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HET FEIT VAN DE WEEK
Wingene zet koers richting minder kanker!
Wie demarreert er met ons mee?
Het lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar het is
wel degelijk een klein koersbestuur, van een kleine
koers uit een landbouwersgemeente dat verleden
jaar al gehoor gaf aan de noodkreet van de longkanker specialist-professor dr. Jean-Paul Sculier
(Bordet kankerinstituut te Brussel) om een einde te
helpen stellen aan het oprukkend aantal longtumoren (bij niet-rokers) door luchtvervuiling in België.
Hij stelde op het oncologisch congres dat in België dit type tumor intussen de 9de belangrijkste
geworden is en vooral vrouwen treft. Longkanker
bij vrouwen kent een enorme opmars, ondanks
een dalend aantal rokers, maar volgens hem vooral
door het waanzinnig aantal dieselwagens langsheen Belgische wegen. Het is dan ook bijzonder
verontrustend dat 1 op 3 vrouwen en ook 1 op 6
mannen hierdoor longkanker krijgt. Dit niet door
het roken maar doordat er in Brussel een zwaar
gebrek is aan visie en beleid aangaande luchtvervuiling.
Voorlopig heb je als vrouw nergens ter wereld
meer kans op het krijgen van borstkanker als bij
ons. Ook voor ons een reden om hier iets aan te
doen. Omdat ook borstkanker duidelijk gelinkt lijkt
aan vervuilde lucht, is dit ook een extra reden om
hiertegen in Wingene actie te ondernemen. Wij hopen vanuit Wingene op woensdag 4 september,
nadat het startschot gegeven is door Johan Museeuw voor een schitterende wedstrijd, ook koers
te kunnen zetten richting minder kanker.
België spendeert nu al 1 miljard aan het ‘behandelen van kanker’. De strijd tegen kanker win
je nooit in het ziekenhuis, maar wel op straat. Wij
suggereren samen met DATS 24: begin allereerst
met een gezondere wagenvloot, met zo weinig
mogelijk en liefst geen schadelijke dieseluitstoot.
Hiernaast schenken wij de integrale opbrengst
van onze steunkaartenverkoop aan Think Pink.
De Wingense Fietssterren bieden ze u aan voor 5
euro. Hiermee steunt u niet alleen Think Pink maar
maakt u ook kans op een van de mooie prijzen
waaronder een elektrische step (t.w.v. 600 euro,
dankzij DATS 24).
Uit een zeer recente publicatie (European Respiratory Journal, aug.2019) blijkt dat in geen enkel
land binnen Europa verkeersuitstoot meer astma
bij kinderen veroorzaakt als in België. De reden?
Diesel. Door het inperken van dieseluitstoot zou tot
1/3 nieuwe kinderastma worden voorkomen. Geen
enkel Westers land ter wereld kent zoveel stikstofdioxide als België. Wij bekleden de 9de toppositie
wereldwijd, vooral gecombineerd met onze dichte bevolkingsdichtheid een zeer explosieve zaak.
Ook onder de zogenaamde WHO-veiligheidsgrens van 21 p.p.m. ontstaat 92% van de nieuwe
astma gevallen bij kinderen (Lancet). De auteurs
waarschuwen dat zelfs deze stikstof limiet geen
afdoende bescherming biedt. De auteurs (Lancet)
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besluiten dan ook onomwonden in hun artikel:
wetende dat tot 80% van de stikstofuitstoot in
onze steden door dieselvoertuigen ontstaat, doe
er dan iets aan om deze technologie in steden te
vermijden.
Alsof dit nog niet volstaat, pleiten de expert-cardiologen in de ‘Lancet Commission on pollution
and health’ voor dringende maatregelen voor een
betere luchtkwaliteit in Europa. Nieuwe berekeningen schatten dat het aantal hartpatiënten en
hersentromboses dubbel zo hoog in als eerder
gedacht. De schade door verkeersuitstoot (8,79
miljoen doden/jaar) is hierdoor al wereldwijd hoger als de schade door het roken (7,2 miljoen doden/jaar) maar in dichtbevolkt Benelux, Duitsland,
Zuid-Oost Engeland, Noord Italië en Oost-Europa
is de schade het grootst. De ‘European Court of Auditors’ waarschuwt dat ook de Europese limiet voor
fijnstof (van 25 PM µg/m3 PM2,5 ) geen enkele bescherming biedt. Europees verkort verkeersuitstoot
ons leven gemiddeld met 2,2 jaar, met België als
koploper . Anderzijds biedt het aanpakken van verbrandingsuitstoot Europees gemiddeld een winst
in levensverwachting van 1,2 jaar, met grootste
winst voor België. Verkeersuitstoot eist in Europa
434.000 doden/jaar. De opkuis van ons wagenpark
kan dit cijfer makkelijk met 55% doen dalen.
Samen met cardioloog dr. Marc Goethals wijzen
wij vanuit het gemeentehuis Wingene op de ernst
van de zaak en de dwingende plicht om hier samen
iets aan te doen. Met ons koersbestuur tonen wij
België graag dat het eigenlijk ook veel beter kan:
minder borst- en longkanker, minder kinderastma,
minder hartziekten… hier pleiten wij voor.
Hoe? Samen met DATS24 organiseren wij letterlijk en figuurlijk de properste koers in België. Jawel,
vorig jaar pakten wij al uit met minder uitstoot en
betere luchtkwaliteit door de omkadering van de
koers met CNG-, waterstof- en elektrische wagens
(DATS24) en benzine-hybride (Mitsubishi-Verhenne). Dit jaar gaan wij ook voor minder afval. Met de
inzet van de ‘Recycles’ (elektrische bakfietsen van
Colruyt Group) hopen wij ook op minder zwerfvuil. U vindt hierover meer info op www.wingenekoers.be.
Aan ons gemeentebestuur en in het bijzonder
onze burgemeester (en deze in spe), onze trouwe
sponsors, onze medewerkers, de Fietssterren en
natuurlijk het noest werkend bestuur een oprechte
dank voor de gezamelijke realisatie van dit evenement om als Wingenaar echt trots op te zijn.
Voorzitter De Stoempers, Christophe Depamelaere

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Lakiere Elena, d.v. Lakiere Thomas
en Van den Broecke Isabeau ; Karczewski Maximilian, z.v. Karczweski Arkadiusz en Pekala Katarzyna.
Overlijdens : Wullaert Koen, Rozendalestraat
15, partner van Vicky Tuyttens, geb. te Tielt op
06/10/1969 en overl. in Spanje op 18/08/2019. ;
Vandewiele Andre, geb. te Wingene op 30/04/1934
en overl. te Wingene op 26/08/2019.
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DE KLEINE WEEKKALENDER
Z 1 H. Egidius, H. Josuë, H. Agia, H. Ruth, H. Verena.
M 2 H. Justus van Lyon, H. Ingrid, H. Kallista.
D 3 H. Gregorius de Grote, H. Remaclus.
W 4 H. Rosalia, H. Marinus, H. Mona, H. Iris.
D 5 H. Bertinus van Poperinge, H. Urbaan, H. Rhaïssa.
V 6 Z. Bertrand van Garrigues, H. Magnus, H. Beata.
Z 7 H. Hilduard, H. Regina, H. Madelberta.
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 : 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. 078 15 95 95.
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 of eind 2020
U kunt zich laten abonneren tot eind 2019 voor 15 euro (16 nrs. wekelijks postbedeeld) of 62 euro tot eind 2020 (64 nrs.).
U kan betalen in de drukkerij, Hoogweg 44 te Wingene of stort vandaag nog op rek. nr. BE26 4739 0345 5129 met vermelding ‘Abonnement W.K.’. U kan ook telefoneren op nr. 051 65 65 20 of stuur ons een mailtje : wingensekrant@telenet.be.
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 kennismakingsnummer voor niet-abonnees 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
  

GEZINSBOND WINGENE
organiseert op

FEESTZAAL ‘DE VERREKIJKER’ WINGENE
ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019 vanaf 19 uur

SAMANA WINGENE
KAARTING + TAARTENBUFFET

BENEFIETFEEST
voor The Historic Escort Boys

Zaterdag 21 september gaat de kaartnamiddag (lees ook gezellig samenzijn, taartenbuffet)
door in de Feniks te Wingene.
Iedereen welkom vanaf 14u tot 20u, kaarten is
niet verplicht. Bij de aankoop van twee kaarten
(voor 3 €) heb je recht op 3 pakjes chocolade. Keuze
uit melk, fondant, praliné of nootjes. Kaarten zijn
te verkrijgen bij de kernleden van Samana.
Met uw steun kunnen we voor de leden van Samana Wingene zorgen voor heel wat activiteiten
en aangename ontmoetingsmomenten.
Iedereen welkom !

Aperitief - Barbecue-festijn à volonté
pannenkoek met ijs
Kaarten : 051 61 30 27 (Koen Verhaeghe)
Volw.: 20 euro - Kinderen : 10 euro
C.C. DE WISSEL ZWEVEZELE
VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019 vanaf 14 uur

GROENTEKAARTING

t.v.v. Okra Zwevezele
Iedereen welkom ! - INLEG: 1,50 euro

VERRASSINGSDAGUITSTAP MET
OKRA WINGENE

GROOT PETANQUE
KERMISTORNOOI WINGENE

Dinsdag 20 augustus was alweer de laatste
daguitstap van het jaar 2019. Het was uitstekend
fietsweer en heel stipt tegen 9:00 waren de 68
deelnemers afgekomen naar de startplaats aan de
Alk. De inrichters waren bijzonder tevreden enkele nieuwe deelnemers te mogen verwelkomen.
We reden richting Oostkamp en Loppem waar
een eerste koffiestop voorzien was in de bistro
Sint-Andriesabdij in Zevenkerken. Vandaar ging
de rit verder naar Varsenare en het kanaal Brugge-Oostende waar op een open rustplaats met
enkele banken en tafels een heerlijk frisse aperitief genuttigd werd. Na een drietal kilometers
langs het kanaal gereden te hebben sloegen we
opnieuw af en fietsten links en rechts door een
wijk om uiteindelijk aan te komen aan het Oud
Gemeentehuis in Varsenare voor het warme middagmaal. Omstreeks 14:30 ging de rit verder richting Snellegem en Aartrijke waar opnieuw gestopt
werd bij Het Koetshuis aan Kasteel d’Aartrijke. Het
laatste stuk van de fietstocht ging richting Torhout
en Lichtervelde waar nog een verrassing te wachten stond namelijk voor iedereen een bakje heel
lekkere aardbeien.
Omstreeks 18:30 waren we opnieuw in Wingene met op de kilometerteller een 74 km aan een
heel mooi gemiddelde van 16 km/u. De dag was
perfect en heel aangenaam verlopen waarvoor ik
alle deelnemers van harte bedank. Ook een dankwoord aan alle wegkapiteins die alles in goede
banen leidde, Jakie voor de mooie foto’s en Marc
voor de stipte begeleiding met de volgwagen.
Iedereen was bijzonder tevreden.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019 om 13u30
Op de terreinen van petanqueclub
‘De Schakel’, Hoogweg 16 te Wingene
Iedereen welkom
om eens een kijkje te komen nemen !
DE VETPOMPE - Rozendalestraat, WINGENE
ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019

