mullie

Dorine  
Vyncke

Anneke   
Vande  
Walle

Evelien  
Van ParysNancy 

Devroe

Suleika 
Verheye
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In het hart van de gemeente Zwevezele realiseert Danneels ‘Residentie 
Pegasus’, een modern en stijlvol appartementencomplex met 22 ruime flats. 

 • Lichtrijke en ruime appartementen
 • 2 of 3 slaapkamers
 • Incl. terras en garage
 • Verfijnde architectuur
 • Hoogstaande afwerkingsgraad

22 LICHTRIJKE APPARTEMENTEN
OP DE MARKT VAN ZWEVEZELE

NIEUW: RESIDENTIE PEGASUS

In het hart van de gemeente Zwevezele realiseert Danneels ‘Residentie 

INFOAVOND
13 DEC OM 19U

Info en inschrijvingen:
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BASIN STORE  
& OUTLET PRO

www.basin.be

Basin Chemie nv 
Gravestraat 7A 

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

info@basin.be

Parket of meubel? Vernis, lijm, beits of olie? Professioneel of parti culier 

gebruik? Wie je ook bent en wat je ook zoekt, BASIN heeft dé oplossing. 

Breng gerust een bezoek aan onze BASIN STORE en krijg in de maand 

december 10 % korting op al onze producten.

Daarnaast geniet u het ganse jaar door van voordelige acties op ons oud 

productgamma in onze OUTLET PRO.

Van maandag t.e.m. vrijdag 

staat ons personeel, doorlopend 

van 08:00 tot 17:00, steeds  

tot uw dienst.

BEZOEK ONZE  EEN PRETTIG 
EINDEJAAR
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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.
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Wingenesteenweg 16  |  8750 Zwevezele  |  tel. 051 61 34 86
www.hoeveslagerijverstraete.be  |  verstraetjes@skynet.be

dinsdag t.e.m. donderdag van 7.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 19.00 u.
vrijdag en zaterdag van 7.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 u. - zondag en maandag gesloten

✁✁
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GRATIS
2 witte worsten

bij aankoop van een bloedworst

1 bon per klant en geldig tot 15/12

Naam : ………………...……………………………

Mail : ……………………....…………………………

GRATIS
potje krabsalade
1 bon per klant en geldig tot 15/12

Naam : ………………...……………………………

Mail : ……………………....…………………………

BloedworstDroge worstjes

€ 5,59 / kg
€ 0,69 / stuk
10+1 GRATIS

Huisbereide
gekookte ham

€ 8,99/kg

Een volledige ham
gratis versneden
en vacuum verpakt ……………  € 8,00/kg

Iedere week DAGSCHOTEL
van de week aan € 3,90

Huisbereide
charcuteriecolli € 15

6 sneden champignonworst
                 parijzerworst

6 sneden salami extra

7 sneden huisbereid gerookt spek

8 sneden ambachtelijk
                 gerookte nootham

8 sneden boterhamworst

7 sneden kippenwit naar keuze

6 sneden ambachtelijk gekookte ham

150 gr preparé van het huis

150 gr Jimsalade

+ GRATIS
2 ambachtelijke droge worsten

Voordeelcolli € 50
Cordon Bleu (3 stuks)
Ardeense burger (2 stuks)
Kippenburgers (2 stuks)
Pizzaburgers (2 stuks)
Boomstammetjes (4 stuks)
Worst naar keuze (3 stuks)
Chipolata (2 stuks)
Gehakt naar keuze (½ kg)
Ardeense kotelet (3 stuks)
Schnitzels (3 stuks)
Gyros (½ kg)
Filet/Spieringkotelet (2 stuks)
Vers spek (2 stuks)
Hoevekip (1 stuk)
Kipfi let (1 stuk) hetzij
Kippenbillen (2 stuks) € 5,50/kg

Maandcolli € 100
1 kg biefstuk
1 kg stoofvlees naar keuze
1 kg gehakt naar keuze
1 kg worst
1 kg varkensgebraad
1 kg varkenskoteletten
1 kg gyros
1 kg ardeens gebraad of sneden
1 kg schnitzels
1 kg hamburgers
1 kg cordon bleu
1 kg boomstammetjes
1 kg gehaktbrood
1 kg kippenbillen
1 hoevekip
1 kg frietjes hetzij

+ GRATIS GESCHENK  € 6,25/kg

+ GRATIS
FRIETJES

Bekijk onze nieuwe website ‘www.hoeveslagerijverstraete.be’
en ontdek onze nieuwe eindejaarsfolder !

Bestel tijdig voor uw kerst- en eindejaarsfeesten.

Gerookt
noothammetje

€ 8,00/kg
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2e div. dames B Bovoc Bouwel - Wivo  0-3 
(15/25, 8/25, 24/26) ; Beloften: 0-3

Opnieuw stond er een verre verplaatsing op de 
kalender voor de dames van Wivo. Ondanks de lange 
afstand waren er toch heel wat supporters komen 
opdagen om Wivo naar de overwinning te schreeu-
wen. Wivo begon slordig maar naarmate de eerste 
set vorderde, kwamen de dames meer in de wed-
strijd. Na een gelijk opgaand spel tot 10-10 maakte 
Wivo een kloof en won de eerste set overtuigend. 

