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gemeentehuis - op afspraak
maandag - vrijdag:
donderdagnamiddag:

08u30 - 12u00 (*)
13u00 - 18u30

(*) in de namiddag zijn onze diensten telefonisch bereikbaar,
uitgezonderd op vrijdagnamiddag.

Zaterdagopening burgerzaken (op afspraak)
16 januari en 20 februari 2021 van 09u00 - 11u00
Waregemseweg 35
T 056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be

maandag:
woensdag:
vrijdag:		
zaterdag:

16u00 - 19u00
10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
15u00 - 18u00
10u00 - 12u00

Rozenhof 128
T 055 30 99 84
F 055 30 99 83
bibliotheek@wortegem-petegem.be

ocmw - op afspraak

recyclagepark
Inwoners

woensdag en zaterdag:
donderdag:		

09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00
12u30 - 18u30

Kom minstens een kwartier voor sluitingstijd.

KMO’s en zelfstandigen
(op afspraak)
dinsdag:			
woensdag en zaterdag:
donderdag:		

09u30 - 12u00
09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00
09u30 - 12u00 en 12u30 - 18u30

Boomzagerijstraat
T 056 68 81 14
milieudienst@wortegem-petegem.be

vzw buitenschoolse kinderopvang knipoog
maandag:
dinsdag:		
woensdag:
donderdag:
vrijdag:		

bibliotheek

07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
07u00 - 08u15 en 11u40 - 18u30
07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
07u00 - 08u15 en 15u15 - 18u30

Op vakantiedagen doorlopend open van 07u00 tot 18u30.
Op aanvraag open vanaf 06u15.
Gotstraat 1
T 056 75 85 25
info@vzw-knipoog.be

maandag - vrijdag:
donderdagnamiddag:

Elke editie geven we iemand de kans om zijn of haar verhaal te doen aan de hand
van een foto, genomen in onze gemeente. Alexander Manhaeghe bijt de spits af.
Zijn foto’s sieren regelmatig het weerbericht. Hij deelt zijn passie voor het weer en
fotografie met ons.

08u30 - 12u00
13u30 - 18u30

fotograferen.
De foto op de cover ben ik doelbewust gaan nemen. Bij mij thuis
waren er al wat nevelslierten te zien.
Aangezien er in Moregem heel wat
meer reliëf is, was de kans op mooie
beelden daar een stuk groter. Dat
bleek zeker het geval.

Buiten deze uren is het OCMW niet bereikbaar.
Aanvragen verwarmingstoelage:
enkel op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag.
Waregemseweg 35
T 056 68 00 50
F 056 68 97 55
socialedienst@wortegem-petegem.be

KMI

sluitingsdagen 2021

1 januari - 5 april - 13 en 14 mei - 24 mei 21 juli - 1 en 2 november - 11 en 12 november 15 november

lokale politie vlaamse ardennen - op afspraak
maandag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:		

09u00 - 12u00
09u00 - 12u00
09u00 - 12u00 en 13u00 - 18u30
09u00 - 12u00

Wortegemplein 4
T 056 65 35 50
pz.vlaamseardennen.wijk.wortegempetegem@police.
belgium.eu
Bij afwezigheid kan je contact opnemen met het hoofdbureau te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1,
T 055 33 88 88. Voor dringende gevallen: bel 101 of 112.

Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor maart en april 2021 dienen binnen te zijn vóór 1 februari 2021 via:
• afgifte op het gemeentehuis,
• zending met de post Waregemseweg 35,
• e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen vóór 1 februari 2021 geregistreerd te zijn via
www.uitdatabank.be.
Het volgende infoblad verschijnt op 26 februari 2021.
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.

sneeuwman
In 1999 schafte ik mij één van de eerste digitale fototoestellen aan. Net
die winter sneeuwde het regelmatig,
een topperiode voor een sneeuwliefhebber zoals ik.
Ik vond het wel een leuk idee om een
foto van mijn zelfgemaakte sneeuwman door te sturen naar Frank
Deboosere en kreeg toen het antwoord dat ze reeds voldoende vaste
weerfotografen hadden. Toch wou
hij voor een keer mijn foto tonen
tijdens het weerbericht die middag.
Ongeveer één jaar en vele doorgestuurde foto’s later, was ik een
vaste VRT-weerfotograaf, louter als
hobby. Een zeer mooie periode met
dagelijks tot twee maal toe foto’s
van onze mooie gemeente
Wortegem-Petegem.
Door de nieuwe vormgeving van
het weerbericht zijn mijn weerfoto’s
tegenwoordig minder vaak te zien.

Iedereen kan nu beelden doorsturen
en er worden ook vaker bewegende
beelden gebruikt.

“Iedere ochtend rond
8u stuur ik de geregistreerde gegevens
van de weerhut door
naar het KMI.”
met de fiets
Ik probeer al mijn verplaatsingen
steeds met de fiets te doen. Rondrijdend in onze gemeente, statief
en fototoestel in mijn fietszak,
is er steeds wel iets boeiends te

Naast weerfotograaf ben ik ook
officieel waarnemer voor het KMI. De
gegevens worden geregistreerd in
een door het KMI precies geplaatste
weerhut in mijn tuin. Iedere ochtend
rond 8u stuur ik die telefonisch door:
maximum-/minimumtemperatuur,
grondtemperatuur en neerslag.
Ik heb ook al jaren een eigen weerwebsite (http://manhaeghe.com/
weather28) met een actueel webcambeeld van mijn directe omgeving
en actuele weergegevens.
Mijn weerstation wordt door heel
wat mensen in de buurt gevolgd,
zowel door landbouwers als door
de gewone man in de straat die wil
weten of een geplande barbecue kan
doorgaan.
Het weer en fotografie zijn onlosmakelijk met mijn leven verbonden.
Ik hoop hier alleszins nog een hele
tijd mee door te gaan.
- Alexander Manhaeghe