AMNESIA
5 enthousiastelingen die vol passie de muziek spelen van onder andere Creedence Clearwater Revival, Cream, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Freddie
King, The Spencer David Group, The Beatles, Neil
Young, Nirvana, Otis Redding, The Rolling Stones,
Steppenwolf, Guns ‘n Roses, The Animals, The Box
Tops, The Moody Blues, Tom Petty, Joe Cocker, enz…
Deuren open vanaf 20 uur
GRATIS INKOM
WINGENE CENTRUM
WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019

AVONDMARKT

Feestelijke opening om 18 uur door de
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Tieltstraat en Oude Bruggestraat

WINGENE SWINGT

Vandycke Erik

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019
van 13u30 tot 17u
zaal ‘de Verrekijker’

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR KINDERARTIKELEN
(kledij, speelgoed,
kinderboeken, babymateriaal)
TOEGANG: 1 euro (drankje incl.)
Info: Hendrik Dierickx, 051 65 82 64

PLAT FLAMAND
CD&V Wingene-Zwevezele nodigt iedereen uit
naar hun jaarlijkse Plat Flamand-avond op vrijdag
20 september 2019 vanaf 19.00 uur in het Parochiaal Centrum in Wingene.
Op het menu staat stoofvlees met frietjes en
groentjes. Er is ook een ruim aanbod aan streekbiertjes. ’t Klein Muziekske zorgt voor de gepaste
soundtrack bij deze avond.
Kaarten kosten 14 euro voor volwassenen en 8
euro voor kinderen jonger dan 12. Je kan die verkrijgen bij de CD&V-raadsleden. Een kaart bestellen
kan ook door overschrijving naar rekeningnummer
BE48 3850 0498 2227 van CD&V Wingene-Zwevezele met vermelding van je naam en aantal kaarten.
We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen! Graag tot dan!

OKRA DANST (BLIJF JONG EN FIT)
Nieuw startseizoen op vrijdag 6 september om
14 uur in zaal de tuimelaar. Info: Antoine Dedeyne
tel: 051/65 70 16 of gsm 0473 527 457.

FIETSERS GEWOND
In de Kokerstraat kwam het vorige week
woensdag in de late namiddag, tot een aanrijding
tussen een personenwagen en een 27-jarige fietser
uit Pittem. Deze laatste werd hierbij licht gekwetst
en diende voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt te worden afgevoerd.
De slechte toestand van het fietspad was er onlangs oorzaak van dat tijdens een Okra-fietstocht
een paar fietsers aan elkaar bleven haperen en
vrij zwaar ten val kwamen. Zij dienden medische
zorgen te worden toegediend en ook de materiële
schade was vrij aanzienlijk.
(Nomort)

19u: Optreden LISA DEL BO

Aansluitend prijsuitreiking zomerzoeken 2019

20u: DE SCHLAGER SHOWBAND

GEEN SEPTEMBERKERMIS
ZONDER VOGELSHOW
Sedert zijn oprichting in 1955 organiseert vogelliefhebberbond De Sneppe ononderbroken
op septemberkermis een jaarlijkse vogelshow en
vogelbeurs. De 64ste editie gaat opnieuw door
in het Parochiaal Centrum, Oude Bruggestraat 9.
Op kermiszaterdag en zondag 31augustus
en 1 september zijn er honderden parkieten en
exoten te kijk en te koop. Zeker een kermisbezoekje waard. De show is doorlopend en gratis
toegankelijk van 8.30 u tot 18.30 u. In de gezellige
en cafetaria worden ervaringen uitgewisseld en de
bestuursleden maken de leek wegwijs in de wereld
van onze gevederde vrienden.
Wie lid wenst te worden kan hier inschrijven.
Het lidgeld bedraagt 25 euro en ieder lid ontvangt
maandelijks het tijdschrift “De Witte Spreeuwen”
van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF). Er is ook gelegenheid tot het bestellen
van de kweekringen voor 2020.

GEZINSBOND WINGENE
GRATIS GEBOORTEGESCHENK
Omwille van de privacywet krijgen we vanuit de
gemeente geen adressen meer van jonge gezinnen
die een kindje mochten verwelkomen.
Als je een geboorte had in de maand juni, juli of
augustus en een gratis geschenk wilt ontvangen
van de Gezinsbond Wingene gelieve dan uw gegevens (naam, adres, hoeveelste kindje en geboortedatum) te bezorgen aan Hendrik Dierickx, tel.
051 65 82 64 of mail: hendrik.dierickx@telenet.be.
Alvast bedankt voor uw medewerking, namens
Gezinsbond Wingene.

BRUCE SPRINGSTEEN Tribute
Vrijdag 11 oktober 2019
Europahal — Tielt

Tickets: www.ticketmaster.be,
Tickets:
www.ticketmaster.be
Bakkerij Danny, De Broodkrant, het bestuur
Bakkerij
Danny, De Broodkrant
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STARTDAG CHIRO WINGENE
Op zondag 22 september beginnen wij terug
aan het Chirojaar met onze welbekende startdag !
Voor de kinderen voorzien we een supertof spel
waar ze hun leiding zullen ontdekken terwijl de ouders kunnen genieten van een hapje en drankje op
ons zonneterras. Na het spel zullen ook de leden
verrast worden door een lekkernij van Matthy. Na
het bezichtigen van de foto’s van het chirokamp
kan iedereen naar huis met een schitterend kampverslag. Dé sublieme kans dus om kennis te maken
met onze Chiro !
Wij kunnen alvast niet meer wachten, hopelijk
jullie ook.
Groetjes, de leiding.

TUINHIER WINGENE-ZWEVEZELE
Heb jij ook planten die hun pot ontgroeid zijn?
Of weet je niet wat je moet aanvangen met de
scheuten aan jouw kamerplant?

VOORVERKOOPDAG TONEELVOORSTELLING ‘HET PLEZANT KLIEKSKE’
Op vrijdag 15/11 (20u), zaterdag 16/11 (20u),
zondag 17/11 (18u), vrijdag 22/11 (20u) en zaterdag 23/11 speelt Het Plezant Kliekske ‘De sleutel
ligt onder de mat !’, in een regie van Rik Schrauwen. Auteur is Hans van Wijngaarden.

VOORVERKOOPDAG
Op zondag 15 september is er net zoals vorig
jaar een voorverkoopdag in C.C. ‘de Wissel’ van 10
tot 12 uur. De prijs bedraagt 8 euro.
Info: Wilfried Tack (051 61 23 05) of tackwilfried@
skynet.be
De spelers: Anke Decloedt, Annie Fockaert, Jelle Lapeire, Luc Neirinck, Liselotte Rotté, Jean-Paul
Steurs, Ilse Van Hessche, Thierry Vermandere en
Nathalie David.

WORKSHOP PLANTEN VERPOTTEN

Woensdag 18 september 2019
doorlopend van 16:00 tot 20:00
X-plants - Ruddervoordestraat 3 - Zwevezele
Breng je kamer- of orangerieplanten mee. We
gaan lekker verpotten, snoeien en stekken. Binnenpotten en potgrond zijn voorzien aan een democratisch prijsje. Breng enkel gezonde exemplaren
mee. Heb je een vraag over ziektes of plagen, we
helpen je aan de hand van een foto graag verder.
Je kan natuurlijk ook gewoon even komen kijken. X-plants houdt speciaal voor ons de deuren
wat langer open. Je kan er exotische planten kopen aan sterk verminderde prijs.
Kom gewoon langs. Voor de kinderen is er een
springkasteel. Niet Tuinhier-leden: € 2 inkom. Meer
info op onze FB-pagina.

OUDERCOMITE ‘DE HORIZON’ ZWEVEZELE STEUNT DE LEERLINGEN
VAN DE HORIZONSCHOOL OP DE HILLE...
Het Oudercomité, de directie en enkele leerkrachten van de basisschool ‘De Horizon’ hadden vorige
week hun eerste werkvergadering van het nieuwe schooljaar 2019-2020. Daarin stelden ze hun nieuwe
investeringen voor. Er werd geïnvesteerd in splinternieuw buitenspeelgoed. Zo werden er twee voetbaltafels, twee pingpongtafels en grote houten blokken, aangevuld met kleurrijke plastieken voorwerpen
aangekocht. Om aan de nodige centen te geraken worden er tal van activiteiten georganiseerd in de
loop van het schooljaar. Dit alles gebeurt natuurlijk in samenspraak met het schoolteam.
Zo was er in het voorbije school jaar een koekenverkoop, een kerstdrink, ontbijt aan huis en een
spetterend schoolfeest dat ieder jaar een enorm succes kent. Even kennismaken met het ijverige oudercomité, wat ze doen of waarvoor zij zich inzetten. Zij zijn de brug tussen de ouders, de leerkrachten,
in overleg kunnen zij als spreekbuis van de ouders positieve zaken bekrachtigen en problemen bestuderen en aanpakken… Bij de activiteiten helpen ze mee met de Sint en de Paashaas, de leerkrachten
bijstaan bij de receptie eerste communiekanten en werken eveneens mee aan de Strapdag. Naar de
toekomst toe zal er gespaard worden voor een project die over enkele jaren loopt, het gaat over een
grote investering : een groene speelplaats. Elk jaar wordt er ook een financiële bijdrage geleverd
voor de jaarlijkse schoolreis en geven ze ook turn T-shirts voor het 1e leerjaar en de nieuwe leerlingen.

OKRA - KAARTERSCLUB WINGENE
Uitslag kaarting op 22/08 met 52 deeln.
Wonnen 3 partijen: Verhenne G., Deschepper
C., Vanhove C., Devoldere G., Vanhove J., Declerck
S., Blontia D., Vandemoortel E., Frickelo G.
Wonnen 2 partijen: Biebouw R., Desmet E., Dewitte J., Kerckaert L., Desoete C., Quintyn D., Denbaes R., Vermeersch W., Dedeyne H.
Wonnen 1 partij: D’Haenens M., Declerck C.,
Bossuyt E., Vanparys Jeaninne, Naeyaert C., Vanoverschelde M., Deruddere A., Verhoye R., Dedeyne
A., Vangampelaere L., Fraeyman R., Vanoverschelde
G., Vancauwenberghe M., Verhaeghe J., Devriese J.,
Verhelst H., Bruneel C., Fraeyman L., Deserranno J.,
Icket A., Depla W., Vandewiele R., Vaneenoo W., Dewitte C., Volckaert L., Lanckriet J., Denolf M.
Tot donderdag 22/08 om 14 uur.

