
“Na Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve is
volgend jaar Ooigem aan de beurt!”

Mis niets van het laatste
nieuws uit Wielsbeke en
volg ons op de sociale
media.

Onze Facebook-pagina's zijn te bereiken via:

• facebook.com/cdenvwielsbeke
• facebook.com/jongcdenvwielsbeke

Tweet met ons mee:

• twitter.com/cdenvwielsbeke
• twitter.com/jcdenvwielsbeke

Een e-mailtje sturen mag
natuurlijk ook.

Mail ons:

• cdenvwielsbeke@gmail.com
• jongcdenvwielsbeke@gmail.com

Of spreek je liever met ons
in levende lijve? Dat kan
natuurlijk ook!

Spreek één van onze bestuursleden aan. Een
volledige lijst vind je op
www.wielsbeke.cdenv.be/mensen!

Bij CD&V Wielsbeke denken we al na over het beleid na
2018. Na de verkiezingen willen we immers opnieuw
graag deel uitmaken van de bestuursmeerderheid.

Maar dat kunnen we niet alleen... We zoeken dus
helpende handen en mensen die ons team komen
versterken en zich samen voor de gemeente willen
inzetten.

Ben je begaan met je buurt, je vereniging of de
school van je kinderen en wil je meer doen dan
langs de zijlijn te staan?

Werk je graag achter de schermen of sta je  liever
in de spotlights?

Heb je interesse in de lokale politiek?

Is het antwoord op één van
de vorige vragen ‘JA’?

Dan hebben we jou er graag bij in het bestuur
van CD&V of JONGCD&V!

Contacteer gerust onze voorzitters:
• Voor CD&V: Frédéric Depypere (0497 69 84 09 of frederic_depypere@hotmail.com)
• Voor JONGCD&V: Pavèl Verstraete (0496 04 79 80 of verstraetepavel@hotmail.be)

VERSTERK JIJ ONS
(JONGEREN) TEAM ?

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Uw lokale contactpersoon
Marijn De Vos
Eekhoutstraat 21E - 8710 Ooigem
cdenvwielsbeke@gmail.com
www.wielsbeke.be

in WIELSBEKE
www.wielsbeke.cdenv.be
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Schepen Daisy Haydon is best trots op
de heropgefriste begraafplaatsen.

"Wij danken alle bezoekers van onze
begraafplaatsen voor het geduld dat ze
opbrachten om de paden in de kiem-en
groeiperiode niet te betreden."

Lees hierover meer op pagina 3.

Begraafplaatsen
krijgen make-over

Schepen Daisy Haydon



Als 'dementievriendelijke gemeente' zet het
OCMW  Wielsbeke contactclowns in. Met het
nodige respect en heel wat humor creëren
deze mensen een warm contact met de
bewoners met dementie. Nog maar twee
woonzorgcentra in West-Vlaanderen bieden
deze bijzondere vorm van communicatie
aan.

"Wielsbeke blijft een
dementievriendelijke
gemeente"

OCMW-voorzitter Filiep De Vos: "We zien dat

de levenskwaliteit van onze bewoners met
dementie verhoogt en dat ook de
medewerkers en familie de rijkdom ervaren
van die andere vorm van communicatie."

Vragen over dementie? Bel gratis 0800 12 699
of mail naar dementie@wielsbeke.be.

• we met JONGCD&V al 2 jaar het mooie
weer maken op de avondmarkt van de
Wielsbeekse feesten? Vorig jaar konden
we zo het goede doel "De Zonne"
steunen. Ook dit jaar doen we mee!

• we activiteiten exclusief voor leden
organiseren? Zo gingen we vorig jaar
een kijkje nemen achter de schermen
van Crop's en Balta. Dit jaar gaan we
binnenkijken bij fokbedrijf Claerhout,
gevestigde waarde in het aanleveren
van topkwaliteit zeugen. En er volgt nog
meer!

• CD&V-senator en voormalig vice-eerste
ministerSteven Vanackerete gast is op
de 11-juli viering in Wielsbeke.