Jouw foto en verhaal in ons infoblad? Dat kan!
Stuur jouw foto in hoge resolutie (300 dpi) en jouw verhaal
(maximum 400 woorden) door naar
gemeente@wortegem-petegem.be of deel het op sociale media
met de hashtag #360pracht.
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Gemeente- en
OCMW-raadsbeslissingen
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeente- en
OCMW-raadsbeslissingen. De volledige verslagen kan je raadplegen op
www.wortegem-petegem.be onder de rubriek Bestuur/Bekendmakingen/
Besluitenlijsten. Je kan de verslagen ook opvragen bij de dienst secretariaat.
GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 29 OKTOBER 2020
Aankoop verbindingsweg Gotstraat/Anzegemseweg
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de ontwerpakte van verkoop goed tussen de eigenaar en de gemeente Wortegem-Petegem en tussen de
kerkfabriek van de parochie O.-L.-Vrouw en de gemeente
Wortegem-Petegem.
Gaselwest - toetreding openbare verlichting
De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte
over de inbreng in natura en de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging goed.
Overzicht werken, leveringen en diensten
goedgekeurd door het schepencollege
• De opdracht voor het aanbrengen van wegmarkeringen voor (fiets)veiligheid wordt via het raamcontract
van Creat gegund aan firma De Groote Gaston uit
Merelbeke.
• De opdracht voor het opmaken van een digitaal plan
van de kerk Sint-Maurus in Elsegem wordt gegund
aan de firma Plottek uit Temse, tegen het offertebedrag van 5.747,50 euro inclusief btw.
• De opdracht voor het verstevigen van de bermen
van de as Pontstraat-Kapellestraat-Peerdekouterstraat, wordt gegund aan:
• de firma Devagro nv uit Desselgem voor de aankoop van stabilisé en betonpuin, tegen een eenheidsprijs van 47,80 euro/m³ inclusief btw voor
stabilisé en 14,52 euro/ton inclusief btw voor
Copro-gekeurd gebroken betonpuin.
• de firma Vandevoorde nv uit Wortegem-Petegem
voor de aankoop van grasdallen, tegen de offerteprijs van 13.255,99 euro inclusief btw.

Op afstand
maar steeds verbonden
Het college van burgemeester en schepenen wenst
iedereen een 2021 vol warmte, liefde en verbondenheid!
Samen blijven we zorgen voor #360pracht!

andere bekendmakingen
De gouverneur van Oost-Vlaanderen verbiedt
nog tot en met 17 januari 2021 zowel op
privaat als publiek domein:
•
•
•
•
•
•

het afsteken van vuurwerk,
het gebruik van geluidskanonnen,
het oplaten van wens-of feestballonnen,
kerstboomverbrandingen,
vreugdevuren,
en het gebruik van pyrotechnische artikelen
allerhande.

Ook kerstmarkten, winterdorpen en in –en outdoor
gelegenheidsschaatsbanen zijn nog
t.e.m. 17 januari 2021 verboden.

De traditionele nieuwjaarsreceptie zal dit jaar niet doorgaan, maar we roepen iedereen op om het glas te heffen
van aan de voordeur of oprit. Meer info in de flyer die samen met dit infoblad in de bus viel.

nieuwe personeelsleden
We verwelkomen twee nieuwe gezichten in ons team.
Aristea Vandenbriele werd op 9 november 2020
aangesteld als medewerker bij de dienst secretariaat.

Kürt Garez werd op 1 december 2020
aangesteld als medewerker bij de technische dienst.

RAADSZITTINGEN JANUARI - FEBRUARI
28 januari 2021 en 25 februari 2021
Zolang de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus van kracht zijn, gebeuren de raadszittingen
via virtuele vergadering.
Je kan ze live volgen of achteraf bekijken via onze
facebookpagina, ook als je geen facebook-account hebt.
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ALLE ACTIVITEITEN VERMELD IN DIT INFOBLAD GAAN DOOR ONDER VOORBEHOUD VAN
WIJZIGINGEN IN DE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS.
MEER INFORMATIE OP WWW.WORTEGEM-PETEGEM.BE/CORONAVIRUS OF VIA 056 68 81 14.
DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN HET OCMW BLIJVEN NOG STEEDS OP AFSPRAAK WERKEN.
BESTE WENSEN | 5

dat alle weggebruikers op relatief
korte afstand van hun woning op
een bestrooide weg geraken.
De Vlaamse overheid, Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV), district
Oudenaarde, staat in voor de
gladheidsbestrijding op de gewestwegen. Dit zijn:
• de N494 Anzegemseweg,
Oudenaardseweg en
Kruishoutemseweg in de
deelgemeente Wortegem,
• de N453 Kortrijkstraat in
Elsegem en Petegem,
• de N459 Deinzestraat in Ooike.
De gemeente organiseert de winterdienst op de gemeentelijke wegen.

Wanneer strooien wij?
Strooien of ruimen gebeurt op basis
van de weersvoorspellingen.
Onze medewerkers volgen het weerbericht dan ook op de voet.
Uiteraard strooien ze ook bij een
oproep van de lokale politie.

gladheidsbestrijding:
waar en wanneer wordt
zout gestrooid?
Koning winter staat weer voor de deur en dat zorgt
voor gladde wegen. Gelukkig staan onze medewerkers
van de technische dienst van oktober tot eind april
paraat om de wegen te strooien of te ruimen.
Hiervoor volgen ze het weerbericht op de voet.
De hoofdassen krijgen steeds prioriteit. Afhankelijk
van de weersvoorspellingen worden ook de wegen van
categorie I en II behandeld.

Waar strooien wij?
Niet alle wegen worden gestrooid.
In woonwijken waar weinig verkeer
is en veel jonge gezinnen wonen, is
de impact bij sneeuw of ijzel eerder
beperkt. Bovendien gaat het dooieffect van strooizout verloren, omdat het niet ingereden wordt door
een continue verkeersstroom.
Bij een kleine verkeersstroom kan
strooien zelfs voor gevaarlijke
situaties zorgen omdat het smeltwater terug aanvriest en er ijsplekken ontstaan. In deze straten wordt
dus niet gestrooid en gunnen we de
kinderen vooral veel sneeuwpret.
We proberen er wél voor te zorgen
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Bij ijzel, aanvriezende regen of
sneeuwval strooien of ruimen we
(zowel overdag als ’s nachts) in
eerste instantie de hoofdassen.
Dit omvat de lijnbusroute en de
tweevakswegen die de deelgemeenten onderling verbinden
(Waregemseweg, Zonnestraat,
Sneppestraat, Elsegemplein,
Petegemplein, Lindestraat, Clemmenstraat, Eekhoutstraat, Beerstraat,
Heerbaan, Oudenaardseweg, Keerstraat, Vondelstraat, Vlaamse Ardennenstraat, Ooikeplein, Peperstraat,
Moregemplein, Biesbosstraat, Driesstraat).

Dan blijft men ruimen tot wanneer
er wel kan worden gestrooid.
Zout strooien tijdens een grote
sneeuwbui heeft weinig zin omdat
het zout met de smeltende sneeuw
onmiddellijk wordt afgevoerd naar
de grachten en straatgoten.
Bij hevige sneeuwval zetten we alle
mankracht in op de hoofdassen en
krijgen de wegen van categorie I en
II pas later een beurt.

