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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) 
21 mei en 18 juni 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 - 18u00
woensdag: 10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
vrijdag:  15u00 - 19u00
zaterdag: 10u00 - 12u00

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

ocmw - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00 
donderdagnamiddag: 13u30 - 18u30 
Buiten deze uren is het OCMW niet bereikbaar. 
Aanvragen verwarmingstoelage: enkel op afspraak. 
 
Waregemseweg 35 
T 056 68 00 50 
F 056 68 97 55 
socialedienst@wortegem-petegem.be

Sluitingsdagen mei - juni 2022 
Administratieve diensten en OCMW: 
26 mei, 27 mei, 6 juni en 13 juni
Recyclagepark: 26 mei
Sporthal: 1 mei, 26 mei, 5 juni, 6 juni
Bibliotheek: 6 juni en 13 juni

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 2022 dienen binnen te zijn vóór 1 juni 2022 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 2022 geregistreerd te zijn  
via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 28 juni 2022.

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.



Plots is het daar
het rode uitspansel
een baldakijn zwevend boven onze hoeve
als warme groet aan Wortegem-Petegem
vanuit een ver zuiderland
Saharazand …
langzaam glijdt de gloed van Eekhout naar Biesbos
en vlijt zich zachtjes neer
op de daken van onze nabije buren

de straat is leeg en stil … de wereld klein

Karien Wittebroodt

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. 
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 27 JANUARI 2022

Addendum huishoudelijk reglement
De gemeente- en OCMW-raad keuren met algemeenheid 
van stemmen het addendum van hun huishoudelijk regle-
ment goed om in de mogelijkheid te voorzien om ofwel 
fysiek ofwel digitaal te vergaderen.

Convenant en interlokale vereniging  
Ronde van Vlaanderen voor cyclo
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het convenant over de Ronde van Vlaanderen voor 
Cyclo en de oprichting van de interlokale vereniging 
‘Ronde van Vlaanderen voor cyclo’ goed. Wortegem-Pete-
gem wordt aangeduid als de beherende gemeente van de 
vereniging.

Veiligheid tijdens Ronde van Vlaanderen
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van 
Vlaanderen goed.

Kennisgeving opdrachten werken,  
leveringen en diensten

•  Er wordt beslist om een mobiele beweegbank 
aan te kopen ter waarde van 9.905,06 euro via de 
groepsaankoop “Beweegbanken” die Sport Vlaande-
ren aanbiedt.

•  Er wordt kennisgenomen van en akkoord gegaan 
met het gunningsverslag van Agentschap Wegen 
en Verkeer Oost-Vlaanderen voor mini-competitie 
X40/N0/142-05. De opdracht voor een beperkte 
studieopdracht voor het uitvoeren van wegenis- en 
rioleringswerken in de Kruishoutemseweg N494 
te Wortegem-Petegem en de Anzegemsesteenweg 
N494 te Kruisem tussen kmp 14,3 (thv Oudenaard-
seweg/Vrouweneikstraat te Wortegem-Petegem) 
tot kmp 8,4 (thv kruispunt met Oudenaardsesteen-
weg te Kruisem) met AWV als opdrachtgever en 
TMVW en de gemeentes Wortegem-Petegem en 
Kruisem als mede-opdrachtgever, 

 
 wordt gegund aan de economisch meest voordelige  

en regelmatige inschrijver, namelijk ARCADIS BELGI-
UM NV, voor een totaalbedrag van 222.990,66 euro 
incl. BTW.

Gemeentebelasting op afgifte administratieve stukken
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de aanpassing van de punten C en D van het artikel 
2 van het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2021 
betreffende de gemeentebelasting op de afgifte van ad-
ministratieve stukken voor het aanslagjaar 2022 goed.

Uitbreiden snelheidsregime 30km/u
De gemeenteraad keurt met 15 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA en CD&V) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) het 
aanvullend verkeersreglement betreffende het uitbreiden 
van het snelheidsregime 30 km/u in Wortegem-centrum 
naar de N494 van het begin van de bebouwde kom op de 
Anzegemseweg tot op de Oudenaardseweg voorbij het 
kruispunt met de Vrouweneikstraat goed.

Rechtspositieregeling personeel
De gemeente- en OCMW-raad keuren met algemeenheid 
van stemmen de aanpassing van de rechtspositieregeling 
voor het personeel van de gemeente en het OCMW Wor-
tegem-Petegem en de bijhorende bijlagen goed.

Petitie buurtcomité Oudenaardseweg
De gemeenteraad neemt kennis van de petitie van het 
buurtcomité Oudenaardseweg.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2022

Samenwerking dierenasiel
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van stem-
men om beroep te doen op de diensten van dierenasiel 
The Lucky Stars, Rue Crimont 41, 7890 Ellezelles voor het 
ophalen van honden en keurt hiertoe het voorstel van 
samenwerkingsovereenkomst goed voor een periode van 
1 jaar en dit met ingang van 1 maart 2022.

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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RAADSZITTINGEN Mei en juni
Dinsdag 31 mei 2022 en donderdag 30 juni 2022 om 19u30 stipt

Afhankelijk van de epidemiologische situatie, zal de gemeente- en OCMW-raad digitaal of fysiek doorgaan. 
De juiste informatie vind je in de agenda van de betreffende raadszitting. 

Audio-opnames van de gemeente- en OCMW-raad kan je via onze website beluisteren.  
De livestreams kan je volgen op www.facebook.be/Wortegem.Petegem.

Reglementering motorclubs in Politiezone Vlaamse 
Ardennen
De politieverordening betreffende de reglementering van 
motorclubs in de Politiezone Vlaamse Ardennen wordt 
met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

Belastingreglement gemeentelijke milieubelasting
Het belastingreglement van 19 december 2019 houdende 
de vestiging voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 
van een algemene gemeentelijke milieubelasting, gewij-
zigd door de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 
2021, wordt met algemeenheid van stemmen opgeheven 
voor wat het aanslagjaar 2022 betreft.

Subsidiemogelijkheden via de gemeente
Meer informatie vind je op www.wortegem-petegem.be 
Hieronder alvast een beknopt overzicht:

Milieu:
-  Bijvriendelijke beplanting: de premie bedraagt 80 

% van de totale aankoopprijs (excl. btw), met een 
maximum van 125 euro per jaar. De soortenlijst die in 
aanmerking komt is terug te vinden op de gemeente-
lijke website.

- Zonneboiler: de premie bedraagt 250 euro voor de 
plaatsing van een zonneboiler.

- Mulchmaaier / hakselaar: de premie bedraagt 10 % 
van de netto aankoopprijs (excl. btw), met een maxi-
mum van 100 euro per machine.

- Buitengebruikstellen stookolietank: de premie be-
draagt 300 euro voor het reinigen en verwijderen van 
de tank of 200 euro voor het reinigen en opvullen van 
de tank.

- Kleine landschapselementen: er wordt een premie 
voorzien voor de aanplant en het onderhoud van 
kleine landschapselementen zoals knotbomen, fruit-
bomen, hagen en kaphagen. Jaarlijks bedraagt de pre-
mie maximaal 370 euro en geldt enkel in het landelijk 
gebied en niet op de huiskavel.

- Zwaluwnesten: de premie voor het in stand houden 
van bewoonde nesten voor huis- en boerenzwalu-
wen bedraagt 15 euro voor minder dan 3 bewoonde 
nesten, 25 euro voor 3 tot en met 5 nesten en 40 euro 
voor een kolonie vanaf 6 bewoonde zwaluwnesten.

Landbouw:
- Groenbemesting: de premie voor het inzaaien van 

groenbemesters bedraagt 25 euro per hectare inge-
zaaid akkerland.

