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

D E  K L E I N E  W E E K K A L E N D E R
Z 2 H. Justus van Lyon, H. Ingrid, H. Kallista.
M 3 H. Gregorius de Grote, H. Remaclus.
D 4 H. Rosalia, H. Marinus, H. Mona, H. Iris.
W 5 H. Bertinus van Poperinge, H. Urbaan, H. Rhaïssa.
D 6 H. Magnus, H. Beata, H Gundolf.
V 7 World Duchenne Awareness Dag, H. Hilduard.
Z 8 Int. Dag v/d Alfabetisering, H. Adriaan, H. Nestor.

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

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

 GASELWEST : Tel. 051/42.31.11 - Defecten 
078/35.35.00 - Gasreuk 0800/65.0.65 - Defecte 
straatlampen 0800/63.5.35.

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

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

 Ziekenwagendienst - Christ. Ziekenfonds C.M. 
Tel. 051/30.30.30.

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

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

 RODE KRUIS ZWEVEZELE
 Ziekenvervoer dag en nacht, tel. 105. ; Hulpdienst: 

0475/89.89.54 - 0478/31.13.13 - 0473/68.20.46.

 HET VLAAMSE KRUIS 
Verantwoordelijke voor Wingene : 
Els Sucaet, Zandbergstr. 20, tel. 051/70.95.33.

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

 DE WINGENSE KRANT NIET ONTVANGEN ?
 Indien U ‘De Wingense Krant’ niet hebt ontvangen, 

gelieve ons 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 

SPECIALE ACTIE ABONNEMENT De Wingense Krant  - Tot eind 2018 of eind 2019
U kunt zich laten abonneren tot eind 2018 voor 15 euro (17 nrs. wekelijks postbedeeld) of 62 euro tot eind 2019 (66 nrs.).
U kan betalen in de drukkerij, Hoogweg 44 te Wingene of stort vandaag nog op rek. nr. BE26 4739 0345 5129 met ver-
melding ‘Abonnement W.K.’. U kan ook telefoneren op nr. 051 65 65 20 of stuur ons een mailtje : wingensekrant@telenet.be. 
Wij zorgen dan voor het nodige. Reageer snel en profiteer van dit uitzonderlijk aanbod. Losse nummers aan 1,40 euro kunt U 
steeds verkrijgen bij ‘De Broodkrant’, Oude Bruggestraat ; Dagbladhandel Bellucci, Beernemstraat, Wingene ; Huis Pinocchio, 
Hille, Zwevezele of in de drukkerij, Hoogweg 44).
Dit is een kennismakingsnummer voor niet-abonnees en verschijnt in alle huizen van Wingene en Zwevezele met extra reclameblad-
zijden. Onze normale uitgave bevat 8 bladzijden. Iedere maand (uitgez. juli) worden extra bladzijden toegevoegd met fotoreportage 
van geboorte, huwelijken, enz…

HET FEIT VAN DE WEEK
In deze rubriek had ik het eerder over ons te 

benijden sociaal zekerheidstelsel. Het biedt zowat 
zorgzekerheid aan alle lagen van de bevolking, een 
paar zeldzame uitzonderingen niet te na gespro-
ken. Pensioen, werkloosheid, ziekte en noem maar 
op, er is een vangnet voor voorzien zoals vrijwel 
nergens elders ter wereld. 

Dit stelsel is er evenwel niet vanzelf gekomen. 
Er is voor gestreden, de ene bevolkingsklasse al 
wat meer dan de andere. Ik verwijs naar de aan-
grijpende �lm ‘Daens’ waarin de wantoestanden 
van de arbeidersklasse in beeld werden gebracht. 
Arbeiders namen het heft eerst in eigen handen, 
gevolgd door organisaties als het socialisme en la-
ter ook door  de katholieke kerk. Daaruit groeiden  
onze syndicaten, ziekenfonds, pensioenkassen, 
zorginstellingen en ga zo maar door.  

Het volk heeft inderdaad niet gewacht op ini-
tiatieven van instellingen of overheid. Die werd 
overigens maar wakker toen de onzekerheid van 
de massa’s de zekerheid van de bevoorrechten 
ging bedreigen. 

Mede geïnspireerd vanuit de traditie van de 
Middeleeuwse gilden, en soms ook vanuit het ge-
dachtegoed van de utopische socialist Proudon, 
groeiden in het begin van de 19e eeuw kleine, 
plaatselijke en beroepsgebonden ‘Maatschappijen 
van den Onderlingen Bijstand’; Sociétés de Secours 
Mutuelles, de eerste mutualiteiten. Ik verwijs hier-
bij naar de Maatschappij van Onderlingen Bijstand 
‘Nood zoekt Troost’ zoals die halfweg 19de eeuw in 
Wingene werd opgericht en beheerd door meester 
Landuyt, destijds in de Pastorijstraat gehuisvest. 
Vandaar is later het huidige ziekenfonds gegroeid. 

Het verzekeren tegen inkomensverlies en bijko-
mende uitgaven ingevolge ziekte, was slechts een 
van de vele functies die de mutualiteiten waarna-
men. Overigens vinden zowel de vakbonden, de 
sociale zekerheidsinstellingen, de ziekenfondsen, 
de coöperaties, de arbeidsbemiddeling, enz. hun 
feitelijke oorsprong in deze maatschappijen. Op 
basis van de bijdragen van aangesloten leden, 
betaalden ze een dagvergoeding bij ziekte, een 
begrafenisvergoeding bij overlijden, een ‘pensi-
oen’ (werkonbekwaamheid op hoge leeftijd), enz. 

Deze maatschappijen gaven een eerste gestalte 
aan de nieuwe mekanismen die de arbeiders lang-
zaam zouden opbouwen tegen de onzekerheden 
waarin de industriële revolutie hen gestort had. 

Maar dit ideeëngoed groeide slechts langzaam. 
Vele van deze maatschappijen ontstonden in een 
erg paternalistische sfeer. De ‘erecomités’ van deze 
maatschappijen bestonden vaak uit leden van de 
burgerij (priester, onderwijzer, notaris) die er vaak 
ook de leiding van waarnamen. Autonome orga-
nisaties geleid door de arbeiders zelf, waren in het 
begin bijzonder schaars. De oprichting van de Bel-
gische Werkliedenpartij (1885) en Rerum Novarum 
(1891) zouden hierin een keerpunt betekenen.

Het duurde echter tot diep in de twintigste eeuw 
eer België een veralgemening van de sociale zeker-
heid kende. Het Belgisch systeem zou, langer dan 
waar ook in Europa, gedomineerd blijven door de 
idee van de gesubsidieerde vrijheid.

In 1886 bracht de Koninklijke Commissie van  
de Arbeid haar verslag uit. Het zou de daarop vol-
gende jaren, traag maar onomkeerbaar, aanlei-
ding geven tot het tot stand komen van de eerste 
arbeidswetgeving, de eerste sociale zekerheidsre-
gelingen. Om het bij enkele te houden: 1887- de 
wet die uitbetaling van lonen in natura verbiedt, 
evenals de uitbetaling ervan in herbergen; 1889-
wet ter beperking van de vrouwen- en kinderar-
beid; 1898- wet tot subsidiëring van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen; 1905- wet op de zondags-
rust, en zo verder. Zo werd voorzien om één frank 
ziekte-uitkering per dag te voorzien, maar niet 
voor vrouwen! 

De jeugd van tegenwoordig proberen een beeld 
op te hangen hoe de leefomstandigheden tot pak-
weg halfweg vorig eeuw waren, blijft een  moeilijk 
gegeven. Er is de overleving, er zijn geschriften, 
foto- en �lmmateriaal, maar dat kan nooit de wer-
kelijkheid illustreren. Stel je voor: een auto was nog 
een zeldzaam vervoermiddel, telefoon was nog 
nauwelijks ingeburgerd, evenmin als de radio. Tv is 
er pas in de vijftiger jaren gekomen en de compu-
ter nog een paar decennia later. We kregen een bad 
en een WC met speling. Ook de arbeidsomstandig-
heden waren niet wat ze nu zijn: van een 48-uren-
week was er nog amper sprake, laat staan van een 
36-urige werkweek. Van drie weken vakantie had 
vroeger niemand durven dromen, waardoor er van 
vrije tijd nauwelijks gewag mag gemaakt worden. 
Veel van onze (voor-) ouders hebben nooit de zee 
gezien. Voor de latere generatie was een �etstocht 
naar ons Noordzeestrand al een hele bedoening. 
Een etentje in een gerenommeerd restaurant, dat 
was niet voor de gewone man weggelegd. En dan 
hebben we het nog niet gehad over het onder-
wijs. Voor arbeiderskinderen was een overstap 
naar het secundair onderwijs al uitzondering, laat 
staan universiteit. 

Kortom, we hebben in een paar generaties een 
enorme weg afgelegd waarvan we ons niet altijd 
bewust meer zijn. En toch  moeten we ons daarvan 
blijven laten doordringen en dankbaar blijven om 
wat onze (voor-)ouders hebben moeten doorstaan 
om zover te komen.

Uit hoofde van mijn afkomst en mijn vroeger 
beroep, wil ik daar bij een volgende gelegenheid 
nog wel eens verder over doorbomen.

(Nomort)

Mevrouw Maria Wybo en Marleen Verstraete 
danken zeer oprecht alle familie, vrienden en 
kennissen voor hun deelneming bij het heen-
gaan van hun echtgenoot en vader de heer 
André Verstraete.

R O U W B E D A N K I N G
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ACTIVITEITENKALENDER
�  �  �

GEZINSBOND WINGENE

SNEUKELWEEKEND 
KVLV-LG ZWEVEZELE

Eetfestijn Barbecue à volonté
Op zaterdagavond 8 september organiseert 

Landelijke Gilde Zwevezele hun jaarlijkse eetfes-
tijn ‘Barbecue à volonté’, incl. aperitief, assortiment 
groenten, frietjes, dessert. Dit gaat door bij De-
schout Potatoes, Brugsesteenweg 22 te Zwevezele 
(grens Zwevezele –Ruddervoorde). Kaarten kosten 
16 euro voor volw. en 11 euro voor kinderen. Aan-
vang om 19u30. Kaarten bestellen tegen ten laatste 
maandag 3 september op tel. 051 61 21 98.

19e  gezinsvriendelijke landelijke sneukeltoer 
KVLV-LG Zwevezele  op zondag 9 september
Starten kan tussen 13u en 15u,  �etstocht van 

ongeveer 25 km. Start bij Deschout Potatoes.
Kaarten (9€ - 6 sneukels) bestellen tegen ten 

laatste maandag 3 september bij de bestuurs-
leden van KVLV-LG. Voor meer info 051/61 30 85 
of 051/61 21 98 of in het KBC kantoor Zwevezele. 

VOGELSHOW ‘DE SNEPPE’
Geen septemberkermis zonder VOGELSHOW.

Sedert zijn oprichting in 1955 organiseert vogel-
liefhebberbond De Sneppe ononderbroken op 
septemberkermis een jaarlijkse vogelshow en vo-
gelbeurs. Dit zal voor 2018 niet anders zijn. 

De 63ste editie gaat opnieuw door in het Paro-
chiaal Centrum, Oude Bruggestraat 9 .

Op kermiszaterdag en zondag 1en 2 septem-
ber zijn er honderden vogels te kijk en te koop.

De show is doorlopend en gratis toegankelijk 
van 8.30 u tot 18.30 u

In de gezellige cafetaria worden ervaringen 
uitgewisseld en de bestuursleden maken de leek 
wegwijs in de wereld van onze gevederde vrien-
den en geven tips aan de beginnende liefhebber.

Wie lid wenst te worden kan hier inschrijven. 
Het lidgeld bedraagt 25 euro en ieder lid ontvangt 
maandelijks het tijdschrift “De Witte Spreeuwen” 
van de Koninklijke Belgische Ornithologische Fe-
deratie (KBOF).

Er is ook gelegenheid tot het bestellen van de 
kweekringen voor 2018.

De Elfenkring Najaarsprogramma
Nieuwsgierig hoe het programma voor vol-

wassenen eruit ziet? Kijk dan snel op www.el-
fenkring.wordpress.com en ontdek ook 2 nieuwe 
activiteiten.

Sprookjeshuisje “De Elfenkring”
Balgerhoekstraat 130   8750 Wingene (St.Jan)

Tel : 051-48 78 64 of  0472-707 697
agnesverleye4@gmail.com 

www.elfenkring.wordpress.com

C.C. DE WISSEL - ZWEVEZELE
VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018 vanaf 14 uur

GROENTEKAARTING
t.v.v. Okra Zwevezele

Inleg: 1,50 euro

LAATSTE FIETSDAGUITSTAP OKRA WINGENE VAN 2018
Dinsdag 21 augustus trok Okra Wingene voor de laatste daguitstap van het jaar met 78 �etsers naar 

een onbekende bestemming. Het beloofde een mooie droge dag te worden. Om 9:00 ging het via 
Zwevezele richting Torhout waar in Drie Koningen de eerste ko�estop gehouden werd.

Vandaar vertrokken we via Wijnendale Station en Ichtegem naar Koekelare en aan de Hovaeremolen 
werd halt gehouden om een heerlijk frisse aperitief te drinken waar onze dansverantwoordelijken voor 
mooie muziek gezorgd hadden. Na het aperitief moest er nog 5 km ge�etst worden tot feestzaal De 
Marlo in Leke Diksmuide waar we genoten van een lekkere en ruim voldoende menu.

Omstreeks 15:00 werd het tijd om de terugtocht aan te vatten. Via Vladslo en Koekelare naar de 
Wijnendale Wandeling in Torhout. Onderweg moest er nog rechtsomkeer gemaakt worden wegens 
wegeniswerken. Na een welverdiende verpozing in de tuin met een frisse pint of frisdrank ging het 
verder richting Wingene, maar in Zwevezele gekomen werd nog een laatste maal gestopt voor een 
lekkere cornet.

Ik denk  dat we deze zomer twee heel geslaagde daguitstappen hebben gemaakt. Ik dank alle mede-
werkers voor hun inzet om deze grote groep deelnemers vlot en veilig te begeleiden. Marc als chau�eur 
van de volgwagen,  Jakie als fotograaf en Antoine voor de mooie muziek. Maar ook alle �etsers voor 
het vertrouwen die ze stellen in onze organisatie.

