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HET FEIT VAN DE WEEK
In onze binnenlandse politiek ging het de voorbije maanden steeds maar weer over jobs en nog
eens jobs. De komende dagen en weken, met de
verkiezingen voor de deur, zou het wel eens kunnen gaan over postjes en nog eens postjes. Bij
verkiezingen zijn er vanzelfsprekend winnaars en
verliezers. Winnaars laten zich bij aanvaarding van
hun nieuwe ambt door bevriende medewerkers en
trouwe partijgenoten omringen. Verliezers moeten
bij het afgeven van hun functie een aantal bevriende medewerkers ontslaan, en deze gebruiken dan
weer op hun beurt alle mogelijke connecties en
ellebogenwerk om elders onderdak te vinden. Beloning voor bewezen diensten, met de achterop
liggende gedachte ‘ons kent ons’.
Al telt de jacht op een vet betaald postje niet alleen voor het ‘voetvolk’. Ook in de hogere echelons
wordt het ganse jaar door voor een nog beter
postje gestreden. Politieke zelfbediening, als je dat
een betere omschrijving vindt. Het woord ‘minister’
komt uit het latijn en betekent ‘dienaar’. Wat niet
hetzelfde is als ‘zelfbedienaar’.
Zowel in de federale als Vlaamse regering waren daar de voorbije weken voorbeelden voor te
vinden. De Open VLD en NV-A bekvechten al weken openlijk over wie de nieuwe gouverneur van
Oost-Vlaanderen mag leveren. Kort voordien was er
commotie ontstaan nadat de CD&V ‘onder de tafel’
had beslist dat haar ex-minister Steven Vanackere
directeur bij de Nationale Bank moest worden. Nu
vicepremier Kris Peeters het burgemeesterschap
van Antwerpen aan zich zag voorbijgaan, krijgt
hij van uit de partij als troostprijs een zitje in het
Europees parlement aangeboden.
Politieke benoemingen lijken in ons land onuitroeibaar. De partijen willen overal hun pionnen en
spionnen plaatsen. Zij moeten de partijbelangen
verdedigen, het beleid een bepaalde richting uit
sturen en cruciale informatie doorspelen. Daarnaast zijn de partijen voortdurend op zoek naar
jobs voor ongelukkige en nukkige politici. Ze zijn
niet meer verkozen, hebben naast een functie
gegrepen, zijn uitgekeken op hun job, moeten
beloond worden voor ‘bewezen diensten’ enzovoort. Alle partijvoorzitters maken gretig gebruik
van de aalmoezenpot die wordt gevoed door
mandaten om ontgoochelde partijleden te sussen.
Zodoende wordt de voorzitterszetel steeds maar
steviger gestut.
Een parlementslid verdient vandaag ongeveer
3.750 euro netto per maand, plus een forfaitaire
vergoeding van 2.131 euro, een reiskostenvergoeding, enzovoort. Een minister krijgt rond de 10.500
euro netto per maand, plus een onkostenvergoeding van 2.000 euro, een auto met chauffeur, enzovoort. Een partijvoorzitter ontvangt doorgaans
evenveel als een minister. Als zo’n politieke carrière
in het slop raakt, wat moet je dan als je bijvoorbeeld niet kunt terugvallen op een advocaten- of
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dokterspraktijk, of een baan aan de universiteit?
Natuurlijk wordt niet elke topfunctie politiek ingevuld, zoals ook niet elke politiek benoemde onbekwaam is. En niet elke jacht op een topjob wordt
gedreven door financiële driften. Ongetwijfeld zijn
er veel politici doordrongen van verantwoordelijkheidszin en maatschappelijk engagement. Maar
als zo’n ‘nieuwe uitdaging’ in zicht komt, is het
toch altijd weer manoeuvreren en soms ook wel
eens hard vechten voor het ‘postje’. Daarna volgt
gewoonlijk een koehandel tussen de diverse politieke partijen om de beschikbare jobs te verdelen
op basis van politieke sterkte. Het belang van de
betrokken instellingen of bedrijven staat daarbij
nooit voorop. De bekwaamheid van de kandidaat
is dan ook veelal ondergeschikt. De politieke kleur
is doorslaggevend: dat is de essentie van een politieke benoemding.
Als je de lonen bekijkt die we hierboven hebben vermeld, dan kan je toch niet anders dan zich
afvragen hoe het mogelijk is dat de ene zoveel
overvloed heeft, terwijl de armoede in ons land
maar blijft stijgen. 1 op de 7 Belgische kinderen
leeft in armoede. In Wallonië is dat 22 procent en
in Brussel zelfs 29 procent, terwijl het in Vlaanderen
‘maar’ 8 procent is. Het is en blijft een schande dat
mensen die zelfs werken, onder de armoedegrens
moeten blijven leven. In een recent rapport wordt
er op gewezen dat het inkomen van minstens 1 op
de 5 Europese huishoudens in de voorbije tien jaar
niet groeide, maar zelfs achteruitging.
We gaan later nog eens de salarissen bekijken
van onze senatoren, Kamerleden, provincieraadsleden en andere topambtenaren. Alleen maar om
het schrijnend verschil onder ogen te brengen.
(Nomort)

G E S LOT E N / A F W E Z I G
Dokter WIM VAN HOOTEGEM zal afwezig zijn
van zaterdag 6 april t.e.m. zondag 14 april.
De andere dokters van Wingene en Zwevezele
vervangen hem.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Strobbe Léonie, d.v. Strobbe Jonas
en Vandaele Sybrien ; Vanhaverbeke Finn, z.v. Vanhaverbeke Jonas en Vandekerckhove Lynn.
Huwelijken : Verbeke Jensy en Serry Lindsey.
Overlijdens : Verhoye Jackie, Kasteelstraat 25,
echtg. van Verhelle Maddy, geb. te Wingene op
30/04/1945 en overl. te Zwevezele op 20/03/2019.
; Depypere Elvira, Tieltsteenweg 38, wed. van Vandewiele Roger, geb. te Wingene op 25/03/1931 en
overl. te Tielt op op 20/03/2019. ; Spriet Simonna,
Marktplein 12, wed. van Debaene Lucianus, geb.
te Brugge op 08/09/1925 en overl. te Brugge op
22/03/2019. ; De Marez Maria, Pastorijstraat 56,
wed. van De Jonghe Camillus, geb. te Kanegem
op 26/07/1927 en overl. te Tielt op 22/03/2019.

VER. UITGEVER : FIRMIN VANPARYS

DE KLEINE WEEKKALENDER
Z 31 H. Benjamin, H. Cornelia, H. Amos.
M 1 Verzenderkensdag, H. Hugo van Grenoble.
D 2 Wereld Autisme Dag, H. Franciscus van Paola.
W 3 H. Richard van Chichester, H. Agape, H. Sixtus I.
D 4 H. Isidoor v. Sevilla, H. Hildebert van Gent.
V 5 H. Vincent Ferrer, H. Geeraard, H. Irena.
Z 6 H. Wineboud, H. Celestina, H. Isolde, Z. Notker.
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
EANDIS : Defecten 078 35 35 00 - Gasreuk 0800
65 0 65 - Defecte straatlampen 0800 63 5 35.
LOKALE POLITIE WIJKDIENST WINGENE : Openingsuren : 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 gevallen, 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. Ziekenwagendienst 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

SPECIALE ACTIE ABONNEMENT De Wingense Krant - Tot eind 2019 : Slechts 33 euro
U kunt zich laten abonneren tot eind 2019 voor 33 euro (nog 36 nrs., wekelijks postbedeeld). U kan betalen in de drukkerij,
Hoogweg 44 te Wingene of stort 33 euro op rek. nr. BE26 4739 0345 5129 met vermelding ‘Abonnement W.K.’. U kan ook telefoneren op nr. 051 65 65 20 of een mailtje sturen, wij zorgen dan voor het nodige. Reageer snel en profiteer van dit uitzonderlijk
aanbod. Losse nummers aan 1,40 euro kunt U steeds verkrijgen bij ‘De Broodkrant’, Oude Bruggestraat ; Dagbladhandel Bellucci,
Beernemstraat, Wingene ; Huis Pinocchio, Hille, Zwevezele of in de drukkerij, Hoogweg 44).
Dit is een gratis kennismakingsnummer en verschijnt in alle huizen van Wingene en Zwevezele met extra reclamebladzijden.
Onze normale uitgave bevat 8 bladzijden. Iedere maand (uitgez. juli) worden extra bladzijden toegevoegd met fotoreportage van
geboorte, huwelijken, enz…
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ACTIVITEITENKALENDER
  

‘t Pannentheater Schuiferskapelle
stelt voor:

GOEI BOTER
Blijspel van Luc Kerkhofs
Regie: Johan De Craemer
Vrijdag 29 en zaterdag 30 maart om 20u,
zondag 31 maart om 15 uur,
vrijdag 5 en zaterdag 6 april om 20u
Club 77 – Henri D’Hontstraat 42, Schuiferskapelle
Toegang: 8 Euro - Reservatie: 051 65 71 35
of via mail: n.dezutter@skynet.be
CAFE DE LUCHTBAL - WINGENE
Beernemstraat 18
ZATERDAG 13 APRIL 2019
GRATIS OPTREDEN VAN DE ROCKGROEP

STONE AGE CADILLAC
Inlichtingen: 0489 43 15 54

VIERING MET LUK BRUTIN
We nodigen jullie heel hartelijk uit naar onze
volgende viering met een gezellig “samenzijn”
achteraf op zondag 31 maart 2019 om 10 uur
in de Biekorf, Biekorfstraat 5, Ardooie. Voorgegaan
door priester Luk Brutin
Na de viering bieden wij een sobere broodmaaltijd met soep aan. Om de nodige plaats te voorzien,
vragen we jullie vooraf een seintje te geven aan
Hilde 0476 51 35 60 of hilde.verschatse@gmail.
com. Ook wie vervoer wenst, kan op hetzelfde
nummer terecht.
Maak deze viering bekend bij familie en vrienden. Iedereen is van harte welkom. Wij hopen jullie
in grote getale te ontmoeten.
Allerbeste groeten, De werkgroep.

BILJARTCLUB
‘DOOR VRIENDSCHAP STERK’
Het nieuwe seizoen kan van start gaan bij voldoende leden op zaterdag 6 april. Wie zich geroepen voelt om de club te vervoegen is méér dan
welkom. Uiteraard verwachten we al onze leden
terug voor een nieuw kampioenschap. Er wordt
telkens gespeeld op de eerste zaterdag van de
maand, uitgezonderd in augustus en januari. Het
kampioenschap loopt dus over 10 speeldagen, we
spelen op twee biljarts, zodat alles op een deftig
uur kan afgewerkt worden. Iedereen speelt tegen
iedereen. Voor inlichtingen of inschrijving (tel.
0477/773945).

LENTEFEEST SAMANA WINGENE
LENTEFEEST op zaterdag 13 april 2019 in het
Parochiaal Centrum. Om 14 u. Eucharistieviering
en palmwijding. - Koffie met paaseitjes. - Jack en
Co zorgen voor de ontspanning. - De namiddag
sluiten we af met koffie en boterkoeken. Kostprijs:
5 euro per persoon. - Vervoersmogelijkheden zijn
voorzien.
Inschrijven via de inschrijvingsstrook tegen ten
laatste 5 april. Annuleren kan tot en met donderdag 11 april bij Myriam Van Severen, 051/65 77 89
of 0496 83 68 80.
JEUGDHUIS DE HOBBIT
Tramstraat 6 - ZWEVEZELE
VRIJDAG 19 APRIL 2019 om 19u30

ENTER JONGERENQUIZ
Leuke prijzen - gratis deelname
Een spannende quiz waaraan alle jongeren
tussen 15 en 30 jaar kunnen deelnemen.
Meer info en inschrijvingen:
Nico Somers, acv.wingene@telenet.be
Inschrijven met groepen van 3 personen

GEZINSBOND WINGENE
ZATERDAG 13 APRIL 2019 van 13u30 tot 17u
in zaal 'De Verrekijker' te Wingene

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERARTIKELEN
waaronder kleding, speelgoed,
kinderboeken en babymateriaal
Toegang: 1 euro (1 drankje inbegrepen)
Info: Hendrik Dierickx, tel. 051 65 82 64

Sprookjeshuisje “De Elfenkring”
Balgerhoekstraat 130 8750 Wingene (St.Jan)
Tel : 051-48 78 64 of 0472-707 697
agnesverleye4@gmail.com
www.elfenkring.wordpress.com

Activiteiten
- Zondag 31 maart, om 9.30u: Natuurwandeling
in de Vorte Bossen. Thema “Gronding”.
- Donderdag 4 april, namiddag of avond: Vertelsessie “De prinses en Prins Haasje”.
- Maandag 8 april om 19u: Sessie Helend tekenen.
- Zondag 14 april om 9.30u: Natuurwandeling in
de Vorte Bossen. Thema “Go with the flow”.
- Woensdag 17 april om 14u: Laat je creativiteit
stromen! Creanamiddag.
In de kijker: NATUURCOACHING. In de natuur
kom je letterlijk en figuurlijk “in beweging”. Stel
je open en vind je inzichten of antwoorden in de
natuur. Verrassend hoe dit werkt !

