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Johan Demets vertelt:  
“Ja, ik laat me vaccineren!”
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Wortegem-Petegem op
weg naar generatie rookvrij



ja, ik laat me vaccineren!
Een jaar lang leven we al met de  
Covid-19 pandemie. Zowel jong als 
oud snakt naar het normale leven. 

Mijn engagement als vrijwilliger in 
het Erfgoedhuis van de Zusters van 
Liefde van J.M. te Gent ligt al een jaar 
stil omwille van de coronamaatrege-
len. De meeste collega vrijwilligers 
zijn net als ikzelf 65+ en dus een 
risicogroep.

Ook ons project in Roemenië, een 
ziekenhuisschooltje voor kanker- 
patiëntjes, kunnen we niet ter  
plaatse ondersteunen.

Daarnaast zijn mijn echtgenote en ik 
fervente reizigers. In 2019 kochten 
we een camper om Europa verder te 
ontdekken. Het is een toffe manier 
van reizen om leuke plekken te zien. 
Helaas bleef de camper dit jaar ook 
vaak ‘in zijn kot’.

Een vaccin voor zoveel mogelijk 
mensen zal ons op weg helpen om 
opnieuw onbezorgd te kunnen 
genieten van en met familie, buren, 
de dorpsgemeenschap en onze 
wereld.

Dat vaccin, laat maar komen!

 
- Johan Demets

hou je aan de maatregelen
Ook wanneer je reeds gevaccineerd 
bent, is het belangrijk om de maat-
regelen te blijven volgen. Je kan nog 
steeds besmet geraken en het virus 
verspreiden.

Pas wanneer voldoende mensen 
gevaccineerd zijn, kunnen we het 
virus onder controle krijgen en onze 
vrijheid terug herwinnen.

vragen en info
Wil je jouw afspraak voor vaccinatie 
bevestigen, weigeren of verplaatsen 
en lukt dit niet online? 
Heb je vragen over de bereikbaar-
heid van het vaccinatiecentrum? 
Zit je met andere vragen over de 
vaccinatie? 

Aarzel niet om contact op te nemen!

Infolijn 
T 055 300 200 
Elke werkdag van 9u tot 17u, 
zaterdag van 9u tot 12u.

Facebook 
EerstelijnszoneVlaamseArdennen 
Stuur ons een chatbericht.

Website 
www.vaccinatievlaamseardennen.be

 
In samenwerking met de  eerstelijns-
zone Vlaamse Ardennen en de negen 
lokale besturen.

EERSTELIJNSZONE
VLAAMSE ARDENNEN

 

‘Ik wil me opnieuw kunnen inzetten als vrijwilliger,
ons project voor kankerpatiëntjes in Roemenië ter plaatse
ondersteunen, met onze camper kunnen rondreizen, ...
Dat vaccin, laat maar komen!’

Johan Demets
geëngageerde vrijwilliger en fervent reiziger
uit Wortegem-Petegem

Al meer dan een jaar zet corona een groot deel van ons leven op pauze.  
Met de start van de vaccinatiecampagne kunnen we voorzichtig uitkijken naar 
betere tijden. Ook Johan Demets kijkt reikhalzend uit naar zijn vaccinatie, en daar 
heeft hij verschillende redenen voor.

Jouw foto en verhaal in het infoblad? Dat kan! 
Stuur jouw foto (in hoge resolutie) en verhaal (maximum 400 woorden) door naar  

gemeente@wortegem-petegem.be of deel het op sociale media met de hashtag #360pracht. 

gemeentehuis - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00(*) 
donderdagnamiddag: 13u00 - 18u30
(*) in de namiddag zijn onze diensten telefonisch bereikbaar,   
uitgezonderd op vrijdagnamiddag.
Zaterdagopening burgerzaken (op afspraak) 
29 mei en 19 juni 2021 van 09u00 - 11u00

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

recyclagepark
Inwoners 
woensdag en zaterdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  12u30 - 18u30
 
Kom minstens een kwartier voor sluitingstijd.  
 
KMO’s en zelfstandigen  
(op afspraak) 
dinsdag:   09u30 - 12u00 
woensdag en zaterdag: 09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 18u30 

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

bibliotheek
maandag: 16u00 - 19u00
woensdag: 10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
vrijdag:  15u00 - 18u00
zaterdag: 10u00 - 12u00

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

ocmw - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00 
donderdagnamiddag: 13u30 - 18u30 
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

sluitingsdagen mei-juni 2021 
Recyclagepark: 1 mei - 13 mei 
Sporthal: 1 mei - 13 en 14 mei - 24 mei
Bibliotheek: 1 mei - 14 en 15 mei - 24 mei 
Administratie en OCMW: 13 en 14 mei - 24 mei 

vzw buitenschoolse kinderopvang knipoog
maandag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
dinsdag:  07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
woensdag: 07u00 - 08u15 en 11u40 - 18u30
donderdag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
vrijdag:  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

lokale politie vlaamse ardennen - op afspraak
maandag: 09u00 - 12u00
woensdag: 09u00 - 12u00
donderdag: 09u00 - 12u00 en 13u00 - 18u30

Wortegemplein 4
T 056 65 35 50
pz.vlaamseardennen.wijk.wortegempetegem@police.
belgium.eu

Bij afwezigheid kan je contact opnemen met het hoofd-
bureau te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1,  
T 055 33 88 88. Voor dringende gevallen: bel 101 of 112.

Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor juli en augustus 2021 dienen binnen te zijn vóór 1 juni 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 juni 2021 geregistreerd te zijn via 
www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 28 juni 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.
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 28 JANUARI 2021 

Contact- en bronopsporing Covid-19 - bekrachtiging
De gemeente- en OCMW-raad bekrachtigen de beslissing 
van het schepencollege van 22 december 2020 en van 
het vast bureau van 5 januari 2021. Daarmee keuren ze 
met algemeenheid van stemmen de samenwerkings-
overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid 
goed. Het betreft het opnemen van complementaire 
engagementen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.

Protocol quarantainehandhaving - bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt met algemeenheid van 
stemmen het besluit van de burgemeester van 14 januari 
2021 betreffende de ondertekening van het protocol 
quarantainehandhaving.

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege

• De opdracht voor het opmaken van een ontwerp 
in het kader van de herbestemming van de kerk 
O.-L.-Vrouw Geboorte en St.-Rochus Wortegem tot 
polyvalente zaal, wordt gegund aan de firma TV 
Demeyere - BCQ Architecten uit Kortrijk, tegen een 
ereloonpercentage van 9%. 

• Een zoutstrooier werd aangekocht bij de firma 
M-Trac uit Zwalm, tegen het offertebedrag van 
5.082,00 euro inclusief btw.

Lijst nominatieve subsidies 2021
De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor  
(Open VLD) en 6 stemmen tegen (N-VA, CD&V, sp.a/
onafhankelijk en onafhankelijk) de lijst van nominatieve 
subsidies goed.

ANPR-trajectcontrolesysteem op de N459 Deinzestraat
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het voorstel van Agentschap Wegen en Verkeer 
goed om een ANPR-trajectcontrolesysteem in te voeren 
op de N459 Deinzestraat.