We denken intussen al goed na om voor volgend jaar opnieuw een mooi programma samen te stel-
len. Tot ziens…

Vandycke Erik

GRATIS GEBOORTEGESCHENK 
EN LIDMAATSCHAP GEZINSBOND

Beste jonge gezinnen met een geboorte in onze 
gemeente Wingene,

Naar aanleiding van de nieuwe privacywet krij-
gen we niet meer automatisch jullie adres vanuit 
de gemeente en daarom vragen wij om jullie volle-
dig adres + geboortedatum van het kindje door te 
geven, wanneer je interesse hebt voor het GRATIS 
geboortegeschenk + info gezinsbond te ontvan-
gen. Vroeger konden wij de mensen zelf aanschrij-
ven, maar nu lukt dit dus niet meer.

Je heb recht op dit geschenk en zeker voor de 
ouders met hun eerste kindje, want deze krijgen 
een gratis lidmaatschap erbij, ook voor het jaar 
2019.

Gelieve dus jullie naam + volledig adres door  
te geven aan de verantwoordelijke geboortege-
schenken: hendrik.dierickx@telenet.be of aan de 
ledenadministratie: Jean-Marie Pisvin - pisvinjm@
skynet.be om dit geschenk te kunnen ontvangen .

Het kan ook telefonisch   051 65 82 64. Alvast 
bedankt voor uw medewerking.

Kwaffeuze aan huis
Karen Van Eeghem

0479 35 18 39

BIJEENKOMST 65- JARIGEN WINGENE
Op 21 juni 2003 kwamen we samen als 50-jari-

gen…nu 15 jaar later, doen we dit nog eens over 
op zondag 16 september 2018. Voor de 65-jarigen, 
geboren en getogen in Wingene én die er school 
hebben gelopen. 
Dagprogramma:
- Bijeenkomst om 14u in café New York, Brandstraat 

57, Ruiselede.
- Ontvangst met ko�e en gebak.
- Pol Vanlaere en Luc Neyrinck brengen het verhaal 

van: “De emigrant naar Amerika”.
- 16u vertrek naar Blauwhuis voor een openlucht-

receptie (plaats vóór het vroegere kasteel). In 
geval van slecht weer gaan we naar de school van 
Wildenburg.

- 18u naar restaurant Blauwhuis (Verheye) voor het 
souper *Orlo� met fruitgarnituur en kroketjes/trio 
van desserts en ko�e/ dranken inbegrepen.

- Causerie door John Huvaere: “De schoolmeester 
vroeger en nu”.

Praktisch:
€ 46 pp. te storten op rek. nr. BE65 7350 5106 1996 

met vermelding 65 jaar. Dit geldt als inschrijving! 
Info : Marleen Van Nieuwenhuyse - noel.lievrouw@
detorenvalk.be of John Huvaere - john.huvaere@
gmail.com.

Het inrichtend comité : Annemie Debouck, Mar-
leen Van Nieuwenhuyse, Hendrik Verkest, Patrick 
Huvaere en John Huvaere.
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OKRA - KAARTERSCLUB WINGENE
Uitslag kaarting op 23/08 met 52 kaarters

Wonnen 3 partijen: Vanhove C., Vandewiele R., 
Vandemoortel E., Depla W.

Wonnen 2 partijen: Denolf M., Deserranno J., 
Vanderschuere R., Vandevyvere M., Naeyaert C., 
Dewitte J., Vandermeulen G., Wille J., Fraeyman 
L., Vanoverschelde G., Vermeersch W., Danneels 
L., Frickelo G., Declerck R., Desmet N., Devriese 
J., Deschepper C., Fraeyman R., Debouvere A., 
Vanhove J., Dedeyne H., Biebauw R., Verhelst H., 
Deruddere A.

Wonnen 1 partij: Poelvoorde R., Desmet E., 
Scherrens G., Vanoverschelde M., Debruyne W., 
Vaneenoo W., Vangampelaere L., Denbaes R., Blon-
tia D., Declerck S. en C., Kerckaert L.

Tot donderdag om 14 uur.

BILJART ‘DE WINGENSE CARAMBOL’ 
lokaal : café ‘t Wingens Molenhof - Tieltstraat

Tussenstand Carambol na speeldag 30 op 29-08
1/ Vandenberghe Eric, 2/ Vanhoutte Jooris, 3/ 

Minne Guido, 4/ Minne Andre, 5/ Quintyn Walter, 
6/ Dejaegher Luc, 7/ Vangeertruy Jean-Pierre, 8/ 
Devooght Roger, 9/ Vanparys Firmin, 10/ Bauwens 
Maurice, 11/ Vanparys Johny, 12/ Vandecaveye 
Jacky, 13/ Vangheluwe Walter, 14/ Defauw Noel.

‘DE VREDESDUIF’ - ZWEVEZELE 
lokaal : voormalig RVT Sint-Amand - Hoogweg

Het café is open op zondag van 9 tot 13 uur
Arras 145 jongen (25-08)

1/ Vancauwenberghe-Ally ; 2/ Paret A. ; 3/ Van 
De Casteele John ; 4/ Roets A., 5/ Vancauwenberg-
he-Ally, 6/ Vroman F&E, 7/ Maes-Devoogt, 8/ Roets 
A., 9/ Vancauwenberghe-Ally, 10/ D’Hulster R., 15/ 
Lambrecht Pierre, 17/ Baert Pol, 18/ Delodder 
Valere, 23/ Lambrecht P.
Arras 23 oude (25-08)

1/ Rabaey C., 2/ De Meulenaere G., 3/ Vermeire 
R., 4-5/ De Meulenaere G., 6/ Scherrens M., 7/ Baert 
Pol, 8/ De Meulenaere G., 9/ Rabaey C., 10-11/ 
Baert P.
Pontoise 110 jongen (25-08)

1/ Van De Casteele John, 2/ Verbeke G., 3-4/ Les-
tienne J.-G., 5/ Maes Eddy, 6-7/ Van De Casteele 
J., 8-10/ Van Acker R., 22/ Lambrecht Pierre, 23/ 
Maes Eddy.
Orleans 73 jongen (26-08)

1/ Lannoo-De Clerck, 2/ Honore M., 3/ Verbeke G., 
4-5/ Lannoo-De Clerck, 6/ Huvaere J., 7/ Lannoo-De 
Clerck, 8/ Verbeke G., 9/ Delafontaine R., 10/ Lan-
noo-De Clerck.

DIENSTENCENTRUM GESELLE
- Praatcafé dementie: omgevingshulp en hulpmid-

delen op dinsdag 4/09 om 14 u in CC De Wissel, 
Zwevezele

- Voordracht: Het West-Vlaams dialect op een 
ludieke manier i.s.m. Samana Zwevezele op dins-
dag 11/09 om 14u in CC De Wissel, Zwevezele

- Infosessie: Rouw en verdriet door Manu Keirse 
i.s.m. gezinsbond Wingene op dinsdag 18/09 
om 19u in LDC Geselle, Wingene

Cursussen en clubwerking
- Haak- en breiclub: elke 1ste en 3de dinsdag van 

de maand om 14 u in LDC Geselle, Wingene
- Wenskaartjes maken: 1x per maand om 14u
- Kaartersclub: Om de 2 weken van 14-16.30u

FEESTCOMITÉ FLEURT AVONDMARKT OP
De Wingense avondmarkt, die jaarlijks plaatsvindt op de eerste woensdag van september, wordt 

ook dit jaar opge�eurd door de inzet van het Gemeentelijk Feestcomité Wingene. Met een optreden 
van ‘Lindsay’ en de ‘Ment Party Band’ met gastoptreden van Eveline Cannoot zal de sfeer er zeker 
goed in zitten.

Naar goede jaarlijkse gewoonte zullen de leden van het Gemeentelijk Feestcomité Wingene zich op 
woensdag 5 september opnieuw inzetten om van de avondmarkt een spetterend feest te maken. De 
avondmarkt gaat van start om 18 uur, de bezoekers kunnen opnieuw in de Tieltstraat en Oude-Brug-
gestraat snuisteren langs tientallen kraampjes. Vanaf 19 uur vinden er enkele optredens plaats op het 
Kerkplein.

Om 19 uur zal ‘Lindsay’ de spits afbijten. Lindsay is de zus van de Vlaamse zanger Christo� die begin 
jaren negentig zijn zangcarrière opstartte. Lange tijd koesterde zij zelf geen muzikale ambities, maar 
trad tijdens optredens van haar broer wel vaak op als achtergrondzangeres. 

Hoewel zij jarenlang geen solocarrière ambieerde, tekende Lindsay in 2008 toch een platencontract. 
In 2009 stond Lindsay voor het eerst op het Schlagerfestival in Hasselt, waar zij in de jaren nadien vaak 
terugkeerde. In augustus 2009 bracht ze haar eerste album uit: De mooiste dag. De hits volgden elkaar 
sinds dan steevast op in haar succesvolle solocarrière.

Aansluitend zal de ‘Ment Party Band’ om 20u het podium bestijgen. Centraal in de Ment Party 
band staat acteur David Michiels. David kan je kennen als acteur uit Familie (VTM), Verschoten & Zoon 
(VTM), van gastrollen in De Kampioenen (VRT), Spoed (VTM) en tal van andere televisieprogramma’s. 

Naast een schitterende acteur is David ook een rasecht artiest op het podium. Samen met z’n 4 top-
muzikanten brengt hij live hits als... Ik wil je, Als de nacht verdwijnt, Dos cervezas, Laat de zon in je 
hart,… en talrijke andere. Al deze nummers worden in medleys gespeeld – in soms verrassende arran-
gementen – maar steeds herkenbaar en meezingbaar. 

De ‘Ment Party Band’ zal een optreden geven van 90 minuten, met daarin ook een gastoptreden van 
het bekende MENT-gezicht: Eveline Cannoot. In 2005 nam Eveline deel aan STAR ACADEMY. (VTM) Ze 
eindigde bij de 13 �nalisten en samen brachten ze de single „FAME” uit. Muziek is al jaren haar grootste 
passie! In 2006 deed ze zangauditie en zo werd ze lid van het ambiance-duo “SWOOP !”. Samen met 
Filip D’haeze zette ze 3 jaar lang menige tenten op hun kop! Daar leerde ze ook de kneepjes van het 
vak… In 2009 besloot ze haar eigen weg te gaan. Er kwam al snel een eerste single uit “Waar ben jij?” 
en ook een full-cd “Lief en Leven”. Een cd’tje met 10 Vlaamse nummers over hoe lief zij het leven ziet. 
Vele vlaamse hits volgden nog.

KDV

MAANDAG  3 SEPTEMBER PETANQUE 
TORNOOI WINGENE

Op de terreinen van petanqueclub De Schakel, 
Hoogweg 16 wordt op maandag 3 september 
een petanquetornooi georganiseerd, met name 
3e grote prijs Wassalon Warnez / Ereprijs dakwer-
ken Laethem.

Reeds 102 deelnemers zijn ingeschreven, wat 
beduid op een voltallige bezetting, zelfs op heden 
moeten wij deelnemers weigeren.

Van deze deelnemers tellen wij de aanwezigheid 
van 35 dames, wat bewijst dat dit spel evenzeer 
wordt gespeeld door heren en dames. Iedereen 
speelt 3 wedstrijden. Wij mogen deelnemers ver-
welkomen van alle randgemeenten zijnde Tielt- 
Schuiferskapelle - Ingelmunster - Lichtervelde - 
Zwevezele - Waregem - Ruiselede - Ardooie.

Kom gerust een kijkje nemen op maandag 3 
september met aanvang om 13.30  uur. Misschien 
voelt U dan ook de kriebels om dit spel samen met 
onze leden op donderdagnamiddag te spelen.

Petanque club De Schakel

GOLFBILJARTCLUB 
‘DOOR VRIENDSCHAP STERK’...

Op zaterdag 1 september 2018 is er voor de 
leden van de golfbiljartclub de 5e speeldag van 
het seizoen 2018-2019. De inschrijving start van-
af 19.30 uur, om dan om 20 uur te kunnen van 
start gaan.

Wie niet aanwezig kan zijn of die er niet om 20 
uur kan zijn, gelieve zeker een seintje te geven naar 
Firmin of naar het lokaal bij Kristel. Firmin 0477/77 
39 45 of 051/72 75 85. Tot zaterdag.

Volgende speeldagen zijn telkens op de 1e 
zaterdag van de maand, in januari wordt er niet 
gespeeld. Laatste speeldag is op zaterdag 2 maart 
2019.

Kaartersclub ‘DE VIERWEGENKAARTERS’ 
lokaal : café Vierwegen - bij Vanessa en Peter

Start van het nieuwe seizoen op zaterdag 1 
september om 20h! Iedereen welkom, ook nieu-
we leden!

Thomas De Groote (voorzitter), Geert De Jaeger, Isabel Gadeyne, Freddy Delaey, Claudine De Jans, 
Geert Yde, Martine Vanslambrouck, Johan Verfaillie, Astrid Sys en Gert van de Steene van het Gemeen-
telijk Feestcomité Wingene kijken dan ook vol enthousiasme uit naar de avondmarkt van 5 september!

DANSGROEP WINGENE 
START NIEUW SEIZOEN

Op vrijdag 7 september om 14 uur en telkens 
om de twee weken start dansgroep ‘Blijf jong en 
�t’ het nieuwe seizoen in zaal de tuimelaar (ach-
ter het zwembad de alk). Inl:  Dedeyne  Antoine.

Tel: 051/ 65 70 16 of gsm 0489 437 768.
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VOETBAL KVC WINGENE

VOETBAL SKV ZWEVEZELE

Optiek • Optometrie • Contactlezen

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

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

Nieuwe collecties zonnebrillen en 
optische brillen: Ray Ban, Tommy hil�ger, 

Giorgio Armani, Delvaux, Gucci,…
Steeds gratis opmeting en ook gratis hoortest mogelijk 
(op afspraak). Indien nodig kan er ook bij u thuis opmeting, 
verkoop (glazen+ montuur) of aanpassingen gebeuren.

maandag op afspraak 14 tot 18u30
dinsdag 10 tot 12u 14 tot 18u30
woensdag 10 tot 12u 14 tot 18u30
donderdag gesloten gesloten
vrijdag 10 tot 12u 14 tot 18u30
zaterdag 10 tot 12u 14 tot 17u00

Oude Bruggestraat 4 - Wingene - 051 65 61 69

Dames (2e nat) SKV A - Ghisl. Tertre B  4-2
Het nieuwe seizoen is voor ons A-team heel goed 

begonnen. Na een sublieme eerste helft waarin het 
reële verschil werd gemaakt, won Zwevezele A met 
4-2 van Saint Ghislain B. Doelpunten werden ge-
scoord door Tess (2x), Leni en Ahlopey.