HILLROCK ZWEVEZELE

ZATERDAG 15 JUNI 2019
17u00: FIELDS OF TROY I 18u30: GUILTY AS CHARGED
20u00: BIZKIT PARK I 21u30: FLEDDY MELCULY

23u00:
TICKETS € 28 I ADD € 32 @www.ticketmaster.be

www.dehillefisters.be

Estaminet De Flasse - Hille 8

Zwevezele

woensdag 14u-21u, donderdag 14u-23u, vrijdag en zaterdag 10u-3u, zondag 10u-21u
Tussen 14u en 18u kan u genieten van verse pannekoeken of ijscoupes met verse slagroom
50 soorten bier op fles en verschillende gins

BLIJVEN ONZE RUSTHUIZEN
BETAALBAAR?
In Vlaanderen kost een rusthuiskamer gemiddeld 1.728 euro per maand. Het pensioen dat ouderen momenteel uitbetaald worden is voor de
meesten bijlange niet toereikend om daarmee de
rekening te kunnen betalen. Toegegeven, voor dit
bedrag krijgt je in de bejaardeninstelling de beste zorgen. Door elke maand je spaarpotje aan te
moeten spreken smelten je spaarcenten weg als
sneeuw voor de zon. En iedere maand honderden
euro’s aan je kinderen vragen om te overleven, dat
kan toch ook niet de bedoeling zijn?
Het bedrag van 1.728 euro per maand is dus zoals gezegd een gemiddelde: In veel gevallen ligt
dit zelfs nog een pak hoger. Wie voor een nieuw
Woonzorgcentrum (WZC) kiest, moet soms 2.100
euro per maand ophoesten. Omgerekend een 70
euro per dag. Ook provinciaal verschillen de prijzen: in Antwerpen kost ouderenzorg zo’n 200 euro
meer dan in Limburg. Wie als koppel in een rusthuis
terecht komt, betaalt in principe twee keer het
maandbedrag, gelet op het feit dat steeds maar
minder tweepersoonskamers ter beschikking zijn.
In werkelijkheid ligt de kostprijs nog hoger dan
wat je als bewoner betaalt. De sector schat de totale kost per dag op 170 euro, waarvan dus in feite maar een klein deel door de bewoner betaald
wordt. De rest is ten laste van de overheid, die via
een zorgforfait en loonsubsidie voor het personeel,
een groot deel bijpast.
Dat er verschil in kostprijs is tussen de diverse
zorginstellingen is voor een groot deel te wijten
aan de uitbating. Sommige WZC’s worden gerund
door een OCMW, andere dan weer door een vzw,
en nog andere dan weer door een commerciële nv.
De uitbating betaalt een groot stuk de prijs. Simpel
gesteld: als een OCMW-rusthuis niet uit de kosten
komt, past de gemeente bij. Voor vzw’s is het een
kwestie van rond te draaien, terwijl commerciële
rusthuizen er op uit zijn om winst te maken. Is de
basiszorg veelal dezelfde, het comfort en de prijs
verschillen dan ook van instelling tot instelling.
Als de oudere de rekening niet kan betalen kan
hiervoor aangeklopt worden bij het OCMW. Maar
ouderen blijken bijzonder spaarzaam te zijn geweest, want binnen onze gemeente lijkt dit een
uitzonderlijk geval te zijn. Afhankelijk van gemeente tot gemeente kan het OCMW ook beslissen de
rekening door te schuiven naar de kinderen. Iets
wat ook uitzonderlijk gebeurt. Een appeltje voor
de dorst hebben is alvast aan te raden.
(Nomort)

KWB - GEZINSBOND PAASEIERENRAAP
Op zaterdag 20 april organiseert KWB en Gezinsbond Wingene opnieuw hun paaseierenraap
voor kinderen t.e.m. 11 jaar en dit om 14u30 in
zaal de Verrekijker.
Inl.: Jean-Marie Pisvin, 0494 57 73 54 of sengier.p@telenet.be

DUBBEL VIERGESLACHT IN VROUWELIJKE LIJN
Rosie Dedecker (2 jaar) en Oona Dedecker (5 jaar) met hun mama
Nina Vanhevel, grootmoeder Carine Wallyn en overgrootmoeder José
Vlaeminck.
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lokaal : café ‘t Wingens Molenhof - Tieltstraat

Om onze trouwe klanten te bedanken
willen we graag nog afsluiten met een topactie !

De Wingense carambol laat langs deze weg weten dat het ophoudt te bestaan wegens te weinig
spelers.

Op alle monturen korting

van -50% tot -70%

Op alle zonnebrillen korting

van -20% tot -50%

Deze actie is geldig tot eind mei waarna de winkel ook zal
dicht gaan. Alle garanties van glazen en monturen blijven
gelden in de Optiekzaak van Johan te Laarne.

Zowel Joshy als Johan wensen al onze klanten te
bedanken voor het vertrouwen in de zaak en in ons.
Joshy Soenens - Johan Stroobant

UITVERKOOP
wegens stopzetting
superkortingen op alle monturen

tot -70%

BILJART ‘DE WINGENSE CARAMBOL’

Ondanks de succesvolle samenwerking
gaan de wegen van Johan en Joshy uit elkaar.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

op afspraak
10 tot 12u
10 tot 12u
gesloten
10 tot 12u
10 tot 12u

(Opticien optometrist)

14 tot 18u30
14 tot 18u30
14 tot 18u30
gesloten
14 tot 18u30
14 tot 17u00

Oude Bruggestraat 4 - Wingene - 051 65 61 69

TONEELKRING BOUCKHOUT SPEELT ‘DE KAT IN DE KELDER’
Toneelkring Bouckhout speelt op vrijdag 5 april voor een uitverkochte zaal de premiere van ‘De kat
in de kelder’ en dit is reeds hun 33e productie. De voorstelling gaat door om 20 uur en is een klucht
van Pol Anrys in een regie van José Cordier.
Verdere voorstellingen zijn op zaterdag 6 april om 20 u., vrijdag 12 april om 20 u, zaterdag 13
april om 20 u (uitverkocht), zondag 14 april om 16 u (uitverkocht), zaterdag 20 april om 20 u en op
Paaszondag 21 april 2019 om 20u in CC de Feniks, Beernemstraat Wingene. Opgelet: Voorstellingen
van 5, 13 en 14 april zijn reeds uitverkocht.
Korte inhoud : Majoor Evarist Tanghe laat zeer tegen de zin van zijn “zure” zus Serafine, het kansarme gezin De Cat tijdelijk in de kelders van zijn huis wonen in afwachting van een sociaal appartement.
Het gezin De Cat dat bestaat uit vader Felix, moeder Sylvia, dochter Kim en grootmoeder Madeleine
trekt aanvankelijk met tegenzin in bij de majoor maar dat slaat helemaal om als blijkt dat het huis van
de majoor grenst aan een bankgebouw.
Felix ziet zijn kans op de “jackpot” schoon en besluit een tunnel te graven van in de kelder bij de majoor tot in de kelders van de bank waarin zich de kluizen bevinden. Het wordt uiteraard een hachelijke
onderneming om dit te doen zonder dat de majoor en zijn zuster dit merken. Waar moeten ze met de
aarde uit de gegraven tunnel naar toe, hoe verbergen ze de toegang tot de tunnel voor nieuwsgierige
blikken, hoe maskeren ze het lawaai van de drilboor die er aan te pas komt … ? Uiteraard leidt dit tot
hilarische situaties als blijkt dat grootmoeder Madeleine af en toe verrassend uit de hoek komt, dat Kim
verliefd wordt op Sven die te pas en te onpas in de kelder opduikt, dat Kim de majoor in hoge mate
opwindt, dat Serafine op zoek is naar haar kat die blijkbaar spoorloos in de kelder is verdwenen, dat er
een heus drumstel aan te pas komt om het geluid van de drilboor te overstemmen …
Maar uiteindelijk lijken Felix en zijn gezin in hun opzet te slagen … maar op dat moment ontdekt
Serafine de tunnel en haar dode kat en moeten ze Serafine gevangen houden en als Madeleine uiteindelijk het leven laat, zitten ze bovendien nog met een lijk opgescheept. En wat dan met Sven die
twijfelt tussen zijn verliefdheid voor Kim en het rechte pad en met de majoor die op zijn beurt verrassend uit de hoek komt ?
Genummerde kaarten kosten 8 euro en reservatie op het nr 0474/47.42.03 of via website: www.
toneelkring-bouckhout.be. Volg ons op Facebook.
Acteurs van dienst zijn : Luc Mulier, Katrien Delodder, Annie Vermeersch, Annelies Deprez, Stijn
Van Maele, Ignace Delodder, Nancy Vergote, Sarah Dewulf, Rik Algoedt.

Het bestuur.

OKRA - KAARTERSCLUB WINGENE
Uitslag kaarting op 21/03 met 52 deeln.
Wonnen 3 partijen: Verhoye R., Deserranno
J., Denolf M., Devriese J., Declerck S., Desmet E.,
Vanhove J.
Wonnen 2 partijen: Verhenne C., Dedeyne A.,
Denbaes R., Vandemoortel E., Vaneenoo W., Desoete C., Bossuyt E., Fraeyman R., Dewitte J., Vangampelaere L., Depla W., Wille J., Vermeersch W.,
Vancauwenberghe M., Fraeyman L.
Wonnen 1 partij: Vanhove C., Quintyn D., Vaneenoo M., Devooght F., Frickelo G., Lanckriet J., Vanderschuere R., Declerck R., Desmet N., D’Haenens
M., Vandevyvere M., Kerckaert L., Vanoverschelde
M., Declerck C., Declercq M., Vandermeulen G.,
Vandewiele R., Verhelst H., Naeyaert C., Blontia D.,
Debruyne W.
Tot donderdag om 14 uur.

O.K.R.A.-KAARTERSCLUB ZWEVEZELE
Uitslag 16e kaarting op 20/03 met 68 kaarters
Behaalden 3 punten: Blieck Rita, Callewaert
Noël, De Muynck Rosa, Defour Daniel, Depoortere
Marie Louise, Deschepper Patrick, Maelfait André,
Pattyn Nelly, Struyve Urbain, Vandaele Agnes, Vandewiele Freddy, Zutterman Etienne.
Behaalden 2 punten: Buyse Norbert, Clinckemaillie Margriet, Cogghe Georgette, De Clerck
Simonne, Deblauwe Rik, Dejonckheere Roland,
Delbaere Nathalie, Derpoorter Ronald, Dufour
Frans, Ketels Herna, Sabbe Roger, Tanghe Jules,
Vandemoortele Noël, Vantornout Marnix, Verheyen Johny.
Behaalden 1 punt: Bossuyt Ethel, Boussauw Daniel, Caen Rosa, Claeys Ingrid, Danneels Frans, De
Buck Ronny, De Clerck Magda, De Geldere Odette,
Deblaere Bernice, Delameilleure Rafaël, Demeyere Herman, Deriemaeker Cecile, Eeckhout Raf,
Hongerloot Rita, Huvaere Daniel, Ketels Henriette,
Lapere Gilberta, Maertens Hubert, Maes Jeannette, Mouffaert Gerda, Ovyn Solange, Plovie Freddy,
Stragier Anita, Struyve Daniel, Tanghe Roger, Van
Bruaene Christiane, Vancauwenberghe Noël, Vanderplancke José, Vanderplancke Marcel, Vandierendonck Albert, Vandierendonck Gabriel, Vankeirsbilck Adriaan, Vannevel André, Vannieuwenborgh
Rudy, Verduyn Nicole, Verduyn Rosa.

Kwaffeuze aan huis
Karen Van Eeghem
0479 35 18 39

WORD JIJ DE NIEUWE ROBIN HOOD ?
Altijd al eens willen boogschieten? Dan is dit
jouw kans. Wingene Sint-Jooris organiseert een
introductie-avond voor al wie wil proberen. Boogschieten is een sport voor zowel jong als oud.
Deze avond gaat door op dinsdag 30 april van
19 tot 21uur. Wil je aanwezig zijn? Kom dan deze
avond naar het multisportterrein gelegen aan de
tuimelaar. Leer ons en deze unieke sport kennen.
Uiteraard is dit veilig en is er een verantwoordelijke aanwezig die ervoor zal zorgen dat alles veilig
verloopt. Ook zullen er oefenbogen en pijlen ter
beschikking zijn. (je mag uiteraard je eigen materiaal meebrengen) We hopen jullie snel te zien.
Heb je nog vragen: gregodebacker10@gmail.
com ; tel: 0471 02 08 90.
TIP: Breng zeker je vrienden mee !

