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D E  K L E I N E  W E E K K A L E N D E R
Z 8 H. Alfrieda, H. Romaric.
M 9 H. Leocadia, H. Petrus Fourier, H. Syrus.
D 10 Dag v/d Mensenrechten, H. Eulalia v. Merida.
W 11 H. Damasus, H. Daniël de Styliet, H. Gentiaan.
D 12 H. Corentin, HH. Maxens en Justin, Z. Konrad.
V 13 H. Lucia, H. Odilia, H. Judocus.
Z 14 H. Johannes v/h Kruis, H. Arseen, H. Nicasius.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mail drukkerij : info@vanparys.be

Geboorte- en
huwelijksdrukwerk

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

OOK FOLIEDRUK (goud, zilver, enz…)

Meer info op www.vanparys.beBURGERLIJKE STAND
Overlijdens: Dewaele Margaretha, wed. van 

Frans Callewaert, geb. te Wingene op 22/07/1937 
en overl. te Tielt op 27/11/2019.

Elke werkdag open van 8u30 tot 
12 en 13u15 tot 18u30. Vrijdag 
tot 17u30. Zaterdag op afspraak.

HET FEIT VAN DE WEEK
Luiers verschonen, snottebellen afvegen, tranen 

drogen en op tijd en stond een voedzame maaltijd  
op tafel zetten: dat verwachten de meeste ouders 
van een onthaalouder of een kinderbegeleides in 
een crèche. Maar kinderopvang is veel meer dan 
dat, of dat kan het toch zijn. De opvang heeft ook 
een pedagogische functie en kan een boost geven 
aan de ontwikkeling van baby’s en peuters. De 
impact kan tot na de lagere school doorwerken. 
Zowel op het gebied van schoolresultaten  als op 
dat van de verstandelijke en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

 Even terug naar onze openingszin. Tot ruim een 
halve eeuw geleden waren er inderdaad nog geen 
‘pampers’ en had men het uitsluitend over luiers. 
Dat waren linnen doeken, vaak knipsels uit half 
versleten lakens of ander sto� en materiaal. Waar 
luiers tegenwoordig na eenmalig gebruik in de 
vuilniszak verdwijnen, dienden luiers gewassen, 
gedroogd en samen gevouwen te worden om op-
nieuw gebruikt te worden tot ook deze helemaal 
versleten waren. Het was een kennis om luiers bij 
de gepaste weersomstandigheden te hangen dro-
gen, want bij winderig weer of lichte regen kon dit 
leiden tot hevige buikkrampen bij de jonge kin-
deren. Ook hier zijn de tijden bijgevolg grondig 
veranderd. Denken we ook maar terug aan de lin-
nen maandverbanden waarmee vrouwen telkens 
opnieuw mee geconfronteerd werden. 

 Crèches bestonden nog niet en kinderen ver-
zorgen en opvoeden was een huistaak voor de 
moeder. Nu gaat men ervan uit dat elk kind be-
ter wordt van een goede opvoeding, ongeacht 
het gezin waarin het opgroeit. Maar kinderen uit 
kansarme gezinnen hebben er meer bij te winnen. 
In tegenstelling tot kansrijke leeftijdsgenoten vol-
doen ze vaak niet aan de basisverdiensten om mee 
te kunnen  in de lagere school. Tenzij ze naar kwali-
teitsvolle kinderopvang zijn geweest. Dan bereiken 
ze die drempel systematisch wel. 

Tot enkele decennia was er nog geen kwestie 
van crèches maar was de � nanciële toestand in vele 
gezinnen van groot belang. Het afwerken van de 
lagere school speelde hierbij een minder groot be-
lang, maar eenmaal deze achter de rug was, werd 
de � nanciële toestand binnen een gezin steeds be-
langrijker. Hoeveel begaafde kinderen is het recht 
niet ontzegd om verder door te studeren, louter en 
alleen omdat de � nanciële situatie dit binnen het 
gezin niet toeliet? Rondom ons zijn daar genoeg 
voorbeelden van terug te vinden.

Toch gaat de meeste aandacht nog altijd naar de 
economische functie van de crèches en onthaalou-
ders. Kinderopvang moet vaders, en vooral moe-
ders in staat stellen om met een gerust gemoed te 
gaan solliciteren of werken, ook als hun werkuren 
onregelmatig of onvoorspelbaar zijn. 

De laatste regeringen hebben extra in kinderop-
vang geïnvesteerd door de capaciteit te vergroten 
en meer inkomensgerelateerd  te maken. Maar 
dat heeft niets veranderd aan de ongelijkheid. 
Nog altijd maken kinderen uit de rijkste gezinnen 
tweemaal zo vaak gebruik van kinderopvang als 
leeftijdsgenoten uit de armste gezinnen. Ministers 
zeggen wel dat ze daar iets aan willen doen, maar 
dat blijkt niet uit de praktijk. Een paar jaar geleden 
werden de laagste tarieven zelfs verdrievoudigd. 
Daarop kwam er een sociaal tarief, maar door de 
vele drempels maakt haast niemand gebruik van. 

Daarbij komt nog dat nieuwe kinderopvang-
initiatieven doorgaans niet in kansarme wijken 
worden opgezet. Uit een studie blijkt dat dat het 

enige criterium binnen het inplannen van nieu-
we opvangplaatsen economisch is: ze moeten de 
tewerkstelling van vrouwen bevorderen. Andere 
factoren, zoals kansarmoede bestrijden  of aan 
de behoeften van eenoudergezinnen tegemoet-
komen, spelen niet mee. De ongelijkheid wordt 
dus ook nog eens versterkt als er opvangplaatsen 
bijkomen. 

(Nomort)

HERNIEUWING JAARABONNEMENT
De Wingense Krant  2020
50 euro/jaar (48 nrs.)

Ook dit jaar vragen we U om uw abon-
nement te hernieuwen met het toegestuurde 
overschrijvingsformulier. De prijs bedraagt 
net als vorig jaar 50 euro.

Om geen onderbreking te hebben in de 
bezorging van de Wingense Krant vragen 
wij uw betaling uit te voeren vóór 15 
december 2019.

Bovendien hebben abonnees, net zoals 
het voorbije jaar recht op 5 gratis zoe-
kertjes per jaar. (waarde : 12,50 euro).

Het is uiteraard ook mogelijk om contant 
te betalen en dit op het bureel van ‘t blad, 
Hoogweg 44 te Wingene.

Alvast bedankt aan diegene die reeds 
hun abonnement hebben vernieuwd.

26e EDITIE UNIZO-KERSTMARKT
Op zaterdag 7 december 2019 wordt het Win-

gens Kerkplein opnieuw omgetoverd tot een sfeer-
vol en gezellig kerstdorp met tal van activiteiten.

Van 16 tot 24 uur baten een 20-tal lokale ver-
enigingen hun kraampjes uit met een diversiteit 
aan spijs en drank. De jongsten onder ons kunnen 
deelnemen aan de kleurwedstrijd en traditiege-
trouw zijn er voor hen weer enkele spelen en at-
tracties opgesteld.

De Kerstmartk wordt o�  cieel geopend om 17 
uur door de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia.

De organisatie, in handen van Unizo Winge-
ne-Zwevezele, hoopt opnieuw op een talrijke op-
komst en ook de jaarlijkse kerstworp (± 20u30) zal 
uiteraard niet ontbreken.

Volgende verenigingen rekenen op uw steun : 
Schautticomité, motorcross Michael Coopman, De 
Filous, Landelijke Gilde en KLJ Wingene, Tafelten-
nisclub Wingene, Harmonie St.-Cecilia, Bloemen-
winkel Bellini, Jeugdhuis De Mutse, Flemisch Jack 
Association, Frituur Jan, Nico Weyts, TC Aquila, J-Ra-
cing, Unizo, Family Cave Grillers, Cindy Vervaeck, 
Oudercomité St.-Elooi, Appartementen Wingene, 
Voetbal Wing United.

Mevrouw Rosa Masscho, kinderen en klein-
kinderen danken zeer oprecht alle familie, 
vrienden en kennissen voor hun deelneming 
bij het heengaan van haar echtgenoot, hun 
vader en grootvader de heer Valere Delodder.

R O U W B E D A N K I N G
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ACTIVITEITENKALENDER
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Duivenmaatschappij  De Ware Vrienden
Herfst- en Wintertentoonstellingen

 Op zondag 8 december van 10 tot 12u. in Café 
Vierwegen Sint-Jan, bij Vanessa.

 Volgende liefhebbers stellen hun duiven ten-
toon: Engels Marc uit Aalter en Tanghe Roland uit 
Maria-Aalter.