‘DE VREDESDUIF’ - ZWEVEZELE

lokaal : voormalig RVT Sint-Amand - Hoogweg
Arras (24/08) - 15 oude
1-8/ Vanhaelemeesch W.
Arras (24/08) - 129 jongen
1/ Roets A., 2/ Haesaert Y., 3-5/ Welvaert R., 6/
Lambrecht Pierre, 7/ Welvaert R., 8/ Roets A., 9/
Lestienne J.-G., 10/ Schelstraete R., 19/ Vandekerkchove Valere, 20,22/ Lambrecht P., 23/ Vandemoortele Noel, 29/ Lambrecht P.
Pontoise (24/08) - 10 oude
1/ Kindt Geert, 2-5/ Martens R.
Pontoise (24/08) - 180 jongen
1/ Haesaert Y., 2/ Maes Eddy, 3/ Van De Casteele John, 4/ Maes Eddy, 5/ Lestienne J.-G., 6-8/
De Langhe J., 9-10/ Van De Casteele John, 11/
Maes E., 15/ Van De Casteele J., 17/ Van Roose
R., 18,21,27,28/ Maes E., 30/ Van Roose R.
Chateaudun (24/08) - 58 jongen
1/ Delafonteyne R., 2/ Braekevelt W., 3/ De
Meulenaere G., 4/ Braekevelt W., 5/ Huvaere J., 6/
Verbeke G., 7/ Van Biervliet Marcel, 8/ Verbeke
G., 9/ Van De Kerckhove Fr., 10/ Delafonteyne
R., 11-12,14/ Van Biervliet M., 18/ Van Biervliet
M., 25/ Van Biervliet M., 26/ Van De Kerckhove
F., 28/ Van Biervliet M.

KUNSTKRING WENGHINA START MET
NIEUWE LESSENREEKSEN
Wie op zoek is naar een kunstvolle hobby, een
nieuwe uitdaging, of een oude droom die werkelijkheid wordt, kan lessen tekenen, schilderen of
boetseren volgen bij Kunstkring Wenghina.
Alle 50 plussers die belangstelling hebben voor
een kunstvolle vrijetijdsbeoefening kunnen iedere
maandagnamiddag vanaf 14 uur tot 17 uur terecht
bij Kunstkring Wenghina. In een aangename sfeer
kan u zich bekwamen onder deskundig toezicht
van een gevestigd kunstenaar tot het maken van
een kunstwerk naar keuze.
De lessen zijn gratis, je moet alleen lid zijn van
Kunstkring Wenghina. De lessen beginnen op 2
september om 14 uur. Wie belangstelling heeft,
kom gerust even langs.
Iedere maandagavond vanaf 19 uur tot 22 uur
kan iedereen vanaf 18 jaar terecht voor tekenen
en/of schilderen.
Eenmaal per maand is er een les tekenen/schilderen door een bekwame lesgever.
Verder blijft iedere maandagavond het lokaal
open zodat je het werk dat je begonnen bent in
de les verder kan afwerken.
Zowel in de namiddag of ’s avonds is er een koffiepauze voorzien.
Naast deze activiteiten gaan wij ook op stap in de
natuur om te tekenen en schilderen. Wij bezoeken
in groepsverband tentoonstellingen en kunstenaars in hun atelier.
Heb je zin, kom gerust even langs, kijken kost
niets. Verdere informatie bij Mia Callens tel.
051/656187 gsm 0474/440882.
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VOETBAL KVC WINGENE
Wedstrijd voor vrijdag 30/08
Reserven SK Ronse - KVC
Wedstrijden voor zaterdag 31/08
1e elftal (3e am) KVC - KVC Jong Lede
U11 (prov B) Cl. Blankenberge - KVC
U10 (gew Q) FC Veldegem - KVC B
U10 (prov B) VV Tielt A - KVC A
U9 (prov G) KVC - FC Kuurne
U8 (prov G) KVC A - VC Beernem A
U7 (gew I) D. Ruddervoorde - KVC A
Wedstrijden voor zondag 01/09
U15 (prov B) FC Kuurne A - KVC
U13 (prov B) SK Steenbrugge - KVC
U12 (prov B) VC Beernem A - KVC

FEESTCOMITE WINGENE ZORGT VOOR MUZIKALE OPLUISTERING AVONDMARKT
20u00
19u30
9u30
9u30
10u30
10u45
9u15
9u30
9u30
9u30
10u00

Naar intussen jaarlijkse gewoonte organiseert het feestcomité Wingene ‘Wingene Swingt’ en brengt
dit jaar Lisa Del Bo en de Schlagershowband naar de avondmarkt op woensdag 4 september.
Om 19 uur geeft Lisa Del Bo het startsein. Haar carrière begon met een deelname aan de Soundmixshow en ze bracht er het nummer ‘What’s a woman’ van Vaya Con Dios en won de editie. In 1996
vertegenwoordigt Lisa België op het Eurosongfestival met ”Liefde is een kaartspel“. In 2015 was er het
dubbel album ‘25 jaar Lisa del Bo’ met een overzicht van de mooiste melodieën die zij gedurende die
vijfentwintig jaar heeft gezongen uit.
Om 20 uur is het de beurt aan De schlagershowband. Deze band laat u meezingen met alle schlagernummers van nu tot vroeger. De groep bestaat uit twee zangeressen en twee zangers begeleid
met acht muzikanten. Dit zorgt voor veel volk op het podium en brengt veel ambiance met zich mee!
De Schlagershowband is een professionele band die u gedurende twee uur de crème de la crème
van de Belgische & Nederlandse schlagers van vroeger en nu brengt. Deze concertband is één van de
meest gevraagde showorkesten in België, Duitsland en Nederland. Eerder hebben ze al Vlaamse artiesten begeleid zoals Paul Severs, Willy Sommers, Katerine,…

VOETBAL SKV ZWEVEZELE
Dames (1e nat) St.-Ghislain Tertre - SKV 2-3
Het kampioenen-A-team startte super in 1ste
Nationale. De altijd lastige verplaatsing naar Saint
Ghislain leidde oververdiend naar de eerste winst.
In alweer een thriller van formaat, die uiteindelijk
volwassen werd beëindigd met 2-3 winst. En een
zuivere hattrick voor Céline Vandekerckhove. Van bij
de start was duidelijk dat Zwevezele het laken naar
zich toe trok. Al in minuut 4 ging een kans voor Jolien
Vandepitte naast. Acht minuten later besloot Eva Deparck voorlangs. En amper 1 minuut later bediende
Tess Veegaete keurig Céline Vandekerckhove, maar
de bal stuitte op de paal. Het was opletten, want in
minuut 17 kwam de eerste serieuze kans voor Saint
Ghislain, maar onze doelvrouw Jana stond paraat,
en het zou daar niet bij blijven. De ene na de andere
kans zwol aan, voor ondermeer Nele en Céline. En
in minuut 22 besloot Jolien Vandepitte alweer op
de paal. Het overwicht van Zwevezele was enorm,
en toch, op slag van rust klom de thuisploeg onverdiend op voorsprong. Ruststand 1-0.
Maar de tweede helft legde de maturiteit van ons
A-team eens te meer op tafel. Al in minuut 2 kwam
er een fraaie assist van Tess naar Céline, en die aarzelde niet (1-1). Zwevezele was gelanceerd, want
nauwelijks 3 minuten later zette Céline een rush op
links op. Niemand was mee gevolgd, en dus besliste
Céline om het dan maar zelf af te maken met een
wereldgoal met links in het dak van het doel (12). Het bleef uitkijken, want 4 minuten later leverde
een tegenaanval van de thuisploeg de gelijkmaker
op (2-2). Ons team zette de teamgeest door. Eerst
werd een goal van Eva voor buitenspel afgekeurd.
Maar 2 minuten later leverde handspel een penalty
op. Céline zette die feilloos om, waardoor haar zuivere hattrick een feit was (2-3). Van dan af was het
zaak om de partij volwassen en gedreven af te maken. En dat gebeurde ook. Meteen eindstand 2-3.
De opener in 1ste Nationale leverde 3 punten op.
En oververdiend !!! Volgende zaterdag 31 augustus
volgt al direct een topper-derby thuis tegen Merkem, dat ook ruim won in Massenhoven. De match
start om 16u !!!
Wedstrijd voor vrijdag 30/08
Reserven (bijz A) Spermalie - SKV
20u00
Wedstrijden voor zaterdag 31/08
1e elftal (2e am) SKV A - Izegem-Ingelm. 19u30
Dames (nat) SKV A - Famkes WDM A
16u00
U17 (gew E) SKV - D. Brugge
9u15
U15 (gew B) Sint-Andries Brugge A - SKV A 15u15
U15 (gew Q) SKV B - Sint-Andries Brugge B 15u30
U13 (gew D) Torhout KM C - SKV
13u15
U12 (gew B) SC Oostrozebeke B - SKV
13u15
U11 (gew N) SKV - FC Meulebeke B
10u30
U10 gew O) SKV - SK Staden B
10u30
U9 (gew N) SV De Ruiter Roes - SKV B
9u00
U9 (gew C) EG Gistel A - SKV A
10u30
U8 (gew G) FC Moerkerke - SKV A
9u15
U8 (gew N) SKV C - Exc. Zedelgem A
9u30
U8 (gew O) FC Lichtervelde A - SKV B
10u00
U7 (gew H) SKV - D. Beveren B
9u30
Wedstrijden voor zondag 01/09
1e elftal (3e prov) Lombardsijde - SKV B 15u00

ADVERTEER IN DE WINGENSE KRANT
INFO : 051/65 65 20

VERSLAGGEVING VOETBALPLOEG BLUE STARS
Ik heb de eer en het genoegen om mij te mogen voorstellen als kapitein en wekelijkse verslaggever
van de Blue Stars. Vanaf volgende week kunnen jullie in jullie favoriete krant, natuurlijk de Wingense krant, ons voetbalavontuur op de voet volgen. Op een ludieke en sappige wijze zal ik jullie op de
hoogte houden van de correcte score, de doelpuntenmakers en de man van de match. U zal de spelers, bestuur en supporters wat beter leren kennen en wie een vroege vogel is kan zelfs gratis en voor
niets de wedstrijd komen bekijken.
Volgende week is het dus de officiële competitiestart maar we hebben niet stil gezeten. Na 3 van
onze 4 oefenwedstrijden gewonnen te hebben zijn we meer dan klaar voor het 45ste seizoen. Er zijn
enkele toptransfers geweest en de gevestigde waarden van de ploeg zullen terug wekelijks strijden
om de 3 punten mee naar huis te nemen. Ons huis is dan ook gelegen in ‘t Molenhof waar Kristelleke
ons als een echte barmoeder voorziet van een toffe 3de time. Na iedere wedstrijd is er dan ook een
momentje in ons stamcafé voor een foto- en handtekeningsessie met de spelers.
Voor wie er van de eerste minuut wil bij zijn kan dit al nu zondag op het 3e veld van KVC Wingene
(achter het kerkhof ) waar we onze eerste punten zullen proberen sprokkelen tegen De Krisnaldo’s. De
maand september komen we 5maal in actie : 1/9, 9:30 Blue stars - De Krisnaldos ; 8/9, 9:30 Vk Denys Blue stars ; 15/9, 9:30 Blue Stars - Dc United ; 22/9, 8:45 Geel Zwart Tube - Blue stars ; 29/9 bekervoetbal.
Voor de superfans onder jullie zijn we ook te volgen op Facebook en op Instagram waar wekelijks
het verslag met fotomateriaal word geüpload. We kijken samen met jullie uit naar een topseizoen en
proberen onze 2de plaats van vorig jaar te evenaren of zelf nog te verbeteren.
Degraeve P.

