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Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor mei en juni 2019 dienen binnen te zijn
vóór 1 april 2019 via
• afgifte op het gemeentehuis
• zending met de post Waregemseweg 35
• e-mail: gemeente@wortegem-petegem.be.
Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen
vóór 1 april 2019 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.
Het volgende infoblad verschijnt op 26 april 2019.

Verantwoordelijke Uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever.

TEN GEMEENTEHUIZE
NIEUW BESTUUR INGEVOLGE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

Boven v.l.n.r.: Nico, Rosette, Olivier, Koen, Willy, Leen, Sandy, Marcel, Nicole, Sven, Marleen
Onder v.l.n.r.: Veerle, Maarten, Luc, Isabelle, Kurt, Gert

GEMEENTERAAD / OCMW-RAAD
Koen Desloovere, voorzitter, Open Vld
Peeshoek 17b, 9790 Wortegem-Petegem
0473 81 95 71, koenenheidi.desloovere@skynet.be

Sandy Vermeulen, raadslid, Open Vld
Eekhoutstraat 21, 9790 Wortegem-Petegem
sandy.vermeule@gmail.com

Luc Vander Meeren, burgemeester, Open Vld
Elsegemplein 44, 9790 Wortegem-Petegem
0498 86 64 55, burgemeester@wortegem-petegem.be

Marcel Steenmans, raadslid, Open Vld
Karmstraat 21, 9790 Wortegem-Petegem
0475 85 50 21, steenmansmarcel@gmail.com

Veerle Nachtegaele, eerste schepen, Open Vld
Oudenaardseweg 73, 9790 Wortegem-Petegem
0475 83 70 30, veerle.nachtegaele@gmail.com

Marleen Van De Populiere, raadslid, N-VA
Stoofstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem
0475 66 93 65, marleen.van.de.populiere18@gmail.com

Maarten Van Tieghem, tweede schepen, Open Vld
Vrezeveld 19, 9790 Wortegem-Petegem
0476 55 33 37, maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be

Rosette Maes, raadslid, Open Vld
Elsegemplein 4, 9790 Wortegem-Petegem
0472 82 92 01, maesrosette@telenet.be

Isabelle Van den Dorpe, derde schepen, Open Vld
Zonnestraat 23, 9790 Wortegem-Petegem
0499 77 00 97, isabellevandendorpe@hotmail.com

Sven De Donder, raadslid, N-VA
Lindestraat 88, 9790 Wortegem-Petegem
0496 59 37 68, svendedonder@hotmail.com

Kurt Fonteyne, vierde schepen, Open Vld
Groenstraat 11/A, 9790 Wortegem-Petegem
056 68 04 71, kurt.fonteyne@wortegem-petegem.be

Nico De Wulf, raadslid, S.pa/onafhankelijk
Kastanjeplein 35, 9790 Wortegem-Petegem
0494 41 10 52, nico.de.wulf@telenet.be

Willy Dhondt, raadslid, Open Vld
Rijborgstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem
0473 64 10 56, dhondtwilly@telenet.be

Leen Baert, raadslid, CD&V
Kloosterhoek 7, 9790 Wortegem-Petegem
0497 45 79 60, daneels.baert@gmail.com

Nicole Van Der Straeten, raadslid, N-VA
Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem
0473 90 31 70, nicole.vds@gmail.com
Gert Van Driessche, raadslid, Onafhankelijk
Keerstraat 6, 9790 Wortegem-Petegem
0472 57 60 11, gert_van_driessche@hotmail.com
Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Open Vld
Peeshoek 7, 9790 Wortegem-Petegem
0473 23 23 63, ollivc@skynet.be

De raadzittingen vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis. Belangstellenden kunnen de openbare
vergaderingen bijwonen.
Eerstvolgende zittingen: donderdag 28 februari 2019,
donderdag 28 maart 2019 en donderdag 25 april
2019, telkens om 19.30 uur stipt.
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAST BUREAU

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

V.l.n.r.: Maarten, Veerle, Luc, Isabelle, Kurt

Boven v.l.n.r.: Kurt, Aaron, Johan B., Johan P.
Onder v.l.n.r.: Petra, Tessa, Vicky

Luc Vander Meeren, burgemeester
Veiligheid en politie • mobiliteit en verkeersveiligheid •
patrimonium • ruimtelijke ordening en milieu • woonbeleid •
burgerlijke stand en feestelijkheden
Veerle Nachtegaele, eerste schepen
Onderwijs • personeel • cultuur en bibliotheek •
erfgoed en toerisme
Maarten Van Tieghem, tweede schepen
Financiën • landbouw • sport • burgerparticipatie •
communicatie • ICT & digitalisering • kerkfabrieken
Isabelle Van den Dorpe, derde schepen
Sociale zaken • burgerzaken • jeugd • kinderopvang •
senioren • ontwikkelingssamenwerking • lokale economie en
tewerkstelling
Kurt Fonteyne, vierde schepen
Openbare werken • energie • voorzitter Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst

Kurt Fonteyne, voorzitter, Open Vld
Groenstraat 11a, 9790 Wortegem-Petegem
056 68 04 71, kurt.fonteyne@wortegem-petegem.be
Johan Bert, Open Vld
Rozenhof 23, 9790 Wortegem-Petegem
johan.bert@skynet.be
Aaron Boonaert, Open Vld
Kruishoutemseweg 3, 9790 Wortegem-Petegem
boonaertaaron@gmail.com
Tessa Geeraert, Open Vld
Vijverhoek 20, 9790 Wortegem-Petegem
tessageeraert@hotmail.com
Johan Paemeleire, N-VA
Driesstraat 24, 9790 Wortegem-Petegem
johan-paemeleire@hotmail.com
Vicky Roman, CD&V
Biesbosstraat 3A, 9790 Wortegem-Petegem
vickyroman1973@hotmail.com
Petra Van Butsele, Open Vld
Kortrijkstraat 99, 9790 Wortegem-Petegem
petravanbutsele@gmail.com
Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor
de individuele dossiers inzake maatschappelijke
dienstverlening en maatschappelijke integratie.
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GEMEENTERAADS- EN OCMW-RAADSBESLISSINGEN
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeenteraads- en OCMW-raadsbeslissingen.
De volledige verslagen vindt u op de gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be onder de
rubriek Bestuur/bekendmakingen/besluitenlijsten.

GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2018
Gemeentebelastingen voor het aanslagjaar 2019
De tarieven voor het bekomen van volgende administratieve
stukken zijn dezelfde gebleven als in 2018:
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan
vreemde onderdanen: 18 euro
- elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar: 6,40 euro
- biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan
vreemde onderdanen van derde landen: 21 euro
- identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de 12
jaar met foto: 2 euro
- nieuwe Europese rijbewijzen of duplicaat – bankkaartmodel: 25 euro
- nieuwe Europese voorlopige rijbewijzen of duplicaat –
bankkaartmodel: 25 euro
- voorlopige rijbewijzen M12 (in voege vanaf 1 februari
2019): 25 euro
- internationale rijbewijzen (boekje): 21 euro
- paspoorten: 5 euro
- trouwboekjes: 7,50 euro.
De tarieven voor de huis-aan-huisophaling van het restafval, van grof vuil en/of oude metalen, van snoeihout en de
inzameling op het recyclagepark (DIFTAR) blijven eveneens
hetzelfde als vorig jaar:
- huis-aan-huisophaling restafval:
per kilogram aangeboden afval: 0,25 euro.
forfaitaire vergoeding per aanbieding van de container:
• 40 liter container: 0,15 euro
• 120 liter container: 0,30 euro
• 240 liter container: 0,60 euro
• 1100 liter container: 2,93 euro
De minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 7,08 euro
per 6 maanden.
- huis-aan-huisophaling van grof vuil en/of oude metalen:
30 euro per afroep (max. 3 m3 per aanbieding)
- huis-aan-huisophaling van snoeihout: 15 euro per afroep
(max. 3 m3 per aanbieding)
- recyclagepark: 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende
fracties op het recyclagepark

Bijdrage in de werkingskosten en investeringen van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (Brandweer)
Aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen worden voor
het dienstjaar 2019 volgende bedragen toegekend:
1. gewone dienst: 171.799 euro
2. buitengewone dienst: 61.058 euro.
Bijdrage in de werkingskosten en investeringen van de
Politiezone Vlaamse Ardennen
Aan de Politiezone Vlaamse Ardennen worden voor het
dienstjaar 2019 volgende bedragen toegekend:
1. gewone dienst: 380.531,42 euro
2. buitengewone dienst: 16.701,54 euro.
Goedkeuring budget
De budgetwijziging 2 van 2018 (BW 2/2018) en het budget
van 2019 (B 2019) werden goedgekeurd.
De beide beleidsrapporten voldoen aan de 2 voorwaarden:
1. een positief kasresultaat
2. een positieve autofinancieringsmarge (verplicht laatste
jaar van het meerjarenplan 2014-2019)
EXPLOITATIEBUDGET
(reguliere werking)

Ontvangsten

BW 2/2018

€ 8.260.015 € 7.381.280

B 2019

€ 8.473.462 € 7.440.173 € 1.033.289

INVESTERINGSBUDGET

Ontvangsten

BW 2/2018

€ 1.206.505 € 2.117.425

B 2019

€ 375.151

Uitgaven

Uitgaven

Tekort/
overschot
€ 878.735
Tekort/
overschot
€ -910.920

€ 1.395.075 € -1.019.924

KASRESULTAAT
BW 2/2018

€ 1.861.202

B 2019

€ 1.489.676

=InvesteAUTOFINANCIEringsruimte
RINGSMARGE
= verschil tussen exploitatiesaldo en leningslasten (intresten+aflossingen)

Per
inwoner
1/1/2019

BW 2/2018

€ 504.100

€ 78,81

B 2019

€ 648.398

€ 101,38

Afschaffing activeringsheffing
Voortaan zal er geen gemeentebelasting meer verschuldigd zijn
op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling.