Tips voor een sneeuwvrij voetpad
Wist je dat elke burger verplicht is de
stoep voor zijn eigen woning ijs- en
sneeuwvrij te houden?
De stoep moet over minimum
één meter breedte volledig ijs- en
sneeuwvrij zijn.

Enkele tips:
• Alle overtollige sneeuw en ijs
kan je ophopen langs het
voetpad.
• Zorg ervoor dat de rioolputten
vrij blijven.
• Verplaats de sneeuw zeker niet
naar het fietspad.
• Je strooit best met zout om de
veiligheid van de voetgangers
optimaal te verzekeren, dit doe
je nadat je de sneeuw hebt
geruimd.
• Giet bij vriesweer nooit water
op het voetpad.
Wie zijn stoep ijs- en sneeuwvrij
houdt, voorkomt een gemeentelijke
administratieve sanctie (GAS-boete).

We kunnen niet alle wegen ruimen of
strooien, maar proberen er wél voor te
zorgen dat je binnen een relatief korte
afstand van jouw woning op een
bestrooide weg geraakt.

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de (voorziene) duur van
de sneeuwval, behandelen we aansluitend de wegen van categorie I
(Bouvelostraat, Karmstraat,
Volkaartbeekstraat, Boskant, …) en
categorie II (Boeregemstraat, Kleistraat, Bavegemstraat, Krauwelstraat,
…).
Het zoutstrooien gebeurt best zo
snel mogelijk na het ruimen, tenzij
het nog volop aan het sneeuwen is.
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burgerlijke
stand

nieuws
berichten

Omwille van de coronamaatregelen
kunnen de vieringen voor jubilarissen
niet doorgaan.

kadee ateljee
belle en het kriebelbeest
nieuwe identiteitskaart met
vingerafdrukken

Ergens diep in een afgelegen woud
heel ver hier vandaan, staat het kasteel van het Kriebelbeest. We zullen
magische avonturen beleven!

De nieuwe identiteitskaart heeft een andere lay-out. Zo
voldoet de kaart aan de strenge internationale regels die
als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten
verlopen.

attesten of uittreksels nodig?
Wist je dat je verschillende attesten en uittreksels
uit het bevolkingsregister thuis kan
downloaden en uitprinten?
Makkelijk, snel en zonder verplaatsing!
Dit kan via het vernieuwde e-loket op
www.wortegem-petegem.be.
De meeste documenten worden
volautomatisch digitaal ondertekend.
Voor sommige documenten is nog steeds een
fysieke tussenkomst van de dienst burgerzaken
vereist. Je kan deze wel aanvragen via het e-loket,
maar ze worden per post verzonden of
je kan ze - op afspraak - afhalen aan het loket.
Alle documenten hebben dezelfde juridische
waarde als degene die je bij de dienst
burgerzaken krijgt.
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• De nieuwe eID bevat vingerafdrukken, om de strijd
tegen identiteitsfraude op te voeren. Deze staan
enkel op de contactloze chip van de kaart (geen
centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde
instanties kunnen de contactloze chip uitlezen.
Kids-ID’s bevatten geen vingerafdrukken.
• De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.
• Een geperforeerd beeld van de foto is terug te
vinden op de achterkant van de kaart.
• De contact chip staat op de achterkant van de kaart
waardoor de kaart op een andere manier in de
kaartlezer moet worden gestopt.
• Als nationaliteit wordt niet langer “BELG” maar “BEL”
vermeld, conform de ICAO-regels.
• De kaart heeft een andere tint van kleuren.
De huidige eID’s die in omloop zijn, worden vervangen
op het einde van hun geldigheidsperiode. Je ontvangt
dan een oproepingsbrief. In geval van verlies, diefstal of
andere redenen, kan je de kaart vroeger vervangen.
Wanneer je jouw nieuwe kaart afhaalt, worden jouw
vingerafdrukken opnieuw gecontroleerd met deze die
geregistreerd staan op de kaart. Je moet jouw kaart dus
persoonlijk afhalen bij de dienst burgerzaken.

voeg jouw telefoonnummer toe aan het
Rijksregister
Bijkomende contactinformatie toevoegen aan het
rijksregister kan in heel wat situaties nuttig zijn. Ook
in het kader van de COVID-19 contactopvolging kan dit
helpen om korter op de bal te spelen en het virus geen
extra kans op verspreiding te geven.
Voeg jouw gegevens toe via https://www.ibz.rrn.fgov.be/
nl/rijksregister onder ‘mijn dossier’, of bij de dienst
burgerzaken na afspraak via het nummer 056 68 81 14.

swap Trampolinepark
Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners van 10 tot 15 jaar.

Ontelbaar veel springen dankzij de
20 trampolines bij Jump Pottelberg.
Waar?
De bus vertrekt aan de parking van
het gemeentehuis.
Wanneer?
Woensdag 17 februari 2021 van 13u15
tot 16u00.

Waar?
Kantientje domein de Ghellinck.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf maandag
4 januari 2021 om 9u00 via
www.wortegem-petegem.be/beleven/jeugd.

Wanneer?
Maandag 15 februari tot vrijdag 19
februari 2021.

Planning speelpleinwerking
paas- en zomervakantie

In samenwerking met Creafant.

Voor wie?
Kinderen van 4 tot 8 jaar.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf maandag
4 januari 2021 om 9u00 via
www.wortegem-petegem.be/beleven/jeugd.

Zomervakantie 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tot 2 juli: speelkriebels
5 tot 9 juli: speelkriebels
12 tot 16 juli: speelkriebels
19 tot 23 juli: speelkriebels
(gesloten op 21 juli)
26 tot 30 juli: speelkriebels
2 tot 6 augustus: speelkriebels
16 tot 20 augustus: sportkamp
lagere school
17 tot 20 augustus: sportkamp
kleuters
23 tot 27 augustus: sportkamp
lagere school
23 tot 26 augustus: sportkamp
kleuters

Knipoog is gesloten van 19 juli tot en
met 6 augustus 2020.