- Grondontleding: de jaarlijkse grondontledingspremie 
bedraagt 15 euro per staal, met een maximum van 1 
staal per begonnen schijf van 5 hectare bebouwde op-
pervlakte in Wortegem-Petegem. Er worden jaarlijks 
maximaal 5 stalen gesubsidieerd.

- Meststaalanalyse: de premie voor mestanalyses 
bedraagt 15 euro per staal, met een maximum van 2 
stalen per jaar.

Burgerzaken en welzijn:
-  Herbruikbare luiers: helft van de factuurprijs met een 

maximum van 75 euro per kind.

-  Zorgpremie voor personen die instaan voor de zorg 
voor een persoon met een beperking: 300 euro per 
jaar voor personen die voldoen aan de voorwaarden.

- Premie ontwikkelingssamenwerking: 500 euro voor 
burgers die als vrijwilliger meewerken aan een project 
in/voor een ontwikkelingsland.

Sport/jeugd/toerisme: 
Vrijetijdsactiviteiten zijn er voor iedereen, maar niet 
iedereen is op de hoogte van de voordelen waar je van 
kan genieten. Met onze nieuwe voordelenbrochure die je 
kan downloaden via de qr-code hoopt het lokaal bestuur 
daar verandering in te brengen. Voor sommige activitei-
ten heb je misschien recht op een voordeeltarief. Hoe 
je dit voordeel aanvraagt, wordt steeds vermeld bij de 
betreffende activiteit. Wil je eens vrijblijvend langsko-
men bij de sociale dienst om eventuele voordelen voor 
jou te bespreken? Dat kan! Maak een afspraak via socia-
ledienst@wortegem-petegem.be of 056 68 00 50. Heb 
jij recht op het sociaal tarief? Geef dan een seintje aan de 
jeugddienst of de sociale dienst na inschrijving van een 
activiteit. 

https://www.wortegem-petegem.be/sites/default/
files/2021-11/voordelengids_web.pdf

Scan onze voordelenbrochure  
via deze QR-code



Verkeersboetes: 
moderne layout

 en klare taal

WAT IS ER VERANDERD?  

ONDERSCHEID BURGER-ONDERNEMING 

Burgers en ondernemingen ontvangen vanaf nu verschil-
lende boetebrieven. Concreet verschilt de boodschap op 
de eerste pagina van de brief.  

Burgers kunnen een verkeersboete betalen of betwis-
ten. Het te betalen bedrag en de verschillende beta-
lingsmogelijkheden staan daarom op een transparante 
manier op de eerste pagina weergegeven.  

Ondernemingen zijn niet verplicht om de verkeersboete 
te betalen. Wel moeten zij binnen de 15 dagen na ver-
zenddatum van de boete de verantwoordelijke bestuur-
der identificeren. De eerste pagina van de boetebrief 
licht daarom deze identificatieplicht op een duidelijke 
manier toe en somt de verschillende manieren op om 
aan deze plicht te voldoen.  

MODERNE LAY-OUT 

De nieuwe boetes hebben een moderne lay-out. De 
nieuwe lay-out brengt structuur aan met behulp van vi-
suele elementen, wat de leesbaarheid vergroot. In één 
oogopslag kunnen overtreders kennisnemen van de 
vastgestelde overtreding en de acties die men dient te 
ondernemen.  

KLARE TAAL 

Ten slotte zijn de nieuwe brieven opgesteld in een klare 
taal. Dankzij korte, eenduidige zinnen en een minimaal 
gebruik van juridisch vakjargon zijn de brieven gemakke-
lijk te begrijpen.  

DIGITALE OPLOSSINGEN 

De nieuwe boetebrieven benadrukken de verschillende 
mogelijkheden die burgers en ondernemingen hebben 
om hun boetes volledig digitaal te beheren. Zo kunnen 
zij via https://justonweb.be/fines hun boete snel en veilig 
betalen of volledig digitaal betwisten (na login met een 
digitale sleutel zoals eID of itsme).  

Ondernemingen kunnen op deze website bovendien vol-
ledig digitaal de bestuurder identificeren. Ook kunnen zij 
de rollen ‘Verkeersboetes’ en ‘Strafrechtelijke boetes’ toe-
wijzen aan hun medewerkers. Na login met een digitale 
sleutel (bijv. eID of itsme) kunnen deze dan de boetes 
beheren en afhandelen in naam van de onderneming.  

ONDERNEMINGEN: WEES GEWAARSCHUWD 

Ondernemingen zijn volgens art.67ter van de wegver-
keerswet ertoe gehouden om de bestuurder van het 
voertuig op het moment van de overtreding te iden-
tificeren. Dit dient te gebeuren binnen de 15 dagen na 
verzenddatum van de boete. Doet een onderneming dit 
niet of te laat, dan riskeert deze een boete tussen de 200 
en 4000 euro of een dagvaarding voor de rechtbank.  

Justitie roept ondernemingen dan ook op om zo snel 
mogelijk via https://justonweb.be/fines de bestuurder 
te identificeren voor alle verkeersovertredingen en zo 
een boete voor een inbreuk op art.67ter vermijden.

Sedert 20 december 2021 zien de boetebrieven die Belgische overtreders ontvangen 
voor een verkeersovertreding er anders uit. De nieuwe modellen zijn duidelijker, 
moderner en vooral beter aangepast aan de noden van de overtreder. 
Via https://justonweb.be/fines kunnen burgers en ondernemingen onmiddellijk 
hun boete betalen, betwisten of de verantwoordelijke bestuurder identificeren. Bo-
vendien krijgt elke overtreder via dit platform toegang tot alle digitale functiona-
liteiten voor het beheer van hun boetes. Op deze manier wil justitie haar diensten 
transparanter, gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken.
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EEN ONMIDDELLIJKE INNING VOOR ONDERNEMINGEN

EEN ONMIDDELLIJKE INNING VOOR BURGERS

DE NIEUWE BOETEBRIEVEN ZIEN ER ALS VOLGT UIT:  DE NIEUWE BOETEBRIEVEN ZIEN ER ALS VOLGT UIT:  



burgerzaken

Wil jij een huwelijk, jubileum, geboorte of overlijden in het infoblad melden? 
Sinds de nieuwe GDPR-wetgeving mogen geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea niet zonder  

toestemming gepubliceerd worden.  
 

Wil jij dit nieuws wel graag delen via het infoblad?  
Neem dan contact op met de dienst burgerzaken via het nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar 

bevolking@wortegem-petegem.be. 

8 | BURGERZAKEN

Deze info wordt gepubliceerd 
met toestemming van de betrokkenen.

Maurice Moerman en Paulette Royaert
07.04.2022 - Gouden bruiloft

Jean-Pierre Van Simaeys en Lidiane Decroix
10.03.2022 - Gouden bruiloft

Roger De Raedt en Linda Franck
10.03.2022 - Gouden bruiloft

Hartelijke
gelukwensen!
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Doe mee aan de burgerbevraging!

Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Pete-
gem onderzoeken samen of een doorgedreven samen-
werking of fusie hen allen kan versterken. Een studie 
brengt momenteel de kansen en de risico’s in kaart. Ook 
de stem van de inwoners is belangrijk in deze denkoe-
fening. Welke meerwaarde zie je en wat zijn je bezorgd-
heden? Via een vragenlijst kun je nu al input geven. 
Nog voor de zomer volgt er dan een debatavond in elke 
gemeente. 