• de Vlaamse overheid het "Goed Bezig"-

kader schonk aan de gemeente als
bedanking voor de inzet op sportgebied.

• de 10- tot 12-jarigen van Wielsbeke in de
Techniekacademie de kans kregen om
zich onder te dompelen in de wereld van
techniek en technologie. Volgend jaar
volgt een nieuwe editie.

• dankzij tussenkomst van JONGCD&V
verder overlegd werd met Chiro
Jattetoet en KAJ Ooigem over de
afwerkingsgraad van hun nieuwe
jeugdlokalen.

• de gemeentetoerisme promoot: er is de
nieuwe fietsroete "Proeven op de
hoeve" en ook het terras aan het
Demedtshuis opent van 1 juli tot 12
september.

Ook heel wat
Wielsbekenaren present op
gezinsdag in Plopsaland

De jaarlijkse gezinsdag van CD&V ging
dit jaar door op 22 mei in Plopsaland
De Panne, een uitdagend pretpark met
heel wat betoverende attracties en
plekjes.

Zowel leden als niet-leden konden voor een
gunstprijs (15 euro) genieten van een heel
ontspannend dagje uit en kregen er
bovendien ook nog een spetterend optreden
van de nieuwe K3 bij!

Anna-Lucia Depypere: "Het
optreden van K3 vond ik
supertof!"

En het moet gezegd, waar elders in
Vlaanderen, dus ook in Wielsbeke, de regen
met bakken uit de lucht kwam, viel geen
druppel tijdens dit gezinsfeest!

De 7000 enthousiastelingen die erbij waren,
hebben zich in ieder geval goed kunnen
ontspannen.

Geert Snoeck:
"We beleefden
samen met ons
gezin een hele
aangename dag
in Plopsaland."

Voorzitter Frédéric Depypere: "We zijn
tevreden dat ook Wielsbeke, met meer dan 10
gezinnen, goed vertegenwoordigd was."

"In een ruimere context maakt CD&V voor
gezinnen waar wat ze heeft beloofd: meer
plaatsen in de kinderopvang, thematische
zorgverloven met één jaar uitgebreid én een
hervorming van de kinderbijslag mét sociale
correcties".

Sofie Beernaert: "Onze dochter
Marie (2) kreeg maar niet
genoeg van de ritjes op de
tractor."

CD&V is een gezinspartij. Dat is ze altijd
geweest en dat zal ze altijd blijven!
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TIP VAN JONGCD&V
Ook deze examenperiode  kan je terug samen studeren. Locatie?
Sporthal SBV. Wanneer? Van maandag tot vrijdag (8u tot 22u)
t.e.m. 1 juli. Meer info? vrijetijd@wielsbeke.be

WIST JE DAT ...
Een kort overzicht met interessante weetjes over
Wielsbeke of onze afdeling

Contactclowns verhogen levenskwaliteit personen
met dementie

Heropfrissing
begraafplaatsen gaat verder

Schepen Daisy Haydon licht het project toe:

"Omdat we het als gemeentebestuur
belangrijk vinden dat mensen hun overleden
familieleden, vrienden of kennissen op een
serene en verzorgde begraafplaats kunnen
bezoeken, hebben we het idee opgevat om
deze plaatsen van stilte en rust ook wat
groener te maken. "

"Hiertoe werden in het vroege voorjaar de
paden in grindgazon aangelegd. Ook de
vrijliggende grond werd ingezaaid. Dit creërt
rust en een soort harmonie tussen mens en
natuur."

Makkelijker onderhoud
"Bijkomend voordeel is dat het inzaaien
zorgt voor een gemakkelijker onderhoud. De
gemeente mag immers geen pesticiden
meer gebruiken voor het onderhoud van het
gemeentelijk groen. Door de
aanpassingswerken krijgt het onkruid
minder vrij spel."

"Na Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve is Ooigem
volgend jaar aan de beurt."
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