Met de start van het nieuwe jaar
geven wij graag onze planning voor
de paas- en zomervakantie mee.
Paasvakantie 2021:
• 6 tot 9 april: speelkriebels
• 12 tot 15 april: sportkamp
kleuters

junior techniekacademie
Zit je in het 3de of 4de leerjaar en ben je graag creatief bezig?
Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te brengen?
Dan is de techniekacademie geknipt voor jou!
In een heus technologielabo zal je samen met vrienden heel wat beleven. Je maakt kennis met technologisch
gereedschap en nieuwe materialen. Je ontdekt dat techniek en technologie overal om je heen zijn. Je zet zelf technische systemen in elkaar en wie weet zorg je er als toekomstige uitvinder wel voor dat jouw begeleider ook van
jou iets opsteekt.
Meer info op www.techniekacademie-wortegem-petegem.be of via het nummer 056 68 81 14.
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quizvraag
Proficiat Nathalie, jij wist dat we het oorlogsmonument in Ooike
zochten en wint een bon voor een voetreflexologie of gelaatsverzorging bij de Innerlijke Voetzool.
We geven jou alvast een hint van het antwoord, maar waar
werd deze foto precies genomen? We zoeken de volledige
naam en de deelgemeente.
Stuur jouw antwoord door en maak kans op een bon voor
Ambachtelijk Houtwerk Thomas Huyghe en een toeristisch
prijzenpakket!
Stuur jouw antwoord voor 31 januari 2021 naar
toerisme@wortegem-petegem.be of dienst toerisme,
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.
Vermeld daarbij zeker jouw adresgegevens.
Veel succes!

Expo vrijetijdskunstenaars
Nadat de traditie van de Week van de Amateurkunsten
ophield te bestaan, organiseerde de cultuurdienst van
Wortegem-Petegem in 2019 de eerste editie van de Expo
voor Vrijetijdskunstenaars. Met succes!
Een aantal trouwe deelnemers van de WAK kregen gezelschap van nieuwe, enthousiaste vrijetijdskunstenaars.
Van beginner tot vergevorderd vrijetijdskunstenaar, van
fotograaf tot schilder, van tekenaar tot beeldhouwer…
Iedereen is welkom!
We tonen graag een variëteit aan beeldende kunst,
iedereen in een eigen stijl.
Heb je zin om jouw creaties te delen met een publiek?
Schrijf je dan in voor maandag 25 januari 2021 en
vermeld welk soort werk je maakt.
Aan de hand van het aantal deelnemers wordt beslist
hoeveel werken elke deelnemer kan indienen.

We hopen opnieuw op jullie enthousiaste deelname!
Waar
Hoevegebouw domein de Ghellinck.
Wanneer
Eind april, begin mei 2021.
Vragen en inschrijven
Ruth Debels
T 055 30 99 84
ruth.debels@wortegem-petegem.be

schaaktoernooi
Neem deel aan het recreatief schaaktoernooi op zaterdag 27 februari 2021 en geniet van een namiddag vol
schaakplezier voor jong en oud!

sportgala
Op vrijdag 5 maart 2021 huldigt het gemeentebestuur, in
samenwerking met de sportraad, de sportlaureaten van
het jaar 2020.
Wie zien wij als laureaat voor sportverdienstelijkheid?
1. Alle individuele sporters die een verdienstelijke
prestatie* geleverd hebben in het jaar 2020.
2. Alle sportploegen die een verdienstelijke
prestatie* geleverd hebben in het jaar 2020.
3. Alle jeugdsporters die een verdienstelijke
prestatie* geleverd hebben in het jaar 2020.
4. Alle personen die een verdienstelijke bijdrage
geleverd hebben in het sportleven, door zich reeds
geruime tijd belangeloos in te zetten voor de sport
(vb. bestuursleden, personen die de krijtlijnen op de
voetbalvelden trekken, ...).
Personen die vorig jaar reeds gehuldigd werden,
worden in deze categorie niet als kandidaat weerhouden.
*vb. kampioenen, ereplaatsen, bevorderingen, ...

Ken jij personen die aan deze vereisten voldoen?
Dan kan je ze voordragen als kandidaat!
Bezorg de kandidaturen vóór vrijdag 29 januari 2021
aan onze sportdienst. Dit kan:
• door onderstaand formulier op te sturen naar
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem;
• per fax naar 056 68 04 97;
• via e-mail naar sportdienst@wortegem-petegem.be;
• via het formulier op
www.wortegem-petegem.be/sportgala.
Zorg ervoor dat de kandidatuur goed gemotiveerd is.

Opgelet: het sportgala gaat door onder voorbehoud
van wijzigingen in de maatregelen tegen het coronavirus.

kandidatuurfiche laureaat sportverdienstelijkheid 2021
Naam kandidaat:							Geboortedatum kandidaat:
Adres kandidaat:							Sporttak:

Categorie:

□ individuele sporter		

□ sportploeg		

□ jeugdsporter		

□ verdienstelijkheid

Verdienstelijkheid in 2020 (omschrijving van de prestatie):

Je speelt 5 wedstrijden (tempo: 15 minuten K.O.) en
ontvangt na afloop sowieso een prijs!
Spelers met een ELO-rating spelen in een afzonderlijk
toernooi.
Deelname is gratis, maar je dient wel in te schrijven voor
26 februari 2021.
Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt!
Waar
Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35.
Wanneer
Zaterdag 27 februari van 14u00 - 17u30, aanmelden kan
vanaf 13u30. De prijsuitreiking is voorzien rond 18u00.
Inschrijven
Pieter Nachtegaele
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be.
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Naam voordrager: 		
Adres voordrager:

						Datum:		
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nieuwe plaatsing jeugdboeken
Een deel van de jeugdboeken krijgt een nieuwe plaatsing en een nieuw etiket.
De nieuwe plaatsing komt overeen met de algemene
leeftijdsaanduiding in onze bibliotheekcatalogus.
Een voorbeeld: zocht je voorheen een boek voor een
10-jarige, dan kon deze zowel bij de 8 tot 10 of 10 tot
12-jarigen staan. Door de nieuwe plaatsing zal je dit
boek onmiddellijk kunnen vinden bij de 9 tot 11-jarigen.
Het zal in het begin nog even wennen zijn, maar we
helpen jou graag verder op weg!