Versterkte samenwerking of fusie is geen doel op zich. 
Het is een middel om de krachten te bundelen. Er komen 
steeds méér en complexere taken en uitdagingen af op 
steden en gemeenten. Maar elke gemeente afzonderlijk 
beschikt niet altijd over genoeg mensen en middelen 
om al die uitdagingen het hoofd te bieden. Samenwer-
ken is een mogelijke oplossing. Budgetten en expertise 
samenbrengen zorgt voor meer daadkracht. De Vlaamse 
overheid stimuleert steden en gemeenten om hierover 
na te denken. Bij een vrijwillige fusie geeft Vlaanderen 
een financiële duw in de rug. Als Oudenaarde, Kruisem, 
Kluisbergen en Wortegem-Petegem zouden fuseren, 
bedraagt die duw 30 miljoen EUR. 

Samenwerken loont

Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Pete-
gem onderzoeken daarom het scenario van een versterk-
te samenwerking of fusie. De vier buren werken vandaag 
al op vele fronten samen en dat werpt zijn vruchten af. 
Zo speelde de intergemeentelijke veiligheidscel kort op 
de bal tijdens de coronacrisis met doortastend beleid 
over de gemeentegrenzen heen. Misschien kunnen ze 
de krachten ook op andere fronten bundelen?  Om de 
dienstverlening nog te verbeteren en gemeentelijke 
organisaties sterker te maken. Of door budgetten samen 
te leggen voor investeringen die alle burgers ten goede 
komen. Of om meer gewicht in de schaal te leggen op 
bovenlokaal vlak.

Neem deel aan deze denkoefening

Samenwerken biedt veel kansen. Daarom is de piste om 
te fuseren het onderzoeken waard. Anderzijds leven er 
ook bezorgdheden. Een extern bureau voert een objec-
tieve studie uit over de haalbaarheid van dit verhaal. De 
4 gemeenten laten niet alleen de kansen maar ook de 
mogelijke risico’s in kaart brengen. Oudenaarde, Kruisem, 
Kluisbergen en Wortegem-Petegem willen hun inwoners 
bij deze denkoefening betrekken. Via een vragenlijst 
wordt zo veel mogelijk input verzameld. Wat zouden de 
voordelen van een fusie kunnen zijn? Welke bekommer-
nissen leven er? De reacties dienen als input voor een 
debatavond in elke gemeente. De resultaten van het on-
derzoek en de burgerconsultatie worden meegenomen 
in de politieke afweging. De beslissing om een mogelijke 
fusie al dan niet verder uit te werken valt pas eind 2022. 
De 4 gemeenteraden zullen hun akkoord moeten geven.

Laat je stem horen!  
Vul de vragenlijst in vóór 23 mei 2022 op  
https://common-ground.typeform.com/vlaamseardennen

Je vindt deze link ook op onze website  
en via de Facebook-pagina. 
Er wordt tevens een papieren versie ter beschikking gesteld.

Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem onderzoeken
versterkte samenwerking.
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Open call
Heb jij artistiek talent, werk je als 
kunstenaar alleen of in groep en ben 
je minstens 16 jaar? Dan hebben wij 
jou nodig! Om elke deelgemeente op 
te fleuren, organiseert het lokaal be-
stuur een ‘open call’ voor het ontwer-
pen, vervaardigen en plaatsen van 
een origineel kunstwerk. Het werk 
heeft bij voorkeur een permanent 
karakter, is duurzaam en weer- en 
windbestendig. 

Voel jij je geroepen? Stel je dan 
kandidaat en wie weet bewonderen 
we jouw kunst binnenkort in onze 
gemeente. Meer info vind je op  
wortegem-petegem.be/opencall.

Kijk, ik fiets!
Kan je kind al fietsen met steunwiel-
tjes, maar weet je niet goed hoe het 
nu verder moet? Wil je graag zelf 
jouw kapoen begeleiden zodat je 
trots van op de eerste rij kan meekij-
ken wat hij/zij al kan? Dan is ‘Kijk, ik 
fiets’ echt iets voor jou! Een ervaren 
lesgeversteam staat klaar voor de 
volgende stap!

Ieder kind brengt zijn eigen fiets 
(zonder steunwieltjes) en een vol-
wassen begeleider mee. 

Voor wie: Elke kleuter (vanaf 3,5 
jaar) of kind dat met steunwieltjes 
kan rijden is van harte welkom.

Wanneer: zaterdag 4 juni 2022 
(14u-17u)

Waar: Tent domein de Ghellinck, 
Kortrijkstraat 110C, 9790 Worte-
gem-Petegem

Kostprijs: gratis

Inschrijven: wortegem-pete-
gem.i-active.be (mogelijk vanaf 2 mei 
2022 om 10u)

Inbegrepen: verzekering, een drankje 
en een diploma voor de kinderen

Mee te brengen:

- Fiets van het kind. (Opgelet: verwij-
der vooraf de steunwieltjes)

- Zorg voor sportschoenen en 
sportieve kledij, ook als ouder zal je 
actief zijn.

nieuws  
berichten

Middaghulp gezocht
Tijdens onze vakantiewerking op 
het domein de Ghellinck wordt er 
een warme maaltijd aangeboden 
aan de kinderen.  
We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die ’s middags een handje willen 
helpen zodat de animatoren zich 
kunnen voorbereiden op de namid-
dagactiviteiten.

Wat houdt dit precies in?

•  Borden, bestek en bekers  
 afwassen 
•  Voedselbakjes afwassen 
•  Toiletten poetsen 
•  Eenmaal per week  
 de kantine poetsen

Wanneer? 
Zomervakantie  
•  1 juli: Speelkriebels 
•  4 tot 8 juli: Speelkriebels 
•  11 tot 15 juli: Speelkriebels 
•  18 juli tot 22 juli: Speelkriebels  
 (gesloten op 21/7) 
•  25 juli tot 29 juli: Speelkriebels 
•  1 augustus tot 5 augustus:  
 Speelkriebels 
•  8 tot 12 augustus: Sportkamp  
•  16 tot 19 augustus: Sportkamp

Dit telkens van 12u00 tot 14u00 en 
op donderdag tot 15u00. Je hoeft 
niet alle weken beschikbaar te zijn, 
samen met de vrijwilligers maken 
we een planning op. 

Wat bieden wij jou aan 
•  Een forfaitaire  
 vrijwilligersvergoeding van  
 € 15 op maandag, dinsdag,  
 woensdag en vrijdag en € 22,5  
 op donderdag.  
•  Een kilometervergoeding indien 
 je meer dan 3 kilometer van het  
 domein de Ghellinck woont.  
•  Een warme maaltijd. 
•  Heel wat lachende  
 kindersnoetjes en dankbare  
 animatoren.



GROEPSAANKOOP #1000REGENTONNEN
Van 19 april tot 30 mei 2022 kunnen alle inwoners van 
Wortegem-Petegem een duurzame regenton aankopen 
aan een interessante prijs via een groepsaankoop. De ac-
tie kadert in de Zuid-Oost-Vlaamse campagne #1000re-
gentonnen. Het streefdoel is dat er in onze regio dui-
zend regentonnen bijkomen, goed voor 300.000 m³ 
wateropvang.  

Ook Wortegem-Petegem ondersteunt deze actie maar 
al te graag. Zo bouwen we mee aan de doelstelling uit 
het Lokaal Energie-en Klimaatplan om 1m³ water op te 
vangen per inwoner.  

Het belang van wateropvang

Regenwater is een kostbaar goed. Droge zomers met 
een tekort aan water vormen een probleem voor 
landbouw en natuur. En een teveel aan water leidt tot 
wateroverlast, soms met vernietigende kracht. Met een 
regenton vang je hemelwater op zodat er minder naar 
de riool wegvloeit. Je kan het gebruiken in je tuin of om 
je auto of fiets te wassen. Zo bespaar je heel wat liters 
op je stadswaterverbruik. Regenwater bevat nauwelijks 
kalk, waardoor het goed is voor je bloemen en planten. 