-4-

VOETBAL KVC WINGENE
1e elftal (3e am) SV Oostkamp - KVC 1-1
Opstelling: Verhulst Dimitri, Rushiti Muhamet
(77’Wittesaele Dieter), Flederick Yoeri, Lahousse James, Petrovic Marko, Van Roose Karel , Vermeulen
Jannes, Van Fleteren Denzl (46’ Brogniez Jeremy),
Demaitre Olivier, Vandewiele Simon (85’Hoornaert
Jens), Bruning Aaron ; Wissels: Lingier Gianni.
Doelpunten: 0-1, 57’, Na corner wordt de bal
ontzet buiten de 16m, Brogniez vangt de bal op en
legt aan van 25m en treft de kruising. ; 1-1, 84’ Na
vrijtrap blijft de bal liggen rond de kleine rechthoek,
Verheyden is er eerst bij en schuift in.
Matchverslag: Uitmatch naar de buren van Oostkamp belooft altijd veel strijdlust en dit was nu niet
anders. In de eerste helft werd de meeste strijd geleverd in het middenveld, maar iedere ploeg had wel
geteld één kans tot scoren. In de 5’ al werd Rushiti
aangespeeld links voor doel, hij ging volop zijn kans
en trof de buitenkant van de paal. De 15’ was er
een kans voor Bonny richting winkelhaak waarop
Verhulst al zijn kunnen moest tonen om de bal uit
zijn doel te houden.
In de tweede helft moest Van Fleteren gekwetst
vervangen worden, dit door Brogniez, voor de trainer was het wat schuiven in zijn elftal. Brogniez nb.
op kunstgras, voelde zich meteen in zijn nopjes,
op de 53’ bracht hij reeds Rushiti in stelling maar
die zijn schot werd geblokkeerd voor de doellijn.
Nu kwam Oostkamp wat aanvallender te spelen en
konden wat corners afdwingen. Na de wat gevleide voorsprong van KVC ging de thuisploeg voor
de gelijkmaker. Op de 60’ moest Verhulst opnieuw
attent zijn na vrijtrap Verheyden. Maar KVC kon nu
counteren en dat leverde enkele mooi uitgespeelde kansen op. 65’ Brogniez speelt Petrovic aan, die
in één tijd op Demaitre, hij werkte af naar de hoek
maar de keeper redde. Enkele minuten later was het
raak nadat Brogniez Van Roose aanspeelde, die zette
voor doel naar tweede paal waarop Bruning scoorde
maar wellicht uit buitenspel. Na de wel verdiende
gelijkmaker, maar te vermijden, van Oostkamp ging
het spel nog enkele keren op en neer echter bleef
de uitslag op het bord staan.
Volgende wedstrijd : KVC Wingene - K.HO Wolvertem-Merchtem op 31/O3/2019 om 15u.
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (nat) KVC - SV Oostkamp
2-0
U17 (nat) SV Diksmuide - KVC
2-5
U16 (nat) KVC A - VK Westhoek A
0-3
U15 (nat) SV Diksmuide - KVC
6-0
U14 (nat) KVC A - VK Avelgem A
1-13
Wedstrijden voor vrijdag 29/03
Reserven (am) KVC - SCT Menen A
20u00
U13 (nat) SV Wevelgem City - KVC A
19u00
Wedstrijden voor zaterdag 30/03
U17 (nat) KVC A - SCT Menen A
14u30
U15 (nat) KVC A - VK Westhoek A
14u30
U14 (nat) FC Varsenare A - KVC A
10u30
U13 (nat) SCT Menen - KVC
10u00
U12 (nat) KVC - SV Oostkamp
10u45
U11 (gew L) KVC B - VK Wikings Kortrijk
10u45
U10 (nat) SV Oostkamp A - KVC
10u45
U10 (gew L) KVC Ardooie - KVC
10u15
U9 (prov) SKV Zwevezele - KVC
9u00
U8 (prov C-D) SC Wielsbeke - KVC
9u30
U8 (gew Z) FC Sint-Joris Sp. - KVC
9u00
U7 (gew C) GL Ruiselede - KVC A
10u00
U7 (gew D) SV Loppem B - KVC B
10u45
Wedstrijden voor zondag 31/03
1e elftal (3e am) KVC A - Wolv.-Merchtem 15u00
Wedstrijd voor donderdag 04/04
U14 (nat) SV Sottegem A - KVC A
19u00

VOETBAL SKV ZWEVEZELE
1e elftal (3e am.) Avanti Stekene - SKV 1-1
Opstelling : Cool, Cornelis, Minne, Vandendriessche, Bataille (78’ Geryl), Lagrou (85’ Hillewaere),
Dildick, Verzele, Marmitte, Coussement, Yagan (67’
Van Heuverzwyn).
Het was negentig minuten genieten van twee
ploegen die voluit voor de zege gingen. De thuisploeg startte het best, maar na een kwartier namen
de bezoekers het initiatief over. Na enkele gemiste
kansen trapte Marmitte een doorgekopte hoekschop

van kortbij binnen.
Stekene kwam geprikkeld uit de kleedkamer en
de bezoekers moesten achteruit. De Rudder krulde
de bal net voorbij de verste paal. Van Gysel werd gehaakt op de rand van de zestien en Mennes draaide
de gelijkmaker heerlijk rond het muurtje. Nadien waren de beste kansen nog voor de bezoekers. De Grave
ranselde na een scrimmage de bal in hoekschop en
de pas ingevallen Geryl schoot onbegrijpelijk over.
1e elftal (3e prov) SKV B - SV Kortrijk 2-2
Op assist van Stockx opende Van Damme de score
voor de thuisploeg. Na die 0-1 kwam Kortrijk beter
in de match en Vermaut lukte de gelijkmaker. Na de
pauze stopte SKV-keeper Naert een penalty van Vandenbulcke. Na een geslaagde individuele actie kon
Babylon de thuisploeg weer op voorsprong schieten.
Maar de bezoekers gaven zich nog niet gewonnen
en in de slotfase maakte Vermeulen alsnog gelijk.
Dames (2e nat) Zulte Waregem B - SKV A 0-4
De winning championship-mood blijft bestaan
bij het A-team van Zwevezele Vrouwenvoetbal. Na
een draak van een eerste helft werd alweer in de
tweede periode een duidelijk verschil gemaakt met
droge 0-4 cijfers. De leidersplaats blijft - met nog 5
matchen te gaan - voor ons.
Over de eerste helft in Zulte kunnen we - jammer
genoeg - kort zijn. Veel te weinig tempo, geen gedrevenheid en amper een drietal kansen. De thuisploeg
speelde fraai mee, maar creëerde ook geen kansen
en werkte niet af. Logische ruststand 0-0.
Beterschap was dringend gewenst en, wonder
boven wonder, ons team begon te voetballen, er
kwam grinta in de ploeg en de kansen rolden over
de mat. Dit resulteerde in minuut 9 in de openingstreffer van Jolien Vandepitte. Voorwaar vanuit een
uiterst scherpe hoek vanop rechts en met nog eens
de binnenkant van de paal en de onderkant van de
lat!! (0-1). 2 minuten later stak Tess de bal diep tot
bij Annelies en het stond meteen 0-2. Nog eens 2
minuten later trof Tess de paal. Nu was Zwevezele
helemaal los. Er kwamen nieuwe kansen via Jolien
Vandepitte en Tess. Iets over halfweg nam Tess een
korte corner van Athina aan. Eerst dreigde ze de bal
kwijt te spelen, maar ze heroverde die en ze besloot
met haar elfde van het seizoen (0-3). Boeken toe
en pogen de kloof nog uit te diepen. Een kwartier
voor tijd kwam een schot van Tess in de rebound
bij Ahlopey en zij aarzelde niet (0-4). En ei zo na
werd het 0-5 toen gelegenheids-veldspeelster Jana
Vanhauwaert over kopte. Het bleef uiteindelijk 0-4.
De 12e clean sheet was een feit. Voeg daar aan toe
slechts 15 goals binnen in 21 matchen (gemiddeld
0,71 doelpunten) en 21 matchen zonder nederlaag.
Het wordt stilaan een indrukwekkende historische
statistiek, die we moeten koesteren, en die we wellicht nooit meer zullen meemaken.
Nu op naar de volgende delicate opdracht komende zaterdag 30 maart bij Sinaai.
Dames (1e prov) FC Heist - SKV B 6-0
Ons B-team zette bij Heist - vooral in de eerste helft
- een bemoedigende prestatie neer. Na de pauze was
de overmacht van Heist te groot. De thuisploeg won
oververdiend, maar onze speelsters mogen fier zijn
op hun optreden. Nog 3 matchen te gaan. Zwevezele begon sterk aan de partij. Bij een corner die van
de lijn gehaald werd, ging de poging van Venske in
de herneming over. We kwamen ook een paar keer
goed weg bij pogingen van Heist. Tot in minuut 26
de thuisploeg toch 1-0 voor kwam. Tien minuten
voor de rust zette Shana vanop rechts voor. Venskes
poging ging maar heel nipt naast. Zwevezele zou
die gelijkmaker verdiend hebben. En dan zal je het
altijd zien. In de allerlaatste minuut liet een zwakke
scheidsrechter bij vermeend buitenspel door spelen,
en zo kregen we een keiharde ruststand 2-0.
In de tweede helft moest Zwevezele - bij te weinig
reservespeelsters - zijn meerdere erkennen in Heist.
De thuisploeg acteerde heel sterk en kon uiteindelijk
nog met te ruime 6-0 cijfers winnen. Toch chapeau
voor de 12 meisjes die weer paraat stonden om te
blijven voetballen en alles te geven! Dit verdient
pakken bewondering en respect.
Komende zondag 31 maart (bij zomeruur !) wacht
een voorlaatste verplaatsing naar Staden. Match
om 15u !!!
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (am) Sint-Eloois-Winkel - SKV
6-0
Reserven (gew G) SKV B - Z. Dentergem
1-0

U21 (gew E) SV Loppem - SKV
U15 (gew N) D. Ruddervoorde A - SKV
Wedstrijden voor vrijdag 29/03
Reserven (am) SKV A - SV Oostkamp A
Wedstrijden voor zaterdag 30/03
1e elftal (3e am) SKV A - VV Zelzate A
1e elftal (3e prov) Wevelgem City - SKV
Dames (2e nat) Sinaai A - SKV A
U21 (gew E) SK Torhout - SKV
U17 (gew F) SKV - E. Hooglede
U15 (gew) SKV - VP Gits
U13 (gew A) Dottignies - SKV A
U13 (gew C) SKV B - D. Ruddervoorde
U13 (gew O) SKV C - D. Beveren B
U12 (gew D) FC Aarsele - SKV
U11 (gew I) SV Loppem B - SKV
U10 (gew F) SKV - Torhout 1992 KM B
U9 (prov) SKV B - KVC Wingene
U9 (gew) SKV A - SV Loppem B
U8 (gew C) SKV A - SV Loppem A
U8 (gew F) SKV B - D. Beveren B
U8 (gew V) SK Torhout - SKV C
U7 (gew C) SV Rumbeke A - SKV B
U6 (gew B) Emelgem-Kachtem - SKV
Wedstrijden voor zondag 31/03
Reserven (gew G) SKV B - Jong Vijve C
Dames (prov) SK Staden A - SKV B
Wedstrijden voor woensdag 03/04
U13 (gew A) SKV A - Ingooigem
Dames (2e nat) E. Aalst B - SKV

3-0
3-2
20u00
19u00
19u30
15u00
17u30
9u15
15u30
12u30
13u30
13u30
13u30
9u15
10u30
9u00
9u00
10u30
10u30
9u30
9u30
9u00
9u15
15u00
18u00
20u00

ELCKERLYC ZWEVEZELE
VOLLEYBALNIEUWS
Dames 1e Prov. E. Zwevezele A – B. Poperinge A:
3-2 (25-15, 25-19, 18-25, 22-25, 15-8)
De thuissupporters werden in set 1 alvast op hun
wenken bediend want de thuisploeg ging als een
pletwals van start en bleef de volledige set op een
aardig niveau spelen. De setstand maakt dat ook
meteen duidelijk, 25-15 en Poperinge op geen enkel
moment in de wedstrijd!
Set 2 verliep veel evenwichtiger en bleef gelijk
opgaan tot 15-15. Dan kon Zwevezele een eerste
keer afstand nemen (17-15), even later werd het
21-17 en kon ook set 2 winnend afsluiten (25-19).
Poperinge leek verre van aangeslagen in set 3 en
Zwevezele moest het spel ondergaan en via 6-9, 8-11
werd het zelfs 9-15 in set 3. Zwevezele probeerde
nog wel maar de bezoeksters hadden hun draai gevonden en wonnen vlotjes set 3 (18-25).
Op naar set 4 dan maar. Tot 16-16 bleven beide
ploegen in elkaars spoor, daarna kon Poperinge tot
ieders verrassing 3 punten uitlopen (17-20). Ze gaven
deze voorsprong niet meer uit handen en wonnen
na een out-service ook set 4 (22-25) en dwongen
op die manier een vijfde set af.
Elckerlyc startte verschroeiend aan set 5 en wisselde van terrein met een 8-3 voorsprong. Poperinge
probeerde het nog met een dubbele wissel maar
Zwevezele was niet meer te stoppen. Bij 13-5 kon
Beaphar nog tweemaal scoren (13-7) maar een foutieve aanval van datzelfde Beaphar bracht de thuisploeg op wedstrijdbal (14-7). De uiteindelijke winst
werd nog even uitgesteld door een slechte opslag
maar de tweede matchbal zorgde voor winst voor
de thuisploeg (15-8).
Komende zaterdag om 20u komt Dadizele naar de
Zwevezeelse sporthal, de laatste wedstrijd kijken ze
het derde geklasseerde Packo Zedelgem in de ogen.
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Uniek
in de regio!
Luchtfotografie
en 360° foto’s!