V.l.n.r., van boven naar onder : Bjorn Verheye (trainer) - Jurgen Goeminne (voorzitter) - Luc Anseeuw
(Bestuurslid en speler sinds dag 1) - Bjorn De Landtsheer - Robin Benoot - Koen Blontia - Sam Verkest Frederik Verhelst - Nick Schotte - Michael Lüders - Pieter Degraeve - Stijn Braet - Jorne Soenens - Dries
Storme (Junior) - Wies De Rammelaere - Sem Clincke - Dieter Terryn - Neil Braeckevelt - Simon Braeckevelt.
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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 - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

Energiezuinige villa met 4 slpk,
bureel, zwembad. Warmtepomp,
vloerverwarming glvl, domotica,
ventilatie systeem C+.
Opp: 1.496m2 - EPC: 90 kWh/m2
Sparreweg 11

Multifunctionele villa met 4 slpk en
praktijkruimte en LOODS (700m2) op
commerciële ligging in industriezone.
Loods kan uitgebreid worden.
Opp: 4.932m2 - EPC: 268 kWh/m2
Beernemsteenweg 73

Landelijk gelegen woning met 4 à 5 slpk,
3 badkamers, grote dubbele garage
(50m2), zolder geïsoleerd, dubbel glas.
Sublieme ligging!
Opp: 2.125m2 - EPC: 660 kWh/m2
Leenmolenstraat 88

Ruime halfopen bouwing met 3 à 4slpk,
ruime garage/bijgebouw en grote tuin.
Dubbel glas en CV op mazout.
Opp: 1.100m2 - EPC: 451 kWh/m2
Beernemstraat 52

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

AVONDMARKT BEERNEM

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

TE 20
KOOP
SEPTEMBER
- Wingene
2019

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

Alleenstaande instapklare gelijkvloerse
woning met 3 slpk, garage, carport,
aangelegde tuin met zomerbar en extra
tuinhuis.
Opp: 694m2 - EPC: 458 kWh/m2
Leeuweriklaan 1

Instapklaar appartement met 2 slpk en
terras, op 1ste verdieping in centrum.
Mogelijkheid tot het bijkopen garagebox.
Opp: 90m2 - EPC: 250kWh/m2
Zandbergstraat 18/3

Instapklare woning met 5 slpk in centrum
met binnentuin (30m2). Gelijkvloers
bureel/praktijk mogelijk!
Opp: 170m2 - EPC: 246 kWh/m2
Nieuwstraat 1

Alleenstaande energiezuinige woning
met 5 slpks, garage en grote tuin. Rustig
gelegen nabij de Vagevuurbossen en
goede verbinding naar E40.
Opp: 933m2 - EPC: 172 kWh/m2
De Gruyterdreef 34

TE KOOP - Zwevezele

TE KOOP - Zwevezele

TE HUUR- Wingene

TE HUUR- Wingene

TE HUUR- Wingene

Bouwrijpe bouwgrond met landelijk
uitzicht. Geen bouwverplichting. Geschikt
voor open bebouwing. Bouwvoorschriften
beschikbaar op kantoor.
Opp: 800m2
Meiboomstraat 12C

VERLAAGDE PRIJS! Ruime woning met 4
slpk, tuin & garage. Elektriciteit is volledig
nieuw, overal CV en HR-glas.
Nabij school, markt, ...
Opp: 348m2 - EPC: 560 kWh/m2
Pastorijstraat 33

Moderne woning in centrum met 3 slpk,
3 terrassen en mogelijkheid tot het
bijhuren van overdekte staanplaats.
Volledig geïnstalleerde luxueuse keuken.
EPC: 97 kWh/m2
Tieltstraat 29

Energiezuinig 2 slpk appartement
met zuidgericht terras in centrum,
mogelijkheid tot het bijhuren van een
gelijkvloerse garagebox.
Opp: 90m2
Oude Bruggestraat 24/103

Rustig gelegen energiezuinig
nieuwbouwappartement met 2 slpk, 2
terrassen, garagebox met ruime berging.
Opp: 99m2 - EPC: 87 kWh/m2
Zandbergstraat 36/201

Breng ons een bezoekje
tijdens de avondmarkt
en ontvang
een leuk gadget!

Onze recentste verkopen

VERKOOP
VERHUUR
ADVIES
SCHATTING
Wenst u meer info?

050 70 34 35

Wingene - in 1 week!

Wingene - in 1 week!

Wingene - in 4 weken

Zwevezele - in 3 weken

WWW.VASTGOEDWANNEYN.BE

H. d’Ydewallestraat 4 - 8730 Beernem - 050 70 34 35
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uit voorraad
volgVerhenne
Garage
CONDITIES
op een selectie
op Facebook
Garage
Verhenne
volg
op Facebook
Ontdek
de UITZONDERLIJKE
Garage Verhenne

VERHENNE DAYS = OPENDEURDAGEN
VERHENNE
= PREMIÈRES
DAYS = OPENDEURDAGEN = PREMIÈRES
VERHENNE
GARAGE
VERHENNE
21/9 >GARAGE
28/9 GARAGE
21/9 > 28/9
TOPWEEKEND
GARAGE VERHENNE
VERHENNE
Proef de lekkerste
PANNENKOEKENBAK van Wingene !

op Facebook
op Facebook

GARAGE VERHENNE

BVBABVBA
VOOR DEUw
KIDSofficiële
... SPRINGKASTEEL
BVBA
BVBA
Mitsubishi
caren
entruck
truckverdeler
verdeler
van
de
streek
!
Uw
officiële
Mitsubishi
car
van
de
streek
!
+ doe mee
aan
! Mitsubishi car en truck verdeler van de streek
BVBA !
Uw officiële Mitsubishi car en truck verdeler
van
de onze
streekKLEURWEDSTRIJD
!
Uw officiële

27,27,8750
II Tel. 051
051car
655151
23
www.garageverhenne.be
I info@garageverhenne.be
Uw
officiële
Mitsubishi
en
truck
verdeler van de streek
!
21 & 22 SEPTEMBERBeernemsteenweg
Beernemsteenweg
8750Wingene
Wingene
65
23
I Iwww.garageverhenne.be
I info@garageverhenne.be

Mama’s
en papa’sI kunnen
genieten
Beernemsteenweg 27, 8750 Wingene I Tel. 051 65 51 23 I www.garageverhenne.be
Beernemsteenweg
info@garageverhenne.be
27, 8750
Wingene I Tel. 051 65 51 23 I www.garageverhenne.be I info@garageverhenne.be
van een lekker glaasje wijn
unieke
PITTEMSEI BIERTJES
Beernemsteenweg of
27,van
8750
Wingene
Tel. 051 65 51 23 I www.garageverhenne.be I info@garageverhenne.be
genaamd BLINDE MOL en KOEKETIENE
UNIEKE STOCKACTIE OP 3,5 T UITVOERING

ELKE UITDAGING

ELKE UITDAGING

> GEBOUWD VOOR
> GEBOUWD VOOR
NEW L200Tropische en inheemse
NEW
L200
planten
& bomen

X-PLANTS

volg
Maak kans op één van
Garage Verhenne
Ruddervoordestraat 3 - Zwevezele
onze
5 prachtige
prijzen
! te komen
op Facebook
nodigt u uit
om
de Verhenne
Days
nodigt
ontdekken
u uit om de Verhenne Days te komen ontdekken

Tel. 0476 299VERHENNE
209 (Hans Werbrouck)
GARAGE VERHENNE GARAGE
www.x-plants.be - info@x-plants.be

GARAGE VERHENNE

BVBA

TOTALE UITVERKOOP
Uw officiële Mitsubishi car en truck verdeler van de streek !

Beernemsteenweg 27, 8750 Wingene I Tel. 051 65 51 23 I www.garageverhenne.be I info@garageverhenne.be

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

TE HUUR

KOELCEL - RUIMTE

TE HUUR
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-20% op glas
-20% op montuur & glas
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

-8-

TIN IS
VERZEKERINGEN
KREDIETEN - BELEGGINGEN

WIJ KUNNEN MEER MET UW SPAARGELD!

CREDO26 GROW - Tak 26 spaarverzekering naar Belgisch recht
Gewaarborgde Gewaarborgde
basisgetrouwheidsintrestvoet (*) intrestvoet (*)
Jaar 1: 0,01%

Beernemsteenweg 78 - 8750 Wingene - Tel. +32 51 69 60 62
info@nvtinis.be - FSMA 47556 A - Ond. Nr. 0460 648 248
Essentiële Informatie Document: www.nvtinis.be

Jaar 1: 0,10%

Jaar 3: 0,55% Jaar 5: 0,65% Jaar 7: 1,45% Jaar 9: 1,60%

Jaar 2: 0,20%

Jaar 4: 0,60% Jaar 6: 1,40% Jaar 8: 1,50%

Credo26 Grow richt zich zowel tot de particuliere belegger
als tot de rechtspersonen die hun spaargeld veilig wil beleggen.
Minimale inschrijvingsbedrag = € 2.500,00.
Credo26 Grow is onze formule voor de belegger die een alternatief zoekt
voor de klassieke spaarrekening met een jaarlijks stijgend rendement!
In de Credo26 Grow zijn er geen instapkosten, geen beheerskosten,
geen premietaks en geen uitstapkosten.
Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing (*) verschuldigd.

Dit betreft een beknopte beschrijving van het product. Voor alle info (alsook EID, infofiche en algemene voorwaarden) kan u steeds terecht op www.nvtinis.be of
www.credimo.be of bij ons op kantoor, waar we graag samen met u ons volledig gamma overlopen.

IMMO

TIN IS

panden
TE KOOP
gezocht

www.immotinis.be

051 123 111

|

hello@immotinis.be
Sted. inl. Vg, Wg, Vv, Gmo, Gvkr / EPC: 707 KWh/m2
Open bebouwing op rustige ligging nabij het centrum van
Wingene. Onderhoudsvriendelijke woon- en tuinopp.
Uitbreidingsmogelijkheden. Geschikt voor jong en oud.

Vraagprijs: 220.000 €
Oude Bruggestraat 72, 8750 WINGENE

Sted. inl. Vg, Wg, Gvv, Gmo, Gvkr / EPC: 430 KWh/m2
Centraal gelegen herenhuis, incl. praktijkruimte. Moet je zien
om de ziel van het huis te voelen. Heel veel mogelijkheden
naar bewoning (combi wonen-werken) toe.

360°
Av. Mar de Alboran Bloq. II A3, TORREMOLINOS

Prijs op aanvraag
Nieuwbouw appartement in Spanje – Costa del Sol
Luxueus gemeubeld appartement, op 50m van het strand.
Eerste bewoning. 2 SLK, 2 BADK, breed zonneterras,
inpandige parking en kelderberging.
Het pand is 100% verhuurklaar en onmiddellijk beschikbaar.