In de tweede set begon Marth met een opslag-
reeks waardoor er al snel een 1-8 score op het sco-
rebord verscheen. Met opslagreeksen van Julie en 
Silke werd deze kloof de gehele set aangehouden. 
Wivo won overtuigend.

De derde set begon Bouwel opnieuw met haar 
startopstelling van de eerste set. Bouwel begon 
meer te verdedigen, Wivo maakte meer individuele 
en collectieve fouten. Zo had Bouwel de volledige 
set een voorsprong. Na enkele wissels en een op-
slagreeks van Fiebe kwam Wivo terug in de set en 
won het met 24-26. Een zeer spannend einde van 
de wedstrijd waardoor de vreugde groot was binnen 
het team van Wivo
Volley Toer 2.B Reeks 2 De Haan - Wivo: 1-7 (8/25, 

17/25, 25/21, 23/25, 19/25, 9/25, 10/25, 20/25)
Tegen het 2de geplaatste De Haan speelden onze 

youngsters een stevige partij. Sommige sets werden 
vlot gewonnen, andere pas op het einde. Wivo was 
vooral serverend en opbouwend de betere ploeg.

Beker U15 Meisjes Venus Oostkamp - Vc Wivo: 
3-0 (25/12, 25/12, 25/19)

Bekeren in de achtste finale is al een ferme pres-
tatie op zich. Uitkomen tegen een hoger geklas-
seerd en zeer sterk Oostkamp kan ons enkel maar 
ervaring bijbrengen. De thuisploeg had een zware 
opslag en aanval. Wij zijn daar uiteraard nog niet 
genoeg op getraind en ook in onze competitie ko-
men we zo’n ploeg niet tegen. Maar wij hebben ons 
niet laten doen en reageerden zeer sterk met veel 
verdedigingswerk.
Wedstrijden voor 02-12-2017
- 3e Prov. Dames B, 21:00: Wivo B - V. Roeselare B
Wedstrijden voor 02-12-2017
- 2e Div. Dames B, 20:30: Wivo - Londerzeel 
- 2e Prov. Heren, 17:00: Olva Brugge C - Wivo 
- 3e Prov. Dames B, 17:00: Wivo B - Tievolley Tielt B
- 4e Prov. Dames B, 19:30: Lichtervelde B - Wivo C
- 4e Prov. Dames B, 16:30: Wivo D (Zb) - St-El.-Winkel
- U13 Meisjes Reg. B, 13:00: Wivo B - Vkt Torhout B
- U13 Meisjes Reg. B, 13:00: Wivo A - Lichtervelde  A
- VT 2.B Ereklasse R 2, 13:00: Wivo - P. Zedelgem A

WIVO 
VOLLEYBALNIEUWS WZC ‘MARIA TER RUSTE

Benefietactie eindejaarsfeesten 
t.v.v de animatie voor de bewoners

Beste bewoner, familie, medewerker, vrijwilliger 
en sympathisant,

Dit jaar organiseren we opnieuw onze benefi-
etactie hiermee willen we onderstaande projecten 
uitwerken: daguitstappen met de minibus ; trak-
taat tijdens de wandeltochten ; bezoeken van de 
ijskar ; organiseren van optredens rond Kerstmis, 
Pasen en verjaardagsfeesten ; aankoop van crea-
materialen voor diverse workshops ; aankoop van 
ontspanningsmaterialen ; onderhoud van de CRDL 
(klankschaal) ; onderhoud van huisdieren.

Tijdens de feestdagen wordt een frisse cava (mas 
d’ancosa) of een smaakvolle wijn (rood: Charme de 
mauriac syrah en wit: Charme de mauriac sauvi-
gnon blanc) wel geapprecieerd bij het aperitief of 
de feestelijke maaltijd. Misschien ook wel een orig-
ineel kerst- of nieuwjaarsgeschenk voor vrienden, 
kinderen of kleinkinderen. Als afsluiter kan u uw 
gasten verwennen met een overheerlijke en am-
bachtelijk bereide ‘Florentine, truffel of zeevrucht’. 
Als dat niet feestelijk is!

Via de bestelbon kan u uw keuze doorgeven. of 
mailen naar ergozwev@gvo.be. Betaling kan cash 
of via rekening BE84 3850 0499 5159 met als me-
dedeling ‘uw naam en voornaam, benefiet 2017’ 
voor woensdag 6 december.

Uw bestelling kan afgehaald worden op vrijdag 
15 december van 8u tot 19u. In de namiddag gaat 
onze kerstmarkt door, eveneens welkom. Lukt dit 
niet dan kunt u uw bestelling afhalen in de week 
van 18 december. Zie bestelbon.

