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WEKELIJKS OP VRIJDAG / € 1,40.        INFORMATIEBLAD VOOR WINGENE - ZWEVEZELE        VER. UITGEVER : FIRMIN VANPARYS

D E  K L E I N E  W E E K K A L E N D E R
Z 12 H. Johan Gualbert, H. Nabor, H. Marciana.
M 13 H. Hendrik, H. Joël, H. Eugeen, H. Mildreda.
D 14 H. Camiel de Lellis, H. Ulric, H. Libert.
W 15 H. Bonaventura, H. Wladimir, H. Zosima.
D 16 HH. Monulf en Gondulf, H. Valentijn, H. Milo.
V 17 H. Fredegand, H. Marcellina.
Z 18 H. Frederik van Utrecht, H. Marina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mail drukkerij : info@vanparys.be

Geboorte- en
huwelijksdrukwerk

Keuze uit meer dan 600 modellen
uit boeken of eigen ontwerpen.

OOK FOLIEDRUK (goud, zilver, enz…)

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

VLAANDEREN VOOR DUMMIES
Vlaanderen is tot op vandaag nog steeds een 

deel van België want België is een federatie. Een 
federatie is een verbond van deelstaten die één 
land zijn. De deelstaten hebben veel politieke 
macht. In een federatie zorgt de overheid voor 
de � nanciën, buitenlandse zaken en defensie. De 
rest wordt geregeld door de deelstaten. De deel-
staten hebben veel zelfbestuur (misschien wel te 
veel). Andere federale landen zijn bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten en Duitsland.

België is een ingewikkelde federale staat. Ons 
land is opgedeeld in zowel gewesten als in ge-
meenschappen. De gewesten zijn het Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels hoofd-
stedelijk Gewest. De gemeenschappen zijn de 
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap 
en de Duitstalige Gemeenschap. Het Vlaamse ge-
west en de Vlaamse gemeenschap beslissen niet 
over dezelfde zaken. Het Vlaamse Gewest gaat over 
de ‘hardware’: de economie, de landbouw, de in-
frastructuur en het openbaar vervoer. De Vlaamse 
Gemeenschap gaat dan weer over de ‘software’: 
het onderwijs, de sport, de media en de cultuur. 

Vlaanderen heeft één parlement1: het Vlaams 
Parlement. Wingene heeft één Vlaams Parlements-
lid: Brecht Warnez. Het Vlaams Parlement huist in 
Brussel. Dat Vlaams parlement gaat over de ge-
westzaken en over de gemeenschapszaken. 

Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen… maar 
Brussel is tweetalig Nederlands/Frans en hoort 
dus zowel bij de Vlaamse Gemeenschap als bij de 
Franse Gemeenschap. Brussel is ook een eigen 
gewest. Brussel hoort dus bij de Vlaamse Gemeen-
schap maar niet bij het Vlaams Gewest. Toch blijft 
Brussel de hoofdstad van Vlaanderen… (Brussel is 
dan ook met recht en reden de mooiste stad van 
Vlaanderen).
Hoe is het zover kunnen komen

Op 11 juli 1302 nam een Vlaams leger dat vrijwel 
volledig bestond uit ambachtslieden en boeren het 
op tegen het complete Franse ridderleger. De slag 
is de geschiedenis ingegaan als de Guldensporen-
slag. Sinds 1973 is 11 juli in Vlaanderen een o�  -
ciële feestdag (671 jaar later… in 2644 misschien 
de volgende stap…)

Op 11 juli 1302 rukte het Franse leger naar het 
gebied ten oosten van de stad Kortrijk, waar zich 
het Vlaamse kamp bevond. Het Vlaamse leger be-
stond uit ongeveer 10.000 man. Veel manschappen 
uit het Vlaamse leger waren in het bezit van een 
goedendag, een typisch Vlaams wapen bestaande 
uit een dikke knots met een stalen punt. De Vla-
mingen wisten de aanvallen van het Franse leger 
succesvol af te slaan. Op het slagveld verzamel-
den de Vlamingen hierna ongeveer vijfhonderd 
gulden riddersporen. De Guldensporenslag dankt 
hieraan zijn naam.

En aan de Guldensporenslag danken wij ‘De 
slag der Gulden Sporen’ werk van Nicaise De Keyzer 
(1836) maar danken wij ook

De Leeuw van Vlaanderen (het boek)
Hendrik Conscience schreef in 1838 (536 jaar 

na de feiten) de historische roman ‘De Leeuw van 
Vlaen deren’. Van Hendrik (Conscience) wordt be-
weerd dat hij zijn volk leerde lezen. De Keyzer 
schilderde met verf en penselen, Conscience ‘schil-
derde’ met woorden en probeerde op die manier 
het volk op te voeden en te onderwijzen. Hendrik 
wilde meer bereiken dan geschiedenis schrijven, hij 
wilde in zijn eigen tijd het Vlaamse volk, zijn natie, 
er zelfvertrouwen mee geven. Zo werd ‘De leeuw 
van Vlaenderen’ veel meer dan een historische ro-
man; het werd het nationale epos van Vlaanderen. 
Hoofdrollen in dit epos: Robrecht van Bethune, de 
oudste zoon van de graaf van Vlaanderen Hij is 
een dappere en hoofse ridder en edelman die de 
Vlamingen aan de overwinning helpt. (Bethune is 
dan ook de leeuw van Vlaanderen). 

