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HET FEIT VAN DE WEEK
De tijd dat zowat het hele dorp in beroering
kwam om te vieren dat een dorpsbewoner de
kaap van de honderd jaar had bereikt, ligt al een
tijdje achter ons. Voor zover onze herinnering nog
reikt, denken we onder meer aan de huldiging van
Emelie De Weerdt die in open wagen, geflankeerd
door burgemeester Coucke, het dorpscentrum
werd rond gevoerd en aan Rietje Rotty die van uit
het voutevenster uit het gemeentehuis, de voor
hem georganiseerde feeststoet glunderend zat te
bekijken. Als pronkstuk stapte ook zijn opgenette
geitenbok mee in de voor deze gelegenheid georganiseerde feeststoet. Hoewel een eeuw rondkrijgen nog een zeldzaamheid blijft, toch kijkt daar
tegenwoordig niemand meer van op en wordt een
soortgelijk gebeuren op vandaag veelal nog een
intiem familiegebeuren.
Op vandaag weten we intussen ook dat in ouderdomsbepaling ook een genetische factor meespeelt: vrouwen zijn bijvoorbeeld tot hun 60 beter
beschermd tegen een verhoogde cholesterol en
tegen hart- en vaatziekten.
Sinds de emancipatie van de vrouw is ingezet,
neemt het verschil in levensverwachting wel af. In
1996 was er nog een kloof van 7 jaar tussen die van
Belgische vrouwen (81 jaar) en mannen (74 jaar).
In 2016 ging het nog om 5 jaar: vrouwen worden nu 84, mannen 79. Als je rekening houdt met
de medische vooruitgang in de toekomst wordt
het verschil nog kleiner: in dat scenario worden
de in 2018 geboren vrouwen 91,5 jaar en mannen
90,1 jaar.
Ook het aantal gezonde levensjaren, waarin we
zonder langdurig beperking leven en onszelf ook
gezond voelen, stijgt. Waarom zouden we dus op
ons 40e niet terug naar school gaan, op je 52e een
jaartje rust inlassen, enzovoort?
Ook in ons land tellen we steeds meer 100-plussers. Zo waren er dat in 1970 139 mannen, tegenover 193 vrouwen. Dit jaar tellen we al 210 mannelijke honderdjarigen tegenover 1298 vrouwen,
en zijn de vooruitzichten voor 2070 5311 mannen
tegenover 11.622 vrouwen. De tijd van 20 jaar naar
school gaan, 35 jaar werken, en dan gaan rusten is
derhalve definitief voorbij.
Toch gaan wetenschappers er van uit dat de
menselijke levensduur ergens zijn hoogtepunt
moet bereiken en dat de levensduur wellicht nooit
die zal overtreffen van de oudste mensen die tot
op vandaag geleefd hebben. De gemiddelde maximum leeftijd van de mens zal nooit de 115 jaar
overschrijden. Een aantal genetische varianten
bepalen die grens. De kans dat iemand 125 wordt,
waar ook ter wereld, ligt volgens onderzoekers lager dan een op de 10.000.
Vooruitgang in de gezondheidszorg kan alleen
nog de gemiddelde levensverwachting nog omhoog stuwen. En dat gebeurt ook gelet op het
aantal stijgende eeuwelingen. Wereldwijd zal het
aantal 100-jarigen om de 10 jaar verdubbelen, al-

dus een schatting van demografen. Volgens sommigen kan het in werkelijkheid zelfs nog slimmer
gaan. Hierbij wordt verwezen naar de babyboom
na de Eerste Wereldoorlog. Die zal in de komende
jaren zichtbaar worden in de statistieken. De afgelopen 170 jaar is de levensverwachting gestegen
met 2 jaar per decennium. Buitenlandse experts
gaan er van uit dat deze evolutie zal versnellen en
dat tegen 2060 de helft van de bevolking 100 zal
worden. Misschien gaat bij jou ook een zucht van
ongeloof opstijgen als we vertellen dat er wordt
van uitgegaan dat we elke dag 4 tot 5 uur aan levensverwachting winnen. Natuurlijk zal niet alleen
het aantal 100e verjaardagen toenemen, het federaal planbureau voorspelt 3,2 miljoen 65-plussers
tegen 2060, op een totale bevolking van 13 à 14
miljoen Belgen. 4 Belgen op de 10 zullen dan 50
jaar of ouder zijn. Maar ook die aantallen kunnen
nog hoger uitvallen.
Vrouwen hebben nog altijd kans op een langer
levensverwachting dan mannen. Ter illustratie: van
de Belgische 100-plussers zijn 9 op de 10 vrouw.
Vroeger werd dit verschil bijna uitsluitend door
externe factoren verklaard: dat mannen doorgaans
ongezonder leven en zwaarder beroepen hebben,
terwijl vrouwen vaker thuisblijven en meer begaan
zijn met hun gezondheid.
De vergrijzing heeft ook gevolgen op de staatsuitgaven. Berekend wordt dat de sociale uitgaven
met 2,3 procent van het bruto binnenlands product zullen stijgen. Zolang we achter het solidariteitsprincipe blijven staan, en de sterksten bereid
zijn nog wat meer lasten op hun schouders te
dragen, kan dat.
Afsluitend kunnen we ons ook nog de vraag
stellen of iedereen staat te springen om eeuweling te worden. Dat doet ons terugdenken aan
de woorden van een 102-jarige aan wie de vraag
werd gesteld of ze zich gelukkig achtte zo ‘n hoge
ouderdom te hebben bereikt. Het antwoord daarop was een categorieke ‘neen’. Zij motiveerde haar
antwoord met de woorden: “mijn echtgenoot is al
dertig jaar overleden, ik verloor ondertussen mijn
twee kinderen, met klein- en achterkleinkinderen
is er nog amper contact, en op mijn leeftijd maak
je nog heel zelden nieuwe vrienden. Verder voor
zowat van alles van iedereen afhankelijk te zijn.
Waardoor zou ik mij dan gelukkig moeten voelen
zo oud te zijn geworden.” Toch ook iets om dieper
over na te denken.
Kwaliteit gaat duidelijk nog altijd boven kwantiteit.
(Nomort)

BURGERLIJKE STAND
Geboorten : De Vriese Ferre, z.v. De Vriese Niels
en Bert Laurien.
Overlijdens : Alliet Jenny, Sprookjesdreef 2,
wed. van Alliet Willy, geb. te Ruddervoorde op
05/10/1932 en overl. te Roeselare op 24/11/2018.
; Niels Van Doorne, Ter Vloet 41, vriend van Elien
Danneels, geb. op 10 augustus 1989 te Brugge en
overl. te Wingene op 25 november 2018.

DE KLEINE WEEKKALENDER
Z 2 Z. Jan van Ruusbroec, H. Bibiana.
M 3 Int. Dag van mensen met een beperking.
D 4 H. Barbara, H. Anno, Z. Adolf Kolping.
W 5 H. Sabas, H. Reinhard van Luik, H. Crispina.
D 6 Sint-Nikolaas van Myra, H. Geertrui, H. Dionysia.
V 7 Int. Dag v/d Burgerluchtvaart, H. Ambrosius.
Z 8 H. Alfrieda, H. Romaric.
* 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.
* HET VLAAMSE KRUIS
Verantwoordelijke voor Wingene :
Els Sucaet, Zandbergstr. 20, tel. 051/70.95.33.
* GEMEENTEHUIS WINGENE
Oude Bruggestraat 13, tel. 051/65.00.60.
* DE WINGENSE KRANT NIET ONTVANGEN ?
Indien U ‘De Wingense Krant’ niet hebt ontvangen,
gelieve ons 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 VOOR NIEUWE ABONNEES De Wingense Krant
De maand december 2018 gratis bij een jaarabonnement 2019 : 50 euro (48 nrs.)
Voor slechts 50 euro ontvangt U ‘Het blad van en voor elke Wingenaar of Zwevezelenaar’. Profiteer van dit aanbod en blijf tot
eind 2019 op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente. De Wingense Krant is het meest gelezen informatieblad
van Wingene-Zwevezele en verschijnt wekelijks op 8 bladzijden in kleurendruk. Elke maand worden onze lezers extra verwend
met een extra bijlage met foto’s van geboorte, huwelijk, jubilea, enz…. Wenst U ‘De Wingense Krant’ vanaf heden te ontvangen, reageer dan snel en stort 50 euro op rekeningnummer BE26  4739  0345  5129 (BIC KREDBEBB) met vermelding ‘Nieuw
Abonnement WK 2019’, om maximaal van dit aanbod te profiteren. Bovendien kunnen alle abonnees van ‘De Wingense Krant’
volgend jaar opnieuw 5 gratis zoekertjes plaatsen. (Waarde : 12,50 euro).
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SINT-CHRISTOFFELZAAL - SINT-JAN
ZATERDAG 1 DECEMBER 2018 vanaf 16u

Femma Wingene
BLOEMSCHIKKEN : KERSTSTUK

SINTERKLAASMARKT

Niets gezelliger dan een bloemstuk op tafel
tijdens de kerstperiode. En je geniet er nog extra
van als je het zelf gemaakt heb. Onder begeleiding van een ervaren bloemiste leer je hoe je het
bloemstuk moet maken en heb je de vrijheid om
er je eigen touche aan te geven.
Dit gaat door bij LDC Geselle op donderdag 6
december om 19u30. De prijs is 28 euro (materiaal incl., uitgezonderd lichtjes. Deze kan je zelf
meebrengen van thuis of aankopen tijdens de
workshop (€ 6). Vooraf inschrijven bij Erna Dewit,
051 65 70 87 of 0478 54 10 07.

Een organisatie van feestcomité De Deurezetters
CC ‘DE WISSEL’ - ZWEVEZELE
Brandweer Zwevezele presenteert :

Optreden van LUKAZZ

ZATERDAG 8 DECEMBER 2018
Deuren: 20u30
vvk: 10 euro - add: 12 euro
m.m.v. oudercomité De Regenboog-De Vlieger
Kaarten bij Brandweer Zwevezele, oudercomité
en café ‘t Mandeken
ZAAL VERREKIJKER WINGENE
WOENSDAG 26 DECEMBER 2018

RETRO KERSTBEURS WINGENE
Van 09u00 tot 16u00
Wat valt er te zien en te ruilen ?
Bromfietsen-motoren en scooters van voor 1980
Onderdelen-kledij-gereedschapdocumentatie-boeken
Gratis standen, zowel binnen als buiten
Info bij Van Severen D., 0475 36 54 01
mail: vanseveren_danny@hotmail.com
Vrouw(en) en kinderen onder de 16j.: gratis toegang
www.facebook.com/groups/614391045291991

R O U W B E D A N K I N G
De heer Heli Anseeuw, kinderen en kleinkinderen danken zeer oprecht alle familie, vrienden
en kennissen voor hun deelneming bij het
heengaan van zijn echtgenote, hun moeder
en grootmoeder mevrouw Mariette Gobyn.

FEMMA KERSTFEESTJE
Het Wingense Femma heet jullie van harte welkom op ons kerstfeestje. Dit niet te missen evenement gaat door op woensdag 12 december 2018
om 19u30 in de Feniks. Voor 10 euro kan je je inschrijven tot 10/12/2018 bij je kernlid of bij Erna
Dewit, 051 65 70 87 (deuren gaan open om 19u).
Na een hartelijk welkom met drankje en hapje
en een originele bezinning, houden wij aan onze
traditionele kerstkoeken. De ontspanning wordt
verzorgd door ons eigen team. Als afsluiter hebben wij onze kerstboompluk.

KAARTING & CASINOSPELEN IN
SCHOOL WILDENBURG
Op vrijdag 30 november organiseert school
en oudercomité van school Wildenburg in de
Beernemsteenweg 117 in Wingene de jaarlijkse
klaaskoekenkaarting.
Geen kaarter?? Geen probleem!! Ook jij kan bij
ons deelnemen aan de casinospelen of genieten
van een gezellige babbel bij een lekker assortiment
streekbieren, een overheerlijk wijntje of een hapje.
Dit jaar doen we opnieuw een extra inspanning
voor de kinderanimatie. Onze kaarters krijgen
per gewonnen spel elk 2 suikerzoete klaaskoeken.

JAARLIJKSE SINT-ELOOIVIERING BIJ DE SINT-ELOOISGILDE VAN WILDENBURG
Op zaterdag 24 november 2018 was er traditioneel de viering van het Sint-Elooisfeest op Wildenburg.
Het werd okk dit jaar traditioneel een ‘mannenaangelegenheid’. Om 10 uur was er in de kerk van Wildenburg een eucharistieviering en om 13 uur in Gasthof Wildenburg een feestmaal voor de ingeschrevenen.
Het werd opnieuw een voltreffer. Dekens 2018 Brecht Vandaele en Stijn Vanmaele waren er in geslaagd
om een volle zaal bijeen te krijgen. Om de locatie te bereiken zagen we dat dit geen probleem was, alle
auto’s stonden netjes geparkeerd in de Kasteeldreef, te bereiken via de Gravestraat en de Polderdreef.
Na het nemen van de hoofdschotel was er het dessert, een stevig stuk bisquitaart werd het tijd om
de nieuwe dekens te verkiezen. Stijn Vanmaele koos voor Davy Vandekeere en Brecht Vandaele wist
Frederik Vanthornout te strikken om zijn opvolger te worden. Iedereen vertrok welgemutst naar huis
om dan ’s avonds terug te keren voor een receptie en nu wel met partner, aangeboden door beide
dekens en het Sint-Elooibestuur. Dan volgde het spetterend avondfeest en later op de avond de grote
tombola met 10 mooie hoofdprijzen.
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Sprookjeshuisje “De Elfenkring”

CAFE ZESWEGE NIEUWS

BOND ZONDER NAAM

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

Biljart Zeswege
Het BC ZESWEGE biljartseizoen zit erop. Het was
spannend tot de laatste speeldag. Rik Dejonckheere werd kampioen voor Eric Vandenberghe en
Geert Monton. Wij bedanken al onze leden om
iedere match gespeeld te hebben.
Het volgend seizoen begint op 18 januari 2019.
Nieuwe leden zijn welkom.
Langs deze weg wil ik Eric Vandenberghe bedanken om alles in goede banen te leiden gedurende
het voorbije seizoen.