Alvast dank aan alle kopers en verkopers voor 
uw medewerking en steun! Wij wensen u alvast 
prettige eindejaarsfeesten toe.

Namens het team zinvolle dagbesteding en al-
gemeen directeur Dhr. Wim Velghe.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
De tijd dat Vlamingen massaal de grens over-

staken om in het Nederlandse Sluis hun verval-
len couponnetjes van  kasbons te gaan verzilve-
ren, ligt al een tijdje achter ons. De voertaal die 
in de wachtzaal van de bank gevoerd werd, was 
in hoofdzaak onze streektaal, en te horen aan de 
tongval van de loketbedienden waren de meesten 
onder hen ook uit onze streek afkomstig. Vlaams 
was er bijgevolg troef.

Een volgnummertje trekken, rustig je beurt af-
wachten en ontvangen. De vijfentwintig procent 
voorheffing (zeg maar belasting) die we aldus 
voor ons land ontdoken was mooi meegenomen. 
Aan deze manier van handelen was op zich niets 
onwettelijks, maar fiscale fraude – waar wij al lang 
kampioenen in zijn – dat  was het op zijn minst 
wel. En dan maar op kosten van de Belgische Staat 
gaan winkelen. 

Belastingontduiking is nog altijd de nationale 
sport bij uitstek, maar voor de kleine spaarder 
zijn ondertussen alle deuren netjes gesloten. Voor 
kapitaalkrachtigen en grote ondernemingen is 
er nog altijd buurland Luxemburg, maar vooral 
de belastingparadijzen als Bermuda en Panama, 
waar de laatste tijd zoveel rond te doen is. Hoe-
veel miljoenen de Staat hierdoor misloop is bij 
benadering niet te schatten. Kan onze overheid 
daar echt niets aan doen? Of is het van willen en 
niet kunnen? Onze   verantwoordelijke ministers 
reageren al jaren laks via deze belastingontwijking. 
En ze schieten bovendien op flagrante wijze te kort 
op de aanpak van belastingsfraude in eigen land. 

Een boutade luidt: zet twee economen samen, 
en je krijgt drie verschillende gedachten als re-
sultaat. Nog vorig jaar ondertekenden  350 eco-
nomen  een rapport waarin werd beweerd dat 
belastingsparadijzen niet te verantwoorden zijn en 
economisch niet te rechtvaardigen. En dat zijn toch 
mensen die ter zake bevoegd zijn.  Onze politieke 
verantwoordelijken lijken niet echt geïnteresseerd 
te zijn in de strijd tegen fiscale fraude. In elk geval 
lijken ze echt lui. De zwarte economie in ons land 
is goed voor 70 miljard euro.

Klap op de vuurpijl is dat ook onze overheid 
niet vrijuit gaat op gebied van investeren in belas-
tingparadijzen. Het overheidsbedrijf voor interna-
tionale investeringen werkt ondermeer al 18 jaar 
voor een havenbedrijf in Vietnam en dit met een 
schermvennootschap op de Maagdeneilanden 
waar geen fiscale heffingen van toepassing zijn. 
Belgische politici en fiscale fraude, ook dat blijkt 
inderdaad een moeilik verhaal te blijven.

(Nomort)

VELDRIJDEN 
Na een dijk van een wedstrijd wist onze gewezen 

Wingenaar Michael Vanthourenhout zich zondag, 
in de veldrit te Hamme, nog eens  naar een podi-
umplaats te wurmen. Alleen Europees kampioen 
Van der Poel en wereldkampioen Van Aert moest 
hij voor laten gaan. Samen met zijn vijfde plaats 
van daags voordien in Duitsland kan ‘onze witten’ 
op een bijzonder succesvol weekend terugblikken. 
De beide resultaten bewijzen dat hij stilaan naar 
zijn hoogvorm toepiekt.  

(Nomort)

1ste KERSTHAPPENING
Op vrijdag 08/12 van 13u tot 18u, zaterdag 

09/12 en zondag 10/12 van 10u tot 18u. is er 
een kersthappening bij Ann Van Wonterghem, 
Lavoordestraat 32 te Wingene. Info: 0478 37 79 88.

U vindt er uw originele Kerst- en eindejaarge-
schenken !! Tupperware: ontdek de nieuwe ein-
dejaarscollectie. Koffie-shop.be: ambachtelijke 
koffie en geschenkmanden. Hade-C.be: creatieve 
handgemaakte en geprinte wenskaarten.

Maak elke dag kans op 2 mooie geschenkpak-
ketjes !! U wordt er volledig vrijblijvend warm 
ontvangen met een kopje koffie en een gebakje.