Sociaal appartement Elsegemplein en
bejaardenwoningen Rozenhof
Het gelijkvloersappartement op het Elsegemplein 18
wordt voorbehouden voor sociale verhuring. In dit
2-slaapkamerappartement kunnen een alleenstaande
ouder met 1 of 2 kinderen, of een koppel met één kind
wonen.
De vier 1-slaapkamer bejaardenwoningen op het gelijkvloers in het Rozenhof (nrs 118, 120, 122 en 124), waarvan
er twee in eigendom zijn van de gemeente en twee in
eigendom van het OCMW, zijn bestemd voor een alleenstaande of een koppel.
Geïnteresseerden kunnen zich ten allen tijde kandidaat
stellen voor deze woningen. Je komt dan op de wachtlijst terecht. Wanneer een woning vrijkomt, wordt deze
wachtlijst aangesproken.
Voor elke kandidatuur wordt, op het moment dat de
wachtlijst wordt aangesproken, een sociaal en financieel
onderzoek uitgevoerd door de sociale dienst van het
OCMW waarin onder meer volgende elementen worden
opgenomen:

De Strijkwinkel

•
•
•
•
•
•

recentste inkomsten en financiële draagkracht,
gezinssamenstelling,
huidige woonsituatie,
woonnood,
mobiliteit,
...

Voor de bejaardenwoningen wordt ook de leeftijd in
rekening gebracht.

VEILIG ONTHAAL - PROFESSIONEEL GESTREKEN LINNEN
SNELLE SERVICE - NETJES VERPAKT - MILIEUBEWUST - NIEUWKUIS

OCMW WORTEGEM PETEGEM
LINDESTRAAT 21 - 9790 WORTEGEM PETEGEM
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Meer informatie
OCMW Wortegem-Petegem
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be

De strenge coronamaatregelen komen bij iedereen hard
aan. Gevoelens van angst en eenzaamheid nemen
opnieuw sterk toe.
Het beste medicijn is verbondenheid en solidariteit.
Omdat we het op dit moment niet altijd in levende lijve
tegen elkaar kunnen zeggen… zeggen we het met een
kaartje!
Een kaartje kan een klein, onverwacht lichtpunt betekenen voor mensen die zich niet goed in hun vel voelen of
eenzaam zijn. Je kan een kaartje sturen naar iemand die
je graag ziet, die je mist, die je wil bedanken. Elke reden
is goed!
Je vindt kaartjes in het midden van dit infoblad.
Je kan schrijven, tekenen en knutselen. Maak er jouw
kaartje van!
Wil je extra kaartjes maken? Wil je als vereniging aan de
slag met een heuse kaartjesactie? Wil je als handelaar
kaartjes in jouw zaak leggen?
Super! Wij voorzien jou heel graag van verse kaartjes.
Neem contact op met de dienst welzijn via het nummer
056 68 81 14 of stuur een e-mail naar
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.

OPROEP LEDEN VOOR DE OUDERENRAAD
De ouderenraad is voor de periode 2019-2024 op zoek
naar nieuwe leden.
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 februari 2021 indienen bij het college van
burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790
Wortegem-Petegem.

begraafplaatsen
In september 2019 werd aangekondigd dat de zerken van
vervallen concessies zouden verwijderd worden op de
begraafplaatsen Moregem, Ooike en Elsegem.
De periode om concessies aan te vragen of te verlengen,
is sinds september 2020 afgelopen.

Openingsuren:
Ma 16u30 - 18u30
Wo 08u30 - 12u00
Do 08u30 - 12u00
Vrij 07u30 - 09u30
Verantwoordelijke:
Annik Leytens
0472 63 68 46 of 055 42 06 04
Annik.leytens@grijkoort.be
www.grijkoort.be

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt de
uiteindelijke toewijsbeslissing.

zeg het met een kaartje

Nabestaanden kunnen nog tot 2 januari 2021 zelf het
grafteken, foto’s of andere voorwerpen wegnemen. Na
het verstrijken van deze termijn worden de grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en volgt
een ambtshalve verwijdering.

Onze besten wensen, het strijkteam!

De zerken van vervallen concessies worden vanaf
2 januari 2021 verwijderd. Dit gebeurt eerst op de
begraafplaats van Moregem. Nadien volgen ook Ooike
en Elsegem.
NIEUWSBERICHTEN | 13

Gezond Opgroeien met #Groeihelden
Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind meer beweegt? Hoe
ga ik om met het gamegedrag van mijn kind? Hoe en
wanneer praat ik over seksualiteit? Dit zijn slechts enkele
vragen die ouders zich stellen bij het opvoeden van hun
kinderen.
Elke ouder wil graag zijn kind gezond zien opgroeien.
Maar gezond opvoeden, hoe doe je dat eigenlijk?!
Om dat te weten te komen, hebben Logo Gezond+ en de
Huizen van het Kind van Zuid-Oost-Vlaanderen de hulp
ingeschakeld van de GROEIHELDEN! Volg hen op de voet
via de Groeihelden facebookpagina en laat ze je wegwijs
maken in de wondere wereld van gezond opgroeien.
Want jong geleerd, da’s gezond gedaan!

verfraaiing petegemplein
De werken op het Petegemplein
werden uitgevoerd. In de mate van
het mogelijke hield het gemeentebestuur rekening met de suggesties
van inwoners, die tijdens de infovergadering van 9 november 2020
aan bod kwamen.
• Het eiland met plantvak ter
hoogte van de Krauwelstraat
werd zuidelijker verschoven, zo
is er meer ruimte om Petegemplein op te rijden.
• Er komen Leilinden rondom de
binnenmuur van de begraafplaats. We beginnen met de
muur langs het Petegemplein,
en werken volgend jaar af.
• Er wordt plaats voorzien voor
een fietsenstalling.
Andere voorstellen rond snelheidsbeperkingen, voorrangsregels, ...
maken geen deel uit van de
verfraaiingswerken, maar worden
verder onderzocht in de toekomst.

En zo worden jij en je kind(eren) zelf
#Groeihelden.
Vanaf de krokusvakantie
(13 februari 2021) kan je de
groeihelden ook ontdekken via
een geocacheroute in onze
gemeente. Plezier met heel het
gezin én kans op een Groeiheldenpakket als je deelneemt aan de wedstrijd!
Meer info over de wedstrijd en waar je de wandelkaart
kan verkrijgen, vind je binnenkort op
www.wortegem-petegem.be. Je kan ook steeds contact
opnemen via het nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar
huisvanhetkind@wortegem-petegem.be.

Zet voortaan jouw afval
de avond voordien buiten

buiten te zetten. Zo ben je zeker dat
jouw afval tijdig wordt aangeboden.