CAFÉ VIERWEGEN - SINT-JAN
VRIJDAG 27 DECEMBER 2019 vanaf 19h30

KERSTQUIZ
Wat wordt er van de deelnemers verwacht ?
U stelt zelf 10 vragen op en u hebt ook een 

apart antwoordenblad bij voor de jury
Meer info en inschrijven bij Vanessa of Peter

ZONDAG 29 DECEMBER 2019

‘GOEIE’ MORGEN TAPBILJART
Inleg: 10 euro per persoon

Ontbijt om 8 uur ; Trekking biljart om 9 uur
Prijs: Natura

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen : 
enkel of duo-spel (via loting)

Uitgebreid ontbijtbu�et met een glaasje bubbels
Alleen ontbijt of biljart: 8 € per persoon 

Extra consumptie voor wie komt in pyjama
Inschrijven bij Vanessa of Peter

KUNSTKRING WENGHINA START MET 
NIEUWE LESSENREEKSEN

Wie op zoek is naar een kunstvolle hobby, een 
nieuwe uitdaging, of een oude droom die werke-
lijkheid wordt, kan lessen tekenen en schilderen  
volgen bij Kunstkring Wenghina.

Alle 50 plussers die belangstelling hebben voor 
een kunstvolle vrijetijdsbeoefening kunnen iedere 
maandagnamiddag vanaf 14 uur tot 17 uur terecht 
bij Kunstkring Wenghina. In een aangename sfeer 
kan u zich bekwamen onder deskundig toezicht 
van een gevestigd kunstenaar tot het maken van 
een kunstwerk naar keuze.

De lessen zijn gratis, je moet alleen lid zijn van 
Kunstkring Wenghina. Heb je zin, kom gerust even 
langs, kijken kost niets.

Verdere informatie bij Mia Callens tel. 051/656187 
gsm 0474/440882.

SAMANA WINGENE - KERSTFEEST
Op donderdag 26 december 2019: KERSTFEEST 

in het Parochiaal Centrum vanaf 13u30.
Om 14u. verwelkoming en Eucharistieviering. - 

Daarna ko�e en gebak. - Ontspanning door Arnold 
Sercu en Bart Verhelle. Er zullen lotjes verkocht 
worden voor de solidariteitsactie van Samana 
(trekking mei 2020). - De namiddag sluiten we af 
met ko�e en kerststerren. 

Inschrijven met de inschrijvingsstrook bij uw 
kernlid of: RECHTSTREEKS aan een van de bedien-
den van het CM-secretariaat of in de brievenbus 
van Myriam ( Egemsestraat 40a Wingene).

Annuleren kan tot en met vrijdag 20 december 
2019 bij Myriam Van Severen: tel. 051/65 77 89 of 
GSM 0496 83 68 80.

OKRA REGIONALE WANDELING
Op dinsdag 10 december 2019 regionale 

wandeling in Wingene. Start aan het parochiaal 
centrum, Keizerstraat te Wingene tussen 13u30 
en 14u30. Afstanden 2, 4 en 4 km Toegankelijk 
voor rolstoelen.

Deelnameprijs: Lid Okra en Okra- Sport: € 1,00 
; Lid Okra: € 1,50 ; Geen lid: € 2,00.

Meer info bij Luc Spriet, 0471 86 73 11 of Fran-
cine Braeckevelt, 0496 44 58 87.

SAMANA ZWEVEZELE - KERSTFEEST
Langs deze weg nodigen wij u van harte uit 

naar ons jaarlijks kerstfeest. Wij hopen u te mo-
gen verwelkomen op donderdag 26 december 
2019 in het Damberd, zaal ‘De Croone’, Marktplein 
11 te Zwevezele, bieden wij u het volgende pro-
gramma aan :

De deur gaat pas open om 13 uur, en welkom 
om 13u30. Eucharistieviering door E.H. Marc Van-
tieghem. Ko�e en versnapering en ontspanning 
met optreden van ‘Nostalgie’. Als afsluiter ko�e 
en boterkoeken.

Inschrijven vooraf bij een kernlid van Samana is 
verplicht en dit ten laatste tot 17 december 2019. 
Als inkomprijs vragen we slechts 5 euro per per-
soon. Gelieve tijdig in te schrijven.

VERKIEZING NIEUWE DEKENS BIJ SINT-ELOOIGILDE WILDENBURG...
Op zaterdag 30 november 2019 was er bij de Sint-Elooisgilde Wildenburg het jaarlijks Sint-Elooifeest. 

De dekens van dienst waren dit jaar Davy Van De Keere en Frederik Vanthournout. Voorafgaand was er 
naar jaarlijkse gewoonte een eucharistieviering, voorgegaan door onze nieuwe pastoor E.H. Bart Mal-
fait. Om 13 uur werden de ingeschreven mannen verwacht voor een feestmaal in zaal Wildenburg. En 
na het hoofdgerecht en de ko�e werden de nieuwe dekens verkozen.

Davy wist Domien Minne te overtuigen om de nieuwe deken te worden en Frederik koos Steven 
Vandevelde als zijn opvolger. Iedereen werd dan ’s avonds terug verwacht, nu samen met partner 
voor een receptie, aangeboden door het bestuur en dekens Davy en Frederik. Het werd opnieuw een 
spetterend feest met Studio Space en later op de avond volgde de gratis tombola voor de aanwezigen.

WORDT HET EEN WITTE KERST ?
De Crea-afdeling van Okra Wingene heeft on-

langs in groepsverband heel wat mooie sneeuw-
poppen gebreid. Ben je ook graag creatief bezig 
en wens je dit te doen in aangenaam gezelschap 
kom dan vrijblijvend een bezoekje brengen.

De Crea komt iedere laatste dinsdag van de 
maand samen in het cafetaria van de Tuimelaar 
om 14:00. Uitzondering voor de maand december, 
dan gaat de bijeenkomst door op 17 december. 

Voor meer info contacteer Rosy Vanwalleghem 
op het nummer 0476/429048 of Gerda Van Severen 
0496/781063. Iedereen van harte welkom!

Erik Vandycke

Cultureel Centrum ‘de Feniks’ WINGENE
Toneelkring ‘DE TOTETREKKERS’ presenteren :

HET STREEPJE
Auteur: Luc Kerkhofs - Regisseur: Ann Vergote

Speeldata :
Vrijdag 24/01 om 20 u. ; Zaterdag 25/01 om 20 u.
Zondag 26/01 om 16 u. ; Vrijdag 31/01 om 20 u.

Zaterdag 01/02 om 20 u. ; Zondag 02/02 om 16 u.
Vrijdag 07/02 om 20 u. ; Zaterdag 08/02 om 20 u.

Inkom : 8 euro
Reservatie : 0479/63.30.28 (na 19 uur)

Afhaling kaarten op 15/12/19 en 12/01/20
telkens van 10 tot 12 uur in C.C. de Feniks.

WINGENE - SPORTCENTRUM DE TUIMELAAR
DONDERDAG 26 DECEMBER 2019

KERSTMEETING WINGENE
Veldtoertocht voor recreanten, 75% o�road

Afstand : 27 - 36 - 45 km
Start van 8u30 tot 14u00

Bevoorrading, bewaakte �etsparking, 
kleedkamers, bikewash

Gratis tombola onder de deelnemers
Leden : 3 euro - Niet-leden : 5 euro

Fietsverhuur : 051 65 66 88
Inrichting: WTC De Sportvrienden Wingene

www.freewebs.com/wtc_wingene

SINT-AMANDUSKERK WINGENE
ZATERDAG 23 DECEMBER 2019 om 19u30

KERSTCONCERT CANTANDO
o.l.v. Stefaan Vandenbroucke

Kaarten aan 15 euro te verkrijgen bij de 
koorleden of mail: vanlaere.paul@telenet.be

ADVERTEER IN DE WINGENSE KRANT 
INFO : 051/65 65 20
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OKRA - KAARTERSCLUB WINGENE
Uitslag kaarting op 21/11 met 60 deeln.

Wonnen 3 partijen: Fraeyman R., Devriese J., 
Devoldere G., Declerck R., Desmet E., Wille J., Van-
overschelde G., D’Haenens M.

Wonnen 2 partijen: Vandevyvere M., Denbaes 
R., Vanoverschelde M., Vancauwenberghe M., De-
witte J., Poelvoorde R., Fraeyman L., Vanhove C., 
Naeyaert C., Deserranno J., Verhenne C., Blontia D., 
Denolf M., Vanderschuere R., Icket A., Vangampe-
laere L., Deschepper J., Vandermeulen G.

Wonnen 1 partij: Detavernier N., Vermeersch W., 
Dedeyne A., Deschepper C., Danneels L., Verhaeghe 
J., Vandewiele R., Vanhove J., Depla W., Devooght 
F., Volckaert L., Lanckriet J., Quintyn D., Verhelst H., 
Vaneenoo M., Declerck S., Bossuyt E., Kerckaert L., 
Declerck C., Verhoye R., Desoete C., Haeck G., Van-
demoortel E., Craeymeersch R.

Tot donderdag om 14 uur.

O.K.R.A.-KAARTERSCLUB ZWEVEZELE 
Uitslag 4e kaarting op 27/11 met 64 kaarters
Behaalden 3 punten: Alliët Arsene, Blieck Rita, 

De Clerck Magda, Derpoorter Ronald, Ketels Hen-
riette, Pattijn Maria, Pattyn Nelly, Van Neste Werner, 
Vandemoortele Noël, Vanderplancke Marcel.