REÜNIE VOOR DE 50-JARIGEN VAN DE WIJK SINT-ELOOI...
Op zaterdag 18 november 2017 kwamen de klas- en leeftijdgenoten samen in het gemeentehuis 

te Wingene. Enkele leraars van toen hadden eraan gehouden aanwezig te zijn op deze samenkomst. 
Schepen Lieven Huys haalde heel wat herinneringen naar boven en zo kregen we te horen dat ze van 
Zuster Majella een stevige basis hebben meegekregen. Juffrouw Ludwine tekende op het bord en kleur-
de deze gaandeweg. Van meester Cyriel mochten ze iedere keer dat ze een sommetje juist hadden een 
sprong vooruit maken en van meester Lionel leerden ze Frans en kregen ze een basis wiskunde mee 
om het middelbaar goed door te komen... Sommigen kwamen heel ver om aanwezig te zijn op deze 
reünie : Zaventem, Denderleeuw, Heis-Op-Den-Berg, Overijse, Eernegem... Carreweyn Pascal, Carrewyn 
Mireille, Delodder Hyacintha, Demeyere Heidi, Haeck Yvan, Huys Ronny, Minne Ann, Patteeuw Lieven, 
Quintyn Marina, Uyttenhove Geert en Vanderhaeghen Katelijne waren aanwezig op deze bijzondere 
reünie. Het werd een gezellige samenkomst...
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Terug naar… 
Wingene’s rijk verleden

624
Nieuws uit de openbare bibliotheek van Wingene

DE KASTELEN VAN WINGENE (34)
Vervolg van dit verhaal wordt uitgesteld naar 

volgende week.

Aanwinsten “Die Leese Beese”
Romans
- Wie niet weg is (thriller), M.J. Arlidge
- Biefstuk, Judith Eykelenboom
- Morgenster (thriller), Wim Menheer
- En toen werd het zwart, Yannick Ottoy
- Drang, Yannick Ottoy
- Het leven in tijden van vrede, Francesco Pecoraro
- Zei mijn vrouw, Marnix Peeters
- Het huis van de zalmen, Marc Reugebrink
Informatieve werken
- Het huis aan het meer (geschiedenis - landen - 

Duitsland), Thomas Harding
- De opstand van de natuur (geschiedenis - Wes-

terse geschiedenis - Nieuwe tijd),Philipp Blom
- 1933 (geschiedenis - 20ste-21ste eeuw - WO 

II - Derde Rijk),Philip Metcalfe
- Tegen de stroom in (geschiedenis - 20ste-21ste 

eeuw - Belgisch koningshuis), Mark van den 
Wijngaert

- Liefde in tijden van angst (samenleving - maat-
schappijvisies), Bleri Lleshi

- Frontlijnen (samenleving - bedrijf - internationale 
economie), Nick Meynen

- De man die de perfecte roman schreef (kunst - 
literatuur - schrijvers - Williams,  John), Charles 
J. Shields

- Baked Louie’s feest! (dagelijks leven - eten/
drinken - kookboeken - brood/gebak), Louie van 
Nieuwenborgh

Dvd’s
- The Christmas Candle (kerst), John Stephenson
- A dog’s purpose (humor), Lasse Hallström
- Lady Macbeth (drama), William Oldroyd
- Logan (science fiction), James Mangold
- Sprakeloos (drama - Belgisch) (A), Hilde van 

Mieghem
Jeugd - Romans
- Avontuur bij FC Top, Fred Diks
- Het alfabet van Candice Phee, Barry Jonsberg
- Zoeker (fantasy), Veronica Rossi
- Opa Appel is de beste!, Janneke Schotveld
- De lokroep van het water (fantasy), Tanya Stew-

ner
- De kleuren van de zee (fantasy), Tanya Stewner
- Het geheim van de oceanen (fantasy), Tanya 

Stewner
- Tante Teefje (humor), Ruth Verstraeten
Jeugd - Boekstart (voor baby’s),  Kleuter-,  Peu-
ter- en Weetboeken
- De coole cowboy (K - avontuur/fantasie - humor), 

Tjibbe Veldkamp
- Gloob & Teo en het zeemonster (K - natuur), 

Gunter Segers
- Smullen met bruin/groen/ornaje/geel/rood/wit 

voedsel (K - eten/drinken), Lisa Bullard
Jeugd - Dvd’s
- De familiekerst (kerst), Carsten Rudolf
- Hoe tem je een draak 2, Dean Deblois
- Kasper en de kerstengelen (kerst), Aniëlle Web-

ster
- Solan & Ludwig en de sneeuwmachine (kerst), 

Rasmus A. Sivertsen
- Het allermooiste cadeau (kerst), W. Awdry
Jeugd - Cd’s
- Oliebollenparty, Cowboy Billie Boem

Kris Ghekiere

0486 55 55 96 I www.cvok.be

Geniet van €5 korting als nieuwe klant

PERSNOTA BURGERBELANGEN
Is de digitale klantenkaart en de Wingense 

geschenkbon  op komst ?
Op de gemeenteraad van 26 oktober 2015 stel-

de de fractie Burgerbelangen voor om een ge-
meentelijke geschenkbon te introduceren in onze 
gemeente, in navolging van het succes van een 
dergelijke bon in andere gemeenten zoals Lich-
tervelde, Tielt, Ardooie, enz… 

Uit een bevraging door Burgerbelangen bij de 
lokale handelaars bleek dat 98 % voorstander 
was van de introductie van een gemeentelijke 
geschenkbon.