Pieter Deconinck, hoofd van het weversambacht 
in Brugge. Net voor de grote slag bij Kortrijk wordt 
hij tot ridder geslagen. Pieter beschikt over een 
dosis gezond verstand en moed.

Jan Breydel, deken van het ambacht van de 
beenhouwers in Brugge maar vooral een goede 
vriend van Pieter Deconinck.

Conscience wilde laten zien dat één � guur, een 
held, een heel volk weer moed kan geven en kon 
aansporen om zijn voorbeeld te volgen. Hij wilde 
de Vlamingen in het heden ermee aansporen om 
voor een betere toekomst te vechten… Zin om te 
lezen? Vraag ernaar in je plaatselijke bibliotheek. 
De Leeuw van Vlaanderen (de � lm)

In 1983 ter ere van het honderdste sterftejaar 
van Hendrik Conscience viel Hugo Claus de eer te 
beurt om ‘De Leeuw van Vlaanderen’ te ver� lmen. 
Van alle herdenkingsinitiatieven moest de ver� l-
ming van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ het kroonstuk 
worden. Na een bewogen productiegeschiedenis 
kwam de duurste Nederlandstalige audiovisuele 
productie begin 1984 in de bioscopen. Kostprijs 
ongeveer 80 miljoen BEF (2 miljoen euro). Het 
succes bleef uit en ‘De Leeuw van Vlaanderen’ 
werd een van de felst bekritiseerde prestige� ops 
uit de � lm- en televisiegeschiedenis van de Lage 
Landen. De regisseur, Hugo Claus, drukte het als 
volgt uit: ‘’De Leeuw van Vlaanderen wil ik zo gauw 
mogelijk vergeten”. 

Jan Decleir was Jan Breydel, Julien Schoenaerts 
(vader van) gaf gestalte aan Pieter de Coninck en 
Frank Aendenboom werd Robrecht van Bethune. 
Oud Wingenaar Walther Vanden Ende (onze bes-
te cameraregisseur) tekende voor de uitstekende 
cinematogra� e. Zin om te kijken? De � lm is ‘on 
demand’ beschikbaar bij Proximus Pickx en Uni-
verscine.be
Vlaanderen de Leeuw (een lied)

Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei
De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij

De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood
En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood

En plots weerklinkt de schreeuw
Vlaanderen de Leeuw

Allicht ook naar aanleiding van het honderdste 
sterftejaar van Conscience gaf Willy Somers ons in 
1984 ‘Vlaanderen de Leeuw’. Zin om te luisteren? Te 
beluisteren op Spotify, iTunes, Youtube en binnen-
kort zeker op radio 2.

Voor iedereen een � jne 11 juli (dagje Brussel?), 
een � jne 21 juli (dagje Brussel?) maar vooral een 
onvergetelijke vakantie (weekje Brussel?).

1 Parlement: gepraat, druk, rumoerig gesprek (Groot 
woordenboek der Nederlandse taal)

peterschreef

VERLOFREGELING  -> ZIE BLZ. 8
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Vinkenmaatschappij ‘SINT-ELOOISVINK’
lokaal : café Den Ondank - bij Vanhove J.

Uitslag woensdag 01/07/2020 met 22 vogels
1/ Ivanov, Clincke Jan, 640 ; 2/ Bob, Develter Ig-

nace, 517 ; 3/ Milan, Demeyer André, 506 ; 4/ Sam, 
Delaere Paul, 482 ; 5/ Patje, Bogaert Danny, 476 ; 6/ 
Dorus, Struyve Jozef, 458 ; 7/ Izy, Hochepied Werner, 
436 ; 8/ Kardouche, Anseeuw Rudy, 426 ; 9/ Lazur, 
Castelein André, 411 ; 10/ Leo, Decock Raf, 393.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Baesen Fons, z.v. Baesen Lander 

en Caerels Elsemieke ; Legiest Floor, d.v. Legiest 
Bruno en De Winter Annelies ; Bulcaen Baptiste, 
z.v. Bulcaen Klaas en Logghe Lore ; Maes Finn, z.v. 
Maes Gillian en Gielen Ilke ; Deslypere Alizée, d.v. 
Deslypere Michaël en Vanden Berghe Charlotte.

Huwelijken: Enzo Sabbe en Angela Callaert.
Overlijdens: De Mûelenaere Germana, wed. van 

Debouck Albert, geb. te Wingene op 28/11/1919 en 
overl. te Wingene op 01/07/2020. ; Knobbe Werner, 
Kaplotestraat 12, echtg. van Deserranno Georget-
te, geb. te Zomergem op 14/05/1938 en overl. te 
Tielt op 01/07/2020. ; Callewaert Magdalena, echtg. 
van Van Slambrouck Godfried, Rokerstraat 5, geb. 
te Beernem op 28/10/1924 en overl. te Wingene 
op 06/07/2020.