Vanaf volgend jaar starten de ophalers van IVLA een uurtje vroeger om
het afval aan huis in te zamelen, dus
om 6u00 in plaats van 7u00.

gevonden fietsen

Door vroeger te beginnen, kunnen
de afvalwagens de ochtendspits en
schoolomgevingen beter vermijden.
Dit zal de verkeerscirculatie en de
veiligheid van de weggebruikers en
afvalophalers ten goede komen.
In de zomermaanden (juni, juli en
augustus) wordt een extra uurtje
vroeger gestart, dus om 5u00.
Dit heeft vooral te maken met de
warme zomers die we de voorbije
jaren kenden.
Starten om 5u00 betekent een groot
verschil voor het welzijn van de ophalers, zeker op tropische dagen.
De algemene richtlijn is dus om jouw
afval de avond voordien, na 19u00,

blijf op de hoogte
www.wortegem-petegem.be
www.facebook.com/Wortegem.Petegem
www.instagram.com/gemeentewortegempetegem
www.vimeo.com/gemeentewortegempetegem
schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief
download onze app
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Vind je verloren of gestolen fiets snel
terug: registreer jouw fietsgegevens
en bescherm jouw fiets extra tegen
diefstal met het Bikebank label.
Je kan de fietsen van jouw gezin of
van jouw bedrijf gratis registreren.
Door jouw fiets te labelen, verklein je
de kans op diefstal. De kans dat jouw
fiets nadien wordt teruggevonden,
vergroot aanzienlijk.
Is jouw fiets gestolen en nog niet
geregistreerd in Bikebank? Doe dan
zeker aangifte bij de lokale politie of
via police-on-web.
Meer info op www.bikebank.be.

steunmaatregelen
lokale economie
Corona. Dé reden van zoveel kommer en kwel in 2020, niet in het minst voor onze
lokale ondernemingen. Problemen zijn er genoeg, oplossingen liggen niet voor de
hand. We moeten creatief omgaan met onze middelen.
WELKE MAATREGELEN WERDEN
REEDS GENOMEN?
Noodfonds lokale economie
Tijdens de eerste lockdown werd een
‘noodfonds lokale economie’ in het
leven geroepen. Het gemeentebestuur deed toen een oproep aan
de inwoners om een bijdrage te
storten en zo onze handelaars te
steunen.
Verschillende inwoners gaven
gehoor aan de oproep om hun bijdrage voor de milieubelasting (die
toen als algemene steunmaatregel
kwijtgescholden werd) aan het noodfonds te schenken, waarvoor onze
oprechte dank!

De denktank lokale economie staat
open voor iedereen die zich mee
wil inzetten om de lokale economie
terug een duwtje in de rug te geven.
De eerste vergadering zit er reeds
op, maar geïnteresseerden kunnen
zich nog inschrijven bij de dienst
lokale economie.

Huur voor commerciële
onroerende goederen
De huur van de commerciële
onroerende goederen, zijnde
’t Schuttershof, De Ruffel en domein
de Ghellinck, werd niet geïnd voor de
maanden maart, april en mei 2020.

steun onze lokale economie
#samentegencorona

#360lokaal

We beschikken momenteel over
een budget van ongeveer € 25.000,
waarmee we verschillende acties
kunnen ondernemen.

Geïnteresseerden
kunnen zich nog
steeds inschrijven
voor de denktank
lokale economie om
ondersteunende
acties uit te werken.
Wie wenst, kan nog steeds een bijdrage storten op rekeningnummer
BE38 0910 2229 4972 met de mededeling ‘steun noodfonds’.
Denktank lokale economie
Hoe we het beschikbare budget
uit het noodfonds zullen besteden,
hangt mee af van de lokale ondernemers zelf!

denktank lokale economie

noodfonds lokale economie

Heb jij een creatieve, probleemoplossende, out-of-the-box
denkende geest en veel ‘goesting’ om de lokale economie
te ondersteunen?

wil jij onze lokale ondernemingen een duwtje
in de rug geven?

Stel je kandidaat voor de denktank lokale economie
en help met het uitwerken van verschillende initiatieven!

Stort dan een bijdrage in het noodfonds lokale
economie op rekeningnummer BE38 0910 2229 4972.

Meer informatie
Dienst lokale economie - Stefanie Dhaenens
T 056 68 81 14
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be

@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem
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Met de activiteitenbundel bieden we onze
ondernemingen gratis visibiliteit en sporen
we onze inwoners aan om lokaal te kopen.

Waardebonnen
Het OCMW voorziet waardebonnen
voor kwetsbare doelgroepen, waarmee ze bij lokale handelaars aankopen kunnen doen.
De bonnen zijn een jaar geldig en
deelnemende handelaars kunnen ze
per kwartaal indienen. Binnenkort
ontvangen lokale ondernemingen
nog een e-mail met de vraag tot
deelname en de geldende
voorwaarden.
Vermelding thuislevering/afhaling
op website
Biedt jouw onderneming thuisleveringen aan of kunnen klanten - al
dan niet op afspraak - bestellingen
afhalen? Laat het ons weten via het
nummer 056 68 81 14 of via e-mail
naar gemeente@wortegem-petegem.be en wij voegen jouw zaak toe
aan de lijst op onze website.

Goodiebags
De goodiebags waren er al voor
corona toesloeg. Het concept is
eenvoudig: wanneer het gemeentebestuur een activiteit organiseert,
sturen we een mailing uit naar lokale
ondernemers met de vraag of ze
staaltjes en/of kortingsbonnen aan
onze goodiebag willen toevoegen.
Op die manier leren onze inwoners
de lokale handelaars kennen.
Meer info op www.wortegem-petegem.be/onderneming/goodiebag.

WAT KUNNEN WE NOG
VERWACHTEN?
Premies voor starters
Momenteel werkt onze dienst lokale
economie een reglement uit in het
kader van een starterspremie en de
terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij de KBO voor startende
ondernemingen.

ZOEK HET NIET TE VER

Het reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd op 22 december 2020. Heel
binnenkort vind je meer informatie
op onze website.
Activiteitenbundel lokale
ondernemingen
Het plan om in het najaar van 2020
een activiteitenbundel te kunnen
bedelen bij alle inwoners, werd noodgedwongen uitgesteld wegens het
verbod op activiteiten.
Uitstel is echter geen afstel!
We sturen (hopelijk dit voorjaar) nog
een mailing naar alle gekende ondernemingen met meer informatie.
Organiseert jouw onderneming geen
activiteiten? Dan word je vermeld in
een alfabetische lijst per sector.
Er worden geen zuivere advertenties
opgenomen in de activiteitenbundel.