Volgende zaterdag wacht de verplaatsing naar 
Ruddervoorde, aftrap om 14u.
Wedstrijd voor vrijdag 31/08
Reserven (am) FC Izegem-Ingelm. - SKV 20u00
Wedstrijden voor zaterdag 01/09
Dames (2e nat) D. Ruddervoorde - SKV 14u00
U17 (gew F) D. Kanegem - SKV 9u30
U15 (gew K) Dames VK Egem - SKV 13u30
U13 (gew B) SKV A - VP Gits A 13u30
U13 (gew J) SKV B - SK Staden A 13u30
U12 (gew M) SKV - VC Ardooie 13u30
U11 (gew E) SV Rumbeke A - SKV 10u00
U10 (gew B) SKV - SV Loppem B 10u30
U9 (gew B-O) VC Ardooie - SKV 10u15
U8 (gew C) FC Meulebeke - SKV 9u15
U8 (gew W) SK Torhout - SKV B 9u30
U7 (gew H) SKV B - D. Beveren 9u30
U6 (gew A) SKV - D. Beveren 10u30

PETANQUETORNOOI OKRA ZWEVEZELE 
Op  maandag 20 augustus  2018  waren 90 petanquespelers uit de trefpunten van OKRA regio Tielt  en regio Roeselare, aanwezig in het kasteelpark te 

Zwevezele om de 17e editie van het regio petanquetornooi te spelen. Dit jaar hadden we het geluk om tijdens een aangenaam weertje het tornooi op 16 
banen te spelen, verdeeld over drie spellen van telkens zes spelers om er de regiotrofees in de wacht te slepen. De prijzenpot van 250 euro werd verdeeld 
onder de deelnemers die de drie tripletten wonnen. Ook de gemeente schonk aan de éérste man en vrouw uit Wingene/Zwevezele een mooie beker.

Op de foto zien we de winnaars met als winnaar Devos Willy uit Ruiselede en de tweede plaats was voor Duyvejonck Marcel uit Zwevezele (die ook de beker 
van de gemeente in ontvangst mocht nemen als eerste man uit Wingene/Zwevezele). Als winnaar bij de vrouwen was dit Coudenis Marijke uit Pittem die haar 
trofee door iemand anders in ontvangst liet nemen. Pattijn Nelly uit Zwevezele kreeg de beker van de gemeente als eerste vrouw van Wingene/Zwevezele.

Vol trots poseerden de winnaars samen voor de foto met o.m. het regio- en plaatselijk OKRA bestuur, gemeenteraadsleden en schepen van sport Lieven Huys.

MOOIE THUISZEGE
Thuisrijder Vico Braet  was in  de junioreswed-

strijd die vorig weekend in Zwevezele werd verre-
den, duidelijk gemotiveerd om voor eigen publiek 
zijn kunnen te demonstreren. Hij controleerde 
zowat de hele wedstrijd om er uiteindelijk alleen 
van onder te muizen en met een halve minuut 
voorsprong alleen  over de �nish te bollen. Talent 
drijft boven. 

(Nomort)

BBC DE WESTHOEK
Hoewel de competitie pas volgende week van 

start gaat, toch kunnen de mannen van basket-
balclub Zwevezele nu al met trots op de voorbije 
weken terugblikken. Van de vier  wedstrijden die 
zij in het kader van de Beker van Vlaanderen moes-
ten afhaspelen, hebben ze er inmiddels al drie met 
glans gewonnen, wat hen al zeker een plaats in de 
volgende ronde oplevert.

Dat ze met vertrouwen hun promotie naar Nati-
onale A tegemoet zien, kan best worden afgeleid 
uit het feit dat exact met dezelfde ploeg in de 
nieuwe reeks wordt gestart als deze waarmee zij 
promoveerden. Dat getuigt van een ontzettend 
groot vertrouwen in het kunnen van de Lipcasboys. 

(Nomort) 

KETFOOTPLUS ZOEKT NIEUWE 
ENTHOUSIASTE BEGELEIDERS (M/V)
Op zaterdag 25 augustus hebben de spelers en 

trainers van Ketfootplus hun 13de voetbalseizoen 
ingezet. Deze voetbalploeg voor jongeren met 
een beperking is stilaan een begrip geworden in 
Wingene en zijn wijde omgeving. Omdat er heel 
weinig aanbod is voor kinderen en jongeren die 
in een gewone ploeg niet aan de slag kunnen, 
groeit het ledenaantal elk jaar bij. Om alles ver-
der in goede banen te leiden en de kwaliteit te 
kunnen blijven garanderen, zouden we graag de 
trainersploeg met één à twee mensen uitbreiden.

Hiervoor is geen ervaring vereist maar wel de wil 
en het enthousiasme om kinderen en jongeren die 
het wat moeilijker hebben, te begeleiden in hun 
voetbalopleiding. We verwachten dat je je om de 
veertien dagen kan vrijmaken op zaterdagvoor-
middag. Je komt terecht in een competente groep 
trainers die je met raad en daad bijstaan zodat je 
op je eigen tempo de werking en de jongeren kan 
leren kennen. De vacatures staan open voor zowel 
mannen als vrouwen.

 Indien je hiervoor interesse hebt of meer vra-
gen, aarzel dan niet en neem contact op met Marc 
Caerels 0468/334970 of caerels.marc@telenet.be. 
Alle info in verband met de ploeg vind je op www.
ketfootplus.be.

Wedstrijden voor zondag 02/09
1e elftal (3e am) FC Merelbeke - SKV 15u00
1e elftal (3e prov) D. Kanegem - SKV B 15u00
Dames (1e prov) SKV B - SV Bredene A 15u00
Reserven (gew G) SKV - SKD Hertsberge 9u15
U21 (gew E) Jong Male - SKV 9u30

Wedstrijd voor vrijdag 31/08
Reserven (am) E. Wervik A - KVC A 19u30
Wedstrijden voor zaterdag 01/09
U17 (prov) KVC - VK Avelgem 14u30
U16 (prov) SCT Menen - KVC 14u30
U15 (prov) KVC A - SCT Menen A 14u30
U14 (prov) SCT Menen - KVC 10u00
U13 (prov) FC Varsenare - KVC 10u30
U12 (prov) KVC - VK Ninove 10u45
U11 (prov) FC Wetteren - KVC 12u00
U11 (gew E) KVC B - Cl. Roeselare 10u45
U10 (prov) SV Diksmuide A - KVC A 10u00
U9 (prov C-D) KVC - SV Moorsele 9u30
U8 (prov G-H) SK Steenbrugge - KVC 10u15
U7 (gew M) FC Veldegem - KVC A 10u45
U7 (gew O) FC Sint-Joris Sp. - KVC B 9u00
Wedstrijd voor zondag 02/09
1e elftal (3e am.) KVC - VV Zelzate 15u00
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TE KOOP - Wingene
Woning met 2 slpk en 
zonnig tuintje gelegen in 
zijstraatje van Kerkplein. 
Te vernieuwen: ramen, 
keuken en bdk. CV op 
aardgas, elektr conform!
Opp: 137m2  
EPC 476 kWh/m2 

Futselstraat 17
€ 159.000

TE KOOP - Wingene
Ruime perfect onder-
houden alleenstaande 
woning met 3slpk, garage 
en zonnige tuin, landelijk 
gelegen nabij het cen-
trum.
Opp: 1.128m2

EPC 234 kWh/m2

Hoogweg 41
€ 359.000

TE KOOP - Wingene
Klassevolle goed onder-
houden herenwoning 
met 4 grote slaapkamers, 
zolder van 65m2 (extra 
kamers mogelijk), grote 
garage, mooie tuin. CV op 
aardgas. Opp: 405m2  
EPC 647 kWh/m2

Beernemstraat 53
€ 298.000

TE KOOP - Wingene
Instapklare woning nabij 
centrum met 3 slaap-
kamers, garage en tuin. 
Instapklaar, gerenoveerd 
in 2000.
CV op aardgas
Opp: 427m2

EPC 422 kWh/m2

Oude Bruggestraat 94
€ 299.000

TE KOOP - Wingene
Bedrijfsvastgoed met 
woonst: loods van 585m2 
in industriezone, woning 
met 4 slpk’s, volledig 
instapklaar. 
Gelegen op 7min van E40. 
Opp: 3.174m2  
EPC 214 kWh/m2

Schaapdsdreef 4
€ 795.000

TE KOOP - Zwevezele
Halfopen bebouwing met 
3slpk met grote garage en 
smeerput. Rustig gelegen 
nabij de Munkebossen. 
Goede verbinding naar 
Oostkamp.
Opp: 488m2  
EPC 616 kWh/m2 

Sprookjesdreef 4
€ 269.000

TE KOOP - Zwevezele
Te renoveren woning 
met 3slpk, garage en tuin 
centrum Zwevezele. 
CV op aardgas (ketel van 
2004). 
Opp: 280m2 

EPC 617 kWh/m2 

Bruggestraat 148

€ 209.000

TE KOOP - Wingene
Open bebouwing met 
ruim bureel (glvl), 4 slpk, 
garage, 2 carports en 
zuidwest gerichte tuin.  
Volledig instapklaar!
Opp: 633m2

EPC in aanvraag
H. Sacramentstraat 13

€ 410.000

TE KOOP - Wingene
Bouwgrond voor open 
bebouwing met landelijk 
zicht over de velden. 
Zuidgericht en rustig ge-
legen. Volledig uitgerust: 
aansluiting gas, water en 
elektr, gescheiden afvoer.
Opp: 502m2

Ruiseledesteenweg 54
€ 140.000 

TE KOOP - Zwevezele
Centrum Zwevezele
Handelspand (momenteel 
bakkerij) volledig verbou-
wd in 2004. Optioneel: 
aankoop parking recht 
tegenover de deur. 
Opp: 340m2

Bruggestraat 146A

€ 249.000 

TE KOOP - Wingene
Centrum Wingene
Instapklare woonst met 
3slpk, groot zuidwest 
terras en autostaanplaats. 
Ideaal voor wie op zoek 
naar een instapklare 
woonst. 
EPC 149 kWh/m2 

Wyncom 19
€ 249.000

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

ADVIES SCHATTINGVERHUURVERKOOP

WWW.VASTGOEDWANNEYN.BE

TE KOOP - Wingene
Verzorgde gelijkvloerse 
woning met 3 slpk, tuin 
en garage. Instapklaar: 
elektriciteit conform, 
nieuwe CV ketel, nieuw 
dak!
Opp: 871m2  
EPC 292 kWh/m2

Ruiseledesteenweg 54
€ 255.000

Uw woning verkopen? Contacteer ons voor een gratis schatting!

Volg ons op Facebook 
om op de hoogte te 

blijven van alle nieuwe 
panden!

VAN HARTE
WELKOM!

Elien Wanneyn
Jolien Missiaen

Erkend vastgoedmakelaar
BIV 505 429 - BIV 507 523

VAN HARTE

POP-UP OP
WOENSDAG 05/09

TIJDENS DE 
AVONDMARKT

HANDELS-
GELIJKVLOERS

DEN ANKER

Verkocht in 1 weekVerkocht in 1 week

Uw woning hier?

Wij zijn steeds op zoek naar 
nieuwe panden. 
Aarzel niet ons vrijblijvend te 
contacteren op: 050/70 34 35

Wij zullen te 
zien zijn in het 

volgende seizoen 
van huizenjagers 

op Vier!
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Hoogweg 44 • 8750 WINGENE • Tel. 051 65 65 20 • info@vanparys.be

GEBOORTE COMMUNIE HUWELIJK JUBILEUM ROUW

www.vanparys.be
< O N T W E R P > < D R U K K E R I J >

Printen, kopiëren en inbinden thesissen

Handels- &
reclamedrukwerk

• Facturen
• Bestelbons
• Briefpapier
• Omslagen
• Firmakaartjes
• Fichekaarten
• Notablocs
• Doorschrijfbonnen
• Reclamefolders
• Presentatiemappen
• Flyers

Extra Large
Format

• Posters
• A�  ches
• Stickers
 (vormgesneden)
• Werfborden
• Reclamepanelen
• Spandoeken
• Canvas
• Foto’s
• Alle verkiezings-
    promomateriaal

Digitaal
drukwerk

U hebt kleurenkopies
nodig of hebt zelf iets

gemaakt op de
computer en wil snel

resultaat ?

Digitaal drukken is dè
oplossing op maat !

Gepersonaliseerd
drukwerk

Eén telefoontje volstaat,
051 65 65 20

of mailtje : wingensekrant@telenet.be

w   sturen  sa en et het eerste
nu er  een overschr  vingsfor ulier 
ndien gewenst kunnen w   het geld ook ko en ophalen

Speciale actie !

 kunt ook  of  euro storten op het
rekeningnu er E    

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

oogweg  te  ingene

Bent U nog niet geabonneerd
op De Wingense Krant  ?

€ 15
€ 17,00

€ 62
€ 67,00

€ 15,00 tot eind 2018
17 nummers wekelijks postbedeeld

of
€ 62,00 tot eind 2019
66 nummers wekelijks postbedeeld

Toonzaal : VERREKIJKER 18 - WINGENE
open van maandag tot vrijdag van 13u30 tot 18u

zaterdag van 9 tot 12u en op afspraak 051 65 61 47

www.tegelsdegrande.be
degrandemarc@skynet.be

Tegels De Grande
plaatsen van vloeren & faiencen • terrassen & opritten



- 7 -

-25% op ontuur  glas
-  op glas*

HOORAPPARATENCENTRUM
GRATIS OOGTEST !

*Actie geldig tot eind oktober 2018

Open : din. tot vrij.: 9-12 en 14-18.45 u.
zaterdag van 9-12 en 14-18 u. of op afspraak !

Ray Ban, Liu Jo, Rodenstock, Jaguar, Kinto, Brendel, OWP,…

Tieltstraat 6 • WINGENE  Tel     

Ook op
afspraak
bij U thuis
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JOB-
PODIUM

#food #drinks 
#fun

dat ben ik! 
POETSIDOOL 2018?