Behaalden 2 punten: Caen Rosa, Callewaert 
Noël, De Clerck Simonne, De Geldere Odette, 
Deblaere Bernice, Deblauwe Rik, Decock Willy, 
Delbaere Nathalie, Deschepper Patrick, Desmet 
Noël, Keirsebilck Roland, Lapere Gilberta, Tanghe 
Roger, Van Der Straeten Willy, Van Isacker Etienne, 
Vankeirsbilck Adriaan, Vannieuwenborgh Rudy, 
Verduyn Nicole.

Behaalden 1 punt: Bossuyt Ethel, Boussauw 
Daniel, Buyse Norbert, Claeys Ingrid, Cogghe Geor-
gette, De Muynck Rosa, De Volder Agnes, Defour 
Daniel, Delameilleure Rafaël, Demeyere Herman, 
Depoortere Marie Louise, Depypere Ilda, Derie-
maeker Cecile, Durie Margriet, Hongerloot Rita, 
Huvaere Daniel, Ide Kristien, Ide Yvan, Maertens 
Hubert, Maes Jeannette, Plovie Freddy, Struyve 
Urbain, Vandaele Agnes, Vanderplancke José, Van-
dewoestyne Roos, Vandierendonck Albert, Vandie-
rendonck Gabriel, Vannevel André, Verheyen Johny, 
Zutterman Etienne.
Aandacht: Op donderdag 26/12 géén kaarting.

KERSTMARKT BIJ MARIA TER RUSTE 
TE ZWEVEZELE

Onze kerstmarkt gaat door op vrijdag 13 de-
cember van 14u tot 17u, voor 8€ ontvangt u een 
sneukelkaart met 4 drankjes en 4 hapjes. 

Wil je onze animatie en dagbesteding steunen? 
Het kan via onze eindejaars actie: aankoop van 
wijn, cava, truffels, florentines, zeevruchten en 
wenskaarten.

Kaarten of bestellingen via 051 61 10 82 of ont-
haal.zwevezele@gvo.be.

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

Rangschikking na 3 speeldagen
Heren: 1/ Callebert Wilfried, 42 p. ; 2/ De Bel Pa-

trick, 41 p. ; 3/ Dewitte Jerome, 41 p. ; 4/ Van Gam-
pelaere Noel, 39 p. ; 5/ Van Eenoo Willy, 38 p. ; 6/ 
Vervalle Carlos, 38 p. ; 7/ Vaneenoo Marc, 38 p. ; 8/ 
Schelstraete Roger, 37 p. ; 9/ Denbaes Roger, 32 p. ; 
10/ Claeys Willy, 32 p. ; 11/ Persyn Daniel, 31 p. ; 12/ 
De Bruyne Eric, 29 p. ; 13/ De Nys Johan, 29 p. ; 14/ 
Callewaert Roger, 28 p. ; 15/ Desmet Etienne, 28 p. ; 
16/ Dekeyser Roger, 26 p. ; 17/ Devoldere Germain, 
25 p. ; 18/ Vanlaere Andre, 19 p. ; 19/ Vanoverschel-
de Gabriel, 16 p.

Dames: 1/ Hollez Nadia, 40 p. ; 2/ Callewaert 
Monique, 40 p. ; 3/ Claeys Ingrid, 38 p ; 4/ Moey-
kens Gisele, 38 p. ; 5/ Van Houtsven Annie, 36 p. ; 
6/ Van Hove Nelly, 36 p. ; 7/ Desoete Camilla, 25 p. 
; 8/ Haeck Irisha, 9 p.

Bedankt voor uw aanwezigheid, tot zaterdag 
7 december 2019 !

BISSCHOP LODE AERTS ONTVANGT 
JUBILERENDE DIAKENS

Op uitnodiging van bisschop Lode Aerts en zijn 
beleidsploeg, trokken 4 diakenkoppels op dinsdag 
26 november richting bisschopshuis. Ze werden er 
ontvangen ter gelegenheid van de tiende verjaar-
dag van hun diakenwijding. Ronny en Linda Van-
praet (Bredene), Frank en Lieveke Van Rentergem 
(Assebroek), Jean-Yves en So�e Verhaeghe (Vichte) 
en Danny en Els Vandenbroucke (Wingene) zijn de 
vier diakenkoppels.

Het samenzijn begon in de kapel van het bis-
schopshuis met het zingen van het kerkelijk avond-
gebed waarna er feestelijk getafeld werd, samen 
met de bisschop, vicaris Marc Steen, bisschoppelijk 
gedelegeerde Stefaan Franco en coördinator van 
het diocesaan diaconaatsteam diaken Geert Ver-
vaecke en zijn echtgenote.

Tot slot was er ruime gelegenheid om van ge-
dachten te   wisselen over de taak van een per-
manent diaken en de toekomstperspectieven. 
Tevens werden veel herinneringen opgehaald 
uit de voorbije 10 jaar en werd teruggeblikt (met 
fotomateriaal) op de wijdingsretraite in Bethanië 
en de diakenwijdingen in het jaar 2009, onder 
andere in Wingene.

KAMPIOENENVIERING EN 30 JAAR OKRA-WIELERTOERISTENGROEPEN
Okra maakt een kampioenschap op van de �etsritten op maandag. Er zijn drie groepen: Bij de groep 

A is Luc Van Damme kampioen, hij �etste 44 ritten, goed voor 3784 kilometers. Bij de groep B is Eric 
Borret kampioen, �etste 45 ritten en 3145 kilometers. En bij groep C is Bertrand Volckaert de kampioen, 
hij �etste 43 ritten en 2440 kilometers.

Groep A �etst in de zomer zo’n 80 tot 90 km aan een gemiddelde snelheid van rond de 25 km/u. 
Groep B �etst zo’n 70 tot 80 km aan een gemiddelde van rond de 21/22 km/u. en groep C �etst rond 
de 60 km aan een gemiddelde van 18/19 km/u.

Er wordt ook op woensdag ge�etst door de groep B en op vrijdag door de groepen A, B en C. Tij-
dens al deze ritten zijn de leden verzekerd door Okra-Sport+. In mei en september wordt een daguit-
stap ingericht naar de Westkust en/of Frankrijk en afwisselend naar Zeeland van om en bij de 130 km.

Dat bewegen gezond is bewijzen Willy Cortvriendt en Frans Goethals van Zwevezele, beiden zijn 85 
jaar en �etsen vlotjes bovenvermelde kilometers mee.

LOOIVERING SINT-JAN WINGENE
Op zaterdag 21 december 2019 wordt ieder-

een uitgenodigd om samen het jaarlijks SINT-
ELOOISFEEST te vieren en door een talrijke op-
komst de nieuwe dekens te huldigen.

Gewoon lidgeld : 5,00 euro
Maaltijd + lidgeld (volw.) : 37,00 euro
Maaltijd + lidgeld (kinderen) : 18,00 euro

Programma :
- 8.00 uur : Gezamelijke ontvangst bij deken Hans 

Claerhout en deken Wim Van Bruwaene, Egem-
veldweg 2 te Egem.

 10.00 uur : PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING voor 
alle overleden en levende leden van de gilde in 
de kerk van Sint-Jan, gevolgd door bezoek aan 
de lokale café’s.

 13.00 uur : FEESTMAAL in zaal ‘De Verrekijker’, 
Tieltstraat. Verkiezing van de NIEUWE DEKENS.

 20.30 uur : REUZE TOMBOLA (alleen voor de 
aanwezigen), in zaal ‘De Verrekijker’. Inschrij-
vingslidkaart meebrengen en deponeren in de 
bus aan de ingang.

 21.00 uur : GRATIS BAL met DISCO RONNY.
Wij wensen u alvast een prettige feestdag en 

drukken ons verlangen uit in het gezegde : « Hoe 
meer volk, hoe meer leute ». Info 0475 384 347.
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VOETBAL KVC WINGENE

BLUE STARS WINGENE

VOETBAL SKV ZWEVEZELE
1e elftal (2e am) SKV - SC Dikkelvenne  5-2

Opstelling: Depaepe, Emmaneel, Vandendries-
sche, Bataille, De Smet (46’ Simoës), Van Heuverzwyn, 
Provoost, Verzele, De Rock, Marmitte, Coussement.

Zwevezele begon uitstekend aan de match. In de 
derde minuut werd De Rock de diepte ingestuurd 
en de spits werkte beheerst af. Dat vroege openings-
doelpunt zorgde voor meer ruimte en de thuisploeg 
pro� teerde om 3-0 uit te lopen. Op het halfuur kopte 
Vandendriessche een voorzet van De Rock binnen en 
wat later werkte Van Heuverzwyn een corner met het 
hoofd in doel. Op slag van rust konden de bezoekers 
milderen. Op hoekschop volgde er een geharrewar 
voor het Zwevezeelse doel en Pouillon trapte van 
dichtbij raak. Na de pauze maakte Vandendriessche 
er na een mooie collectieve aanval 4-1 van. Marmitte 
dikte de voorsprong even later nog aan. Van Hoeve-
len legde de eindcijfers vast.