Met een regenton doe je goed voor de natuur, bespaar 
je op je waterfactuur en help je mee om jouw gemeente 
klimaatbestendig te maken.

Zo bestel je jouw regenton 

De campagne #1000regentonnen startte op 19 april 
2022. Vanaf die dag kan je op de website www.1000re-
gentonnen.be een regenton bestellen. Je kan kiezen uit 
drie types: een standaardton, een muurmodel en een 
designmodel met bloembak. 

Het zijn stuk voor stuk kwalitatieve, duurzame en weer-
bestendige tonnen. 

Je ton wordt thuis geleverd. Als je wil, kan je ze bij de 
levering laten aansluiten op je regenpijp. 

De groepsaankoop regentonnen is een initiatief van 
streekintercommunale SOLVA in samenwerking met 
afvalintercommunales ILVA en IVLA.

Schrijf je dan voor 30 mei 2O22 
in  voor de groepsaankoop via 
onze website.  Jij en 999 anderen 
kopen hier voordelig een eigen 
regenton. Zo bespaar je binnenkort 
liters water. Een goede zaak voor 
jou én het klimaat!

WWW.1OOOREGENTONNEN.BE

V.U. Bart Wallays, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem

VOOR JE PORTEMONNEE 
ÉN VOOR HET KLIMAAT

Wil je ook een ton geluk?
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Op 1 juli 2022 wordt de kerk van Wortegem officieel ont-
trokken aan de eredienst. Dit betekent dat het gebouw 
ontwijd wordt en dus niet langer als kerk kan gebruikt 
worden.

In samenspraak tussen het kerkbestuur en de gemeente 
zullen er vanaf 1 juni 2022 geen erediensten meer door-
gaan.  
Vanaf die datum wordt het kerkgebouw leeggemaakt en 
gaan alle begrafenissen, huwelijken, gelegenheidsvierin-
gen, … door in de Sint-Martinuskerk Petegem.

Bij deze gelegenheid nodigen we alle parochianen uit: 
op vrijdag 3 juni 2022 om 19.00 uur om in onze kerk 
samen eucharistie te vieren en op dinsdag 7 juni 2022 
om 19.00 uur om te genieten van een sfeervol concert  
met de befaamde violist Sigiswald Kuijken 
met de overhandiging van de sleutels  
aan het gemeentebestuur.

DANKBAAR VOOR HET VERLEDEN  
EN HOOPVOL VOOR DE TOEKOMST.

Nieuws uit de O.-L.-Vrouw Geboortekerk Wortegem
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Wegenwerken ‘De Vlecht’
WAT EN WAAROM?

Vlottere doorstroming aan op- en afritten

De doorstroming op het complex van de E17 met de  
Expresweg (N382) is dringend aan verbetering toe.  
Door de drukte op de snelweg, sta je vaak aan te schui-
ven om de snelweg op of af te rijden. Tijdens de spits 
reiken de files tot op de E17, met gevaarlijke situaties op 
de snelweg als gevolg.

Diverging Diamond Interchange of ‘Vlecht’

Het complex wordt op een vernuftige manier helemaal 
opnieuw ingericht. In de toekomst wordt het verkeer op 
de Expresweg vóór de brug over de E17 met verkeerslich-
ten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen 
de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen 
opnieuw op zijn weghelft rijdt. Deze techniek zorgt 
ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden 
maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo 
verloopt het verkeer op de Expresweg een stuk vlotter 
en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost. Dit 
systeem, ook wel een ‘vlecht’ of Diverging Diamond 
Interchange genoemd, wordt de eerste van zijn soort in 
België.

Meer info vind je op wegenenverkeer.be/werken/aanleg-
van-de-vlecht-waregem

’t Hinkelpad, winnaar grote voorleesweek
Voorleesweek 2021, wat keken we er naar uit…  
Ouders en grootouders gezellig bij ons in de leeshoek. 

Helaas, voor het tweede jaar op een rij mocht dit niet, 
we hoeven niet uit te leggen waarom. 

Toch lieten we dit moment niet zomaar voorbij gaan. De 
juffen trokken eens naar een andere klas en vertelden er 
de mooiste verhalen. Een aantal ouders en grootouders 
maakten, net zoals vorig schooljaar, filmpjes die we in de 
klas konden tonen.

Het was genieten voor de allerkleinsten en de oudsten 
op school!

We brachten de Vlaamse Confederatie van Ouders en 
Ouderverenigingen (VCOV), organisator van De Grote 
Voorleesdag op de hoogte en enkele weken later kregen 
we het fantastische nieuws: We waren winnaar! 

Enkele weken later ontvingen we een heus boekenpak-
ket!

Ellen De Coene, directie ’t Hinkelpad

Wist je dat je verschillende attesten en uittreksels uit 
het bevolkingsregister thuis kan downloaden en uit-
printen? Makkelijk, snel en zonder verplaatsing!

In 2021 noteerden we 373 aanvragen via ons e-loket 
op www.wortegem-petegem.be.

De meeste documenten worden volautomatisch digi-
taal 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.

e-loket: snel en makkelijk
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Zomersportkamp Sprookjesbos 

WAT?  
Met dagelijkse spelletjes in een sprookjesthema sparen 
we goudstukken om onze schat aan te vullen. Iedere dag 
krijgen we een spannend sprookje te horen en staat de 
hele dag in thema daarvan. Natuurlijk knutselen we ook 
de gekste sprookjesdieren. 

VOOR WIE?  
Voor kleuters van 3-6 jaar. 

WAAR?  
Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 72,  
9790 Wortegem-Petegem 

WANNEER?  
Maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus 2022.  
(5 dagen) 

Elke dag van 9u tot 16u. 

Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u tot 9u en 
na-opvang van 16u tot 17u. Wie gebruik maakt van de 
opvang betaalt 25 euro extra. 

KOSTPRIJS?  
Voor 5 dagen sportplezier betaal je als inwoner van  
Wortegem-Petegem 50 euro. Niet-inwoners betalen 60 
euro. Het 2de kind uit het gezin krijgt een reductie van 
20%. Wie een sociaal tarief geniet, krijgt 75% korting. 

MAALTIJDEN?  
Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. 
De warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en 
dessert. Voor dit alles betaalt u 20 euro extra. Natuurlijk 
kan je ook je boterhammen meebrengen van thuis. 

We voorzien elke dag in een drankje per deelnemer. 

INSCHRIJVEN?  
Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 

De inschrijvingen voor dit sportkamp startten op maan-
dag 7 maart 2022.

speelkriebels

Van 1 juli tot 5 augustus 2022 zet 
Speelkriebels opnieuw elke werkdag 
zijn deuren open in domein de Ghel-
linck voor kleuters, lagere schoolkin-
deren en tieners. Schrijf je nu in via 
https://wortegem-petegem.i-active.
be. 

Inclusie op het speelplein 

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 2022 contact op te 
nemen met Silke van de jeugddienst. 
Wij komen graag eens langs voor 
een kennismakingsgesprek.

Gezocht: animatoren
Ben jij het spelen nog lang niet 
verleerd? Wil je kinderen samen met 
een topteam een fantastische vakan-
tie 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 kunnen 
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 ons 
Speelkriebelsterras op vrijdag 20 
mei 2022 vanaf 20u (sporthal de 
Ruffel). Check onze facebookpagina 
of contacteer Silke van de jeugd-
dienst voor meer 
informatie. 
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Zingen met peuters en kleuters

Een workshop waar muziek in zit! 