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

Verzorging rouwmaaltijden

Uitvaarten Denolf
Yzerbergstraat 5 - ZWEVEZELE / Markt 4 - Wingene

Tel. 051 61 10 18 - 0475 62 51 82

www.uitvaartzorgdenolf.be

WINGENE BEZORGT ALLE KWETSBARE KINDEREN VRIJETIJDSPAKKET:
“ELK KIND VERDIENT EEN CREATIEVE EN SPEELSE ZOMERVAKANTIE!”

Het Huis van het Kind Wingene wil, samen met het Interparochiaal Team Wingene, alle kwetsbare 
kinderen een � jne vakantie bezorgen met een vrijetijdspakket voor een zomer vol  speel- en knutsel-
plezier. “Met dit initiatief willen we een duwtje in de rug geven aan de gezinnen die het als gevolg van 
de coronacrisis extra moeilijk hebben”, zegt Tom Braet, schepen van Welzijn.  
Zomervakantie, een zee van vrije tijd

Nu de zomervakantie o�  cieel van start is gegaan, breekt opnieuw een periode aan met veel vrije 
tijd. Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbaar gezin is deze vakantieperiode niet altijd 
eenvoudig om in te vullen. “Met het aanbieden van dit spel- en knutselmateriaal bezorgen we 91 kinde-
ren van 0 tot 12 jaar hopelijk een goede en � jne start van de zomervakantie”, aldus schepen Tom Braet. 
Warme samenwerking met lokale partners

Het vrijetijdspakket bestaat uit leuke doe- en zoekboeken aangevuld met klein spelmateriaal aan-
gepast aan de verschillende leeftijden. Het intergemeentelijk Huis van het Kind is hiervoor een samen-
werking aangegaan met Uitgeverij Lannoo. “Op die manier willen we ook ons steentje bijdragen tij-
dens de coronacrisis’, zegt Britt Stuyts van Uitgeverij Lannoo. Ook het Interparochiaal Team in Wingene 
toonde meteen hun warm hart en vulde het pakket verder aan met een knutselboek en spelmateriaal. 
“Heel veel kinderen zaten door de lockdown een lange periode thuis en hebben door de aansluitende 
zomervakantie meer vrije tijd dan anders”, aldus Christiane Dewit. “Vanuit de werkgroep Dienstbaar-
heid van het Interparochiaal Team willen we graag een bijdrage leveren om de kinderen uit kwetsbare 
gezinnen een plezante en vindingrijke zomervakantie te bezorgen. Zo wordt thuisblijven toch leuk.” 
In samenwerking met Kind & Gezin worden ook de allerjongste kinderen voorzien van een pakketje. 
“Als gemeente zijn we zeer dankbaar voor deze lokale en warme samenwerking en � er op het mooie 
resultaat”, sluit schepen Tom Braet af.
Extra kans om kwetsbare gezinnen te ondersteunen

De vrijetijdspakketten worden aan huis bezorgd door de contactpersoon van het Huis van het Kind. “Zo 
kunnen we tegelijkertijd polsen naar de noden van de gezinnen en hen op de hoogte brengen van de 
werking van het Huis van het kind”, zegt Elise Vertriest, contactpersoon van Huis van het Kind Wingene.

Specialiteit:
snelle ketelvervanging
en badkamerrenovatie

ZWEVEZELE
Tel. 0494 51 17 52

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

Tussenstand na 3 speeldagen
1/ Hermanns Niko, 17 p. ; 2/ Degraeve Ronny, 15 

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

DE HEER

WERNER
KNOBBE

echtgenoot van mevrouw
Georgette Deserranno

Geboren te Zomergem op 14 mei 1938
en overleden in het Sint-Andriesziekenhuis 

te Tielt op 1 juli 2020.
Omwille van de maatregelen rond het 

coronavirus vond de uitvaartplechtigheid 
plaats in beperkte kring.

Herdenkingsmis in de Sint-Amanduskerk 
op zondag 16 augustus 2020 om 9u30.

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

†  IN MEMORIAM  †

DE KWAFFEUZE
0479 35 18 39 Enkel op afspraak

Bruggesteenweg 106 - Ruiselede (Doomkerke)

PROFICIAT !
aan dit meisje dat op dinsdag 21 juli haar 70e 

verjaardag mag vieren.
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KORTE KETEN - KOOP BIJ DE LOKALE LANDBOUWERS (8)
Via de boer kom je opnieuw in contact met de landbouwactiviteiten en leer je de voordelen van hun 

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

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

Smart-ijs: Patrick Van Lerberghe en Kevin Vanbelle (hoeve-ijs en ijstaarten)
Als actieve landbouwers-melkveehouders zijn Patrick Van Lerberghe en Kevin Vanbelle gespeciali-

seerd in het produceren van ambachtelijk hoeve-ijs en zuivelproducten. Hun koeien worden dagelijks 
met passie verzorgd en de dagverse weidemelk wordt verwerkt tot ijs, wat de smaak van hun ijs en 
zuivelproducten zo uniek maakt. De allerlekkerste hoeve-ijsjes vinden jullie bij Smart-ijs in de Noord-
akkerstraat 1A te Wingene. 