1e elftal (3e prov) WS Oudenburg - SKV B  4-1
Oudenburg liep op stilstaande fases vlot tot 3-0 

uit. Zwevezele was niet scherp genoeg, maar kwam 
dan toch beter in de match. Vandecasteele pakte 
alles. White Star hield alles dicht, maar na de rust 
startte het weer � itsend en Gilliaert kon de 4-0 ma-
ken. Zwevezele kon in de slotfase nog de eer redden.
Wedstrijden voor zaterdag 07/12
1e elftal (2e am) SV Temse - SKV A 20u00
Dames (1e nat) Moldavo A - SKV A 14u30
Reserven (bijz) SKV - SK Spermalie 14u30
Wedstrijden voor zondag 08/12
1e elftal (3e prov) SKV B - VC Beernem A 15u00
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (bijz) D. Ruddervoorde A - SKV 3-1
U21 (gew E) SV Pittem - SKV A 3-1 
U17 (gew E) SKD Hertsberge - SKV 1-6
U15 (gew B) FC Izegem-Ingelm. B - SKV A 0-1
U15 (gew Q) SKV B - Jong Male B 6-0

1e elftal (3e am) VV Zelzate - KVC  4-0
Opstelling: Maes Jordy, Nalli Husrev, Vangheluwe 

Pieter, Vanmaele Kjell, Hoornaert Jens, Selmani Be-
sart, Lingier Gianni, De Loof Niels, Rushiti Muhamet, 
Vandewiele Simon, De Wilde Robbe (72’ Halwani 
Gays) ; Wissels: Van Buyten Quinten, Van Droogen-
broeck Dean, Cleophas Dani.

Doelpunten: 3’, 1-0, Duel tussen Vangheluwe en 
Antwi, die gaat neer en ref � uit strafschop, Van Buy-
ten scoort. 26’, 2-0, Op corner van Van Buyten kopt 
Vandenhende via kruishout binnen. 75’, 3-0, Voorzet 
op rechts en Van Buyten kopt onhoudbaar in. 83’, 
4-0, Afstandschot van Broeckaert waarop de keeper 
zich mispakt.

Matchverslag : KVC moest tegen de leider aan-
treden met een onuitgegeven elftal. Niet minder 
dan 5 basisspelers stonden gekwetst aan de kant. 
En dan nog de vlugge achterstand via een penalty 
en je denkt dat er in Zelzate niet veel te rapen zou 
zijn. Vooral de eerste helft moesten we de wet van 
de sterkste ondergaan, ons middenveld stond erbij 
en keek ernaar. Na de 2-0 was de match dan ook 
gespeeld, Zelzate liet KVC in de match komen maar 
buiten enkele corners konden we niet dreigen.

Na de rust startte KVC met een gewijzigde op-
stelling en zo konden we Zelzate op hun eigen helft 
drukken. Maar voor hen een ideale gelegenheid 
om de counter te hanteren. KVC kon in hun betere 
periode enkel corners afdwingen die niets van ge-
vaar brachten. Lingier trapte op de 57’ net boven de 
dek lat. En wat geschiedde, op de eerste kans in de 
tweede helft was het raak. Dan hadden we nog de 
vierde goal en de kelk was vol.

Volgende wedstrijd : KVC Wingene - K.SK Oost-
nieuwkerke op 7/12/2019 om 19u30.
Ontslag van trainer Paravizzini

Dinsdag gaf trainer Paravizzini na 10 jaar dienst 
(3 jaar speler en 7 jaar trainer) zijn ontslag en trekt 
naar 1e provincialer Boezinge. Trainer 2 neemt voor-
lopig over.
Wedstrijden voor vrijdag 06/12
Reserven (nat Am.) SV Oudenaarde - KVC 20u00
Wedstrijden voor zaterdag 07/12
1e elftal (3e am) KVC - Oostnieuwkerke 19u30
U17 (prov B) SK Eernegem - KVC 14u30
U11 (prov B) KVC - SK Eernegem A 10u45
U10 (prov B) KVC A - SV Bredene A 9u15
Wedstrijden voor zondag 08/12
U15 (prov) KVC - VV Tielt A 9u30
Uitslagen voorbije weekend
Reserven (nat Am.) KVC - FC Merelbeke 1-5
U17 (prov B) VV Tielt - KVC 5-1
U15 (prov B) SK Steenbrugge A - KVC 0-14

Blue stars - Keukens Roberdo  0-1
De primus van de klas was zondagmorgen van 

de partij om het ons knap lastig te maken. Keukens 
Roberdo uit Zwevezele is en zou een moeilijke tegen-
stander worden. Na een pittige opwarming waren 
de blues klaar om hun beste beentje ( neen niet het 
middelste) voor te zetten. Na 5 minuten was het al 
bijna prijs, Jorne was sterk aan de bal en legde klaar 
voor Sam Verkest die met buitenkantje voet rakelings 
naast krulde. Dit ging een wedstrijd worden waar-
van details gingen bepalen wie er met de 3 punten 
zou gaan lopen! Een groot detail is onze keeper, 
Bavo behoede al enkele malen een tegengoal maar 
bij een doorgebroken spits van Roberdo smeet hij 
zich met lijf en leed voor de bal. Een echte haraki-
ri actie want hij blesseerde zich aan de knie. Onze 
trots tussen 3 latten werd bijna afgevoerd tussen 6 
planken. We verliezen Bavo voor enkele weken en 
wensen hem een spoedig herstel toe. Nog even op 
de tanden bijten tot aan de rust om dan terug orde 
op zaken te stellen.

Jorne ging de doellijn verdedigen en verse spit-
sen werden in de voetbal soep gegooid. Er ontbrak 
enkel nog wat peper in ons gat want door een mis-
verstand in de 2de helft kon keukens Roberdo uit-
breken en met 1 pas de volledige verdediging aan 
� arden rijten. Daar was hij dan, de 0-1 achterstand.... 
Verdiend? De mannen van de parking van Wingene 
zullen van wel zeggen, de volbloed blues van niet... 
Broek omhoog, kousen opgetrokken en onderbroek 
uit de bil spleet en vooruit geblazen! We starten 
een sloto� ensief maar konden maar niet deftig op 
doel trappen. We waren aan elkaar gewaagd en het 
kleinste detail heeft ons genekt. We verliezen van 
keukens Roberdo die autoritair aan de leiding staat. 
Een spijtige zaak maar we houden het hoofd recht 
en kijken naar volgende week waar Schoenen Devol-
der het ons opnieuw knap lastig zal komen maken.

Degraeve P.

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

050 78 84 13

ONTVANGST IN GEMEENTEHUIS VOOR DE WINGENSE VINKENMAATSCHAPPIJEN...
Op zondag 1 december 2019 was er in de raadzaal van het gemeentehuis een o�  ciële ontvangst voor de kampioenen van de Wingense vinkenmaatschap-

pijen ‘De Sint-Elooisvink’, ‘De Sint-Jansvink’ en ‘De Dappere Zangers’. Bij alle maatschappijen samen zijn er niet minder dan 21 kampioenen en laureaten. Bij 
het einde van het vinkenseizoen werden alle kampioenen van deze maatschappijen reeds eerder apart in onze Wingense Krant uitvoerig gepubliceerd en 
geven we hier nog eens alle winnaars en laureaten die nu gezamenlijk gehuldigd werden door het gemeentebestuur.

Bij ‘De Dappere Zangers’ zijn dit : Johan Vansteelant, Filip Vansteelant, Ingrid Somers, Lucien Plovie, Sabine Bousson en Freddy Pattyn. Bij ‘De Sint-Eloois-
vink : Lucien Hellebuyck (Keizer), Nelly Dekeyzer (12 jaar na elkaar), Luc Huvaere, Jackie Vandecaveye en Rita Denys. Bij ‘De Sint-Jansvink : Vanessa De Mil, 
Nico Schepens, Mia Van Den Heede, Johan Blyaert, Henriette Anseeuw, Remi Verhelst, Dirk De Mil en Kevin Vanhove. 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
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Begrafenissen - Funerarium - Crematies - Grafzerken
aula tot 250 zitplaatsen met ruime parking

Verzorging rouwmaaltijden

Uitvaarten Denolf
Yzerbergstraat 5 - ZWEVEZELE / Markt 4 - Wingene

Tel. 051 61 10 18 - 0475 62 51 82

www.uitvaartzorgdenolf.be

ELCKERLYC ZWEVEZELE
VOLLEYBALNIEUWS

WIVO
VOLLEYBALNIEUWS

Dames 1e Prov. VKT Torhout C – E. Zwevezele A: 
0-3 (17-25, 23-25, 23-25)

VKT Torhout had na 4 verlieswedstrijden 3 wed-
strijden op rij gewonnen en was dus in goede doen. 
Om geen puntenverlies te lijden kwamen onze da-
mes maar best op het terrein met de nodige focus. 
En dat bleek ook zo in set 1. Het ging alrap naar 
2-8 en set 1 werd dan ook gemakkelijk gewonnen 
door de leider van het klassement met duidelijke 
17-25 cijfers.