D I E N S T E N C H EQ U E S

kom en ontdek onze prĳzenpot 
aan jobvoorwaarden!
schrĳf in via www.job-podium.be

KLINKT DIT ALS MUZIEK  
IN DE OREN? SOLLICITEER 
 NU AL SNEL VIA  
WWW.HULPINHUIS.BE

06/09 > Tielt (19u) > De Steenovenhoeve 13/09 > Torhout (19u) > Gravenhof
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GEBOORTEN

Noah Blomme

Olivia Sabbe

Fay Traen

Op 26 juni 2018 werd Noah geboren. Hij is het zoontje en tevens eer-
ste kindje van Mathieu en Sipora Blomme - De Piere en wonen in de 
Gevaertstraat te Wingene. Pro� ciat !

Olivia is het zusje van James en zag het levenslicht op 29 juli 2018. Zij 
is het dochtertje van Enzo en Angela Sabbe - Callaert en wonen in de 
Bruggestraat te Zwevezele. Pro� ciat !

Fay werd het geboren op 6 juli 2018 en is het dochtertje en tevens 
eerste kindje van Dany en Joke Traen - Vandenhende. Zij wonen in de 
Brouwerijstraat te Wingene. Pro� ciat !

Trendy dameskledij  
Bij Bjoutiek is iedere vrouw uniek 

De Ast 12 ,8750 WINGENE * 051 54 60 84 * www.bjoutiek.be 

Openingsuren:  
Di, wo, do, za: 9.30-12.00 u  & 13.30-18.00 u  

 vr: 9.30-12.00 u & 13.30-20.00 u  

gesloten: zondag en maandag 

De Ast 12 • 8750 Wingene
Tel. 051 54 60 84

www.bjoutiek.be

Trendy dameskledij
bij Bjoutiek is iedere vrouw uniek !

Openingsuren :
di, wo, do, za: 9.30-12 en 13.30-18u.

vr. 9.30-12 en 13.30-20u.
Gesloten: zondag en maandag

Meer info over de fietsomnium verzekering en de fietsbijstand vindt u in ons kantoor of op www.dvv.be/fietsomnium (fietsomnium 
verzekering) of op www.dvv.be/fietsbijstand (fietsbijstand). 

De omnium fietsverzekering en de betalende fietsbijstand zijn verzekeringsproducten van AGA International SA, Belgian Branch.

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - RPR 
Brussel BTW BE 0405.764.064 - Galileelaan 5, 1210 Brussel. Vanaf 28 mei 2018 : Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - NL 04/2018

 FIETSOMNIUM & FIETSBIJSTAND

De fietsomnium verzekering:
• geen franchise,

•  terugbetaling bij diefstal,

•  wereldwijde dekking voor de meeste fietsen, ook elektrische 
fietsen (tot 25km/u) en racefietsen.

Bij pech kan u op de fietsbijstand rekenen! 
•  24u/24, ook op zondag,

•  een hersteller binnen de 30 minuten bij u,

•  2 formules: €35/persoon/jaar of €60/gezin/jaar.

OEF !
Wat er ook gebeurt,
uw DVV-consulent doet meer voor u.

Zorgeloos fietsen?

fietsverzekering
Neem een

of een
fietsbijstand

NAERT-HUYS ZAKENKANT 
NV
Ruiseledesteenweg 18
8750 Wingene 
Gsm:0475/46.55.76
Email: lieve.huys@dvv.be
OPENINGSUREN: 
MA, DI : 16.00U-18.00U 
WOE, DO EN VR: 08.00U-10.00U 
ZA: OP AFSPRAAK

46089 cA - RPR BRUGGE 0471.906.384

Beernemstraat 74 • 8750 WINGENE •  051 65 63 90
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Beernemstraat 74, Wingene – 
051/65.63.90  

 

TE  
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E
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WIJ ZOEKEN
EEN GEMOTIVEERDE,
SCHRIJNWERKER/MEUBELMAKER
_

VERSTERK
ONS TEAM!
051 65 65 07

Uitzonderlijke condities
op het hele gamma

(1) De door Beherman Motors nv aanbevolen maximumprijs voor de wagen vermeld zonder extra opties. (2) Korting geldig voor particulieren bij aankoop van de vermelde nieuwe Mitsubishi 
in de deelnemende Belgische verkooppunten van 01/09/2018 t.e.m 30/09/2018 en zolang de voorraad strekt. (3) De voorwaardelijke overnamepremie is geldig bij aankoop van een nieuwe 
Mitsubishi in combinatie met de overname van uw oude wagen, dewelke op het moment van aankoop volledig is en minstens 6 maanden ingeschreven moet zijn op de naam van de 
nieuwe koper. Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van de vermelde nieuwe Mitsubishi, in de deelnemende verkooppunten in België tussen 01/09/2018 en 30/09/2018 en tot 
uitputting voorraad. (4) De totaalprijs na aftrek van de voorwaardelijke overnamepremie. (5) Deze waarden werden reeds berekend op basis van de WLTP-testcyclus volgens EU Verordering 
(EC) 715/2007 en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar de overeenkomstige NEDC-waarden. Onder voorbehoud van eventuele drukfouten. Beelden ter illustratie.

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19.03.2004 WWW.MITSUBISHI�MOTORS.BE

GARANTIE
JAAR

DEALER
ADRES 1, 1234 GEMEENTE � TEL. 012/34 56 78 - BTW�NUMMER (VERPLICHT)

Eclipse Cross

RIJ MET EEN ASX VANAF 

€15.990*
INCLUSIEF VOORWAARDELIJKE OVERNAMEPREMIE
*Aanbevolen catalogusprijs(1) (zonder opties) ASX 1.6 Invite MY19 
(benzine 115pk) € 20.990 – korting(2) € 3.000 – voorwaardelijke 
overnamepremie(3) € 2.000 = € 15.990(4)

1,8 – 7,7l/100KM  40 - 175G/KM (NEDC)(5)

De nieuwe Eclipse Cross, onze krachtige SUV-coupé, de nieuwe Outlander 
PHEV, onze stoere 100% fiscaal aftrekbare plug-in hybride SUV en de ASX, onze 
dynamische stads-SUV... Wacht niet om ons nieuw SUV-gamma te komen 
ontdekken. Zeker niet als u tijdelijk kunt genieten van wel heel onweerstaanbare 
kortingen op het volledige Mitsubishi-gamma.

Uitzonderlijke conditiesUitzonderlijke condities
op het hele gamma
Uitzonderlijke condities
op het hele gamma

Eclipse Cross Outlander ASX

GARAGE VERHENNE
BEERNEMSTEENWEG 27, 8750 WINGENE - 051 655 123 - www.garageverhenne.be - info@garageverhenne.be

KOM LANGS TIJDENS DE VERHENNE DAYS van 15/09 t.e.m. 22/09 !
TOPWEEKEND 15 en 16 september met jaarlijkse pannenkoekenbak, lekkere biertjes

en op zaterdagavond vanaf 19u45 aanwezigheid van een BV en BW…!

HUWELIJK

Mario & Caroline

Op vrijdag 18 mei 2018 gaven Mario en Caroline 
Bruynooghe - Wostyn elkaar hun ja-woord in het 
gemeentehuis van Wingene. Zij wonen in de Joo-
straat te Zwevezele. Pro� ciat !

Zet ‘m op
radio oost west 
Jouw gezellige familieradio

op 106.5 en 107.3 FM
Info : www.radiooostwest.be of 0468 17 77 20

Zet ‘m op
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Tinis, de zelfstandige bankagent 
en verzekeringsmakelaar:
net iets beter, net iets anders!

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

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

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

Credo26 Easy richt zich tot de 
particuliere belegger.

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

0,01%*

Basisintrestvoet

0,25%*

Getrouwheids-
intrestvoet

BANK, VERZEKERINGEN

WWW.NVTINIS.BE

De fermette combineert onstpannend woongenot met 
een vlotte bereikbaarheid naar het centrum en de dorpen 
rondom. Reeds gedeeltelijk gerenoveerd. 5 slk, 3 badk, 
dubbele inpandige garage.
Vg, Ag, Gmo, Gvkr, Gvv / EPC: 660 kWh/m2 / KI: € 245

Aantrekkelijke locatie om exclusief woongenot te creëren. 
verlaagd registratierecht tot 6% mogelijk, indien aan alle 
vw. voldaan.
Vg, Lwag, Gmo, Gvkr, Gvv / EPC: 736 kWh/m2 / KI: € 726

Rijhuis met maar liefst 4
slaapkamers, 1 inpandige
garagebox en 2 private
terrassen in het centrum
van Zwevezele. Geschikt 
als eigen bewoning of
investeringspand. 

Renovatie is gewenst.

Leenmolenstraat 88, Wingene
Unieke fermette op exclusieve ligging.

Beerweg 2, Wingene
Totaalrenovatieproject op 9.910m2 grond

Bruggestraat 146, Zwevezele
Ruime centrumwoning, altijd parkeerplaats

WIJ ZOEKEN VOOR U 
Laat ons weten waarnaar u op 
zoek bent en wij helpen u uw 
ideale woning zo snel mogelijk 
te vinden.

BLIJF OP DE 
HOOGTE?

TE KOOP

IMMO  VERKOOP | VERHUUR

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

ONTDEK
IN

PRIMEUR

https://nvtinis-immo.be/nl/wij-zoeken/

WWW.NVTINIS-IMMO.BE

B
IV

 5
0

9
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36

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv EPC: 671 kWh/m2 KI: € 285

€ 445.000

€ 575.000

€ 189.000
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Persoonlijke coaching en vorming
Erkend stress- en burnoutcoach - Ontwerper ‘wel in je vel-zelfzorgsleutels’ – Talentenfluisteraar

Verken de nieuwe website

Voor inlichtingen en afspraken : 
Sabine Keerman  -  Scharestraat 50  -  8020 Oostkamp  -  info@coaching4you.be  -  tel. 050 27 66 34

w w w. c o a c h i n g 4 y o u . b e -      coaching4you

bestaat 10 jaar

10

cc De Feniks - Wingene - tickets: € 10 - reservatie: www.peterspeelt.be - 0471 54 16 66

donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 november om 20u30

zondag 11 november om 16u

U zijt wellekomePeter Detavernier speelt:
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www.drcleaning.be

Drcleaning_visitekaartjes_final.indd   1 1/05/18   11:37

Dries De Riemaecker
Hillesteenweg 5 - 8750 Wingene

 0496 14 12 12
dries@drcleaning.be • www.drcleaning.be

Schoonmaak van nieuwbouw, 
na verbouwing, na huurwissel, 
voor verkoop, ramen, terrassen, 

dakgoten, poorten, rolluiken, 
hogedruk werken,…

DE LIVE HISTORIE ORGANISEERT

22 DECEMBER ’18
SPORT

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

TICKETS: LIVEHISTORIE@3SPAN.BE
INFO: WWW.LIVEHISTORIE.BE

Les Trutt es
afterparty met deejee Steffy

w
w

w
.k

lie
k.

be

Woning te koop in straal van 20 km ?
Bijna 20.000 kandidaat-kopers in 

onze ERA koper wachtzaal.

Op zoek naar een koper in alle discretie ?
geen koper = geen kosten !

VASTGOED
CENTRUM

VASTGOED
CENTRUM

VASTGOED
CENTRUM

Verkopen is meer dan alleen maar een bord plaatsen. 

Wie mag uw woning verkopen ?
De makelaar die u de hoogste prijs belooft ?

Of de ERA-makelaar die aan de beste prijs verkoopt ?
  

Uw buurtmakelaar : 
eenvoudig – hartelijk - klare taal - zonder pretentie 

 
Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA makelaar.

Wat ERA voor u kan doen

DENKT U EROVER UW WONING TE VERKOPEN?
Uw huis is een deel van uw leven en dat verkopen is niet gemakkelijk. Daarbij helpen 
wij u graag. Wij beschikken over een pak troeven om de verkoop van uw woning vlot 
en zorgeloos te laten verlopen. Kom eens langs. 

Als de ERA vastgoedmakelaar van deze buurt, kennen wij de omgeving en de vast-
goedmarkt beter dan wie ook. 
Zo kunnen wij perfect de waarde van uw huis bepalen of weten wij uw toekomstige 
woning misschien wel staan.

ZOEKT U EEN NIEUWE WONING?
Een nieuwe woning is heel wat meer dan vier nieuwe muren en een dak. Het betekent 
nieuwe buren, nieuwe winkels in uw buurt, een nieuwe omgeving, kortom een heel 
nieuw leven. Wij gaan graag samen met u op zoek naar deze nieuwe thuis. 

U weet zelf wat u wilt? Kijk dan eens op www.era.be. U vindt er een groot en zeer 
divers aanbod in onze streek, het hele land of zelfs de hele wereld. Breng ook een 
bezoek aan onze woningen op onze unieke Open Huizen Dag die wij driemaal per jaar 
houden.

051 61 30 27

Bruggestraat 13 - 8750 Wingene (Zwevezele)
Tel :  051 61 30 27
Fax :  051 46 48 45
centrum@era.be
www.era.be/verhaeghe

VASTGOED CENTRUM BVBA

Koen Verhaeghe
Zaakvoerder  

051 / 61 30 27
0475 / 81 73 74 
www.era.be/verhaeghe

Kelly Belaen  
Verantwoordelijke 
verhuur

051 / 61 30 27
0473 / 66 65 35 

Dennis Vanpaemel 
Verantwoordelijke 
in- en verkoop  

051 / 61 30 27
0472 / 37 21 50

Vic Van Nieuwenhuyse 
Verantwoordelijke 
in- en verkoop 

051 / 61 30 27 
0471 / 78 47 10

VASTGOED
CENTRUM

Bruggestraat 13 - 8750 Wingene (Zwevezele)
Tel. 051 61 30 27 - Fax 051 46 48 45

centrum@era.be - www.era.be/verhaeghe
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VASTGOED
CENTRUM

VASTGOED
CENTRUM

Bruggestraat 13 - 8750 Wingene (Zwevezele)
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centrum@era.be - www.era.be/verhaeghe
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BURGERBELANGEN NODIGT U UIT OP HAAR LIJSTVOORSTELLING
Wanneer?  
Zondag 16 september vanaf 10.30 uur
Kandidaatvoorstelling stipt om 11 uur

Waar?  
CC de FENIKS  (naast de brandweer)
Beernemstraat 25 - Wingene

ALLE BURGERS WELKOM!
Een hapje en drankje zijn voorzien.