Aanvullend verkeersreglement Moregemplein
De gemeenteraad wijzigt met algemeenheid van stem-
men het aanvullend verkeersreglement betreffende de 
inrichting van het Moregemplein.

Aanpassing reglement starterspremie
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het reglement ‘Starterspremie voor startende 
ondernemingen. Aanpassing met buurtwinkelpremie.’ 
goed.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 25 FEBRUARI 2021 

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege

• Een nieuwe grijper voor een vrachtwagen werd aan-
gekocht bij de firma FEYTRAY NV uit  
Waregem, tegen het offertebedrag van 4.894,45 
euro inclusief btw.

• De opdracht ‘vernieuwing van het ICT- en telefonie- 
netwerk van de gemeentelijke basisschool de  
Kouter’ wordt gegund aan de firma Didakta bvba 
uit Zwevezele, tegen het offertebedrag van 8.926,38 
euro, inclusief btw.

• 30 Chromebooks en bijhorend oplaadstation werden 
aangekocht bij de firma Didakta bvba uit Zwevezele, 
tegen het offertebedrag van 9.682,47 euro inclusief 
btw.

• Er werden desktops aangekocht om aan te sluiten 
aan de digiborden in de gemeentelijke basisschool 
De Kouter bij de firma Derco Systems nv uit  
Oudenaarde, tegen het offertebedrag van  

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-raadsbeslissingen
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4.210,80 euro inclusief btw.
• Een digitaal bord voor de refter van de gemeentelij-

ke basisschool De Kouter werd aangekocht bij de  
firma Grizzly Pro sound & Light uit Oudenaarde, 
tegen het offertebedrag van 2.055,79 euro inclusief 
btw.

• Een tweedehands aalstuk werd aangekocht bij  
Noppe Kris uit Oudenaarde, tegen het offertebedrag 
van 4.477,00 euro inclusief btw.

• De opdracht voor het leveren van een inleverbus 
voor de bibliotheek werd gegund aan de firma  
Eurobib direct uit Holsbeek, tegen het offertebedrag 
van 2.268,75 euro inclusief btw.

• De opdracht voor het leveren van boeken voor de 
bibliotheek, voor de jaren 2021-2024, werd gegund 
aan  Boekhandel Beatrijs uit Oudenaarde, tegen de 
aangeboden kortingen van:
• 20% op de officiële prijzen eerste 6 maanden,
• 35% op de offiiële prijzen na 6 maanden.

• De opdracht ‘upgrade naar het softwarepakket  
Sierra 2.0 voor de sociale dienst van het OCMW’ 
werd gegund aan de firma Cipal Schaubroeck nv uit 
Geel, tegen het offertebedrag van 17.027,20 euro 
inclusief btw.

• De opdracht voor het leveren van een softwaretoe-
passing voor de thuiszorgdiensten van het OCMW 
werd aangekocht bij de firma Cipal Schaubroeck nv 
uit Geel, tegen het offertebedrag van 16.274,50 euro 
inclusief btw.

Niet-heffing milieubelasting aanslagjaar 2021
Het belastingsreglement van 19 december 2019 betref-
fende de vestiging voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025 van een algemene gemeentelijke milieubelasting 
wordt door de gemeenteraad met algemeenheid van 
stemmen opgeheven voor het aanslagjaar 2021.

Aanvullend verkeersreglement St. Martinusstraat
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het aanvullend verkeersreglement betreffende het 
instellen van een voetgangersoversteekplaats op de  
St. Martinusstraat ter hoogte van het kruispunt met de 
Lindestraat goed.

Wijziging buurtweg nr. 41 te Petegem
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan  
voor de wijziging van het tracé van buurtweg nr. 41  
te Petegem goed.

Aanpassing gemeentelijk visreglement
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de aanpassing aan het gemeentelijk visreglement 
goed.

Raadszittingen mei en juni
27 mei 2021 en 24 juni 2021

Zolang de maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus van kracht zijn, gebeuren de 

raadszittingen via virtuele vergadering. 

Je kan ze vanuit je luie zetel live volgen of achteraf 
bekijken via onze  facebookpagina, ook als je geen 

facebook-account hebt. 

De zittingen starten om 19u30.



Zien roken doet roken. En roken in het bijzijn van kinderen gebeurt op meer plaatsen dan je denkt. 
Als het van Generatie Rookvrij afhangt, beginnen kinderen nooit te roken. Maar het is aan ons allen 
om daarvoor te zorgen. 

Help mee! 
IJver samen met ons voor meer rookvrije omgevingen op plaatsen waar kinderen vaak komen. 
Roep organisaties in jouw buurt op om hun omgeving rookvrij te maken.  
Zo gaan we met Generatie Rookvrij samen op weg naar een rookvrije toekomst.

Meer informatie? www.generatierookvrij.be

Samen op weg naar  
een rookvrije toekomst

Generatie Rookvrij is een initiatief van:

op weg naar een rookvrije toekomst
Elke week beginnen in België hon-
derden kinderen te roken. Aan de 
basis hiervan ligt een simpele logica: 
zien roken doet roken.  
Tegelijk tellen we ca. 40 tabaks- 
doden per dag in België.  
Confronterend, niet?

Stel nu dat we de logica achter ‘zien 
roken doet roken’ doorbreken. Rook-
vrij als de nieuwe norm.  
Zo beschermen we kinderen en 
jongeren tegen de verleiding om te 
starten met roken. 

Daarom willen we van Wortegem- 
Petegem een rookvrije omgeving 
maken, binnen én buiten.  

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan mensen 
waarnaar ze opkijken en kopiëren hun gedrag.  
Ook rookgedrag: zien roken doet roken. 
Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd kan 
opgroeien in rookvrije omgevingen.  Want rookvrij, 
da’s normaal.

wortegem-petegem op weg naar 
generatie rookvrij
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Zo zetten wij onze kinderen en sym-
pathisanten op weg naar een rook-
vrije toekomst.  
Da’s goed voor iedereen.

Jouw bijdrage?  
Niet roken in de buurt of het zicht 
van kinderen en jongeren. 

Haalbaar, toch?

Maar roken mag toch al niet op veel 
plaatsen?
Klopt. Toch zien we dat in de omge-
ving van kinderen en jongeren nog 
vaak gerookt wordt. En zo geven we 
onbewust het signaal dat roken bij 
het leven hoort. Terwijl iedereen, 
ook rokers, de jeugd liever niet ziet 
roken. 

wanneer start deze rookvrije 
toekomst?
We geven de aftrap van deze cam-
pagne op maandag 31 mei 2021, de 
werelddag zonder tabak.

Vanaf dan zal je op de gemeentelij-
ke speelpleintjes en sportterreinen 
bordjes zien staan.

waar?
Deze locaties zullen vanaf 31 mei 
2021 rookvrij zijn:

•  BMX parcours
• Domein de Ghellinck:

•  voetbalveld
• speelpleintjes

•  Sporthal de Ruffel
•  Speelpleintjes:

• Bijengoed
• Cijnskouter
• Kastanjeplein
• Noordbos
• Ooikeplein
•  Rozenhof
• Schoolke Moregem 
• Sporthal de Ruffel

bellenblaasactie
Kom op maandag 31 mei 2021 buiten 
en blaas bellen in plaats van rook! 