De fractie CD&V stelde achter het idee van een 
gemeentelijke geschenkbon te staan maar het in-
zetten van ambtenaren voor de verkoop van een 
commercieel product was volgens hen geen ge-
meentelijke taak, en CD&V stemde het agendapunt 
weg. In de voorbije twee jaar vielen er ondertussen 
nog geen concrete initiatieven op te merken om 
een gemeentelijke geschenkbon of iets dergelijks 
te introduceren. 

Daarom stelde de fractie Burgerbelangen op de 
gemeenteraad van 27 november 2017 voor:
- Een marktonderzoek op te starten naar de ver-

schillende soorten en modaliteiten van digitale 
spaar- en betaalsystemen en digitale geschenk-
bonnen voor gemeenten en handelaars,

- Contact te leggen met verschillende private 
aanbieders van digitale klantenkaarten/ge-
schenkbonnen en spaarsystemen voor gemeen-
ten en handelaars (zoals bvb. Gift2Gift – JOYN 
– Plusdeals e.a..) en hen uit te nodigen om een 
uitgewerkt voorstel te doen,

- Een samenwerkingsverband  af te sluiten met  
één private partner die het beste voorstel  qua 
prijs/kwaliteit/modaliteit aanbiedt,

- Een voorlichtingsavond te organiseren voor de 
handelaars uit Wingene en Zwevezele,

- Een verdeling van de financiële lasten af te 
spreken tussen de gemeente en de handelaars 
die instappen in het systeem van digitale klan-
tenkaart/geschenkbon.

- Na te gaan of,  en indien ja, in welke mate de 
gedane investering in aanmerking komt voor 
subsidies (bv. EFRO-subsidie= Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling).
CD&V stelde dat onze plaatselijke middenstands-

vereniging UNIZO ondertussen een marktonder-
zoek terzake gedaan heeft en JOYN als private 
partner verkozen heeft. Wij wensen Unizo Winge-
ne-Zwevezele hierbij alle succes toe!

Burgerbelangen zal de invoering van de digita-
le klantenkaart/geschenkbon verder opvolgen en 
streven naar een maximale ondersteuning voor 
deze opwaardering van onze lokale economie 
vanuit de gemeente. 

Namens Burgerbelangen : Peter Castelein – Erny 
Lanckriet – Sandy Quintyn – Fabienne Allaert – Stein 

Deproost – Marc Vanoverschelde – Martine Devisscher.

BBC DE WEST-HOEK
De Westhoek - Latem-De Pinte  63-59

Met zowat een derde van de speelkalender afge-
werkt kan onze Zwevezeelse basketbalploeg met 
rechtmatige fierheid terugblikken op de behaalde 
resultaten. Als nieuwkomer in de landelijke afdeling 
is een plaats binnen de top drie inderdaad meer dan 
een droom. De wedstrijd van vorige zaterdag was 
een echte thriller, maar De West-Hoek haalde ten-
slotte toch het laken naar zich toe. Komend weekend 
is er de verplaatsing naar Izegem, met de tweede 
plaats als inzet.

Scores: Mortier Arne 8 ; Castelein Ruben 17 ; De-
sutter Seppe : Petitperre Kevin 4 ; Bourdaux Laurens ; 
Vanceysedle Tom 2 ; Jonckheere Mathias 2 ; Rotsaert 
Dries 12 ; Vermeersch Ward.

(Nomort)

NATUURSTEEN
CHRISTIAENS n.v.
ARDUIN - MARMER - GRANIET - WITSTEEN

verwerkt in al zijn toepassingen

DORPELS - MARMERTABLETTEN - SCHOUWEN
TAFELS - KEUKENBLADEN - FACADES

DEUROMLIJSTINGEN - TEGELS - GRAFZERKEN

Toonzaal - Werkhuis : Bijhuis :
Brandstraat 62 Predikherenstraat 13a
8755 Ruiselede (Doomkerke) 8750 Wingene
Tel. 051/68.80.45 Tel. 051/65.71.57

VERRASSINGSFOTO’S
De muzikale jongen die op zondag 26 novem-

ber zijn 50e verjaardag mocht vieren was Rudi 
Verhelst en de jonge kerel die op 23 november 
eveneens zijn 50e verjaardag mocht vieren was 
Danny Scherrens.

MEVROUW

NOËLLA
HOSTENS

echtgenote van de heer 
José Demeulenaere

Geboren te Roeselare op 26 juni 1939 en 
overleden in het Sint-Andriesziekenhuis 

te Tielt op 27 november 2017.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden 

in intieme familiekring.
Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene. 

Online condoleren op www.uitvaartendenolf.be

†  IN MEMORIAM  †

MEVROUW

ANNA
VERLEYE

weduwe van de heer 
Eligius Decock († 2009)

Geboren te Zwevezele op 23 juli 1938 en 
plots overleden in het WZC Klaverveld te 

Zedelgem op 23 november 2017.
De plechtige rouwdienst heeft plaats in 
de Sint-Aldegondiskerk te Zwevezele op 

ZATERDAG 2 DECEMBER 2017 om 10u30.
Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene. 