Mooie kalenders te verkrijgen aan 12 euro bij
Genevieve Verkest, Egemsestraat 2c, 051 65 72 88.

- Nieuw: Natuurcoaching. De natuur is een spiegel en geeft antwoord op vragen, twijfels enz.
Ontdek de wijsheid en kracht van de natuur.
- Natuurwandelingen, maandelijks.
- Zondag 23 december “Van duister naar licht”
Midwinterwandeling.

SINT-ELOOISGILDE CENTRUM WINGENE
Het bestuur en de dekens willen U naar jaarlijkse traditie uitnodigen om deel te nemen aan het
Sint-Elooifeest op vrijdag 7 december 2018.
Om 8u30 ontvangst bij Stefaan Vandekerckhove
en Sandy en om 9u30 ontvangst bij Bart Callens
en Annelies.
Om 10.45 uur is er zegening van paarden en auto’s aan de kerk en aansluitend eucharistieviering in
de Sint-Amanduskerk door E.H. Rik Depré. Om 13
uur volgt dan het feestmaal in zaal ‘de Verrekijker’.
Vanaf 20 tot 22 uur wordt er een receptie aangeboden door het bestuur en de dekens Stefaan
Vandekerckhove en Bart Callens in zaal ‘de Verrekijker’. Vanaf 22 uur is er dan het avondfeest met
Studio Pluto.
Deelname aan het feestmaal : 35 euro (lidgeld
inbegrepen). Info : 0477 47 82 47.

LOOIVERING SINT-JAN WINGENE
Op zaterdag 15 december 2018 wordt iedereen uitgenodigd om samen het jaarlijks SINTELOOISFEEST te vieren en door een talrijke opkomst de nieuwe dekens te huldigen.
Gewoon lidgeld : 5,00 euro
Maaltijd + lidgeld (volw.) : 35,00 euro
Maaltijd + lidgeld (kinderen) : 18,00 euro
Programma :
- 8.00 uur : Gezamelijke ontvangst bij deken Bernaert Ruth en deken Katleen Vander Meulen.
10.00 uur : PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING voor
alle overleden en levende leden van de gilde in
de kerk van Sint-Jan, gevolgd door bezoek aan
de lokale café’s.
13.00 uur : FEESTMAAL in zaal ‘De Verrekijker’,
Tieltstraat. Verkiezing van de NIEUWE DEKENS.
20.30 uur : REUZE TOMBOLA (alleen voor de
aanwezigen), in zaal ‘De Verrekijker’. Inschrijvingslidkaart meebrengen en deponeren in de
bus aan de ingang.
21.00 uur : GRATIS BAL met DISCO RONNY.
Wij wensen u alvast een prettige feestdag en
drukken ons verlangen uit in het gezegde : « Hoe
meer volk, hoe meer leute ». Zorg dat u er bij bent !
Info 0475 384 347.

POVERELLO-ACTIE DOOR
DE VORMELINGEN VAN WINGENE
Op zaterdag 8 december 2018 tussen 10 en
12 uur is er naar jaarlijkse traditie een deur-aandeur actie om ‘bewaarbaar voedsel’ in te zamelen
voor Poverello.
Welkom zijn fruit en groenten in conserven, suiker koffie, en ander niet bederfelijk voedsel. Geen
bloem, rijst, thee en deegwaren aub.
Poverello verdeelt maaltijden en voedselpakketten aan kansarme mensen uit onze eigen streek.
Het is tevens een ontmoetingsplaats voor deze
mensen, elk met hun eigen armoede : materieel,
lichamelijk, ziekte, eenzaamheid…
Ook in Tielt is een Poverello huis met vooral een
open deur voor jongeren. Wij willen in het kader
van Welzijnszorg ons steentje bijdragen door deze
inzameling. Hartelijk dank voor uw medewerking !
Indien door tijdsgebrek uw voedselpakket niet
werd opgehaald, kan je het tot en met vrijdag
15 december binnenbrengen in de Sint-Amanduskerk.
De vormelingen en catechisten van Wingene.

Biljartclub ‘Door Vriendschap Sterk’
Lokaal : ‘t Wingens Molenhof, Tieltstraat 30
Stand na 7e speeldag
1/ Vanparys Firmin, 64 p. (13), 2/ Vanparys Johny,
64 p. (14), 3/ Noyelle Marc, 62 p. (14), 4/ De Jaegher
Luc, 61 p. (13), 5/ Vangeertruy J.P., 61 p. (16), 6/ Devriese Rudi, 56 p. (12), 7/ Vangheluwe Walter, 56 p.
(13), 8/ Martens Gaston, 52 p. (11), 9/ Vandenberghe Eric, 51 p. (11), 10/ Goethals Lionel, 50 p. (13),
11/ Gryspeert Lionel, 50 p. (13), 12/ Vandecaveye
Jacky, 50 p. (12), 13/ Waeghe Ronny, 43 p. (11), 14/
Fieuw Marnik, 43 p. (12), 15/ Bauwens Maurice, 41
p. (11), 16/ Duyvejonck Dirk, 40 p. (11), 17/ Denoo
Marnix, 39 p. (10), 18/ Hallaert Jurgen, 29 p. (10),
19/ Vanoverschelde Marc, 29 p. (9).
Zaterdag 1 december 8e speeldag
voor het kampioenschap.

O.K.R.A.-KAARTERSCLUB ZWEVEZELE
Biljartkampioenschap groot Zwevezele
Goed om weten : op zaterdag 16 en zondag
17 december is er kampioenschap voor iedereen
van Zwevezele en Wingene, of die speelt in één van
de verenigingen in de 2 gemeentes. Finaleronde
wordt gespeeld op 23 december 2018. Men kan
inschrijven in café Zeswege of op het nummer
0495 57 25 65 tot 12 december. Trekking is op 14
december. Opgelet, plaatsen zijn beperkt.
Pannenkoekenkaarting
Op woensdag 26 december is er in café Zeswege een pannenkoekenkaarting t.v.v. de Zeswegekaarters. en dit vanaf 14 uur.

NEOS WINGENE-ZWEVEZELE
Lezing : De toekomst van de landbouw
Lezing door Piet Vanthemsche op vrijdag 30
november 2018 om 13u30 in CC de Feniks te Wingene. Deelname prijs: leden 8 euro en niet-leden
15 euro. Ontvangst met een koffie en afscheid met
een drankje inbegrepen. Op voorhand inschrijven
is niet nodig. Contact : 0484 05 56 32.

Uitslag 4e kaarting op 21/11 met 72 kaarters
Behaalden 3 punten: Cogghe Georgette, De
Geldere Odette, Deblaere Bernice, Decock Willy, Ketels Henriette, Popelier Eric, Vandemoortele Noël,
Vannevel André, Verheyen Johny.
Behaalden 2 punten: Caen Rosa, Danneels
Frans, De Clerck Magda, De Clerck Simonne, De
Muynck Rosa, Deblauwe Rik, Delbaere Nathalie,
Depoortere Marie Louise, Depypere Ilda, Deriemaeker Cecile, Derpoorter Ronald, Deschepper Patrick,
Eeckhout Raf, Huvaere Daniel, Keirsebilck Roland,
Maertens Hubert, Ovyn Solange, Struyve Daniel,
Van Bruaene Christiane, Van Isacker Etienne, Vancauwenberghe Noël, Vande Vijvere André, Vanderplancke José, Vandierendonck Gabriel, Vantornout
Marnix, Verduyn Nicole, Verkest Jan.
Behaalden 1 punt: Alliët Arsene, Blieck Rita,
Boussauw Daniel, Buyse Norbert, Callewaert Noël,
Claeys Ingrid, De Clerck Gaston, De Keyzer Andrea,
Defour Daniel, Delameilleure Rafaël, Demeyere
Herman, Dufour Frans, Hongerloot Rita, Ide Kristien, Ketels Herna, Maelfait André, Maes Jeannette,
Pattyn Nelly, Plovie Freddy, Stragier Anita, Struyve
Urbain, Tanghe Roger, Van Der Straeten Willy, Vanderplancke Marcel, Vandewiele Freddy, Vannieuwenborgh Rudy.

BILJART ‘DE WINGENSE CARAMBOL’

lokaal : café ‘t Wingens Molenhof - Tieltstraat
Eindstand Carambol
1/ Minne André (kampioen), 2/ Minne Guido, 3/
Vanhoutte Jooris, 4/ Vandenberghe Eric, 5/ Quintyn Walter, 6/ Vangeertruy Jean Pierre, 7/ Dejaegher Luc, 8/ Vanparys Firmin, 9/ Bauwens Maurice,
10/ Vandecaveye Jacky, 11/ Vanparys Johny, 12/
Vangheluwe Walter.
De Wingense Carombol is dringend op zoek
naar nieuwe leden biljarters. Nieuw seizoen gaat
van start op dinsdag 4 december, om 13u30. Er is
een apart kampioenschap voor carambol en golfbiljart. Om mee te doen aan het kampioenschap
golfbiljart is deelname aan carambol verplicht.

RECHTZETTING SCHOOLBUS VAT VUUR
Vorige week stond in een bericht van Nomort
dat op Sint-Jan een bus vuur heeft gevat en werd
er vanuit gegaan dat dit een bus betrof van de
basisschool Sint-Jan.
De schoolbus die in brand vloog, was geen
bus van Driespan. Het busvervoer van Driespan
(Ruiselede, Wingene en Zwevezele) doet er dan
ook alles aan om in het vrij onderwijs met goed
materiaal rond te rijden en hun bussen perfect te
onderhouden, dit in samenwerking met de firma
Degroote van Zwevezele.
Bij deze onze verontschuldigingen.

OKRA - KAARTERSCLUB WINGENE
Uitslag kaarting op 22/11 met 56 kaarters
Wonnen 3 partijen: Craeymeersch R., Wille
J., Vandewiele R., Fraeyman L., Vandemoortel E.,
Biebauw R.
Wonnen 2 partijen: Declerck S., Vangampelaere L., Vaneenoo M., Vanhove C., Desoete C., Quintyn D., Vancauwenberghe M., Weyts W., Depla W.,
Lanckriet J., Vanderschuere R., Volckaert L., Vandermeulen G., Bossuyt E., Devriese J., Verhenne
C., Fraeyman R., Danneels L., Frickelo G., Declerck
R., Denolf M.
Wonnen 1 partij: Vermeersch W., Kerckaert L.,
Declerck C., Vandevyvere M., Detavernier N., Naeyaert C., Verhoye R., Declercq M., Desmet E., Vanoverschelde M., Verhelst H., Debouvere A., Poelvoorde
R., Deschepper C., Debruyne W., D’Haenens M.,
Dewitte J., Dedeyne A.
Tot donderdag om 14 uur.