BLIJF OP DE HOOGTE
Mailings naar ondernemers
Het gemeentebestuur breidt de lijst
met e-mailadressen van lokale
ondernemingen steeds verder uit, in
de hoop zoveel mogelijk mensen te
bereiken.

geniet lokaal

Ontving jij nog geen e-mails?
Geef ons dan zeker een seintje en wij
nemen jouw contactgegevens op in
onze database.

lokaal is het nieuwe normaal
935_KORTE_KETEN_ADV_256x181.indd 3

16 | DOSSIER LOKALE ECONOMIE

OOST-VLAANDEREN.BE/KORTEKETEN

Meer info
Dienst lokale economie
Stefanie Dhaenens
T 056 68 81 14
stefanie.dhaenens@wortegempetegem.be

Gratis fotoshoots en visibiliteit voor lokale ondernemingen
Fabienne Naessens startte in 2019 met een damesboetiek en een fotostudio. Net toen ze haar draai had
gevonden, sloeg corona toe. Voor de boetiek was een webshop de oplossing. Wat ‘fotografie Bienne’
betreft, kon ze enkel opdrachten voor ondernemingen uitvoeren, want de maatregelen lieten geen
contact met consumenten toe.
Fotografie Bienne omarmt deze beperking en besluit om er een positief verhaal van te maken: ze brengt
lokale ondernemers helemaal gratis in beeld! Op die manier steunen ondernemers elkaar en genieten
beide partijen van wat extra visibiliteit.
Het gemeentebestuur springt graag mee op de kar en zal wekelijks een foto uit de shoot, met bijhorend verhaal, delen op de facebookpagina onder het motto ‘koop lokaal’.
Heb jij als lokale ondernemer interesse in een gratis fotoshoot?
Schrijf je in via www.wortegem-petegem.be/360lokaal.

31/05/2020 17:44
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Laat jouw kat
castreren/steriliseren

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/8, 1000 Brussel

Een op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. Nog te weinig
daarvan zijn gecastreerd of gesteriliseerd, met als gevolg geregeld ongewenste
kittens. Als die geen opvang vinden of niet in een asiel terechtkomen, belanden ze
vaak op straat, waardoor de zwerfkattenpopulatie razendsnel toeneemt.

Is jouw Gino
ook een gigolo?

Niet mijn probleem?

Voordelen voor de kat

Toch wel! Zwerfkatten zorgen voor overlast. Iedereen
kent het: hels lawaai tijdens de paartijd, geurhinder door
het sproeien en door het openscheuren van vuilniszakken, verspreiden van parasieten door bv. ontlasting in
zandbakken. En laat ons het financiële plaatje niet vergeten, want het gemeentebestuur moet de nodige
budgetten voorzien voor een zwerfkattenbeleid.
Het gaat dus om een probleem dat iedereen aanbelangt.

Katten kunnen erg veel last hebben van hun hormonen
en met zichzelf geen blijf weten. Het is diervriendelijker
om jouw kat van de hormonen af te helpen door hem of
haar te castreren/steriliseren.

Los van de overlast voor de mens, is het ook voor zwerfkatten een triest leven vol vechtpartijen, honger, ziektes
en pijn.
Help mee het probleem te voorkomen en laat jouw
kat dus tijdig steriliseren of castreren.

Sinds 1 april 2018 is
sterilisatie verplicht

Sterilisatieplicht
Alle katten moeten gecastreerd/gesteriliseerd worden
voor ze vijf maanden oud zijn, en voor ze verkocht of
gratis weggegeven worden.
Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende
fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het buitenland
bestemd zijn.

Jaarlijks belanden meer dan
20.000 katten in een asiel

De castratie/sterilisatie van jouw kat heeft veel voordelen voor jou als eigenaar, voor de kat zelf en voor de
maatschappij.

Voordelen voor de eigenaar
Katten worden vruchtbaar vanaf ze ongeveer 5 à 6 maanden oud zijn, waardoor ze vaak vervelend gedrag gaan
vertonen zoals sproeien, rondzwerven, vechten of dag en
nacht janken (krolse kattinnen).
Door jouw kat te laten castreren/steriliseren, voorkom je
dat gedrag en:

DEPARTEMENT
OMGEVING
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• kan je genieten van een rustiger, huiselijker dier,
• hoef je niet ongerust te zijn dat jouw kat dagenlang
wegblijft,
• heb je minder kans op onverwachte kosten door
wonden van het vechten, abcessen of seksueel
overdraagbare ziektes,
• zit je nooit met een ongewenst nestje.

Andere voordelen zijn:
• minder kans op baarmoederontstekingen en
melkklierkanker voor kattinnen,
• minder kans op verwondingen voor katers,
• minder kans op (seksueel) overdraagbare ziektes,
• een langer en gezonder leven.

Voordelen voor de maatschappij
Katten zijn heel vruchtbare dieren en planten zich snel
voort. In combinatie met onverantwoord eigenaarschap
is er een kattenoverschot ontstaan: er zijn meer katten
dan mensen die een kat willen.
Veel katten belanden dan ook op straat, waardoor er
zwerfkattenkolonies ontstaan die voor overlast zorgen,
zoals eerder aangehaald.
Gelukkig zijn er veel mensen die zich het lot van asiel- en
zwerfkatten aantrekken en zich vrijwillig inzetten om
deze dieren te helpen. Dit kost echter handenvol geld en
heel veel tijd.
Door jouw eigen kat te laten castreren/steriliseren, zorg
je ervoor dat:
•
•
•
•
•

de zwerfkattenpopulatie minder snel toeneemt,
er minder zwerfkattenleed is,
er minder overlast is voor de buurt,
asielkatten meer kans hebben op een nieuwe thuis,
de zwerfkattenproblematiek de maatschappij
minder geld kost op lange termijn.

meer info
dierenwelzijn.vlaanderen.be
www.huisdierinfo.be
T 1700
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		in wortegem-petegem
Binnen de politiezone Vlaamse Ardennen werden alle activiteiten van verenigingen
opgeschort tot en met 15 januari 2021. Deze maatregel kan nog worden verlengd.
Bijgevolg zijn er geen activiteiten weer te geven in deze Uit-kalender.

niet getreurd

© erfgoedapp.be

Ondanks een gebrek aan activiteiten, kan je wel nog zelf
op pad in onze mooie gemeente!
Ken je de erfgoedwandeling al?

Gezond leven?

ELKE
WEEK

Daar hoort een gezonde mix van zitten, staan en
bewegen bij. Maar wat is dat en hoe pak je dat
best aan? Alle huidige wetenschappelijke
kennis over bewegen en lang stilzitten
vind je voortaan in de
bewegingsdriehoek. Met richtlijnen
die voor iedereen vanaf 1 jaar
haalbaar zijn.