Uw woning verkopen of verhuren? Contacteer ons voor een gratis schatting

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Doomkerke

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

OPEN HUIS: ZAT 30/03 9u30-10u15
Charmante woning met 3 slpk en een
grote z/w-gerichte tuin. Gelegen in
bosrijke omgeving. EPC: 404 kWh/m2
Opp: 674m2
Varendreef 37

OPEN HUIS: ZAT 30/03 10u30-11u30
Instapklare woning (HOB) met 3 slaapkamers, zonnige tuin en open landelijk
zicht. EPC: 134 kWh/m2
Opp: 453m2
Bruggesteenweg 79

OPEN HUIS: ZAT 30/03 10u30-11u30
Instapklare energiezuinige open
bebouwing met 3 slaapkamers, grote
garage & zonnige tuin in centrum.
Opp: 310m2 EPC: 140 kWh/m2
Leenmolenstraat 11

OPTIE NA 1 WEEK!
IN OPTIE!
Instapklare verzorgde woning met 3 slpk,
garage en tuin in doodlopende straat.
Opp: 171m2
EPC: 217 kWh/m2
Lentakkerlaan 12

Residentie Arnaud II
Prachtige energiezuinige nieuwbouw
met 2-slpk appartementen & zuidgerichte
terassen centrum Wingene!
Opp: 87m2 - 110m2
Oude Bruggestraat 22

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Zwevezele

Gelijkvloerse villa met 3 slaapkamers,
grote garage & prachtig aangelegde tuin.
Zeer centrale ligging nabij school en
winkels! Opp: 2.000m2
EPC: 316 kWh/m2
H. Sacramentstraat 7

Ruime gezinswoning met 4 slpks en
bijgebouw van 64m2 , ideaal als praktijk
(vlak naast school St-Jan) of voor kleine
zelfstandige. Opp: 1.043m2
EPC: 289kWh/m2
Balgerhoekstraat 82

Alleenstaande woning met 4 slpks en
dubbele garage in het landelijke St-Elooi,
naast de school! Zonnige tuin!
Opp: 1.000m2
EPC: 325 kWh/m2
Lavoordestraat 60

Uiterst uniek gelegen eigendom temidden
de Vagevuurbossen met diverse
bijgebouwen op 3,5ha. Ideaal voor
aannemer of paardenliefhebber.
EPC: 458 kWh/m2
Beukendreef 2

Prachtige moderne en energiezuinige
pastoriewoning (330m2 bewoonbare opp)
& een LOODS van 300m2!
Opp: 1.168m2
EPC: 69 kWh/m2
Schoolstraat 34c

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Koolskamp

TE KOOP - Ruddervoorde

TE KOOP - Wingene

Woning met 2 slpk, garage en terras
centrum Wingene. De woning is
grotendeels gerenoveerd en ook ideaal
als verhuurpand! Opp: 117m2
EPC: 479kWh/m2
Leenmolenstraat 2

Ruime woning met 3 (mogelijk 4) slpk,
garage, tuin én bijbgebouw in centrum
Wingene.
Opp: 196m2
EPC: 295kWh/m2
NIeuwstraat 1A

Energiezuinige villa met 4 slpk,
binnenzwembad! Bureel op gelijkvloers
ideaal als praktijkruimte! Opp: +/2.200m2 Mogelijkheid tot aankoop weide.
EPC: 162kWh/m2
Lichterveldstraat 73

Uniek gelegen bouwgrond van 2.690m
in de groene omgeving van Baliebrugge.
Zuid-west oriëntatie. Vergund bouwplan
voor woning van 1.000m3 beschikbaar.
Torhoutsestraat 226

Residentie Arnaud I
Handelsgelijkvloers van 117m2 in mooie
nieuwbouw op toplocatie centrum
Wingene met parking voor de deur.
Oude Bruggestraat 20

2

Onze recentste verkopen

VERKOOP
VERHUUR
ADVIES
SCHATTING
Wenst u meer info?

( 050 70 34 35

Wingene

Wingene - in 4 weken!

Zwevezele - in 3 weken!

Wingene - in 1 week!

WWW.VASTGOEDWANNEYN.BE

H. d’Ydewallestraat 4 - 8730 Beernem - 050 70 34 35
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ZATERDAG 6 APRIL 2019

Molenland

OPENDEURDAG

FEEST

30 MAART 2019 | 10U00 - 16U30

GRATIS INITIATIE
& KENNISMAKING
Inschrijven via de website
Sportpark Wingene
Ingang via Rozendalestraat

Zaal Verrekijker - Wingene

EETFESTIJN

(Industriezone De Verrekijker)

van 18u00 - 20u30 (deuren om 17u30)
Muziek: Amusette (Marnix & Noël)

aperitief - warme beenham met groenten, sauzen en frietjes

SHOWAVOND

met optredens van :

GREG
DINA RODRIGUES
DENNIE CHRISTIAN

LENTE- ZOMERLESSEN & START TO TENNIS

Presentatie : Danny Verlinden
Dit alles voor de prijs van € 30

STAGES JEUGD EN VOLWASSENEN

Dina Rodrigue

ACTIVITEITEN VOOR DE HELE FAMILIE
BAR TERRAQUILA MET ZONNETERRAS
MEER INFO OP

TCAQUILA.BE
Dennie Christia

n

Greg

s

Kaarten te verkrijgen bij :
Jan Braeckevelt, Beernemstw. 68, Wingene - 0477 75 24 33
Günter Hermanns, Europalaan 6, Wingene
Café Sint-Jan, Keukelstraat 54, Wingene
Slagerij Finesse, Sint-Jozefsstraat 1, Zwevezele
Café ‘De Loskaai’, Bedevaartstraat 3, Tielt
‘t Winkeltje, Wingensesteenweg 12, Tielt
Café Christen Volkshuis, Markt 14, Wielsbeke
of via onze website www.radiooostwest.be

t.v.v. radio oost west 106.5 FM & 107.3 FM - Gewoon gezellig !
www.radiooostwest.be - info@radiooostwest.be
Drukkerij Vanparys Wingene - www.vanparys.be

X-PLANTS

V.U. VZW Radio Molenland p.a. Eric Verhenne, Predikherenstraat 1b, 8750 Wingene

Tropische en inheemse planten & bomen
Ruddervoordestraat 3 - Zwevezele
Tel. 0476 299 209 (Hans Werbrouck)
www.x-plants.be - info@x-plants.be

TOTALE UITVERKOOP
Specialiteit: olijfbomen, palmbomen, e.a.…
STOCKAGE - RUIMTE

TE HUUR

KOELCEL - RUIMTE

TE HUUR
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Enige CD&V-kandidaat
uit
Wingene-Zwevezele

PLAATS

1

BRECHT WARNEZ
OPVOLGER VLAAMS

Gespecialiseerd in Tuinarchitectuur
Vijver & Zwemvijver - Zwembad
Residentiële beregening
April = lentepromotie op Spa’s
en monoblockzwembaden

www.sarotuinontwerp.be
info@sarotuinontwerp.be

0478 52 21 74

-25% op montuur & enkelvoudige glazen
-20% op multifocale glazen
GRATIS OOGTEST !

Ook op
afspraak
bij U thuis

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
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Opendeur nieuwkomertjes
Jij komt toch ook samen met je kapoen
een kijkje nemen op onze opendeur ?

Welkom op woensdag 24 april 2019 tussen 9 en 10 uur.
Groeten, juffen en directie
Volgende opendeur is op 20 november 2019
Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool
Nieuwstraat 16 I 8750 Wingene
Tel. 051 65 68 52
centrumschool.wingene@3span.be
www.centrumschoolwingene.be
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GEBOORTEN

Victor D’Hoore

BODYLINE

------ VANDYCKE VICKY ------

Nieuw vanaf 4 mei - E-fit

Een volledige workout, fitter,
slanker, gespierder in 20 minuten !
Nieuw adres vanaf 4 mei : Tieltstraat 57

OPENDEUR op zaterdag 4 mei
Gratis testsessies, kookdemo’s, hapjes en drankjes
Oude Bruggestraat 81 • WINGENE • 051 69 04 30
www.bodyline-wingene.be • vicky.bodyline@telenet.be

AUTO- en WONINGVERZEKERING

Victor is het zoontje en tevens eerste kindje van Davy en Annelore
D’Hoore - Gelaude en zag het levenslicht op 6 februari 2019. Zij wonen
in de Bruggestraat te Zwevezele. Proficiat !

Lars De Bruycker

Cookies, bij DVV
2 maanden

GRATIS *
Auto- en/of woningverzekering

Accepteert u onze cookies?
Bij DVV Verzekeringen kan u rekenen op echte experts van vlees en
bloed, niet op robots of virtuele assistenten. Onze Facetime is een echt
gesprek en onze cookies zijn echte koekjes. Uw DVV-consulent luistert
naar u en helpt u met het beheer van uw verzekeringen.
Een hele geruststelling, zeker als het eens echt mis gaat.

Op 19 februari 2019 kregen Brent en Norah er een broertje bij. Lars is
het zoontje van Kivin en Dorien De Bruycker - Merckx. Zij wonen in de
Vijverstraat te Wingene. Proficiat !

Maurits Rooman

Neem tussen 15 01 31 03 019 een autoverzekering of
een woningverzekering Cocoon en krijg 2 MAANDEN GRATIS*.

DVV ZAKENKANTOOR
NAERT-HUYS NV
Ruiseledesteenweg 18
8750 Wingene
GSM: 0475/465.576
Email: lieve.huys@dvv.be
OPENINGSUREN:
MA, DI: 16.00U-18.00U
WOE, DO,VR: 08.30U-10.00U
ZA: NA AFSPRAAK

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

Oef, een mens.

46089 cA - RPR BRUGGE 0471.906.384

* 2 maanden gratis + 10 betalend op uw 1e jaarpremie als u intekent tussen
en
9 Aanbod geldig op de eerste jaarpremie van een nieuwe autoverzekering afgesloten door mensen die de voorbije 5 jaar
gereden hebben zonder ongeval in fout of een nieuwe woningverzekering Cocoon, met of zonder bijkomende opties en mits aanvaarding van het risico.
Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/wonen/
cocoon. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.
Als u een klacht hebt, kan u zich eerst 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 09/2018

ADV_AUTO_WONEN_A4_NL_SEP_2018_BAT.indd 1

LUMIE TEC
l i cht & el ekt r i c i t e i t
l i c h t & el ek t r ic it e i t

Op 22 februari 2019 werd het zoontje en tevens eerste kindje geboren
van Olivier en Kelly Rooman - Ricquier en luistert naar de naam Maurits.
Zij wonen in de Pastoor Termotestraat te Wingene. Proficiat !

www.lumietec.be - 0477 43 40 18
Gerdy Vancauwenberghe

04/09/2018 14:56
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STIJLVOL WONEN IN ZWEVEZELE
Met zicht op de velden

Laurierstraat, nieuwe woningen in een landelijke architectuur. Rustige ligging rond een mooie groenzone, met
prachtig zicht op de velden. Halfopen of gesloten, 3, 4 of 5 slaapkamers, garage of carport. Energievriendelijke
woningen, kwaliteitsvolle materialen. Vrije keuze binnenafwerking. Vanaf € 253.000.*

Op de markt

Bruggestraat, ruime appartementen met 2 of 3 slaapkamers, 1 of 2 badkamers, mooie terrassen, grote
glaspartijen. Opp. 83m² - 127m². Bij elk appartement hoort een parkeerplaats met berging of garage. Kies jouw
binnenafwerking. Vanaf € 244.500.*

(*) prijs ex. kosten

www.danneels.be

T. 050 47 10 10

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

GRONDONTWIKKELING

|

WONINGBOUW

|

BOUWGROND

- 11 Vanaf 12 mei ‘19 gaan we definitief over naar ‘ATELIER GOUDSMEDERIJ’
(zonder winkel) met nieuwe openingsuren: op woensdag en zaterdag
van 9 tot 12u en van 14 tot 18u en op afspraak.
* Vanaf 12 mei ‘19 kunt u bij ons nog terecht voor :

LAATSTE MAAND UITVERKOOP WINKELVOORRAAD !
Juwelen goud en parels -30%
Juwelen zilver -50%
Horloges van -50 tot -70%
Juwelenontwerpers Vancauwenberghe team :
Lies, Dorine en Walter
Kerkplein 1
8750 Wingene
051 65 81 93 of 0497 41 26 22
info@vcauwenberghe.be
www.vcauwenberghe .be
www.facebook.com/juwelenontwerpers

Jubileumlaan 6
9840 De Pinte
0468 17 65 44
info@lisejewellerydesign.com
www.lisejewellerydesign.com
www.facebook.com/lisejewellerydesign

• Herstellen van horloges
• Alle herstellingen gouden en zilveren juwelen en het
onderhoud ervan.
• Graveren van juwelen, fotogravures, vingerafdrukken.
• Herknopen van uw parels.
• Unieke edelstenen.
• Een nieuw juweel laten maken met uw oud goud
en/of edelstenen.
• Een op maat gemaakt gelegenheidsjuweel
(ook met uw oud goud) zoals:
- verlovingsring - trouwringen
- geboortecadeau mama/papa/baby
- rouwjuwelen waar eventueel de as
van de overledene in verwerkt kan worden.
- handgemaakte juwelen setjes.......
… of gewoon om u zelf of een geliefde te verwennen.