5

Overzicht werken, leveringen en diensten goedgekeurd
door het schepencollege
• in het kader van de
projecten 17 en 21 van
Buurtbouwers werd de
aankoop goedgekeurd
van 2 snelheidsinformatieborden voor de
Heerbaan en voor de
Oudenaardseweg.
De borden werden
aangekocht bij de firma
Krycer uit Ternat voor
het totaal bedrag van
5.045,70 euro inclusief
21% btw.
Deze projecten werden
ingediend door Stefanie
Verduyn (Heerbaan)
en door Luc Deldime,
Jost Mestdach en Marie-Christine Vanmaercke-Gottigny
(Oudenaardseweg).
• Het leveren en plaatsen van hardware voor een volledige
vernieuwing van de ICT-infrastructuur werd toegewezen
aan CEVI nv uit Gent voor een bedrag van 64.167,72 euro
inclusief 21% btw.
• Bij de firma Beel nv uit Wortegem-Petegem werd een
tweedehands minitractor/gazonmaaier voor de technische dienst aangekocht voor een bedrag van 24.139,50
euro inclusief 21% btw.

• De opdracht voor het strooien van dooizout en het ruimen
van sneeuw voor de volgende 3 jaar werd toegewezen
aan Johan De Reycke uit Wortegem-Petegem tegen een
vergoeding per prestatie-uur van 75 euro.

GEMEENTERAAD 3 JANUARI 2019
Installatie van de gemeenteraad
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden
geldig verklaard.
De heer Luc Vander Meeren werd benoemd tot burgemeester
en legde de eed af bij de waarnemend provinciegouverneur
op 20 december 2018.
De raad nam kennis van de beslissing van Johan Delmulle,
Piet Speleers en Marnix Vervaeck om hun mandaat niet op te
nemen.
Volgende verkozenen legden de eed af en zijn daarmee als
gemeenteraadslid geïnstalleerd, in volgorde van anciënniteit:
Willy Dhondt, Nicole Van Der Straeten, Veerle Nachtegaele,
Gert Van Driessche, Isabelle Van den Dorpe, Maarten Van
Tieghem, Koen Desloovere, Olivier van Cauwenberghe, Kurt
Fonteyne, Sandy Vermeulen, Marcel Steenmans, Rosette
Maes, Sven De Donder, Nico De Wulf, Leen Baert. Marleen
Van De Populiere was verontschuldigd op de vergadering en
zal in de eerstvolgende vergadering de eed afleggen.
De heer Koen Desloovere werd verkozen als voorzitter van de
gemeenteraad.

College van burgemeester en schepenen
Volgende schepenen legden de eed af:
- Veerle Nachtegaele, eerste schepen
- Maarten Van Tieghem, tweede schepen
- Isabelle Van den Dorpe, derde schepen.
Afvaardiging politieraad
Voor de politieraad van de politiezone Vlaamse Ardennen
vaardigt Wortegem-Petegem 2 raadsleden af:
- Nico De Wulf, met als opvolger Leen Baert
- Sandy Vermeulen, met als opvolger Marcel Steenmans.
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OCMW-RAAD 3 JANUARI 2019

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
De heer Kurt Fonteyne werd verkozen als voorzitter van het
BCSD en is daardoor ook toegevoegd als schepen in het college van burgemeester en schepenen en in het vast bureau.

Installatie van de OCMW-raad
De raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW-raad bestaat van rechtswege uit dezelfde leden als de gemeenteraad.
De heer Koen Desloovere is zodoende ook voorzitter van de
OCMW-raad.

Open VLD mag 4 leden afvaardigen voor het BCSD: Johan
Bert, Aaron Boonaert, Tessa Geeraert en Petra Van Butsele.
N-VA mag 1 lid afvaardigen voor het BCSD: Johan Paemeleire.
Voor de verkiezing van de leden van het BCSD gingen CD&V
en Sp.a/onafhankelijk een lijstverbinding aan, zodat ze
samen recht hebben op 1 vertegenwoordiger in het BCSD:
Vicky Roman.

Vast bureau
Het vast bureau is samengesteld uit de burgemeester, als
voorzitter van het vast bureau, en de schepenen als leden van
het vast bureau, met dezelfde rangorde.

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 31 JANUARI 2019
Rangorde gemeenteraadsleden/OCMW-raadsleden
Na de eedaflegging van Marleen Van De Populiere als gemeenteraadslid en als OCMW-raadslid kon de volledige rangorde van
de gemeenteraadsleden/OCMW-raadsleden vastgesteld worden (op basis van anciënniteit):

Rang

Officiële naam

Anciënniteit
(in maanden)

Stemmen

Lijst

510

Open VLD

1

Willy Dhondt

361

2

Nicole Van Der Straeten

288

329

N-VA

3

Veerle Nachtegaele

216

1045

Open VLD

4

Gert Van Driessche

216

436

N-VA*

5

Luc Vander Meeren

140

1567

Open VLD

6

Isabelle Van den Dorpe

140

748

Open VLD

7

Maarten Van Tieghem

72

857

Open VLD

8

Koen Desloovere

72

492

Open VLD

9

Olivier Van Cauwenberghe

72

413

Open VLD

10

Kurt Fonteyne

0

787

Open VLD

11

Sandy Vermeulen

0

465

Open VLD

12

Marcel Steenmans

0

426

Open VLD

13

Marleen Van de Populiere

0

424

N-VA

14

Rosette Maes

0

421

Open VLD

15

Sven De Donder

0

307

N-VA

16

Nico De Wulf

0

267

Sp.a/Onafhankelijk

17

Leen Baert

0

240

CD&V

* Op datum van 7 februari 2019 ontving de voorzitter het ontslag van Gert Van Driessche uit de N-VA-fractie.
Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen.

Vaststelling presentiegeld van de gemeenteraadsleden en
leden van het BCSD
Aan ieder gemeenteraadslid en aan ieder lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt een presentiegeld
van 175 euro bruto, niet-geïndexeerd, per bijgewoonde zitting
toegekend. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt 350
euro bruto, niet-geïndexeerd, per bijgewoonde raadszitting.

Bescherming van gegevens
Voor de gegevensbescherming van gemeente, OCMW en
gemeentelijk basisonderwijs besliste de gemeenteraad een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie
Oost-Vlaanderen die hiervoor een medewerker ter beschikking stelt.
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Toegangsweg recyclagepark
Als naam voor de toegangsweg naar het nieuwe recyclagepark ter hoogte van de Waregemseweg 43 werd, op voorstel
van de N-VA-fractie, ‘Boomzagerijstraat’ weerhouden.
De naam initieel voorgesteld door het schepencollege was
‘Zagerijstraat’.
Samenwerkingsovereenkomst omgevingshandhaving
Voor de omgevingshandhaving werd een overeenkomst
afgesloten met het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Solva. Solva zal instaan voor de controle op de stedenbouwkundige en milieugerelateerde overtredingen in geval van
ontvangen klachten.
Verhoging van de vrijwilligersvergoeding van de
animatoren
De vrijwilligersvergoeding voor de animatoren van Speelkriebels, Kadee Ateljee en SWAP-activiteiten werd als volgt
vastgesteld:
- 25 euro per dag voor een animator die geen vorming
gevolgd heeft of geen twee jaar ervaring heeft;
- 28 euro per dag voor een animator die geen vorming
gevolgd heeft maar twee jaar of meer ervaring heeft;
- 34,70 euro per dag voor een animator die vorming gevolgd
heeft;
- 34,70 euro per dag voor een hoofdanimator.
Onder vorming wordt het volgen van een pedagogische
opleiding of het volgen van cursussen, georganiseerd door
erkende landelijke jeugdwerkinitiatieven, verstaan.
Het voorstel van Sp.a/onafhankelijk om de hoofdanimatoren
een vakantiejob aan te bieden, zal onderzocht worden door
het schepencollege.
Goedgekeurde verkeersreglementen
• Parkeren wordt toegelaten van maandag tot en met
zaterdag van 8u tot 18u, met een maximumduur van
30 minuten:
- op de Waregemseweg t.h.v. huisnummers 3 en 5,
- op het Wortegemplein t.h.v. huisnummers 7 en 8.
• Er worden twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen voorbehouden op de parking van de gemeentelijke
sporthal De Ruffel.

• Er dient voortaan deels geparkeerd te worden op het trottoir in de Waregemseweg van huisnummer 22 tot en met
huisnummer 26 aan de kant van de pare huisnummers.
Overzicht werken, leveringen en diensten goedgekeurd
door het schepencollege
• De opdracht voor het opmaken van een ontwerp voor
de realisatie van een buitenschoolse kinderopvang met
omgevingsinfrastructuur in de Rozenhof in Petegem werd
toegewezen aan Murmuur architecten uit Ronse tegen
een ereloonpercentage van 11,26%, een bedrag van 1.000
euro exclusief btw voor veiligheidscoördinatie-ontwerp en
-verwezenlijking en een bedrag van 950 euro exclusief btw
voor EPB-verslaggeving.
• In het kader van project nr. 7 van Buurtbouwers werd de
aankoop goedgekeurd van zes picknicktafels bij de firma
E-products Europe bvba uit Gent, voor de totale prijs van
2.500 euro inclusief 21% btw. De picknicktafels zullen
geplaatst worden bij de speelpleintjes in onze gemeente.
Dit project werd ingediend door Petra Verstraeten.

• De firma Aelectrics uit Eke-Nazareth werd aangewezen
voor het leveren en plaatsen van elektrische voorzieningen
in het dienstgebouw op de begraafplaats te Wortegem. De
totale kostprijs bedraagt 4.142,11 euro inclusief 21% btw.
• De firma Devos Jan bvba uit Waregem werd aangewezen
voor het leveren en plaatsen van sanitaire voorzieningen
in het dienstgebouw op de begraafplaats Wortegem. De
totale kostprijs bedraagt 5687,57 euro inclusief 21% btw.