Deel foto’s of filmpjes van jouw  
bellenblaasmoment op sociale 
media met de hashtag  
#ikblaaslieverbellendanrook en 
help mee aan een rookvrije toe-
komst voor kinderen en jongeren.

Meer info 
• bij de jeugddienst of de dienst 

welzijn via het nummer  
056 68 81 14,

• op www.generatierookvrij.be,
• via de QR-code.
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Wat is “Generatie Rookvrij”?
Generatie Rookvrij is een initi-
atief van Kom op tegen Kanker, 
Stichting tegen Kanker, de  
Belgische Cardiologische Liga, 
het Vlaams Instituut Gezond  
Leven, de Vlaamse Vereniging 
voor Respiratoire Gezondheids-
zorg en Tuberculosebestrijding 
(VRGT), de Gezinsbond, het Fonds 
des affections respiratoires 
(FARES), de Service d’Etude et de 
Prévention du Tabagisme (SEPT) 
en het Observatoire de la Santé 
du Hainaut.



speelkriebels

Van 1 juli tot 6 augustus 2021 zet 
Speelkriebels opnieuw elke werk-
dag zijn deuren open in domein de 
Ghellinck voor kleuters en lagere 
schoolkinderen. 

Op www.wortegem-petegem.be/
beleven/jeugd/speelkriebels vind je 
meer info en kan je vanaf maandag 3 
mei 2021 inschrijven.

Speelkriebels heeft een inclusieve 
werking, dit wil zeggen dat ook 
kinderen met een beperking welkom 
zijn op het speelplein.  
Om de kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden vragen wij aan de ouders 
om vóór 15 juni 2021 contact op te 
nemen met Silke van de jeugddienst. 
Wij komen graag eens langs voor 
een kennismakingsgesprek. 

Neem contact op via het nummer 
056 68 81 14 of via e-mail naar jeugd-
dienst@wortegem-petegem.be.

swap
Hét vakantieprogramma voor  
actieve en coole tieners van 10 tot  
en met 15 jaar.  Spreek af met je 

vrienden en schrijf in voor deze toffe, 
eenmalige activiteiten.  
Op www.wortegem-petegem.be/
beleven/jeugd/swap vind je meer 
info en kan je vanaf maandag 3 mei 
2021 inschrijven.

Kadee Ateljee
In de zomervakantie organiseren 
we twee extra creatieve kampjes in 
samenwerking met Creafant voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar: 

• 9 tot 13 augustus 2021:  
‘Kriki en Krinkelbel’ in het sprook-
je van Peter Pan

• 16 tot 20 augustus 2021: Pinokkio 

Op www.wortegem-petegem.be/
beleven/jeugd/kadee-ateljee vind je 
meer info en kan je vanaf maandag 3 
mei 2021 inschrijven.

Gezocht: animatoren 
Ben jij het spelen nog lang niet 
verleerd? Wil je kinderen samen 
met een topteam een fantastische 
vakantie bezorgen? Wil je graag 
een centje bijverdienen?  
Dan is Speelkriebels zeker iets voor 
jou!  

Animatoren bij Speelkriebels zijn …  

• minstens 16 jaar, of worden 16 
in het jaar dat ze animator zijn;  

• verantwoordelijk maar kun-
nen ook nog wel eens zeer zot 
doen;  

• speelbeesten die houden van 
kinderen;  

• enkele weken beschikbaar in 
de paas- en/of zomervakantie;  

• samen een fantastische vrien-
dengroep die zelf ook al eens 
een stapke zet, met een BBQ of 
zotte activiteit!  

Wil je meer weten? Kom naar onze 
digitale infoavond op woensdag 
5 mei 2021 om 19u30! Check onze 
facebookpagina of contacteer 
Silke van de jeugddienst via jeugd-
dienst@wortegem-petegem.be 
voor meer informatie.

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

burgerlijke 
stand
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nieuws  
berichten

vertrek zorgeloos op vakantie
Opgelet: controleer steeds de geldende coronamaat- 
regelen om te weten of je mag reizen!

Met een gerust hart op vakantie vertrekken?  
Dat doe je met deze tips:

1. Controleer op je documenten van het reisbureau of 
op de website www.diplomatie.be of je over de juiste 
reisdocumenten (identiteitskaart, interna- 
tionaal reispaspoort, kids-ID, visum, inentingsbewijs) 
beschikt.

2. Check zeker ook hoe lang je reisdocumenten nog 
geldig moeten zijn voor het desbetreffende land  
(bv. identiteitskaart moet nog  6 maanden geldig 
zijn voor Turkije). Indien je documenten moet laten 
vernieuwen, hou dan rekening met de levertijden.

3. Ga je met de auto op reis naar Frankrijk, Duitsland 
of Spanje, of huur je daar een wagen? Wissel dan je 
papieren rijbewijs om naar het bankkaartmodel.

4. Vergeet niet dat je voor alle kinderen (dus vanaf 0 
jaar) een kids-ID nodig hebt wanneer je naar het  

buitenland gaat. De levertijd is drie weken, vraag 
deze dus op tijd aan. Elk kind moet aanwezig zijn bij 
de aanvraag van de kids-ID.

5. Reist jouw kind alleen of in het gezelschap van ande-
re volwassenen dan de ouders? Dan is het raadzaam 
schriftelijke toestemming te geven onder vorm van 
een reistoelating. Die kan je als ouder laten opmaken 
bij de dienst burgerzaken.

Heb je twijfels of vragen? Neem contact op met de 
dienst burgerzaken via het nummer 056 68 81 14 of via 
e-mail naar bevolking@wortegem-petegem.be.

Prettige vakantie!
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Maak online een afspraak bij 
de dienst burgerzaken

Voortaan kan je ook online een afspraak maken 
bij onze dienst burgerzaken. 

Dat kan via www.wortegem-petegem.be,  
door op de link ‘online een afspraak maken’ 
te klikken in het blok bovenaan de pagina.

Kom je met meerdere personen? 
Voorzie dan een afspraak per persoon.

Vermeld steeds de reden van jouw bezoek. 
Op die manier kunnen onze medewerkers 

de nodige voorbereidingen treffen.



Pretparkuitstap 
Parc Astérix 
Reis mee naar Gallië om samen met Astérix en Obelix de 
strijd aan te gaan tegen de Romeinen! Vlieg vanuit een 
Egyptische tempel de hoogte in met Oziris en trotseer 
Zeus in één van de beste houten achtbanen ter wereld. 
Het park staat volledig in het teken van Astérix en Obelix, 
met de bijbehorende humor en bekende karakters.  
Grijp je menhir en neem nog een slok van je toverdrank, 
we zijn weg! 

Opgelet: om mee te gaan op deze uitstap moet jouw 
kind beschikken over:

• een identiteitskaart of kids-ID die nog geldig is op 
de dag van de uitstap,

• een reistoelating getekend door een ouder. 

Beide documenten kan je aanvragen bij de dienst 
bevolking (op afspraak).

Wanneer? 
Maandag 30 augustus 2021 van 7u30 tot 20u. 

Waar? 
De bus vertrekt op de parking van het gemeentehuis, 
Waregemseweg 35. 