Jonge kinderen vinden het heerlijk om te zingen en te 
bewegen, zeker als dat kan met andere kinderen van 
dezelfde leeftijd. Peuters en kleuters hebben vaak ook 
energie voor tien. Samen liedjes zingen of bewegen is 
dan net als voorlezen: een noodzakelijk rustpunt.

Bovendien is het een uitstekende manier om die energie 
in goede banen te leiden en bevorderen liedjes en stem-
spelletjes de taalontwikkeling en woordenschat.

Stemspelletjes, stemimprovisaties, liedjes met gebruik 
van kleine instrumentjes en attributen, liedjes zonder 
woorden, vormen de basis van deze workshop. Zingen, 
luisteren, spel en beweging staan centraal. Je gaat samen 
met je kind aan de slag en ontdekt hoe je ook thuis sa-
men muziek kan maken.

Er is geen muzikale of zangtechnische bagage vereist. De 
spelvormen zijn zeer toegankelijk en nodigen peuters, 
kleuters, ouders en grootouders uit in een leuke samen-
werking.

Maar bovenal is zingen met je kind gewoon plezant!

Het Huis van het Kind organiseert in samenwerking met 
de Gezinsbond 2 workshops voor peuters en kleuters en 
hun ouders.

Praktisch:

Zondag 22 mei 2022 in de kleine sportzaal van Sporthal 
De Ruffel – Nellekensweg 1

    • Zingen met peuters (1,5 tot 3 jaar) – 9u tot 10u -  max. 
12 duo’s

    • Zingen met kleuters (3 tot 6 jaar) – 10u30 tot 11u30 – 
max. 12 duo’s

Breng voor jezelf en je kind een kussen mee waar je kan 
op zitten.

De activiteit is gratis voor inwoners van Wortegem-Pete-
gem

Inschrijven vóór 16 mei 2022 bij Dienst Welzijn -  
Stefanie Dhaenens – 056/68.81.14  
of stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be

Onder begeleiding van Jozefien Derweduwen

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem
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Zomersportkamp Wereld Spelen 

WAT?  
Iedereen kent de Olympische Spelen… Maar ken jij de 
Wereld Spelen? Een selectie van sporten die de Olympi-
sche Spelen niet haalden. Deze week staan o.a. ultima-
te frisbee, petanque , touwtrekken en het onbekende 
vuistbal op het programma. Word jij de kampioen van de 
Wereld Spelen? 

VOOR WIE?  
Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 

WAAR?  
Sporthal de Ruffel, Nellekensweg 1,  
9790 Wortegem-Petegem 

WANNEER?  
Maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus 2022.  
(5 dagen) 

Elke dag van 9u tot 16u. 

Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u tot 9u en 
na-opvang van 16u tot 17u. Wie gebruik maakt van de 
opvang betaalt 25 euro extra. 

KOSTPRIJS?  
Voor 5 dagen sportplezier betaal je als inwoner van  
Wortegem-Petegem 50 euro. Niet-inwoners betalen 60 
euro. Het 2de kind uit het gezin krijgt een reductie van 
20%. Wie een sociaal tarief geniet, krijgt 75% korting. 

MAALTIJDEN?  
Er is geen mogelijkheid om een warme maaltijd te  
nuttigen. Je voorziet dus in je eigen lunchpakket. 

We voorzien elke dag in een drankje per deelnemer. 

INSCHRIJVEN? 

Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 

De inschrijvingen voor dit sportkamp startten op maan-
dag 7 maart 2022.

Zorg dat je goed voorbereid op reis 
vertrekt zodat je niet voor onver-
wachte kosten staat of je jouw reis 
dient uit te stellen of af te lasten.

Daarom geven we je als gemeente-
bestuur graag de volgende tips:

1)  Controleer goed jouw documen-
ten van het reisbureau of op de 
website www.diplomatie.be of je 
over de juiste reisdocumenten 
(identiteitskaart, internationaal 
reispaspoort, kids-ID, visum, inen-
tingsbewijs) beschikt.

2)  Check zeker ook hoe lang je reis-
documenten nog geldig dienen 
te zijn voor het desbetreffende 
land (vb. identiteitskaart dient 
nog 6 maanden geldig te zijn voor 
Turkije). 

3)  Voor wie met de auto op reis 
gaat naar Frankrijk, Duitsland of 
Spanje, of daar een wagen huurt, 
is het aan te raden het papieren 
rijbewijs om te wisselen 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 je kind alleen of in het ge-
zelschap van andere volwassenen 
dan de ouders? Dan is het raad-
zaam schriftelijke toestemming 
te geven onder vorm van een 
reistoelating. Die kan je als ou-
der laten opmaken op de dienst 
burgerzaken.

6)  Heb je twijfels of vragen over je 
reisdocumenten, aarzel zeker niet 
om contact op te nemen met de 
dienst burgerzaken.

Prettige vakantie!

Vakantieplannen? Vertrek zorgeloos op vakantie!
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quizvraag
Proficiat Hannes, jij wist dat de foto werd genomen op  de 
hoek van de Tjammelsstraat en de Waregemseweg en wint 
een cadeaubon voor restaurant Ayuryoga.

Misschien ben je hier al eens geweest voor een trouw 
of jubileum, maar hoe heet deze prachtige bibliotheek 
volledig?

TIP: De heemkundige kring Bouveloo bracht er een publi-
catie over uit.  

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een 360° Bon en 
een toeristisch prijzenpakket! Stuur je antwoord voor 31 mei 
2022 naar toerisme@wortegem-petegem.be of Dienst Toeris-
me Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Vermeld 
daarbij zeker je adresgegevens. Veel succes!

Zelf een idee voor een leuke quizvraag? Geef het door aan de 
dienst toerisme. 

De Strijkwinkel

 

 
 

STRIJKEN -  NIEUWKUIS

 
GRIJKOORT - 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

De strijkwinkel is 
gesloten op  

2/05, Feest vd Arbeid
26 en 27/05 Hemelvaart

6/06 Pinksteren



55 +

  

Programma 
Rond 08.00 uur   Vertrek op de parking van het gemeentelijk Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C, 9790 

Wortegem-Petegem 
                      (na inschrijving ontvang je nog het specifiek vertrekuur) 

09.45 uur  Koffie aan zee @ strandbar de Piraat  
10.30 uur  Sportactiviteiten op het strand 
12.00 uur  Middagmaal @ strandbar de Piraat 
13.45 uur   Groepswandeling Cadzand-bad naar Retranchement van 4,75 km 
16.00 uur  Verplaatsing Retranchement naar Sluis met vrij bezoek 
18.00 uur   Vertrek richting Wortegem-Petegem 
 
Prijs  35,00 euro (busvervoer, sportactiviteiten, koffie, middagmaal, dessert en verzekering)  
 
Kledij    Aangepaste sportkledij voor op het strand en voor de wandeling (regenkledij) 
 

 
 

Inschrijven vóór 27 mei 2022 bij jouw gemeentelijke sportdienst 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Naam……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

Keuze middagmaal: 

 Fishsticks + frietjes  

 Vol-au-vent + frietjes  

De gemeente Wortegem-Petegem verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer 
informatie, zie https://www.wortegem-petegem.be/privacyverklaring. 