PARKING GEMEENTEHUIS
Nu het gemeentelijk recyclagepark verhuisd is naar een nieuwe locatie in de Boomzagerijstraat (nieuwe toegangsweg ter
hoogte van de Waregemseweg nr. 43), werd het voormalige containerpark, gelegen achter het gemeentehuis, ingericht als
parking. O.a. het gemeentepersoneel maakt gebruik van deze nieuwe parking.
Als bezoeker van onze diensten zal u voortaan dus makkelijk een parkeerplaats vrij vinden aan de voorkant van het
gemeentehuis, dicht bij de ingang!
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ADVIES- EN OVERLEGORGANEN LEGISLATUUR 2019-2024
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad voor de
legislatuur 2019-2024 worden ook de advies- en overlegorganen opnieuw samengesteld.
In onze gemeente zijn volgende advies- en overlegorganen
aanwezig:
1. de jeugdraad
2. de sportraad
3. de seniorenraad
4. de milieuraad
5. de GECORO
6. de beheerraad bibliotheek
7. de cultuurraad
8. het lokaal overleg kinderopvang
De samenstelling en de werking van deze raden zijn geregeld in
de desbetreffende statuten en de huishoudelijke reglementen.
Alle verenigingen, instellingen, enz. … worden aangeschreven
voor de respectievelijke raden of overlegstructuren waarin zij
een adviserende rol vervullen.
De geïnteresseerde inwoners vinden hieronder per raad of
overlegstructuur een oproep en kunnen zich kandidaat
stellen.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat bij de samenstelling van de raden/overlegstructuren ten hoogste twee
derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

1. OPROEP LEDEN VOOR
DE JEUGDRAAD

2. OPROEP LEDEN
VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING
SPORTRAAD
Na de verkiezingen van 14 oktober
2018 wordt de raad van bestuur van
de sportraad samengesteld. Bent
u als inwoner geïnteresseerd in de
sportwerking in Wortegem-Petegem?
Wie zich als deskundige wil engageren om op vrijwillige
basis samen met de sportdienst het sportaanbod in
Wortegem-Petegem te verbeteren en te verruimen, kan
zijn kandidatuur indienen vóór 1 april 2019 gericht aan het
college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35,
9790 Wortegem-Petegem, of via e-mail aan
sportdienst@wortegem-petegem.be. U dient hierbij te
vermelden voor welke functie u zich kandidaat stelt:
voorzitter, ondervoozitter, secretaris, penningmeester of
bestuurslid.
Definitie van deskundige:
Deskundigen zijn personen die wegens hun sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen
tot de werking van de sportraad. Deskundigen kunnen geen
bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad
en ze mogen géén enkel politiek mandaat uitoefenen in de
gemeente.

De sportinitiatieven van Wortegem-Petegem krijgen
een afzonderlijke uitnodiging om zich (opnieuw)
kandidaat te stellen als lid van de sportraad.

Na het aanstellen van een nieuw
gemeentebestuur gaan we over tot het
vernieuwen en het opnieuw erkennen
van de jeugdraad.

3. OPROEP LEDEN VOOR DE SENIORENRAAD

De jeugdraad is het adviesorgaan van het gemeentebestuur
voor alles wat met het gemeentelijk jeugdbeleid te maken heeft.

De seniorenraad voor de periode 2019-2024 wordt opnieuw
samengesteld.

Ben je geïnteresseerd in het organiseren van leuke activiteiten
voor kinderen en jongeren?
Ben je 16 jaar of ouder?
Wil jij ook je stem kwijt over het jeugdbeleid van het gemeentebestuur?
Kortom, heb je interesse in de jeugdraad?

Naast de georganiseerde seniorenverenigingen kunnen
ook de niet-georganiseerde senioren deel uitmaken van dit
adviesorgaan.
Wie zich hiervoor wil engageren kan zijn/haar kandidatuur
vóór 1 april 2019 indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

Neem gerust contact op met Silke van de jeugddienst
vóór 1 april 2019 via tel. 056 68 81 14 of
via jeugddienst@wortegem-petegem.be.
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4. OPROEP LEDEN VOOR DE MILIEURAAD
Het gemeentebestuur gaat over tot de samenstelling van een
nieuwe milieuraad voor de legislatuur 2019-2024.
Lokale, erkende verenigingen krijgen de kans om een kandidaat voor te stellen. Ook inwoners kunnen zich kandidaat
stellen als lid van de milieuraad.
Het doel van de milieuraad beoogt de verbetering, het
behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het
milieu in de gemeente.
Jaarlijks worden een 4-tal vergaderingen georganiseerd rond
diverse milieugerelateerde thema’s. Voor de milieuraad 20192024 zal worden gewerkt met een effectief stemgerechtigd
lid en een plaatsvervangend stemgerechtigd lid. Indien het
effectieve lid niet op de milieuraad kan aanwezig zijn, wordt
de plaats ingenomen door het plaatsvervangend lid.
Bent u geïnteresseerd of zijn er in uw vereniging geïnteresseerde kandidaten, dan kunt u uw kandidatuur vóór 1 april
2019 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem Petegem.
Het schepencollege selecteert aan de hand van de ingediende kandidaturen
• 5 afgevaardigde leden uit erkende milieu- en natuurverenigingen
• 1 afgevaardigd lid uit een erkende jachtvereniging
• 2 afgevaardigde leden uit de onderwijsinstellingen
• 2 afgevaardigde leden uit de sociaal-culturele organisaties
en vormingsorganisaties
• 1 afgevaardigd lid uit de werkgeversorganisatie
• 1 afgevaardigd lid uit de werknemersorganisatie
• 3 afgevaardigde leden uit de landbouworganisaties.
Deze afgevaardigden hebben stemrecht binnen de milieuraad.
Als inwoner kunt u ook uw steentje bijdragen binnen het
milieubeleid van onze gemeente, als niet-stemgerechtigd lid.

5. OPROEP LEDEN VOOR DE GEMEENTELIJKE
COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING
(GECORO)
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is de
adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de
gemeente.
De GECORO van Wortegem-Petegem bestaat uit 3 deskundigen en 5 leden die de volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen:
- 3 deskundigen
- 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
- 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
- 1 vertegenwoordiger voor de verenigingen van werkgevers
of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van landbouwers
- 1 vertegenwoordiger voor de inwoners
- 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten
vanuit de socio-culturele sector.
De kandidaturen dienen te worden gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790
Wortegem-Petegem vóór 1 april 2019.
Deskundigen dienen volgende zaken te vermelden: naam en
adres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.
Maatschappelijke geledingen dienen volgende gegevens te
vermelden: naam en adres van de kandidaat, van de plaatsvervanger, voor welke geleding de voordracht ingediend
wordt, beknopte motivatie en eventuele deskundigheid op
het vlak van ruimtelijke ordening.
Info bij Isabelle Vander Linden, stedenbouwkundig
ambtenaar, tel. 056 68 81 14,
isabelle.vanderlinden@wortegem-petegem.be.

6. OPROEP LEDEN VOOR DE BEHEERRAAD
BIBLIOTHEEK
De beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek is
samengesteld uit leden, afgevaardigd door de gemeenteraad,
en leden die de gebruikers vertegenwoordigen.
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur schriftelijk indienen vóór 1 april 2019 bij het college van burgemeester en
schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.
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7. OPROEP LEDEN VOOR HET
GEMEENTELIJK ADVIESORGAAN VOOR CULTUUR
(GAC)
Voor de nieuwe samenstelling van het
GAC wordt een oproep gericht aan:
• de socio-culturele organisaties die een actieve werking
kunnen aantonen binnen de gemeente. Zij kunnen een lid
aanduiden om te zetelen in het GAC voor zover hij/zij 18
jaar of ouder is, in de gemeente woont, actief betrokken is
in de vereniging en geen gemeenteraadslid is;
• de inwoners die op een constructieve manier willen
meewerken aan het gemeentelijk cultuurbeleid, 18 jaar of
ouder zijn, een gemotiveerde kandidatuur indienen, wonen
in de gemeente en geen gemeenteraadslid zijn.
Nieuwe kandidaten bezorgen hun schriftelijke motivatie vóór
1 april 2019, gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.
Een kandidatuur die door een vereniging ingediend wordt,
moet ondertekend zijn door de voorzitter van de vereniging.

8. OPROEP LEDEN VOOR HET LOKAAL OVERLEG
KINDEROPVANG
Na het aanstellen van een nieuw gemeentebestuur gaan we
over tot het vernieuwen en het opnieuw erkennen van het
lokaal overleg kinderopvang.
Het lokaal overleg kinderopvang is de gemeentelijke adviesraad voor kinderopvang.
Voor de vertegenwoordiging van de gebruikers in de samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang, wenst het gemeentebestuur beroep te doen op individuele ouders en/of
grootouders. De vergaderingen gaan twee maal per jaar door.
Wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van het lokaal
overleg kinderopvang, kan zich schriftelijk kandidaat stellen
vóór 1 april 2019.
Alle kandidaturen zijn te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

OPROEP TOT VRIJWILLIGERS VERKIEZINGEN 26 MEI 2019

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem zoekt vrijwilligers die tijdens de komende verkiezingen op zondag 26 mei
2019 als voorzitter of bijzitter willen optreden.
De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie
van het stembureau en het goed verlopen van de dag. Onder
begeleiding van de voorzitter en de secretaris zorgt de bijzitter
voor het goede verloop van de verkiezingen in het stembureau.
Een bijzitter staat de voorzitter van het stembureau bij tijdens
het aannemen en teruggeven van identiteitskaarten van kiezers, het afstempelen van oproepingskaarten, ...
U kunt voorzitter/bijzitter worden als u Belg, stemgerechtigd
en 18 jaar of ouder bent.

Naast de vrijwilligersvergoeding wordt ook een hapje en
drankje voorzien. U wordt verwacht op het stembureau van
7.15 tot 15.00 uur (burgers kunnen komen stemmen van
8.00 tot 14.00 uur).
U kunt uw kandidatuur bezorgen vóór 23 maart 2019.
Dit doet u:
- via het online formulier op www.wortegem-petegem.be;
- bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis,
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem,
bevolking@wortegem-petegem.be, tel. 056 68 81 14.
Wij danken u alvast voor uw interesse in de verkiezingen.
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BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
Op 1 januari 2019 overleed mevrouw Christine Rubbens op 103-jarige leeftijd.
Zij was de oudste vrouwelijke inwoner van Wortegem-Petegem ooit.
Mevrouw Rubbens werd geboren op 10 februari 1915. Zij zette zich jarenlang in voor de gehandicapten
in onze streek en bleef tot zeer hoge leeftijd actief. In het jaar 2015 werd zij als 100-jarige, samen met
haar familie ontvangen op het gemeentehuis.

Innige deelneming.

Gouden bruiloften
27.12.2018

Roger Roman en Christiane Gyselinck.

01.02.2019 Carlos Aelvoet en Nicole Voet.

Hartelijke gelukwensen.

WELZIJN
Warm hart
Warm Hart is een sociaal initiatief waar je gratis terecht kan als je nood hebt aan een gezellige babbel of
een luisterend oor. Ook wanneer je je wel eens eenzaam voelt of met allerlei vragen zit die onbeantwoord
blijven, kan je terecht bij Warm Hart.
Waar?
Polyvalente zaal van Sporthal De Ruffel
Nellekensweg 1, Wortegem-Petegem
Wanneer?
• Wekelijks op woensdag van 14.00 – 18.00 uur
• Afwisselend op donderdag van 9.00 – 17.00 uur of
16.00 – 21.00 uur

12

Afspraak maken?
Dit kan via e-mail, telefoon of de boek-knop op de facebookpagina van Warm Hart
lynn.vanmerhaeghe@hotmail.be
0477 97 85 97
Dit is een project van Buurtbouwers.