Bij Patrick en Kevin kan je terecht voor ambachtelijk bereid ijs van topkwaliteit, met dagverse wei-
demelk van hun eigen koeien. Ze selecteren hiervoor kwalitatief hoogstaande ingrediënten en dragen 
met trots het label ‘100% West-Vlaams’. 

Daarnaast kan je in hun hoevewinkel ook terecht voor eigen gemaakte yoghurt, pudding, verse hoe-
vemelk, schepijs en ijstaarten voor thuis. 

Drink je graag verse hoevemelk? Dan vullen Patrick en Kevin met plezier jouw herbruikbare � essen. 
Zo steunen ze de ecologische samenleving met minder afval. Ideaal voor mens en milieu! 

Met hun smart-auto’s gevuld met 9 smaken hoeve-ijs doorkruisen ze op warme dagen onze wegen 
en scheppen ze jouw favoriete ijsje.  Wist je dat je gemiddeld 50 keer moet likken vooraleer je een 
bolletje ijs op hebt?

Bij Smart-ijs koopt de consument een artisanaal product met een verhaal. In deze coronatijden bieden 
ze een ruim assortiment ijsproducten aan in hun hoevewinkel. Bestellen doe je bij voorkeur telefonisch 
0478/34 32 39 of via de webshop. Je bestelling wordt klaargezet voor afhaal. Zo ben je vlot en veilig 
bediend. De hoevewinkel is enkel open op vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur.

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

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

TIELTSTRAAT 6 - 8750 WINGENE
TEL. 051 65 75 60

-20% op glas
of

-20% op montuur & glas

PERSNOTA BURGERBELANGEN
Fractie Burgerbelangen vroeg naar onderzoek

van mogelijke maatregelen om waterverspilling 
bij bronbemalingen te reduceren op de gemeen-
teraad van 29 juni ’20.
Steeds drogere zomers?

Net zoals vorig jaar gaat ons land een droge zo-
mer tegemoet. De roep om zuinig om te springen 
met water is urgent en klinkt steeds luider. . Elke 
piste om water te recupereren verdient daarom 
bijzondere aandacht. 
Het onderzoeken waard

Bij grondbemaling wordt op een bouwwerf 
grondwater opgepompt zodat ondergrondse con-
structies in droge grond gebouwd kunnen worden. 
Denk aan werven voor kelders, ondergrondse par-
keergarages, regenwaterputten, funderingen of 
rioleringswerken. Het opgepompte water wordt 
vaak rechtstreeks in de riool geloosd.

Om het verloren gaan van grondwater zoveel 
mogelijk tegen te gaan en om een antwoord te 
bieden op de vraag van land- en tuinbouwers om 
water te kunnen oppompen, kan het gemeentebe-
stuur een faciliterende rol opnemen door gesprek-
ken aan te gaan met bouwheren van grote en klei-
ne bouwwerven, waar aan grondbemaling wordt 
gedaan. De bedoeling is dat kostbaar grondwater 
niet verloren gaat maar hergebruikt kan worden.
Enkele cijfers

Een gemiddeld gezin van 2 personen verbruikt 
per jaar ongeveer 45m3 water, bij het wegpompen 
van water bij de bouw van een appartementsblok 
gaat de teller naar 264m3 per dag…
Mag het wat meer zijn aub?

Er wordt reeds ten dele werk gemaakt van 
structurele waterberging, denk daarbij aan het 
Vlaamse bekkenbeheerplan, bijkomende spaar- 
en bufferbekkens en het versneld initiëren van 
slimme stuwen.

Wat tot op vandaag in onze gemeente niet on-
derzocht werd zijn de mogelijkheden om maatre-
gelen te nemen om waterverspilling bij bronbe-
maling te verminderen of te vermijden.  Daartoe 
diende Burgerbelangen een agendapunt in op de 
gemeenteraad van 29 juni ’20 met de vraag om 
alle mogelijke maatregelen daartoe te onderzoe-
ken. Bedoeling is dat het gerecupereerde water 
ter beschikking gesteld wordt van de groendienst 
van de gemeente, landbouwers en particulieren. 
Gemiste kans…

De meerderheid stemde dit voorstel weg, en 
was van oordeel dat er reeds voldoende maat-
regelen genomen werden om te voldoen aan de 
waterbehoefte van gewassen, landbouwers, par-
ticulieren enz…. 

Zo’n beslissing is in deze context zonder meer 
een gemiste kans.

Namens fractie Burgerbelangen,
Martine Devisscher.

MEVROUW

GERMAINE
DE MÛELENAERE

echtgenote van de heer
Albert Debouck († 2014)

Geboren te Wingene op 29 november 1919 
en overleden in het WZC Amphora

te Wingene op 10 juli 2020.
Omwille van de maatregelen rond het 

coronavirus vond de uitvaartplechtigheid 
plaats in beperkte kring.

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

†  IN MEMORIAM  †

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

050 78 84 13

ADVERTEER IN DE WINGENSE KRANT

STRAKS TRAJECTCONTROLE
IN CENTRUM WINGENE

De gemeente Wingene gaat drie ANPR-came-
ra’s installeren in het centrum van Wingene. De 
trajectcontrole kost 233.044,68 euro en dient om 
de snelheid in de Beernemstraat onder controle 
te krijgen.