Voor wie? 
Iedereen tussen 6 en 15 jaar. Tieners vanaf 10 jaar mogen 
alleen in het park rondlopen mits toestemming van de 
ouders.  

Kostprijs? 
Inwoners: € 20  
Niet-inwoners: € 25 

Inschrijven? 
Vanaf maandag 3 mei 2021 via  
www.wortegem-petegem.be/beleven/jeugd/pretparkuit-
stap.

Deze uitstap kan enkel doorgaan indien de coronamaat- 
regelen het op dat moment toelaten. 

Schenk iemand een persoonlijke  
dorpelserenade
Op 7, 9, 14 en 15 mei 2021 doorkruist Micha  
Vandendriessche met zijn AIRKESMACHINE  
Wortegem-Petegem. 

Verras vrienden, kennissen, familie of mensen die je  
gewoon eens wil opvrolijken, met een persoonlijke  
dorpelserenade.

Onderweg fleurt Micha de mensen op met muziek uit de 
box van zijn airkesmobiel.

Enkele van de nummers die je kan aanvragen zijn:

• Ik hou van u - Noordkaap
• Als ze lacht - Yevgueni
• Lekker beest - Isabelle A
• Laat de zon in je hart - Willy Sommers
• Ik ben zo eenzaam zonder jou - Wil Tura

Wil je iemand verrassen uit jouw buurt, of uit een andere 
deelgemeente in Wortegem-Petegem? 
Vul dan online, of in de bibliotheek, het aanvraagformu-
lier in. Afhankelijk van het aantal aanvragen zal er een 
selectie worden gemaakt.

Meer info via het nummer 055 30 99 84 of via 
wortegem-petegem.bibliotheek.be/airkesmachine.
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AIRKESMACHINE
SCHENK IEMAND

EEN PERSOONLIJKE
DORPELSERENADE

7, 9, 14 & 15 mei 2021
tussen 14 en 18 uur

EEN MUZIKAAL OPKIKKERTJE AAN HUIS
VOOR INWONERS VAN WORTEGEM-PETEGEM

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een selectie gemaakt.

Gratis, vooraf  inschrijven online of  in de bibliotheek.
Info: wortegem-petegem.bibliotheek.be/airkesmachine
bibliotheek@wortegem-petegem.be | 055 30 99 84

INSCHRIJVEN

Haal je lerarenkaart af in de bib
Voor de verdeling van de lerarenkaarten werkt Klasse samen met de  
bibliotheek. 

Ben je gedomicilieerd in Wortegem-Petegem en werk je in het onderwijs?  
Op vertoon van je identiteitskaart kan je aan de balie je Lerarenkaart ophalen.

Haal ze af voor de start van de zomervakantie!  
Meer info via www.waarismijnlerarenkaart.be.

online lezing zindelijkheid
Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Het 
ene kind blijkt al snel woordjes op te pikken en wordt een 
heuse spraakwaterval, terwijl het andere kind de kruip- 
fase lijkt over te slaan om ineens te gaan stappen. 
Ook voor zindelijkheid geldt dat er geen exacte start- 
datum op te plakken valt.

Vele ouders vragen zich dan ook af hoe ze zindelijkheid 
kunnen bevorderen met het tempo van het kind als 
belangrijkste leidraad. Daarom organiseert het gemeen-
tebestuur in samenwerking met Huis van het Kind een 
online lezing rond dit thema. 

De lezing gaat door op 25 mei 2021 van 19u30 tot 21u30 
en is gratis. Schrijf je voor 17 mei 2021 in via e-mail naar 
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.

Na je inschrijving ontvang je via e-mail een link om deel 
te nemen.

online lezing hoogsensitiviteit
De coronapandemie laat immense sporen na op het 
gezinsleven. De maatregelen, financiële bekommernissen 
en uiteraard het (dreigende) gevaar voor onze gezond-
heid brengen een flinke portie extra stress mee voor 
ouders en hun kinderen. 

Heel wat kinderen zijn extra prikkelbaar, krijgen geregeld 
uitbarstingen of trekken zich terug. Bij hoogsensitieve 
kinderen komt deze dreiging extra hard binnen. 
Ouders hebben meer dan ooit de behoefte aan extra 
ondersteuning. 

Tijdens deze lezing kom je te weten:

• wat hoogsensitiviteit nu écht is en wat er gebeurt in 
het hoofd van je kind. 

• hoe je je kind tot rust kan brengen in deze stress- 
volle periode.

• hoe je je kind leert omgaan met de enorme hoeveel-
heid prikkels en stress in de buitenwereld.

• hoe je omgaat met moeilijk gedrag bij jouw kind.

De lezing gaat door op donderdag 17 juni 2021 van 19u30 
tot 22u. 

Inwoners van Wortegem-Petegem, Oudenaarde en 
Zwalm kunnen gratis deelnemen, maar inschrijven is 
verplicht. De plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven kan tot en met 7 juni 2021 via e-mail naar 
huisvanhetkind@wortegem-petegem.be.

Na je inschrijving ontvang je via e-mail een link om deel 
te nemen.

Deze lezing is een samenwerking met Huis van het Kind, 
stad Oudenaarde, gemeente Zwalm en gemeente  
Wortegem-Petegem.
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quizvraag
Proficiat Gerrit, jij wist dat de foto werd genomen in de 
Gotstraat en wint een paaspakket van Amuser Catering. 

Langs de Scheldeoevers ligt een uniek gebied, één van de 
laatste overgebleven uitgestrekte hooilandcomplexen in 
de Scheldevallei. Hoe heet dit gebied, dat beheerd wordt 
door Natuurpunt?  

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een geschenk-
mand van The Taste en een toeristisch prijzenpakket! 

Stuur jouw antwoord voor 30 juni 2021 naar  
toerisme@wortegem-petegem.be of dienst toerisme,  
Waregemseweg 35,  9790 Wortegem-Petegem.  
Vermeld daarbij zeker jouw adresgegevens. 

Veel succes!

OCMW
Bij het OCMW kan je terecht voor heel wat dienst- en 
hulpverlening. In het vorige infoblad maakte je kennis 
met onze thuiszorgdiensten, maar het OCMW omvat 
meer dan dat. 

In deze onzekere tijden staat het OCMW-team klaar  
om je in moeilijke (financiële) situaties bij te staan en  
te adviseren. 

Aarzel niet om een afspraak te maken met een van 
onze medewerkers op het nummer 056 68 00 50.

Budgethulpverlening
Je kan beroep doen op het OCMW voor drie types  
budgethulpverlening:

1. Bij budgetbegeleiding begeleidt het OCMW je in 
het beheer van het gezinsbudget. Je blijft volledig 
zelf instaan voor de financiële verrichtingen van 
jouw eigen rekening. Het OCMW volgt op, onder-
steunt administratief, begeleidt en adviseert. 

2. Bij budgetbeheer neemt het OCMW het financieel 
beheer van het gezinsbudget volledig over. Naast 
administratieve ondersteuning en het verrichten 
van betalingen, wordt periodiek leefgeld voorzien.