90 JAAR SINT-ELOOISGILDE SINT-JAN...
Op vrijdag 23 november 2018 was er in de raadzaal van het gemeentehuis een officiële ontvangst ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de
Sint-Elooisgilde Sint-Jan. Traditioneel wordt het Sint-Elooisfeest van Sint-Jan gevierd op de 3e zaterdag van de maand december. Oorspronkelijk was de
viering van ‘Looi’ een puur mannelijke aangelegenheid, maar eind de jaren ’90’ deden de vrouwen in het ‘Looifeest’ hun intrede. In het jaar 2000 schreef
Geert Lanckriet geschiedenis en koos voor de eerste vrouwelijke deken. Kathleen Vanhaeverbeke kreeg deze eer toegewezen.
Als we de geschiedenis van deze Looigilde inzien dan weten we dat in 1928 Emiel Duyck als eerste deken werd verkozen door een aantal plaatselijke
landbouwers. Daarop volgde de eerste Looiviering op maandag. Wat hield die viering in ? Met een tasse kaffie, een dreupel en een droog koekske en ’s
middags samen eten en ’s avonds een tombola, met dan wel menig pintje op café… Midden de jaren ’70 werd er ieder jaar 1 deken gekozen uit het middenstandsmilieu, de deken die effectief 2 jaar ervoor werd verkozen. Vanaf 1975 waren er opeens heel wat kandidaten om deken te worden. Toen werd er
beslist om elk jaar twee dekens te kiezen, dus ook uit andere sociale milieu’s, die werden gekozen op de dag van Looi. Vanaf 2000 werden de dekens gekozen voor het feest, maar dan met de nodige geheimhouding voor het publiek tot het Looifeest zelf. Later werd het feest gegeven in het Christoffelzaaltje
en werd op een andere manier gefeest. Paarden en ruiters werden jaar na jaar een traditie, de dekens werden met paard en kar thuis opgehaald. In 1999
kreeg deken Wambeke Dirk zijn zin, hij moest en zou een groot bal inrichten, dit gebeurde in een tent en in de kou. Sinds 2006 verhuisde het gezelschap
naar een aangenamer locatie in warmere omstandigheden en wordt er daar nu ’s middags geluncht met om en bij de 200 mensen aan tafel. In die 90 jarige geschiedenis onthouden we zeker de pioniers van toen en dit was voorzitter Antoine Roets en secretaris Etienne Sucaet. In het huidige bestuur is Dirk
Wambeke voorzitter en is Dirk Demeyere de secretaris. Met onze felicitaties aan de Sint-Elooisgilde van Sint-Jan…
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VOETBAL KVC WINGENE
1e elftal (3e am) R.FC Wetteren - KVC 0-0
Opstellingen: Verhulst Dimitri, Bruning Aaron, Van
Roose Karel, Vanthournout Jeroen, Lingier Gianni
(82’Kissi Michael), Demaitre Olivier, Flederick Yoeri,
Vermeulen Jannes (2e geel 74’), Brogniez Jeremy
(88’Wittesaele Dieter), Vanfleteren Denzl, Lahousse
James ; Wissels: Delmotte Tizano, Hoornaert Jens.
Matchverslag: In deze scoreloze match zat er vooral in de eerste helft weinig animo. Beide ploegen
beperkten zich tot een uitermate ingestelde disciplinaire verdedigende ingesteldheid, balbezit en terug
naar de keeper was schering en inslag. Het was KVC
dat nog de betere flitsen had en dit vooral via Lingier.
In de tweede helft was in de 49’ een goede ingeving van Flederick die centraal doorging, aan de rand
van de 16m kapte hij nog een verdediger uit maar
besloot op de keeper. Op de 51’ was het de beurt aan
de thuisploeg via De Pever, doch de heroptredende
Lahousse blokte af weliswaar met een gele kaart als
gevolg. De 69’ was cruciaal voor KVC, Van Fleteren
paste centraal door naar Lingier en die werd net voor
de 16m gehaakt, iederéén dacht rood maar Van de
Sompel kwam er vanaf met geel. Echter 5’ later werd
Vermeulen foutief aangetrapt door Derlannoy maar
Vermeulen wierp de bal stevig op de grond en werd
bestraft met een tweede gele kaart, plus de scheids
gaf de vrijtrap aan de thuisploeg? Dan maar verder
met 10 man. Wetteren kreeg nog één dot van een
kans op de 76’, na een hoge voorzet viel de bal aan
de kleine rechthoek, Van de sompel was eerst bij de
bal en drukte af maar keeper Verhulst deed de safe
van de match. Op de 87’ kon KVC via Kissi nog een
corner afdwingen, Van Fleteren gaf die strak voor
doel, Demaitre kopte door maar de bal ging rakelings
over. In een wedstrijd met veel tempo en vlugge balwisselingen was de scheids erg streng en wist 4 voor
KVC en 3 voor Wetteren gele kaarten uit te delen.
Volgende wedstrijd: KVC Wingene - SK Pepingen-Halle op 2/12 om 15u.
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (nat) Sint-El.-Winkel - KVC
2-2
U17 (nat) FC Wetteren A - KVC A
8-1
0-7
U16 (nat) KVC A- SV Oostkamp A
U15 (nat) SV Oostkamp A - KVC A
4-3
U14 (nat) KVC A - SV Oostkamp A
4-13
Wedstrijd voor vrijdag 30/11
Reserven (nat) SV Oostkamp A - KVC A
20u00
Wedstrijden voor zaterdag 01/12
U17 (nat) KVC A- VK Ninove A
14u30
U15 (nat) KVC A - VK Avelgem A
14u30
10u30
U14 (nat) FC Varsenare A - KVC A
U13 (nat) VK Ninove - KVC
12u30
U12 (nat) KVC - SV Oostkamp
10u45
U11 (nat) VK Ninove A - KVC A
10u00
U11 (gew E) KVC B - SKV Zwevezele
10u45
U10 (nat) VK Ninove A - KVC A
10u00
U10 (gew J) KVC - SV Bredene C
10u45
U9 (prov C-D) KVC - RC Waregem
9u30
U8 (prov G-H) SK Eernegem - KVC
9u30
U7 (prov M) VV Aartrijke - KVC A
10u30
U7 (gew O) VC Beernem B - KVC B
9u30
Wedstrijd voor zondag 02/12
1e elftal (3e am) KVC A - SK Pepingen A 15u00
10u00
U16 (nat) VK Ninove A - KVC A

VOETBAL SKV ZWEVEZELE
1e elftal (3e am.) Jong Lede - SKV 1-0
Opstelling: Depaepe, Minne, Batalille, Provoost
(53’ Dildick), Simoes, Verzele, Hillewaere, Marmitte,
Geryl, Coussement, Yagan.
Een flink georganiseerd voetballend Lede ving
van begin tot einde de aanvallen van een beter
combinerend en technisch sterker Zwevezele goed
op. De bezoekers drukten maar dat leidde amper tot
doelkansen. Schoten van Geryl en Marmitte waren te
zwak en een kopbal van Geryl ging naast. Een verre
lob van Marmitte viel over de lat.
Na de rust nam de druk nog toe want het belopen
van de ruimtes werd steeds moeilijker. Zwevezele
voelde dat het niet tot echte kansen kwam en ging
overhaasten. In de laatste tien minuten kreeg Lede
iets meer ruimte. Een aarzeling in de bezoekende verdediging volstond. Hellinckx glipte door en schoof
naast Depaepe in doel.

1e elftal (3e prov) SKV - SV Wevelgem City 0-1
Een sterk spelende thuisploeg nam de match resoluut in handen en er waren kansen voor Van Damme en Van Autrève. Maar afwerken was er niet bij.
Na de rust eenzelfde wedstrijdbeeld, maar het was
Wevelgem dat wel scoorde. Via een snelle counter
maakte Lapeire er 0-1 van. SKV verhoogde daarna
nog de druk en er kwamen mogelijkheden voor Van
Damme en Desendre. Maar de verdiende gelijkmaker kwam er niet.
Dames (2e nat) Wuustwezel - SKV 2-2
De topper in Wuustwezel was een genietbare en
faire wedstrijd tussen 2 teams die er voluit voor gingen. Tot 2 minuten voor affluiten had ons A-team de
zege in zicht, maar finaal werd het 2-2. Op basis van
de hele match een billijk resultaat voor beide ploegen. Bovenin verandert niks!
Zwevezele kende een wat moeizame start. Naderhand werd het evenwicht hersteld en in minuut 11
verstuurde Annelies een fraaie assist richting Céline.
Zij zette door, omspeelde de keepster en besloot net
voorbije de verste paal. Even later was het Leni die
Céline kon bereiken. Haar voorzet werd in corner
verwerkt. In minuut 18 was het toch raak, toen Eva
met links haar elfde van het seizoen binnen knalde
(0-1). Twee minuten was daar nummer 12 van Eva,
voorwaar een verdiende dubbele voorsprong (0-2).
Maar Wuustwezel kwam meteen evenwel gelukkig
met de eerste tegentreffer, en dus stonden de bordjes halfweg de eerste helft op 1-2. Zwevezele bleef de
betere ploeg maar verzuimde - ondermeer via Céline
en Leni - om de voorsprong uit te diepen. Het mocht
voor de thuisploeg een wonder heten wanneer het
aan de rust slechts 1-2 stond.
In de tweede helft was Wuustwezel de betere
ploeg. Zwevezele kwam er nog moeilijk uit en won
bijna geen enkel duel. Het zou zaak worden om stand
te houden en eventueel een derde geruststellend
derde treffer te maken. Dat gebeurde niet, integendeel in minuut 88 redde Jana heel knap in corner.
Bij die daaropvolgende hoekschop werd het alsnog
2-2, meteen ook de eindstand van deze genietbare
en spannende topper.
Bovenin het klassement blijft alles hetzelfde. Wij
blijven tweede op 2 punten van Wuustwezel, van
wie wij de eerste punten afsnoepten. Bovendien nadert Egem - dat ook nog niet verloor - alweer tot op
2 punten. Komende zaterdag komt Sinaai op bezoek,
terwijl Wuustwezel de topper aangaat tegen Egem.
Met nog 14 matchen te gaan is het nu meer dan ooit
duidelijk : het wordt een nagelbijtende competitie in
tweede nationale A.
Dames (prov) SK Staden - SKV 0-7
Tegen Staden verloor ons B-team - dat uit 11 moedige speelsters bestond - uiteindelijk met 0 -7. Maar
de eerste helft was heel goed. Alleen de efficiëntie
bij de afwerking ontbrak. Al na 1 minuut moest onze
goed keepende doelvrouw Shana Berghmann gevat
tussenbeide komen. 7 minuten stuitte Venske voor
de eerste keer op de bezoekende goalie. In de tiende minuut kwam Staden toch 0-1 voor. Zwevezele
bleef aardig mee voetballen met veel inzet. Vooral
achterin stond ons team pal. Iets over halfweg bleef
de 1-1 via Annelies uit. En aan de overzijde stond het
meteen 0-2. Onze afwerking bleef uit. Ruststand 0-2.
Al zou een tegendoelpunt verdiend geweest zijn.
In de tweede helft kwam de fysiek boven water
en kwamen wij er nog moeilijk uit. Maar chapeau
aan onze 11 meisjes, die bleven strijden voor elke
morzel grond. En pour la petite historie en voor de
statistieken : uiteindelijk werd het 0-7.
Zwevezele B blijft met 6 punten. Maar ook Kortrijk
en Westhoek lieten verlies optekenen. En laat nu net
laatstgenoemde volgende zondag bij ons op bezoek
komen. Bij winst klimt ons team naar plaats 14. Go
for it meisjes !!!
Uitslagen voorbije weekend
ff 5-0
Reserven (nat) E. Wervik A - KSV A
Reserven (gew G) SKV B - SV Rumbeke C
5-7
U21 (gew E) D. Ruddervoorde - SKV
ff 5-0
U17 (gew F) FC Meulebeke A - SKV
2-4
U15 (gew K) VC Ardooie - SKV
0-1
Wedstrijd voor vrijdag 30/11
20u00
Reserven (nat) SKV A - Sint-Eloois-Winkel
Wedstrijden voor zaterdag 01/12
1e elftal (3e am) E. Wervik A - SKV
18u00
Dames (2e nat) SKV A - GFA Sinaai A
15u00
U21 (gew E) SKV - WS Oudenburg
17u00

-5U17 (gew F) SKV - Torhout KM B
U15 (gew K) SKV - FC Sint-Joris Sp. A
U13 (gew B) Cl. Roeselare - SKV A
U13 (gew J) RC De Panne B- SKV B
U13 (gew O) FC Lendelede Sp. - SKV C
U12 (gew M) FC Meulebeke - SKV
U11 (gew E) KVC Wingene B - SKV
U10 (gew B) SKV - EG Gistel A
U9 (gew B) SV Pittem B - SKV A
U9 (gew O) FC Lichtervelde B - SKV B
U8 (gew C) SKV A - VV Tielt A
U8 (gew W) Ruddervoorde A - SKV B
U7 (gew H) SV Rumbeke A - SKV B
Wedstrijden voor zondag 02/12
1e elftal (3e prov) FC Lendelede - SKV B
Dames (1e prov) SKV B - BS Westhoek A
Reserven (gew G) D. Kanegem - SKV B

9u15
15u30
14u00
10u00
13u00
13u45
10u45
10u30
9u30
10u30
10u30
9u00
9u15
14u30
14u30
9u30

ELCKERLYC ZWEVEZELE
VOLLEYBALNIEUWS
Beker van Vlaanderen E. Zwevezele A (1e Prov.) Wellen (1e Div.): 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-23)
Elckerlyc stond voor een aartsmoeilijke opdracht,
maar bij de start van set 1 was het al meteen duidelijk dat ook de Zwevezeelse dames veel zin hadden
in een goed potje volleybal. Even vermelden dat we
bij iedere set een voorsprong kregen van 4 punten
wegens het reeksverschil. Elckerlyc begon goed aan
de wedstrijd en kwam op 10-6 in de eerste set, maar
Wellen kon daarna zelfs op 11-15 komen, maar Elckerlyc toonde veel veerkracht en kon de set winnend
afsluiten met 25-21.
In de 2e set opnieuw vlot van 8-0 naar 10-5 en na
een klein dipje moesten ze Wellen naast hun dulden
(13-13). Van dan af ging het gelijk op (15-15, 18-18)
en bleef superspannend tot het einde, maar konden
toch opnieuw de winst naar zich toe trekken (25-22).
Tot halfweg kon Elckerlyc hun voet naast Wellen
zetten, maar moest de 3e set uiteindelijk toch aan
Wellen laten.
Set 4 startte net als set 2, de thuisploeg kwam opnieuw 8-0 voor en de voorsprong werd nooit kleiner
dan 5 punten. Bij 22-16 leek de wedstrijd gespeeld
maar de dames uit Wellen wilden van geen wijken
weten en kwam terug tot op 2 punten. In een superspannend slot kon Elckerlyc toch nog het laken
naar zich toe trekken en zorgde zo voor de stunt
van het weekend.
Beker van West-Vlaanderen Diksmuide A E. Zwevezele A: 1-3 (14-25, 25-20, 23-25, 17-25)
Daags na de stuntzege in de beker van Vlaanderen
moesten de Zwevezeelse dames al opnieuw aan de
slag en dit in het kader van de beker van West-Vlaanderen. In de 8e finales moesten ze het opnemen tegen VT Diksmuide wat zeker geen hapklare brok is.
Set 1 werd vlot gewonnen (14-25), maar set 2
werd verdiend gewonnen door Diksmuide (25-20).
Set 3 werd superspannend en het werd een nek
aan nek race tot het einde, maar kon toch winnend
afgesloten worden (23-25). In de vierde set bleven
beide ploegen in elkaars spoor tot 13-13 en toen
kwam Elcerlyc 3 punten voor, het werd nog 17-19,
maar toen gingen de dames in één ruk door en werd
een 2e winst in 2 dagen tijd geboekt.
Wat een schitterend weekend voor Elckerlyc A.
Een dikke proficiat aan de coach en alle speelsters.

* Voor wat kunt u nog bij ons terecht vanaf 12 mei ‘19 :

WEGENS UITBREIDING ATELIER
UITVERKOOP VOORRAAD WINKEL
VANAF 14 DECEMBER TOT 12 MEI ‘19
Door de toenemende vraag naar ‘op maat en handgemaakte
juwelen’, herstellingen, parels,... zitten we meer en meer achter
onze werkbank en ontwerptafel. Ons hart ligt hier en daarom
hebben we de beslissing genomen om de aangekochte juwelen- en horlogecollecties uit te verkopen.
Om zo efficient en discreet mogelijk te werken zullen we vanaf
12 mei 2019 minder open zijn en zullen we vooral op afspraak
werken. Zo kunnen we ook onze volledige aandacht schenken
aan onze klanten die voor een uniek en persoonlijk ontwerp
komen, zonder onze, al 30 jaar gekende service en herstellingen, uit het oog te verliezen.
Hiermee sluiten we ook perfect aan bij de visie van onze dochter Lies die nu al jaren op deze manier werkt in De Pinte.
KERKPLEIN 1 - 8750 WINGENE - T: 051/65 81 93 - GSM 0497/41 26 22

• 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.
We zien er naar uit
om jullie verder te kunnen doen schitteren !