Vraagprijs: 325.000€ (incl. meubelen)

BIV 509.636

Vredestraat 3, 8750 WINGENE
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GEBOORTEN

Alice Bertrem

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 BUILD:
* Herstellingswerken
* Bevestingswerken
* Metsel- en voegwerken
* Schrijn- & maatwerk
* Verbouwingswerken
* Vloer- & tegelwerken
* Gyprocwerken
* Isoleren
* Tuinonderhoud - * Etc.

PENSIOENSPAREN

Alice is het dochtertje en tevens eerste kindje van Wesley en Taika Bertrem - Vandeputte en zag het levenslicht op 26 mei 2019. Zij wonen in
de Meiboomstraat te Zwevezele. Proficiat !

Léon Duflou

Face
recognition,
bij DVV
Maak een
AFSPRAAK

Pensioensparen

Oef, uw DVV-consulent kent u.
Gelukkig, want voor pensioensparen bent u beter af met
iemand die u, uw dossier en uw situatie kent.

Op 6 juni 2019 werd het broertje van Justin, Gilles en Nathan geboren.
Léon is het zoontje van Benedicte Duflou en wonen in de Kokerstraat
te Wingene. Proficiat !

Ga snel langs bij uw DVV-consulent in uw buurt voor het
juiste advies over pensioensparen.

DVV ZAKENKANTOOR
NAERT-HUYS NV
Ruiseledesteenweg 18
8750 Wingene
GSM: 0475/465.576
Email: lieve.huys@dvv.be
OPENINGSUREN:
MA, DI: 16U00 - 18U00
WOE, DO, VR: 08U30 - 10U00
ZA: OP AFSPRAAK

46089 cA - RPR BRUGGE 0471.906.384

Cilou Vanwynsberghe

Meer info over de voorwaarden over pensioensparen via een levensverzekering vindt u in ons kantoor of op www.dvv.be/pensioen.
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 05/2019

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 17 juni 2019 werd Cilou geboren. Zij is het dochtertje en tevens
eerste kindje van Dieter en Phaedra Vanwynsberghe - Damman en
wonen in de Oude Bruggestraat te Wingene. Proficiat !

www.lumietec.be - 0477 43 40 18
Gerdy Vancauwenberghe
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GRAF- EN URNE monumenten|BIJZETTINGEN

Renovatie van oude grafzerken

NATUURSTEENBEDRIJF

ALLE MAATWERK IN|GRANIET, MARMER, COMPOSIET

*Belgische blauwe steen (Arduin)

www.brandtnatuursteen.be
Wij zijn verdeler van:

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

FD
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Fietsen Denolf
www.fietsendenolf.be

Extra korting op stockmodellen 2018-2019 Race MTB

T R E K - T H O M P S O N - OX F O R D - Z A N N ATA
Flandria 40 - Zwevezele -

0473 32 03 02 - info@fietsendenolf.be
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CORCOO
Cortenstaal Coopman

STOCKVERKOOP
voor particulieren
Bloembakken, sokkels, houtopslagen,
vuurschalen, tuinelementen, gadgets…

in CORTENSTAAL
Zaterdag 12 oktober 2019 van 9u tot 17u
Grote kortingen bovenop fabrieksprijzen
en 15% korting op nieuwe bestellingen.
Adres: Atelier CORCOO Gravestraat 9 E Wingene
Specialiteit: Afboordingen - keuzes uit 10 modellen!

Coopman Peter -

WWW.CORCOO.BE

Nieuwe locatie te Wingene St.-Jan
Steeds op afspraak
Blyaert Eveline
Balgerhoekstraat 110
8750 Wingene
0494 23 32 29
ebw@telenet.be

www.lotushuis.be

Online reserveren mogelijk
via de website
Blyaert Eveline
Balgerhoekstraat 110
8750 Wingene
0494 23 32 29
ebw@telenet.be

www.lotushuis.be

Welkomstgeschenkje
Blyaert Eveline
Balgerhoekstraat 110
8750 Wingene
0494 23 32 29
ebw@telenet.be

www.lotushuis.be

Blyaert Eveline
Balgerhoekstraat
110
Blyaert Eveline
8750 Wingene 110
Balgerhoekstraat
0494 23
32 29
8750
Wingene
ebw@telenet.be

0494 23 32 29
ebw@telenet.be
www.lotushuis.be

www.lotushuis.be

Ook deﬁnitieve ontharing
Phyto 5
lichaam- en gelaatverzorgingen
Blyaert Eveline

medische
pedicure
Balgerhoekstraat
110
8750 Wingene

epilaties
0494 23 32 29
ebw@telenet.be

massage

www.lotushuis.be
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9u30 - 12u & 13u30 - 18u

elke eerste zondag van
de maand van 10u - 12u

Bezoek
Villa Amphora!
1 en 29 sept. 2019, 10u – 17u

Ontdek het nieuwste aanbod van Amphora: Villa Amphora,
40 erkende assistentiewoningen met dienstverlening in hartje Wingene.

ONZE TROEVEN
• Exploitatie door Amphora, een ervaren organisatie in de ouderenzorg
die deel uitmaakt van Woonzorggroep GVO
• Gastvrije omgeving in het hart van Wingene
• Specifieke, individuele aanpak gericht op ‘quality of life’
• Eigen thuisverplegingsdienst Integra
• Lokale expertise dankzij woonzorgnetwerk Amphora
• Ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden (ook in Amphora)
• Woonzorgnetwerk Amphora staat garant
voor extra ondersteuning bij acute zorgvragen
40 erkende assistentiewoningen in hartje Wingene

Benieuwd naar de gerestaureerde Villa Amphora? Binnenkijken in een modelflat?

Kom vrijblijvend langs en bezoek Villa Amphora!

01

september
2019

29

september
2019

Q Telkens van 10u tot 17u
a Villa Amphora,

B Meer info:
www.amphora.gvo.be

Pastoor Termotestraat 8

T 051 65 52 78

8750 Wingene

amphora@gvo.be
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OPENDEUR
WEEKEND
za. 21/09 &
zo. 22/09

Totaalrenovatie

Verkoop

en/of

plaatsing

van 10 - 17 uur

van

TERRASSEN, VLOEREN WANDTEGELS

met
mooie
acties!

VRIJBLIJVEND OPEN VAN MA.-VRIJ. 8H-12H & 13H-18H * ZAT. 9-12H OF OP AFSPRAAK

Tieltsteenweg 2A - 8750 Wingene - 051 65 56 49 - info@caerels.be

www.caerels.be
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SE Salons Eikenhof
“Uw gasten in stijl ontvangen”

Uitvaartzorg Denolf

begrafenissen in alle sereniteit sinds 1928….

Mosselfestival 2019
Zeeuwse Goudmerk mosselen
à volonté met verse
huisbereide frietjes en sausjes
Verkrijgbaar op :
Zaterdagavond 26 oktober 2019 vanaf 18u30
Zondagmiddag 27 oktober 2019 vanaf 12u
Maandagmiddag 28 oktober 2019 vanaf 12u
Dinsdagmiddag 29 oktober 2019 vanaf 12u
Woensdagmiddag 30 oktober 2019 vanaf 12u
Donderdagmiddag 31 oktober 2019 vanaf 12u
Vrijdagmiddag 1 november 2019 vanaf 12u
Vrijdagavond 1 november 2019 vanaf 18u30
Zaterdagavond 2 november 2019 vanaf 18u30
Zondagmiddag 3 november 2019 vanaf 12u

€ 29,00 per persoon

Aula ‘De Eik’ tot 50 personen
voor intieme diensten
met ruime parkeergelegenheid
Aula ‘De Schorse’ tot 300 personen
met projectiemogelijkheid
en ruime parking
Rouwbegeleiding in kerkelijke
uitvaartplechtigheden

Telefonische reservatie gewenst !

Verzorgd rouwdrukwerk

Kom en ontdek snel al onze troeven
voor een geslaagd feest !

Rouwmaaltijden in eigen beheer

Klassieke verse keuken, mooie zalen met terras
en tuin, privé parking, sierlijk gedekte tafels,
bediening met een glimlach…

Onze feestbrochure 2020
voor communie, jubileum, verjaardag,…
ligt reeds op u te wachten.

Uitvaartzorg Denolf
Yzerbergstraat 5, 8750 Zwevezele
Markt 4, 8750 Wingene

tel 0475 62 51 82 (24/7)
mail : info@uitvaartzorgdenolf.be

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

www.salons-eikenhof.be
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GEBOORTEN

Remy Hubreght

HORTA
HORTA
HORTA
BARBECUEDAG
BARBECUEDAG
TUINVOGELDAG

ZATERDAG
MEI
ZATERDAG
26 MEI
ZATERDAG
726
SEPTEMBER

Kom alles te weten
✓ FOODPAIRING:
ProefProef
de unieke
✓ FOODPAIRING:
de unieke
over TUINVOGELS
BBQ-recepten
in samenwerking
BBQ-recepten
in samenwerking
Ontdek de
met
grillkampioen
Peter
De Clercq
met grillkampioen
Peter
De Clercq
FAVORIETE
VOEDING
van elke vogel
Ontvang gratis
een INTERACTIEVE
POSTER

Kom eenKom een

CORNET
CORNET

degusteren
degusteren
GRATIS

pindakaas10% tot
10% tot
voederhuisje*

25
%%
25
KORTING
KORTING

Remy is het broertje van Nina en Nora en zag het levenslicht op 20 juni
2019. Hij is het zoontje van Ron en Lore Hubreght - Arteel en wonen
in de Pastoor Termotestraat te Wingene. Proficiat !

Mats Vandecaveye

t.w.v. € 5,95
bij aankoop vanaf €15
in de winkel

op het barbecueop het barbecue* Enkel geldig op zaterdag 7 september 2019.
assortiment*
assortiment*
Gratis pindakaasvoederhuisje zonder pindakaaspot.

*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

Zolang de voorraad strekt. Zie 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

Op 20 juni 2019 kreeg Mirthe er een broertje bij. Mats is het zoontje
van Tom en Meggy Vandecaveye - Devos en wonen in de Beernemstraat
te Wingene. Proficiat !

Fons De Corte

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

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

Fons werd geboren op 30 juni 2019 en is het broertje van Raf. Hij is het
zoontje van Jan en Inge De Corte - Vannieuwenhuyse en wonen in de
Vagevuurstraat te Wingene. Proficiat !

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

1-1 WK 30-08.pdf 1 27/08/2019 8:39:41
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OPENING KIJKAPPARTEMENT
7 & 8 SEPTEMBER, 14U - 16U

SEPTEMBERACTIE
INFORMEER
NU AL!

2 of 3

Residentie Pegasus

Zwevezele - Bruggestraat

Vanaf
00
€ 244.5 ex. kosten

83m² tot
163m²

1 of 2

garage of
staanplaats

mooi
zicht

Danneels realiseert nieuwe
sleutel-op-de-deur appartementen
op de markt in Zwevezele.
Stijlvol, kwalitatief én duurzaam.
Benieuwd?
Bezoek het kijkappartement op
7 of 8 september.

www.danneels.be

050 47 10 10

Op 20 juli 2019 werd Lore geboren en is het zusje van Robbe. Zij is het
dochtertje van Stefaan en Anniek Dewanckele en wonen in de Peerstalstraat te Wingene. Proficiat !