3. Bij een ernstige en structurele schuldenoverlast 
kan een procedure collectieve schuldenregeling 
worden opgestart. Dit is een gerechtelijke proce-
dure waarbij een schuldbemiddelaar een oplossing 
zoekt voor de schulden en waarbij na een bepaal-
de termijn de schulden kunnen kwijtgescholden 
worden.

Sociale kruidenier De Kaba Oudenaarde
In De Kaba te Oudenaarde (Meerspoort 30) kan je  
voeding, verzorgings- en kuisproducten kopen aan  
voordelige tarieven. 

Maak een afspraak bij het OCMW om te kijken of je  
aanspraak maakt op een pasje om te gaan winkelen in 
De Kaba. 

Opgelet: door de coronamaatregelen moet je een  
afspraak maken bij De Kaba om er te gaan winkelen.  
Dit doe je op het nummer 055 460 685.

Bejaardenwoningen Rozenhof 118, 120, 122 en 124
Gemeente en OCMW verhuren in het Rozenhof vier  
gelijkvloerse bejaardenwoningen met één slaapkamer. 
Elke woning is geschikt voor een alleenstaande of een 
koppel. 

Ben je geïnteresseerd in het huren van zo’n bejaarden-
woning? Dan kan je je steeds kandidaat stellen. Jouw 
kandidatuur wordt dan op de wachtlijst geplaatst. 

Wanneer er een woning vrij komt, worden de kandida-
ten die op de wachtlijst staan gecontacteerd.  
Vervolgens wordt er een sociaal en financieel onder-
zoek gedaan door de sociale dienst van het OCMW.  
Zij onderzoeken onder meer jouw meest recente  
inkomen en je financiële draagkracht.  
Er wordt ook onderzocht wat je huidige woonsituatie 
is, hoe groot jouw woningnood is, hoe het met je  
mobiliteit is gesteld, enz.  
Op basis van al deze zaken, je inschrijvingsdatum én je 
leeftijd, beslist het bijzonder comité voor de sociale 
dienst uiteindelijk aan welke kandidaat de woning 
wordt toegewezen.

Op dit moment is de woning Rozenhof 122 te huur 
en wordt er een nieuwe wachtlijst aangelegd.  
De huurprijs bedraagt € 310 per maand. 

Voor meer info over de voorwaarden en over jouw  
eventuele kandidaatstelling kan je steeds vrijblijvend 
terecht bij de sociale dienst van het OCMW op het  
nummer 056 68 00 50 of via e-mail naar  
socialedienst@wortegem-petegem.be.

De Strijkwinkel

 

 

STRIJKEN -  NIEUWKUIS

OCMW WORTEGEM PETEGEM 
LINDESTRAAT 21 - 9790 WORTEGEM PETEGEM

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



Maak de gegevens van jouw kat of hond 
openbaar
Vanaf 1 mei 2021 worden alle contactgegevens op de 
chips van huisdieren automatisch anoniem, waardoor 
het veel moeilijker wordt om hun baasje te vinden. Die-
renartsen roepen eigenaars op om hun gegevens open-
baar te maken.

Momenteel kan iedereen met een chiplezer het chipnum-
mer van bijvoorbeeld een hond of kat achterhalen en zo 
op de websites dogid.be en catid.be zien wie de  
eigenaar is. Op die manier kan je snel de eigenaar van 
een gechipt dier contacteren. Maar daar komt op 1 mei 
2021 dus verandering in.

Als eigenaar was je tot op heden zelf verantwoordelijk 
om je gegevens aan te passen, bv. na een verhuis. Daar 
denk je echter niet altijd aan, met alle gevolgen vandien. 
Vanaf nu kan je je rijksregisternummer koppelen aan de 
chip van je hond (voor nieuwe honden gebeurt dat al 
sinds 2020). En dat is goed nieuws, want in het rijksregis-
ter staan altijd je meest recente adresgegevens geno-
teerd. 

Het probleem is dat de gegevens uit het rijksregister niet 
zomaar bekend mogen worden gemaakt. De vele vrijwil-
ligersorganisaties die zich het lot van verloren gelopen 
dieren aantrekken, zullen geen toegang meer krijgen 
tot die belangrijke informatie. Daarom wordt het vanaf 
mei 2021 moeilijker om snel een dier aan zijn eigenaar te 
koppelen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming geeft om 
de gegevens van je hond openbaar te maken. 

Die gegevens kan je openbaar maken via de website van 
dogID. Geef het chipnummer van je hond in en druk op 
‘zoek jouw hond’. Via ‘meer acties’ kan je je rijksregister-
nummer koppelen aan de chip van je hond. Daarvoor heb 
je je elektronische identiteitskaart, je pincode en een 
eID-kaartlezer nodig.  
Wanneer je rijksregister gekoppeld is, moet je alleen nog 
het vakje ‘publiek’ aanvinken zodat iedereen met een 
chiplezer je gegevens kan raadplegen.  
Lukt het niet? Dan kan je dierenarts de registratie ook in 
orde brengen. 

Katten worden pas sinds 2017 verplicht gechipt in ons 
land. Ze worden standaard gekoppeld aan het rijksregis-
ter van hun eigenaar. Voor katten volstaat het om het 
vakje ‘publiek blijven’ aan te vinken. 

bron tekst: politiezone meetjesland

Energiefit-sessies
gemeente Wortegem-Petegem organiseert in samen-
werking met SOLVA, Fluvius en Dialoog een reeks online 
Energiefit-sessies, waarin je alles te weten komt over 
dakisolatie, energiezuinig ventileren, raam- en muur- 
isolatie en energiezuinig verwarmen.  
Voorkennis is niet nodig. We overstelpen je niet met 
moeilijke technische termen, maar spreken jouw taal.

Ontdek aan de hand van praktijkvoorbeelden de voor- en 
nadelen van materialen en technieken.

De sessies worden gegeven door Dialoog.

Je kan kiezen welke energiefit-sessie het meeste past bij 
jouw huidige woonsituatie. Het is ook mogelijk om je 
voor meerdere sessies in te schrijven.  
We organiseren elke sessie twee keer om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken.

Schrijf je vandaag nog in! 
Deze Energiefit-avond en zijn gratis, maar inschrijven is 
verplicht. Schrijf je vlug in, want er worden telkens maxi-
mum 60 deelnemers toegelaten.

De Energiefit-avonden vinden online plaats van 19u30 tot 
21u. Inschrijven kan via www.fluvius.be/energiefit. 

joUW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN? 
DE FOD FINANCIËN MAAKT HET je GEMAKKELIJK!
Vanaf begin mei is je aangifte (grotendeels vooraf 
ingevuld) of jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte 
beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web). 
Je krijgt toegang tot je aangifte door naar MyMinfin.be 
te surfen en je aan te melden: 

• ofwel met itsme®; 
• ofwel met je identiteitskaart, de pincode en een 

kaartlezer.

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Indien je gegevens juist en volledig zijn, moet je niets 
doen. Je zal automatisch je aanslagbiljet (belasting- 
berekening) ontvangen. 
Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Corrigeer ze via 
MyMinfin.be, of via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?

• Raadpleeg de website van de FOD Financiën via 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belas-
tingaangifte/aangifte.

• Neem contact op met de medewerkers van de FOD 
Financiën op het nummer dat op je aangifte  
vermeld wordt.