Ook in set 2 ging Elckerlyc het best van start en 
liep het 3 punten uit (3-6), maar kwam de thuisploeg 
toch tot een 8-8 tussenstand. De verdediging van 
de thuisploeg stond nu ook op punt en Zweveze-
le had steeds meer moeite om te scoren. Torhout 
kwam op voorsprong (10-8) en had duidelijk moed 
geput uit zijn eerste voorsprong en stond even la-
ter al 5 punten voor met een 2e TO voor Zwevezele 
tot gevolg. Nu met beter resultaat want Zwevezele 
maakte de achterstand ongedaan (18-18). Torhout 
scoorde daarna 2 maal met de aanval (20-18) maar 
kende dan enkele problemen in receptie en Zweve-
zele kon opnieuw de 2-puntenkloof dichten (20-20). 
Even later stond het op setbal (21-24). Toch moest 
Elckerlyc nog vol aan de bak om met het kleinste 
verschil ook set 2 winnend af te sluiten (23-25). 

Het begin van set 3 was een copy van het begin 
van set 1 en Zwevezele liep heel snel uit (2-7, 5-12).
Torhout deed een dubbele wissel en de nieuwe 
spelverdeelster zorgde voor een snelle ommekeer. 
Zwevezele ging nu te vaak in de fout waarvan de 
thuisploeg dankbaar pro� teerde en terugkwam tot 
op 3 punten (13-16). De dubbele wissel werd onge-
daan gemaakt en Zwevezele liep opnieuw 5 punten 
uit (14-19). De thuisploeg vocht voor elk punt en tot 
verbazing van heel veel Zwevezeelse supporters was 
bij 21-21 alles te herdoen. Het werd wel nog 22-22 
maar dan kon Elckerlyc twee maal na elkaar scoren 
en zo een eerste setbal afdwingen (22-24). Een fou-
tieve opslag van Zwevezele bracht de thuisploeg nog 
een puntje dichterbij maar een mooie middenaan-
val van Zwevezele zorgde voor nieuwe setwinst en 
alweer 3 punten. Zo blijft Zwevezele ongeslagen en 
blijft het uiteraard op kop van de klassering.

Volgend weekend is er een thuiswedstrijd om 
20u tegen het niet te onderschatten VT Diksmuide 
A. Supporters, op post aub.

Eddy VCB

2e Divisie Dames B Wivo - Kruikenburg Ternat: 
0-3 (21/25, 15/25, 15/25)

Reserven: 0-3 (22/25, 22/25, 12/15)
Met Ternat kreeg Wivo één van de toppers van 

de reeks op bezoek. In de reservewedstrijd hielden 
beide ploegen telkens gelijke tred, maar op het ein-
de van de set bleek Ternat toch telkens de meest 
ervaren ploeg en haalde dan ook de drie sets bin-
nen. Jietse De Vriese (Dames C) en Virginie Deprez 
(U17) namen deel aan deze wedstrijd om een aan-
tal gekwetste en/of afwezige speelsters te vervan-
gen en ze stonden zeker hun (mannetje) vrouwtje.
In de hoofdwedstrijd startte Wingene wel goed. Het 
bouwde zelfs een voorsprong van 4 punten op. Maar 
ook hier kwamen de bezoekers naar het einde van 
de set sterk op zetten. Vooral aanvallend was Ternat 
de beter ploeg. Ook een de dubbele wissel van gele-
genheidscoach Bart Hungenaert, kon geen soelaas 
brengen. In set 2 en 3 bleek al gauw dat setwinst 
heel moeilijk zou worden. Ternat ging nu ook sterk 
blokkeren en Wivo vond geen oplossingen om hun 
verdediging te doorbreken.

3e Prov. Heren A Knack Roeselare E - Wivo: 0-3 
(22/25, 19/25, 14/25)

Onze heren waren duidelijke de betere ploeg. En-
kel bij het begin van de wedstrijd waren onze heren 
minder goed bij de les.
2e Prov. Dames B VT Lichtervelde A - Wivo B: 3-2 

(20/25, 25/14, 25/23, 18/25, 17/15)
Reserven: 2-1 (25/16, 19/25, 15/3)

Onze beloften schoten niet zo goed uit de start-
blokken. Enkel bij het begin van de 1ste set kon 
Wivo gelijke tred houden. Voor de rest van de set 
was Wivo op achtervolgen aangewezen en dat bleef 
zo tot het einde. De 2de set was van veel betere 
makelij. Wivo serveerde sterk en viel gericht aan. 
Nu was Wivo de baas. Voor de 3de set ging Wivo 
jammer genoeg niet op zijn élan door. Wivo maak-
te te veel individuele fouten en weg was de zege.
De hoofdwedstrijd begon vrij gelijk opgaand en dat 
bleef zo. Pas op het einde kon Wivo het laken naar 
zich toe trekken. De 2de set was duidelijk voor de 
thuisploeg. Ook de 3 de set leek voor de thuisploeg 
maar Anse Claeys dacht er anders over. Anse serveer-
de ace na ace en Wivo kwam op voorsprong. Jammer 
genoeg maakte Wivo op het einde van deze set een 
paar individuele fouten en Lichtervelde kwam één 
set voor. Ook de 4de set begon niet zo goed voor 
Wivo. Maar opnieuw was het Anse Claeys die ons 
serverend terug in de match bracht. Na Anse ging 
ook Hanne Vandewalle stevig serveren en de bordjes 
stonden gelijk. Wivo begon sterk aan de belle (1-4). 
Bij de kampwissel was het echter 8-6. Wivo gaf zich 
echter niet gewonnen. Lichtervelde had eerst een 
matchbal daarna Wivo. Wivo kon die niet verzilve-
ren. De 2de matchbal van Lichtervelde was jammer 
genoeg de goede.
3e prov. Dames B Wivo C - VT Damme vzw A: 3-0 

(25/19, 25/16, 25/22)
reserven: 1-2 (21/25, 17/25, 15/11)

In de reservewedstrijd kon Wingene enkel de der-
de set winnen. Vooral een zware opslagdruk van de 
bezoeksters deden Wivo de das om in de eerste sets.
Wivo was wel bij de pinken in de hoofdwedstrijd. 
Zij haalden nu zelf uit met een zware opslagreeks 
en haalden zo vrij vlot de eerste 2 sets binnen. Op 
het einde van die tweede set had Wingene wel 6 
setballen nodig om de klus te klaren. Dit trok zich 
door in de alom gevreesde derde set. Hierin holde 
Wingene voortdurend achter de feiten aan en moest 
toezien hoe Damme een voorsprong van 6 punten 
opbouwde (14-20). Net op tijd kon Wingene zich te-
rug herpakken, meer nog, het kon de kloof dichten 
en het sprong op en over Damme. Na enkele moeilij-
ke wedstrijden tegen de toppers van het klassement 
was dit een overwinning die heel veel deugd deed. 

U17 Meisjes Reg. C Wivo - St Eloois Winkel: 3-0 
(25/14, 25/16, 25/23)

Wivo begon niet zo aandachtig aan deze partij. 
Maar eenmaal op dreef waren ze de betere ploeg 
en werd er duidelijk gewonnen.

U15 Meisjes Reg. D Ruvo Ruddervoorde - Wivo: 
1-3 (25/22, 10/25, 10/25, 19/25)

ONTVANGST  VOOR 65-JARIGE KLASMAKKERS IN ZWEVEZELE…
Op zaterdag 23 november 2019 kwamen de klasmakkers van het jaar 1954 voor de 6e maal samen 

voor een klasreünie in zaal ‘Damberd’ te Zwevezele. Organisator Yvan Schatteman had de Zwevezeelse 
klasmakkers nu reeds voor de 6e maal uitgenodigd voor een gezellige samenkomst. Het werd opnieuw 
een blij weerzien met de oude bekende klasmakkers. Het gemeentebestuur hield eraan om hen een 
receptie aan te bieden. Tijdens een etentje werden heel wat anecdoten bovengehaald en werden er 
opnieuw plannen gesmeed om er binnen 5 jaar (bij leven en welzijn) opnieuw bij te zijn.

Waren weer op de afspraak : Luc Callewaert, Luc Baert, Luc Verstraete, Willy Strobbe, Marc Haspe-
slagh, Gabriël Mahieu, Noël Lisabeth, Johan Declercq, Johan Schatteman en organisator Yvan Schatte-
man. Ook de partners waren hierbij uitgenodigd en op een zeer aangename manier beleefden allen 
de eeuwige jeugdtijden terug. 

Onze youngsters begonnen slecht aan deze wed-
strijd. Wivo maakte onnodig fout na fout. Twee time-
outs en een wissel brachten soelaas. Wivo naderde 
tot op 2 punten maar 3 opslagfouten van Wivo be-
zorgden de thuisploeg toch de 1ste set. Vanaf de 
2e set was Wivo baas. Nu ging Wivo veel aandach-
tiger spelen. Wivo serveerde goed, viel goed aan en 
bouwde mooi op. Zodoende werden de volgende 
3 sets gewonnen.