De aankoop van de camera’s met automatische 
nummerplaatherkenning stond al ingeschreven in 
het meerjarenplan van Wingene. Nu werd beslist 
ook drie ANPR-camera’s aan te kopen om de snel-
heid in de straat, beperkt tot 30 kilometer per uur, 
onder controle te houden.

Uit metingen bleek namelijk dat de snelheid in 
de Beernemstraat problematisch was. Om te ver-
mijden dat op die manier sluipverkeer ontstaat, 
worden drie camera’s geïnstalleerd: aan De Anker, 
aan kruispunt De Wissel en aan het kruispunt met 
de Heilige Sacramentstraat. Zo zal ook de Oude 
Bruggestraat en Tieltstraat gecontroleerd worden.

De camera’s zullen eind dit jaar of ten laatste 
begin volgend jaar in gebruik worden genomen.
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GEBOORTEN

Germain Sengier

Philou Tanghe

Lyo Bils

Op 5 februari 2020 werd Germain geboren en woog 2,020 kg. Hij is het 
zoontje en tevens eerste kindje van Tom en Dominique Sengier - Clincke 
en wonen in de Hille te Zwevezele. Pro� ciat !

Philou is het zusje van Alixe en zag het levenslicht op 13 maart 2020. 
Zij is het dochtertje van Bart en Sara Tanghe - Van Belle en wonen in 
de Kleine Veldstraat te Wingene. Pro� ciat !

Lyo is geboren op 4 april 2020 te Tielt en woog 3,680 kg en was 51,5 
cm groot. Hij is het zoontje van Renzo en Delphine Bils - Pierloot en 
wonen in de Tramstraat 13 te Zwevezele. Pro� ciat !

Tieltstraat 57 - 8750 Wingene - tel. 0479 409 715

Beste klant, zoals u wellicht kon zien, staat het pand waar
ik mijn praktijk uitvoer, sinds kort te koop. Dit heeft echter geen 
impact op mijn werkzaamheden. Ik ben er blijvend voor jullie.
Mocht er een verandering komen in locatie, dan zal ik jullie hier tijdig 
over informeren. 1 ding is zeker: Bodyline goes on !

ZOMERACTIE: Nog vlug wat gewicht verliezen of je lichaam 
hermodelleren voor je op vakantie gaat? Dan kan je langskomen om 
nog een pakket op maat te plannen ! Combipaketten nu aan -10%

Op zoek naar een betaalbare klusjesman ?
Bent u het wachten beu…?

Bel dan naar BUILD “by Kenny Perquy”
Ook beschikbaar zaterdag en zondag, overdag en ‘s avonds.

Rookmelders verplicht.
ACTIE: vanaf 3 rookmelders gratis installatie !
* Herstellingswerken
* Bevestigingswerken
* Metsel- en voegwerken
* Schrijn- & maatwerk
* Verbouwingswerken 
* Vloer- & tegelwerken
* Gyprocwerken • Isoleren
* Tuinonderhoud - * Etc.

Twin Desserts

Ambachtelijke taarten
Desserts
Dessertbuffetten
Dessertmanden
Hightea & Foodtrailer

Voor info en bestellingen:
info@twindesserts.be - Tel. 0494 42 47 89

Elke zondag op parking van de Alk tegenover kippenkraam 
van 8 tot 13u, uitgezonderd 1e zondag v/d maand.

DEVOLDERE
CBFA nr. 102462 - ON BE 0891 817 901

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

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

Template_A5_flyer_T1_CS5.5_B5288.indd   1 23/01/2018   17:57:38

Kies voor een veilige familiebank
veilig I prijsbewust I dichtbij I duurzaam I persoonlijk

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.
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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
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Beernem, Wingene, Oostkamp,  
Ruiselede en omgeving

GEBOORTEN

Victor Den Baes Rosalie Zwaenepoel

Op 5 april 2020 werd het broertje van Esmee en Willem geboren. Hij is 
het zoontje van Alexander en Fien Den Baes - Strobbe en wonen in de 
Raveschootsveldstraat te Zwevezele.

Rosalie werd geboren in St.-Lucas Brugge op 6 april 2020 en is het 
zusje van Lena en Amelie. Zij is het dochtertje van Steven en Melanie 
Zwaenepoel - Devriendt en wonen in Ter Vloet te Wingene. Pro�ciat !
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40 JAAR TERUG IN DE TIJD… (10)

Wordt voortgezet. F.V.

WINGENE LANCEERT OPENLUCHTTENTOONSTELLING OVER GROOTSCHALIG 
BOUWPROJECT IN HET CENTRUM VAN DE GEMEENTE

Vanaf dinsdag 7 juli 2020 kunnen alle Wingenaren op het Gemeenteplein terecht voor een openlucht-
tentoonstelling over het Keizerspark. Aan de hand van spandoeken en een digitaal scherm  krijgen de 
inwoners meer informatie over de bouwplannen van een nieuw vrijetijdscentrum, de renovatie en de 
uitbreiding van het gemeentehuis en de herinrichting van de publieke ruimte eromheen. Intussen is het 
voorontwerp zo goed als klaar, de bouwaanvraag voor het project wordt tijdens de zomer ingediend. 