Juwelenontwerpers Vancauwenberghe team :
Lies, Dorine en Walter
Kerkplein 1
Jubileumlaan 6
8750 Wingene
9840 De Pinte
051 65 81 93 of 0497 41 26 22
0468 17 65 44
info@vcauwenberghe.be
info@lisejewellerydesign.com
www.vcauwenberghe .be
www.lisejewellerydesign.com
www.facebook.com/juwelenontwerpers

www.facebook.com/lisejewellerydesign

-25% op montuur + glas
-25% op glas*
*Actie geldig tot eind december 2018

GRATIS OOGTEST !

SPORTMAN OVERLIJDT IN ZIJN SLAAP
In de nacht van zaterdag op zondag overleed
in zijn woning te Wingene (Ter Vloet), de 29-jarige atleet Niels Van Doorne. Zijn vriendin Ellen
Danneels (30) probeerde hem ter plaatse nog te
reanimeren, maar tevergeefs. Zelfs de toegesnelde
mugarts kon geen hulp meer bieden.
De jonge man was vorig jaar al eens onwel geworden en toen werd een toestelletje ingeplant dat
zijn hart constant in de gaten moest houden. Alles
leek daarmee in orde, maar dat was het dus niet.
Niels had er vorige vrijdag nog een flinke training
op zitten, en niets wees op deze fatale afloop. Dat
de atleet talent had bewees hij begin deze maand
toen hij in de cross te Waregem nog vijfde eindigde. Een tragische bijkomende bijzonderheid is
dat Niels over een tweetal maanden voor de eerste
keer vader zou worden.
(Nomort)

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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* Verzorgingspakketjes van
* Leuk verpakte cadeaubonnen
* Heren eau de toilette 100ml € 42,50

Wie ben ik?

Op 8 december make-up workshop op maat.
Leer stap voor stap hoe je gemakkelijk make-up aanbrengt.
ww.schoonheidsinstituut-wingene.be
(gelieve uw plekje te reserven), € 30.

GRATIS
RATIS
GRATIS
www.schoonheidsinstituut-wingene.be
AMPULLECRASH
AQUILLAGE
MANICURE met lak
Verhoye Nathalie I Oude Bruggestraat 29 I Wingene I 051 62 37 01
t.w.v. 20 euro

ij aankoop van
make-up
roducten

bij een skinovage
gelaatsverzorging
(70 euro)

bij een basis
gelaatsverzorging
(57 euro)

2 de KERSTHAPPENING

afgifte bon en geldig tot 30/06/2017
ON PER KLANT

Bij afgifte bon en geldig tot 30/06/2017
1 BON PER KLANT

Bij afgifte bon en geldig tot 30/06/2017
1 BON PER KLANT

de Bruggestraat 29 l Wingene l 051 62 37 01 l 0496 10 63 09 l

14 - 15 - 16 december 2018
telkens van 13u30 tot 18u00

de Beauté 2017.indd 1

20/10/16 17:24

VERHUUR

ADVIES

SCHATTING
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Wenst u een verzorgend eindejaar ?
Ik help u graag met leuke eindejaarscadeautjes !

VERKOOP

Ik ben Saartje Hermie, erkend voedingsdeskundige en
diëtiste. In juni 2018 studeerde ik af aan de Hogeschool
Gent. Sinds oktober 2018 ben ik actief als zelfstandig
diëtiste in Wingene, Oedelem en Wevelgem.

Wat kan ik voor u betekenen?

€ 498.000

Fijne feestdagen
en een prettig
eindejaar!

Voedings- en dieetadvies op maat
Startend beweegadvies
Tips bij verschillende diëten: vermagering, diabetes,
coeliakie, lactose-intolerantie, constipatie, diarree,
verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden,
...

Lavoordestraat 32 - Wingene
Bij Ann Van Wonterghem

ocht
verk

TE KOOP - Wingene

Energiezuinige villa met 4
slpk, gelijkvloers bureel, garage, én een achterliggende
weide! Ideaal voor paardenliefhebbers.
Opp: 4.973m2
EPC 176 kWh/m2
Ruiseledesteenweg 64

Gezien in Huizenjagers!
Energiezuinige nieuwbouw
met 3 slpk, garage en tuin
in doodlopende straat nabij
centrum. Zeer kindvriendelijk!
Opp: 456m2
E-peil 60
Kolonel Dobbelaerestraat 5

TE KOOP - Wingene

Residentie Arnaud II
Centrum Wingene
Modern en energiezuinig
nieuwbouwproject bestaande
uit 2-slpk appartementen met
zuidgerichte terrassen.
Oude Bruggestraat 20

Instapklare woning nabij
centrum met 3 slaapkamers,
garage en tuin. Instapklaar,
gerenoveerd in 2000.
CV op aardgas
Opp: 427m2
EPC 422 kWh/m2
Oude Bruggestraat 94

€ 275.000

€ 315.000

Recent 2-slpk appartement
met overdekt terras én garagebox. Zeer verzorgd & energiezuinig! Rustige residentie
centrale ligging.
Bewoonbare opp: 95m2
EPC 86 kWh/m2
Tieltstraat 64/201

€ 159.000

TE KOOP - Zwevezele

€ 249.000 - € 188.000

Centrum Zwevezele
Handelspand (bakkerij) Te renoveren woning met
3slpk en garage.
Opp: 747m2
Bruggestraat 146A - 148
Afzonderlijke aankoop
mogelijk.

Eengezinswoning met 2
slaapkamers en zonnig tuintje
gelegen. CV op aardgas,
elektriciteit is conform!
Te vernieuwen: ramen,
keuken en badkamer.
EPC 234 kWh/m2
Futselstraat 17

TE KOOP - Zwevezele

€ 305.000

Instapklare woning (HOB)
met 5 slaapkamers! Dubbele
garage en zonnige tuin. Zeer
gunstige ligging. Energiezuinig, conforme elektriciteit.
Opp: 671m2
EPC 198 kWh/m2
Pastorijstraat 66

Vlot uw woning verkopen?
Contacteer ons voor een
gratis schatting!

Wat is
jouw reden?

Verkocht in 2 weken

050 70 34 35

Verkocht in 6 weken

Hubert d’Ydewallestraat 4/001 - Beernem - ( 050 70 34 35 - info@vastgoedwanneyn.be

www.vastgoedwanneyn.be

Ontdek onze nieuwe Wellness Workshop!

Brood & Banket

De Tuimelaar
Beernemstraat 23
8750 Wingene
Dinsdag 19u30

Brood & Banket

Ga naar ww.com voor acties
en voorwaarden.

DANNY Hille 109 Zwevezele

DANNY
DANNY

Brood & Banket

Hille 109 Zwevezele 051 61 15 37
Hille
109 Zwevezele
051 61 15 37

Vanaf 27 december 2018 iedere dag
vers brood bij ‘t Fijn Beleg Wingene

051 61 15 37

WW Logo, Wellness that Works, SmartPoints, FitPoints, Points en WW
Freestyle zijn de handelsmerken van WW International, Inc.
© 2018 WW International, Inc. Alle rechten voorbehouden.

TE KOOP - Wingene

TE KOOP - Wingene

Koffie, thee en delicatessen
Tupperware - Wijnen en Cava

Iedereen
heeft een reden
om gezonder
te worden.

€ 309.000 (excl btw)

TE KOOP - Wingene

€ 227.000 (excl kosten)

Bezoek
onze nieuwe
website!

Kom vrijblijvend eens binnen!

22%

TE KOOP - Wingene

Vrijdag en zaterdag koeken, pistolets,
koekebrood en rozijnebrood

BROODAUTOMAAT

Brood & Banket

• Bij Bakkerij Danny
DANNY
elke dag vers brood vanaf 5u

Hille 109 Zwevezele
051 61 15 37

• Op Sint-Jan bij Vierwegen
elke dag vers brood vanaf 6u
• Service Station Detavernier
(de Wissel, Wingene)
elke dag vers brood vanaf 6u
(goed bereikbaar, ruime parking)

-8-
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GEBOORTEN

Trendy dameskledij
bij Bjoutiek is iedere vrouw uniek !

Vince Vanhooren

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

Remi is het zoontje en tevens eerste kindje van Björn en Annelies
Vanhooren - Bockstaele en zag het levenslicht op 3 oktober 2018. Zij
wonen in de Hertsbergeveldstraat te Wingene. Proficiat !

Amélie Vyncke

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

✶ Iedere dag vers brood, heerlijke koffiekoeken,
superlekkere pistoleetjes, klaaskoeken,…

www.lumietec.be - 0477 43 40 18
Gerdy Vancauwenberghe
Uw centrum voor Fitness, Sport,
Vrije tijd, Zonnebank en Sauna

low budget prijzen

abonnementen vanaf € 22 / maand
Op 10 oktober 2018 kreeg Esmée er een zusje bij. Amélie is het dochtertje van Jens en Cindy Vyncke - Anseeuw en wonen in de Hoogweg
te Wingene. Proficiat !

Achille Lippens

Openingsuren :

i.s.m.

✶ Zwevezeelse Florentientjes, pralientjes,
chocozoenen, chocoladefiguren,
ambachtelijke dessertkoekjes,…
Beernemstraat 68
8750 Wingene
051 65 89 40
Meer info op

✶ Broodautomaat wordt ‘s middags en ‘s avonds aangevuld
✶ Voor het eindejaar blijft mijn winkel open. Graag alles wat
je wenst tijdig bestellen aub voor kerst- en oudejaarsvond !
Taarten en kerstbuschen !
✶ Het worden drukke tijden - Aan allen hartelijk welkom !

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

SERVICE - VERKOOP - RENTING

HAKSELAARS
Achille is het broertje van Rémi en zag het levenslicht op 17 oktober
2018. Hij is het zoontje van Gerdy en Charlotte Lippens - Decrock en
wonen in de Peerstalstraat te Wingene. Proficiat !

Dagbladen, tijdschriften, Lotto, wenskaarten…

Beernemstraat 74
8750 WINGENE
Tel. 051 65 63 90

Speciale actie !

Eén telefoontje volstaat,

Bent U nog niet geabonneerd
op De Wingense Krant ?

of mailtje : wingensekrant@telenet.be

Voor slechts 50 euro blijft U vanaf
nu tot eind volgend jaar
wekelijks op de hoogte over het
reilen en zeilen in de gemeente.
WEETJE : Abonnee’s van ‘De Wingense Krant’
kunnen tijdens het jaar 5 gratis zoekertjes plaatsen.
(waarde : 12,50 euro).

051 65 65 20

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

U kunt ook 50 euro storten op het
rekeningnummer BE26 4739 0345 5129
met mededeling ‘Nieuw Abonnement W.K.’
of contant betalen op het bureel van ‘t blad,
Hoogweg 44 te 8750 Wingene.
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NATUURSTEENBEDRIJF

- 11 -

ARDUIN
Blauwe steen uit Henegouwen (C arrières du Hainaut)

VASTGOED
CENTRUM

Dorpels en portieken • Plinten • Tuin- en vijverafboording

ALLE
MAATWERK
in graniet, marmer, composiet
Keukenwerkbladen • Badkamerafwerking • Venstertabletten • Trappen

GRAF- en URNEMONUMENTEN
www.brandtnatuursteen.be

Industrie Oost 34 | 8730 Beernem | 050/78.84.13

051 61 30 27

Te koop bij uw buurtmakelaar
WINGENE

WINGENE

WINGENE

ZWEVEZELE

Lentakkervoetweg 15

Leeuweriklaan 6

Beernemstraat 53

Wingenesteenweg 19c

EPC 288 - Opp. 446 m2

EPC 369 - Opp. 770 m2

EPC 647 - Opp. 405 m2

EPC 129 - Opp. 410 m2

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

Oude Bruggestraat 30

WINGENE

Zandbergstraat 50

WINGENE

ZWEVEZELE

ZWEVEZELE

Opp. 98 m2

EPC 478 - Opp. 372 m2

EPC 619 - Opp. 2528 m2

EPC 196 - Opp. 962 m2

WINGENE

ZWEVEZELE

ZWEVEZELE

Hovenierstraat 9

Hille 66

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

Molenstraat 48

Sint
Pietersveld
Sint

Hille 125-127

Nieuwbouw appartement,
instapklaar

Residentie Pegasus

WINGENE

Kokerstraat - bouwgrond

AULA en ROUWMAALTIJDEN
SEMINARIES en LUNCHMEETINGS

www.sintpietersveld.be

Pietersveld

EPC 283 - Opp. 922 m2

Opp. 135 m2

Nieuwbouwproject

Bruggestraat 13 I 8750 Wingene (Zwevezele)
centrum@era.be I www.era.be/verhaeghe

Opp. 552 m2
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DE LIVE HISTORIE ORGANISEERT

Zonnepanelen met een uitstekende kwaliteit

X-MAX Monokristallijn 300-310 Wp

SERVICE - VERKOOP - RENTING

Beernemstraat 74
8750 WINGENE
Tel. 051 65 63 90

AUTO- en WONINGVERZEKERING

Les Truttes
afterparty met deejee Steffy

Cookies, bij DVV
LAAT UW GRASMACHINE ONDERHOUDEN IN DE WINTER
2 maanden

GRATIS *
Auto- en/of woningverzekering

Accepteert u onze cookies?
www.sunergsolar.com

Wegens uitbreiding zijn we op zoek
naar gemotiveerde medewerkers.
Gravestraat 1a - 8750 Wingene

22 DECEMBER ’18

SPORT
HAL

tel. 051 65 75 68 - info@electrodepauw.be

WINGENE

Uw dagelijks eitje, vers
van de producent

24/24

www.kliek.be

Made in ITALY sinds 1978

DEUREN: 21 U | KASSA: €12 | VVK: €10
TICKETS: LIVEHISTORIE@3SPAN.BE
INFO: WWW.LIVEHISTORIE.BE

Neem tussen 10/09 en 31/12/2018 een autoverzekering of
een woningverzekering Cocoon en krijg 2 MAANDEN GRATIS*.

kwarteleitjes

ook verkrijgbaar

Kloosterbeekhoeve

Ondankstraat 1 b - Wingene - T 051 65 82 45

www.munckenei.be

12/03/18 13:49

Mode voor een maatje meer van maat 44 tem 56
Onze collecties :

Oostendestraat 27
8820 Torhout
Tel. 050 22 23 38

www.sodrie.be

by

HAIR & MORE

Kapsalon Tania

Rabe, Samoon, Elena Miro,
Verpass, Chalou, Via Appia Due,
Sempre Pui, Maxima,
Sallie Sahne, Frandsen, Gaia,
Rafhaela by Brax, Bassini,
Yoek, Georgedé…

Zandbergstraat 66 - Wingene

051 65 87 93

Juwelen: Pierre Lang
16 december 2018 !