Om in de huidige context van het coronavirus jouw 
veiligheid te garanderen, zijn de kantoren van de FOD 
Financiën momenteel gesloten.

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang jouw documen-
ten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale 
en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.

Activeer je eBox op doemaardigitaal.be.  
Je krijgt dan een melding zodra er een nieuw document 
beschikbaar is.
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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 ADMINISTRATIEVE DIENSTEN EN HET OCMW BLIJVEN NOG ZEKER TOT EN MET 30 JUNI 2021 
OP AFSPRAAK WERKEN.

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

Geen hondenpoep op de grond
Telewerken, weinig contacten, geen horeca of  
evenementen... Dan maar een frisse neus halen. 
Fijn! Tot wanneer je thuiskomt en merkt dat er  
hondenpoep aan je schoenen kleeft.

Het gemeentebestuur ontvangt vaker klachten over 
hondenpoep. Daarom willen we alle hondeneige-
naars aansporen om hun verantwoordelijkheid op te 
nemen en de uitwerpselen van hun hond niet achter 
te laten op de grond.

Hondenpoep zorgt voor onaangename situaties 
voor wandelaars of voor buurtbewoners die bermen 
maaien. Nu de warme dagen eraan komen, kan het 
ook voor geuroverlast zorgen. 
Hondenpoep is niet enkel vies, het kan ook ernstige 
infectieziekten veroorzaken bij mens en dier.

Vermijd een GAS-boete en zorg voor #360pracht!

Zwerfvuilactie
Ga jij mee de strijd aan tegen het zwerfvuil in onze 
gemeente? We organiseren ook dit jaar opnieuw een 
zwerfvuilactie. Deze gaat door op zondag 30 mei 2021.

We verzamelen in het recyclagepark (Boomzagerij-
straat), waar we het nodige materiaal ter beschikking 
stellen. We hebben enkele routes ter beschikking, maar 
je kan ook zelf een route uitstippelen.

Afhankelijk van de maatregelen in het kader van  
COVID-19, kan je alleen, met jouw knuffelcontact, als 
gezin of met een groep deelnemen. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, voorzien we 
tijdsloten om te kunnen starten, zodat we contacten 
tussen verschillende bubbels zoveel mogelijk beperken. 
Je kan starten tussen 9u en 10u.

Inschrijven kan via www.wortegem-petegem.be/zwerf-
vuilactie of via het nummer 056 68 81 14.

De maatregelen in het kader van COVID-19 kunnen nog 
wijzigen. Informeer je over de laatste stand van zaken 
op www.wortegem-petegem.be/zwerfvuilactie.

Bedankt om samen met ons voor #360pracht te  
zorgen in onze gemeente!



 
watervogels opmerken: reiger, wilde 
eend, waterhoen, aalscholver, meer-
koet, …. En als je geluk hebt, kom 

je ook wat eekhoorns tegen tussen 
een rijkdom aan andere gevleugelde 
vrienden. 

We passeren Het Anker, de vroegere 
overzet (veer) tussen Petegem- 
Elsegem en Welden. Dit pad mondt 
uit op de trekweg langs de Schelde. 
Hier kan men even verpozen op een 
bank en tijd nemen om de heuvelrug, 
getuigenheuvels, aan de andere kant 
van de Schelde te bewonderen. 
De kerk van Melden op een terp,  

de Koppenberg, zelfs de kerk van 
Kwaremont en de Hotondmolen in 
Ronse kan je hier zien. 

We wandelen nu een stuk op de 
trekweg (oppassen voor voorbij- 
vliegende wielertoeristen) en komen 
via een pad, parallel met de trekweg,  
de Scheldemeersen in. 

Langs een andere arm van de 
Schelde komen we, terwijl we het 
golfterrein rechts laten liggen, in de 

Frans Vandenhende trok zijn wandelschoenen aan en verkende voor ons de erf-
goedwandeling, een initiatief van onze dienst toerisme en EVA (Erfgoed Vlaamse 
Ardennen) in samenwerking met de heemkundige kring Bouveloo. 

erfgoedwandeling 
petegem-elsegem
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BINNENLANDS TOERISME

In deze moeilijke tijden, gestuurd 
door corona, zijn onze soms wat 
vastgeroeste gewoontes grondig 
door elkaar geschud. Het is opmer-
kelijk dat er in België nog nooit 
zoveel binnenlands toerisme is  
geweest. 

We hebben allemaal de overvolle 
treinen richting de kust gezien.  
Nog nooit hebben zoveel mensen 
opnieuw hun wandelschoenen 
aangetrokken en de natuur terug 
ontdekt. Gevolg is dat op bepaalde 
weekends bij zomerse tempera-
turen natuurreservaten zoals de 
Kalmthoutse heide afgesloten  
moesten worden.  
Reden: te weinig parkeerplaatsen.

Ook cultuur en erfgoed kunnen op 
hernieuwde aandacht rekenen. Welk 
museum kan je vandaag niet virtueel 
bezoeken. En wat meer is, we moe-
ten het zelfs niet zo ver gaan zoeken. 

ERFGOEDWANDELING  
PETEGEM-ELSEGEM

Zondag laatst, mijn wandelschoenen 
aangetrokken en de Erfgoedwan-
deling Petegem-Elsegem gestapt. 
De wandelkaart kan je downloaden 
via www.wortegem-petegem.be/
beleven/toerisme onder de rubriek 
Routes: Trage wegen wandellus 
Petegem.

‘Smart’ op weg
Vooraleer je start is het nuttig de 
app van Faro (Vlaams Steunpunt 
voor Cultureel Erfgoed vzw) op je 
smartphone te downloaden.  

Je klikt het kompassymbool aan en 
krijgt een lijst van erfgoedwandelin-
gen waaronder die in Wortegem- 
Petegem. 

Vergeet niet om ook je Bluetooth 
aan te zetten. Vervolgens tik je in de 
app van Faro ‘kaart’ aan, waarna je 
de wandeling op je smartphone kan 
volgen. 

Op geregelde tijdstippen zal een 
melding verschijnen. Bijvoorbeeld in 
de buurt van de Abdij van Beaulieu, 
waar een vriendelijke stem je het 
verhaal van de abdij vertelt. Je kan 
dan verder doorklikken voor meer 
informatie en foto’s. 

Route
OK, klaar om te starten. Vertrekpunt 
is De Ruffel. Vanaf het vertrekpunt 
is de wandelroute aangeduid met 
merktekens. 

 
Reeds na een paar honderd meter 
ziet men een eerste spoor van ons 
onroerend erfgoed, de Proosdij-
hoeve, beter gekend als de Hoeve 
Ottevaere. We passeren de vroegere 
herberg In Den Nieuwen Beer, waar-
na we de Kortrijkstraat oversteken 
en de bebouwde kom verlaten. 

Het volgende traject is 100% pure 
natuur en geschiedenis, dit tot 
op een tweetal kilometer van het 
eindpunt. Via een landweg door de 
kouter, parallel met de Meersstraat, 
komen we aan de hoeve die vroeger 
hoorde bij het kasteel van Baron 
Pycke (1769). 