“Eind april werden de ontwerpplannen al voorgesteld tijdens een digitale infovergadering met de ge-
meenteraad”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “Ook alle adviesraden kregen intussen een grondige 
toelichting over het project.” De gemeente had daarnaast begin juni een lanceringsmoment gepland 
voor het grote publiek. “Grootschalige infomomenten zijn door corona uit den boze”, zegt Brecht War-
nez, schepen van Communicatie. “Toch staan we erop om onze inwoners goed en tijdig te informeren 
over dit grootschalige project.” Dus ging de gemeente op zoek naar een goed alternatief. “Deze open-
luchttentoonstelling, die inwoners gedurende de volledige maand juli op het Gemeenteplein kunnen 
bezoeken wanneer ze dat zelf willen, is volledig coronaproof.” Voor de omwonenden staat er binnenkort 
ook nog moment gepland waarop ze een extra woordje uitleg krijgen van de experten van de gemeente 
en het ontwerpteam.  
Plannen steeds concreter

Intussen krijgt het Keizerspark steeds meer vorm. “De afgelopen maanden werden onze bouwplan-
nen steeds concreter”, aldus Lieven Huys, schepen van Cultuur. “Er werd gerekend en getekend, nage-
dacht over materialen, …” Nog voor het bouwverlof wordt de bouwaanvraag ingediend. In 2021 volgt 
dan de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen. Als alles verder goed verloopt, star-
ten begin 2022 de werken op het terrein. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2024.
Tijdelijke bibliotheek in de kerk van Hille

De eerste zichtbare stap op het terrein wordt de tijdelijke verhuis van de gemeentelijke diensten eind 
2021. “De diensten uit het gemeentehuis worden twee jaar lang gehuisvest in het parochiaal centrum 
of in containers op het Gemeenteplein”, vertelt burgemeester Hendrik Verkest. De bibliotheek verhuist 
tijdelijk naar de kerk in Hille. De gemeente centraliseert er de hoofdbibliotheek en de uitleenpost van 
Zwevezele. “Op deze locatie hebben we voldoende ruimte om onze dienstverlening volwaardig uit te 
bouwen”, vult schepen Lieven Huys aan. “Dat is niet onbelangrijk aangezien het toch over een periode 
van twee jaar gaat.” In het centrum van Wingene komt een tijdelijk bibpunt waar boeken afgehaald en 
ingeleverd kunnen worden. 
Praktisch 

De openluchttentoonstelling op het Gemeenteplein is in juli dagelijks toegankelijk. Op het digitaal 
infoportaal www.wingene.be/keizerspark is meer informatie over het project te vinden.

In het nummer waarin wij ons verlof voor 3 we-
ken aankondigen (11/7/1980) zien we dat er ook 
verlofaankondigingen zijn van Dokter Martens, 
Tandarts Jozef Van Canneyt, Apotheek Philippe Ry-
ckaert, Elektro Oosterlinck, Bakkerij Jozef Heindry-
ckx, Cafetaria Zwembad, Café Riva-De Zwaan, Café 
De Zwarte Leeuw en de bakkers Chris Demeyer, 
Gilbert Derynck, Jozef Vande Keere, Roger Det-
avernier en Raymond Vanlede. Ook verlof bij de 
�rma Devooght en �etsen Laurent Vandevyvere. 
De apotheekdienst binst het verlof werd verzekerd 
door de apotheken Fraeyman, Ryckaert, Luttun en 
Van Parys.

Het was ook in 1980 dat er voor Wingene-Zwe-
vezele de eerste informatiebrochure werd voorge-
steld aan de lokale persmensen. Ze zou in de eerst-
komende dagen in alle bussen van de gemeente te 
vinden zijn. Als we de vergelijking maken tussen de 
brochure van 1980 en de huidige brochure (toen 
nog zwart-wit) die nu in alle bussen verschijnt is er 
een hemelsbreed verschil…

In de burgerlijke stand zien we volgende overlij-
dens : Bertha Reynaert, geb. 1/10/1891, † 2/7/1980 
, echtg. Medard Vrielinck ; Rachelle Lanciers, geb. 
18/10/1910, † 3/7/1980, wed. Maurits Degan-
ck ; Clementine Vandewiele, geb. 16/2/1891, † 
4/7/1980.

Voetbalclub HO Wingene kondigde de de�nitie-
ve transfertlijst aan voor het seizoen 1980-1981 en 
die zag er als volgt uit : Etienne Vandierendonck, 
Ieper, Johan Dejonckheere, C. Brugge, Dirk Vande-
voorde, Doomkerke, Patrick Eggerick, Kanegem, 
Geert Declerck naar C. Brugge, J.P. Buyse, naar Koe-
kelare, Joris Bogaert, vrije transfert Koekelare, Geert 
Py�eroen naar Pittem, Erwin Verhaeghe, Kortrijk, 
Hugo Ranson naar Hertsberge en Dirk Martens, 
Rudi Deschepper en Chris Bonne naar Hertsberge. 
De trainingen van 1e ploeg en reserven wordt ge-
leid door Wingenaar Jozef Haesebrouck. Er wordt 
voor dit seizoen vooral gerekend op de jeugdspe-
lers die hun kans zouden krijgen.