KERSTKOOPZONDAG
in Torhout

Koppelverkoop -20%
Openingsuren:
dinsdag tem zaterdag
van 10u tot 12u en 14u tot 18u

Open van 10u tot 12u
en 14u tot 17u30

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

46089 cA - RPR BRUGGE 0471.906.384

* 2 maanden gratis + 10 betalend op uw 1e jaarpremie als u intekent tussen 10/09 en 11/11/2018. 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

ei-automaat-2 zonder nieuw.indd 1

DVV ZAKENKANTOOR
NAERT-HUYS NV

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

Oef, een mens.
www.kliek.be

Nieuw voor 2019 -> Hybride systeem
aangedreven door wind (100% groene stroom)

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.

* dames-heren-kinderen
* specialiteit opsteken
* epileren + kleuren wenkbrauwen
* make-up
* manicure/gelisch
* geschenken / juwelen
Open op maandag 24 & 31
december van 8 tot 17u.

04/09/2018 14:56

Tieltsteenweg15
15
Tieltsteenweg
8750Wingene
Wingene
8750
05165
6556
5649
49
TT051
44
F051
05165
6578
7808
08 - 8750 Wingene - 051 65 65 20
FHoogweg

info@vanparys.be - www.vanparys.be
info@caerels.be
info@caerels.be

www.caerels.be
www.caerels.be

Deken Darraslaan 94 Bus 8
8700 Tielt
0473 43 65 41
mathias@steenhuyse.com
www.steenhuyse.com
Kantoor Buffel - Denolf
Schoolstraat 2 bus 00/01
8750 Zwevezele
T 051 75 15 03
info@kantoorbd.be
www.kantoorbd.be

Schooldreef31A
31A
Schooldreef
8020
Oostkamp
8020 Oostkamp
Tel:050
05068
6881
8199
99
Tel:
Fax:050
05067
6751
5150
50
Fax:
info@converge-it.be
info@converge-it.be
www.converge-it.be
www.converge-it.be

www.denbaesjurgen.be

Hille Zuid 29
8750 ZWEVEZELE
inbraakbeveiliging- -brandbeveiliging
brandbeveiliging
inbraakbeveiliging
toegangscontrole- -doormeldingen
doormeldingen
toegangscontrole
camerabewaking- -elektriciteit
elektriciteit
camerabewaking

VASTGOED
CENTRUM

Hille169A
169A--8750
8750Zwevezele
Zwevezele--Tel.
Tel.051
05161
6138
3852
52
Hille
ErkenningMbz.:
Mbz.:20/1224/17
20/1224/17
Erkenning

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

architectuur
interieur
expertises
gsm 0495 51 32 38
tel. 051 65 81 24

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

Hillesteenweg 20
8750 Wingene

25

IndoorSelf
SelfCarWash
CarWash
Indoor
Soft-CarWash
Soft-CarWash
Tankstation&&Shop
Shop
Tankstation

info@caerels.be
www.caerels.be

Live
music

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

25e sfeervolle

Kerstmarkt

W . W W W .V E R M E E R S C H S C H I L D E R W E R K E N . C O M

Flandria 13 ■ 8750 Zwevezele ■ gsm 0476 34 30 89
tel 051 81 35 13 ■ contact@defourinterieur.be

KINESITHERAPIE

3 uur live music met :

w

WASSHH
SSEELLFF- - && SSOOFFTT CCAARRWA

TAMARA GEVAERT
pantone281
281
pantone

HILLE 80 - 8750 ZWEVEZELE
- TEL
pantone
376 051 61 12 33
pantone
376
GSM 0495 51 47 36
tamara.gevaert@telenet.be

19u: Plareen Men feat. Peter Versluys
21u: Corre and the bang

koekoekslaan55
koekoekslaan

Uw vervoer, onze persoonlijke toets.

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

GRATIS TOEGANG

Taxi Bracke is

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

YVES
BRACKE
YVES
BRACKE
KOZIJNHOEKSTRAAT
KOZIJNHOEKSTRAAT
21 21
8750
WINGENE
8750
WINGENE
T. 0472
T. 0472
940940
938938

OudeBruggestraat
Bruggestraat92
92
Oude
8750Wingene
Wingene
8750
Tel:051
05165
6553
5383
83
Tel:
Fax:051
05165
6571
7102
02
Fax:

Tieltstraat 6
8750 Wingene
T 051 65 75 60

4717847| 70
| E. afspraak@taxibracke.be
T. +32T.471+32
47 70
E. 78
afspraak@taxibracke.be
WWW.TAX IBRACKE.BE
WWW.TAXIBRACKE.BE

bvba
bvba

Oude bruggestraat
-b
8750
aAlgemene
meenn92
boouuwwWingene
mi inngg
aAlgemene
l lggeem
eeBouwonderneming
oonnddeerrnneem
Bouwonderneming
oude
bruggestraat
92,71
8750
wingene
oude
8750
tel. 051 65
53bruggestraat
83 - fax 051 92,
65
02 wingene

Tieltstraat 74- 8750 Wingene - T 051 65 78 89
info@haeck-busschaert.be - www.haeck-busschaert.be
Service Station & Self Car-Wash

Tieltstraat66
Tieltstraat
8750Wingene
Wingene
8750
05165
6575
7560
60
TT051

TO
TOT
w

www.defourinterieur.be

MOLENWEGEL 11- 8851 KOOLSKAMP

T. 0 4 9 8 4 4 7 0 6 5 | M . V E R M E E R S C H . S C H I L D E R W E R K E N @ G M A I L . C O M

DekenDarraslaan
Darraslaan94
94Bus
Bus88--8700
8700Tielt
Tielt--MM0473
047343
4365
6541
41
Deken
mail@steenhuyse.com
www.steenhuyse.com
mail@steenhuyse.com - www.steenhuyse.com

Kerkplein Wingene

info@marclammerant.be
www.marclammerant.be

Tieltstraat7474-8750
8750Wingene
Wingene--TT051
05165
6578
7889
89
Tieltstraat
info@haeck-busschaert.be--www.haeck-busschaert.be
www.haeck-busschaert.be
info@haeck-busschaert.be

ruiseleedsesteenweg 85 - 8700 Tielt - 0473 43 65 41
m.hello@ikoon.biz - www.ikoon.biz

Hille 169A - 8750 Zwevezele - Tel. 051 61 38 52

kerstworp
20u30

wash

SO
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R IVCI C
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F TF TC C
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SH
E SE TAT
I OI O
NN

inbraakbeveiliging - brandbeveiliging
toegangscontrole - doormeldingen
camerabewaking - elektriciteit

Erkenning Mbz.: 20/1224/17

TOTAL
TOTAL
wash

W W W .T O T A LW A S H . B E

8 december 2018
vanaf 16u

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

se
r
e
v
i
d
re
d
n
i
k
n
spele

Pittemsesteenweg 40
8700 Tielt

Shop - Car-Wash
Gasflessen - Diesel
Benzines
Petroleum C
Gasolie Extra
Tankpiste vrachtwagens
achteraan

NV Detavernier Service Station
Tieltstraat 72 - IZ De Verrekijker - Wingene
Tel. 051 65 58 14 - info@d-s-s.be - www.d-s-s.be

Ruiseledesteenweg46
46
Ruiseledesteenweg

vermelden
bij
betaling
tetevermelden
betaling
8750bij
Wingene
8750
Wingene

Gsm:0475
047544
4479
7932
32
Gsm:

FactuurnummerTel: 051Factuurdatum
Factuurdatum
Factuurnummer
6579
7932
32
Tel: 051 65

Fax:051
05165
6579
7933
33
Fax:

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

- 16 -
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Tinis, de zelfstandige
verzekerings- en kredietmakelaar:
net iets beter, net iets anders!

BELEGGINGEN, VERZEKERINGEN

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

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

Credo 26 Easy is onze formule voor de
belegger die een alternatief zoekt voor de
klassieke spaarrekening.
- Geen instapkosten
- Geen beheerskosten
- Geen premietaks
- Geen uitstapkosten

0,01%*

Credo26 Easy richt zich tot de
particuliere belegger.

0,25%*

Met deze Tak-26 spaarverzekering kunt
u op eigen tempo een financiële reserve
opbouwen.

Basisintrestvoet

Getrouwheidsintrestvoet

BODYLINE

GEBOORTEN

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

Rennesmée Dael

LAAT JE HUID EN LICHAAM STRALEN
TIJDENS DE FEESTDAGEN !
Nog vlug eens een grondige peeling,
een ontspannende verzorging, een detoxplan
of wat centimeters kwijt ?

Uw Argenta-kantoor
Dit alles kan bij Bodyline
in uw buurt.

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

Kies voor een veilige familiebank
veilig I prijsbewust I dichtbij I duurzaam I persoonlijk
Rennesmée is het zusje van Célestine en zag het levenslicht op 23 oktober 2018. Zij is het dochtertje van Bart en Tabitha Dael - Struyve en
wonen in de Pastorijstraat te Zwevezele.

IMMO

VERKOOP | VERHUUR

Cilou Vanderschaeghe

WWW.NVTINIS-IMMO.BE

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

CBFA nr. 102462 - ON BE 0891 817 901

TE KOOP

Lichterveldestraat 29, Zwevezele

Kerkplein 9 - 8750 Wingene
& 051 65 58 28

e-mail : devoldere.guy@argenta.be

Krommestraat 19, Wingene

VRAAGPRIJS: 350.000€

VRAAGPRIJS: OP AANVRAAG

Nabij de markt van Zwevezele situeert zich een herenhuis met
Brugse allures. Deze calimero is onopvallend van buitenaf, maar
des te sfeervoller binnenin. Een toonbeeld van respect voor
authenticiteit in een perfecte relatie met hedendaags comfort.

Met een grondopp. van 1.120m² en een groen lappendeken
rondom mag je hier een vakantieverblijf herbouwen binnen het
bestaande bebouwde volume van de hoofdchalet met garage.
Geacht vg als vakantiewoning.

Vg, Wg, Gvv, Gvkr, Gmo / EPC: 571kWh/m² / KI: € 587

Ag, Gvv, Gvkr, Gmo / KI: € 260

RESIDENTIE ARNAUD I

RESIDENTIE ARNAUD II

RESIDENTIE DE WISSEL

STIJLVOLLE
NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN,
2 SLK EN TERRAS
IN HARTJE
WINGENE.

Op 23 oktober kreeg Loewis er een zusje bij. Cilou is het dochtertje van
Olivier en Annuska Vanderschaeghe - Vandousselaere en wonen in de
Bruggestraat te Zwevezele. Proficiat !

Cil Van Severen

BIV 509 636

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 !

Wist je dat... Immo Tinis vorige maand 3 panden verkocht die de website
nooit hebben gehaald? Ben je zoekende en kan je extra hulp gebruiken?
Maak dan een zoekopdracht aan. Samen vinden we jouw droomhuis!

MAIL OF BEL TINE: tine@nvtinis-immo.be - T 0486 50 66 70

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

Template_A5_flyer_T1_CS5.5_B5288.indd 1

prijzen vanaf
€ 227.000

HIER?
UW PAND

DEVOLDERE

Cil is het broertje van Lieze en werd geboren op 4 november 2018. Hij
is het zoontje van Kevin en Kim Van Severen - Den Baes en wonen in
de Aspergemstraat te Zwevezele. Proficiat !

www.cashflowsupport.be

contact@cashflowsupport.be
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WONEN IN HET CENTRUM
VAN ZWEVEZELE
RESIDENTIE PEGASUS

NIEUW:
13 LANDELIJKE
GEZINSWONINGEN

IN DE LAURIERSTRAAT
WOON JE IN HET HART
VAN ZWEVEZELE, IN EEN
NIEUWE BUURT MET VEEL
GROEN, WEG VAN DE
DRUKTE, MAAR OVERAL
DICHTBIJ.

• 3, 4, OF 5 SLAAPKAMERS
• 153M² - 452M²
• ZICHT OP DE VELDEN
VERFIJNDE ARCHITECTUUR & AFWERKING

VANAF
€ 244.500*
Danneels realiseert een stijlvol nieuw appartementsgebouw op de
markt van Zwevezele. Ruime en lichtrijke appartementen met 2 of
3 slaapkamers, pal in het centrum. De bouwwerken zijn aan de gang.

HIER HOEFT U NIETS TE MISSEN VAN WAT ZWEVEZELE TE BIEDEN HEEFT
• APPARTEMENTEN VAN 83M² TOT 163M²
• 2 OF 3 RUIME SLAAPKAMERS
• MOOIE TERRASSEN
• INCL. STAANPLAATS MET BERGING OF GARAGE
• HOOGSTAANDE AFWERKING
• DUURZAAM & KWALITATIEF

(*) prijs ex. kosten

www.danneels.be

050 47 10 10

VG-WG-GDV-GVKR-VV

GRONDONTWIKKELING

|

WONINGBOUW

|

BOUWGROND

Uw nieuwe woning of appartement wordt sleutelklaar afgewerkt. De binnenafwerking kiest u zelf
wij voorzien een kwalitatieve afwerking volgens uw
smaak en wensen.