WALLECAN TUINMACHINES

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

Eigen hersteldienst
HONDA I STIGA I KUBOTA I ELIET
ECHO I PELLENCK I METABO I ASPEN
Sprietstraat 16 - ZWEVEZELE
Tel. 051 61 29 57
info@wallecan-tuinmachines.be

www.wallecan-tuinmachines.be

Tegels De Grande

plaatsen van vloeren & faiencen • terrassen & opritten

Toonzaal : VERREKIJKER 18 - WINGENE
open van maandag tot vrijdag van 13u30 tot 18u
zaterdag van 9 tot 12u en op afspraak 051 65 61 47

www.tegelsdegrande.be
degrandemarc@skynet.be

• Meer dan 25 jaar ervaring / • Ruime toonzaal (250 m2)
• Uitgebreid assortiment / • Ervaring adviesverlening
• Zowel binnen- en als buitenvloeren
• Nieuwbouw en renovatie / • Eigen plaatsingsdienst
• Onderhouds- en schoonmaakproducten / • Gratis offerte
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HOU DE WEBSITE EN
FACEBOOKPAGINA IN DE
GATEN VOOR
AANKOMENDE
WORKSHOPS!

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

Beernem,
Beernem, Wingene,
Wingene, Oostkamp,
Oostkamp,
Ruiselede
Ruiselede en
en omgeving
omgeving

Funerarium
Funerarium en
en winkel
winkel Beernem:
Beernem: Wellingstraat
Wellingstraat 113,
113, 8730
8730 Beernem
Beernem
Funerarium
Wingene
(nabij
zwembad
De
Alk):
Beernemstraat
Funerarium Wingene (nabij zwembad De Alk): Beernemstraat 23c,
23c, 8750
8750 Wingene
Wingene
Winkel
Wingene
(op
afspraak):
Beernemstraat
59,
8750
Wingene
Winkel Wingene (op afspraak): Beernemstraat 59, 8750 Wingene

Sint
Pietersveld
Sint

AULA en ROUWMAALTIJDEN
SEMINARIES en LUNCHMEETINGS

www.sintpietersveld.be

Pietersveld
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VLOEREN I WANDTEGELS I TERRASSEN

VERSCHOOT

Bruggestraat 231 A - 8770 Ingelmunster - 051 30 00 51

50m 2
tegels =
5 liter
vloerzee
p
gratis

OPENDEURWEEKEND
5 - 6 - 7 april 2019

telkens van 10u tot …

Voordelige prijzen en nieuwe collecties.
Iedere dag wordt een etentje voor 2
en een fles champagne uitgeloot aan onze bezoekers !
Gratis gadgets voor iedere bezoeker !
Kinderanimatie, drank en versnaperingen.
Verschoot Dakpannen - Vloeren - tel. 051 30 00 51 of 0475 86 02 03 - www.dakpannen-verschoot.be
Koer: Doelstraat 148, 8770 Ingelmunster
Ma-vrij: 7u30-12u 13u-18u30
Za: 9u-12u

Toonzaal: Bruggestraat 231A, 8770 Ingelmunster
Zaterdag van 10u-12u 14u-18u
Kan altijd na afspraak:
Kathy 0475 86 02 03 (7/7)
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RESIDENTIE

KOM DIT
WEEKEND
ONS MODELAPPARTEMENT
BEZOEKEN

VILLA AMPHORA - WINGENE
40 ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN

Kom tijdens onze opendeurdagen het modelappartement ontdekken.

WANNEER

LOCATIE
Pastoor Termotestraat - Wingene

30-31 MAART Zaterdag van 10u tot 16u
Zondag van 10u tot 15u
27-28 APRIL Meer info? Contacteer ons.

Bouwheer: Pastoor Termote
Verhuur & uitbating: Woonzorgnetwerk Amphora – Groep GVO

RESIDENTIE

KOM ONS
MODELAPPARTEMENT
BEZOEKEN

DE SPIE - WINGENE

INSTAPKLARE APPARTEMENTEN MET LUXE AFWERKING
Onmiddellijk beschikbaar!

maak nu een
afspraak

TIP
U kan voor deze residentie uw bezoek ook plannen op

LOCATIE
Tieltstraat - Wingene

nieuwbouwzondag 28 april van 14u - 17u.

Sint-Janstraat 185 | 8700 Tielt | T. 051 40 40 10
volg ons: | noortje@vlaemynck.be | www.vlaemynck.be
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SE Salons Eikenhof

Bruggestraat 212
8750 Zwevezele
051 61 12 94
www.salons-eikenhof.be
info@salons-eikenhof.be

“Uw gasten in stijl ontvangen”

PASEN

MOEDERDAG

VADERDAG

Paaszondagmiddag 21 april 2019
om 12u30

Zondagmiddag 12 mei 2019
om 12u30

Zondagmiddag 9 juni 2019
om 12u30

Menu 1: € 45,00 p.p.

Menu 1: € 42,50 p.p.

Menu 1: € 42,50 p.p.

Vier verﬁjnde hapjes vooraf

Viertal hapjes vooraf

Vier verﬁjnde hapjes

Garnalensoepje

Romig soepje van prei en venkel
afgewerkt met verse zalm

Soepje van Zwevezeelse witte asperges
Filet van parelhoentje, dragonsausje,
aardappelterrine met spek, lentegroentjes

Filet van eend, jus van rozemarijn,
krieltjes en lentegarnituren

Soepje van rode vruchten, vanille-ijs en sorbets

Mokka met chocolade in al z’n vormen
en structuren

Mokka met versnaperingen

Menu 2: € 62,50 p.p.

Menu 2: € 62,50 p.p.

Vier hapjes vooraf
Carpaccio van schotse zalm en coquille,
witte en groene asperges, avocado,
citrus vinaigrette en zure room
Soepje van Zwevezeelse witte asperges
Filet van lam met peterseliekorst,
aardappelterrine met spek, lentegroentjes

Vier hapjes vooraf
Gazpacho, gebakken gamba met
Serranoham en brunoise van lentegroenten
Gebakken zeebaars, pastis, venkel en postelein

Mousse van aardbei, lobbige gelei van rode
vruchten, parfait van basilicum en meringue
Mokka met versnaperingen

Contre ﬁlet van het Belgisch witblauw,
verse frietjes, salades,
aangepaste koude en warme sauzen
Dame Blanche of Irish Coffee

Menu 2: € 60,00 p.p.
Vier verﬁjnde hapjes
Vispannetje ‘anno 2019’
Afzakkertje met of zonder alcohol

Filet van eend, jus van rozemarijn,
krieltjes en lentegarnituren

Contre ﬁlet van het Belgisch witblauw,
verse frietjes, salades,
aangepaste koude en warme sauzen

Mokka met chocolade in al z’n vormen
en structuren

Mokka met perengebak, amandelijs,
karamel en Poire William

Ook in 2019 ontvangen wij U en Uw gasten graag op zondag !
Babyborrels, communie, jubilea, verjaardagen, pensioenvieringen, verenigingsfeesten,…
Kom snel en ontdek onze feestbrochure 2019 met tal van mogelijkheden !

Uitvaartzorg Denolf - 0475 62 51 82
Aula ‘De Eik’ tot 50 pers., met ruime parkeergelegenheid
Aula ‘De Schorse’ tot 300 pers. met projectiemogelijkheid en ruime parking
Rouwbegeleiding in kerkelijke uitvaartplechtigheden
Verzorgd rouwdrukwerk
Rouwmaaltijden in eigen beheer

www.uitvaartzorgdenolf.be - info@uitvaartzorgdenolf.be
Yzerbergstraat 5, Zwevezele • Markt 4, Wingene
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• plaatsen van regenputten tot 20.000 L en eventueel opvullen met water
• plaatsen van septische putten
• opvullen van regenputten met water
• plaatsen van containers: stenen, grond, restafval, hout,...
• plaatsen van riolering + scheiden van riolering
• alle grondwerken: groot en klein
• nivelleren van terreinen of loodsen met kilver
• funderingswerken
• uitgraven van kelders, bouwputten, zwembaden, opritten,...
• uitzeven van grond met stenen,... met mobiele zeefmachine
• leveren van grondstoffen: mengpuin, betonpuin, stabilisé, siergrind, zand, teelaarde,...
• afbraakwerken
• doorzaaien van graslanden

Bekijk de website op www.vansna.be
of op Facebook ‘Grondwerken Vansna’

Vansna
ANDY VANCAUWENBERGHE
Klokhof 13 • 8750 Wingene • gsm 0478 51 19 51 • email: vansna@skynet.be
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GEBOORTEN

Trendy dameskledij
bij Bjoutiek is iedere vrouw uniek !

Mads Van Extergem

jidelksemad ydnerT

keinu wuorv eredei si keituojB jiB
:nerusgninepO
De Ast 12 • 8750 Wingene
uTel.
00051
.8154
-0360.384
1 & u 00.21-03.9 :az ,od ,ow ,iD
u 00.02-03.31 & u 00.21-03.9 :rv
www.bjoutiek.be
Openingsuren :
gadnaam ne gadi,
dnwo,
oz do,
:neza:to9.30-12
lseg en 13.30-18u.
vr. 9.30-12 en 13.30-20u.
Gesloten: zondag en maandag
eb.keituojb.www * 48 06 45 150 * ENEGNIW 0578, 21 tsA eD

YOGA
VOORMIDDAG
YOGA
VOORMIDDAG
Mads is het zoontje en tevens eerste kindje van Simon en Lieselot Van
Extergem - Lacayse en zag het levenslicht op 24 februari 2019. Zij wonen
in de H. Sacramentstraat te Wingene. Proficiat !

Woensdag & Zaterdag
Woensdag
en zaterdag

Yin- Therapeutisch -Restoratieve - Fascia Yoga - Breathwork

Yin - Therapeutisch - Restoratieve - Fascia Yoga - Breathwork
Landsmanstraat 15 Zwevezele

Landsmanstraat 15 - Zwevezele

Luna Verbrugge
Tel. 0472
91 02 73 -info@ponyhelptkinderen.be
info@ponyhelptkinderen.be
0472910273
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.
Klussen en karweien klein en groot BUILD:

Op 4 maart 2019 kreeg Fleur er een zusje bij. Luna is het dochtertje
van Thijs en Frieke Verbrugge - Denoo en wonen in de Rakestraat te
Wingene. Proficiat !

Léonie Strobbe

* Kleine en grote herstellingswerken
* Bevestingswerken
* Metsel- en voegwerken
* Schrijn- & maatwerk
* Verbouwingswerken
* Vloer- & tegelwerken
* Gyprocwerken
* Isoleren
* Tuinonderhoud
* Etc.

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

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

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

DEVOLDERE
CBFA nr. 102462 - ON BE 0891 817 901

Léonie is geboren op 5 maart 2019 en is het dochtertje en tevens
eerste kindje van Jonas en Sybrien Strobbe - Vandaele en wonen in de
Schoolstraat te Zwevezele. Proficiat !

Kerkplein 9 - 8750 Wingene
051 65 58 28

e-mail : devoldere.guy@argenta.be
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FIETSEN OPSOMER
OPENDEURDAGEN
VAN 29/03/2019 T.E.M. 06/04/2019

VERSCHILLENDE KORTINGEN OP STADSFIETSEN, RACEFIETSEN, MOUNTAINBIKES, …
GRATIS FIETSPOMP TER WAARDE VAN 50 EURO BIJ AANKOOP NIEUWE FIETS!!