Er wordt vanwege het Bebloemingscomité 
gevraagd aan de leden om in te schrijven voor 
de jaarlijkse reis op 11/8. De uitstap gaat naar 
Noord-Frankrijk met bezoek aan de stad  St.-Omer 
met zijn prachtig park; de bloemenroute en het 
bloemendorpje Oubers-sur-Conche. De prijs be-
draagt 350 frank en men kan inschrijven bij Mau-
rice Vandergunst.

De KLJ van Wingene kondigt aan dat er opnieuw 
een landelijke autozoektocht zal plaats vinden op 
20 juli met start aan het cultureel centrum. De af te 
leggen weg 99 gaat over landelijke wegen en kan 
ook gemakkelijk met de �ets gereden worden. Na 
de �ets of autozoektocht is iedereen welkom voor 
een avondfeest, waar ook de prijsdeling plaats 
heeft. Studio 39 zal voor de muzikale noot zorgen.

Op Wildenburg worden er ‘BIERFEESTEN’ geor-
ganiseerd ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan 
van café De Romerij bij Margrietje. De 1e pint is gra-
tis en alle volgende pinten kun je er consumeren 
voor de luttele prijs van 10 FRANK. Muziek wordt 
verzorgd door ‘Disco Radio Action’. Er wordt nog bij 
vermeld ‘Wat moet je nog méér hebben’…

Bij het bestuur van de gepensioneerden wordt 
wegens ouderdoms-redenen afscheid genomen 
van twee trouwe bestuursleden : Margriet Devriese 
en mevr. Gustaaf Goeminne. Ze werden opgevolgd 
door Valère Vandeweghe en Gusta Schoonbaert- 
Deblaere. Een herinneringsschaal werd hen aan-
geboden.

In de gemeenteraad werd akkoord gevonden 
voor het plaatsen van een glascontainer. In Win-
gene zou deze geplaatst worden achter het ge-
meentehuis en in Zwevezele aan de nieuwe wijk 
Kasteelstraat. Door de gemeenteraad werd ook 
het parkeerprobleem aangepakt. Er werd beslist 
dat er achter het gemeentehuis plaats zou gecre-
eerd worden voor een 100-tal wagens. De kostprijs 
hiervoor wordt geraamd op 3.795.978 FRANK. De 
jongensschool in Zwevezele wordt grondig ge-
renoveerd, heel wat verbeteringswerken zullen 

uitgevoerd worden. In de raad werd heftig gedis-
cussieerd, maar het voorstel werd uiteindelijk aan-
vaard. Ook aan de gemeentelijke tekenschool wor-
den verbeteringswerken uitgevoerd. Het ontwerp 
voor het bouwen van 45 kavels op de Lentakker 
werd goedgekeurd, het betreft een private verka-
veling. Enkele landelijke wegen in Zwevezele zullen 

PROFICIAT !
Wie herkent deze jonge milicien die op 8 juni 

zijn 91e verjaardag mocht vieren.

PROFICIAT !
aan dit jonge koppel dat op vrijdag 10 juli hun 

50e huwelijksverjaardag mag vieren.

gemoderniseerd worden, o.a. de Meiboomstraat, 
Landsmanstraat, Torhoutsestraat, Ruddervoordse-
straat, Velddreef en Winkelhoekstraat.

Er werd ook beslist om een nieuw lijkhuisje te 
bouwen. De kostprijs wordt geraamd op 4.078.971 
FRANK.
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A u t o v e r z e k e r i n g

*GRATIS
3 maanden

 AUTOVERZEKERING

* 3 maanden gratis + 9 betalend op de 1e jaarpremie van een nieuwe autoverzekering als u intekent tussen 23/09 en 15/12/2019 inbegrepen. Deze aanbieding is tijdelijk en geldig op alle garanties bij het afsluiten van een 
nieuwe autoverzekering voor bestuurders die de afgelopen 5 jaar geen ongeval in fout hebben gehad, of op Omnium-garanties voor bestaande klanten die veranderen van voertuig. 

** Met uw BA verzekering krijgt u al een vervangwagen gedurende de duur van de herstelling na een ongeval in België (en tot 30km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV Verzekeringen (meer dan 2000
 garages in België.

Voor de franchise, de gedekte goederen, de eventuele limieten en uitsluitingen van de dekking en voor de contactgegevens van de klachtendienst, kan u terecht bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/auto. De 
bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. De verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht, hebben een duurtijd van 1 jaar en zijn stilzwijgend 
verlengbaar. Als u een klacht hebt, kan u zich richten tot de Klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij 
de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as).

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - NL-09/2019

Is uw auto goed verzekerd?
Profiteer nu van ons uitzonderlijk
tarief voor goede chauffeurs.
Sluit een nieuwe autoverzekering af en krijg 3 MAANDEN GRATIS*. 
Tijdelijk aanbod van 23/09/2019 tem 15/12/2019.

Ontdek uw voordelen:

Gratis vervangwagen.**

24/24 en 7/7 bijstand.

De overdracht van uw dossier wordt door ons geregeld.

Kom langs in ons kantoor of kijk snel op dvv.be/auto. Wij helpen u graag.