VANAF
€ 239.000*

• VERKEERSLUWE BUURT
• AL IN AANBOUW!
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NEW GENERATION OIL
Ontdek onze revolutionaire olie die
bescherming en kleuring biedt in één
enkele laag. Kom langs in de BASIN
STORE en ontdek er de trendy kleuren
green
van de nieuwe UNIK OIL
+.
Voordelen
één laag
één component
isocyanaatvrij
high solid olie

SE Salons Eikenhof

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

“Uw gasten in stijl ontvangen”

Deze eindejaarsmenu's worden geserveerd op Kerstdagmiddag 25/12, Nieuwjaarsmiddag 01/01
en iedere zondag tijdens de januarimaand 2019. Reserveer tijdig !

Familiaal eindejaarsmenu

Gastronomisch eindejaarsmenu

Vier huisbereide hapjes

Vijf huisbereide hapjes

•

•

Klassieke toast met assortiment gerookte vis
en passende garnituren

Soepje van boschampignons, spekjes en kaaskoekje

•

In de oven gebakken schelvisfilet
met groen kruidenkorstje, zachte bieslookpuree
en sausje op basis van 'Sancerre'

•

Gebakken wilde zeebaars met puree van Spaanse ui,
jonge spinazie en een botersausje

•

Sorbet van framboos als afzakkertje

•

•

Filet van everzwijn, peperroomsaus,
wintergroentjes en ouderwetse kroketjes

Filet van fazant, poivradesaus,
wintergroentjes en amandelballetjes

•

Coffee

•

Mokka met feestelijk patisseriebordje

Mokka met nagerechtenbordje 'Eikenhof'

€ 56,00 p.p. (exclusief dranken)

€ 80,00 p.p. (exclusief dranken)

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

La Boqueria

Uitvaartzorg Denolf - 0475 62 51 82

Off White

Aula ‘De Eik’ tot 50 personen voor intieme diensten

Mineral

Aula ‘De Schorse’ tot 300 personen
Rouwbegeleiding in kerkelijke en burgerlijke diensten
Ruime parkeergelegenheid
Rouwmaaltijden in eigen beheer
Basin ChemEco nv
Gravestraat 7a
B-8750 WINGENE
T: +32 51 65 00 10
F: +32 51 65 81 05
info@basin.be
www.basin.be

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

Stap binnen

voor een woonkrediet
zonder verborgen gebreken.
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Toneelkring “DE TOTETREKKERS”

Stap binnen

presenteren :

KAPPER AAN DE KAPSTOK

voor een woonkrediet
zonder verborgen gebreken.

HORTA
HORTA
BARBECUEDAG
BARBECUEDAG

HORTA

WINTERHAPPENING
ZATERDAG
26 MEI
ZATERDAG
26 MEI

8 DECEMBER

✓ FOODPAIRING:
ProefProef
de unieke
✓ FOODPAIRING:
de unieke
BBQ-recepten
in
samenwerking
BBQ-recepten in samenwerking
met grillkampioen
PeterPeter
De Clercq
met grillkampioen
De Clercq
✓ Winterhappening
in kerstsfeer

✓ Lekkere speltpannenkoeken
en dampende Glühwein
✓ Sterke kortingen op
kerstdecoratie en
kunstkerstbomen

Woonkrediet herzien?
Interessant voor u?
Kom bij
ons langs
wij het
berekenen
het graag voor u !
Samen
zoeken
we en
naar
woonkrediet
woonkredietdat het best bij uw plannen past.

Samen
zoeken
we naarbij
het woonkrediet
dat
het
best
uw
past. dat het best bij uw plannen past.
Samen
zoeken
we past.
naarplannen
het woonkrediet
Kantoren
KOEN
VERHAEGHE
dat het best
bij
uw plannen
Crelan
Wingene /KOEN
Zwevezele
Kantoren
VERHAEGHE
ZAKENKANTOOR KOEN VERHAEGHE BVBA

Kantoren KOEN
VERHAEGHE
Ondernemingsnr.
0480.225.026

ZAKENKANTOOR
VERHAEGHE BVBA
KoenKOEN
Verhaeghe
Kantoren
KOEN
VERHAEGHEKantoor
Ondernemingsnr. 0480.225.026
Tieltstraat 1
Bruggestraat 11
ZAKENKANTOOR KOEN VERHAEGHE BVBA
Ondernemingsnr. 0480.225.026

8750
8750
ZWEVEZELE
Tieltstraat
1 WINGENE
Bruggestraat
11
ZAKENKANTOOR
KOEN
VERHAEGHE
BVBA
8750 WINGENE
8750
ZWEVEZELE
051 65 74 31
051
61 30
27
Ondernemingsnr.
0480.225.026
051 65 74 31
051 61 30 27
wingene.tieltstraat@crelan.be
zwevezele@crelan.be
zwevezele@crelan.be

wingene.tieltstraat@crelan.be

Crelan Wingene / Zwevezele

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

Verhaeghe
Tieltstraat 1

8750 WINGENE

051 65 74 31
Tieltstraat 1
Bruggestraat
11
Kredietvorm: hypothecair
krediet
met onroerende
bestemming.
Kredietvorm:
hypothecair
krediet
met onroerende
bestemming.
Kredietgever: CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.
wingene.tieltstraat@crelan.be
Kredietgever: CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.
8750 WINGENE
8750 ZWEVEZELE
051 65 74 31
051 61 30 27
wingene.tieltstraat@crelan.be
zwevezele@crelan.be
Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming.

Crelan Wingene / Zwevezele
X-PLANTS

Tropische en inheemse planten & bomen

degusteren
degusteren

10% 10
tot % tot

✓ Horta
Hondenwandeling

Vrij. 01/02 - 20u
Zat. 02/02 - 20u
Zon. 03/02 - 16u

25
%%-30 %
25
-10 % KORTING
KORTING

✓ Levende kerstbomen

Auteur : Luc Kerkhofs - Regisseur : Tom Talloen
Vrij. 25/01 - 20u
Zat. 26/01 - 20u
Zon. 27/01 - 16u

CORNET
CORNET

Vrij. 08/02 - 20 u.
Zat. 09/02 - 20 u.

kerstverlichting &
kunstkerstbomen

KAARTENVERKOOP VANAF ZONDAG 2/12 (10u) :
0479 63 30 28 (weekdagen na 19u)
Afhaling kaarten op zondag 16/12 en 13/01 van 10-12u in de Feniks.

coratie

geldig
van 08
tot 31/1 /12/’18
op het barbecue2/’18
op het barbecue-

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

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

kerstd
e

geldig van 08/12
tot 31/12/’18

Samen zoeken we naar het woonkrediet
Samen
zoeken
we past.
naar het
dat het best
bij uw plannen

Kom eenKom een

assortiment*
assortiment*

HORTA WINGENE
Vandecaveye
Beernemsteenweg 16 • 8750 Wingene
Tel. 051 65 53 29 • wingene@horta.org

www.horta.org
www.horta.org

Kredietgever: CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.

Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming.
Ruddervoordestraat
Kredietgever: CrelanCo C.V.B.A., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.

3 - Zwevezele
Tel. 0476 299 209 - www.x-plants.be

Kantoor Koen Verhaeghe
TE HUUR

Bel Hans 0476 299 209

PAKJES GEVEN ?

CADEAUBONS
X-PLANTS

KOELCEL - RUIMTE

IMMO GRYSON

BEGELEIDT U AL MEER DAN 45 JAAR
Bruggestraat 194 | 8750 Zwevezele | T. 0494/61 92 86 | info@immogryson.be | www.immogryson.be

BIV 502.559 • ondernemingsnummer 0873.623.273

TE HUUR

BCXSY00A

STOCKAGE - RUIMTE

VLOT (VER)KOPEN - (VER)HUREN?

Ideaal voor horeca-traiteur
tijdens de feestdagen

INDOOR LOODS
VERKOOPDAGEN

ZWEVEZELE
Lichterveldestraat
WINGENE - Beernemsteenweg
12565
Prachtige
villa
met mooi
vergezicht! !
Exclusieve
woning
met handelsruimte
NIEUWE
PRIJSEURO
- startprijs: € 685.000
Prijs:
499.000
187kWh/m²
kWh/m2 -- VG
GMO
GVKR
VV VV
EPC 291
VGWG
WG
GDV
GVKR

Appartement
2 slaapkamers
en ruime
woning Landelijk
met 5 slaapkamers!
onderhouden
woning met met
3 slaapkamers.
gelegen woning met veelPerfect
potentieel.
ideaal voorAlleenstaande
zelfstandige activiteit
!
Startprijs:
850.000
Prijs: € 229.000 Prijs: 289.000 EURO
Prijs: vanaf € 198.000 - excl. kosten.
Prijs: €
249.000
EURO
2
2
VGGDV
WG GMO
GVKR
276 kWh/mEPC
- VG709
WG kWh/m²
GMO GVJR- VG
VV WG GDV GVKR 587
VV kWh/m - GVG AG GMO GVKR
EPCGVV
168 kWh/m² jaar - VG WG
GVKR
GVVVV
LAATSTE LOTEN!

!

eling TE KOOP!
NOG 4 APPARTEMENTEN
erkav
v
ieuwe

N

zondag 9/12, zaterdag 22/12,
zaterdag 13/01 en zondag 27/01
telkens van 9-16u. en ook op afspraak
VERZAMELINGEN - CURIOSA - KEUKENS
BUREAU’S - DECORATIE - BOEKEN - ENZ…

ZWEVEZELE - Bruggestraat 202-204
NIEUW : WINGENE - Hillesteenweg 64
Residentie9 Elise,
ZWEVEZELE
RUDDERVOORDE
Sportstraat
ZWEVEZELE - Vannekenstraat
16
Prachtige
villa met loods, Zeswegestraat 26

ZEDELGEM
De Mote
17
ZWEVEZELE
- Bruggestraat

ZWEVEZELE - Zeswegestraat
Keuze
uit verschillende bouwstijlen ! Mogelijkheid
ZWEVEZELE
Kasteelstraat
ZWEVEZELE
Bruggestraat
ZWEVEZELE - Zeswegestraat 30
ZWEVEZELE - Wingenesteenweg 9
open, halfopen en gesloten bebouwing.

Moderne woningen
centrum Zwevezele
Charmante woning
met grote
tuin en garage
!
Prachtige
villa metnabij
3 slaapkamers
en dubbele garage.
Nieuwe
verkaveling,
keuze tussen
pastorie of moderne
woningbouw.
met met
2 slaapkamers
en !9 garages.
Appartement
te koop Residentie Elise, 9 appartementen
Bouwen
eigen inspraak
Prijs: € 252.500
Prijs:
€ 279.000
Prijs:
vanaf € 263.000 - excl. kosten.
Prijs: vanaf € 220.000 - excl.
kosten.
Prijs: 419.000
EURO - excl. kosten.
Prijs:
vanaf 208.440 EURO (excl. kosten)
Prijs:
vanaf 205.000
EURO
2
VG NI GMO GVKR VV
VG WG- GMO
GVKR
VV GVKR VV
277 kWh/mVG
- VGWG
WGGDV
GMO GVKR
GVKR VV
VG WG GMO GVKR VV VG WG GDV GVKR VV
EPC 305 kWh/m²
VG WG
GDV
VV
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- 25 WIVO
VOLLEYBALNIEUWS

Beker Dames Nationaal Divisie
Wivo A ( 2D ) - Vkt Torhout A (Lb): 1-3
(25/27, 25/19, 16/25, 23/25)
Tegen Torhout dat twee reeksen hoger speelt (nl.
in Liga B) zette Wivo een heel goed resultaat neer.
In de heel spannende eerste set moest Wingene
maar heel nipt de duimen leggen voor VKT. In de
tweede set toonde Wivo opnieuw haar kunnen en
wonnen overtuigend deze set. De derde set was
dan weer voor Torhout. In de vierde set werd het
nog heel spannend, maar moest Wivo toch nipt de
zege laten aan Torhout.
Beker Heren Provinciaal
Vbc Doskom Moorslede B 2P) - Wivo (2P): 3-2
(18/25, 25/23, 18/25, 25/16, 15/12)
Gelijk opgaande set met 2 ploegen die om beurten scoorden tot 14/14 Wingene kan een kloofje
slaan en zo deze set nog makkelijk binnenhalen
18/25. Spannende 2de set met een goed aanvallende jonge thuisploeg tegen de sluwe bezoekers,
Moorslede wint deze set 25/23. Wingene start het
best in de derde set met setwinst tot gevolg 18/25.
Moorslede laat niet begaan en via vele vervangingen nemen ze de 4 de set voor hun rekening 25/16.
Zoals de vorige match moet ook deze wedstrijd in
een 5de set de beslissing geven, Moorslede start het
best 6/2, Wingene blijft erin geloven en aanklampen
maar winst zit er niet meer in 15/13.
Beker Dames Provinciaal Wivo B (2P) - Volare
Roeselare (2P): 3-0 (25/20, 25/20, 25/17)
Onze dames speelden een zeer goede wedstrijd.
De 3 sets kenden een gelijkaardig verloop. Gelijk
opgaand tijdens het begin, halverwege bouwde
Wivo met sluw aanvalswerk en stevige opzetten een
kloof op en die bleef er tot het einde. Op naar de
kwartfinale dus. Hopelijk tegen een haalbare ploeg.
Beker U15 Meisjes Vlamvo Vlamertinge - Wivo:
3-0 (25/3, 25/12, 25/17)
De U15 uit Vlamertinge bleek duidelijk een maatje
te groot voor een dapper Wingene.
4e Prov. Dames B Kerdavo Avelgem B - Vc Wivo
C: 2-3 (23/25, 25/21, 11/25, 25/20, 12/15)
Beloften: 3-0 (25/19, 25/13, 17/15)
Enkel in de derde set konden de beloften aanspraak maken op een set, maar deze ging toch nipt
naar de thuisploeg.
In de eerste set van de hoofdwedstrijd nam Avelgem een blitsstart. Wivo keek aan tegen een achterstand van 15-5. Maar de Wingense dames knokten
terug en konden deze set zelfs nog winnen. In de
tweede set ging het aanvankelijk gelijk op, maar hier