BURGERBELANGEN
OVER DE PARTIJGRENZEN HEEN 
NAAR EEN GEZOND BELEID 
VOOR IEDEREEN

Kruis ook alvast  6 september 
om 18 uur aan in uw agenda.

Dan lichten wij ons punt rond 
de aanpak van zwerfvuil toe.
Wie draagt zijn steentje bij?

Volg onze campagne: 

www.burgerbelangen.be      
               

Burgerbelangen 
Wingene-Zwevezele

Bruggestraat 194 | 8750 Zwevezele | T. 0494/61 92 86 | info@immogryson.be | www.immogryson.be

VLOT (VER)KOPEN - (VER)HUREN?

BEGELEIDT U AL MEER DAN 45 JAAR
IMMO GRYSON

BIV 502.559 • ondernemingsnummer 0873.623.273

BC
XS
Y0
0A

ZWEVEZELE  Lichterveldestraat 65
Prachtige villa met mooi vergezicht!
Prijs: 499.000 EURO
EPC 291 kWh/m² - VG WG GDV GVKR VV

ZWEVEZELE  Zeswegestraat 26
Alleenstaande en ruime woning met 5 slaapkamers!
Prijs: 249.000 EURO
EPC 709 kWh/m² - VG WG GDV GVKR VV

ZWEVEZELE  Kasteelstraat
Nieuwe verkaveling, keuze tussen pastorie of moderne woningbouw.
Prijs: vanaf 208.440 EURO (excl. kosten)
VG WG GDV GVKR VV

ZEDELGEM  De Mote 17
Prachtige villa met 3 slaapkamers en dubbele garage.
Prijs: 419.000 EURO
EPC 305 kWh/m² - VG WG GDV GVKR VV

RUDDERVOORDE  Sportstraat 9
Perfect onderhouden woning met 3 slaapkamers.
Prijs: 289.000 EURO
EPC 168 kWh/m² jaar - VG WG GDV GVKR GVV

ZWEVEZELE  Bruggestraat
Residentie Elise, 9 appartementen met 2 slaapkamers en 9 garages.
Prijs: vanaf 205.000 EURO
VG WG GDV GVKR VV

LAATSTE LOTEN! NOG 4 APPARTEMENTEN TE KOOP!

WINGENE  - Beernemsteenweg 125
Uitzonderlĳ ke woning met handelspand.

Prij s: € 845.000 - opp: 1111 m2.
187 kWh/m2 - VG WG GMO GVKR VV

ZWEVEZELE - Bruggestraat
Moderne koppelbouw nabĳ  centrum Zwevezele

Prij s: € 252.500 - excl. kosten.
VG WG GMO GVKR VV

ZWEVEZELE - Vannekenstraat 16
Landelĳ k gelegen woning met garage

en mooi vergezicht.
Prij s: € 275.000 - opp: 722 m2.

587 kWh/m2 - VG AG GMO GVKR GVV

ZWEVEZELE
Hoek Kasteelstraat/Lichterveldestraat

Nieuwe verkaveling, laatste loten !

Alle info op kantoor.

ZWEVEZELE - Bruggestraat 202-204

Residentie Elise,
laatste appartementen te koop !
Prij s: vanaf € 198.000 - excl. kosten.

VG WG GMO GVKR VV

RUDDERVOORDE - Sportstraat 9
Perfect onderhouden woning met 3 slaapkamers

Prij s: € 275.000 - opp: 202 m2.
168 kWh/m2 - VG WG GMO GVKR VV

ZWEVEZELE - Wingenesteenweg 9
Residentie ‘Den Hille’ - Luxueus afgewerkte

appartementen te koop op gelĳ kvloers.
Prij s: vanaf € 220.000 - excl. kosten.

VG WG GMO GVKR VV

mogelĳ kheid open / halfopen / gesloten bebouwing.
Alle bouwstĳ len mogelĳ k !

Prij s: vanaf € 263.000 - excl. kosten.
VG WG GMO GVKR VV

ZWEVEZELE
Zeswegestraat

Nieuwe
kleinschalige
verkaveling
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Salons Eikenhof
“Uw gasten in stijl ontvangen”

SE

Bruggestraat 212 - 8750 Zwevezele
 051 61 12 94

info@salons-eikenhof.be

www.salons-eikenhof.be

Mosselfestival 2018

Uitvaartzorg Denolf
begrafenissen in alle sereniteit sinds 1928…. 

Aula ‘De Eik’ tot 50 personen
voor intieme diensten

Aula ‘De Schorse’ tot 300 personen
met vele audio-visuele mogelijkheden

Rouwbegeleiding in kerkelijke
en burgerlijke diensten 

Ruime parkeergelegenheid

Rouwmaaltijden in eigen beheer

Uitvaartzorg Denolf
Yzerbergstraat 5, 8750 Zwevezele

Markt 4, 8750 Wingene

tel 0475 62 51 82 (24/7)
051 61 10 18

mail : info@uitvaartzorgdenolf.be

Online condoleren :
www.uitvaartzorgdenolf.be

Funerarium Zwevezele :
maandag tot en met zaterdag van 16u30 tot 18u30

Winkel Wingene : op afspraak

Zeeuwse Goudmerk mosselen 
à volonté met verse

huisbereide frietjes en sausjes

Verkrijgbaar op :

zaterdagavond 27 oktober 2018, vanaf 18u
zondagmiddag 28 oktober 2018, vanaf 12u

maandagmiddag 29 oktober 2018, vanaf 12u
dinsdagmiddag 30 oktober 2018, vanaf 12u

woensdagmiddag 31 oktober 2018, vanaf 12u
donderdagmiddag 1 november 2018, vanaf 12u
donderdagavond 1 november 2018, vanaf 18u
vrijdagmiddag 2 november 2018, vanaf 12u
zaterdagavond 3 november 2018, vanaf 18u
zondagmiddag 4 november 2018, vanaf 12u

€ 27,75 per persoon
Telefonische reservatie gewenst !

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

Klassieke verse keuken, mooie zalen met terras
en tuin, privé parking, sierlijk gedekte tafels,

bediening met een glimlach…

Onze feestbrochure 2019
voor communie, jubileum, verjaardag,…

ligt reeds op u te wachten.
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SPE
CIM

EN

Voormiddag Namiddag

MAANDAG 9-12u30 op afspraak

DINSDAG 9-12u30 16-17u30

WOENSDAG 9-12u30 op afspraak

DONDERDAG 9-12u30 16-17u30

VRIJDAG 9-12u30 op afspraak

ZATERDAG op afspraak

Voormiddag Namiddag

MAANDAG 9-12u30 op afspraak

DINSDAG 9-12u30 16-17u30

WOENSDAG op afspraak op afspraak

DONDERDAG 9-12u30 16-17u30

VRIJDAG 9-12u30 op afspraak

ZATERDAG op afspraak

Kantoor
Koen Verhaeghe

Tieltstraat 1 - 8750 Wingene  051 65 74 31
 wingene.tieltstraat @crelan.be 

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

SPE
CIM

EN

Voormiddag Namiddag

MAANDAG 9-12u30 op afspraak

DINSDAG 9-12u30 16-17u30

WOENSDAG 9-12u30 op afspraak

DONDERDAG 9-12u30 16-17u30

VRIJDAG 9-12u30 op afspraak

ZATERDAG op afspraak

Voormiddag Namiddag

MAANDAG 9-12u30 op afspraak

DINSDAG 9-12u30 16-17u30

WOENSDAG op afspraak op afspraak

DONDERDAG 9-12u30 16-17u30

VRIJDAG 9-12u30 op afspraak

ZATERDAG op afspraak

Kantoor
Koen Verhaeghe

Tieltstraat 1 - 8750 Wingene  051 65 74 31
 wingene.tieltstraat @crelan.be 

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

Wij helpen u graag
op onze twee locaties

Crelan Wingene / Zwevezele 
Kantoor Koen Verhaeghe

Wij helpen u graag
op onze twee locaties

Crelan Wingene / Zwevezele 
Kantoor Koen Verhaeghe
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GEBOORTEN

Nora De Corte

Fons Van Ryckeghem

Maurice Oosterlinck

Nora is het dochtertje en tevens eerste kindje van Axel en Maité De 
Corte - Gevaert en zag het levenslicht op 30 juli 2018. Zij wonen in de 
Brouwerijstraat te Wingene. Pro�ciat !

Op 9 augustus 2018 werd het broertje van Briek geboren. Fons is het 
zoontje van Pieter en Klaar Van Ryckeghem - Degrande en wonen in 
de Tieltsteenweg te Wingene. Pro�ciat !

Maurice is het broertje van Jules en werd geboren op 8 augustus 2018. 
Hij is het zoontje van Stijn en Charlotte Oosterlinck - Desmet en wonen 
in de Verrekijker te Wingene. Pro�ciat !

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

low budget prijzen 
abonnementen vanaf € 22 / maand

Openingsuren :
elke werkdag doorlopend van 9-21 u. 

zaterdag van 9-13 u. 
begeleiding op dinsdag van 9-12 u. of op afspraak

Nieuwstraat 13 - WINGENE - 051 65 54 17
aktief.fit@belgacom.net - www.fitnessaktief.net

Beernemstraat 74
8750 WINGENE

Tel. 051 65 63 90

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

TUINMACHINES 
MET GEÏNTEGREERDE ACCU

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ACCUKANTEN-
MAAIER  
FSA 45

ACCUHEGGEN-
SCHAAR  
HSA 45 - 50 cm

ACCUBLAD-
BLAZER  
BGA 45

€ 129* € 129* € 129*
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Oude ruggestraat  • WINGENE •    
www.bodyline-wingene.be • vick bod line telenet be

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

Afslanking - �guurcorrectie - huidverbetering
Kinderen terug naar school, 

mama’s terug wat tijd voor zichzelf !
Kijk zeker ook eens op www.bodyline-wingene.be 

voor de talrijke promoties in de maand september !

DEVOLDERE
CBFA nr. 102462 - ON BE 0891 817 901

Kerkplein 9 - 8750 Wingene
 051 65 58 28

e-mail : devoldere.guy@argenta.be

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

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

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

Uw Argenta-kantoor
in uw buurt.

SERVICE - VERKOOP - RENTING



- 18 -

Sint-Janstraat 185 | 8700 Tielt | 051 40 40 10 | info@vlaemynck.be | www.vlaemynck.be

Residentie Villa Amphora - Wingene

NIEUWBOUWPROJECTEN

Residentie De Spie
40% verkocht

Residentie Zandbergmolen
2 laatste appartementen

TROEVEN
✔ Duurzame materialen in combinatie met
 kwaliteitsvolle technieken;
✔ Hoogstaande en luxueuze afwerking;
✔ Centrale ligging in de dorpskern;
✔ Groene open omgeving met een 
 vlotte bereikbaarheid.

TROEVEN
✔ Op enkele meters van de markt;
✔ Doorlichte appartementen met ruime
 binnenruimtes en terrassen;
✔ Garages en carports met ruime berging;
✔  Appartementen onmiddellijk beschikbaar.

3e info
moment

25 SEPT. 
Inschrijven is

verplicht*.

Waar? WZC Amphora. *Inschrijven kan via onze website www.vlaemynck.be of telefonisch op het nummer 051/40.40.10.
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Problemen met openstaande facturen?
Wij nemen deze in samenspraak met u in behandeling.

CashFlowSupport, actief tegen wanbetalers!

Een kort overzicht van onze dienstverlening
Kredietwaardigheid controleren

Algemene verkoopsvoorwaarden opstellen
Adviesverlening

Aanschrijven van uw debiteur
Minnelijke invorderingen - Gerechtelijke invorderingen

B2B en B2C dossiers
Geen onderscheid tussen kleine en grote facturen

Transparante invordering
Verhogen van uw werkkapitaal

Jaarlijkse bijdrage zonder enige meerkost !

www.cashfl owsupport.be         contact@cashfl owsupport.be
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ELS KINDT
2de plaats provincie
Lijstduwer gemeente Lichtervelde

2

“100% steun voor jong talent”

BRECHT WARNEZ
12de plaats provincie
8ste plaats gemeente 

Wingene – Zwevezele

12

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
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Uw dagelijks eitje, vers
van de producent

24/24

Kloosterbeekhoeve
Ondankstraat 1 b - Wingene - T 051 65 82 45

www.munckenei.be
kwarteleitjes
ook verkrijgbaar
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kwarteleitjes

ei-automaat-2 zonder nieuw.indd   1 12/03/18   13:49

GRATIS AANKONDIGING VAN ACTIVITEITEN VOOR
VERENIGINGEN ! - HOE EEN BERICHTJE PLAATSEN ?

Alle verenigingen van Wingene en Zwevezele die een activiteit gepland hebben, iets te 
vieren of gevierd hebben, kunnen dit gratis aankondigen. Teksten en/of foto’s moeten binnen 
zijn uiterlijk tot de dinsdagmiddag 16 u. om de eerstvolgende vrijdag te verschijnen. Teksten 
kunnen ons bezorgd worden per post, afgeven bij het bureel van ‘t blad, Hoogweg 44 te Win-
gene of via e-mail : wingensekrant@telenet.be.

Ook zelfgenomen digitale foto’s (met voldoende kwaliteit) kunnen ons doorgemaild wor-
den, met tekst en uitleg in uw e-mail vermeld. Indien een foto moet genomen worden van 
één of andere viering of bestuur van uw vereniging om in ‘De Wingense Krant’ te verschijnen, 
kunt U altijd contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Dit gebeurt vanzelfspre-
kend ook GRATIS !

Plaats uw activiteiten in ‘De Wingense Krant’ en pro� teer van de extra belangstelling. Met 
meer dan 1200 abonnees, verdeeld over Wingene en Zwevezele, is ‘De Wingense Krant’ de 
belangrijkste informatiebron voor Wingene en Zwevezele.
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Basin ChemEco nv 
Gravestraat 7A 

 B-8750 WINGENE 
 T +32 51 65 00 10 

 info@basin.be 
 www.basin.be

SENSATIONELE PRIJZEN! 

De productie van de WOOD OIL en de UNIK OIL zal volledig worden stopgezet. Deze laatste zal 
vanaf de herfst vervangen worden door de UNIK OIL green+, zonder verharder en met tal van ande-
re voordelen die je binnenkort zal kunnen ontdekken. Bij BASIN zorgt de verbeterde technologie 
van onze producten mee voor de bescherming van de natuur! 