Kjento Verhoye

euro/
gs

Wat kan
KBC voor ú
betekenen?

KBC Bank Wingene
Filip Vanluchene - Kantoordirecteur
Kerkplein 2, 8750 Wingene
Tel. 051 65 02 30 - wingene@kbc.be

KBC Verzekeringen Jan Hespel bvba
Meiboomstraat 4E, 8750 Zwevezele
Oude Bruggestraat 6, 8750 Wingene
Tel. 051 61 25 45 - jan.hespel@verz.kbc.be
Verbonden agent, BE 0501.960.449, van KBC Verzekeringen NV

Kjento is het broertje van Leko, Luna en Lidevoei en werd geboren op
24 juli 2019. Hij is het zoontje van Mike en Evi Verhoye - Cauwelier en
wonen in de Kapellestraat te Wingene. Proficiat !

Je krijgt terugbetaald door je mutualiteit
GEVADA is een vzw en een officiële sportclub !!!
Gevada Wingene is in samenwerking met de sportdienst Wingene
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Emilio is het zoontje en tevens eerste kindje van Angelo en Jana Toussaint - Dewispelaere en zag het levenslicht op 19 juli 2019. Zij wonen
in de Hommelstraat te Zwevezele. Proficiat !
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Verkoop - Verhuur - Nieuwbouwprojecten

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

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

nten

Nog appartementen van € 140.000
en € 175.000 beschikbaar.

te

Laats

me
e
t
r
a
app

min E-peil: 50
(verkoop gebeurt onder btw-stelsel).

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

Exclusieve parkresidentie ‘notarishuys’
In het centrum van Ruddervoorde, omgeven door een prachtige gemeenschappelijke tuin
vindt u deze unieke combinatie van klassiek en modern.
De residentie bestaat uit 16 appartementen met telkens 2 slaapkamers.
Prijzen vanaf 235.000 euro (verkoop gebeurt onder btw-stelsel).

Wij hebben ook nieuwbouwwoningen te koop in de buurt !
Neem zeker eens een kijkje op www.venv-vastgoed.be
Wij zijn steeds op zoek naar projectgrond/bouwgrond. Gratis voorstudie. Contacteer ons vrijblijvend.

- 21 -

HUWELIJKEN

Gert-Jan & Bo

TETE
HUUR
:
HUUR:

MINIGRAVERS BOBCAT
BOBCAT E-10 :
BOBCAT E-20:
BOBCAT E-35:
BOBCAT E-55:

1100 KG
2000 KG
3500 KG
5500 KG

Beernemstraat 74 • 8750 WINGENE •

051 65 63 90

Beernemstraat 74, Wingene –
051/65.63.90

Op zaterdag 29 juni stapten Gert-Jan Vandeghinste en Bo Lamote in het
huwelijksbootje tijdens de plechtigheid in het gemeentehuis van Wingene.
Zij wonen in de Leenmolenstraat te Wingene. Proficiat !

Bram & Shana

Afslanking - Huidverbetering - Figuurcorrectie

Terug naar school actie :
Bij opstarten van Lignavita
of Restart dieet,
gratis 2 beurten E-ﬁt
Tieltstraat 57 - 8750 Wingene - tel. 0479 409 715
vicky.bodyline@telenet.be www.bodyline-wingene.be

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

low budget prijzen

abonnementen vanaf € 23 / maand
Openingsuren :

Op zaterdag 29 juni 2019 gaven Bram Dedeyne en Shana De Vroede elkaar
hun jawoord in het gemeentehuis van Wingene en in de kerk van Sint-Rita
in Moerkerke. Zij wonen in de Ruddervoordestraat te Zwevezele. Proficiat !

Hendrik & Delphine

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

Uw Argenta-kantoor
Nieuwstraat
13 - WINGENE
- 051 65 54 17
in uw
buurt.
begeleiding op dinsdag van 9-12 u. of op afspraak

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

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

Op zaterdag 6 juli 2019 stapten Hendrik Vervaele en Delphine Bourgoy in
het huwelijksbootje tijdens de plechtigheid in het gemeentehuis van Wingene. Zij wonen in de Velddreef te Zwevezele. Proficiat !

Kerkplein 9 - 8750 Wingene
051 65 58 28

e-mail : devoldere.guy@argenta.be
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Evelyn Penninck
Tieltstraat 3 - 8750 Wingene
info@2bedifferent.be
Tel. 051 81 09 43
2BE DIFFERENT

Betaalbare jongeren- & damesmode

10% korting
Geldig van 6 t.e.m. 21/9/2019 bij afgifte van deze bon.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen.
Publliciteit_180x98.indd 1

23/08/19 14:03

Persoonlijke coaching en vorming

Erkend stress en burnoutcoach

ntwerper ‘wel in e vel elf orgsleutels

alenten uisteraar

Nu ook: Loopbaanbegeleider met VDAB-cheques
Voor inlichtingen en afspraken :
Sabine Keerman - Scharestraat 50 - 8020 Oostkamp - info@coaching4you.be - tel. 050 27 66 34
w w w. c o a c h i n g 4 y o u . b e -

€

coaching4you

€
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KOMT
NAAR
U
TOE !

VASTGOED
CENTRUM
051 61 30 27

NIEUWE LOCATIE !

(Oude Bruggestraat 4 - 8750 Wingene)

Bezoek ons tijdens de AVONDMARKT
op woensdag 4 september
& neem deel aan onze winactie !
Luxe ontbijtmand te winnen !
TE KOOP - ZWEVEZELE

TE KOOP - ZWEVEZELE

TE KOOP - ZWEVEZELE

Opp. 114m2 - EPC 299 kWh/m2

Opp. 772m2 - EPC 406 kWh/m2

Opp. 1120m2 - EPC 823 kWh/m2

TE KOOP - ZWEVEZELE

TE KOOP - ZWEVEZELE

TE KOOP - WINGENE

Opp. 107m2 - EPC 11 kWh/m2

Opp. 962m2 - EPC 196 kWh/m2

Opp. 1046m2 - EPC 490 kWh/m2

TE KOOP - ZWEVEZELE

TE KOOP - ZWEVEZELE

TE KOOP - ZWEVEZELE

Opp. 96m2 - EPC 95 kWh/m2

Opp. 949m2 - EPC 302 kWh/m2

Opp. 181m2 - EPC 671 kWh/m2
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Reserveer uw rit online!

www.taxibracke.be

Reken op de stipte service van
Taxi Bracke voor al uw vervoer
in en rond Groot-Wingene!
Privé en zakelijk vervoer
Luchthavenvervoer
Feestvervoer

Combineer uw taxirit met
een hapje en een drankje!

RESERVEER ONLINE OF VIA TELEFOON:
+32 471 47 70 78 | Kozijnhoekstraat 21 8750 Wingene
www.taxibracke.be

actie

#spotontaxibracke

Spot jij Taxi Bracke (op de weg, in de krant, in de winkel), neem
dan een foto, post die op Facebook met #spotontaxibracke en
tag onze pagina! Wie weet win jij wel een taxibon t.w.v. € 125!
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Opening postpunt:

vanaf woensdag 28 augustus

Kwaffeuze aan huis
Karen Van Eeghem
0479 35 18 39

50 JAAR GELEDEN WERD WINGENAAR
FREDDY DESCHEPPER BELGISCH
MOTORCROSS KAMPIOEN B.L.B.

VOORUIT MET DE GEIT !
Stal v/h Duivelsbos uit Wingene kocht het laatste
jaar enkele lammetjes aan om de genetica aan te
vullen met nieuwe bloedlijnen. Het “transfer”-beleid blijkt een groot succes want zowel eigen
dieren als aangekochte dieren behaalden mooie
overwinningen tijdens de afgelopen wedstrijden.
Het West-Vlaams Kampioenschap voor stamboekgeiten in Torhout werd jammer genoeg afgelast door het warme weer.
Maar op 11/08 ging het West-Vlaams Kampioenschap voor lammeren door in Gistel-Moere met 65
dieren. We werden er kampioen, zowel bij de Anglo-Nubische bokjes met Le Blanc v/h Duivelsbos
als bij de geitjes met Lila van ’t Plekske. Ook bij de
Saanen geitjes werd Lizzy v/d Boskant verkozen
uit een reeks van 12 als beste geitje. Lila werd er
zelfs kampioen van alle rassen, Lizzy volgde haar
op als reserve-kampioen.
Op 18/08 was er dan dicht bij huis de interprovinciale keuring in Ruiselede met 125 stamboekdieren, waar we volgende resultaten behaalden:
- 1ste Anglonubische boklammeren: Lover v/d
Pjorrekeshoeve
- 1ste A-N geitlammeren: Lila van ’t Plekske
- 1ste A-N geit + beste uier: Jefix v/h Duivelsbos
- 1ste Saanen geitlammeren: Lizzy v/d Boskant
- 1ste Saanen boklammeren: Louis v/d Morgendauw
Met 5 eerste prijzen mogen we dus spreken van
een succes in eigen streek!
Grt., Duivelsbos

Pas 1 jaar gestart met motocrossen en Freddy
sleepte de titel van Belgisch kampioen nieuwelingen B.L.B. binnen. Bovendien een jaar met een
uitgebreide palmares aan overwinningen in o.a.
Wingene, Liedekerke, Westende, Lebbeke, Buggenhout, Watervliet en Lede en een reeks ereplaatsen
in o.a. St Joris Ten Distel, Destelbergen, Hansbeke
en Semmerzake kwam Freddy aan de leiding in
het kampioenschapsklassement. Op 20 juli 1969
werd in Dadizele de finale gereden. Onze talentvolle Wingenaar had aan een tweede plaats behalen
genoeg om kampioen te worden en daar slaagde
hij ook in. Voor de talrijk opgekomen supporters
toch een dag vol spanning en hartkloppingen tot
er werd afgevlagd. Voor wie erbij was meteen een
onvergetelijke dag.
Freddy werd enkele weken later, door het Wingens muziekkorps begeleid naar het stadhuis, voor
de gemeentelijke ontvangst. Daarna werd er gevierd in het lokaal ‘ De Rocco ‘ met de enthousiaste
familie, buren en supporters. Freddy Deschepper
was de eerste Wingenaar die een Belgische kampioenstitel behaalde in de motorcross.
Mooie periode, nog vaak ons gespreksonderwerp. Dikke proficiat grote broer !