TOERISME
Quizvraag

Denktank toerisme
De dienst toerisme komt sinds 2013 samen met
geïnteresseerden om het toerismebeleid in Wortegem-Petegem uit te stippelen.

Proficiat Els, jij herkende het kasteel in Moregem
en wint een toeristisch prijzenpakket en een
duoticket voor de voorstelling ‘De hemel en de hel’
van Tsoefleurke.

We komen samen om te brainstormen en projecten
op te starten, zoals de horecagids, het postkaartje,
toeristische display en de toeristische brochure.

In 2009 werd deze plaats door Pasar vzw verkozen
tot het mooiste plekje van Wortegem-Petegem,
maar in welke straat werd deze foto genomen?

Interesse om (eens) deel uit te maken van deze
groep?
Neem contact op met Silke Van der Schaeghe voor
meer informatie via toerisme@wortegem-petegem.be.

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een drankkaart voor Dag van het Park op zondag 26 mei 2019 en
een toeristisch prijzenpakket!
Stuur je antwoord vóór zondag 31 maart 2019 naar
toerisme@wortegem-petegem.be of Dienst Toerisme –
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Vermeld
daarbij zeker je adresgegevens en telefoonnummer.
Veel succes!

INFO

Dienst toerisme:
Silke Van der Schaeghe
Tel. 056 68 81 14, jeugddienst@wortegem-petegem.be
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MILIEU, LANDBOUW, NATUUR EN RECYCLAGEPARK

Op zaterdag 6 april 2019 zal het recyclagepark gesloten zijn in de namiddag wegens Wortegem Koerse.

20 jaar kerkuilenkasten in Wortegem-Petegem
Uit ringonderzoek blijkt onder meer dat 70% van de kerkuilen
hun eerste levensjaar niet halen. Vooral de eerste 4 maanden
zijn cruciaal. Onervarenheid bij het zoeken naar voedsel en
moeite hebben met het ontwijken van allerlei obstakels, zoals
ramen en prikkeldraad, vormen de belangrijkste doodsoorzaken. Daarnaast komen schrikbarend veel kerkuilen om in het
verkeer.
Gelukkig vindt de prachtige “witte dame van de nacht”, zoals
de kerkuil soms wordt omschreven, nog genoeg jachtgelegenheid in onze landelijke gemeente. Op het menu staan muizen, muizen en nog eens muizen. Hij lust ze allemaal. Zelfs
de zwarte en bruine rat ontkomen er niet aan. Een doorsnee
kerkuilengezin moet gemiddeld 20 prooien per nacht vangen
om hun kroost groot te brengen en dit gedurende 3 maanden
(4 à 5 muizen per jong).
Enkele jaren geleden heeft de Kerkuilenwerkgroep Wortegem-Petegem zich geëngageerd om op vraag van RLVA, de
nestkasten te controleren op jongen. Tevens kijken deze vrijwilligers uit naar geschikte plaatsen waar er nog een nestkast
kan geplaatst worden. In 2018 werden 12 jonge kerkuiltjes
geringd door een erkend ringer in Wortegem-Petegem. De
kerkuilenwerkgroep Wortegem-Petegem hoopt haar werk nog
lang en met succes verder te mogen zetten.

Twintig jaar geleden werden de eerste kerkuilenkasten
geplaatst in de kerktorens van Wortegem-Petegem door medewerkers van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
(RLVA).
Onze kerkuilenkasten kwamen er omwille van twee redenen.
Allereerst had, en heeft nog steeds, de sterk verzwakte
populatie kerkuilen ondersteuning nodig in haar zoektocht
naar een geschikte nestgelegenheid. Voldoende aanbod van
geschikte kasten zorgt ervoor dat de voortplanting in ieder
geval niet beperkt wordt door gebrek aan nestgelegenheid.
In Vlaanderen broedt ondertussen meer dan 85% van de
kerkuilenpopulatie in een speciale nestkast.
Vervolgens biedt een nestkast de mogelijkheid de populatie
kerkuilen gecontroleerd te monitoren door het ringen van de
jongen. Door dit ringen vergroot het inzicht in de verplaatsingen en de populatieopbouw van de kerkuil in onze regio.
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Hebt u informatie over kerkuilenpopulaties, hebt u een
verkeersslachtoffer gevonden, of hebt u de ideale plek voor
een kerkuilenkast, neem dan contact per e-mail via
kerkuilenwp@gmail.com of telefonisch via 0486 83 60 47
of 0476 71 87 33. Wilt u onze kerkuilenwerking van dichterbij
zien, surf naar onze facebookpagina: Kerkuilenwerkgroep
Wortegem-Petegem.

BIBLIOTHEEK
Openbare verkoop maaigras
gemeentelijk domein de Ghellinck
In het kader van het algemeen beheersplan van het gemeentelijk domein de Ghellinck zal notaris Vandewalle ten
verzoeke van het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem
overgaan tot de
OPENBARE VERKOOP
van 8 kopen maaigras gelegen in het gemeentelijk domein
de Ghellinck, tegen de Schelde
Wanneer: donderdag 21 maart 2019 om 15.00 uur
Waar: restaurant-tearoom domein de Ghellinck
Plan ter inzage bij de notaris of in het gemeentehuis.
Kosten: 35 % van de koopsom.
Als koper komen enkel in aanmerking personen die op het
ogenblik van de toewijzing hun werkelijke woonplaats hebben
in de gemeente Wortegem-Petegem.
MEER INFO

•
•

Naar aanleiding van de buitenspeeldag, zal de
bibliotheek op woensdag 24 april 2019 in de
namiddag gesloten zijn van 15.00 tot 17.30 uur.
Vanaf 17u30 tot 20.00 uur is
de bibliotheek weer open!

Woensdag = voorleesdag
Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en
taalontwikkeling van kinderen. Daarom trakteert de
bibliotheek maandelijks op een voorleesmoment. Jouw
(klein)kind luistert naar een fijn verhaal, ondertussen
kan je zelf rustig op zoek gaan naar dat ene boek dat je
altijd al eens wilde lezen.
Onze enthousiaste vrijwilliger leest voor aan kinderen
vanaf 3 jaar.
Welkom in de bibliotheek op 13 maart 2019 en
op 17 april 2019 van 15.00 tot 16.00 uur.

Kantoor notaris Vandewalle, Wortegemplein 2,
9790 Wortegem-Petegem, tel. 056 73 53 70
Gemeentehuis – milieudienst, tel. 056 68 81 14

Zwerfvuilactie
In navolging van het buurtbouwersproject nr. 8 ‘zwerfvuilactie’ wil de gemeente Wortegem-Petegem zich ook van haar
mooie kant laten zien en meedoen aan de ‘Grote Lenteschoonmaak’-campagne van Mooimakers.be.
Op zondagvoormiddag 31 maart 2019 van 9.00 tot 12.00
uur willen we met zoveel mogelijk vrijwillige inwoners de
handen uit de mouwen steken en het zwerfvuil in onze
gemeente opruimen. Er wordt gestart aan het gemeentelijk
recyclagepark. Na afloop wordt een drankje voorzien voor de
deelnemers.
Laat vóór 21 maart 2019 weten of u zal deelnemen via e-mail
aan valerie.vanauwegem@wortegem-petegem.be zodat we
het nodige materiaal kunnen voorzien !
Wij kijken alvast uit naar een talrijke opkomst!
INFO

Milieu – landbouw - natuur – recyclagepark:
Christophe Poupaert,
Tel. 056 68 81 14, milieudienst@wortegem-petegem.be

INFO

Bibliotheek:
Ruth Debels
Tel. 055 30 99 84, bibliotheek@wortegem-petegem.be
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CULTUUR

SPORTDIENST

Expo vrijetijdskunstenaars

Verkeersmaatregelen
Ronde-weekend

23 jaar lang was De Week van de Amateurkunsten
(WAK) de week waarin vrijetijdskunstenaars met hun
werk naar buiten traden. De gekende formule van de
WAK houdt op te bestaan maar wij zetten deze mooie
traditie graag verder.
De tentoonstelling vindt plaats van 27 april tot en
met 5 mei 2019 in het gemeentelijk domein de
Ghellinck.
Wanneer:
• zaterdag 27 april 2019
• zondag 28 april 2019
• woensdag 1 mei 2019
• zaterdag 4 mei 2019
• zondag 5 mei 2019
Uur: telkens van 14.00 tot 18.00 uur.
Waar: Hoevegebouw, domein de Ghellinck
Gratis toegang

Tijdens het weekend van de Ronde van Vlaanderen
worden in onze gemeente enkele verkeersmaatregelen
ingevoerd.
BEPALINGEN RONDE VAN VLAANDEREN
VOOR WIELERTOERISTEN

Doortocht Elsegem en Petegem
Op zaterdag 6 april 2019 van 9.30 uur tot 20.00 uur zal
een éénrichtingsverkeer ingesteld worden over de volledige
lengte van de Kortrijkstraat vanaf de grensscheiding met
Kerkhove (Avelgem) tot aan de grensscheiding met Oudenaarde in de richting van Oudenaarde.

BEPALINGEN RONDE VAN VLAANDEREN
VOOR ELITE HEREN EN DAMES

Doortocht Elsegem en Petegem
Vanaf vrijdag 5 april 2019 om 8.00 uur tot zondag 7 april
2019 om 22.00 uur zal er een stilstaan- en parkeerverbod
gelden in de Kortrijkstraat, en dit in beide richtingen.
Op zondag 7 april 2019 van 13.30 uur tot 17.00 uur zal een
toegangsverbod voor iedere bestuurder in beide richtingen
ingesteld worden over de volledige lengte van de Kortrijkstraat
vanaf de grensscheiding met Kerkhove (Avelgem) tot aan de
grensscheiding met Oudenaarde.