NIEUWSBERICHTEN | 17
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Vervoerdienst van het OCMW
 
De Belauto is een dienst die mensen met vervoersmoei-
lijkheden helpt om zich te verplaatsen (o.a. 65-plussers, 
andersvaliden, of mensen in sociale noodsituatie). Onze 
vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer naar bijvoor-
beeld bijeenkomsten, dokters- of tandartsbezoek, zieken-
huisraadplegingen, boodschappen, …

Als gebruiker mag uw inkomen niet hoger zijn dan 2 x 
het bedrag leefloon, concreet betekent dit:

•  Voor samenwonende echtgenoten of alleenstaanden 
met kinderlast: maximum 2.898,30 euro/maand

•  Voor samenwonend persoon: maximum 1.429,72 
euro/maand

•  Voor alleenstaande personen: maximum 2.144,60 
euro/maand

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12 euro en je betaalt aan 
de vrijwilliger 0,37 euro per kilometer vanaf zijn/haar 
thuisadres tot aan de bestemmingsplaats en terug. Het 
vervoer wordt minimum 2 dagen op voorhand aange-
vraagd.

Wens je gebruik te maken van onze vervoerdienst, neem 
dan contact op met de maatschappelijk werker verant-
woordelijk voor de Belauto, Mia Vandenbuerie (Mia.
vandebuerie@wortegem-petegem.be of via het nummer 
056 68 00 50).

Pamperbank 
De aankoop van luiers weegt zwaar door op het budget 
van gezinnen met een laag inkomen of personen met 
financiële problemen. Daarom verzamelen wij luierover-
schotten om aan te bieden aan ons doelpubliek.

Heb je nog luiers op voorraad die te klein zijn voor je 
kindje of die niet meer gedragen zullen worden, dan kun-
nen deze afgegeven worden op het recyclagepark. Wij 
zorgen dat ze goed terecht komen.

 

Nieuw personeelslid 
Inge Callewaert werd op 22 februari 2022 aangesteld als 
maatschappelijk werker bij de sociale dienst.

Wortegem-Petegem solidair met Oekraïne

De beelden van de inval van Rusland in Oekraïne laten 
niemand onberoerd. Er vielen al heel wat slachtoffers, 
zowel militairen als onschuldige burgers. Velen zijn dan 
ook op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Vanaf 1 maart 
2022 hangen de vlaggen aan het gemeentehuis halfstok 
en werd de Oekraïense vlag gehesen. Op deze manier 
wil de gemeente steun betuigen aan de vele getroffen 
inwoners van Oekraïne.

De federale en Vlaamse overheid lanceerden de infor-
matiewebsites www.info-ukraine.be en https://www.
vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine met als doel 
alle informatie over de situatie en de impact op ons land 
ervan te centraliseren. 

Intussen vangen reeds enkele gezinnen uit Worte-
gem-Petegem Oekraïense vluchtelingen op. De gemeen-
te bedankt hen voor de solidariteit die zij aan de dag 
leggen. 

Wil je als inwoner van Wortegem-Petegem jouw steentje 
bijdragen? Wil je Oekraïense vluchtelingen opvangen of 
heb je een woning die tijdelijk leegstaat en die je ter be-

schikking wil stellen? Stuur een mailtje naar bevolking@
wortegem-petegem.be. Onze dienst neemt contact met 
je op en bezorgt je de nodige informatie. Ook met vra-
gen kan je hier terecht.
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Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een 
openbaar onderzoek over de vast te stellen inven-
taris van het bouwkundig erfgoed van de provincie 
Oost-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van 
het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het open-
baar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina: 

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/
vaststelling-oost-vlaanderen.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier 
raadplegen op een computer die daarvoor ter beschik-
king is gesteld in het kantoor in Gent. In het Virginie 
Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 
9000 Gent, ben je welkom na afspraak op 09-276 24 40 
of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be. 

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je 
van 1 april tot en met 30 mei 2022 aan het agentschap 
Onroerend Erfgoed. 

Dat kan op drie manieren:

-  Bij voorkeur via het digitale formulier op de web-
pagina van het openbaar onderzoek: https://open-
bareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststel-
ling-oost-vlaanderen. 

-  Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed,  
t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Haven-
laan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als 
indiendatum.

-  Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend 
Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin 
Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent. 

Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na af-
spraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroer-
enderfgoed.be

OPENBAAR ONDERZOEK - 01/04/2022 tot en met 30/05/2022

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Ouderenfeest

NIEUWE DATUM
10 juni 2022

Reserveer die namiddag alvast in je agenda!

Had je reeds kaarten gekocht voor november 
2021?  Deze blijven geldig voor 10/06/2022.

 
Er zijn nog extra kaarten beschikbaar via Lisa 

van het OCMW. Deze kunnen opgehaald worden 
na afspraak (T 056 68 00 50).



dag van
het park
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gemeentewortegempetegem

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
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Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Activiteiten
meespeeltheater ‘de werf’ doorlopend van 14u -18u
We maken schetsen, bestuderen plannen… De werf groeit steeds verder uit tot een 
heerlijk fantasiespel, met een machtig resultaat: een megaspeeltoestel voor alle 
aanwezige kinderen!

Braziliaanse percussie doorlopend van 14u -18u
Een percussionist tovert de groep om tot een ware sambaband.

rein de vos 15u /16u /17u  duur: 30 minuten 
Rein brengt samen met Stefaan, de eigenzinnige weespelikaan, een grappig, interactief 
en muzikaal verhaal.

circus tico circusinitiatie doorlopend van 14u -18u
steltenact van 14u - 16u / acrobatenshow van 16u - 18u
Diabolo’s, jongleerballetjes, Chinese bordjes, ton, bal, éénwieler, kegels, ringen… 
Je mag er zelf mee aan de slag. Je kan de circusartiesten ook zelf aan het werk zien 
tijdens een steltenact en acrobatenshow.

Chonk - Pintura Mágica doorlopend van 14u -18u
Hoe ziet jouw fantasiewereld eruit? Met Pintura Mágica kun je voor één keer in je eigen 
fantasiewereld stappen.

theater savooi doorlopend van 14u -18u
Je ondergaat een theatrale make-over. Stijlvol, kunstzinnig en met een plezant hoekje 
af.

Productions en zonen - Slapstick à GoGo doorlopend van 14u -18u
Vers acteertalent tussen 2 en 99 jaar gezocht om mee te spelen in een slapstickfilm.

gekke fietsen doorlopend van 14u -18u
Een fiets met een rond stuur of met een heel klein wiel? Je kan het zo gek niet 
bedenken. Fietsen maar! 



Op 3 juni 2021 vond de lancering plaats van de digitale erfgoedwandeling in 
Wortegem-Petegem. Naar aanleiding daarvan werd een persbericht naar 
verschillende kranten gestuurd. Enige tijd later bleek dat ook de dienst Erfgoed van de 
Provincie Oost-Vlaanderen op de hoogte was van dit initiatief. Er werd de 
mogelijkheid geboden om rond deze erfgoedwandeling een Erfgoedsprokkel te maken. 
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Erfgoedsprokkel  
Wortegem-Petegem

Erfgoedsprokkels geven je een 
bloemlezing over waardevolle ge-
bouwen, historische sites of peri-
odes uit de geschiedenis die voor 
een gemeente of regio belangrijke 
sporen nalieten. Daarin worden vaak 
verborgen parels beschreven. Het 
zijn toegankelijke brochures van 
maximaal 16 bladzijden, echte gidsen 
met een plattegrond of wandelpar-
cours zodat alle interessante weetjes 
van een gebouw of plek aan bod 
komen. 