Foto : Dadizele cross kampioenschap

PAK JIJ VANDAAG JOUW
MANGOMOMENT ?
Voor bewoners van een zorgvoorziening zijn de
zomermaanden vaak niet zo om naar uit te kijken.
Vertrouwde bezoekjes van familie moeten missen
omdat ze op reis zijn, vaste medewerkers en huisarts zijn in verlof … het voelt plots wat minder
vertrouwd. Daarom lanceerden enkele collega’s
van WZC Maria ter Ruste de “Mangomomenten”.
Het zijn dus de kleine, onverwachte, verrassende,
soms bijna niet waarneembare acties of gebaren
tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en/of zorgverleners. Ze
vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten en
vergen geen of weinig tijd, middelen of energie.
Enkele Mangomomenten die verwezenlijkt werden door de collega’s:
- Een verfrissend drankje, aperitief, sangria aanbieden
- Een mooi gedekte ontbijttafel
- Een hartverwarmende knuffel
- Een bezoek brengen aan de winkel zodat de
bewoner die avond de préparé kan eten waar
hij zoveel zin in heeft vandaag
- Tijd maken voor een bewoner of familielid die
het moeilijk heeft
- Zorgen dat een bewoner in het ziekenhuis toch
haar verjaardagskaart krijgt
Niet enkel de bewoners werden een extra hart
onder de riem gestoken tijdens de zomermaanden, ook de collega’s konden genieten van enkele
Magomomenten, zoals een dessertpotje met verse
mango, alcoholvrije pisang, sorbet, mini – éclair,
een post – it met een dankbaar woord, …
Ook benieuwd naar een Mangomoment? Bekijk
het allereerste mangomoment van Annemie Struyf
op YouTube (mangomoment Annemie Struyf ), wij
zetten alvast deze kleine attenties verder en streven zo voor een nog aangenamere werksfeer en
het creëren van een echt thuisgevoel voor onze
bewoners. Schenk jij ook een Mangomoment aan
een familielid, buur, eenzame kennis, …?
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TRANS-BETON
TRANS-BETON
STORTKLARE BETON | ZAND & GRIND | PREFAB

STORTKLARE BETON | ZAND & GRIND | PREFAB

WINGENE KOERS

DE
DE GROTE
GROTE PRIJS
PRIJS

Start om 14 u 00
Start om 14 u 00
Ruiseledesteenweg
Ruiseledesteenweg

04/09/19
04/09/19

NATUURSTEEN
::KERAMIEK
: PARKET
NATUURSTEEN
: PARKET
NATUURSTEEN
:KERAMIEK
KERAMIEK : PARKET
NATUURSTEEN
::KERAMIEK
: PARKET
NATUURSTEEN
: PARKET
NATUURSTEEN
:KERAMIEK
KERAMIEK : PARKET

STERKE MATERIALEN,

STEVIGEMATERIALEN,
OPLOSSINGEN
STERKE
STERKE MATERIALEN,

STEVIGE
OPLOSSINGEN
STEVIGE
OPLOSSINGEN
STERKE
MATERIALEN,
STERKE
MATERIALEN,
STEVIGE OPLOSSINGEN
STEVIGE
OPLOSSINGEN
STERKE
MATERIALEN,
STEVIGE OPLOSSINGEN
Brouwerijstraat 69 - 8530 Harelbeke

Brouwerijstraat
69 - 8530 Harelbeke
www.solidfloors.be
- info@solidfloors.be

Brouwerijstraat 69 - 8530 Harelbeke

Wingene
Wingenezet
zetkoers
koersrichting
richtingminder
minder kanker
kanker
www.solidfloors.be - info@solidfloors.be

Brouwerijstraat 69 - 8530 Harelbeke

www.solidfloors.be - info@solidfloors.be

Brouwerijstraat 69 - 8530 Harelbeke

www.solidfloors.be - info@solidfloors.be

Brouwerijstraat 69 - 8530 Harelbeke

www.solidfloors.be - info@solidfloors.be

Wingene Koers, een wielerwedstrijd voor Elite 1.12.1 levert jaar na jaar winnaars op die het daarna maken als profrenner.
Wingene Koers, een wielerwedstrijd voor Elite 1.12.1 levert jaar na jaar winnaars op die het daarna maken als profrenner.
Wingene
in België.
België.
WingeneKoers
Koerswas
wasvorig
vorigjaar
jaarreeds
reedsde
demilieuvriendelijkste
milieuvriendelijkste koers
koers in
InIn2019
steken
we
nog
een
tandje
bij:
de
koers
krijgt
de
naam
Wingene
Koers –– Grote
GrotePrijs
PrijsDATS
DATS24
24 en
enheeft
heeftals
alsslogan
slogan
2019 steken we nog een tandje bij: de koers krijgt de naam Wingene Koers
“Wingene
zet
koers
richting
minder
kanker”.
“Wingene zet koers richting minder kanker”.
www.solidfloors.be - info@solidfloors.be

ErErworden
en minder
minderzwerfvuil.
zwerfvuil.
wordenniet
nietalleen
alleenmeer
meerstappen
stappengezet
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richting een
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België.
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tijdens
Wingene
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PrijsDATS
DATS2424met
met
We hebben een actie opgezet ten voordele van Think Pink België. Zo kan je tijdens Wingene Koers
dedetombola
o.a.
een
elektrische
step
ter
waarde
van
€
600
winnen.
tombola o.a. een elektrische step ter waarde van € 600 winnen.
Kom
Komzeker
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genietvan
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het wielerspektakel
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ThinkPink!
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Meer
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www.wingenekoers.be en
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Speciale actie !
Bent U nog niet geabonneerd
op De Wingense Krant ?
€ 17,00

€ 15

€ 15,00 tot eind 2019
16 nummers wekelijks postbedeeld

of

€ 62,00 tot eind 2020
64 nummers wekelijks postbedeeld

€ 67,00

€ 62

Eveneensdank
dankaan
aanonderstaande
onderstaandesponsors:
sponsors:
Eveneens
ING,Industriebouw
IndustriebouwVaneenoo;
Vaneenoo;BMW
BMWLeLeCouter,
Couter,
ING,
FrituurPhilippe,
Philippe,Bouwonderning
BouwonderningVerkest,
Verkest,
Frituur
NVDe
DePypere,
Pypere,Houthandel
HouthandelOosterlinck,
Oosterlinck,
NV
SchilderwerkenMinne,
Minne,‘t‘tFrituurke,
Frituurke,‘t ‘tMunckenei,
Munckenei,
Schilderwerken
TuinaanlegDen
DenBaes,
Baes,Voeders
VoedersDe
DeBrabandere,
Brabandere,
Tuinaanleg
W.Roelstraete,
Roelstraete,Saby’s
Saby’sPlace
PlaceenenHabitat
Habitat
W.

Eén telefoontje volstaat,

051 65 65 20

of mailtje : wingensekrant@telenet.be
(wĳ sturen U, samen met het eerste
nummer, een overschrĳvingsformulier !)
Indien gewenst kunnen wĳ het geld ook komen ophalen.

U kunt ook 15 of 62 euro storten op het
rekeningnummer BE26 4739 0345 5129
met mededeling ‘Abonnement W.K.’
of contant betalen op het bureel van ‘t blad,
Hoogweg 44 te 8750 Wingene.
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BRUEGELFEESTEN WINGENE OP 31/08 en 01/09
De Bruegelfeesten starten op 31 augustus 2019
om 17 uur met de eucharistieviering op de autoscooters. Na de mis opent de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia de kermis op de Vikkenmarkt met
feestmuziek, Bruegel vzw slaat het gratis vat aan
en het Gemeentebestuur trakteert met oliebollen.
Om 20u30 worden gratis fakkels uitgedeeld
achter het gemeentehuis en onder tromgeroffel
vertrekt de fakkelstoet om 21 uur. De bewoners
die langs het vernieuwde parcours van de fakkeltocht wonen, zullen in de voorafgaande week
van Bruegel vzw een aantal theelichtjes krijgen
en gevraagd worden om hun huizen feestelijk te
verlichten met kaarsjes. De drie mooist versierde huizen krijgen een leuke prijs. De fakkeltocht
wordt ontbonden aan de Bruegeltent, één van de
haltes van de kroegentocht ‘Pintje Dek’. ‘Pintje
Dek’ zal bij verschillende mensen onder jullie een
belletje doen rinkelen.
‘Pintje Dek’ is een kroegentocht langs Wingense
horecazaken die zorgen voor een live-bandje en
een versnapering op het pintje (Pintje Dek). Tijdens
de kroegentocht wordt een gratis pendelhuifkar
ingelegd met haltes aan de verschillende deelnemende café’s: De Vetpompe - Cafetaria TC Aqui/a
- Cafetaria De Alk - De Luchthal - De Filou - Bruegeltent - Peetje Klakke - Saby’s Place - ‘t Wingens
Molenhof- Jeugdhuis dE Mutse.
Deze huifkar brengt de Pintje Dekkers tot omstreeks middernacht ter plaatse, daarna is het met
de ‘benenwagen’.

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
Op zondag 1 september start om 9 uur de
Bruegelmarkt in het centrum. Vanaf het postkantoor tot aan Kapsalon Bart brengen vooral
lokale handelaars, die je anders op onze wekelijkse markten van Wingene en Zwevezele weinig
ziet, hun waren aan de man. Het kippenkraam dat
normaal gezien aan het zwembad De Alk staat zal

HET GLAS WORDT GEHEVEN
Omdat de eerste fase van de wegeniswerken langs de Beernemsteenweg zijn voltooid
wordt straks in beperkte kring het glas geheven
op de goede en snelle afloop van dit klaargekomen weggedeelte. Het gaat hier om het stuk
tussen Gravestraaat en de Blauwhuisstraat. Vanaf
de Gravestraat zal voortaan kunnen worden doorgereden, en vice versa, richting Beernem zonder
noemenswaardige obstakels.
(Nomort)

op deze dag in het centrum terug te vinden zijn.
Door de grote verscheidenheid aan eetkramen
(kip, frieten, ribbekes, broodje pulled pork, ... ) zal
het perfect mogelijk zijn om te blijven plakken
tijdens de middag in de Bruegeltent om er te
aperitieven en ter plaatse de marktaankopen te
consumeren. Het einde Bruegelmarkt is voorzien
omstreeks 13 uur.
Vanaf 14 uur is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Bruegelwandeling. Langs het parcours
worden verschillende spreuken van Bruegel nog
eens uitgebeeld, want ook wij brengen dit jaar
hulde aan de meester. 2019 is een Bruegeljaar
want Pieter Bruegel stierf 450 jaar geleden op 9
september 1569 en wij konden natuurlijk niet achterblijven als vereniging uit de Bruegelgemeente.
Een kaartje met het parcours kan je afhalen in de
Bruegeltent, tevens de startplaats, daarna gaat het
via de Zandbergstraat richting WZC Amphora en de
vernieuwde Kaplote om terug te eindigen aan de
Bruegeltent. Er is vrije start tussen 14u00 en 16u30.
Op het Gemeenteplein (parking achter het gemeentehuis) brengen we voor de eerste keer een
wagenspel. Het wagenspel ‘De Pijp’ is een kort,
ludiek toneelstukje, gespeeld op een ‘platte wagen’, en duurt ongeveer 15 minuten.
‘De Pijp’ wordt 4 maal gespeeld, de voorstellingen zijn om 14.30, 15.30, 16.30 en 17u30.
Tijdens alle activiteiten kan je natuurlijk terecht
in onze Bruegeltent om er gezellig nog ééntje te
drinken terwijl de kinderen zich nog kunnen uitleven op de kermis. De winnaars van de prijsvraag
tijdens de Bruegelwandeling worden bekendgemaakt om 18u30 in de Bruegeltent en ontvangen
een kleine maar leuke attentie. Om 22 uur sluiten
we de festiviteiten af want de eerste schooldag
komt er aan. We hopen om jullie een aangenaam
Bruegelweekend te bezorgen!
Xavier DESERRANNO
Voorzitter BRUEGEL vzw