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

OMDAT WONEN BELANGRIJK IS
WIJ REALISEREN UW LEVENSDROOM

was het dan Avelgem dat op het einde de sterkste
bleek. In de derde set kon Wivo de eigen foutenlast
beperken en vlot deze set winnen. In de vierde set
gaf Wivo opnieuw te veel punten weg (opslagmissers, aanvallen buiten..) waardoor Avelgem vrij spel
kreeg om een tie-break uit de brand te slepen. Ook
in die beslissende set dreigden te veel missers Wivo
de das om te doen. Avelgem liep uit van 8-4 tot zelfs
11-5. Maar met de meiden van Wivo C weet je nooit
en ze kwamen zo waar nog terug en wonnen toch
nog de wedstrijd.
U13 Meisjes Reg. B St. Joris A - Vc Wivo B: 1-3
(10/25, 25/20, 16/25, 17/25)
Wedstrijden voor zaterdag 01/12
- 2de div. dames B, 20u30: Wivo - Lennik Dames
- 2e Prov. Heren, 21u: Wivo - R. Torhout Heren C
- 2e Prov. Dames B, 17u: Wivo B - Volare Roeselare
- 4e Prov. Dames B, 16u30: Wivo C - Beveren Leie B
- U15 Meisjes Reg. C, 13u: Wivo (+) - Gidas Gits B
- U13 Meisjes Prov. B, 13u: Wivo A (+) - Elckerlyc A*
- U13 Meisjes Reg. B, 15u: Wivo B (+) - B. Roeselare D
- VT 2.0 Ereklasse Reeks 3, 13u: Wivo - Elckerlyc A

BBC DE WESTHOEK IS OP ZOEK NAAR
OUD-LEDEN EN SYMPATHISANTEN
Onze club bestaat dit jaar 50 jaar en wij plannen
een fototentoonstelling met receptie op zaterdag
5 januari 2019.
Wij zijn echter nog op zoek naar adressen van
oud-spelers. Iedereen die een uitnodiging wenst
voor deze gouden jubileumviering wordt gevraagd
omeen mailtje te sturen naar info@bbcdewesthoek.be of contact op te nemen met de voorzitter
Peter Casteleyn. (051/61 10 51).

TROFEEËN MARTENS
WEGENS STOPZETTING

-20% KORTING

op alle trofeeën in de winkel
WE GAAN OP PENSIOEN !
Langs deze weg danken wij al onze klanten
voor de fijne samenwerking. Dank u !

VELDRIJDEN
Optiek • Optometrie • Contactlezen
Joshy Soenens

Opticien/optometrist (bachelor in de optiek en optometrie)

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

Glazen voor ver en dicht vanaf € 64 met
kwaliteitsvolle ontspiegeling.
Multifocale (‘doorloper’) glazen vanaf € 200
Steeds gratis opmeting en ook gratis hoortest mogelijk
(op afspraak). Indien nodig kan er ook bij u thuis opmeting,
verkoop (glazen+ montuur) of aanpassingen gebeuren.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

Oude Bruggestraat 4 - Wingene - 051 65 61 69

In de zogeheten ambiancecross, zaterdag verreden in Wachtebeke reed onze bleke witte Miguel
Vanthourenhout een dijk van een wedstrijd. Hij
klasseerde zich netjes tussen de twee allergrootsten van het ogenblik, te weten Europees kampioen Vander Poel en wereldkampioen Van Aert.
Alleen het hoofd moeten buigen voor een buiten
categorie fietsende Vander Poel, is op zich al een
overwinning waard. Zijn prestaties brengen de
spanning terug die er in de crosswedstrijden de
laatste weken uit was gegaan. Dat de balkjes op
de maximumhoogte van 38 cm waren gelegd, met
een tussenruimte van amper 4,10 m, was duidelijk
naar de zin van Miguel die er alleen feilloos wist
over te springen.
Toch ook eens de verdienstelijke 8e plaats van
broer Dieter in de kijker plaatsen.
De doorgedreven inspanningen van daags voordien eisten in de zandcross te Koksijde duidelijk
hun tol. Meer dan een toch verdienstelijke 8e
plaats in deze Wereldbekercross zat er deze keer
voor Michael niet in.
(Nomort)

ONTVANGST KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA IN GEMEENTEHUIS TE WINGENE...

NU OO

K

TOTAA
RENOV LATIE
&
VLOER
WERKE N

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

Op zaterdag 24 november 2018 was er naar aanleiding van het Sint-Ceciliafeest een officiële ontvangst in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is een
traditie dat onze Koninklijke Harmonie op de dag van deze viering een rondgang doet door de centrumstraten van de gemeente om aan te tonen dat er
Cecilia wordt gevierd en na deze rondgang is er ook een eucharistieviering in de Sint-Amanduskerk. Daarna volgt al spelend de tocht naar het gemeentehuis voor de traditionele ontvangst. Het gebeurt niet ieder jaar dat er zoveel leden van de harmonie een ereteken of een speciale vermelding krijgen voor
trouw lid aan de harmonie. Secretaris Arne Vermeersch gaf ons een overzicht van de gevierde en verdienstelijke leden van onze harmonie.
De eretekens worden gegeven naar aanleiding van het aantal jaren dat de mensen lid zijn van Vlamo of één van zijn voorgangers. De mensen die hier
onder vernoemd worden, zijn dus niet noodzakelijk al die jaren lid van onze eigen vereniging. Er zijn er ook bij die eerst lid waren van een andere vereniging die ook aangesloten is bij Vlamo.
Voor 5 jaar lidmaatschap: Ingelaere Ruben, Schoonbaert Stan en Vanparys Martin. ; Voor 10 jaar lidmaatschap: Werbrouck Henriette, Rysman Tine en
Quintyn Jens ; Voor 15 jaar lidmaatschap: Vermeersch Jen ; Voor 20 jaar lidmaatschap: Vandendriessche Joachim ; Voor 30 jaar lidmaatschap: Volckaert
Roger ; Voor 40 jaar lidmaatschap: Fraeyman Danny en Vermeersch Arne.
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HUWELIJK

ALEXINE UIT ZWEVEZELE
IN MUSICAL “SCROOGE”

Sam & Marjon

Vanaf 9 december zijn er in de stadschouwburg
in Antwerpen de voorstellingen van de kerstmusical ‘Scrooge’, een productie van Music Hall en
staat Alexine Van Houtteghem, dochter van Nancy
Verbergt en Peter Van Houtteghem woonachtig te
Zwevezele met een topcast op het podium. De cast,
met onder anderen Warre Borgmans, Frank Hoelen
(de vader van Ian Thomas) en Korneel Defrancq
(zoon van Kurt), spreekt voor zich.

Op zaterdag 10 november 2018 gaven Sam Malfait en Marjon Debruyne elkaar hun jawoord in
het gemeentehuis van Wingene. Zij wonen in de
Leen te Ludiekstraat 14 te Aarsele.

Viergeslacht in mannelijke lijn

Overgrootvader Maurits Van Maele (85 jaar), opa
Wim Van Maele (58 jaar), papa Stijn Van Maele (30
jaar), Remi Van Maele (9 weken).

†

IN MEMORIAM

†

DE HEER

NIELS
VAN DOORNE
vriend van Elien Danneels
papa van
Geboren te Brugge op 10 augustus 1989
en thuis te Wingene overleden
op 25 november 2018.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden
in intieme kring.
Uitvaartzorg Deruddere Wingene-Beernem
online condoleren op www.uitvaartzorgderuddere.be

†

IN MEMORIAM

†

MEVROUW

JENNY
ALLIET
weduwe van de heer
Willy Alliet († 2013)
Geboren te Ruddervoorde op 5 oktober
1932 en overleden in het AZ Delta te Roeselare op 24 november 2018.
De uitvaartdienst vond plaats op
DONDERDAG 29 NOVEMBER ‘18 om 11u30
in aula ‘de Schorse’ te Zwevezele.
Uitvaartzorg Denolf, Zwevezele-Wingene.
Online condoleren op www.uitvaartzorgdenolf.be
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Alexine danst al sinds haar 4 jaar en zit momenteel in het 6e leerjaar in de Regenboog te Zwevezele en ze heeft nog 1 broer en 2 zussen.
Haar grote zus Justine heeft, via een reclamespotje van Studio100, haar in 2015 ingeschreven
om auditie te doen bij de dansstudio ijvi Hagelstein
die samenwerkt met Studio 100. Alexine was door
de auditie Ballet, Jazz en zang. Totaal onverwacht.
Ze heeft er twee jaar Ballet en Jazz gevolgd, zang
kon ze op die jonge leeftijd niet combineren. Dit
was in voorbereiding om eventueel mee te kunnen
doen in de “Samson en Gert kerstshows”.
Toen kreeg ze in 2017 de kans om auditie te
doen voor een musical opleiding. Daar kon ze dans
en zang combineren en intussen danst en zingt
ze daar al 2 jaar. Haar ouders (beiden zelfstandig)
moeten 2 maal per week naar Antwerpen rijden,
maar hebben het ervoor over. Bij Studio 100 was
dit 3x/week.
Via het productiehuis waar ze nu danst kreeg ze
de gelegenheid om auditie te doen voor de musical
“Scrooge”. Na de eerste ronde werd ze geselecteerd
en maakt ze nu deel uit van het Kinderkerstkoor
en speelt ze ook nog twee extra kleine rolletjes, ze
speelt o.m. ook het zusje van de kleine Tiny Tim.
In april heeft Alexine ook gefigureerd in de musical “Dolfje Weerwolfje” die uitgeroepen werd tot
beste Kindercast en vorig jaar figureerde ze ook in
de musical “De gelaarsde kat” van de Efteling. In
april volgend jaar doet ze ook mee in de musical
“Roodkapje”. Soms doet ze ook een figuratie in o.a.
reclamespotjes en in Familie vorig jaar is ze ook al
eens te zien geweest. In januari komt er een nieuwe serie uit op Ketnet “#LikeMe” en is ze de eerste
aflevering te zien. Deze serie is gemaakt vanuit het
productiehuis waar ze nu musicalopleiding volgt.
Stemmetjes heeft ze ook al eens ingesproken en
dit voor een Legospotje. Het enige dat nog ontbreekt is modellenwerk, die ze ook nog graag zou
willen doen.
Toch blijft ze met haar voeten op de grond en
weet ze dat studeren ook belangrijk is. Volgend
jaar moet ze naar het eerste middelbaar en hoopt
ze dat ze dit kan blijven combineren. Andere vrije
tijd is er uiteraard niet meer over.
Vorige donderdag was er ook een voorstelling in
“Van Gils en gasten” en was deze namiddag voor
haar ook een hele belevenis.
Haar jongere zusje, Phéline heeft ook de microbe te pakken en heeft dit jaar ook al twee maal op
de planken gestaan in het Capitool Gent en de
stadsschouwburg Antwerpen met de musical “De
sprookjessprokkelaar” van de Efteling en vorig jaar
de musical “De gelaarsde kat”. Phéline volgt ook
een musicalopleiding in Gent.

Nieuws uit de openbare bibliotheek van Wingene

Boekenoogst “Die Leese Beese”
Vanaf deze week in de bibliotheek: nieuwe
strips van Superman, Batman, Captain America
en The Avengers!
Romans
- In de maneschijn (thriller), M.J. Arlidge
- Bestsellerboy, Mano Bouzamour
- De genezer (detective), Toni Coppers
- Sr. (autobiografisch), Bavo Dhooge
- Stromboli, Saskia Noort
- De zeventiende verdachte (thr.), James Patterson
- Wanneer het water breekt, Chris De Stoop
- Oktober (thriller), Søren Sveistrup
- Hot mess (humor), Lucy Vine
Informatieve werken
- Onze lucht (natuur/milieu - milieuproblemen),
Wouter Lefebvre
- Het pillenprobleem (mens - lichaam/gezondheid
- geneeskunde - geneesmiddelen), Dick Bijl
- Rouwe kost (mens - lichaam/gezondheid - dood
- rouwen), Hanneke Van de Plassche
- Alleen met jou (mens - relaties - partnerrelaties),
Rika Ponnet
- Dagboek van een getuige (samenleving - misdaad/geweld - georganiseerde misdaad), Astrid
Holleeder
- Verdraaid! (samenleving - media/cultuur - media), Baldwin Van Gorp
Dvd’s
- House M.D. - seizoen 1 t.e.m. 8, Hugh Laurie
Jeugd - Romans
- Operatie Pisang (humor), Jozua Douglas
- Tracy Lacy zet de school op stelten!!! (school),
Tania Lacy
- Ik wil hier weg! (school), James Patterson
- De ergste jaren van mijn leven (school), James
Patterson
- Papa bandiet (humor), David Walliams
Jeugd - Boekstart (voor baby’s), Kleuter-, Peuter- en Weetboeken
- En nu lekker slapen, Sam! (K - dagelijks leven slapen), Amy Hest
- Kleine nachtverhalen (K - dagelijks leven - slapen), Kitty Crowther
- Omdat ik je zo graag zie (K - mens/lichaam - familie - grootouders), Milja Praagman
- Hoe schrijf ik zelf een waanzinnig boek? (W - taal),
Andy Griffiths
- Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten over
de Egyptenaren (W - het oude Egypte) (A), Sarah
Devos
Jeugd - Dvd’s
Nachtwacht - volume 1, Gert-Jan Booy
Nachtwacht - volume 5, Giovanni Kemper
Nachtwacht - volume 6, Giovanni Kemper

†

IN MEMORIAM

†

De heer ANTOINE HAECK
weduwnaar van mevr. Laura Callewaert
Geboren op 30 april 1927 en overleden
op dinsdag 27 november 2018.
De plechtige rouwdienst heeft plaats
in de St.-Amandskerk te WINGENE op
MAANDAG 3 DECEMBER 2018 om 10u.
Uitvaartzorg Deruddere Wingene-Beernem
online condoleren op www.uitvaartzorgderuddere.be

R O U W B E D A N K I N G
De families Craeymeersch-Mulier danken zeer
oprecht alle familie, vrienden en kennissen
voor hun deelneming bij het heengaan van
mevrouw Marie-Hélène Craeymeersch.