U13 Meisjes Prov. B Wivo - Waregem B: 2-3 
(27/25, 22/25, 25/23, 24/26, 13/15)

Deze wedstrijd werd een thriller van formaat. De 
ploegen waren aan elkaar gewaagd. Zo goed als alle 
sets werden met het kleinste verschil gewonnen. 
Jammer genoeg maakte Wivo op het einde van de 
wedstrijd 3 fouten na elkaar en de zege was voor 
de bezoeksters.
U13 Meisjes Reg. E Venus Oostkamp A - Wivo: 3-1 

(25/17, 25/19, 20/25, 25/16)
VT 2.B Ereklasse Reeks 1 De Haan - Wivo: 7-1

(25/5, 25/19, 25/9, 25/14, 28/30, 25/14, 25/15, 25/19)
Wedstrijden voor 07/12/2019
- 2e Div. Dames B, 20:00: Vl. Vlamertinge - Wivo 
- 3e Prov. Heren A, 20:00: Wivo (Zb) - Tievolley B
- 2e Prov. Dames B, 18:00: Wivo B - Volley De Haan
- U17 Meisjes Reg. C, 17:00: G & V Kuurne - Wivo
- U15 Meisjes Reg. D, 13:00: Wivo - Oostkamp A (+)
- U13 Meisjes Reg. E, 13:00: Wivo (+) - Koekelare
- VT 2.B Ereklasse 1, 9:00: Tievolley A - Wivo (+)
Wedstrijden voor 08/12/2019
- 3e Prov. Dames B, 18:00: St. Joris A - Wivo C
- U13 Meisjes Prov. B, 15:30: St. Joris - Wivo
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Nieuws uit de openbare bibliotheek van Wingene
VASTGOED

CENTRUM

BEZOEK ONS OP ONZE NIEUWE LOCATIE
Oude Bruggestraat 4 te Wingene

051 61 30 27

VRACHTWAGENBRAND
Vorige week werd de brandweer opgeroepen 

voor een vrachtwagenbrand op het  industrieter-
rein Verrekijker in Wingene. Een vrachtwagen die 
op een bedrijf stond opgesteld had vuur gevat. 
Met enkele poederblussers konden de vlammen 
evenwel snel gedoofd worden waardoor de schade 
aan het voertuig eerder beperkt bleven.

(Nomort)

SINTERKLAAS
We leven in de periode waarin opnieuw hon-

derden kleuters de eerste grote ontgoocheling 
van hun leven zullen meemaken. Als ze via grote 
broer of zus, of een ouder speelkameraadje, te 
horen krijgen dat niet Sinterklaas en Zwarte Piet, 
maar wel hun eigenste ouders voor de snoep en 
de overdreven berg speelgoed hebben gezorgd.

Het is traditie, hoewel ook hiertegen, overge-
waaid van bij onze noorderburen, protest en kri-
tiek komt doorsijpelen. De meest geviseerde van 
het gezelschap is Zwart Piet: roetzwarte smeer op 
het  gelaat, of enkel maar wat zwarte strepen zoals 
de schoorsteenveger? In Nederland komen ‘grote 
mensen’ op straat betogen en een robbertje uit-
vechten voor hun gelijk. Kinderlijk.

En ook de Sint komt in het vizier. Professor Maar-
ten Boudry gooide de staf in het hoenderhok. Hij 
vindt dat we onze kinderen bedriegen en beliegen 
door hen te doen geloven in de goedheilige man. 
Dat is ook zo. Uit de hele entourage die nu op tv 
rondtrekt is alleen het paard ‘goed weer vandaag’ 
nog echt. Waar is de derde man van het gezelschap, 
de bereidwillige Nichodemus intussen  gebleven? 

De vraag is of die leugen kwalijke gevolgen 
heeft. Het kan dat kinderen bij het ontdekken van 
de waarheid achter de leugen het vertrouwen in 
hun ouders verliezen. Aan zichzelf beginnen te 
twijfelen. Nou, nou. Dat lijkt nogal mee te vallen. 
Generaties zijn intussen bij de neus genomen door 
hun ouders. Veel moord en doodslag of  psychiatrie  
is daardoor niet ontstaan. Bovendien vertellen de 
ouders – zij die het Sinterklaasverhaal niet opdis-
sen – wel eens leugens en halve waarheden. Niet 
alles hoeft open en bloot op tafel. Wie dat wel doet 
opent pas echt de weg naar trauma’s en vrees voor 
de wereld die wacht.

Er is ook een hemelsbreed verschil tussen een 
goedbedoelde leugen en een kwaadwillige. De 
Sint behoort tot de eerste categorie. De traditie is 
aan de tijdsgeest aangepast. Vandaar dat  Zwarte 
Piet nu nog enkel roetvegen draagt, de zak heeft 
thuisgelaten en de Sint nu nog enkel aankondigt 
dat er dit jaar geen stoute  kinderen zijn, en ook dat 
is een leugen. Maar wel waar kinderen in mogen 
geloven in de hoop dat het ooit zo wordt.

Voor het zielenheil van onze kinderen zouden 
we ons zorgen moeten maken over kwaadwillige 
halve waarheden en leugens. Die halve waarheden 
en leugens duiken niet alleen rond 6 december op, 
maar elke dag op Twitter en Facebook, zoals gis-
teren en waarschijnlijk ook vandaag. Dat bedreigt 
de toekomst van onze kinderen veel meer dan 
een goedbedoeld verhaaltje over een goedheili-
ge man die kinderen spannende dagen bezorgt 
en geschenkjes brengt.

Wie zich zorgen maakt over onze kinderen, die 
moet van de leugens die haat verspreiden wakker 
liggen. Niet van de Sint.

(Nomort)

Romans
- Het vijfde meisje (thriller), J.D. Barker
- Het boek van de vergeten artiesten (historisch), 

Vera Buck
- De menselijke maat (A), Roberto Camurri
- Verborgen verbintenissen, Delphine De Vigan
- De tweede slaap (thriller), Robert Harris
- Metropolis (thriller), Philip Kerr
- Ik weet waar je woont (thriller), Unni Lindell
- Geschonden graf (thriller), Val McDermid
- Doodswens (thriller), James Patterson
- Wrede kus, Roberto Saviano
- Een rijk verleden (romantisch) (A), Danielle Steel
- Stella (historisch), Takis Würger
Informatieve werken
- Urbanus (kunst - literatuur - over strips en car-

toons - tekenaars/reeksen), Tom Wouters
- De onbewoonbare aarde (natuur - natuur/milieu 

- milieuproblemen), David Wallace-Wells
- De grote verkilling (geschiedenis - 20ste-21ste 

eeuw - na 1945), Geert Van Istendael
- Als je kinderwens onvervuld blijft (opvoeding & 

onderwijs - zwangerschap - (on)vruchtbaarheid), 
Shanti Van Genechten

- De geogra�sche factor (samenleving - overheid/
politiek - politiek - internationale politiek), Tim 
Marshall

- De sluipende staatsgreep (samenleving - over-
heid/politiek - recht - recht in België), Paul 
Bekaert

- Bake O� Vlaanderen (dagelijks leven - eten/drin-
ken - kookboeken - brood/gebak), Ilse D’hooge

- Wat zou Jani zeggen? (dagelijks leven - kleding/
uiterlijk - uiterlijk), Jani Kazaltzis

Dvd’s
- De dirigent (waargebeurd), Maria Peters
- Escape at Dannemora (thriller), Ben Stiller
- Gent West - seizoen 2 (drama), Mathieu Mortel-

mans
- Maze runner - The scorch trials (science �ction), 

Wes Ball
- Wij (Belgisch - drama), Rene Eller
Jeugd - Romans
- Onderbuik (thriller), Tine Bergen
- De Kerstmisaurus (kerst), Tom Fletcher
- De Kerstmisaurus en de winterheks (kerst), Tom 

Fletcher
- De afspraak, Michael Sels
- De rimboe in, Geronimo Stilton
- Held van het veld!, Geronimo Stilton
- De vuurzeevlieg en andere dierenverhalen (die-

ren), Toon Tellegen
Jeugd - Boekstart (voor baby’s),  Kleuter-,  Peu-
ter- en Weetboeken
- Kerst bij Muis (P - feesten - kerstmis), Pauline 

Baartmans
- Een kerstverhaal (K - feesten - kerstmis), Brian 

Wildsmith
- De kerstman op cadeautjestocht (K - feesten - 

kerstmis), Mieke Goethals
- Kerstfeest in het grote bos (K - feesten - kerstmis), 

Ulf Stark
- Kas en Saar vieren kerst (K - feesten - kerstmis), 

Pauline Oud
- Heavy sh!t (W - samenleving - sociale groepen 

- jongeren), Nora Gharib

GEMEENTE WINGENE DRINGT BIJ 
BEVOEGDE MINISTERS AAN OP 
FINANCIËLE STEUN VOOR ALLE 

PLUIMVEEHOUDERS 
VANWEGE VOGELGRIEP

In het voorjaar heeft het H3N1-virus lelijk huis-
gehouden in de West-Vlaamse pluimveesector. In 
Wingene werden maar liefst negen bedrijven ge-
tro�en. De economische en emotionele schade 
is enorm. Toch maken enkel de pluimveehouders 
die na 10 juli hun stallen ruimden aanspraak op 
een �nanciële compensatie. Gemeente Wingene 
dringt nu bij de bevoegde ministers aan om ook 
de pluimveehouders die proactief ingrepen �nan-
cieel te ondersteunen en daar voldoende middelen 
voor vrij te maken. 