DVV ZAKENKANTOOR 
NAERT - HUYS NV
Ruiseledesteenweg  18
8750 Wingene
GSM : 0475/465.576
Email: lieve.huys@dvv.be
OPENINGSUREN:
MA, DI : 16U - 18U
WOE, DO, VR : 8U30 - 10U
ZA: NA AFSPRAAK

46089 cA - RPR BRUGGE 0471.906.384

HUWELIJKEN
Renzo & Delphine

Op zaterdag 20 juni 2020 stapten Delphine Pierloot en Renzo Bils in het 
huwelijksbootje in het gemeentehuis te Wingene. Ook hun zoontje Lyo was 
van de partij. Zij wonen in de Tramstraat te Zwevezele. Pro� ciat !

JAARLIJKSE FIETSWIJDING BIJ OKRA IN UITGESTELD RELAIS
Maandag 29 juni hield Okra Wingene wegens Covid-19 in uitgesteld relais de jaarlijkse � etswijding. Drie groepen mannen en drie groepen dames (twee 

van Okra en één van Femma) verzamelen elke maandag voor een � inke � etsrit. Wegens de versoepeling van de maatregelen tegen het virus mag er vanaf 
1 juli opnieuw met 50 deelnemers per groep ge� etst worden. 

Erik Vandycke 

Zet ‘m op radio oost west 
Jouw gezellige familieradio

op 106.5 en 107.3 FM

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

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

low budget prijzen
abonnementen vanaf € 23 / 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
fi tness.aktief@gmail.com - www.fi tnessaktief.be
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SnapMe

P a s f o t o ’ s
 ం 6 pasfoto’s voor 10 euro
 ం Na afdruk ook digitaal beschikbaar
 ం Validatie voor paspoort en rijbewijs 
 ం Geen wachtrij
 ం Tijdstip reserveren via:

 - www.snapme.be

 - 051 65 63 42

Maak uw feest uniek met onze photobooths  
en gepersonaliseerde buttons. Voor meer info: www.snapme.be

Peerstalvoetweg 7  
Wingene 

 Ingang via ‘t Wassalon

2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

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

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

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

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

TE HUUR : Vakantieappartement tot 4 pers. op 2 
km van Durby. Tel. 0478 27 76 75.

TE KOOP: verplaatsbaar veilig gasvuurtje met 
4 kookplaten, evt voor kamping, beginners of 
studenten. Afm. : 48 cm - 45cm - 14 cm hoogte ; 
regelbare knoppen vooraan. Info 051 65 82 64 - 
gsm 0472 980 530.

HUIS TE HUUR : Lichterveldestraat 66, 3 slpk., 
mooie woning. Tel. 051 61 13 87.

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

Vrijblijvende prijsovereenkomst
na bezoek !

Info: 0475 49 63 00

Bruggestraat 212 - 8750 Zwevezele
Tel. 051 61 12 94

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

Contact Eloïse: 0477 59 11 52

MEDEWERKERS
GEVRAAGD :

ZAAL • KEUKEN • AFWAS

SE
Salons Eikenhof
“Uw gasten in stijl ontvangen”

Bouwwerken Cloet werft aan :

EEN METSER
voor onmiddellijke indiensttreding

T. +32 471 47 70 78  |  E.  afspraak@taxibracke.be
WWW.TAXIBRACKE.BE

Taxi Bracke is  
7 op 7 en  24 op 24  
beschikbaar.

YVES  BRACKE
KOZIJNHOEKSTRAAT  21
8750  WINGENE

T. 0472  940  938

Uw vervoer, onze persoonlijke toets.
Wij brengen u graag naar uw bestemming!

GESLOTEN / AFWEZIG
Dr. JO VANDEWIELE is met vakantie van 
13/07 t.e.m. 25/07. Hij wordt vervangen door 
de collega’s van Wingene-Zwevezele.

Dr SPEYBROUCK F. is met verlof van vrijdag 
17 juli t.e.m. zondag 26 juli 2020. (vervanging 
door collega’s van Wingene en Zwevezele.

VERLOFAANKONDIGING
De DRUKKERIJ zal GESLOTEN zijn wegens 

jaarlijks verlof vanaf zaterdag 11 juli t.e.m. 
zondag 2 augustus.

Uiteraard is er permanentie voorzien 
voor rouwdrukwerk en reeds bestelde 
geboortekaarten !

De Wingense Krant
De Wingense Krant zal naar jaarlijkse 

gewoonte 3 weken niet verschijnen, en dit 
op vrijdag 17 juli, 24 juli en 31 juli.

De eerstvolgende editie van de W.K. na 
het verlof verschijnt op vrijdag 7 augustus.

Aan al onze leze�  en leze� � en
wensen wij een aangename vakantie !

MEVROUW

MAGDALENA
CALLEWAERT

echtgenote van de heer
Godfried Van Slambrouck

Geboren te Beernem op 11 oktober 1924
en overleden in het WZC Amphora

te Wingene op 6 juli 2020.
Omwille van de maatregelen rond het 

coronavirus vond de uitvaartplechtigheid 
plaats in beperkte kring.

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

†  IN MEMORIAM  †