De dienst Erfgoed van de Provin-
cie Oost-Vlaanderen zorgt voor de 
financies, de betrokken gemeente 
levert een drukklare versie met tekst 
en foto’s aan. Om dit te verwezenlij-
ken werd een beroep gedaan op de 
Erfgoedcel Vlaamse Ardennen (EVA), 

de heemkundige kring Bouveloo en 
de dienst Toerisme van de gemeen-
te. Voor de digitale erfgoedwande-
ling was er reeds heel wat materiaal 
verzameld, maar uiteindelijk werd 
er toch besloten om met een blanco 
blad te beginnen. De nieuw uitge-
tekende erfgoedwandeling situ-
eert zich tussen de Schelde en de 
Kortrijkstraat en doet, in tegenstel-
ling tot de digitale erfgoedwande-
ling, zowel Elsegem als Petegem aan. 
Het is namelijk zo dat op deze smalle 

strook een schat 
aan waardevol 
onroerend erfgoed 
aanwezig is: het 
Hoevegebouw op 
domein de Ghel-
linck, het oude en 
het nieuwe kasteel 
van Petegem, het 
Frans Klooster, de 
Abdij van Beaulieu, 
de tribune van de 
paardenwedren-
nen aan de rand 
van de Langemeer-

sen. Neem daarbij nog de waarde-
volle landschapselementen zoals de 
natte hooilanden langs de trekweg, 
de oude Scheldearmen, de Lange-
meersen met een schat aan fauna en 
flora.

Start van de wandeling is de parking 
van het domein de Ghellinck. Er 
werden drie wandellussen gecreëerd 
zodat iedereen volgens zijn mogelijk-
heden van al dat moois kan genie-
ten. Lus 1 blijft op en in de buurt 
van het domein de Ghellinck (2.6 
km). Lus 2 (3.7 km) bevindt zich op 
het kasteeldomein van Petegem (de 
Golf and Countryclub). Lus 3 (2.1 km) 
leidt de wandelaar door een stuk van 
de Langemeersen en de Abdij van 
Beaulieu. De lussen zijn ook met el-
kaar verbonden zodat de geoefende 
wandelaar het volledige traject kan 
stappen. De totale afstand is 9,2 km.

De erfgoedsprokkel is gratis en zal 
beschikbaar zijn vanaf 18 mei 2022 
op  het gemeentehuis (dienst toe-
risme) en bij het toeristisch bureau 
elke zondag in de zomervakantie 
op het domein de Ghellinck.

Frans Vandenhende



Erfgoedsprokkel  
Wortegem-Petegem
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360° bon, de gemeentelijke 
geschenkbon van wortegem-Petegem

OP 1 MEI 2022 LANCEERT WORTEGEM-PETEGEM  
DE 360°BON. 

Met deze bon kunnen de inwoners aankopen doen bij de 
deelnemende handelaars uit de gemeente en steunen zij 
aldus  de lokale economie. De deelnemende handelaars 
krijgen de tegenwaarde van de bonnen terugbetaald 
door de gemeente zelf. Via de website van de gemeente 
en via raamstickers  kom je te weten welke handelaars 
deelnemen. 

De 360°BON is zowel digitaal als op papier verkrijgbaar 
en de waarde bepaalt de consument helemaal zelf. Het 
bedrag hoeft ook niet in 1 keer opgebruikt te worden 
maar vermindert naargelang het effectief gespendeerde 
bedrag bij de deelnemende handelaars.

Schepen van lokale economie Isabelle Van den Dorpe: ‘In 
Wortegem-Petegem zijn er heel wat kleine zelfstandigen 

die we met deze actie een duwtje in de rug willen geven. 

De handelaars beslissen uiteraard zelf of ze willen deel-
nemen. De 360°BON is makkelijk verkrijgbaar en is een 
origineel geschenk voor bijvoorbeeld moederdag, een 
verjaardag, ... 

Als gemeentebestuur doen we ook een warme oproep 
aan bedrijven en zelfstandigen om hun medewerkers 
en/of relaties een 360°BON te  schenken. Op die manier 
steunt iedereen elkaar lokaal.’

Alle praktische informatie vind je terug op www.worte-
gem-petegem.be/geschenkbon of via de dienst ‘Burger & 
Welzijn’ op het nummer 056 68 81 14 of  
via gemeente@wortegem-petegem.be.

Shoppen in Wortegem-Petegem,  

dat zorgt voor verrassende ervaringen.  
 

Culinaire verwennerij, een mooie bos bloemen, een fotosessie,  

een lekkere taart, een wellness moment, ...?  

Het is allemaal mogelijk!

Ontdek waar je allemaal terecht kan met de 360°BON op 

wortegem-petegem.be/geschenkbon
 

Steun onze lokale handelaars.

De 360°BON kan je aankopen via de website  

of in het gemeentehuis

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem - 056 68 81 14

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem



  in wortegem-petegem

MEI

op zoek naar onze #groeihelden
Doorlopend tot 1 januari 2023 
Ooikeplein
www.wortegem-petegem.be/groeihelden
056 68 81 14 

Expo: vrijetijdskunstenaars
Nog tot 8 mei 2022
Hoevegebouw domein de Ghellinck, 
Kortrijkstraat 110C
www.wortegem-petegem.be

Nacht van de DJ’s - vzw Ons Dorp
Zaterdag 14 mei 2022 om 21u
Feesttent Processiestraat
Basistarief: € 10 / Kassa: € 15
www.wortegemsenfeesten.com
 

Schoolfeest - ’t Hinkelpad
Zondag 15 mei 2022
Lindestraat 16
055 31 79 90

 

Genieterstocht - vzw Ons Dorp
Zondag 15 mei 2022, start tussen 14u en 15u
Feesttent Processiestraat
Keuze tussen 7 km of 11 km wandelen 
of 25 km fietsen.
€ 10
www.wortegemsenfeesten.com

 

Fietstocht - Pasar Wortegem-Petegem
Zondag 15 mei 2022 om 13u30
Parking De Ruffel, Nellekensweg 1
Leden: € 2 / niet-leden: € 3
056 68 13 42
rik.veys@telenet.be

De geschiedenis van België in 100 kaarten
Heemkundige Kring Bouveloo
Vrijdag 20 mei 2022 van 20u tot 21u30
Hoevegebouw domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
€ 8
055 30 30 89
www.bouveloo.be 

Food Truck Dansant - vzw Ons Dorp
Zaterdag 21 mei 2022 om 18u
Feesttent Processiestraat
www.wortegemsenfeesten.com

45ste Wortegemsen Feesten - vzw Ons Dorp
Zondag 22 mei 2022 van 14u tot 22u
Feesttent Processiestraat
Basistarief: € 12 / Kassa: € 15
www.wortegemsenfeesten.com 

woensdag = voorleesdag
Woensdag 25 mei 2022 van 15u30 tot 16u30 
Bibliotheek, Rozenhof 128 
055 30 99 84
wortegem-petegem.bibliotheek.be

 

Dag van het park
Zondag 29 mei 2022 van 14u tot 18u
Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 74
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30 APRIL TOT EN MET 8 MEI 2022

Tentoonstelling vrijetijdskunstenaars

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem



JUNI

 

DauwMagique - vzw De Dauw
Vrijdag 3 juni 2022 van 17u tot 23u
Moregemplein 3
€ 17

Ruiterommegang - Sint-Rochusruiters
Maandag 6 juni 2022
Kleistraat 23
0498 06 52 39

Parkfeest Elsegem - Okra
Zondag 19 juni 2022 vanaf 11u30
Domein de Ghellinck
Volwassenen: 17 euro,  
kinderen 6-12 jaar: 8 euro, kinderen <6 jaar: gratis
Kaarten zijn te bekomen bij alle bestuursleden van Okra
Voorzitter: Sonja Van Meerhaeghe – 0468327316

woensdag = voorleesdag
Woensdag 22 juni 2022 van 15u30 tot 16u30 
Bibliotheek, Rozenhof 128 
055 30 99 84
wortegem-petegem.bibliotheek.be

 

Jubileumviering 100 jaar Ferm Wortegem 
Zondag 26 juni 2022
Kleistraat

JULI

 

Fusierit
Zondag 03 juli 2022 om 8u30
sporthal de Ruffel, Nellekensweg 1
056/68.81.14 of 
via e-mail: sportdienst@wortegem-petegem.be

jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw 
activiteiten van juli of augustus 2022 publiceren in 

het volgende infoblad? 