Op de gemeenteraad van 25 november stelde 
gemeenteraadslid Stefaan Verhelle daarover en-
kele vragen aan schepen van Landbouw Hedwig 
Kerkhove. “In onze gemeente werden na de publi-
catie van het koninklijk besluit op 11 juli 2019 over 
de maatregelen om de verspreiding van het vogel-
griepvirus tegen te gaan 58.000 dieren geruimd. 
Voor 11 juli 2019 waren dat er maar liefst 580.000. 
De moeilijke beslissing tot proactief ruimen om zo 
het onnodig lijden van de zieke dieren te vermijden 
en de verspreiding van het virus te voorkomen was 
ongetwijfeld het gevolg van de schadeloosstelling 
die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van 
de voedselketen al in mei had aangekondigd”, al-
dus gemeenteraadslid Stefaan Verhelle. 
Openstaande facturen 

“Intussen zijn we zes maanden verder na de piek 
van de virusuitbraken in mei”, zegt gemeenteraads-
lid Stefaan Verhelle. “Er is inmiddels nieuw pluim-
vee in de getro�en stallen aanwezig en de dagda-
gelijkse werkzaamheden worden hervat. Maar de 
uitbraak van het H3N1-virus laat diepe wonden 
na en zorgt voor �nanciële druk op de bedrijven 
die niet in aanmerking komen voor de �nanciële 
compensatie en zo een half jaar lang geen inkomen 
hadden. De facturen van nieuw pluimvee komen 
immers binnen en daarnaast moeten ook de voe-
dersilo’s opnieuw gevuld worden.”
Ontoereikend budget 

Schepen Hedwig Kerckhove haalde als antwoord 
de communicatie van toenmalig Vlaams minister 
van Landbouw Koen van den Heuvel aan. “Op 11 
juni gaf de minister aan dat er een princiepsak-
koord was om de getro�en bedrijven �nancieel 
te ondersteunen en om de vaste kosten tijdens 
de leegstandsperiode te compenseren.  Hiervoor 
zou in totaal een budget van 2,5 miljoen euro voor 
voorzien zijn. We waarderen deze inspanning ten 
zeerste, maar het bedrag lijkt ons ontoereikend. Al-
leen al in onze gemeente loopt de schade op tot 1,8 
miljoen euro, en dit enkel voor de geruimde dieren.” 
Spreekbuis

Gemeenteraadslid Stefaan Verhelle vroeg zich af 
of de gemeente al had aangedrongen bij de hogere 
overheden om voldoende budget te voorzien voor 
de getro�en pluimveehouders. Schepen Hedwig 
Kerckhove gaf aan dat er zowel naar de federale mi-
nister Ducarme als naar de Vlaamse minister Crevits 

een brief vanuit de gemeente vertrokken is om dit 
aan te kaarten. ‘In het verleden hebben we bij teelt-
schade en de varkenspest steeds als spreekbuis 
voor de lokale gemeenschap opgetreden. Deze 
rol zullen we ook in dit dossier opnemen. Op 27 
november organiseerden we ook een zittingsdag 
om administratieve ondersteuning aan te bieden 
aan de getro�en pluimveehouders”, besluit sche-
pen Hedwig Kerckhove.
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VIERING VAN 100-JARIGE GERMAINE DE MÛELENAERE 
IN SALONS EIKENHOF TE ZWEVEZELE... 

Op zondag 1 december 2019 was er in Salons Eikenhof te Zwevezele de viering van Germaine De 
Mûelenaere die 100 kaarsjes mocht uitblazen. Op 29 november 1919 werd Germaine geboren op de 
Luchtbal te Wingene. Zij kwam uit een gezin met 6 kinderen en Wingene is haar geboorteplaats en haar 
woonplaats, dus een rasechte Wingenaar. Zij volgde uiteraard de lagere school in Wingene tot haar 14 
jaar. Daarna leerde ze de stiel van kleermaken en na drie jaar kwam ze als bekwame naaister bij haar 
vader werken die zelfstandig kleermaker was. Op 20-jarige leeftijd trok Germaine zes maanden lang 
met de trein naar Brussel, waar zij les volgde in de ‘Ecole National de Coupé’. Op jonge leeftijd werd zij 
een volleerd naaister. En toen kwam Albert Debouck in haar leven, hij kwam van Sint-Jan en werkte in 
het gemeentehuis. Er werd getrouwd en woonden in bij haar ouders en in 1957 werd verhuisd naar 
de Kapellestraat. Sinds 2016 verblijft Germaine in wzc Amphora, waar ze van de beste zorgen geniet. 
Zij volgt nog steeds wat er in Wingene gebeurt door ‘De Wingense Krant en De Weekbode te lezen. 
Germaine heeft altijd hard gewerkt maar ook van het leven kunnen genieten, samen met Albert. Ze 
is ook �er en trots op haar familie. In het bijzonder haar kinderen : Annemie, getrouwd met Herman ; 
Katrien, Stefan, getrouwd met Chris en even trots op haar klein- en achterkleinkinderen, kortom een 
mooie familie. Vanwege het gemeentebestuur waren er felicitaties en ook van onzentwege onze har-
telijke gelukwensen en hopelijk nog mooie jaren tegemoet…

Foto: Peter Detavernier.

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM VOOR GABRIËL EN HERNA TE WINGENE...
Op zaterdag 30 november 2019 vierden Gabriël en Herna Schepens-Cogge hun 50 jaar huwelijksleven en werden hiervoor ontvangen voor een o�ciële 

ontvangst in de raadzaal van het gemeentehuis. Gabriël is geboren in Brugge op 2 februari 1946, als jongste in een landbouwersgezin met twee kinderen. 
Het gezin woonde in de Hertsbergeveldstraat en Gabriël volgde de lagere school op Sint-Elooi tot zijn 12 jaar en aansluitend nog twee jaar in de H. Hart-
school. Na schooltijd bleef hij thuis werken op de boerderij, hij had graag verder gestudeerd, maar thuis hadden ze zijn hulp hard nodig. Hij was één jaar 
bij het leger en werd ingezet bij de genie waar hij vrachtwagenchau�eur werd in Kassel. Na zijn legerdienst werd hij vrachtwagenchau�eur bij de �rma 
Dekeyzer in Veldegem. Op 59-jarige leeftijd kon hij op brugpensioen.

Herna is geboren in Tielt op 3 augustus 1948 als 2e in een gezin met 3 kinderen en woonden eveneens in de Hertsbergeveldstraat en volgde net zoals 
Gabriël de lagere school op Sint-Elooi tot haar 12 jaar en dan aansluitend 3 jaar de huishoudschool in Wingene. Op 15-jarige leeftijd ging Herna werken bij 
hemdenfabriek Bouckaert in de Rozendalestraat. Bij de geboorte van hun eerste kind bleef ze thuis om voor het gezin te zorgen. Gabriël en Herna leerden 
elkaar uiteraard kennen doordat de ouders elkaar hielpen en groeiden ze aldus op met elkaar. Na zijn legerdienst werden ze een koppel en met de toe-
stemming van de ouders werd er getrouwd op 28/11/1969. Het feest ging door in feestzaal ‘Rocco’. Ze gingen één jaar wonen in de Rozendalestraat en nu 
reeds 49 jaar in de Kozijnhoekstraat. Hun gezin telt twee kinderen : Gino, getrouwd met Veronique en Joeri is samen met Carolien. Er zijn ondertussen reeds 
4 kleinkinderen. Het jubilerend koppel is nog steeds actief. Herna is creatief met schilderen en behangen in hun woning en naait en doet nog verstelwerk, 
samen kruiswoordraadsels oplossen, �etsen en nu en dan een dagreis met de bus en genieten van een uitstap met de kinderen en kleinkinderen. Aan Ga-
briël en Herna onze hartelijke gelukwensen en hopelijk nog vele mooie jaren in goede gezondheid…

Peter Detavernier.

GEZINSBOND WINGENE
GRATIS GEBOORTEGESCHENK 

VAN DE GEZINSBOND
 Wegens de privacy wet krijgen we de adressen 

van de gezinnen niet meer door. Heb je een ge-
boorte gehad in de maand oktober of november of 
komt er nog eentje in december, enz ...  dan mag je 
gerust uw naam en adres doorgeven aan mij voor 
een geboortegeschenk naar jullie te brengen.Geef 
ook de datum door + hoeveelste kindje het is.

Indien eerste geboorte ben je GRATIS LID tot 
eind 2020, dan kan ik meteen het geschenk + info-
pakketje brengen.