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

HILLESTEENWEG 20
8750 WINGENE
051 612 755

WWW.FIETSENOPSOMER.BE
VOLG ONS OP:

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

HI
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HORTA
HORTA
HORTA
MOESTUINDAG
BARBECUEDAG
BARBECUEDAG

ZATERDAG
ZATERDAG
2630
MEI
ZATERDAG
26MAART
MEI
✓ Aan de slag in de

e
d
0
1
n
j
i
z
t
r
e
vi

!
g
a
d
r
a
a
j
r
ve

Daarom verwennen wij iedere klant
met diverse lekkernijen op

✓ FOODPAIRING:
ProefProef
de unieke
✓ FOODPAIRING:
de unieke
VIERKANTEMETERTUIN
BBQ-recepten
in samenwerking
in samenwerking
✓ RUIMEBBQ-recepten
KEUZE groenteplanten
en -zaden
met grillkampioen
Peter
De Clercq
met
grillkampioen
Peter
De Clercq
✓ BOEIENDE DEMO’S
in je Horta winkel
✓ HANDIGE DOE-HET-ZELF-TIPS
Kom eenKom een
van onze Horta experts
✓ Voor jong en oud:
CORNET
CORNET
KRUIDENBAKJE
degusteren
degusteren
VOOR € 1, kinderen
10% tot
vullen het gratis*! 10% tot

%
0
1
2525
%%

✓ GRATIS
moestuinkalender

*
G
N
I
T
R
KO le
op al
KORTING
KORTING
tuinartikelen

zaterdag 30 maart
Iedere klant gaat naar huis met een
GOODIEBAG en maakt bovendien kans om
één van onze TOMBOLA prijzen te winnen !
Zaterdag 08.00 - 13.15 / 14.15 - 18.00 u.

op het barbecueop het barbecueassortiment*
assortiment*

*10% korting op de barbecue-afdeling,
25% korting
*10% korting op detot
barbecue-afdeling,
tot 25% korting
op een selectie van barbecues
en accessoires.
op een selectie
van barbecues en accessoires.
Enkel geldig op zaterdag
mei 2018.
Enkel26
geldig
op zaterdag 26 mei 2018.

HORTA WINGENE
Vandecaveye
Beernemsteenweg 16

* Enkel geldig op 30 maart 2019. Niet cumuleerbaar
met andere aanbiedingen. Voorwaarden in de winkel.

HORTA WINGENE
Vandecaveye

TelBeernemsteenweg
051 65 53 29
16 • 8750 Wingene
wingene@horta.org
Tel. 051 65 53 29 • wingene@horta.org

HORTA ZEDELGEM
Dejonckheere
Kruishillestraat 21
Tel 050 24 09 22
www.horta.org
zedelgem@horta.org
www.horta.org

www.horta.org

(korting)
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Onze nieuwe collectie
orthopedische schoenen
van Vital en Bota is binnen !
Thuiszorg DE LOORE
Tieltstraat 64 I 8750 Wingene

10%

OrthoShop - uw zorgpunt
(naast Apotheek De Loore)

g
n
i
t
r
ko

Tieltstraat 64
B-8750 Wingene

Communie
Lichterveldestraat 8
B-8750 Zwevezele

< O N T W E R P > <DRUKKERIJ>

www.vanparys.be

Digitaal bewerken van uw foto’s

www.orthoshop.be | www.uwzorgpunt.be
Bij ons kunt U terecht met uw zelf genomen
digitale foto’s om er een uitnodiging,
menukaart of fotokaart van te maken.

Handels- &
reclamedrukwerk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturen
Bestelbons
Briefpapier
Omslagen
Firmakaartjes
Fichekaarten
Notablocs
Doorschrijfbonnen
Reclamefolders
Flyers

Extra Large
Format
• Posters
• Affiches
• 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 bent creatief en hebt zelf iets gemaakt
op de computer en wil snel resultaat ?
Digitaal drukken is dè betaalbare
oplossing op maat

24

april 2016

Plechtige
Communie

............ .........

Tristan

24

april 2016

Plechtige
Communie

....... ....... .......

Shayna

Printen, kopiëren en inbinden thesissen
GEBOORTE

COMMUNIE

HUWELIJK

JUBILEUM

ROUW

UITNODIGINGEN • FOTOKAARTEN • FOTOHOUDERS • MENU’S • ONDERLEGGERS
NOTABOEKJES • BOEKENLEGGERS • STICKERS • POSTERS • KALENDERS • enz…

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

Finn Vanhaverbeke

Stap binnen

Stap binnen

voor een woonkrediet
zonder verborgen gebreken.
voor een woonkrediet

Op 10 maart 2019 werd het broertje van Rune geboren. Finn is het
zoontje van Jonas en Lynn Vanhaverbeke - Vandekerckhove en wonen
in de Nederduin 12 te Zwevezele. Proficiat !

zonder verborgen gebreken

Stap binnen

voor een woonkrediet
zonder verborgen gebreken.
Een woonkrediet neem je
niet alleen voor jezelf.
Maar ook voor al wie leven in huis brengt.

Woonkrediet herzien?
Interessant voor u?
Samen zoeken we naar het woonkrediet
dat het best bij uw plannen past.

Kom bij
ons langs
wij het
berekenen
het graag voor u !
Samen
zoeken
we en
naar
woonkrediet
dat het best bij uw plannen past.

Samen zoeken we naar het woonkrediet
Stap
daarom
eens
bij ons binnen.
Kantoren
KOEN
VERHAEGHE
dat
het
best
bij
uw
plannen past. Crelan
Wingene /KOEN
Zwevezele
Kantoren
VERHAEGHE
ZAKENKANTOOR KOEN VERHAEGHE BVBA
Dan
samen
woonkrediet
op maat van jouw gezin.
Stapbespreken
daarom eens bij we
ons binnen.
Dan het
bespreken
we

ZAKENKANTOOR
KOEN
VERHAEGHE BVBA
Kantoor
Koen0480.225.026
Verhaeghe
Ondernemingsnr.
Crelan
Wingene
/ Zwevezele
Kantoren KOEN VERHAEGHE
Ondernemingsnr. 0480.225.026

samen het woonkrediet op maat van jouw gezin.

Tieltstraat 1
Bruggestraat
11
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming.
Kredietgever:
CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070
Brussel WINGENE
8750
8750
ZWEVEZELE
051VERHAEGHE
65 74 31
051 61 30 27
ZAKENKANTOOR
KOEN
BVBA
wingene.tieltstraat@crelan.be
zwevezele@crelan.be
Kantoor <Naam>
Ondernemingsnr.
0480.225.026
<adres>
Kredietvorm:
krediet met onroerende bestemming.
<postcode>hypothecair
<plaats>
Tel.: <nr>
Kredietgever:
CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.
<e-mail>@crelan.be
<CVBA Naam>

Bruggestraat 11
8750 ZWEVEZELE
051 61 30 27
zwevezele@crelan.be

Kantoor
Koen
Bruggestraat
11
8750 ZWEVEZELE
051 61 30 27
zwevezele@crelan.be

Verhaeghe
Tieltstraat 1

8750 WINGENE
051 65 74 31
wingene.tieltstraat@crelan.be

Tieltstraat 1
8750 WINGENE
051 65 74 31
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming.
Kredietgever: CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.
wingene.tieltstraat@crelan.be

FD
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Fietsen Denolf

www.fietsendenolf.be

OPENDEUR 29-30-31 MAART 2019

zaterdag en zondag doorlopend open van 9 tot 17u.

Op zoek naar een toffe e-bike ?
Kom gerust een testrit maken !

Flandria 40 - Zwevezele -

Wij creëren uw
droomfiets in Project One !

0473 32 03 02 - info@fietsendenolf.be

TREK - THOMPSON - OXFORD - ZANNATA

nv Debra
opritten, parking & kleine grondwerken
tuinhuizen, carports & afsluitingen
Flandria 40
8750 Zwevezele
0477 52 54 91
info@debrabouw.be

w w w.debrabouw.be
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TIN IS
VERZEKERINGEN
KREDIETEN - BELEGGINGEN

Beernemsteenweg 78 - 8750 Wingene - Tel. +32 51 69 60 62
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Secure 21
Tak 21 met kapitaalswaarborg
beleggingshorizon ten minste 8 jaar
- Netto rendement 2018

levenslange waarborg
extra waarborg per kalenderjaar
winstdeelname 2018
TOTAAL NETTO RENDEMENT 2018

- Rendementshistoriek van de laatste 5 jaar
Jaar
Return

* Eventuele winstdeelname is niet gegarandeerd
en kan jaarlijks variëren;
Winstdeelname wordt jaarlijks toegekend
op alg. verg. Patronale-Life en mits akkoord NBB
Huidige rentevoeten: consulteer www.patronale-life.be
V.U. www.tak-44.be FSMA 110925A cd.d. 01/03/2019

0,05%
1,00%
0,80% *
1,85%

2014 2015 2016 2017 2018
2.90% 2.55% 2.05% 1.85% 1.85%

- 2% éénmalige premietaks
- 50 EUR administratiekost
- 0% instapkost vanaf 10.000 EUR
- GEEN roerende voorheffing na 8 jaar (art 21 W.I.B. onder de huidige wetgeving)
- Optie: onderschrijving als koppel via polis op twee hoofden
- Patronale-Life, een solide aanbieder

P a t r o n a l e L i f e N V - B i s c h o ff s h e i m l a a n 3 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l - w w w . p a t r o n a l e - l i f e . b e O n d e r n e m i n g t o e g e l a t e n o n d e r c o d e 1 6 4 2 ( K B 1 8 / 0 6 / 0 1 , B S 2 9 / 0 6 / 0 1 )

IMMO

TIN IS

panden
TE KOOP
gezocht

www.nvtinis-immo.be

051 123 111

|

hello@immotinis.be
Sted. inl. vg, ag, gvv, gmo, gvkr / EPC: 883 kWh/m2
Renovatieproject: hoeve met bijgebouwen op 1,6 ha grond.
Mogelijk om te verbouwen of nieuw te bouwen
op huidige inplanting of verder weg uit beide straatassen.
Een uniek aanbod. Enig in zijn soort.

Prijs op aanvraag
Keukelstraat 64, 8750 WINGENE

Sted. inl. vg, ag, gvv, gmo, gvkr
Hoeve, opslagplaatsen en weiland op unieke ligging te
Wingene. De magazijnen zijn in PRIMA staat, onmiddellijk
gebruiksklaar, éénmaal huurcontract is verstreken.

Prijs op aanvraag
Verbindingsstraat 10, 8020 HERTSBERGE

Sted. inl. vg, wg, vv, gmo, gvkr / ECP: 488 kWh/m2
Gezinsvriendelijke villa op 1.000m2 in residentiële buurt.
Het pand geniet van 4 SLK, vernieuwde BADK,
dubbele garage en multifunctionele zolder.
Bezoekdag zaterdag 30.03 van 10u-17u. Enkel op afspraak.

Richtprijs: 350.000 €

BIV 509.636

Hekkestraat 15, 8750 WINGENE
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HINES TUINMACHINES TUINMACHINES
TEGREERDE
METACCU
GEÏNTEGREERDE
MET
ACCU
GEÏNTEGREERDEBeernemstraat
ACCU
74
TUINMACHINES
TUINMACHINES
8750
WINGENE
MET GEÏNTEGREERDE ACCU
MET GEÏNTEGREERDE ACCUTel. 051 65 63 90
SERVICE - VERKOOP - RENTING
TUINMACHINES
MET GEÏNTEGREERDE ACCU
ACCUHEGGENACCUKANTEN- ACCUBLADACCUHEGGENACCUKANTENACCUBLADACCUHEGGENSCHAAR
MAAIER
BLAZER
SCHAARMAAIER
BLAZERSCHAAR
ACCUKANTENACCUHEGGENHSA 45
FSA
BGA 45
HSA 45 -FSA
BGA 45 HSA 45 - 50 cm
- 5045
cm
50 cm 45
MAAIER
SCHAAR
FSA
* *
* 45*
* HSA 45*- 50 cm *

ACCUBLADBLAZER
ACCUBLADBGA 45
BLAZER
BGA 45
*

€ 129
€ 129 € 129
€ 129
€ 129* € 129
€ 129* € 129*
€ 129ACCUBLAD€ 129
ACCUKANTEN- € 129
ACCUHEGGENMAAIER
FSA 45

* Voor België is RECUPEL in de ACCUHEGGENACCUKANTENACCUBLADSCHAAR prijs inbegrepen. BLAZER
MAAIER
SCHAAR
BLAZER
* Voor België
is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
FSA 45 HSA 45 - 50 cm
HSA 45 - 50 cm BGA 45
BGA 45

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

de prijs inbegrepen.
* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

€ 129

€ 129
€ 129
€ 129€ 129 € 129

* NAAM VAN DE WINKEL
*
E WINKEL
NAAM VAN DE WINKEL
NAAM
VAN
DE
WINKEL
STRAAT
STRAAT
*

**

*

UwSTRAAT
centrum voor Fitness, Sport,
PLAATS
TELEFOON • WEBSITE
PLAATS
Vrije
tijd, Zonnebank en Sauna
* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
TELEFOON • WEBSITE

PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

low budget prijzen

NAAM VAN DE WINKEL

abonnementen vanaf € 22 / maand
STRAAT
PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

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.fit@belgacom.net - www.fitnessaktief.net

Een kort overzicht van onze dienstverlening
Kredietwaardigheid controleren
Algemene verkoopsvoorwaarden opstellen
Adviesverlening
Aanschrijven van uw debiteur
Minnelijke invorderingen - Gerechtelijke invorderingen
B2B en B2C dossiers
Geen onderscheid tussen kleine en grote facturen
Transparante invordering
Verhogen van uw werkkapitaal
Jaarlijkse bijdrage zonder enige meerkost !
www.cashﬂowsupport.be

contact@cashﬂowsupport.be

NIEUWBOUW EN TOTAALRENOVATIE:
Bouwen zonder zorgen
De familiale bouwonderneming met traditie!
Al meer dan 50 jaar ervaring

• direct contact tussen bouwheer en
zaakvoerder Danny Caerels
• een vlotte, kwalitatieve uitvoering
• deskundige vakmensen

VLOER-EN WANDTEGELS - TERRAS

Caerels Woonklaar • Tieltsteenweg 2A • 8750 Wingene • 051 65 56 49 • info@caerels.be • www.caerels.be
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IN MEMORIAM

†

DE HEER

JACKIE
VERHOYE
echtgenoot van mevrouw
Maddy Verhelle
Geboren te Wingene op 30 april 1945
en plots thuis te Zwevezele overleden op
20 maart 2019.
De plechtige rouwdienst had plaats in de
Sint-Aldegondiskerk te ZWEVEZELE op
WOENSDAG 27 MAART 2019 om 10u30.
Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene.
Online condoleren op www.uitvaartendenolf.be

JACKIE VERHOYE 1945-2019
Jackie was een veelzijdig talent. Hij volgde een
technische opleiding en startte zijn loopbaan in
de Flandriafabriek op de Hille, was chiroleider,
Carnavalist en muzikant in de Zwevezeelse fanfare. Hij volgde in avondschool een opleiding sociale wetgeving, ging werken bij de mutualiteit en
werd vanaf 1989 CM secretaris in onze gemeente.
Ondertussen engageerde hij zich in de lokale politiek, werd OCMW-voorzitter en na zijn pensioen
één van de sterkhouders van Heemkundige kring
Ons Wingene. Met veel sociale inzet en een groot
gevoel voor rechtvaardigheid leefde hij tussen
onze mensen en hielp waar hij kon. Zijn kennis
en inzet vanuit de mutualiteit maakten hem tot
de geknipte OCMW-voorzitter.
Hij zetelde als OCMW (Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk welzijn)-raadslid of gemeenteraadslid tussen 1983 en 2012. Vanaf april 1995 werd
hij OCMW-voorzitter tot zijn 65ste in 2010. Tijdens
zijn loopbaan verhuisde hij in 1998 het OCMW-secretariaat vanuit het Sint-Amand rusthuis naar het
gerenoveerde oud-gemeentehuis van Zwevezele
zodat het een zichtbaarder plaats kreeg.
Jackie stond mee aan de wieg van het samengaan van de verouderde Wingense rusthuizen
met het oog op een gezamenlijke nieuwbouw. Dit
opzet ontaardde met vele juridische procedures
eerst in de rusthuiskwestie, maar werd succesvol
afgerond met de bouw van het woonzorgcentrum
Amphora. Hij was stichtend lid en penningmeester
in de Raad van Bestuur. Het in 2008 opgemaakte
gemeentelijk Zorgstrategisch plan legde mede de
basis voor de beddenuitbreiding en bouw van het
recent geopende nieuw woonzorgcentrum Maria
ter Ruste in Zwevezele.
Als vertegenwoordiger in de sociale huisvestingsmaatschappijen lag de sociale huisvesting
hem nauw aan het hart, wat resulteerde in meerdere projecten van koop-en huurwoningen in de
gemeente.
Als lid van de Heemkundige kring ijverde hij voor
een nieuw onderkomen in het oude Sint-Amand
rusthuis. Hij schreef bijdragen in het Jaarboek,
werkte intens mee aan de tentoonstelling Wereldoorlog 1914-1918, en schreef een prachtig boek
over 50 jaar Carnaval Zwevezele. De avond voor
zijn overlijden op 20 maart gaf hij tijdens de Nacht
van de Geschiedenis nog een voordracht over de
historiek van de Zwevezeelse scholen.
Jackie is ons plots en veel te vroeg ontvallen,
hij had nog zoveel plannen om onze lokale geschiedenis te verwoorden voor medebewoners
en toekomstige generaties. We zullen hem hard
missen op de nakende opening van Erfgoedhuis
De Kaplote.
Onze welgemeende dank en waardering voor al
wat je gedaan en betekend hebt voor onze lokale
samenleving en gemeente.
We bieden zijn echtgenote Maddy, de kinderen
en familie onze deelneming aan bij dit onverwachte heengaan van Jackie.
Hendrik Verkest, burgemeester
Chris De Meulemeester, ere-gemeentesecretaris

GEWEZEN WINGENSE SCHEPENEN EN
OCMW-RAADSLEDEN ONTVANGEN
ERETITEL
Op de gemeente- en OCMW-raad van 25 maart
2019 werden eretitels toegekend aan gewezen
schepenen en raadsleden voor gemeente en
OCMW. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn keurden in zitting van 28 januari 2019
het nieuwe reglement goed inzake toekenning van
een eretitel aan gewezen mandatarissen. Dit reglement legt de voorwaarden vast voor toekenning.
Een eretitel is een onderscheiding tot beloning
van een langdurige en eervolle loopbaan voor
een gewezen mandataris.
Walter Yde en Diana Cannoot ontvingen de titel van ere-schepen. Zij waren respectievelijk iets
meer dan 26 en 17 jaar schepen in de gemeente
Wingene.
De titel van ere-gemeenteraadslid werd toegekend aan Erny Lanckriet, Claudine Vandewiele,
Daniël Persyn, Johan Vanhove en Melissa Verfaillie.
De titel van ere-raadslid OCMW is er voor Erny
Lanckriet en Pierre Sengier.

R O U W B E D A N K I N G
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Georges en Magdalena Scherrens - Latruwe danken
zeer oprecht alle familie, vrienden en kennissen
voor hun deelneming bij het heengaan van
hun vader en grootvader de heer Georges
Scherrens.

KASTEELMOORD - (81)
Nieuwe verrassingen niet meegerekend, schrijven we dan toch eindelijk de laatste bladzijden van
de soap rond de Wingense Kasteelmoord.
Nog even beknopt de feiten op een rijtje. In
januari 2012 wordt de 34-jarige Stijn Saelens vermoord teruggevonden in zijn kasteel op de wijk
Sint-Pietersveld. De moord zou zijn uitgevoerd in
opdracht van zijn schoonvader huisdokter André
Gyselbrecht uit Ruiselede en dit door een Nederlander die intussen is overleden. Pierre Serry, een
goede vriend van de dokter, zou de moordenaar,
samen met twee andere Nederlandse kompanen
(Evert de Clercq en Franciscus Larmit), geronseld
hebben in het Nederlandse crimineel milieu. De
dokter verdacht zijn schoonzoon van het plegen
van incest met een van zijn kleinkinderen;
Door de correctionele rechtbank in Brugge werden ze eerder veroordeeld tot respectievelijk 27,
21, 27 en 15 jaar cel. Het parket vond die straffen
te mild en eist in beroep zwaardere straffen. De beschuldigden van hun kant vroegen dan weer strafvermindering en minimaliseerden hun aandeel in
deze zaak. Nieuwe belangrijke feiten zijn er tijdens
dit nieuwe proces niet aan het licht gekomen en
het blijft een open vraag of de ware toedracht
van wat zich zeven jaar geleden in het afgelegen
kasteeltje heeft afgespeeld, ooit bovengespit zal
kunnen worden.
Dat het mysterieuze verhaal ook in de media
intussen alle aandacht heeft verloren, bewijst het
feit dat hierover op de nationale bladzijden van
de krant geen letter meer was terug te vinden.
Uitspraak op 6 mei.
(Nomort)

LENTERECEPTIE CD&V WINGENE-ZWEVEZELE
Op zondag 17 maart hield CD&V Wingene-Zwevezele zijn jaarlijkse lentereceptie in zaal De Tuimelaar
in Wingene. De lokale CD&V-afdeling hield terzelfder tijd ook voorzittersverkiezingen.
In zijn openingswoord blikte afdelingsvoorzitter Geert Dedecker trots terug op het sterke resultaat
van 68,4 % dat CD&V Wingene-Zwevezele behaalde in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij
pleitte voor een weg vooruit richting meer levenskwaliteit. “We moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner van onze gemeente die geborgenheid, van mensen beschermen en met mekaar verbinden, kan
ervaren.” Geert Dedecker werd tijdens de lentereceptie bovendien met een score van 100 % opnieuw
verkozen als afdelingsvoorzitter.
Panelgesprek
Na het welkomstwoord door de voorzitter volgde een panelgesprek met vice-premier en Europees
lijsttrekker Kris Peeters, kamerlid en lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen Hendrik Bogaert,
Vlaams parlementslid Martine Fournier uit Menen en Wingens schepen Brecht Warnez. De vier debatteerden over de thema’s klimaat, asiel en migratie, justitie en brexit.
Brecht Warnez op lijst Vlaams Parlement
Schepen Brecht Warnez staat in mei 2019 als eerste opvolger op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams
Parlement. “Met de steun van de kiezer wil ik met veel gedrevenheid de belangen van Wingene en
Zwevezele in Brussel vertegenwoordigen en verdedigen. Ik wil me volop inzetten voor meer verkeersveiligheid, meer welvaart en meer welzijn in onze streek,” zei hij. In naam van CD&V pleitte hij voor een
hervorming van het gemeentefonds. De bedoeling is, zodat voldoende middelen vanuit Brussel naar
West-Vlaanderen kunnen vloeien.
Stem van het centrum
In zijn slotwoord verwees burgemeester Hendrik Verkest naar de grote projecten die de komende
legislatuur op het programma staan en prees hij CD&V als de partij van het verenigingsleven en het
vrijwilligerswerk. “Ik wens Brecht Warnez succes tijdens de komende verkiezingsperiode. CD&V is de
partij van het centrum. Wij gaan voluit voor iedereen mee op de weg vooruit.”
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NIEUWE MILIEURAAD GAAT VAN START
Op donderdag 21 maart ging de nieuw geïnstalleerde milieuraad van start. De milieuraad zal de volgende 6 jaar de gemeenteraad adviseren over het
milieu- en natuurbeleid. Daarnaast heeft de raad een informatieve en sensibiliserende taak.
De gemeente kent al sinds 1990 de werking van de milieuraad. De milieuraad is samengesteld uit 30 leden die verschillende milieu- en socio-culturele
verenigingen vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er ook individuele burgers met een bijzondere interesse voor milieu en natuur lid. “Het is een heel erg
actieve raad waar we samen op zoek gaan hoe we als gemeente ons steentje kunnen bijdragen aan het leefmilieu. Hevige discussies zijn er eigenlijk nooit.
De raad is een voorbeeld van hoe burgers, landbouw- en milieuverenigingen samen tot oplossingen en ideeën kunnen komen.”, vertelt Brecht Warnez
(schepen van milieu en klimaat).
Samen met de milieuraad werd ook een dagelijks bestuur verkozen. Naast de bevoegde schepen en de milieuambtenaar bestaat het dagelijks bestuur
uit de volgende leden (vooraan op de foto): Lieven Verstraete, Rudi Debel (ondervoorzitter), Nico Somers (voorzitter), Herman Derudder, Lieven Plettinck,
Eric Behaegel en Brecht Warnez (schepen).
Kersvers voorzitter Nico Somers ziet uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Samen met alle milieuraadsleden wil ik streven naar meer duurzaamheid en wil ik
ons gemeentelijk groene landschap verbeteren.”.
De afgelopen milieuraad stond onder meer het actieplan ‘Een daad voor het klimaat’ en de gemeentelijke zwerfvuilactie op de agenda.