 

                  (catalogusprijs € 35/L)
NIEUWE PRIJS: € 23,33/L

(catalogusprijs € 32/L)
NIEUWE PRIJS: € 13,35/L

publiciteit_september_2018_200x280mm.indd   1 27/08/2018   12:00:36
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LEEN CLINCKE
YOGATHERAPEUT & PILATES INSTRUCTOR

T. 0496 51 34 10 - WWW.VITALITYCONCEPT.BE

Leer technieken om te ontspannen 
en jouw ademhaling te 
optimaliseren!

Leer jouw lichaam te observeren, 
verkeerde spanning/kracht los 
te laten en vanuit een meer 
ontspannen houding goede kracht 
op te bouwen.

WEKELIJKSE GROEPSLESSEN

PRIVÉ BEGELEIDING

XL WORKSHOPS

Advertentie Wingense krant_98x138_voorstel.indd   1 07/08/18   15:19

ZATERDAG 26 MEI

HORTA
BARBECUEDAG

www.horta.org

  Kom een 
CORNET 
  degusteren

op het barbecue-
assortiment*

KORTING

10% tot

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

✓ FOODPAIRING: Proef de unieke
BBQ-recepten in samenwerking
met grillkampioen Peter De Clercq

ZATERDAG 26 MEI

HORTA
BARBECUEDAG

www.horta.org

  Kom een 
CORNET 
  degusteren

op het barbecue-
assortiment*

KORTING

10% tot

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

✓ FOODPAIRING: Proef de unieke
BBQ-recepten in samenwerking
met grillkampioen Peter De Clercq

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

* Enkel geldig op zaterdag 1 september 2018.
Zolang de voorraad strekt.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

HORTA
TUINVOGELDAG

www.horta.org

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

HORTA ZEDELGEM  
Dejonckheere
Kruishillestraat 21 

Tel 050 24 09 22 

 zedelgem@horta.org

✓ Kom alles te weten 
 over TUINVOGELS
✓ Ontdek de favoriete 
 voeding van elke vogel
✓ Kies het juiste  
 nestkastje
✓ Ontvang gratis een 
 interactieve poster

GRATIS

t.w.v. € 5,95

pindakaas-  
voederhuisje*

bij aankoop vanaf €15 
in de winkel 

voederhuisje

Geniet van de voordelen van een grootbank in combinatie met persoonlijke service en professioneel 
advies. Wij garanderen maximale bereikbaarheid via onze twee kantoren, of bij u aan huis. 
Werkt u liever digitaal? Bij ING beschikken we over de meest performante tools om dagelijks te bankieren. 
Persoonlijk, of digitaal? Via een team van acht zijn we altijd dichtbij en maken we bankieren gemakkelijk!

Graag tot heel binnenkort.

ING Wingene • Zwevezele • Ruiselede
Uw bank, altijd dichtbij.

 
TANGHE, LEHMANN & BARBIER BVBA 
TANGHE, LEHMANN & BARBIER BVBA 

Wingene • Zwevezele • Ruiselede

  ING Wingene   ING Zwevezele 
Tieltstraat 2 • 051/54.11.40 • wingene@ing.com

Elke weekdag bereikbaar van 8u tot 20u Elke weekdag bereikbaar van 8u tot 20u

Marktplein 19 • 051/63.81.00 • zwevezele@ing.com
Maandag 09.00-12.30 14.00-17.00
Dinsdag 09.00-12.30 Op afspraak
Woensdag 09.00-12.30 14.00-17.00
Donderdag 09.00-12.30 Op afspraak
Vrijdag 09.00-12.30 14.00-17.00
Zaterdag Op afspraak Gesloten

Maandag 09.00-12.30 Op afspraak
Dinsdag 09.00-12.30 14.00-17.00
Woensdag 09.00-12.30 Op afspraak
Donderdag 09.00-12.30 14.00-17.00
Vrijdag 09.00-12.30 14.00-17.00
Zaterdag Op afspraak Gesloten

ING Bank & Verzekeringen
  ING Wingene • Tieltstraat 2 • 051/54.11.40 • wingene@ing.com

  ING Zwevezele • Marktplein 19 • 051/63.81.00 • zwevezele@ing.com

Stef  
Barbier

David
Lehmann

Rudi
Rega

Kenny
Matthieu

Kevin
Tanghe

Sarah 
Koelman

Lies 
Wuyts

Anneke
Delamillieure

 
TANGHE, LEHMANN & BARBIER BVBA 
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TANGHE, LEHMANN & BARBIER BVBA 
Wingene • Zwevezele • Ruiselede

WILLY
VERMEERSCH9
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WILLY
VERMEERSCH

>> 9de PLAATS

WAARDERING VOOR EEN VEILIGE
EN ZORGZAME GEMEENTE !
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Sint
Pietersveld

Sint
Pietersveld www.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.be

AULA  en  ROUWMAALTIJDEN
SEMINARIES  en  LUNCHMEETINGS

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

Winkel Wingene (op afspraak): Beernemstraat 59, 8750 Wingene

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

Beernem, Wingene, Oostkamp,  
Ruiselede en omgeving

Sint
Pietersveld

Sint
Pietersveld www.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.bewww.sintpietersveld.be

AULA  en  ROUWMAALTIJDEN
SEMINARIES  en  LUNCHMEETINGS

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

Winkel Wingene (op afspraak): Beernemstraat 59, 8750 Wingene

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

Beernem, Wingene, Oostkamp,  
Ruiselede en omgeving

N A T U U R S T E E N B E D R I J F

www.brandtnatuursteen.be Industrie Oost 34 | 8730 Beernem | 050/78.84.13

ARDUIN
Blauwe steen uit Henegouwen (Carrières du Hainaut)

ALLE MAATWERK
in graniet, marmer, composiet

GRAF- en URNEMONUMENTEN
Keukenwerkbladen • Badkamerafwerking • Venstertabletten • Trappen

Dorpels en portieken • Plinten • Tuin- en vijverafboording
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Korting op alle planten - Drank en hapje

ZUIDERSE PLANTEN - WINTERHARD
olijfbomen • vijgenbomen • druivelaar • magnolia Grandi� ora

palmbomen • Agapanthus • Laurier • Yccas • e.a.

INHEEMSE BOMEN
Plataan • Steeneik • Kurkeik • Sophora • Catalpa • Koelreuteria • e.a.

ZATERDAG 8 - ZONDAG 9 SEPTEMBER

END OFF SUMMER-SALE

ROMMELMARKT OP ZONDAG 9 SEPTEMBER
CENTRUM ZWEVEZELE (Bruggestraat)

Ook 2e handsmarkt op site X-Plants indoor

X-PLANTS
Ruddervoordestraat 3 - 8750 Zwevezele - Tel. 0476 29 92 09

Openingsuren andere dagen van maandag tot zaterdag van 9u tot 12u of op afspraak

BEDRIJFSVASTGOED TE HUUR - geheel of in delen
burelen, labo, sanitaire ruimtes, loodsen, frigoruimtes, productieruimte,

verhard terrein, hoogspanningscabine, enz… 7500 m2 groot.



- 24 -

Wingenesteenweg 16  |  8750 Zwevezele  |  tel. 051 61 34 86
www.hoeveslagerijverstraete.be  |  verstraetjes@skynet.be

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

6+1
Hamburgers

worst
spek

kippenbillen
snitsels

cordon bleu
koteletten

Elke week
dagschotel

van de week
aan 3,90€/stuk

Gans de maand oktober
Gehakt naar keuze 2 kg  500 gr. gratis

Gyros naar keuze 2 kg  350 gr. gratis

Stoofvleesnaar keuze 2 kg  250 gr. gratis

Gans de maand september

Lasagne 3+1
enkel diepvries

Bekijk onze nieuwe website ‘www.hoeveslagerijverstraete.be’

Charcuteriecolli € 9
6 sneden fi jnkost

6 sneetjes bacon

6 sneetjes vleesbrood

6 sneetjes kippenwit

6 sneetjes kalfsworst

+ GRATIS hespenworst

Charcuteriecolli € 10
150 gram preparé

150 gram Noordzeesalade

150 gram krabsalade

8 sneetjes salami

6 sneetjes kip met kruiden

200 gram Flandrienkaas

Breng uw
Joyn-

klantenkaart 
mee en

geniet van
de voordelen.

Aftersummer
colli € 44,80
500 gr biefstuk
500 gr kippefi let
500 gr Ardense mignonettes/gebraad
500 gr cordon blue’s
500 gr koteletten naar keuze
500 gr boomstammetjes
500 gr schnitzels naar keuze

+ GRATIS : 350 gr spekburgers
 350 gr kaasburgers
 500 gr braadworst
 500 gr gehakt
 500 gr kippebillen
 1kg frietjes

hetzij € 6,42/kg

Normale winkelprijs : € 55,76

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

+ GRATIS GESCHENK  € 6,25/kg
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KODOKAN JUDO WINGENE
Hoofdtrainer Kevin De Sloover 

behaalt 5de Dan zwarte Gordel Judo
Dertig jaar geleden werd Kodokan Judo Winge-

ne opgericht in een achterzaaltje van de sporthal 
in Wingene. Michel Pilaert, dochter Annemie en 
Ides Moeyaert sloegen de handen in elkaar om 
samen de grondslag te leggen tot wat vandaag 
uitgegroeid is tot een succesvolle club met 125 
actieve leden, 3 geschoolde A-trainers, 4 initiators 
en een tiental gedreven zwarte gordels die graag 
hun kennis delen met de jonge judoka’s.

Al vanaf dag één stond de toen tienjarige Kevin 
De Sloover iedere week op de mat. Nu dertig jaar 
later is hij doorgegroeid tot hoofdtrainer en spor-
tief trekker van Kodokan. In 2008 gaf Michel Pilaert 
de fakkel door aan Kevin, maar bleef hij de club 
steeds met een warm hart volgen. Recent nam hij 
de uitdaging opnieuw aan om als gasttrainer de 
competitiejudoka’s extra op te volgen. 

Kevin blijft ook nog steeds zijn judokennis ver�j-
nen. Naast al het werk voor de eigen judoclub zet 
Kevin zich ook in voor het nationale judo als lid van 
de pedagogische commissie en docent Judo in de 
sportschool van Meulebeke. Bovendien behaalde 
hij deze zomer na een jarenlange voorbereiding 
een 5de Dan zwarte gordel. Hiermee sluit Kevin 
zich aan bij een selecte groep van een vijftigtal 
Vlaamse judoka’s die deze graad mogen dragen. 
Namens het bestuur wensen we Kevin van harte 
pro�ciat met het behalen van deze mooie titel.
Enkele belangrijke activiteiten dit najaar:

In september en oktober kunnen geïnteresseer-
den opnieuw acht gratis trainingen meevolgen om 
zo zichzelf te overtuigen dat judo een sport is voor 
jong en oud. Vanaf oktober organiseert Kodokan 
Wingene opnieuw kleuterjudo. Op 10 november 
verzamelt de Vlaamse judojeugd zich in Wingene 
voor een jeugdtornooi U9, U11, U13.

Kevin De Sloover (rechts) samen met Ruben 
Hallaert (3de dan) die als uke (partner) assisteerde 

tijdens het examen voor 5de dan zwarte gordel.

Beste Wingense en Zwevezeelse koersliefheb-
bers: op heden hebben zich al 21 ploegen inge-
schreven voor de volgende internationale elite 
1.12.1 wedstrijd voor elite & beloften. Hieron-
der 3 Nederlandse, 1 Luxemburgse en 1 Franse 
ploeg, naast uiteraard de Belgische ploegen van 
formaat. Bent u ook benieuwd wie de volgende 
winnaar wordt & binnenkort in het profpeleton 
furore maakt? 

Wij stellen om 13 h alle ploegen voor op het 
podium t.h.v. het terrein Tavernier Fuels, waar ook 
het Kwaremont-koersdorp is gevestigd. De koers 
start om 14u in de Ruiseledesteenweg en de 
aankomst verwachten wij rond 17u45. Wij zetten 
alvast ons beste beentje voor om u opnieuw een 
mooie wedstrijd te serveren & samen met u op een 
gezonde toekomst te mogen klinken!

Deze week kreeg ieder gezin in Wingene en 
Zwevezele een folder in de bus alwaar zich op de 
achterzijde een strook bevindt. Hiermee kan je 
toegang voor 2 personen in VIP-lounge & Winge-
ne-koers receptie (Verrekijker) winnen. Wij vragen 
u enkel een ingevulde strook voor 16 h in de box 
aan de kassa van ons Kwaremont-koersdorp te 
willen deponeren. Omstreeks 16 h volgt dan de 
loting waarbij de aanwezigheid op het terrein ver-
eist is, zoniet wordt een andere winnaar getrokken. 
Maar er is meer…

Als koersbestuur proberen wij in België een sig-
naal uit te sturen dat het alarmerend aantal vrou-
wen getro�en door borstkanker (10.000 slacht-
o�ers/jaar, het wereldrecord) en als niet-rokende 
getro�en door longkanker (753 vrouwen naast 
857 mannen, het West-Europees record) een halt 
dient te worden toegeroepen. Omdat niet-rokende 
vrouwen (28% v.d.longtumoren) dubbel zo hard 
worden getro�en als niet-rokende mannen (15%) 
en dit aantal intussen zelfs leukemie en lymfoom 
overstijgt, besloten wij met www.wingenekoers.
be, DATS24 dringend in te grijpen.

Omdat naast de Vlaamse vrouw, vooral buiten 
trainende duursporters en bijzonder Vlaamse 
renners de pineut zijn, sturen wij tijdens de koers 
een boodschap uit. Omdat zij al moeten trainen 
in de meest vervuilde lucht van Europa, mogen 
zij toch minstens tijdens de wedstrijden worden 
ontzien. Hiervoor proberen wij –intussen reeds 
voor de vijfde maal- als koersorganisator vanuit 
Wingene te zorgen. Ook voorzien wij verschillen-
de AED-hartstarters tijdens de wedstrijd, om onze 
renners maximaal te beschermen. Omdat wij ook 
onze gemeente willen beschermen, vragen wij alle 

renners hun afval in de daarvoor voorziene strook 
te willen dumpen. Kleine ingrepen, maar op het 
einde van de rit een groot verschil!