Online condoleren op www.uitvaartendenolf.be

†  IN MEMORIAM  †

DE HEER

JOZEF
LANCKRIET

echtgenoot van mevrouw 
Maria Vanlandschoot

Geboren te Ruiselede op 27 november 
1931 en overleden in het Sint-Andries- 

ziekenhuis te Tielt op 24 november 2017.
De plechtige rouwdienst had plaats in de 

Sint-Aldegondiskerk te Zwevezele op 
DONDERDAG 30 NOVEMBER ‘17 om 10 u.

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

†  IN MEMORIAM  †
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Bij Traiteur Anouchka
Hille 172 te Zwevezele

NIEUWE EINDEJAARSFOLDER
TE VERKRIJGEN !

MENU 3: Broccolisoep met spek ;
St.-Jacobsschelp ; Eendefi let

met Bigaradesaus, groenten en gratin
website: traiteuranouchka.weebly.com

MARIA TER RUSTE LOOPT WARM VOOR 
DE WARMSTE WEEK VAN HET JAAR  

Van maandag 18 december tot en met zondag 
24 december kan u terecht in de ‘warmste’ cafe-
taria, Beernemstraat 14 te Wingene van 13u30 tot 
17u.  U kunt er genieten van: warme chocolade-
melk, Hasseltse koffi  e of warme appeltaart al dan 
niet met een vleugje slagroom. 

Indien gewenst kan u experimenteren met de 
CRDL schaal. 

Kinderen kunnen spelletjes spelen op de tover-
tafel. Kom gerust eens langs en geniet met familie 
en vrienden van dit warme initiatief.

Terwijl u in onze cafetaria vertoeft, bent u mis-
schien nieuwsgierig naar ‘de schatten op zolder’. De 
deuren van onze zolder worden opengesteld op 
maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 decem-
ber telkens van 14u tot 17u. U vindt er misschien 
wel iets naar uw smaak: een relaxzetel, tafels, stoe-
len, decoratiemateriaal,… De artikelen worden niet 
geprijsd. We vragen een vrijwillige bijdrage voor 
onze schatten op zolder. Kom zeker een kijkje ne-
men. Iedereen is van harte welkom!                                                                                  

De opbrengst van beide initiatieven gaat naar 
het onderhoud van de CRDL schaal. Een hoog-
technologisch instrument dat aanraking vertaalt 
in geluid en interactie mogelijk maakt bij personen 
die moeite hebben met communicatie of sociale 
interactie, zoals bewoners in een ver gevorderd                               
stadium van dementie.

Vertel het familie, buren, Jan met de pet en kom 
massaal langs. Meer info 051 61 10 82 en vragen 
naar Inne.

We maken het samen extra gezellig tijdens de 
warmste week van Music for life.

RADIO MOLENLAND FM
WORDT RADIO OOST WEST

Deze zomer kreeg radio 
Molenland FM van minis-
ter van Media Sven Gatz te 
horen dat ze een erkenning 
binnenhaalden om ook 
vanaf 1 januari 2018 ver-
der uit te zenden als lokale 
radio. Het nieuwe regionale 
radiostation zal dan te ho-
ren zijn op de frequenties 
106.5 FM in Tielt én 107.3 
FM in Wielsbeke. Zo kunnen we de luisteraars in 
het oosten van de provincie West-Vlaanderen be-
reiken. Het station zal dan ook bekend staan als 
Radio Oost West en niet langer als Molenland FM. 

Vanaf 1 januari 2018 komt Radio Oost West met 
een aangepast programmaschema. Klassiekers zo-
als Muziekamenten, De Aperitiefshow, De Neder-
landstalige top 15, De Muzikale Letter, De Wakke-
re Wekker, Middagmix… blijven bestaan, andere 
programma’s krijgen een nieuw jasje. De muziek 
zal nog steeds bestaan uit een combinatie van 
klassiekers en hits, zowel internationaal als Vlaams. 

Wie samen met de radiomakers afscheid wil ne-
men van radio Molenland FM en de geboorte van 
Radio Oost West wil vieren, is op zondag 31 de-
cember 2017 welkom in onze studio, gelegen in de 
Hoogweg 16 in Wingene en dat van 10 tot 18 uur.

MARIA TER RUSTE SWINGT
 De laatste weken waren het topdagen in Ma-

ria ter Ruste te Wingene. In het kader van de ou-
derenweek konden de bewoners genieten van 2 
‘franse’ weken. We gingen van start met een ape-
ritief en hapjes ook het zelfbereide fi ngerfood met 
bladerdeeg, pesto, mozzarella en gandaham  viel 
zeer in de smaak. Het werd heel gezellig tijdens 
de volksspelen. We hebben toch enkele topspelers 
in huis. Wie even in het nieuw wou, kon langsko-
men bij Ligné Douce die met comfortkledij aan 
huis kwam. Het hoogtepunt   was het optreden 
van Ronald Lee White. De sfeer zat er meteen in, 
het was een onvergetelijke namiddag die dankzij 
de steun van OKRA Zwevezele mogelijk werd ge-
maakt. De weken worden smakelijk afgerond met 
tomatenroomsoep, varkenswangetjes in kriekbier 
of tongrolletjes in nantuasaus en feestgebak. Op 
zondag wacht nog een heerlijk ontbijt met ont-
bijtkoeken. Als dat niet feestelijk is!