20e SNEUKELWEEKEND KVLV-LG
ZWEVEZELE - 7-8 SEPTEMBER 2019
Eetfestijn Landelijke Gilde
Op zaterdagavond 7 september organiseert
Landelijke Gilde Zwevezele hun jaarlijkse eetfestijn ‘Barbecue - Chateaubriand’, incl. aperitief,
assortiment groenten, frietjes, dessert. Dit gaat
door bij Sierplantenbedrijf Koen Gelaude, Vannekenstraat 22 te Zwevezele. Kaarten kosten 18 euro
voor volw. en 10 euro voor kinderen (kinderbbq).
Aanvang om 19u30. Kaarten bestellen tegen ten
laatste maandag 2 september op tel. 051 61 21 98
of bestuursleden.
20 gezinsvriendelijke landelijke sneukeltoer
KVLV-LG Zwevezele op zondag 8 september
Het Sierplantenbedrijf Koen Gelaude, Vannekenstraat 22 te Zwevezele, dichtbij ‘t Vanneke, is dit
jaar de ideale uitvalsbasis om gekende en minder
gekende landelijke wegen van Zwevezele aan te
snijden. We fietsen langs landelijke wegen, minder
gekende paden en kerkewegels, sportveld,… We
zijn er zeker van dat de deelnemers niet alle wegels in eigen gemeente kennen. Er zijn terug 4
landelijke stopplaatsen met 6 lekkere vernieuwde
sneukels en op het einde een portie lekkere frieten. Iedereen zal zijn buikje rond gegeten hebben.
Kaarten ( 9€ - 6 sneukels) bestellen tegen ten
laatste maandag 2 september bij de bestuursleden van KVLV-LG. Voor meer info 051/61 30 85051/61 21 98 of in het KBC kantoor Wingene . Wie
niet fietst is eveneens welkom op de startplaats
voor een hapje en een drankje.

HK ONS WINGENE PUBLICEERT
22STE JAARBOEK
Vanaf zondag 8 september e.k. is het nieuwe
jaarboek van heemkundige kring Ons Wingene
beschikbaar.
In dit jaarboek, inmiddels al het 22ste, komen
na een in memoriam Jackie Verhoye, overleden
bestuurslid, volgende artikels aan bod: de site
van het St.-Amandusrustoord. Het gaat hier om
een historische beschrijving van de plaats in de
Hoogweg, waar tot voor enkele jaren het rustoord
was; merkwaardige gebeurtenissen in Wingene en
Zwevezele in de tweede helft van de 19de eeuw.
In een eerste deel (1848-1860) komen tientallen
lokale gebeurtenissen aan bod die verschenen
in de Tieltse bladen De Thieltenaer en de Gazette
van Thielt en zo een licht werpen op wat zich allemaal afspeelde in die tijd. Verder zijn er een artikel
over de familienaam Van Ryckeghem in Wingene
en Zwevezele, enkele advertenties uit de Gazette
van Thielt van 150 jaar geleden (1869), Elckerlyc,
de eerste naoorlogse toneelvereniging in Wingene
(1944-1954), levenscyclus: een reconstructie van
de plaatselijke gebruiken rond geboorte, huwelijk
en overlijden tussen de twee wereldoorlogen aan
de hand van acht lokale getuigenissen, de 100ste
verjaardag van de vrijheidsboom op het Kerkplein
en beelden van toen en nu, waarbij de vroegere
en huidige situatie op verschillende plaatsen in
Wingene en Zwevezele vergeleken worden.
Het jaarboek is te verkrijgen aan € 16 in het
lokaal in de Hoogweg, iedere derde zondag van
de maand van 10 tot 12 u. of bij bestuursleden L.
Lams, Tieltstraat 46, tel. 051/65.67.84 en R. Maes,
Egemsestraat 67, tel. 051/65.62.46. In hetzelfde
lokaal kan men tevens terecht voor inlichtingen
of opzoekingen omtrent alles wat met WingeneZwevezele te maken heeft.
L. Lams
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EEN VEILIGE START VAN HET NIEUWE
SCHOOLJAAR IN WINGENE
De plaatsing van kleurrijke octopuspalen aan de
school in Wildenburg, de installatie van een nieuwe
fietsstraat en de inzet van een extra gemachtigd
opzichter op de Hille, de aankoop van een behendigheidsparcours voor scholen, … In de gemeente
Wingene wordt niets aan het toeval overgelaten
om het nieuwe schooljaar goed in te zetten. “We
vinden een veilige schoolomgeving als gemeente
zeer belangrijk”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen
van Flankerend Onderwijsbeleid.
“Als gemeente willen we leerlingen en hun ouders zoveel mogelijk stimuleren om zich op een
duurzame wijze van en naar de school te verplaatsen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “Het is
belangrijk dat we er als gemeente voor zorgen
dat dit op een vlotte en veilige manier kan. Naar
aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar
nemen we als gemeente daarom enkele nieuwe
maatregelen.”
Kleurrijke octopuspalen
Zo werd tijdens de huidige werken in de Beernemsteenweg, in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, de schoolomgeving in
Wildenburg onder de loep genomen en de inrichting ervan verbeterd. “Ter hoogte van de school
werden kleurrijke octopuspalen en bijhorende
markering geïnstalleerd”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Openbare Werken en Flankerend
Onderwijsbeleid. Daarmee gaat een uitgesproken
wens van het oudercomité in vervulling. “Deze
kleurrijke palen zorgen voor een betere zichtbaarheid en tegelijkertijd voor de sensibilisatie van de
weggebruikers”, zegt schepen Hedwig Kerckhove.
Trappers en stappers eerst
Daarnaast kocht de gemeente ook een behendigheidsparcours voor fietsers aan. “Scholen kunnen de leskoffer bij ons lenen zodat leerlingen hun
stuurkunsten en evenwicht kunnen oefenen en
testen”, vult schepen Hedwig Kerckhove aan. Op de
Hille wordt er bovendien door de lokale politie op
de gewestweg een gemachtigd opzichter ingezet
om de kinderen veilig over te steken en de verbinding tussen de Vlasbloemstraat en de Sint-Jozefstraat wordt in het najaar ingericht als fietsstraat.
“Concreet wil dit zeggen dat het gemotoriseerd
verkeer steeds voorrang moet verlenen aan fietsers en hen bijvoorbeeld niet mag voorbijsteken”,
besluit burgemeester Hendrik Verkest.

2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

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.
Computerherstel & onderhoud alle merken :
Norbert Werbrouck, 0476 49 20 39 of 051 65 75 73.
THUISVERPLEGING zoekt collega’s om samen te
werken. Tel. 0473 24 53 99.

Zaal de Feniks
Beernemstraat 25, 8750 Wingene

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 om 14 uur

MUZIEKNAMIDDAG
MET AMUSETTE
Accordeonmuziek met Marnix en Noël
Gratis toegang met mogelijkheid tot dansen
Met medewerking van Okra Wingene

1 CNC OPERATOR
VOOR DE DEURENAFDELING
> Ervaring in de houtbranche
is een pluspunt
> Je bent gemotiveerd, flexibel
en computer minded
> Interne opleiding is voorzien

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

TE KOOP : Nieuw ligbad (SD Florine), wit acryl, afm.
1600x700x420 mm. Nieuwprijs € 456. Mag weg
voor € 150. Tel. 0495 65 73 80.

radio oost west
Jouw gezellige familieradio
op 106.5 en 107.3 FM

TE KOOP : Manteltje in zilvervos ; Miniatuur auto
65x20 cm, prijs o.t.k., tel. 051 65 60 48.

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

GEZOCHT : Wie wordt de eerste feestcomité universalis ? Bekendmaking 21 september 2019.
TE KOOP : Slaapkamer (bed, 2 nachttafels, commode en 3deurs kast) en eetplaats ( tafel, 5 stoelen,
dressoir, hoge barkast, TV kast en salontafel in
lichte eik) te koop, beiden slechts 3 jaar oud. Tel:
0472 38 69 09.
TE HUUR : Appartement voor 2 pers. te Zwevezele,
tel. 051 61 13 38.
KOERSFIETS TE KOOP : met computer, 3 versnellingen, prijs o.t.k., Rozendalestraat 5, bus 101. Tel.
0499 22 93 91 of 051 65 61 57 (iedere voormiddag
bereikbaar of ‘s avonds).
GEZOCHT : plus-baasje voor mijn 2 honden, om
voor deze tijdelijk - 1 dag en af en toe 2 à 3 dagen
- zorg voor te dragen, door hen te voederen, wandelen, enz… Tel. 0498 46 46 76.
GEZOCHT : Welke jongere is bereid om mij beter
vertrouwd te brengen met mijn PC, tablet en gsm.
Tel. 0498 46 46 76.

€ 425.000
–

–
–

–

Tieltstraat 74 - 8750 Wingene
Tel. 051 65 78 89

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

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar :
DEUREN- EN PARKETFABRIEK / SCHAVERIJ

TE KOOP : 2 steps met voetpedaal (ketting), blauw
en roos. 20 euro/stuk (in zeer goede staat). Kan
gewicht van 70 kg aan. Inl. 0476 70 41 80.

TE KOOP wegens verhuis: Salontafel ; Keukentafel + 4 stoelen ; 2-persoonsslpk. (donkerkleurig) ;
Microgolfoven ; Elektrische grasmaaier ; 3 lusters ;
2 wollen tapijten. Tel. 0496 04 26 11.

Zet ‘m op

Zoek je
een dagwerk-job
in de houtsector?
1 MACHINEBEDIENER
VOOR DE HOUTSCHAVERIJ EN
DE PARKET PRODUCTIE

TE KOOP : Reisdakkoffer 90x140 ; 2x2 dakstangen
Thule ; Alu ladder, 3x16 treden ; Eiken salontafel,
60x130 ; Hakselaar. Prijs o.t.k., tel. 0473 92 20 86.

• Plaatser binnenschrijnwerk voor het plaatsen
van deuren, kasten, parket,…
• Ateliermedewerker
(vervaardigen van kasten, deuren,…)
• Pistoolspuiter/inpakker
Graag afspraak en cv per mail naar
veronique@haeck-busschaert.be

TE KOOP : Crossfiets legerprint, 3 maanden oud,
perfecte staat. Weg wegens nieuwe hobby. Prijs:
370€. Tel. 0471 44 52 88.
TE KOOP : set boeken deel 1: de parochie Zwevezele tot 1795 en deel 2: de gemeente Zwevezele tot
1940. ; 2e boek: Het grote tuin- en kamerplantenboek van Rob Herwig (3 cm dik). Tel. 051 61 32 50.
TE KOOP : Meisjesfiets licht blauw, maat 26”, in
goede staat. Shimano versnellingen, volledig in
orde. Prijs: 50 euro. Tel. 0476 70 41 80.

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