RECORDAANTAL VRIJWILLIGERS VOOR ZWERFVUILACTIE
In de strijd tegen zwerfvuil organiseerde de gemeente Wingene op zaterdagvoormiddag 23 maart 2019 een grote schoonmaakactie. Maar liefst meer
dan 130 vrijwilligers trokken door de straten om er het achtergelaten afval op te ruimen.
Zwerfvuil ontsiert niet alleen de straten en de pleinen van de gemeente. Het is ook schadelijk voor de landbouw en de natuur. Om het probleem een
halt toe te roepen, organiseert het gemeentebestuur daarom jaarlijks een zwerfvuilactie. Het maakt burgers ervan bewust dat afval niet zomaar achteloos
achtergelaten kan worden. “Voor deze grote lenteschoonmaak rukten meer dan 130 enthousiaste deelnemers uit. Dat is bijna dubbel zoveel als vorig jaar
en verdient toch een dikke merci!”, vertelt schepen van Milieu en Klimaat Brecht Warnez. De groep vrijwilligers bestond onder meer uit leerlingen van het
vierde, vijfde en zesde leerjaar, de milieuraad, de KWB, het Bewonersplatform Sint-Jan, het oudercomité van Sint-Elooi, de Chiromeisjes van Zwevezele en
verschillende straatcomités.
50% statiegeldzwerfvuil
Het zwerfvuil werd gescheiden verzameld: een deel ‘statiegeldzwerfvuil’ en een deel ‘restzwerfvuil’. Het statiegeldzwerfvuil zijn alle plastic flessen en
blikjes waarop de Vlaamse overheid statiegeld zou kunnen innen. De actie is een gevolg van het unanieme gemeenteraadsbesluit en initiatief van de milieuraad om als gemeente toe te treden tot de Statiegeldalliantie. “Door het afval gescheiden in te zamelen, kunnen we meteen meten hoeveel zwerfvuil er
vermeden kan worden door de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Het resultaat was opmerkelijk. Maar liefst 30 procent van het zwerfvuil
bestaat uit plastic flessen en blikjes”, legt de schepen uit.
Daarnaast blijft de gemeente ook zelf de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Jaarlijks worden alle bermen geruimd en het gemeentebestuur wil ook blijven
inzetten op bewustmaking via campagnes, de ondersteuning van de vrijwillige buurtbeheerders en de handhaving via camerabewaking.
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FEESTELIJKE OPENING NIEUWBOUW MARIA TER RUSTE

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

050 78 84 13

WINGENE WERKT AAN VERNIEUWING
MOBILITEITSPLAN
De gemeente Wingene draagt mobiliteit en
verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Naar
aanleiding van een aantal publieke en private
ontwikkelingen in het centrum en de komst van
een regionaal mobiliteitsplan is de gemeentelijke
begeleidingscommissie (GBC) alvast gestart met
een grondige actualisatie van het gemeentelijke
mobiliteitsplan.
De gemeente Wingene investeert in de bouw
van een nieuw vrijetijdscentrum en de uitbreiding
van het bestaande gemeentehuis. De omgevingsaanleg van deze site zal, samen met de komst van
een aantal private ontwikkelingen, een impact
hebben op de verkeers- en mobiliteitsstromen in
het centrum. “Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit moeten maximaal op elkaar
afgestemd worden om onze bereikbaarheid te
blijven garanderen”, zegt burgemeester Hendrik
Verkest. “Een actualisatie van ons huidig mobiliteitsplan is dan ook noodzakelijk.”
Eigen accenten scherpstellen
De gemeente wil daarnaast ook anticiperen op
de komst van een regionaal mobiliteitsplan. Dit
plan komt er in navolging van het decreet Basisbereikbaarheid en wil overheden beter laten
samenwerken aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in hun regio. “Om op regionaal
niveau mee te kunnen denken, is het belangrijk
om eerst onze lokale accenten scherp te stellen”,
benadrukt burgemeester Hendrik Verkest. “Het
te vernieuwen mobiliteitsplan van de gemeente
wordt een sterke insteek voor het toekomstige
regionale mobiliteitsplan van de vervoersregio’s.”
Visie op vracht- en fietsverkeer
De gemeente wil verschillende thema’s uit het
mobiliteitsplan herbekijken. Om dit te begeleiden is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
aangesteld. “Een belangrijk thema is de visie op
het vrachtverkeer, zowel op lokaal als regionaal
niveau”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “Ook
het landbouwverkeer maakt daar deel van uit.”
Daarnaast worden ook het fiets- en snelheidsbeleid geactualiseerd met aandacht voor het verschil
tussen bovenlokale en lokale routes, en tussen
functionele en recreatieve verbindingen. “Onze
focus ligt daarbij op de trage wegen.”
Parkeerbeleid en openbaar vervoer
De gemeente wil het huidige parkeerbeleid verder uitwerken. Voor de dorpskernen van Wingene
en Zwevezele wordt een plan en visie opgemaakt
in samenhang met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. “De komende weken voeren we, in aanloop van de ontwikkelingen in de omgeving van
het gemeentehuis, alvast een parkeeronderzoek uit
in het centrum van Wingene”, zegt burgemeester
Hendrik Verkest. Ook lokale parkeerproblemen,
bijvoorbeeld ter hoogte van de nieuwe campus
van De Zande, staan op het programma.
Door de komst van het regionaal mobiliteitsplan
zal het openbaar vervoer grondig gereorganiseerd
worden. “We willen hier met ons vernieuwde mobiliteitsplan maximaal op inspelen met bijzondere
aandacht voor de ontsluiting van onze deelkernen
zoals bijvoorbeeld Sint-Jan”, zegt burgemeester
Hendrik Verkest.

Op vrijdag 15 maart kwamen heel wat genodigden langs voor de feestelijke opening van het nieuwe WZC Maria ter Ruste te Zwevezele. Na 2 jaar in het pop-up WZC te Wingene te hebben vertoefd,
maakten de bewoners en medewerkers hun terugkeer naar hun “roots” in Zwevezele. Na enkele boeiende toespraken in CC De Wissel werden de genodigden onder muzikale begeleiding door De Toâpe
Geraapte vergezeld tot in de inkomhal van het WZC waar de wall of fame werd onthuld. De namen
van de weldoeners, meters en peters van het project, prijken voortaan in de inkomhal van het gebouw.
Grootkeuken Mensa presenteerde een walking diner dat goed in de smaak viel.
Zondag 17 maart werd het hedendaagse gebouw voorgesteld aan het publiek. Een 1000-tal bezoekers kwamen een kijkje nemen achter de schermen van het WZC in het kader van Dag van de zorg.
Ook de bewoners bleven niet op hun honger zitten want voor hen werd dankzij een weldoener een
verrassingsoptreden georganiseerd. Niemand minder dan Laura Lynn werd na 14 jaar terug verwelkomd in het WZC. De Ardooise lanceerde er in maart 2005 haar debuut single “Je hebt me duizend
maal belogen”. De pannen gingen net niet van het dak, de feestelijke namiddag werd beëindigd met
een receptie. Het was alvast een geslaagde en gezellige namiddag zelfs Laura Lynn bleef nadien nog
even napraten, er heerste een topsfeer.

Dagbladen, tijdschriften, lotto, wenskaarten…
Iedere dag vers brood en
koffiekoeken, heerlijke
pistoleetjes, paaskoeken,…

i.s.m.

Broodautomaat 7 op 7
Beernemstraat 68
8750 Wingene
051 65 89 40
Meer info op

Ambachtelijke pralientjes… heerlijke paaseitjes
en paasfiguren, ambachtelijke dessertkoekjes !
NIEUW ! Charcuterie en verse slaatjes om
tussen de boterhammetjes te smeren…
verse soepjes…
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2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

DAGVERSE AARDBEIEN
IN DE
AARDBEIAUTOMATEN

BEDRIJFSVASTGOED TE HUUR - geheel of in delen
- burelen, labo, sanitaire ruimtes, loodsen, frigoruimtes, productieruimte, verhard terrein, hoogspanningscabine, enz… 7500 m2 groot. Tel. 0476 29 92 09.
TE KOOP : Koersfiets (blauw) + gewone herenfiets
(rood). Prijs o.t.k., tel. 051 61 27 53.

‘t Raakske - Depuydt-Lanckriet
RAKESTRAAT 2 - 8750 WINGENE

WINGENE ONDERTEKENT HET CHARTER
‘GEZONDE GEMEENTE’
Gemeente Wingene wil de komende legislatuur
inzetten op preventie van gezondheidsproblemen
en ondertekent het charter ‘Gezonde Gemeente’.
De levensverwachting in ons land stijgt jaar na
jaar. België heeft één van de beste zorgsystemen
ter wereld. Toch is nog altijd een hoog percentage van ziekten het gevolg van een ongezonde
leefstijl en/of leefomgeving. Daarnaast neemt de
zorgvraag toe door de vergrijzing en wordt de
gezondheidskloof steeds groter. “Als gemeente
willen we de komende legislatuur binnen ons lokaal sociaal beleid inzetten op de preventie van
gezondheidsproblemen”, zegt de voorzitter van
het bijzonder comité voor de sociale dienst Tom
Braet. “Een gezonde inwoner is minder vaak ziek,
voelt zich beter en neemt bovendien actief deel
aan de samenleving.”
Preventief gezondheidsbeleid
De gemeente ondertekent daarom het charter
‘Gezonde Gemeente’. “Als lokaal bestuur staan we
dicht bij onze inwoners. De ondertekening is een
belangrijke stap om tot een structureel preventief
gezondheidsbeleid te komen met aandacht voor
leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen”, zegt Tom Braet, voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst.
“De komende jaren onderzoeken we welke gezondheidsthema’s we moeten aanpakken en met
welke interne en externe partners we daarvoor
kunnen samenwerken”, zegt Tom Braet. “Een eerste
partner is alvast Logo Midden-West-Vlaanderen.
Het Lokaal GezondheidsOverleg beschikt over de
expertise en de ervaring om ons hierin als gemeente te ondersteunen.”
Engagement
Door het ondertekenen van het charter ‘Gezonde Gemeente’ maakt Wingene haar beleidsintenties op vlak van gezondheid bekend en geeft
ze preventieve gezondheid een plaats in het
meerjarenplan 2020-2025. Wingene zal aanwezig
zijn op het regionaal persmoment van Logo Midden-West-Vlaanderen op maandagavond 1 april
2019 waarop de lokale besturen uit de regio naar
buiten komen met hun ‘Gezonde Gemeente’-engagement.

VAN WINTERUUR NAAR ZOMERUUR !
In de nacht van zaterdag 30
maart en zondag 31 maart,
moeten wij ons uurwerk om 2
uur opnieuw één uur vooruit
draaien. Twee uur wordt dan
drie uur. Het wordt dus een
uur minder lang slapen !

HUIS TE HUUR : Centrum Wingene, inkom met
gastentoilet, living met open keuken, koer en
berging, 3 kamers, badk. met douche en toilet.
Tel. 0472 54 18 18.
TE HUUR : Loods 15x8m, garage voor auto (of
remorque) op 3 km van centrum Wingene. Tel.
0477 56 03 20.
TE KOOP : Buxus verschillende vormen, bol, pyramide, kegel, spiraal. Vanaf 5 euro/stuk. Tel. 051
61 23 54.
GRATIS AF TE HALEN : Zonnebank met 2x12
lampen, in goede staat. Tel. 051 65 89 25.

ZWARE VOET
De politiezone Regio Tielt voerde recent snelheidscontroles uit, onder meer langs de Ruiseledesteenweg in Wingene waar recent een vijftal
vrachtwagens, door onaangepaste snelheid, in de
gracht belandden. Bij de controle liepen 40 van de
220 gecontroleerde bestuurders tegen de lamp in
deze zone 50. De overtreders krijgen eerstdaags
allemaal een ‘zentje” in de bus met aanmaning voor
betaling van een aangepaste boete.
(Nomort)

ARGENTA WINGENE
VACATURE
Comm/admin medewerker (m/v)
voor bank en verzekeringsfunctie
• Full-time of 4/5e
• Gemotiveerd en zelfstandig
• Woensdagnamiddag thuis

ZOEKEN WERK als arbeider of met plukkaart
wij, 25j en 45j., Roemeens, woonst en alle doc. in
orde. Bel na 18 u 0477 69 46 59.
TE KOOP : Robotgrasmaaier Bosch voor 1000m2,
in nieuwe staat (nog niet gebruik) met batterij die
moet vervangen worden door niet te gebruiken.
Spotprijs: 50 €. Inl. 051 65 65 20.
TE KOOP : Houtkachel Cardoen, te bezichtigen:
0475 51 91 46.
TE KOOP : Fietsdrager twinty load op trekhaak voor
2 fietsen. Prijs o.t.k., tel. 0486 78 01 60.
GRATIS AF TE HALEN : Beige salontafel in marmer,
90x90 cm. Tel. 0495 71 60 29.
TE KOOP : Bed 1,60m in eik + lattenbodem + 2
nachtkastjes ; Lichtgroen bed 1,40m + lattenbodem + matras. Prijs o.t.k., tel. 0476 59 73 18.

Voor meer info,
bel 051 65 58 28

OPRUIMEN INBOEDEL

Bouwwerken Cloet werft aan :

EEN METSER
voor onmiddellijke indiensttreding

na overlijden, opname rusthuis,
verhuis, verkoop woning, enz…
Vrijblijvende prijsovereenkomst na bezoek !

Gelieve contact op te nemen op
volgende nummer 0486 808 750

AANKOOP - VERKOOP
Info: 0475 49 63 00

Klokhof 15 - 8750 Wingene

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

T. +32 471 47 70 78 | E. afspraak@taxibracke.be
W W W.TA X I B R AC K E .B E