Optiek • Optometrie • Contactlezen

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

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

Nieuwe collectie Silhouette, de
comfortabele glasbril al vanaf € 295.
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

BIJEENKOMST VAN DE ‘47-ERS TE IN HET GEMEENTEHUIS TE WINGENE...
Op zondagmiddag 26 november 2017 was er voor de 5e maal een reünie georganiseerd voor de 

70-jarigen, een receptie werd door het gemeentebestuur aangeboden. De burgemeester gaf een beetje
het verloop van hun schooljaren, hoe het vroeger aan toe ging, vooral de manier van lesgeven. Na 
het offi  cieel gedeelte werd een foto genomen van het gezelschap. Daarna volgde de receptie waar 
we daarna vertrokken richting restaurant ‘t Blauwhuis, waar er ook een korte receptie was, gevolgd 
door een verzorgde maaltijd met voor- en hoofdgerecht en een dessertbord.  Voor de dansliefhebbers 
werd nog enkele uurtjes muziek gedraaid. Iedereen trok tevreden huiswaarts. Afspraak binnen 5 jaar ?

Volgende personen tekenden present voor de foto : Braeckevelt Dirk, Braeckevelt Hugo, Braeckevelt 
Jacqueline, Braeckevelt Frans, Braeckevelt Diane, Claerhout Lutgarde, Cogge Annie, Deserranno Monique, 
Detombe Jacqueline, Debel Christiane, Dewit Christiane, Dekeyzer Nelly, Deschepper Frieda, Danneels 
Joris, Decoster Maurits, Deblaere Jacqueline, Deblaere Lydia, Lagrain Christine, Degroote Nicole, De-
blaere Norbert, Goeminne Godfried, Hellebuyck Paula, Huyghe Jozef, Houttekier Yvonne, Minne Liset-
te, Minne André, Nemegeer Bertrand, Serry Lea, Schoonbaert Jean, Vanparys Firmin, Vancraeymeersch 
Marie-Jeanne, Vanhove Eric, Vancolen Gilbert, Verhenne Christine, Verheye Willy, Verhoestraete Arlette, 
Verkest Anne-Mie, Verhenne Lea. Organisatie : Firmin, Christine Verhenne, Annemie en Christiane Dewit.
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2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

Stoffen Pol VAN EENOO - Haute Couture Desig-
nerstoffen - 30% korting wegens verfraaiings-
werken. Gistelsesteenweg 287 - 8200 Sint-Andries 
(Brugge). Tel. 050 38 64 90 - www.polvaneenoo.be.

BRANDHOUT BART VICTOR : Beuk + eik, thuis-
levering of afhaling mogelijk. Hekkestraat 26 te 
Wingene. Tel. 0494 75 70 38.

‘PUPPY PARTY’ bij HORTA VANDECAVEYE : be-
groeting, spel en socialisatie voor puppy’s (vanaf 
10 weken tot 1jaar). Op zaterdag 9 december.   
GRATIS INSCHRIJVING in de winkel of via mail naar 
wingene@horta.org.   Wij zien er al naar uit, jullie 
ook ?! Beernemstwg 16 – WINGENE.

Ze zijn er ! DE LEVENDE KERSTBOMEN recht-
streeks uit de Ardennen - zonder naaldverlies  
- Extra korting op KUNSTKERSTBOMEN (-20%) 
- KERSTDECORATIE (-30%) - ook ruime keuze in 
KERSTVERLICHTNG. Welkom hiervoor bij HORTA 
VANDECAVEYE – Beernemstwg 16 – WINGENE – 
051/65.5329.

TE KOOP : 2 steriliseerketels ; 1 thermometer ; 1 
gasbrander - 7 inlegbokalen 1,5l ; 8 inlegbokalen 
1 l ; 38 inlegbokalen 0,5 l. Prijs o.t.k., 0494 63 67 15.

TE KOOP : Keukentafel, afm. 140 x 90 cm (uittrek-
baar tot 180 cm, cremekleurig blad en antraciet 
poten (€ 125), in prima staat. Tel. 0476 70 41 80.

TE KOOP: Moderne schommelzetel (zwart), ideaal 
voor kamer of in veranda, € 25. Tel. 0476 70 41 80.

TE KOOP : Bubbelbad (zelf af te breken) ; Kleine be-
roepsserre 3x4 m (zelf af te breken) ; Antieke drie-
band biljarttafel. Alles prijs o.t.k., tel. 050 27 96 35.