Voer ze dan in vóór 1 juni 2022 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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Waarom een ‘krijgskunstschool’ of 
‘school of martial arts’ in Worte-
gem-Petegem?

“De broers Koen en Wouter Robbens uit 
Elsegem startten op 16-17 jarige leeftijd 
met karate, maar moesten hiervoor naar 
Anzegem, Waregem of tot in Ieper. Lokaal 
was er geen aanbod. Even later startten 
ze ook met ninjutsu in Oudenaarde en 
daarna noodgedwongen in Gent. Hier 
wensten we verandering in te brengen.”

Had de oprichting van de club een link 
met de nieuwe sporthal? 

“We wisten dat er een nieuwe sporthal 
zou verrijzen. Toen het gebouw vorm 
kreeg, ontstond de droom meteen om op 
eigen bodem een club te starten. Einde-
lijk konden de inwoners rekenen op een 
mooi aanbod aan krijgskunst, waaronder 
traditionele karate (JKA) en het nog oude-
re ninjutsu.”

Welke weg hebben jullie intussen  
afgelegd sedert de start van de club?

“We zijn gestegen in dan-graden, we heb-
ben ons geprofessionaliseerd tot trainer 
B (Vlaamse trainersschool) en schoolden 
ons bij in Japan. De eerste leden helpen 
ons ondertussen al met het lesgeven. 
Recent mochten we ook twee zwarte 
gordels verwelkomen in de club. Dit alles 
maakt ons trots als je weet dat we van 
nul zijn begonnen.”

Hebben jullie op sportief (competitie) 
vlak resultaten geboekt?

“Rhode Robbens behaalde al heel wat 
titels waaronder ‘algemeen Belgisch 
kampioene karate’. Andere jongeren 
behaalden ook al knappe resultaten 
waaronder Maya De Dapper, Manon 
Minnaert, Xander Coppens, Anouck en 
Celine Vanmeirhaeghe. Veel talent is nu in 

ontwikkeling, niet alleen voor competitie 
… de overwinning ligt in het volharden om 
te blijven trainen.”

Zijn er veel leden die competitie doen?

“Dit is een minderheid. Het is ook geen 
verplichting, maar een meerwaarde. 
Veel leden komen om te groeien in hun 
kunnen. Het boeiende aan krijgskunsten 
is de veelzijdigheid: algemene lichaam-
straining (conditie, lenigheid, snelheid en 
coördinatie), zelfverdediging, verbeterd 
zelfvertrouwen, wederzijds respect plus 
er is de mogelijkheid tot competitie. Het 
laatste telt echter alleen voor karate, 
want ninjutsu kent geen competitie. De 
competitie dat je daar aangaat is die met 
jezelf.”

Waarom is er geen competitie binnen 
ninjutsu?

“Competitie zorgt ervoor dat je veilig-
heden moet inbouwen. Dat heeft ook 
nadelen, want risicovolle technieken 
worden er uitgefilterd en de kennis gaat 
verloren. Binnen ninjutsu kunnen Japanse 
traditionele technieken wel nog steeds 
aangeleerd worden. Vanuit oude ninja- en 
samurai scholen leren we ongewapen-
de (stoten, klemmen, …) en gewapende 
technieken (zwaard, mes, korte/lange 
stokken, …).”

Zijn er nog activiteiten waar jullie 
als club of trainers mee naar buiten 
komen of aan deelnemen?

“We nemen ook deel aan nationale en 
internationale stages, jeugdoefenwed-

strijden en geven les op het jaarlijks 
jeugdkaratekamp in Oudenaarde, waar 
onze leden massaal aan deelnemen of de 
kinderen helpen begeleiden. Ook werden 
we al gevraagd voor sportdagen in Worte-
gem-Petegem, Kruisem, Oudenaarde en 
omgeving.”

Wie is eigenlijk jullie doelgroep?

”We hebben een brede doelgroep M/V/X. 
Bij karate starten we op 7 jaar, maar daar-
na kan dit op elke leeftijd. Er zijn dus ook 
jongeren en volwassenen die hun weg 
vinden. Onze oudste leden zijn vijftigers 
en denken er nog niet aan om te stoppen. 
De ene komt recreatief, anderen com-
petitief, voor vrienden, een uitgestelde 
droom of nemen de draad weer op met 
hun kinderen. Binnen ninjutsu starten 
we vanwege de complexiteit pas vanaf 12 
jaar.”

Bereik je ook gezinnen?

“Jazeker! Vooral binnen karate. Kinderen 
en ouders doen mee. Alle leeftijden trai-
nen op hetzelfde moment waardoor we 
een uitgesproken gezinsclub zijn. Er zijn 
weinig sporten waar dat kan. Pas op, we 
hebben ook leden zonder bloedverwan-
ten in de club. Het is geen voorwaarde 
om in te schrijven (lacht). Maar ze worden 
wel deel van onze krijgskunstfamilie. 
Ons jubileum wordt dan ook een groot 
familiefeest.”

In 2012 startte de krijgskunstschool MUSHIN Wortegem-Petegem met het geven van 
lessen karate en ninjutsu in sporthal de Ruffel. De lokale school, bestaande uit de broers 
Koen en Wouter Robbens en partner Heidi Nolf en kinderen Rhode en Renbrandt Robbens, 
groeide uit tot een gezonde club van meer dan 75 leden. 

EIGEN KWEEK 
10 JAAR ‘KRIJGSKUNSTSCHOOL 
MUSHIN WORTEGEM-PETEGEM’
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“ Er zijn weinig  
sporten die je met het 
hele gezin samen kan 
beoefenen”
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Jullie bestaan in september 10 jaar. 
Hoe zien jullie dit?:

“We zullen de eerste 10 jaar vieren op 
diverse manieren met o.a. een clubfeest, 
demonstraties en het organiseren van 
een stage die ook open staat voor be-
oefenaars van buiten de gemeente. We 
willen de club vooral verder kwalitatief 
uitbouwen. 

De fundamenten zijn gelegd en de toe-
komst is verzekerd. Wij blijven verder ie-
dereen ondersteunen en inspireren zodat 
we samen verder geschiedenis kunnen 
schrijven in Wortegem-Petegem.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, men 
mag steeds eens komen proberen. Bij 
voorkeur in het begin van het sportsei-
zoen.

Meer info:

www.mushin.be - 
krijgskunstschool1@gmail.com

Wil jij graag een unieke inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talenten delen?
Laat het ons 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, hobby, initiatief, ...



KUNST IN HET DORP

OPEN CALL
 

STAAT JOUW KUNSTWERK BINNENKORT  
IN EEN VAN ONZE VIJF DEELGEMEENTEN?

DIEN JOUW VOORSTEL IN
VOOR 30 SEPTEMBER 2022

MEER INFO OP
WORTEGEM-PETEGEM.BE/OPENCALL

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

Heb jij artistiek talent, werk je als kunstenaar alleen of in groep en ben je minstens 16 jaar?  
Dan hebben wij jou nodig! Om elke deelgemeente op te fleuren, organiseert het lokaal bestuur een  

open call  
voor het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van een origineel kunstwerk. Het werk heeft bij voorkeur 

een permanent karakter, is duurzaam en weer- en windbestendig. Voel jij je geroepen?  
Stel je dan kandidaat en wie weet bewonderen we jouw kunst binnenkort in onze gemeente.  

Meer info vind je op wortegem-petegem.be/opencall.