Graag doorgeven bij hendrik.dierickx@telenet.
be of tel 051 65 82 64. Dit is enkel voor de gezin-
nen van de gemeente Wingene.

Ieder gezin geeft recht op een gratis ge-
schenk van de gezinsbond.
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2,50 euro per zoekertje (3 lijntjes)

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

Computerherstel & onderhoud alle merken : 
Norbert Werbrouck, 0476 49 20 39 of 051 65 75 73.

TE KOOP : Trampoline van Berg, Ø 4,30 m. Prijs 
o.t.k. (spotprijs). Tel. 0476 70 41 80.

TE KOOP : Houten schommel met 3 schommels en 
klimtouw. Prijs o.t.k., tel. 0476 70 41 80.

GARAGE TE HUUR : te Wingene, achter Tielt-
straat 2 (ING kantoor). Inl. : 051 65 63 61 of 0498 
46 46 76.

KERSTBOMEN : groen, blauw, nordmaniana (geen 
naaldverlies), Willy Devos, Peerstalstraat 33, Win-
gene. Tel. 050 27 75 06.

TE KOOP :  Elektrische dames� ets Koga Avance, 
tel. 0486 780 160.

TE KOOP : Winterbanden + velgen BMW 205/55 
R16/19 H ; Tafelzaagmachine ; Boomzaag en haag-
schaar Stihl, Boorhamer, Slijpsteen, Waterpomp 
DAB, Stoomgroep VARO ; Eiken tafel + 5 stoelen ; 
Schoonkast PVC ; Accordeon, Witsteen bloempot-
ten ; Alu ladder ; 500 bloempotten + lege kisten ; 
100 LP’s. Prijs o.t.k., tel. 050 69 40 43 na 18 u.

050 78 86 33 
info@uitvaartzorgderuddere.be 

www.uitvaartzorgderuddere.be 
www.sintpietersveld.be

Beernem, Wingene, Oostkamp,   
Ruiselede en omgeving

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

Vrijblijvende prijsovereenkomst
na bezoek !

Info: 0475 49 63 00

BAKKERIJ TOM WINGENE
FLEXI-JOBS GEVRAAGD :

• POETSEN WINKEL •
maandagvoormiddag 8-12u

• POETSEN BAKKERIJ • 
maandagvoormiddag 8-12u

• HULP VOOR DE BAKKERIJ •
vrijdagnacht 0-7u

Interesse ? Tel. 051 65 79 85

BURGERBELANGEN TEVREDEN MAAR 
OOK ONTEVREDEN NA DE GEMEENTE-

RAAD VAN 25 NOVEMBER 2019
European Disability Card

Op de gemeenteraad van 28 januari 2019 diende 
onze fractie het agendapunt in om de European 
Disability Card (EDC) in te voeren voor personen 
met een beperking. De voltallige gemeenteraad 
ging toen akkoord om de mogelijkheden te be-
kijken om (1)de EDC te erkennen en als gemeente 
bij dit initiatief aan te sluiten als partnergemeente; 
(2) te onderzoeken welke voordelen de gemeente 
Wingene kan toekennen aan houders van de EDC 
en (3) de kaart actief te promoten bij zowel de so-
cio-culturele verenigingen als bij de inwoners via 
alle kanalen.

Dit onderzoek werd afgerond en het voorstel 
werd unaniem goedgekeurd. De fractie Burger-
belangen bedankte de voltallige gemeenteraad 
om hun ingediend agendapunt uit te werken en 
goed te keuren.
Steun aan de MUG-helikopter West-Vlaanderen

Iedereen kent de MUG-helikopter, verbonden 
aan het AZ St-Jan Brugge. Wat niet iedereen weet 
is dat deze levensreddende spoedinterventiedienst 
niet door de Vlaamse of federale overheid gesubsi-
dieerd wordt. De vzw die deze dienst beheert moet 
bijgevolg noodgedwongen op zoek naar andere 
financiering. De financiering gebeurt door een 
belangrijke bijdrage van de Provincie West-Vlaan-
deren, sponsoring door private bedrijven, facturen 
die patiënten betalen, en ook toelagen betaald 
door steden en gemeenten.

De vzw maakt zich sterk dat ze met een steun 
per inwoner van 0,36€  probleemloos de MUG-he-
likopter in de lucht kunnen houden.

De gemeente Wingene steunde tot 2015 de 
MUG-heli door per inwoner 0,30€ te geven. In 
2015 halveerde het gemeentebestuur deze steun 
tot 0,15€ per inwoner (= een jaarlijks totaalbedrag 
van 2.138,40 €). 

De fractie Burgerbelangen stelde op de gemeen-
teraad van 25 november ’19 voor om in te gaan op 
de vraag van de vzw en om 0,36€ per inwoner door 
te storten aan de vzw. Dit zou een jaarlijks totaalbe-
drag van 5.132,16€ betekenen. In het licht van de 
uitgaven voor prestigeprojecten is deze meeruitga-
ve van een kleine drieduizend euro een peulschil. 

De meerderheid ging hier niet op in en stelde 
zelfs dat ze genoeg deed om de MUG helikopter 
te steunen door hun verlaagde steun van 0,15€ 
per inwoner te behouden. Een beslissing om zeker 
niet � er op te zijn. De houding van de meerderheid 
ten opzichte van de waarden solidariteit en steun 
aan levensreddende initiatieven is daarom des te 
bedroevender te noemen.

Wie wordt beter van dergelijke beleidsbeslissin-
gen van de meerderheid? Alvast de MUG-helikop-
ter niet, noch onze inwoners die hopen dat ze bij 
noodgevallen of calamiteiten een gegarandeerd 
beroep kunnen doen op de vaak levensreddende 
interventie van de MUG-helikopter. 

Nog dit : de MUG-heli voert per jaar ongeveer 
600 interventies uit en kan op die manier bij be-
nadering 40 levens redden. Reden genoeg om dit 
levensreddend initiatief ten volle te steunen. Deze 
vzw kan ook gesteund worden door burgers of ver-
enigingen die de opbrengst van een actie willen 
doneren aan goed doel.

WINGENE EN UNIZO STIMULEREN 
LOKAAL WINKELEN

MET NIEUWE EINDEJAARSACTIE 
Wingene en Unizo slaan de handen in elkaar 

voor de organisatie van een gloednieuwe einde-
jaarsactie. De actie loopt van 1 tot en met 31 
december en wil alle inwoners aanmoedigen om 
te winkelen bij de lokale handelaars om zo de ver-
schillende dorpskernen van de gemeente bruisend 
te houden. 

Maar liefst 55 handelszaken doen mee aan de 
eindejaarsactie en schenken elk één of meerdere 
waardebonnen van 25 euro. Bij iedere aankoop bij 
een deelnemende handelaar krijg je een stempel. 
Voor een volle stempelkaart heb je vier stempels 
van vier verschillende handelaars nodig.

Onder alle volle stempelkaarten worden tien-
tallen winnaars getrokken. De hoofdprijs is een 
‘weekendje weg’ ter waarde van 500 euro, aange-
boden door de gemeente en Unizo. De tweede 
en derde prijs zijn een diner voor vier personen 
en een wijntasting voor tien personen. De overige 
winnaars ontvangen elk een bon ter waarde van 25 
euro aangeboden door één van de deelnemende 
handelaars. Stempelkaarten zijn te verkrijgen bij 
de deelnemende handelaars. Volle spaarkaarten 
kunnen tot 5 januari ingediend worden bij een van 
de deelnemende handelszaken.

Kwaffeuze aan huis
Karen Van Eeghem

0479 35 18 39

FIETSER AANGEREDEN
Bij het dwarsen van het Marktplein werd de 

85-jarige H.L. per � ets aangereden door een perso-
nenwagen die achteruit rijdend zijn parkeerplaats 
wilde verlaten. Nadat zij ter plaatse door een op-
geroepen ziekenwagen werd verzorgd, werd zij 
voor verdere verzorging naar het ziekenhuis in 
Tielt afgevoerd. 

(Nomort) 

PROFICIAT
aan dit kindje dat op 7 december haar 55e ver-

jaardag mag vieren.

KERSTFEEST I.S.M. INTERPAROCHIAAL 
TEAM WINGENE

Het dienstencentrum Geselle en het Interparo-
chiaal Team organiseren op kerstavond dinsdag 24 
december een feestelijk driegangendiner.

Er wordt gezorgd voor aperitief met hapjes, 
pompoensoep, gevolgd door Filet carré in grand 
veneur saus met warme groentjes en kroketten en 
tot slot een stukje kerstbuche.

Wil je mensen uit de buurt ontmoeten, samen 
eten, babbeltje slaan of gewoon een gezellige 
kerstavond beleven? Schrijf je dan zeker in!

Dit gaat door in zaal De Verrekijker vanaf 18 uur 
en de prijs bedraag 10 euro. Kinderen jonger dan 
12 jaar betalen 5 euro.

Tickets: reservatie@wingene.be of bel naar 051 
65 00 30.