Vanaf hier gaat het in sneltempo. 
Eerst de abdij van Beaulieu, met 
zijn poortgebouw, kapelaanshuis en 
gastenkwartier. We vervolgen langs 
een oude Scheldearm om zo op de 
terreinen van het kasteel van  
Petegem te belanden, nu The Golf 
and Country Club.  
Laverend tussen de golfspelers kan 
men tussen de bomen een glimp 
opvangen van het Nieuw kasteel. 
Iets verder staat het Oud Kasteel en 
wie goed oplet, spot ook de grot van 
Peetje Knikkers. 

Wandelend langs deze mooie  
Scheldearm kan je vele verschillende 
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risicoanalyse evenementen/actviteiten
Alle evenementen of activiteiten die tot een mogelijke 
samenscholing kunnen leiden (ook takeaway initiatieven, 
een pannenkoekenverkoop, ...), dienen aangevraagd te 
worden aan de gemeente en worden onderworpen aan 
een risicoanalyse.

Op basis van die risicoanalyse zal het gemeentebestuur 
al dan niet een vergunning afleveren.

Op die manier willen we vermijden dat organisatoren 
hun activiteit op het laatste moment moeten afgelasten.

Krijg je een goedkeuring, dan moet je je uiteraard steeds 
houden aan de federale maatregelen.

ACTIVITEITEN | 1918 | DOSSIER ERFGOEDWANDELING

jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw 

activiteiten van juli of augustus 2021 publiceren 
in het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 1 juni 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.

  in wortegem-petegem
“Laverend tussen de golfspelers kan men tussen de bomen een glimp 
opvangen van het Nieuw kasteel. Iets verder staat het Oud Kasteel en 
wie goed oplet, spot ook de grot van Peetje Knikkers.” MEI

geocache wandelzoektocht - Feestcomité  
Elsegem leeft
Van 1 mei tot en met 30 juni 2021 
Start en aankomst in domein de Ghellinck
www.elsegemleeft.be

wandelzoektocht - leutig petegem 
Van 1 mei tot en met 30 juni 2021 
Kerk Petegem
www.leutigpetegem.be

JUNI

Schoolfeest - ‘t hinkelpad
Zondag 6 juni
‘t Hinkelpad, Lindestraat 16
info@thinkelpad.be
Info over verdere organisatie volgt later, afhankelijk  
van coronamaatregelen

6

Blijf op de hoogte over de coronamaatregelen 
De maatregelen kunnen wijzigen.  
Blijf op de hoogte via:

• www.info-corona.be
• www.wortegem-petegem.be/coronavirus
• de Wortegem-Petegem app

© Frans Vandenhende

© Frans Vandenhende

Scheldestraat terecht. Na een paar 
honderd meter moet men links een 
pad op de scheidingslijn van een veld 
volgen om zo terug aan de Kortrijk-
straat te geraken. Die moeten we 
kruisen richting Elsegemplein.  
Dit is zowat het gevaarlijkste punt  
op de hele wandeling. 

In de app van Faro krijgt men een 
woordje uitleg over De Ronde van 
Vlaanderen die hier jaarlijks passeert 
en waarvan de aankomst op slechts 
vijf kilometer ligt. Wij komen hier 
ook opnieuw in de bewoonde wereld.

We stappen door Elsegem Dorp, 
passeren de kerk, de pastorie en het 
Schooltje. Dit zijn allemaal gebouwen 
die ons herinneren aan het verblijf 
van de familie de Ghellinck in  
Elsegem van 1718 tot in de jaren 
1950. 

Nu moeten we even bij de les blijven, 
want we draaien rechts op, de Kerk- 
of veldwegel in, richting Petegem.

Veldwegels waren vroeger de kortste 
weg, meestal door de velden, om 
ons van punt A naar punt B te bren-
gen: naar school, naar de kerk of het 
buurdorp. 

Vanop deze veldwegel hebben we 
rechts een mooi zicht op de getui-
genheuvels, gekenmerkt door steile 
hellingen, we zien ook in de verte 
het Frans Klooster, dat bij de meeste 
mensen in het geheugen is blijven 
hangen als ‘Den Barbas’. 

Aan de linkerkant zien we een zacht 
glooiend landschap, gevormd door 
de loop van de Schelde, met hier en 
daar een steilere helling omwille van 
een hardere grondlaag, zoals 

 
de Bergstraat. De veldweg kruist de 
Driesstraat en komt uiteindelijk uit 
op het Kastanjeplein. 

Hier moeten we opletten om zo 
onze weg te kunnen verderzetten 
doorheen het Vrezeveld. Langs de 
muur van de school komen we via 
de restant van een veldwegel op de 
Lindestraat. 

Hier nemen we afscheid van ons 
lokaal onroerend erfgoed met een 
blik op het voormalig klooster, kapel 
en school van de zusters Jozefienen 
(1872-1879). Nog een paar honderd 
meter en we staan terug waar we 
een tweetal uur vroeger vertrokken 
zijn, aan De Ruffel.

Conclusie
Een wandeling met voor elk wat wils: 
natuur, cultuur en erfgoed en een 
sportieve uitdaging (10 km).  
Een aanrader om op een zondag- 
namiddag even de benen te strekken 
zonder de andere kant van België te 
moeten opzoeken.

- Frans Vandenhende
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Had jij al eens een tekenbeet? Je kan ze overal in de natuur tegenkomen, dus niet 
alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten 
speelt, kan een teek je pad kruisen.

wees niet gek
doe de tekencheck

ziek
Teken vind je overal in de natuur. En van een teek kan je 
ziek worden. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je 
moet doen om tekenziekten te voorkomen. 

Controleer dezelfde dag nog op teken
De campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft 
iedereen die in de natuur komt dit eenvoudige advies 
over teken: 

• controleer dezelfde avond nog op een tekenbeet,
• verwijder een teek rustig en in één beweging,
• volg de symptomen één maand lang op. 

Ga zeker een kijkje nemen op www.tekenbeten.be of 
www.facebook.be/tekenbeten! 

Controleer jezelf en anderen de dag zelf nog
Wist je dat een teek meestal bijt zonder dat je het 
merkt? Teken houden van (warme) plekken waar je niet 
altijd meteen aan denkt. Controleer daarom zeker je 
knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel, oksels en 
tenen.

Verwijder een teek rustig en in één beweging
Als je een teek gevonden hebt, verwijder die dan rustig 
en in één beweging met een tekenverwijderaar.  
Let daarbij op dat je de teek niet platduwt, want dan  
kan ze braken. Smeer ook niets op de teek en gebruik 
geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie. 

Let de komende maand op symptomen
Hou de plek rond de plaats van de beet een maand 
lang in het oog. Komt er een rode vlek rond de beet die 
almaar groter wordt? Of krijg je gedurende die maand 
andere symptomen die lijken op griep (koorts met spier- 
en/of gewrichtspijn)? Ga dan naar je huisarts en meld de 
tekenbeet. 

Preventiemaatregelen
Een uitstap in de natuur gepland? Je kan met een paar 
preventieve maatregelen je kans op tekenbeten verklei-
nen: 

• Blijf zoveel mogelijk op de paden. 
• Draag kledij die je armen en benen bedekt en geslo-

ten schoenen. Stop je broekspijpen in je kousen.
• Gebruik een insectenwerend middel met bijvoor-

beeld DEET op de onbedekte huid. Raadpleeg je 
apotheker.