TE KOOP : Elektrisch fornuis met oven, 1 jaar oud, 
weg wegens verhuis, 150 euro. Tel. 0478 27 20 94.

TE KOOP : Oude en nieuwe boeken, fictie en 
non-fictie (2 tot 10 euro). Kunstkerstboom, 10 euro. 
Bel voor afspraak, 051 655 461.

KERSTBOMEN : groen, blauw, nordmaniana (geen 
naaldverlies), Willy Devos, Peerstalstraat 33, Win-
gene. Tel. 050 27 75 06.

TE KOOP : Luchtdrukcompressor met electromotor 
op 380 en drukregelaar. Drukvat 120 liter. Prijs 
o.t.k., 0477 63 09 15.

GEVRAAGD : Houten kleerhangers, tel. 0477 63 
09 15.

Sam en Mieke Storme-Boone zoeken voor de firma 
DEMAKON te Pittem : HULP voor de METAAL-
BOUW. Bij interesse graag mailen naar Mieke.
Boone@demakon.be of bellen naar 051/46.47.49.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : De Schacht Helena, d.v. De Schacht 

Ramsey en Schouteere Cynthia ; Versavel Lasse, z.v. 
Versavel Benoit en Ghyoot Lauren.

Huwelijken : Hans Termote en Chantal Carré.
Overlijdens : Verleye Anna, Vannekenstraat 16, 

wed. van Decock Eligius, geb. te Zwevezele op 
23/07/1938 en overl. te Zedelgem op 23/11/2017. 
; Lanckriet Jozef, Schoolstraat 2/0103, echtg. 
van Vanlandschoot Maria, geb. te Ruiselede op 
27/11/1931 en overl. te Tielt op 24/11/2017. ; 
Vancauwenberghe Jean-Paul, Waldreef 1/0101, 
geb. te Assebroek op 9/03/1969 en overl. te Win-
gene op 24/11/2017. ; Gevaert Magda, Wyncom 5, 
wed. van Van Daele Antoon, geb. te Ruddervoorde 
op 18/12/1941 en overl. te Tielt op 25/11/2017. ; 
Desmetz Eric, Zandbergstraat 8/0001, wed. van 
Verschaeren Anny, geb. te Kortrijk 20/07/1937 
en overl. te Tielt op 27/11/2017. ; Hostens Noëlla, 
Boekweitlaan 3, echtg. van Demeulenaere José, 
geb. te Roeselare op 26/06/1939 en overl. te Tielt 
op 27/11/2017.

BRAND
Tijdens het bereiden van het middagmaal ont-

stond in een woning in de Predikherenstraat brand 
door kortsluiting in de afzuigkap. De brandweer 
werd opgeroepen maar bij hun aankomst hadden 
de bewoners de brand al weten te doven. Door het 
snelle en kordate optreden van de bewoners viel 
de brand derhalve al bij al nog mee.

(Nomort)

TAFELTENNISCLUB WINGENE 
op Kerstmarkt 9 december 2017

Tafeltennisclub Wingene zal op de kerstmarkt 
zelfgemaakte ambachtelijke pannenkoeken verko-
pen, alsook enige drankjes. Onze pannenkoeken 
verkopen wij ook per halve kilo (4€) of per kilo 
(7€). Deze kunt u de avond zelf kopen maar kunt 
u ook op voorhand bestellen. Afhalen kan op de 
kerstmarkt of via afspraak met uw verkoper. Meer 
info: vandoorn.andy@telenet.be.

ONTVANGST VAN DE KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA 
IN HET GEMEENTEHUIS TE WINGENE...

Op zaterdag 25 november 2017 was er traditioneel de viering van de patrones van onze harmo-
nie Sint-Cecilia. De burgemeester verwelkomde iedereen en nam meteen het woord om de harmo-
nie te feliciteren met hun werking binnen onze gemeente. In 2017 stonden heel wat activiteiten op 
hun programma. Er was vooral aandacht voor de familie van voorzitter Marc Detavernier, die onlangs 
overleed op 2 september ll. Marc zorgde binnen het korps als voorzitter voor de nodige discipline en 
was gedreven om van onze harmonie een mooi korps te maken. Uit dankbaarheid voor zijn vele jaren 
voorzitterschap werd aan een familielid postuum de trofee van Verdienste toegekend. Verder werden 
ook nog enkele eretekens overhandigd aan trouwe muzikanten die 5 jaar en meerdere jaren de har-
monie trouw bleven. Ook de directeur van de Tieltse muziekacademie Bart Snauwaert en bestuurslid 
van Vlamo nam het woord en had eveneens lovende woorden voor onze bloeiende harmonie en had 
ook dankwoorden voor de dirigent, bestuursleden en leden van onze koninklijke harmonie Sint-Cecilia.
Nieuw bij onze harmonie is dat er op elke maandag om 16 uur een bus ingelegd wordt naar de Sint-
Elooischool om de kinderen de kans te geven om volwaardig deel te kunnen nemen aan de academie... 
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