De Stoempers: Christophe Depamelaere, Geert 
Vanhullebusch, Rudy Vergucht, Bram Debackere, 
Martijn Lambrecht, Pieter Duyck, Patrick Hendrickx, 
Henk Baesen en Johan Verhelst.
Koers richting een betere luchtkwaliteit en 
minder kanker

Wingene Koers, een wielerwedstrijd voor Elite 
1.12.1 levert steevast mooie winnaars op. Renners 
die we later terugvinden in het profpeloton en in 
de Tour de France. Wingene Koers is evenwel meer 
dan dat. Onder voorzitterschap en bezieling van 
Dr. Christophe Depamelaere zet deze wedstrijd 
koers richting een betere luchtkwaliteit en minder 
kanker. Daarom zijn alle omkaderende voertuigen 
in de koers een milieuvriendelijk alternatief. Deze 
kunnen immers een belangrijke rol spelen in het 
verbeteren van de luchtkwaliteit. DATS 24, de 
brandsto�enleverancier van Colruyt Group, onder-
steunt Wingene Koers met de inzet van wagens op 
aardgas (CNG) en waterstofwagens. 
Een wielerwedstrijd is de ideale gelegenheid om 
problematiek van luchtvervuiling aan te kaarten.

Dr. Depamelaere: “In het wielrennen, een bijzon-
der populaire sport, is het probleem des te groot. 
Zowel trainen als koersen gebeurt op de openbare 
weg. En net daar bevinden zich de hoogste con-
centraties  NOx, �jn stof, roet en andere kankerver-
wekkende sto�en.  Meer zelfs, wielrenners rijden 
dikwijls achter, tussen en rond wagens in koers en 
ademen de uitstoot van die wagens quasi recht-
streeks in. Steeds meer verschijnen ook alarmeren-
de studies over de maligne e�ecten van �jnstof en 
stikstofoxiden. Dit moet veranderen, en wel snel.”
Properste koers van België

De meeste ploegen zetten nog aan met diesel-
wagens. “We gaan ze ook niet weren”, aldus Dr. De-
pamelaere. “Wel willen we een sterk signaal geven 
aan de wielerwereld. En zeker aan de regulerende 
overheden. Enerzijds renners en anderzijds de bur-
ger beschermen moet toch de hoogste prioriteit 
kennen?”, besluit hij nog.

En dus rijdt de ganse omkadering enkel  met 
milieuvriendelijke wagens. De koersdokter staat 
de renners bij vanuit een CNG-wagen. De koers-
directie en de regulatoren rijden met hybride wa-
gens. En de VIPS-shuttle wordt georganiseerd met 
waterstofwagens en groepsvervoer via de bus. 

WINGENE KOERS OP WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018 - START OM 14u

Bestuur De Stoempers : Christophe Depamelaere, Geert Vanhullebusch, Patrick Hendrickx, 
Bram Debackere, Johan Verhelst,  Martijn Lambrecht, Rudy Vergucht, 
Pieter Duyck (ontbreekt op foto) en Henk Baesen (ontbreekt op foto).

VOORVERKOOPDAG TONEELVOOR-
STELLING HET PLEZANT KLIEKSKE

Op vrijdag 16/11 (20u), zaterdag 17/11 (20u), 
zondag 18/11 (18u), vrijdag 23/11 (20u) en zater-
dag 24/11 speelt Het Plezant Kliekske ‘Die Rare 
Familie’, in een regie van Herman Becue. Auteurs 
zijn Arnold en Bach.

Op zondag 9 september is er net zoals vorig 
jaar een voorverkoopdag in C.C. ‘de Wissel’ van 
10 tot 12 uur. De prijs bedraagt 8 euro.

Info: Wilfried Tack (051 61 23 05) of tackwilf-
ried@skynet.be
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Nieuws uit de openbare bibliotheek van Wingene

NEE 
AAN HET DOORGAAND UITZONDERLIJK 
EN ZWAAR VERKEER IN DE DORPSKOM 

VAN WINGENE

  Het zwelt aan, steeds groeit het uitzonderlijk 
en zwaar verkeer door de dorpskom van Wingene, 
vooral langs de Hillesteenweg, Oude Bruggestraat 
en Beernemstraat richting oprit  E 40 te Beernem, 
aan snelheden boven de toegelaten norm.

   Jonge moeders met hun kleine kinderen in de 
�etsbak, schoolgaande kinderen, �etsers, voetgan-
gers, minder stuurvaste senioren op de �ets : nie-
mand is nog veilig langs deze straten. Veel �etsers 
verkiezen dan ook te rijden op het voetpad, wat 
dan de voetgangers in gevaar brengt. De veilig-
heid van éénieder langs deze wegen is in gevaar. 
Het is een ware verschrikking !

Andere gemeenten en steden weren zoveel 
mogelijk dit uitzonderlijk verkeer : denk maar 
aan Beernem, Ruiselede, Tielt, Lichtervelde en 
Oostkamp. Steden maken autoluwe en autovrije 
zone’s en straten.

Het Laatste Nieuws meldt in zijn krant van 
zaterdag 25 augustus : dagelijks worden in ons 
land meer dan 2 personen, jonger dan 14 jaar 
aangereden.

Willen wij dit soms ook in ons mooi dorp Winge-
ne ? Of is Wingene een stuk autosnelweg gewor-
den met meer dan 900 zware voertuigen per dag ?

Wie onze mening deelt, contacteer ons zodat 
wij SAMEN verdere acties kunnen ondernemen.

   André VERKEST, Oude Bruggestraat 55, Winge-
ne, tel. 051/65 63 61 en 0498/46 46 76 ; fax 051/65 
74 74 ; email: andre.verkest@skynet.be.

Boekenoogst “Die Leese Beese”

Romans
- Het wonderlijke verhaal van de man die van 

India naar Zweden �etste … (waargebeurd),  Per 
J. Andersson

- Het patriottenspel (thriller), Steve Berry
- De veertiende kolonie (thriller) (A), Steve Berry
- Ver van huis, Peter Carey
- Anna’s reis (streekroman), Anne-Marie Hooyberg-

hs
- Nimmernacht (fantasy), Jay Kristo�
- Springvloed (romantisch), Jackie Van Laren
- Tegenstroom (romantisch), Jackie Van Laren
- Kleine encyclopedie van de eenzaamheid, Jo-

hanna Spaey
- Super de luxe (thriller) (A), Suzanne Vermeer
Informatieve werken
- Digitalis (samenleving - informatiemaatschappij), 

Thierry Geerts
- Uber voor alles (samenleving - bedrijf - econo-

mie), Rens Lieman
- Ik ken iemand die … (opvoeding & onderwijs - 

ouders/kinderen - opgroeien/opvoeden), Nynke 
De Jong

- Boek voor ouders (opvoeding & onderwijs - ou-
ders/kinderen - opgroeien/opvoeden), Donald 
Kwint

- 12 regels voor het leven (mens - psychologie 
- persoonlijkheid - zelfontplooiing), Jordan B. 
Peterson

- De Eerste Wereldoorlog (geschiedenis - 20ste-
21ste eeuw - WOI), Jan Van Oudheusden

- De wijsheid van wolven (natuur - dieren - zoog-
dieren - roofdieren), Elli H. Radinger

- Het ultieme sportkookboek (vrije tijd - sport/spel 
- sport - sportvoeding), Stephanie Scheirlynck

Dvd’s
- Alleen Eline (romantisch - Belgisch), Hugo Van 

Laere
- Gifted (drama), Marc Webb
- Oude liefde (romantisch - Belgisch), Nicole Van 

Kilsdonk
- Thelma (thriller), Joachim Trier
- Tschick (roadmovie), Fatih Akin
- Una (drama), Benedict Andrews
- Unlocked (thriller), Michael Apted
Jeugd - Romans
- De Honolulu discodieven, Bjorn Van den Eynde
- Otto-Jan zegt yolo tegen vakantie (humor), 

Tommy Greenwald
- Jom in het bos, Jenny Hillen
- Jom zoekt de schat, Jenny Hillen
- Jom en de bal, Jenny Hillen
- De outsider (fantasy), Erin Hunter
- Charlie en ik, Mark Lowery
- K3 en het spook, Saskia Martens
- K3 viert feest, Saskia Martens
- K3 gaat kamperen, Saskia Martens
- K3 in de stad, Saskia Martens
- Een hond met een slurf, Bart Mertens
- Waar is Zeb?, Bart Mertens
- Niek de Groot en zijn vrienden (humor), Lincoln 

Peirce
Jeugd - Boekstart (voor baby’s),  Kleuter-,  Peu-
ter- en Weetboeken
- Kriebelbeestjes (P - natuur - dieren), Petr Horáček
- Op een avond … (P - gevoelens/gedrag - vriend-

schap), Henrike Wilson
- De letterkabouters (K - leren - taal), Emy Geyskens
- Ik wil NIET op het potje!! (K - mens/lichaam - 

zindelijk zijn), Stephanie Blake
- De prinses en de geheimzinnige bibberziekte 

(K - mens/lichaam - ziek/gezond), Dirma Van 
Toorn

- Lotta en de slodderkip (K - dagelijks leven), Diane 
Put

BEKEND ZAKENMAN OVERLEDEN
Vorige week overleed, op 84-jarige leeftijd, Cy-

riel De De Jaegher, eigenaar en jarenlang uitbater 
van de gekende textielzaak aan de Ratte, langs de  
Wingense Steenweg in Tielt. 

Hij verbleef sinds enige tijd in  het woonzorg-
centrum te Wakken waar vorige week ook de uit-
vaartdienst plaats vond. 

(Nomort)

HK ‘ONS WINGENE’ 
PUBLICEERT 21STE JAARBOEK

Na de jubileumuitgave ‘Kroniek W.O. 1 Wingene 
– Zwevezele’ van november vorig jaar, keren we 
voor deze 21ste editie terug naar het concept van 
144 bladzijden lokale geschiedenis. Enkel de lay-
out zal er anders uitzien dan voorheen. De voorkaft 
met de foto van Dr. Carton, grote bezieler van de 
lokale heemkunde, maakt voortaan plaats voor 
een foto die bij het belangrijkste artikel van het 
jaarboek past en de uitgave wordt ook gedeeltelijk 
in kleur gedrukt.
Het nieuwe jaarboek bevat 8 artikels: 
* De Slag bij de Ringbeek die de bevrijding van 

Wingene en Zwevezele inluidde op 19 oktober 
1918. (Roel Struyve)

* Het kookboek van Margaretha Wyts, met een 
aantal laat 16de eeuwse recepten van de hand 
van een telg uit de familie die meer den 2 eeuwen 
de heerlijkheid Wildenburg bezat. (Jo Patteeuw)

* Ayshove: de herkomst van een relatief onbeken-
de Zwevezeelse heerlijkheid. (André Vandewiele)

* De Veldschool aan het Vanneke in Zwevezele. 
(Daniël Lanssens)

* ‘Kiezen in Wingene-Zwevezele’, een overzicht van 
de evolutie van het verkiezen van de gemeente-
raad in Wingene en Zwevezele. (Lieven Lams)

* ‘Anarchiel’, het laatste deel van de artikelenreeks 
over de Wingense Conscrits of lotelingen. (José 
Degu�roy)

* De grote droom van zuster Theresia Persyn, 
kloosterzuster in Wingene en Schuiferskapelle 
die naar Amerika emigreerde. (Rita Patteeuw en 
Lud Persyn)

* advertenties uit de ‘Gazette van Thielt’ van 150 
jaar geleden.

Volgende tarieven gelden
- v.v.k.: 14 euro - na 10 september 16 euro.
- Erelidmaatschap: 27 euro

Ereleden worden vooraan in het jaarboek ver-
meld en worden uitgenodigd naar de voorstelling 
ervan op vrijdag 19 oktober a.s. in de kerk van 
Hertsberge, waar op dat moment ook de tentoon-
stelling ‘De Slag bij de Ringbeek’ geopend wordt.  
Een uitnodiging volgt.

Verzendingskosten bedragen € 3,95. Voorinte-
kenen door overschrijving op rekeningnummer 
IBAN BE 59-850-8133187-26 tot uiterlijk 10 sep-
tember 2018.

BASISSCHOOL SINT-ELOOI ZOEKT 
MIDDAGTOEZICHTER

 U helpt tijdens schooldagen in het middagtoe-
zichtteam van de school.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag-
middag. Telkens van 11.45-13 u.

U houdt toezicht in de refter en op de speel-
plaats. U helpt bij het opruimen van de refter.
 Pro�el
- U spreekt Nederlands.
- U kan zich inpassen in het pedagogisch project 

van de school. U kan in team werken. 
Plaats tewerkstelling

BASISSCHOOL SINT-ELOOI, Rozendalestraat 125 
8750 WINGENE 
Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: stijn@Lmec.be
Dhr. Stijn Verkinderen, 0478/24.71.72.

WANDELHAPPENING IN HET 
NATUURINRICHTINGSPROJECT 

BISCOPVELD (WINGENE)
Op zondag 2 september is iedereen van harte 

welkom op de wandelhappening in het natuurin-
richtingsproject Biscopveld. Zowel in de voor- als 
in de namiddag kan u vrij of met een gids het ge-
bied verkennen van de Gulke Putten en de Vage-
vuurbossen en er meer te weten komen over de 
natuurinrichtingswerken. Wie met onze gidsen 
mee op stap gaat, zal hier en daar van de vaste 
paden kunnen afwijken.

Doorlopend vrije wandelingen mogelijk, start 
geleide wandelingen om 9u30 en 14u.

Onderweg kan u deelnemen aan een wed-
strijd. Start aan de Gulkeputten bij centrale B, Pre-
dikherenstraat te Wingene (tegenover de bushalte) 
en start aan de Vagevuurbossen op de parking 
Aanwijs, Reigerlostraat te Beernem.

Info en inschrijven: vlm.be (typ ‘wandelhappe-
ning Biscopveld’ in de zoekfunctie.
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STRAATJESWANDELING 
IN ZWEVEZELE

In de gemeente Zwevezele liggen nog tal van 
leuke “kerkewegeltjes” die we op dinsdagnamid-
dag willen verkennen. De begeleiders Bart en Noël 
nemen je mee op een avontuurlijke tocht door het 
centrum en het aangrenzende landbouwgebied. 
Een wandeling doorspekt met leuke weetjes en 
mooie anekdotes. Stapschoenen zijn aanbevolen.