Geniet van deze prachtige wandeling (10km) in
de deelgemeenten Petegem en Elsegem.
Laveer langsheen paadjes vol natuur en cultuur.
Met een geschiedenis die teruggaat tot de 8e eeuw, heeft
Wortegem-Petegem een unieke rijkdom aan kastelen,
parken, kerken, verhalen, tradities, ...

ELKE ST
ELKE
30 MIN.
EVEN
RECHTSTAAN

TELT
AP

Download de ErfgoedApp en scan de
QR-code om de route te starten.

ELKE
DAG

blijf in beweging
jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw
activiteiten van maart of april 2021 publiceren
in het volgende infoblad?
Voer ze dan in vóór 1 februari 2021 in de databank
van Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be.
Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn,
kunnen opgenomen worden in het infoblad.

opgelet
Ledenactiviteiten worden niet gepubliceerd
in het infoblad.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
het secretariaat via 056 68 81 14 of via
gemeente@wortegem-petegem.be.
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Door de coronamaatregelen zijn veel mensen minder
actief, vooral nu de dagen kort en koud zijn.
Probeer toch de nodige tijd vrij te maken om te
bewegen, want beweging houdt lichaam en geest
gezond! Zeker nu we minder sociale contacten hebben.

BEWEGINGSDRIEHOEK

Naast de erfgoedwandeling telt onze gemeente nog tal
van wandel- en fietsroutes, die je mits aangepaste kledij
ook bij minder goed weer kan ontdekken.

V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel

De wandeling start en stopt aan sporthal De Ruffel,
Nellekensweg 1, Wortegem-Petegem.

Een overzicht van de routes vind je op
www.wortegem-petegem.be/beleven/toerisme/routes.
Té slecht weer om buiten te gaan?
Dan zet je thuis de muziek even wat harder om te
dansen, haal je de stofzuiger boven, loop je de trap eens
op en af of speel je met jouw kinderen of huisdieren.

Meer info en tips op
gezondleven.be

Elke stap telt!
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skimboardkampioenen

BRENT: “Je mag niet bang zijn,
want angst zal je doen afremmen.”

Broer en zus die beiden Belgisch kampioen worden?
Brent (12) en Lore (10) Demorelle bewijzen dat het kan! Bovendien is Lore het
eerste meisje dat het BK wint. Reden temeer om deze twee talenten van eigen
bodem in de kijker te zetten.
Voor veel mensen is skimboarden
iets waar ze nog nooit van gehoord
hebben. Wat is het precies en hoe
kwamen jullie ermee in aanraking?
BRENT: “Het is een sport waarbij je
met een board over (ondiep) water
glijdt en trucs doet. Je neemt een
aanloop naar het water vanop het

Trainen jullie ook tijdens de
wintermaanden?
LORE: “Voor corona gingen we in de
wintermaanden ook skimboarden.
We deden dan een surfpak aan zodat
we het niet te koud kregen. Regen is
niet zo erg, want nat word je toch!”

BRENT: “Tijdens de eerste coronagolf was skaten een
goed alternatief om te trainen. Het is sowieso beter dan
stilzitten en niets doen.”
droge, springt op je board en glijdt
zo over water, schansen en andere
obstakels.
Je hoeft dit niet op een vijver of
aan de zee te doen. We hebben een
opblaasbare ‘skimpool’ die we overal
kunnen plaatsen: in het gras, in het
zand of op beton.”
LORE: “We leerden de sport kennen
via onze pluspapa, drie jaar geleden.
Hij vond de sport zo leuk dat hij een
eigen skimboard organisatie oprichtte.”
De sport vertoont gelijkenissen
met skateboarden. Is skateboarden
een goed alternatief wanneer jullie
niet kunnen trainen?
BRENT: “Tijdens de eerste coronagolf
was skaten inderdaad een vorm van
training. Het is sowieso beter dan
stilzitten en niets doen.”

Lore, jij bent het eerste meisje dat
de titel ‘Belgisch kampioene’ in
de wacht sleept. Hoop je hiermee
andere meisjes te inspireren om de
sport te beoefenen?
LORE: “Ja, ik zou echt graag meer
meisjes in onze club hebben!
Meisjes zijn soms bang om te vallen,
maar meestal valt de pijn wel mee.
Op beton kan je je natuurlijk wel
eens bezeren.”
Broers en zussen zijn vaak competitief ten opzichte van elkaar. Is dat
bij jullie nog heviger doordat jullie
dezelfde sport beoefenen?
BRENT: “Niet echt, maar we dagen
elkaar tijdens wedstrijden soms wel
uit om bepaalde trucs te doen.”
LORE: “Zo heb ik tijdens het BK zelfs
nieuwe trucs geleerd, waarvan ik
dacht dat ik ze niet zou kunnen.
Het is wel leuk om op die manier

steun te hebben aan elkaar.”
Wat zijn volgens jullie de drie
belangrijkste eigenschappen waarover een goede skimboarder moet
beschikken?
BRENT: “Je hebt een goede balans
nodig, je moet goed kunnen lopen
en je mag niet denken dat het van de
eerste keer zal gaan.”
LORE: “Snelheid en zelfvertrouwen
zijn belangrijk. Je moet ook tegen
een stootje kunnen.”
BRENT: “Je mag inderdaad niet bang
zijn. Als ik iets gevaarlijks wil doen,
ben ik soms bang, maar op het
moment zelf mag je aan niks denken.
Angst zal je ervan weerhouden om
nieuwe dingen te proberen. Het doet
je afremmen.”

LORE: “Meisjes zijn
soms bang om te vallen,
maar de pijn valt wel
mee.”
Als je kon kiezen en eens deze
coronacrisis achter de rug is, waar
zou je graag gaan skimboarden?
BRENT: “In Amerika heb je wel veel
leuke plaatsen.”
LORE: “Het Gardameer en het Comomeer in Italië lijken mij wel mooi.”

Wil jij graag een getalenteerde inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talent delen?
Laat het ons voor 18 januari 2021 weten via e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be of per post naar
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem ter attentie van de dienst communicatie. Vermeld de naam en een
telefoonnummer of e-mailadres van de persoon, met een korte uitleg over zijn/haar talent.
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HOE
GEZOND
IS UW
GROND?

Met De Grote Grondvraag brengen we in kaart
welke gronden in Vlaanderen gezond zijn
en welke niet. Samen met u kunnen we elke
vierkante meter grond weer gezond maken.
Benieuwd hoe het gesteld is met uw grond?
CHECK UW GROND OP
WWW.DEGROTEGRONDVRAAG.BE
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