VETPOTTEN

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM VOOR OCTAVE EN LISETTE TE ZWEVEZELE...

Dat politici maar al te graag in de met ons belastinggeld gespekte vetpotten graaien, is al langer
geweten. De voorbije dagen werd dit nog maar
eens op een wansmakelijke manier duidelijk gesteld als het opnieuw ging over de zogeheten
‘uittredingsvergoeding’.
Het begon bij CD&V-staatssecretaris Vandeurzen die zich in mei van volgend jaar niet meer
verkiesbaar stelt. Hij heeft meteen recht op een
uittredingsvergoeding van 428.000 euro. Je hoeft
bovendien geen jaren in het parlement gezeteld
te hebben om dergelijk bedrag op te strijken. Ook
voor Pieter De Crem (CD&V) staat een soortgelijk
afscheidspremie te wachten. Ook hij stelt zich
straks geen kandidaat meer. Dat zal dan wellicht
niet alleen zijn om uitsluitend burgemeester te
worden van Aalter-Knesselare, maar eerder uit frustratie en onvrede voor het feit dat hij gepasseerd
wordt door collega Kris Peeters voor het lijsttrekkerschap bij de komende Europese verkiezingen.
Beiden hebben al verklaard dat ook in hun ogen
overdreven bedrag, te zullen opnemen. Om hun
gegraai te rechtvaardigen halen de politici aan dat
er voor hen geen sociaal statuut bestaat. Maar dat
is fout. Zij kunnen genieten van een eigen ziekteverzekering, van een hospitalisatieverzekering en
een riant pensioenstelsel. Alleen werklozenvergoeding wordt hen ontzegd.
Een ander geluid hoorden we dan weer van de
81-jarige Herman Decroo van Open VLD met inmiddels 51 jaren dienst in het parlement. In het
tv-programma Terzake openbaarde hij dat hij bij
een eventuele opstap deze uittredingsvergoeding
niet zal opnemen. Hij verduidelijkte daarbij dat met
de bewering dat hij de toekomst van de jongeren
hierdoor niet wil hypothekeren.
Daarmee zijn we evenwel nog niet rond. Door
het feit dat straks de provincieraden gehalveerd
worden, vallen ook daar straks een aantal lege
zetels in het halfrond te zien. En ook voor deze
dames en heren valt straks een riante uittredingsvergoeding te incasseren. Vraag maar aan Alexander Vercamer van CD&V. 35 jaar lang is de man al
gedeputeerde in de provincie Oost-Vlaanderen. Op
3 december, als zijn opvolger aantreedt, mag hij
zich ruim 365.000 euro rijker rekenen. Niet dat dit
bedrag in een keer op zijn rekening belandt. Door
zijn lange staat van dienst heeft Vercamer recht op
het maximum van 48 maanden uittredingsvergoeding à rato van 7.611,49 euro per maand. Bij de volgende installatie van onze provincieraden zullen
er negentien van de dertig gedeputeerden niet
meer bij zijn. Zij hebben bijna allemaal recht op een
uittredingsvergoeding, goed voor in totaal van 2,4
miljoen euro. Kan het toch niet met wat minder?

Op zondag 18 november 2018 vierden Octave (Taf ) en Lisette Van Bruwaene-Vansimaeys hun 50 jaar
huwelijksleven. Het feest ging door in restaurant Coeur d’Amis te Zwevezele. Een delegatie van het gemeentebestuur kwam de jubilarissen feliciteren en een passend geschenk werd aan hen overhandigd.
Jubileren is even stilstaan en morgen samen verder gaan op de weg die ze al 50 jaar bewandelen. Op
deze feestelijke dag werden heel wat herinneringen naar voor gebracht.
Zo zien we dat Taf geboren is in de Aspergemstraat te Zwevezele op 9 augustus 1942 als 3e in een
gezin met 4 kinderen. Hij volgde het lager onderwijs in de jongensschool tot zijn 14 jaar. Daarna ging
hij één jaar naar het Klein Seminarie in Roeselare, Taf ging niet graag naar school en bleef thuis op
15-jarige leeftijd om op het landbouwbedrijf van zijn ouders te werken, een bedrijf met koeien, diverse
groenten, maar ook tabak gezaaid, gesneden en opgenaaid. Toen Taf 18 jaar was moest hij zijn legerdienst vervullen. Na een opleiding in Heverlee moest hij naar Westhoven voor de bouw van bruggen en
wegen, hij werd er ingezet als vrachtwagenchauffeur. Terug thuis werkte hij verder op het landbouwbedrijf. Toen hij 25 jaar was gooide hij het over een andere boeg en koos voor bloemen en trok voor
8 maanden naar Nederland op een grote bloemenkwekerij om er de stiel te leren. Eens de leerschool
gepasseerd ging hij zelf aan de slag en ondertussen had hij Lisette leren kennen. In de Yzerbergstraat
bouwde hij zelf hun huis, de serre en de loodsen. Ze kweekten er 9 jaar gerbera’s, anjers, lelies en alle
snijbloemen. In 1979 maakten ze de switch en trokken ze naar de wekelijkse markten met hun snijbloemen. Hij begon op de Roeselaarse markt, maar Taf had meteen succes en vervolgens trok hij naar
de markten van Harelbeke, Torhout, Wervik en Izegem. Taf ging op 63-jarige leeftijd op pensioen. Nu
wordt de zaak verder gezet door hun dochters Els en Leen, samen met hun partners.
Lisette is geboren op 15 februari 1945 te Zwevezele als 4e in een gezin met 4 kinderen. Het gezin
woonde in de Yzerbergstraat. Lisette volgde les in de Mariaschool op de Hille tot haar 12e jaar en tot
haar 15 jaar naar de burgerschool in Roeselare. Na schooltijd bleef ze thuis werken op het bedrijf van
haar ouders waar koeien, varkens, mestkippen, konijnen gekweekt werden en verschillende teelten op
het land. Na haar huwelijk verhuisde ze naar de Yzerbergstraat 46, waar ze in 1968 de zaak mee hielp
opbouwen, ze hielp mee aan de kweek van snijbloemen en hield ook winkel thuis. In 1970 werd de
tweeling Leen en Lisette geboren, Lisette stond dan in voor het huishouden en de zorg voor de tweeling. In 1980 ging Lisette mee naar de markten. Ze kijkt nu dankbaar terug op een mooie bloemenhandel die de kinderen nu verderzetten. Taf en Lisette leerden elkaar kennen op de Breughelfeesten in
een dancing achter het gemeentehuis, waar ze samen dansten. Er werden verder afspraken gemaakt,
Lisette was 23, Taf 26 jaar. Op 16/10/1968 werd er getrouwd. Na het feest trokken ze meteen naar de
Yzerbergstraat, Taf herinnert zich nog dat ze bij buren water moesten halen om ’s morgens koffie te
maken. Taf en Lisette hebben twee dochters grootgebracht. Leen werd eerst geboren en 10 minuten
later kwam Els ter wereld. Leen is samen met Stefaan en Els is samen met Kris. Aan de jubilarissen onze
hartelijke gelukwensen en nog veel mooie jaren samen in goede gezondheid.
Foto : Peter Detavernier.

(Nomort)

PROVINCIALE LAUREATE OPSTELWEDSTRIJD DAVIDSFONDS ZWEVEZELE...
Op zondag 25 november 2018 was er de proclamatie in de raadzaal van het gemeentehuis voor Davidsfonds Zwevezele naar aanleiding van de jaarlijkse
opstelwedstrijd ingericht door het plaatselijke Davidsfonds. Vanuit de Davidsfondsafdeling van Zwevezele hebben 126 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar deelgenomen aan de wedstrijd. Het thema was ‘VRIENDSCHAP’. Er was er één die er ver bovenuit kwam met haar werkje ‘Vriendschap is sterker dan
de oorlog’. Het was Ashley Bossuyt uit de Regenboogschool die haar prachtig werkje mocht voordragen in het gemeentehuis. Ze deed het uitstekend en
vastberaden en vanuit de gemeente kreeg ze de officiële bevestiging van haar schrijftalent. Ashley kreeg dan ook van schepen Lieven Huys de felicitaties
mee, ook woorden van dank aan juf Marijke Devos van klas A van school ‘De Regenboog’, aan de ouders en aan het Davidsfondsbestuur. Ashley is dus provinciale laureate van de West-Vlaamse Davidsfondsafdelingen. Proficiat !!!
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Kwaffeuze aan huis

HERNIEUWING JAARABONNEMENT
De Wingense Krant 2019

Karen Van Eeghem
0479 35 18 39

50 euro/jaar (48 nrs.)

HORTA VANDECAVEYE
blijft bereikbaar zonder omwegen
vanuit centrum Wingene

FEEST VOOR ELK KIND
Het geven van geschenkjes neemt soms een
grote hap uit een krap budget. Daarom sloegen
de cel dienstbaarheid van het Interparochiaal team
Wingene en de brugfiguren van scholengemeenschap Driespan en het sociaal huis opnieuw de
handen in elkaar.
Ook dit jaar is de speelgoedactie een groot succes. Dankzij de vele helpende handen konden de
brugfiguren 97 kinderen een pakketje vol plezier
bezorgen. Het sociaal huis wil dan ook iedereen
die iets geschonken heeft en alle vrijwilligers van
harte bedanken voor de succesvolle actie.

Ook dit jaar vragen we U om uw abonnement te hernieuwen met het toegestuurde
overschrijvingsformulier. De prijs bedraagt
net als vorig jaar 50 euro.
Om geen onderbreking te hebben in de
bezorging van de Wingense Krant vragen
wij uw betaling uit te voeren vóór 15
december 2018.
Indien iemand anders de betaling voor u
uitvoert gelieve bij de mededeling dan de
naam van de abonnee erbij te vermelden.
Bovendien hebben abonnees, net zoals
het voorbije jaar recht op 5 gratis zoekertjes per jaar. (waarde : 12,50 euro).
Het is uiteraard ook mogelijk om contant
te betalen en dit op het bureel van ‘t blad,
Hoogweg 44 te Wingene.

FAMILIEVOORSTELLING BAMBOLE
De ongelukkige en zieke Koen krijgt op een
dag een nieuwe buurvrouw. Ze fietst en zingt heel
graag. De buurvrouw blijft maar nieuwe pakjes krijgen met babyspullen, want ze is namelijk in blijde
verwachtig van een echte Bambole !
Voor en na de voorstelling kan u, samen met
uw kinderen, genieten van de kinderanimatie van
Theater Froefroe.
De voorstelling gaat door op zaterdag 15 december in CC de Wissel te Zwevezele om 15 uur
en 16u30 en is een organisatie van het gemeentebestuur i.s.m. het oudercomité Centrumschool
Wingene.
Tickets kosten 8 euro en 4 euro (-12j) en te verkrijgen bij reservatiedienst de Alk 051 65 04 40 of
cultuurtickets@wingene.be of oudercomité Centrumschool Wingene, 0478 90 79 26 of miguel.
huys@gmail.com.

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

AANKOOP - VERKOOP
Info: 0475 49 63 00

zoekt:

VERTEGENWOORDIGER
Bediende of zelfstandige
Werk in Wingene en omgeving
Fulltime of partime. Bezoek kmo’s
Zeer hoge commissies
Zeer goede toekomst
Mail brief + cv: jeroen@handelsgids.be

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.
De LEVENDE K ERSTBOMEN rechtstreeks uit de
Ardennen zijn gearriveerd ! Geen naaldverlies,
in vele maten beschikbaar, prima kwaliteit én aangename dennegeur ! Eén adres : HORTA VANDECAVEYE – Beernemstwg 16 – Wingene – 051 65 53 29.
TE KOOP: 1-persoonsbed + nachttafel ; lattenbodem + matras (beige kleur) ; Dekbed 1 pers.,
flanelovertrek (2x), katoenovertrek (2x) ; 1 matras
1-persoonsbed. Samen € 210. Tel. 0496 14 02 65
na 18 uur.
HUISHOUDHULP GEVRAAGD: Maandag- en
donderdagvoormiddag. Centrum Wingene. Tel.
0497 29 54 97.
TE KOOP : Ronde eiken tafel, Ø 1,10m, uitschuifbaar met 4 eiken stoelen. € 100. Tel. 051 61 21 08.
GEVRAAGD: Administratief thuiswerk, op zelfstandige basis. Te veel werk, te weinig tijd, contacteer
me op het nr 0474/95 03 66.
WILT U GOEDKOOP VERWARMEN ?? Bestel dan
uw kolen : Unionbriquetten of de duitse Ibbenbuhren antracieten 12/22 of 20/30 bij Vermeulen
bvba op 051/65 69 89. Wij verkopen ook strooizout in zakjes van 25 kg.
KERSTBOMEN : groen, blauw, nordmaniana (geen
naaldverlies), Willy Devos, Peerstalstraat 33, Wingene. Tel. 050 27 75 06.
GEZOCHT : Weide om te huren voor paarden of
een landbouwer op rust die weide en stal vrij heeft
om te huren. Tel. 0494 62 98 60.
TE KOOP : Kleine balen tarwestro, tel. 051 611 507.
GRATIS AF TE HALEN : Zonnebank met 2x 12
lampen. Tel. 0477 77 39 45.

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