Deze wandeling wordt ondersteund door de 
gemeente Wingene en gaat door op dinsdag 11 
september 2018 van 14u30 tot 16u30 en start 
aan de kerk van Zwevezele (Marktplein).

Leden Natuurpunt gaan gratis mee. Andere 
deelnemers betalen 2 Euro per persoon.

HOBBILLION FESTIVAL
Hobbillion Festival mikt dit jaar op 1500 bezoe-

kers met een mix van commerciële & house muziek.
Op zaterdag 8 september 2018 vindt in Zwe-

vezele de vierde editie van het Hobbillion Festival 
plaats. Op onze line-up mogen we Dj Licious, Sem 
Thomasson, Funk D (NL), 5napback, Neon, Gavin 
Francis, Bröder, Sample en TDB verwelkomen.

Hobbillion Festival gaat ook dit jaar opnieuw 
door op de terreinen van Degroote Trucks & Trai-
lers, Hille Noord in Zwevezele.

Dit jaar werken we ook met een nieuw thema. 
De voorbije 2 edities was het thema een industriële 
look. Dit jaar gaan we volop voor nature & wood. 
Een pluspunt voor het festival is dat we niet afhan-
kelijk zijn van de weergoden. Door onze nieuwe 
uitwerking hebben we geen last van wind of regen, 
waardoor de bezoekers een aangename dag zullen 
hebben zonder afhankelijk te zijn van het weer.

Dit jaar kan je ook in Zwevezele proeven van 
een broodje Hobbillion in het Smoefelke of van 
een Hobbillion burger in frituur De Wissel. Bij 
aankoop van een broodje of een burger krijgt 
de klant een kraslotje waarmee ze mooie prijzen 
kunnen winnen zoals gratis dranktegoed, gratis 
tickets, hobbillion petten of een vip arrangement 
voor 4 personen.

Kaarten zijn te koop in Frituur De Wissel in Zwe-
vezele, restaurant Coeur d’Amis of online.

Meer informatie omtrent de kaarten kan je te-
rugvinden op onze Facebookpagina: Hobbillion 
Festival.

WINGENSE BRUEGELFEESTEN OP ZATERDAG 1 en ZONDAG 2 SEPTEMBER
Het bestuur van Bruegel vzw is sinds begin dit jaar al druk in de weer om de Bruegelfeesten van 2018 

op poten te zetten. Na een paar vergaderingen was de kogel door de kerk en werd het volgende una-
niem beslist: de Bruegelstoet zal op 2 september 2018 opnieuw door de straten van Wingene trekken 
en de gemeente onderdompelen in de Bruegelsfeer van weleer. Er werd een werkgroep opgericht om 
de stoet samen te stellen en de regie te schrijven voor de uit te beelden spreuken. Een andere groep 
van handige mensen is sinds een paar maanden al druk in de weer om de wagens en karren te bouwen 
zodat de Bruegelstoet weer zal schitteren in al zijn glorie: de Spaanse soldaten geven de cadans aan, de 
koning zal weer drinken terwijl ze zitten te vrijen onder één dak, de boeren zullen weer bruiloft vieren 
en nog zoveel meer taferelen komen aan bod die van Wingene weer een Bruegeldorp zullen maken. 

De Bruegelfeesten starten op 1 september om 17 uur met de eucharistieviering op de auto-
scooters dat opgeluisterd wordt door het koor Cantando. Na de mis opent de Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia de kermis op de ‘Vikkenmarkt’ met feestmuziek. Bruegel vzw slaat het gratis vat aan en het 
Gemeentebestuur trakteert met oliebollen. Als de bodem van het vat bereikt is, kan er verder gefeest 
worden op het Bruegelterras op het Kerkplein waar DJ’s zorgen voor de ambiance. Om 20u30 worden 
gratis fakkels uitgedeeld achter het gemeentehuis en onder tromgero�el vertrekt de fakkelstoet om 21 
uur. Bruegel vzw zal in de voorafgaande week opnieuw de bewoners langs het parcours van een aan-
tal theelichtjes voorzien zodat zij hun huizen feestelijk kunnen verlichten met kaarsjes. De drie mooist 
versierde huizen krijgen een leuke prijs. De fakkeltocht wordt ontbonden op het Bruegelterras waar de 
covergroep ‘Blue Dawn’ om 21u30 vanop het podium het beste van zichzelf zal geven. 

Op zondag 2 september start om 14u30 de reclamestoet vanuit het bedrijventerrein De Verrekijker. 
Dit is al vele jaren een groot succes waar de bedrijven de kans krijgen hun materiaal aan de toeschou-
wers te tonen en ze te verwennen met allerhande begeerde gadgets. Deze telt meer dan 60 voertui-
gen. Na de door tocht van de reclamestoet is het tijd voor het hoogtepunt van de Bruegelfeesten: om 
16 uur vertrekt de Bruegelstoet met meer dan 300 �guranten, muziekkorpsen, trompetters en ruiters. 
Ook roofvogels, schapen, boerenpaarden, ganzen, wagens en karren passeren de revue. De opstelling 
van de stoet gebeurt in de Molenstraat en zijstraat en telt meer dan 500 deelnemers, waaronder een 
groot aantal uit de verschillende toneelverenigingen van Wingene en Zwevezele. Er zijn geen tractors 
aanwezig, alle praalwagens worden getrokken met boerenpaarden. Het parcours start in de Tieltstraat, 
Oude Bruggestraat, Beernemstraat, P. Termotestraat, Kaplotestraat, Tieltstraat en ontbinding van de 
stoet op De Verrekijker.

Na de stoet, omstreeks 17u30, is het tijd voor de band ‘Frituur Paula’ die het Bruegelterras in vuur 
en vlam zal zetten en de feestvierders nog even laat vergeten dat de eerste schooldag er aan komt...  Na 
meer dan 800 optredens is Frituur Paula op vele plaatsen in Vlaanderen en Nederland een echt begrip 
geworden. Op het bruegelterras zullen de Burning Butchers een varkentje aan het spit laten draaien op 
het Bruegelterras. Om 22 uur gaat de stekker eruit en zal Bruegel hopelijk opnieuw zien dat het goed was. 

Bruegel vzw hoopt u massaal te mogen verwelkomen op dit fantastische Bruegelprogramma.

WARMETRECORD
Het  staat nu vast, 2018 was de warmste zomer 

sinds de temperatuurmetingen in Ukkel van start 
gingen. Met gemiddeld 19,8 graden, gespreid over 
juni, juli en augustus, dag en nacht meegeteld, 
overschrijden de metingen met een tiende graad 
(19,7) het vorige record dat in de zomer van 2003 
werd gevestigd. Voeg daarbij twee hittegolven, 
enkele weken sproeiverbod, en we zullen ons de 
voorbije zomer beslist nog lang geheugen als een 
van zweten en pu�en. Dat was trouwens ook het 
geval voor heel wat andere landen in Europa waar 
het ook voor toeristen bovenmaats warm was. 
De opwarming van de aarde laat zich bijgevolg 
duidelijk voelen.

(Nomort)

MET MES BEDREIGD
Twee jonge kinderen beleefden eind vorige 

week de schrik van hun leven toen ze ter hoogte 
van de wijk Ter Vloet door twee Afrikanen werden 
overvallen en met een mes werden bedreigd. De 
twee kinderen (Tuur 7 en Victor 9) waren op een 
nabijgelegen speelplein gaan spelen, maar bij 
hun terugkeer naar huis werden ze plots de weg 
versperd door twee donkergekleurde mannen die 
hen vastnamen en ze met hun rug tegen elkaar 
plaatsten. Ze haalden een mes boven en vroegen 
de kinderen om geld en juwelen.

Een van de kinderen kon zich bevrijden en weg-
lopen. Toen hij zag dat zijn broertje vastgehouden 
bleef, keerde hij terug en ging een schermutseling 
aan met een van de daders. Deze verloor hierbij 
een mes, waarbij een van de kinderen het in een 
rioolputje schopte. Het lukte de kinderen een van 
de daders zijn jas open te trekken, waardoor nog 
meer geld en juwelen op de grond vielen

Door de verwarring lukte het de totaal overstuur 
zijnde kinderen om naar huis te vluchten en hun 
moeder te verwittigen. Deze verwittigden de po-
litie die ter plaatse kwam en een proces-verbaal 
opstelde.

Voor de kinderen, die er met een paar blauwe 
plekken van af kwamen was het vooral een zware 
mentale schok waardoor ze voorlopig niet naar het 
speelplein terug durven. Nadien blijkt dat ook an-
dere inwoners van de wijk door gelijkaardige duo’s 
lastig zijn gevallen.

(Nomort)

MEVROUW

ANNA
VERHENNE

weduwe van de heer 
Julien Schoonbaert († 1994)

Geboren te Wingene op 17 september 
1928 en overleden in het Sint-Andrieszie-

kenhuis te Tielt op 26 augustus 2018.
De plechtige rouwdienst heeft plaats 

in de Sint-Amanduskerk te WINGENE op 
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 om 9u45.

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

†  IN MEMORIAM  †



- 28 -

2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

ANTIEKZAAK ‘DEN DRIEWEG’, aan- en verkoop 
antiek, opkoop inboedel met opkuis. Vrije ingang 
op ma en vrij van 14-18u en zat van 9-17u. en 
iedere 2e en 4e zondag van de maand van 10-13u. 
Zeswegestraat 18, Zwevezele. Tel. 0489 34 40 46.

TE HUUR : Atelier-Stapelplaats, Brugsesteenweg 
te Zwevezele. Tel. 0477 76 00 73.

TE KOOP: Lederen salon 3-zit + 2x 1-zit in goede 
staat. Tijdloos klassieke stijl. Salontafel + 6 stoelen 
Aurora met tussenblad - in perfecte staat. Zie ook 
2deHands voor foto’s - Lage prijs, moet weg. GSM 
0476 31 80 93.

POETSVROUW GEVRAAGD : 3u om de 14 dagen. 
Dag zelf te bepalen. Inlichtingen bij bureel van ‘t 
blad, 051 65 65 20.

TE KOOP : Eetplaats in lichte eik, uittrekbare tafel 
met 4 stoelen, gsm 0477 079 764.

TE KOOP : Ligbad, € 25 ; tafelzaagmachine, € 20 
; Hulkylock naaimachine (naaien + afw.), € 40. 
; salon 3-zit in echt leder, zo goed als nieuw, € 
250. ; Een grote koperen ketel met deksel, € 250. ; 
1-persoonsbed met matras, € 100. Tel. 051 61 21 08.

TE HUUR - industrieterrein De Verrekijker 
- Wingene: 100 m2 - ruimte dienstdoend als 
kantoor, opslag, winkel,…. Voorzien van airco/
verwarming - alarm - ingemaakte kasten - keuken 
- toilet - berging - parkeerplaats. Voor bezichtiging 
of bijkomende informatie contact opnemen op nr 
0473/24.00.97.

BOUWEN OF VERBOUWEN ? Metserslift te koop, 
gegalvaniseerd, elektrisch 220V, in goede staat. 
Tel. 0479 21 68 30. 

WIE HEEFT JOB VOOR ONS? Vast of plukkaart. 
Roemeens 19j en 23j, jongen & meisje, alle docu-
menten in orde. Gsm na 18u 0477/69 46 59.

GEZOCHT : Bijverdienste (huis-tuin-keuken) in 
Wingene. Tel. 0471 32 38 46.

TE KOOP : Wit houten kinderbed ; Fietsstoel ; 
Autostoel merk Quax ; 6 jachtstoelen. Lage prijs. 
Tel. 0499 75 27 51 of 051 61 24 03.

TE KOOP : Kinder� ets voor 10 jaar ; 2 � etszitjes ; 
Kinderwagen. Tel. 0496 14 02 65.

VROUW ZOEKT WERK: Liefst administratief en/of 
huishoudelijk werk (geen full-time) ; ervaring in 
de landbouw. Inlichtingen bij bureel van ‘t blad. 
Tel. 051 65 65 20.

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

AANKOOP - VERKOOP
Info: 0475 49 63 00

VACATURE VLOERDER
(buitenbevloering)

Voor de versterking van ons team zijn 
we dringend op zoek naar een vloerder.

Het betreft vooral plaatsen 
van terrassen en opritten.

Profi el:
- Je kan zelfstandig vloeren maar functio-

neert ook goed in team.
- U bent in het bezit van rijbewijs B (BE) en 

hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring 
als vloerder.

Persoonsgebonden competenties:
- Regels en afspraken nakomen
- Zelfstandig werken
- Samenwerken in team
- Flexibel
- Zin voor nauwkeurigheid
Aanbod:
- Correcte verloning volgens paritair comité 

bouw
- Voltijds

Contact: 051 58 10 59

Hille Zuid 29
8750 Zwevezele

info@denbaesjurgen.be • www.denbaesjurgen.be

 

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

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

YVES  BRACKE
KOZIJNHOEKSTRAAT  21
8750  WINGENE

T. 0472  940  938

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

TE KOOP (door verhuis) : Snoeitang 83 cm (Wolf 
Garten RS830) en ander materiaal voor 4 euro of 
o.t.k. ; Keizerstraat 3 - Wingene - tel. 0493 73 75 62.

VERLOREN: 2 aan elkaar verbonden sleutels, waar-
van 1 gele + smileygezichtjes. Verloren op 9/08 
± 17u30-18u op de bus (21) of errond Wingene 
(garage Renault) -Tielt (vierhoek). Graag SMS indien 
gevonden, tel. 0473 84 10 64.

TE KOOP : Koers� ets Martelly, speciale velgen, 
goed onderhouden. Prijs o.t.k., tel. 051 65 64 11. 
(Guillaume Van Hove, K. Boudewijnlaan 1).

GRATIS AF TE HALEN : Zonnebank met 2x 12 
lampen. Tel. 051 65 89 25.

TE KOOP : Mazoutkachel Nestor Martin, weg 
wegens gasaansluiting, in zeer goede staat, prijs 
o.t.k. ; Kolenkachel in gietijzer Nestor Martin, weg 
wegens gasaansluiting, in zeer goede staat, prijs 
o.t.k., tel. 0476 59 73 18.

VANLANDSCHOOT HOUT
is dringend op zoek naar een

VRACHTWAGENCHAUFFEUR C,
enkel dagritten.

Voor het leveren van half massieve parket
en ge� neerde panelen over gans België,

soms ook in Nederland.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via:

ine@vanlandschoothout.com of 051/65.61.23