Belangrijk bericht!
Inwoners en bezoekers van de Kortrijkstraat, de
Scheldestraat, de Eeuwhoek, de Muurstraat, de
Meersstraat, de Abdijstraat, de Molenkouter en de
Nedermolen dienen er rekening mee te houden dat
op zondag 7 april 2019 vanaf 13.30 tot 17.00 uur
alle verkeer verboden zal zijn in de Kortrijkstraat.
INFO

Cultuur:
Ruth Debels
Tel. 055 30 99 84, bibliotheek@wortegem-petegem.be
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Bij problemen, contacteer het algemeen nummer
van de Ronde van Vlaanderen: 0473 65 26 15.

Omnisportkamp paasvakantie: schiet met scherp
Maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april 2019
Wat?
Deze week richten we onze pijlen op doel en kijken we wie er
een echte Robin Hood is. Met blaaspijpschieten en katapulten verfijnen we onze precisie. Als kers op de taart ontwikkelen we een eigen Angry Birds spel.
Voor wie?
Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Waar?
Gemeentelijk domein de Ghellinck.
Wanneer?
Elke dag door tussen 9.00 en 16.00 uur.
Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8.00 tot 9.00 uur en
na-opvang van 16.00 tot 17.00 uur.
Wie gebruik maakt van de opvang betaalt 25 euro extra.
Prijs?
Voor 5 dagen sportplezier betaalt u als:
• inwoner van Wortegem-Petegem 50 euro.
• Niet-inwoners betalen 60 euro.
• Het tweede kind uit het gezin krijgt een reductie van 20%.
Maaltijden?
Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. De
warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert.
Voor dit alles betaalt u 20 euro extra. Natuurlijk kunt u ook uw
boterhammen meebrengen van thuis. We voorzien elke dag
in een drankje per deelnemer.

Inschrijven?
Dit kan via de link op www.wortegem-petegem.be of met het
inschrijvingsformulier achteraan de brochure ‘360° Kids’ die
in januari in de bus viel.
Na het ontvangen van uw inschrijving zal er een factuur worden opgestuurd met het verschuldigde bedrag. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de factuur!

INFO

Sportdienst:
Pieter Nachtegaele
Tel. 056 68 81 14, sportdienst@wortegem-petegem.be
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JEUGDDIENST
SWAP
Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners van
10 tot en met 15 jaar. Spreek af met je vrienden en schrijf je in
voor deze toffe, eenmalige activiteiten.
Deelname aan SWAP kost 5 euro, niet-inwoners betalen 6
euro. Vanaf het tweede kind voorzien we een kortingstarief
van 20%. Inschrijven kan via de online inschrijvingslink op
www.wortegem-petegem.be.

Donderdag 7 maart 2019
Bowling
Afspreken met je vrienden voor fun, hapjes en een drankje?
Klinkt goed! Je speelt 2 bowlinggames. Want zeg nu zelf,
1 spelletje is toch echt niet genoeg? En omdat bij een party
nu eenmaal hapjes horen, voorzien we een lekkere portie
hartige hapjes en een frisdrank. Alle elementen voor een
feestje, zeker als jullie er zelf ‘in the mood’ voor zijn.
Wanneer: donderdag 7 maart 2019 van 17.00 tot 19.00 uur
Waar: Bowling Stones Oudenaarde
Voor wie: iedereen tussen 10 en 15 jaar

Dinsdag 9 april 2019
Workshop Styling
Styling wat is dat? Waarom ziet de ene er goed uit en de
andere niet? Jezelf schminken of kleden hoe moet dat dan?
Van je ouders leer je het meestal niet! Van wie dan wel? Van
je vriendinnen? Wat moet ik doen met dat puistje? Klieder
ik er een laag bruin op of wat dan? Vele vragen die in deze
workshop aan bod komen. Een professionele styliste brengt
raad. Oef!

De wolf en de duivel

Poppenkast van Plaisance – Herwig Deweerdt
De wolf heeft een burn-out. Hij die vroeger zo tuk was op
varkensvlees, geitenkoteletten en grootmoeders denkt er zelfs
aan om vegetariër te worden. Dat is buiten de Duivel gerekend.
‘Wij staan nu eenmaal voor het kwaad!’, zegt de Duivel tegen de
Wolf. Dat is ons lot. Stel je voor dat we het kwaad in handen van
de mens geven, dan wordt het pas echt gevaarlijk.
‘De Wolf en de Duivel’ is een hedendaags sprookje dat verrassend dicht bij de wereldse werkelijkheid komt. Lichtvoetig,
surrealistisch, wrang, zoet en zot.
Spel: Herwig Deweerdt
Medeplichtig: Walter Janssens
Wanneer: zaterdag 16 maart om 15.00 uur
Waar: Hoevegebouw in domein de Ghellinck
Voor wie: iedereen vanaf 5 jaar
Gratis inkom
Reserveren: via jeugddienst@wortegem-petegem.be of
056 68 81 14

Wanneer: dinsdag 9 april 2019 van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Domein de Ghellinck
Voor wie: iedereen tussen 10 en 15 jaar

Speelkriebels paasvakantie
Van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 2019
organiseert de jeugddienst opnieuw een speelplein in
domein de Ghellinck.
‘Speelkriebels’ richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar tot en
met het 6e leerjaar.
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MEER INFO

Normaal kreeg je in januari een brochure ‘360° Kids’.
Geen brochure ontvangen? Geef gerust een seintje aan
Silke van de jeugddienst en we sturen er eentje op.
Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier op
de website.

Buitenspeeldag

Schoolroutekaart

De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon, Ketnet,
VTMKZOOM, Studio 100 TV, de Vlaamse gemeenten en de
Vlaamse overheid. De vier televisiezenders gaan op woensdag 24 april 2019 van 13.00 tot 17.00 uur op zwart. Je hebt
die dag dus geen enkel excuus om binnen te blijven!
Overal in Vlaanderen worden er leuke activiteiten georganiseerd waarin je al je energie kwijt kan. Trommel al je vrienden
en buren op om mee buiten te gaan sporten en spelen!
Op woensdag 24 april 2019 zijn alle kinderen van 5 tot 14
jaar welkom van 13.30 tot 17.00 uur in domein de Ghellinck.
De kinderen zullen vrij kunnen kiezen uit heel wat activiteiten
op het domein.
Vooral bij de jongere kinderen willen we vragen aan de ouders
om hen deze namiddag te begeleiden. Alle ouders zijn welkom om deze namiddag mee te spelen.
Schrijf in via jeugddienst@wortegem-petegem.be,
vermeld daarbij de naam en leeftijd van de kind(eren) en
een gsm-nummer van de ouders.

De scholen in Wortegem-Petegem werken samen met het
gemeentebestuur en de provincie mee aan het project
Route2school.
Via dit project willen we een grondige analyse laten maken
van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Hiervoor roepen we in de eerste
plaats de hulp in van leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie worden betrokken.
Via Route2school krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden, maar ook om mee
na te denken over oplossingen. We willen samen met u op
zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid
van leerlingen te verbeteren. Via deze nieuwsbrief willen we
daarom een warme oproep doen om deel te nemen aan dit
project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de
verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren!
Voor het Route2School-project verzamelen we van 11 maart
2019 tot en met 26 april 2019 zoveel mogelijk data. In een
volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde
data die besproken wordt met de gemeente Wortegem-Petegem, politie en de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen
ziet welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid
van de leerlingen te verbeteren.
MEER INFO OVER HET PROJECT

www.route2school.be.

WOENSDAG 24 APRIL

VAN 13:00
TOT 17:00

Meer weten? Ga naar buitenspeeldag.be

INFO

Jeugddienst:
Silke Van der Schaeghe
Tel. 056 68 81 14, jeugddienst@wortegem-petegem.be
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SENIOREN
Vrijdag 26 april 2019

Seniorenreis
Programma
08.00 uur: vertrek op de parking van domein De Ghellinck
08.45 – 9.30uur: ontbijt onderweg
10.00 à 10.15 uur: Steenwerck Het dorpsleven in 1900
Terugblik op het dorpsleven anno 1900. Met meer dan 1.500
vierkante meter tentoonstellingsruimte komt de geschiedenis terug tot leven. In de authentieke keuken, slaapkamer en
kelder zie je wasvrouwen aan het werk terwijl in de boerderij
de varkens- en koeienstal mooi in beeld worden gebracht.
Het museum heeft ook een echt oud dorpscentrum met
kruidenier, bakker, apotheek, school, zadelmaker, smid.
Uiteraard ontbreekt ook de herberg niet - tijd voor een lekker
aperitiefje?

18.15 uur: aansluitend bij dit bezoek krijg je hier een bord
met twee boterhammen en beleg voor die twee boterhammen (hesp en paté), met groentjes.

12.30 uur: middagmaal In de buurt van Loker
19.30 uur: we verlaten ‘t Lindebos en rijden naar Ieper.
15.00 tot 16.30 uur: Steenwerck Het Orgelmuseum ‘Ferme des Orgues’
Of je even nostalgisch wil terugdenken aan oude bals met
een draaiorgel - of als je verliefd bent op orgelmuziek … Als je
allerhande orgels, zelf spelende piano’s of andere ‘muziekinstrumenten’ wil zien - wel dit is wat je zeker niet mag missen
– een bezoek dat je zeker voor altijd bij zal blijven …!
17.00 uur: bezoek hoeveslagerij ’t Lindebos
In de hoeveslagerij ’t Lindebos proef je gegarandeerd enkel
producten uit de Westhoek. ’t Lindebos is gelegen in het
mooie Heuvelland, meer bepaald in Wijtschate. Tussen de
velden in bevindt zich de kleine hoeve waar varkens, runderen
en kippen worden gekweekt. Tijdens het bezoek krijgen we de
geschiedenis van ’t Lindebos in een notendop te horen. Ook
een rondleiding op de hoeve zelf hoort er uiteraard bij.
In het bezoek zit een drankje inbegrepen met proevertjes. Je
krijgt vrijblijvend de mogelijkheid om achteraf producten aan
te kopen die je bij ’ t Lindebos hebt geproefd.
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20.00 uur: bijwonen van de LAST POST te Ieper.
21.00 à 21.15 uur: terug thuis in Wortegem-Petegem.
Prijs: per persoon: 60 euro
Inschrijven: vóór 15 april 2019 bij Sonja Van Meerhaeghe 0468 32 73 16 - sonja.van.meerhaeghe1@telenet.be.

Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van
het bedrag op de rekening van de seniorenraad:
BE77 6528 3293 5042 met vermelding van de
juiste naam.