Beten volledig voorkomen is onmogelijk. Bovenstaande 
tips zijn nooit volledig sluitend en bovendien voel je een 
tekenbeet niet. Controle op tekenbeten blijft noodzake-
lijk, maar laat daarvoor je natuurpret niet bederven.

Wees niet gek en doe steeds de tekencheck! 
Noteer de datum en plaats van de tekenbeet en herinner 
jezelf aan het opvolgen van de symptomen. Je kan hier-
voor de app TekenNet gebruiken.

1 2

3

Ga naar de huisarts als je je niet goed voelt of een rode kring ziet 
op de plaats van de tekenbeet.

VAN EEN TEKENBEET KUN JE ZIEK WORDEN.
Controleer jezelf daarom ALTIJD nadat je in de natuur geweest bent. Dezelfde dag nog.

Heb je genoten van een dagje in de tuin, 
het bos of het park?

Fijn! Genieten van de natuur is 
goed voor je gezondheid.

Maar ... wees niet gek! 
Doe dezelfde dag nog de TEKENCHECK!

Super,  
CONTROLEER 

 je lichaam elke 
keer weer  nadat 
je in de natuur 
geweest bent.

Let EEN MAAND LANG op deze  SYMPTOMEN: 

Meer informatie 
en adviezen op 
de website
tekenbeten.be
Noteer de datum en 
plaats van de tekenbeet 
en herinner jezelf aan 
het opvolgen van de 
symptomen.  
Je kunt hiervoor de app 
TekenNet gebruiken.

CONTROLEER je lichaam VAN KOP TOT TEEN, 
want een teek is erg klein en zoekt een warm plekje.

BEN JE 
TEEKVRIJ?

HEB JE EEN TEKENBEET?
VERWIJDER de teek rustig en in één beweging.

Sm
ee

r niets op de teek

Dr
aa

i niet aan de teek

Ve
rb

ran
d de teek niet

Kn
ijp

 de teek niet plat

griepachtige symptomen zoals 
koorts, gewrichts- of spierpijn

een RODE VLEK, 
rond de plaats van 
de beet, die groter 
wordt
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Meer info
www.tekenbeten.be 

www.facebook.com/tekenbeten 
download de app TekenNet



Een nummer met Tom Helsen op-
nemen en promoten tijdens jouw 
studies, viel dat een beetje mee?
JANNE: “Er kwam wel veel bij kijken, 
maar ik ben sowieso een bezige bij. 
Ik geef bv. al zanglessen sinds ik aan 
mijn studies begon. De impact op de 
rest van mijn leven viel goed mee. 
Het was vooral een periode waar ik 
veel goede herinneringen en een pak 
ervaring aan overhoud.  
Ik vond het ook heel maf om mezelf 
op de radio te horen. Veel mensen 
die mij voordien niet kenden, wisten 
nu plots wie ik ben! Dat was wel een 
klein ‘bommetje’.”

Ondertussen bracht Dayanne een 
plaat uit. Welke verwachtingen 
koester je?
JANNE: “Dayanne is een gloednieuwe 
band, dus ik hoop in eerste instan-
tie dat mensen ons leren kennen, 
dat het begint te ‘pruttelen’ en dat 
Dayanne een project wordt dat nog 
heel veel kan groeien!

Stiekem hopen we natuurlijk ook dat 
we op de radio te horen zullen zijn, 
maar we willen vooral snel kunnen 
optreden, want dat is de beste recla-
me.”

DAAN: “We zijn superenthousiast  
en gelóven er ook echt in, zowel in  
Dayanne als in wat we los daarvan 
doen.”

Jullie schreven de nummers tijdens 
de lockdown, hoe hebben jullie dat 
ervaren?
JANNE: “De lockdown in maart vorig 
jaar was het ideale moment om in 
alle traagheid het schrijfproces echt 
te beleven. 

Voor corona waren we bezig met 
studiosessies en optredens. Plots 
hadden we rust, tijd en geen druk. 

Dat was een mooi contrast binnen 
onze beleving van het creatief  
proces.”

DAAN: “Wanneer dat creatief proces 
minder vlot verliep, namen we onze 
tijd en begonnen we op een ander 
moment opnieuw. We hadden die 
tijd ook. In dat opzicht was de lock-
down echt een geschenk voor ons.”

JANNE: “Daan en ik schreven de 
volledige EP* tijdens die eerste lock-
down. In de zomer hebben we de EP 
opgenomen. Het ging dus heel snel.

Wat mogen we in de toekomst nog 
verwachten?
DAAN: “We lanceren binnenkort 
een online concertfilm van onze EP. 
Daarvoor spelen we samen met een 
full band, in tegenstelling tot de EP 
zelf waar enkel Janne en mezelf op te 
horen zijn.

De concertfilm wordt op 30 april 
2021 gepubliceerd op sociale media.

De uitbreiding naar een full band 
met achtergrondzangers en een 
strijkkwartet is ook waar we naartoe 
willen werken voor ons eerste echte 
full album.”

JANNE: “Nu zijn we vooral bezig  
met het zoeken en boeken van op-
tredens, maar de toekomst brengt  
sowieso nieuwe muziek en fijne  
projecten met misschien enkele 
samenwerkingen.”

 
 
*EP: staat voor Extended Play.  
De plaat bevat enkele nummers, maar 
niet zoveel als een full album of LP.

Foto door Alexander Popelier.

Wil jij graag een getalenteerde inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talent delen?
Laat het ons voor 21 mei 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.

JANNE: “Ik hoop dat 
Dayanne een project 
wordt dat kan groeien.”

DAAN: “De lockdown was echt een geschenk voor ons, 
met een heel mooi resultaat!”

22 | EIGEN KWEEK

Even twijfelde Janne Blommaert tussen vroedkunde of het conservatorium. Onder-
tussen zit ze in het laatse jaar conservatorium en kennen we haar van het prachtige 
duet met Tom Helsen. Voor Daan Demeyer, wiens vader beroepsmuzikant is, was 
de keuze voor muziek snel gemaakt. Samen vormen Daan en Janne nu ‘Dayanne’.

EIGEN KWEEK 
Dayanne
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Lijst nuttige nummers?

OOST-VLAANDER
EN

Door je tuin, terras, gevel of balkon als een stukje natuur in te richten, heb je niet alleen een aangename plek om te toeven, 
je draagt ook bij aan een beter klimaat. Daarom zet de Provincie Oost-Vlaanderen zich in voor meer klimaatgezonde tuinen. 
Om hitte, droogte en wateroverlast in de toekomst te bestrijden, zijn twee maatregelen nodig: vergroenen en ontharden.

Doe je mee en geef je meer ruimte aan groen, water en leven in je omgeving? 

Jij en je tuin(tje) zijn een stuk van de klimaatoplossing!

Ontdek de klimaatgezonde tuintips op: www.oost-vlaanderen.be

klimaatgezonde tuin

klimaatgezondetuin@oost-vlaanderen.be #klimaatgezond #maakhetmee
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