BERICHTEN VAN ALGEMEEN NUT
Vlaams woninghuurdecreet
Op 9 november 2018 kondigde de Vlaamse Regering het
Vlaams Woninghuurdecreet af.
Of u nu huurder, verhuurder of kotstudent bent, alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten, vallen
onder de nieuwe regelgeving. Die is enkel van toepassing op
de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting. Dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor
kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

Wat verandert er dan precies?
In het decreet staan nieuwigheden rond o.a. de staat van het
gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van
de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de
eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook

Informeer u dus goed voor u als verhuurder een huurcontract
opstelt of als huurder een contract ondertekent. Meer informatie vindt u op de website www.woninghuur.vlaanderen.
Bestel er gratis de gedetailleerde brochures of handige flyers:
zo blijft u altijd op de hoogte.

Eandis wordt Fluvius
Eandis of Infrax zorgden elk in een deel van Vlaanderen voor
de distributie van gas en elektriciteit. Zij gaan nu samen,
onder de naam Fluvius.
Fluvius brengt elektriciteit en aardgas tot bij u thuis, op het
werk, … Daarnaast kunt u bij Fluvius terecht…
• om uw meterstanden te laten opnemen
• bij een stroomonderbreking
• als u een gasgeur ruikt
• als u een kapotte straatlamp wilt melden.

Wat verandert er voor u?
Wees gerust, bijna helemaal niets. U hoeft zelf sowieso niets
te doen.
Op de website www.fluvius.be krijgt u automatisch alle juiste
info en hulp. Als u de oude telefoonnummers van Eandis
belt, komt u automatisch bij Fluvius terecht. Vragen? U kunt
rechtstreeks bellen naar 078 35 35 34.

Specifieke telefoonnummers voor dringende
oproepen:
• Gasgeur: 0800 65 0 65
• Onderbreking en defecten: 078 35 35 00
• Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis
kunnen een sms-bericht sturen naar 8635.

21

VERENIGINGSLEVEN
Wie fietst mee met de Sneukelfiets?
De SNEUKELFIETS is
een fietsproject van
de vzw ’t Sneukelwiel
voor personen met
een beperking.
Het fietsenpark van de
Sneukelfiets is sinds
vorig jaar gevestigd
in de Beekstraat 1
in Elsegem, in een
vleugel van de hoeve
aldaar, met dank
aan eigenaar Willy
Naessens. Van daaruit
wordt wekelijks op
donderdagnamiddag
gefietst met personen
met een beperking.
Diverse vrijwilligers begeleiden daarbij de personen met een
beperking op rolstoelfiets, duofiets, tandem of gewone fiets.
Op andere dagen kunnen individuen of groepen de fietsen
huren voor een fietstochtje in de streek.

daar 90 (maandag/woensdag) en 60 (woensdag/vrijdag)
personen aan deel. Dit jaar is het al de vijftiende editie.
Eind september organiseert de vzw ’t Sneukelwiel, met steun
van de gemeente, dan nog een fietsdag speciaal voor personen met beperking op de Sneukelfietsroute: “’t Sneukelwiel
voor Specials”.
In het komende jaar wil de Sneukelfiets met de fietsen en
vrijwilligers ook naar woonzorgcentra in de regio trekken om
er ter plaatse met de bewoners te fietsen en hen een aangename namiddag te bezorgen. Dit is mogelijk door de geslaagde crowdfunding vorig jaar bij Streekmotor 23, door de steun
van de ‘24 uren van Oudenaarde’, en door de warme steun
die we kregen tijdens de Warmste Week (Music for Life) van
Toerisme Oost-Vlaanderen en van de Astense handelaars
(bike2gether).
Hebt u interesse om mee te fietsen? Dan bent u steeds
welkom.
Neem contact op via desneukelfiets@telenet.be of via
0497 45 62 94. Meer info: www.tsneukelwiel.be.

Daarenboven organiseert ’t Sneukelwiel elk jaar een fietskamp voor personen met beperking (17 tot 21 juni in 2019)
dat doorgaat in Walcheren (Nederland). Vorig jaar namen

Het fietsseizoen bij de Sneukelfiets start einde maart en
duurt tot half november voor zover de weersomstandigheden
dat uiteraard toelaten.

Oproep medewerkers
Vijfkerkenloop 2019

Inventarisatie religieus erfgoed
in de kerk van Wortegem

Het organisatiecomité Vijfkerkenloop heeft u nodig!
Het jubileumprogramma is ambitieus. Naast de beproefde
korte afstanden van 3,5km en 7,2km vergt het voor het eerst
organiseren van een halve marathon en Bike & Run heel wat
medewerkers.
Mocht u zich geroepen voelen om op zaterdag 27 april 2019
als vrijwilliger deel uit te maken van het team, werkt u graag
mee aan een parcoursvoorbereiding, bevoorradingspost,
lopers ontvangen, inschrijvingen in goeie banen leiden of had
u graag dienst gedaan als seingever op één van de vele kruispunten die het parcours rijk is, neem dan gerust contact op:
Frank Cnudde - frank.cnudde@skynet.be - 0475 97 53 10.

Sinds begin januari 2019
registreert een ploeg van
acht vrijwilligers, volgens
de regels van de kunst, het
roerend religieus erfgoed.
De heemkundige kring
Bouveloo coördineert dit
omvangrijk project.
Het team is elke vrijdagnamiddag aan de slag. Als u zich afvraagt hoe dit in zijn werk gaat, kunt u graag een kijkje komen
nemen tussen 14.00 en 17.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
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Kalender wielerwedstrijden Cycling Vlaanderen 2019
Onder de vlag van Koninklijke Wielerclub Sportvereen (1948)
Datum

Plaats

Categorie

Inschrijving

ZO 10 maart 2019

Ooike

Dames Elite 1.15 A (vanaf 19 jaar)

café Schuttershof, Ooikeplein 3

ZA 6 april 2019

Wortegem

Elite zonder contract en beloften 1.12 B
(jongens, vanaf 19 jaar)

café Tempo, Waregemseweg 1

ZO 28 april 2019

Petegem

Dames Elite 1.15 A (vanaf 19 jaar)

OC Rozenhof

ZO 25 augustus 2019

Ooike

Aspiranten (12-13-14 jaar)

café Schuttershof, Ooikeplein 3

ZO 8 september 2019

Wortegem

Aspiranten

Café St.-Arnolduspleintje, Wortegemplein 11

De inrichters heten u van harte welkom op hun wedstrijden.
Met de medewerking van het gemeentebestuur en de lokale politie.
Wortegem-Petegem: koploper in de wielerwedstrijden!
CONTACT: Chris Lamon, voorzitter KWC Sportvereen, Kwadenbulk 32, Elsegem.

DE STRIJKWINKEL
VZW Grijkoort - OCMW Wortegem-Petegem
Service met exclusieve garanties!
• professioneel gestreken linnen
• snelle service
• netjes verpakt
• nieuwkuis

Openingsuren
• maandag: 16.30 – 18.30 uur
• woensdag: 8.30 – 12.00 uur
• donderdag: 8.30 – 12.00 uur
• vrijdag: 7.30 – 9.30 uur
INFO

Lindestraat 21, Petegem
Verantwoordelijke: Annik Leytens
• tel. 0472 63 68 46 of 055 42 06 04
• annik.leytens@grijkoort.be
• www.grijkoort.be
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MAART - APRIL

Uw activiteit in de
UiTkalender?
Wenst u als vereniging van Wortegem-Petegem uw
activiteiten van mei of juni 2019 te publiceren in het
infoblad?
Voer ze dan in vóór 1 april 2019 in de databank van
Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be.
Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn, kunnen
opgenomen worden in het infoblad.

JE DARMEN DOORGELICHT - KVLV ELSEGEM
Wanneer: dinsdag 5 maart 2019 om 19u30
Wat: Wat weet je eigenlijk over je darmen? Hoe belangrijk
zijn ze? Hoe houd je ze gezond?
Leer er alles over tijdens deze interessante vorming. Tijdens
deze infosessie kom je te weten waarom het belangrijk is
dat je darmen gezond zijn en wat je kunt doen om ze in
topvorm te houden. Je leert wat de meest voorkomende
darmproblemen zijn, welke symptomen kunnen duiden op
problemen, wat de oorzaken zijn en wat je kunt doen als je
denkt dat je darmproblemen hebt.
Met de steun van CM.
Waar: Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
Info: kvlvelsegem@gmail.com

OPGELET!
Ledenactiviteiten worden niet gepubliceerd in het
infoblad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het secretariaat via 056 68 81 14 of via
gemeente@wortegem-petegem.be.

SPORTGALA 2019
Wanneer: vrijdag 1 maart 2019 om 20u
Wat: De gemeentelijke kampioenenhuldiging 2018
in de volgende categorieën: jeugdsporter- individuele
sporter - sportploeg – sportverdienste.
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck
Info: Sportdienst Wortegem-Petegem –
056 68 81 14 – sportdienst@wortegem-petegem.be

GEZELSCHAPSSPELLETJESNAMIDDAG - KVLV OOIKE
Wanneer: zaterdag 2 maart 2019 van 14u tot 17u
Wat: Een variatie aan gezelschapsspelletjes zodat zowel
kinderen als volwassenen hun gading vinden en gezellig
kunnen meespelen. Er is ook koffie en lekkere taart.
Waar: Zaal Amandel, Ooikeplein 17
Prijs:
- volwassenen: €5
- kinderen: €3
- niet-leden: €7
Info en reservaties: lieven.lassuyt@telenet.be
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4de RECREATIEF SCHAAKTORNOOI SPORTDIENST WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: zaterdag 9 maart 2019 om 13u30
Wat: U krijgt de kans om u in een recreatief schaaktornooi te meten met andere recreatieve spelers.
U zal gedurende deze schaaknamiddag een 5-tal
wedstrijden afwerken.
Iedereen ontvangt een prijs na afloop.
Waar: Feestzaal gemeentehuis
Prijs: gratis
Inschrijven: is noodzakelijk en kan tot en met
vrijdag 8 maart 2019 via 056 68 81 14 of via
sportdienst@wortegem-petegem.be

KINDERWORKSHOP DIEREN BOETSEREN KVLV ELSEGEM
Wanneer: zaterdag 9 maart
2019 van 14u tot 16u
Wat: Dieren uit het bos, de
zee of van de boerderij. Leer
snuitjes en oren vormen en
kneed je lievelingsdier in klei.
Heb je veel fantasie? Dan
© kvlvelsegem
boetseer je toch gewoon een
sprookjesdier uit je fantasiewereld.
Iedereen is welkom.
Waar: Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Info en inschrijven: kvlvelsegem@gmail.com
LEEFTIJD

6+

TRAPPISTENAVOND T.V.V. BROEDERLIJK DELEN
Wanneer: zaterdag 9 maart 2019 vanaf 18u
Wat: Volwassenen krijgen een trappist of drankje naar
keuze, een belegde boterham met hesp en een belegde
boterham met kaas. Kinderen krijgen een drankje en één
belegde boterham.
Waar: Parochiezaal, Elsegemplein 17
Prijs:
- volwassenen: €10
- kinderen: €5
Info en reservaties: 056 68 11 65 - 0477 65 34 03

SPARTA’S EETFESTIJN - SPARTA WORTEGEM
Wanneer:
- zaterdag 9 maart 2019 vanaf 19u
- zondag 10 maart 2019 vanaf 11u30
Waar: Feesttent domein de Ghellinck
Prijs:
- volwassenen €17
- kinderen: €10
Info: info@spartawortegem.be

BOEKVOORSTELLING “DE EEUW VAN DE VROUW”
Wanneer: vrijdag 15 maart 2019 om 20u
Wat: Vicepremier Alexander De Croo is een pleitbezorger
van gendergelijkheid en verdedigt met vuur de positie van
de vrouw in onze maatschappij. Op uitnodiging van De
Blauwe Lotus, Open Vld Wortegem-Petegem en Jong Vld
Wortegem-Petegem komt hij zijn boek “De Eeuw van de
Vrouw” voorstellen.
De deuren gaan open om 19u30, de boekvoorstelling begint
om 20u.
Nadien wordt u nog een drankje aangeboden.
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck
Prijs: gratis
Inschrijven: vóór 11 maart via
maarten.vantieghem@openvld.be of via 0476 55 33 37

OPENKLAS SCHOOLTJE ELSEGEM –
VBS ‘T HINKELPAD
Wanneer: zaterdag 16 maart 2019 van 10u tot 12u
Wat: De kleuterafdeling van ‘t Hinkelpad zet de klasdeur
open!
Iedereen welkom!
Waar: Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17

© Nathalie de Clercq
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JAARLIJKS EETFESTIJN – PAARDENKOERSMAATSCHAPPIJ ‘DE STOKERIJ & SINT-ROCHUSRUITERS’
Wanneer: zondag 17 maart 2019 vanaf 11u30
Wat: Jaarlijks eetfestijn.
Keuze uit beenhesp, kalkoenpavé of zalmfilet.
Waar: Feesttent domein de Ghellinck
Prijs: €16
Reservaties: bij Luc De Clercq of bij de bestuursleden
056 68 98 13

DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS “IN HET SPOOR
VAN DE RECHTERS” - DAVIDSFONDS WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: donderdag 21 maart 2019 om 20u
Wat: 1934: in de nacht van 10 op 11 april worden twee zijpanelen van het wereldvermaarde Lam Gods retabel van de
gebroeders Van Eyck uit de Gentse kathedraal ontvreemd.
Het minst waardevolle, een “grisaille” voorstellende Sint Jan
De Doper wordt vrij snel aan het bisdom terugbezorgd. De
onderhandelingen over de teruggave van het paneel met de
Rechtvaardige Rechters lopen echter spaak en de kern van
de zaak blijft tot heden onopgelost. Bestaat het paneel nog
en indien ja, waar zit het dan wel verborgen? Wie heeft de
diefstal gepleegd en waarom? Handelde de dief uit eigen
belang of waren er opdrachtgevers achter de schermen? De
Geheimzinnige Diefstal van het Lam Gods blijft een mysterie dat mensen reeds decennia in de ban houdt!
Willy Nachtergaele is al jaren gefascineerd door deze
mysterieuze kunstroof. Tijdens de voordracht treedt hij in de
voetsporen van meneer Arseen, de “vermoedelijke dader”
en belicht hij een nieuw spoor dat tot een verbijsterende
conclusie leidt!
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck
Prijs: €12; Davidsfonds cultuurkaart: €10
Reservaties: 0490 66 48 32
francis_goossens@hotmail.com

OPENDEURDAG – VBS DE STERRENBOOM
Wanneer: vrijdag 22 maart 2019 vanaf 15u tot 19u
Wat: Ga in de klassen op zoek naar de waarden waarvoor
de school staat: respect, persoonlijke groei, zorgzaamheid,
betrokkenheid en welbevinden.
Geniet van een hapje en een drankje of leef je uit aan het
eendjeskraam of aan de grimestand.
Waar: Gotstraat 1A
Info: 056 68 93 29 – els.kelem@vbsdesterrenboom.be –
www.vbsdesterrenboom.be

TONEELVOORSTELLING “DE HEMEL OF DE HEL” TSOEFLEURKE
Wanneer:
- vrijdag 22 maart 2019 om 20u
- zaterdag 23 maart 2019 om 20u
- zondag 24 maart 2019 om 16u
- donderdag 28 maart 2019 om 20u
- vrijdag 29 maart 2019 om 20u
- zaterdag 30 maart 2019 om 20u
Wat: Tsoefleurke moet kiezen tussen de hemel en de hel,
waarmee ze bedoelen dat dit de titel is van hun volgende
productie.
‘De hemel of de hel’ is een komedie van Philip Himpe en
Johan Vanden Broucke, een stuk vol onverwachte wendingen en leuke verrassingen.
Wanneer een zakenman en zijn boekhouder na een
verkeersongeval in het vagevuur belanden, krijgen ze de opdracht hun ‘hemel’ te verdienen. Maar daar wil Lucifer, die
ze liever in de hel zou zien belanden, een stokje voor steken.
Volgt er een allegaartje van verschillende personages die de
opdracht er zeker niet gemakkelijker op maken. Zeer veel
vragen waarop je een antwoord kan krijgen tijdens een van
de voorstellingen!
De spelers die op de planken staan zijn:
Koen Verhaeghe, Jurgen De Meulemeester, Patrick Van
Bost, Ludwine Vanderschelden, Maggy Hombecq, Laura
Ghistelinck, Wim Speleers, Lynn Devogelaere, Mie Nuyttens, Mutien Steyaert, Melissa De Boever en Sander Devos.
De regie is in handen van Freddy Meerschaert.
Tsoefleurke hoopt jullie te mogen verwelkomen.
Waar: Parochiezaal, Elsegemplein 17
Prijs: €8; leden Open Doek:€7
Reservaties: www.tsoefleurke.be of 056 60 52 90 (Ludwine)

© Willy Nachtergaele
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OPENKLASDAG EN ONTBIJT – VBS ‘T HINKELPAD
Wanneer: zondag 24 maart 2019 van 8u tot 11u30
Wat: Alle ouders en kinderen zijn welkom op de openklasdag. Ontbijt vanaf 8u (vrijwillige bijdrage), vanaf 9u staan
de klassen open voor een bezoekje.
Waar: ‘t Hinkelpad Lindestraat, 16
Reservaties: gelieve vooraf in te schrijven voor het ontbijt
via info@thinkelpad.be

© Jan Thienpont

REIZEN OP NIVEAU: REISREPORTAGE OVER HET
GRIEKSE VASTELAND - PASAR WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: vrijdag 22 maart 2019 om 20u
Wat: Geen enkel land in Europa zal je zo dicht bij de grondslagen van onze beschaving brengen. Over gans Griekenland zijn de archeologische sites te vinden: stille, verminkte
maar toch trotse getuigen van een groots verleden. Tegelijk
word je getroffen door de moderne bedrijvigheid, die in
het drukke bruisende Athene zijn hoogtepunt vindt. De
zorgeloze Griek straalt een beklijvende hartelijkheid uit,
en in de stadjes en dorpjes kabbelt het leven rustig verder,
rondom de overal aanwezige Byzantijnse kerkjes, parels van
Oost-Europese architectuur. De vele invallen die het land
zowel uit het westen als uit het oosten moest doorstaan,
brachten een uitzonderlijke cultuurrijkdom met zich mee.
Een stukje oosten in het westen, zo zou je het kunnen stellen voor dit door zon en zee omspoelde ruwe bergland.
We worden doorheen dit fascinerende land gegidst door
Jan en Rita Thienpont-Vanden Branden, in een adembenemend mooie audio-visuele montage (2x 45 min. met
tussenin pauze).
Na het bekijken van de montage en het meemaken van een
zwerftocht doorheen het land zingt het binnen in je: ‘Griekenland, ‘s agapo. Griekenland, ik hou van je.’
Waar: Schoolke Moregem, Moregemplein 28
Prijs: €5; leden Pasar (met lidkaart): €3
Info: jozef@defrene.com
Reservaties: er dient niet vooraf ingeschreven te worden,
maar een melding van jullie komst via e-mail
pasar.wortegem.petegem@gmail.com wordt zeker
geapprecieerd.

LENTE-OPENDEUR – GBS DE KOUTER
Wanneer: zondag 24 maart 2019 van 14u tot 17u30
Wat: Neem een kijkje in de klassen van de gemeentelijke
basisschool en ontdek de manier van werken van de school,
maak kennis met het team, sla een babbel met andere
ouders bij een gratis drankje, …
Mogelijkheid tot inschrijven!
Taal in de kijker!
Waar: GBS De Kouter, Lindestraat 30
Contact: 055 31 64 89 – gbsdekouter@telenet.be –
www.gbsdekouter.be

© GBS De Kouter
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KOOKLES: WOKKEN, LEKKER EN SNEL - KVLV OOIKE
Wanneer: donderdag 28 maart 2019 om 19u
Wat: Wokken, de nieuwe manier om een gevarieerde,
gezonde maaltijd te bereiden. Verschillende groenten en wat
vlees, alles kan samen in de wok.
Waar: Zaal Amandel, Ooikeplein 17
Info en reservaties: lieven.lassuyt@telenet.be

54ste NATIONAAL CONGRES FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN
Wanneer: zaterdag 30 maart 2019
Wat: De adel op het platteland: rond dit thema organiseert
Familiekunde Vlaanderen vzw, in samenwerking met de
gemeente Wortegem-Petegem, de Heemkundige Kring
Bouveloo Wortegem-Petegem en Bourgon Charcuterie Willy
Naessens, de volgende activiteiten:
10u: openingsceremonie met toespraak van Wilfried Devoldere, nationaal voorzitter van Familiekunde Vlaanderen
10u15: voordracht door Frans Vandenhende, Heemkundige
Kring Bouveloo Wortegem-Petegem ‘De boeiende historie
van het kasteeldomein de Ghellinck, een rustpunt in 750
jaar familiegeschiedenis’
11u30 - 14: begeleide rondleidingen in groepen op het
domein
14u45: lezing door Rik Castelain, Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde “De adel in het Ancien Régime”.
Ondertussen stellen genealogische, geschied- en heemkundige kringen, erfgoedorganisaties, boekhandels en antiquariaten doorlopend tot 16u hun activiteiten en publicaties
voor.
16u: ceremonieel gedeelte met toespraken en overhandiging van kwartierstaten
Waar: Domein de Ghellinck
Reservaties: annemie.swillens@gmail.com
Info: Carlos Aelvoet - 0476 47 61 26 carlos.aelvoet@telenet.be

WEKELIJKS FIETSEN - KVLV ELSEGEM
Wanneer:
- elke woensdag vanaf 3 april 2019 om 19u
- elke donderdag vanaf 4 april 2019 om 14u
Wat: Kom ontdekken, beleven, genieten. Wekelijks maken
we een ander tochtje. We bouwen op en fietsen aan een
rustig tempo. We fietsen langs mooie wegen, bezienswaardigheden en voorzien een interessante stop (cultureel
bezoekje, lokale ontmoeting, ontspanning, …).
Iedereen is welkom.
Waar: afspraak aan de kerk in Elsegem
Info: kvlvelsegem@gmail.com

DETOXEN, WAAROM ZOU JE? - KVLV OOIKE
Wanneer: donderdag 4 april 2019 om 19u30
Wat: Er wordt uitgelegd wat de schadelijke gevolgen zijn van
een opstapeling van afvalstoffen in ons lichaam. Deelnemers krijgen een detoxsapje aangeboden en gaan naar huis
met een overzicht van alledaagse oplossingen, een vastenkuurschema en een scrubhandschoen.
Waar: Zaal Amandel, Ooikeplein 17
Info en reservaties: lieven.lassuyt@telenet.be

KINDERACTIVITEIT: KNUTSELEN - KVLV OOIKE
Wanneer: zaterdag 6 april 2019 van 14u tot 16u
Waar: Zaal Amandel, Ooikeplein 17
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Info en reservaties: anneliesvanwelden@gmail.com

© Familiekunde Vlaanderen
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LEEFTIJD

6+

WORTEGEM KOERSE - WIELERCLUB DE DOORBIJTERS
Wanneer: zaterdag 6 april 2019 – start om 14u30
Wat: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften.
11 ronden van 10,9 km = 120 km. Omloop: Waregemseweg – Wortegemplein – Oudenaardseweg – Zonnestraat
– Heerbaan – Pareelstraat – Oudenaardseweg – Kruishoutemseweg – Kleistraat – Boeregemstraat – Waregemseweg.
Tijdens de wedstrijd is er geen verkeer mogelijk in tegengestelde richting.
Bergprijs: 5 klassementen op de top van de Pareelstraat.
Premies: 5 klassementen ter hoogte van de aankomstlijn +
€50 aan de overwinnaar.
Iedereen van harte welkom op dit wielerevenement!
Waar: start en aankomst aan het gemeentehuis,
Waregemseweg 35

KNUTSELNAMIDDAG GEZINSBOND ELSEGEM-PETEGEM
Wanneer: woensdag 10 april 2019 van 14u tot 17u
Waar: OC Rozenhof
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Info: gezinsbond.elspet@gmail.com - 055 30 58 12 elsegempetegem.gezinsbond.be

VIJFKERKENLOOP 2019, NATUURLOOP DOOR DE
VLAAMSE ARDENNEN, VERSCHILLENDE AFSTANDEN
Wanneer: zaterdag 27 april 2019 om 14u
Wat: Speciale 10de editie met mooie prijzen voor iedereen.
Op het programma staan:
- 3,2 km Funrun
- 7,5 km Recreatierun
- NIEUW – Unieke halve ‘Vijfkerken’ marathon 21,1 km grote delen off road natuurloop door de 5 deelgemeenten
van Wortegem-Petegem
- NIEUW – Teamuitdaging: Bike & Run 21,1 km - vier
benen en 2 wielen: in duo genieten van een sportieve
namiddag
Waar: Domein de Ghellinck
Info: info@vijfkerkenloop.be, www.vijfkerkenloop.be
Reservaties: voorinschrijven mogelijk tot uiterlijk 25 april
2019 met online betaling - ook inschrijven ter plaatse
mogelijk.

LEEFTIJD

6+

WEEKENDJE MONSCHAU – KVLV ELSEGEM
Wanneer: Van vrijdag 12 april tot en met maandag 15 april
2019
Wat: KVLV Elsegem gaat op weekend. 1 weekend, 1 huis, 1
groep, veel vrienden. Dit jaar wordt het Monschau. Zoals gebruikelijk wordt het een weekend vol ontspanning, beweging
en cultuur.
Iedereen is welkom.
Waar: verzamelen aan de kerk in Elsegem
Info en inschrijven: neem contact op via
kvlvelsegem@gmail.com

NORDIC WALKING - KVLV WORTEGEM
Wanneer: zondag 28 april 2019 om 9u30
Wat: We strekken de benen en gaan samen een ontspannen
tocht aan met onze “stokken”. Vertrek vanaf 3 personen.
Waar: Kerk Wortegem
Info en reservaties: graag een seintje wie meewandelt bij
Hilde De Cock (hdecock@gmail.com) – vertrek vanaf
3 personen.
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GEZELLIG ONTBIJT - JONG CD&V EN CD&V SENIOREN
Wanneer: zondag 28 april 2019 vanaf 8u
Waar: Schoolke Moregem
Prijs:
- volwassenen: €10
- kinderen +6: €5 / -6j: gratis
Reservaties: kaarten te verkrijgen bij:
- familie Vlerick, St. Martinusstraat 58
- familie Baert, Kloosterhoek 7
- familie Moerman, Lindestraat 35.

MELDINGSKAART
Omschrijving van het probleem of van het voorstel:
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Eventuele locatie van het probleem:
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Naam.................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam.........................................................................................................................................................................................................................................
Adres...................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. ......................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening
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CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN
DIENST

ADRES

DAG

VOORMIDDAG NAMIDDAG

Gemeentehuis

Waregemseweg 35
tel. 056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00

gesloten(1)
gesloten(1)
gesloten(1)
13.00 – 18.30
gesloten

De dienst burgerzaken is in 2019 ook
open op de 4e zaterdag van elke maand
(behalve in juli)

zaterdag 23.03
zaterdag 27.04

09.00 – 11.00(2)

gesloten

gesloten
gesloten
09.30 – 12.00
gesloten
gesloten
09.30 – 12.00

gesloten
gesloten
12.30 – 17.00
12.30 – 18.30
gesloten
12.30 – 17.00

Recyclagepark

Waregemseweg t.h.v. 43a
maandag
tel. 056 68 81 14
dinsdag
christophe.poupaert@wortegem-petegem.be woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

U dient zich minstens 15 minuten voor sluitingstijd
aan te bieden.

Plaatselijke
openbare
bibliotheek

Rozenhof 128
tel. 055 30 99 84
bibliotheek@wortegem–petegem.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
10.00 – 12.00

16.00 – 19.00
gesloten
15.00 – 20.00
gesloten
15.00 – 19.00
gesloten

O.C.M.W.

Waregemseweg 35
tel. 056 68 00 50
ocmw@wortegem-petegem.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00

gesloten(1)
gesloten(1)
gesloten(1)
13.30 – 18.30
gesloten

Aanvragen verwarmingstoelage : enkel op dinsdagvoormiddag en op donderdagnamiddag.

VZW Buitenschoolse
Kinderopvang
Knipoog

Gotstraat 1
tel. 056 75 85 25
Lindestraat 1
tel. 055 31 17 56
info@vzw-knipoog.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

07.00 – 08.15
07.00 – 08.15
07.00 – 08.15
07.00 – 08.15
07.00 – 08.15

16.15 – 18.30
16.15 – 18.30
11.40 – 18.30
16.15 – 18.30
15.15 – 18.30

Op vakantiedagen doorlopend open van 07.00 tot
18.30 uur.

Lokale politie Vlaamse Wortegemplein 4
tel. 056 65 35 50
Ardennen
wijk.wortegem@pz–vlaamseardennen.be
Antenne
Wortegem-Petegem

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 – 12.00
gesloten
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

op afspraak
gesloten
op afspraak
13.00 – 18.30
op afspraak

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met
de lokale politie Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1, 9700 Oudenaarde, tel. 055 33 88 88.
Voor dringende gevallen : bel 101 of 112.
(1) burelen gesloten, wel telefonisch bereikbaar – (2) enkel de dienst burgerzaken is open
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Sluitingsdagen 2019 gemeentelijke diensten en O.C.M.W.
Gemeentelijke administratieve en OCMW-diensten, Waregemseweg 35
DO
MA
WO
DO
VR
MA
DO
VR
DO
VR
VR
MA
VR
WO
DO
VR

21.03
22.04
01.05
30.05
31.05
10.06
11.07
12.07
15.08
16.08
01.11
11.11
15.11
25.12
26.12
27.12

Jeugd- en sportdienst gesloten
Paasmaandag
Feest van de Arbeid
O.-L.-Heer Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Feest Vlaamse Gemeenschap
Brugdag
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Brugdag
Allerheiligen
Wapenstilstand
Feest van de Dynastie
Kerstmis
2de kerstdag
Brugdag

Plaatselijke openbare bibliotheek, Rozenhof 128
MA
WO
WO
VR
MA
VR
VR
VR
ZA
MA
VR
WO
VR

22.04
24.04
01.05
31.05
10.06
12.07
16.08
01.11
02.11
11.11
15.11
25.12
27.12

Paasmaandag
Gesloten van 15u tot 17u30 wegens buitenspeeldag
Feest van de Arbeid
Brugdag
Pinkstermaandag
Brugdag
Brugdag
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Feest van de Dynastie
Kerstmis
Brugdag

Recyclagepark, Waregemseweg t.h.v. nr. 43
ZA
WO
DO
DO
DO
ZA
ZA
WO
DO

06.04 (namiddag)
01.05
30.05
11.07
15.08
02.11
16.11
25.12
26.12

Wortegem Koerse
Feest van de Arbeid
O.-L.-Heer Hemelvaart
Feest Vlaamse Gemeenschap
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Allerzielen
Brugdag
Kerstmis
2de kerstdag

