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Mijn verbouwpremie

22 EIGEN KWEEK

Wortegem-Petegem huldigt 
‘t Sneukelwiel

12 DOSSIER

Orgaandonatie



 
In een park
In een park dat écht een park ge-
noemd kan worden. Qua ruimte, 
variatie aan planten en terrein en 
speeltuigen… In de gemeente waar ik 
sedert vijf jaar komen wonen ben. 

‘k Vertoef er vaak met mijn zoontje 
of loop er heen vanuit Moregem.

Soit, den 29sten mei 2022 stond  
Domein de Ghellinck zelve centraal 🙂

Een uitgelezen moment om de plek 
anders en extra in te vullen met 
straattheater, workshops, doe-din-
gen en laat-u-eens-doen-dingen. 
Heerlijk.

Een ideale dag om Wortegem-Pete-
gemnaren anders samen te brengen.

Dat lukt telkens en jaarlijks goed, 
daar ben ik content om …

Ik mocht er opnieuw aan de slag 
maar speelde deze keer niet zelf.

Het opzet was dat bezoekers acteurs 
zouden worden en glansvertolkingen 
uit hun mouw zouden schudden in 
een old-skool-slapstick-film.

Denk aan Charlie Chaplin, Benny Hill, 
den Dikken en den Dunnen, enz.

Zwart-wit, craquelé beeld, stom  
(= zonder praten), versnelde beelden 
en vol van grappige vergissingen, 
accidentjes, botsingen, … Voor groot 
en klein.

De camera, die had ik in de hand, en 
omdat de film geen geluid vereist, 
kon ik ook tijdens het opnemen spre-
ken en regisseren.

Telkens ik enkele scènes opgeno-
men had, gaf ik de camera aan de 
monteur die de scènes meteen ter 
plaatse bewerkte om uiteindelijk tot 
1 langere film te komen met als titel: 
“Paljassen in het Park”. De spelers 
konden zo kort na hun opname di-
rect hun acties op onze tv in het park 
bekijken.

Aanvankelijk vermoedde ik op wat 
drempelvrees te stoten, zoals op de 
meeste plekken waar we deze film-
pjes maken, doch dat bleek ditmaal 
geheel niet het geval. Gedurende 
4 uur kon ik de ene na de andere 
sketch draaien met families, duo’s, 
groepjes kinderen.

Waarvoor mijn uiterste dank!

Ik dacht eveneens enkele politiek 
correcte scènes op te nemen met 
de notabelen maar dat hoefde niet: 
de politici waren effectief aan het 
genieten van gewoon eens samen 
te zitten aan tafel, te babbelen, hun 
nieuwe telgen aan mekaar voor te 
stellen, … Mooi om zien en geen pro-
bleem want ik had genoeg bereid-
willige andere acteurs en actrices 
rondom.

Wortegem-Petegem, merci voor 
jullie TOPscènes!

Scan de qr-code en bekijk het filmpje.

Mout Uyttersprot woont intussen 5 jaar in onze gemeente en beschrijft hoe hij Dé 
Dag van hét Park heeft beleefd.

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) 
Juli gesloten – 20 augustus open 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 juli - augustus 2022 
Administratieve diensten en OCMW: 
11 juli, 21 juli, 22 juli, 15 augustus
Recyclagepark: 21 juli
Sporthal: 11 juli, 21 juli, 15 augustus
Bibliotheek: 11 juli, 15 augustus

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 september en oktober 2022 dienen binnen te zijn vóór 1 augustus 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 augustus 2022 geregistreerd te zijn  
via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 29 augustus 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.
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“Mijn uiterste dank 
gaat naar alle 
gastacteurs”

© Jelle Vandendriessche

© Jelle Vandendriessche



GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 31 MAART 2022

Vraag tot toetreding gemeente Lierde tot de Hulpverle-
ningszone Vlaamse Ardennen
De gemeenteraad brengt met algemeenheid van stem-
men een gunstig advies uit voor de toetreding van de 
gemeente Lierde tot de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen.

Goedkeuring arbeidsreglement onderwijs
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die 
onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke instel-
ling ‘Gemeentelijke basisschool De Kouter, Lindestraat 30, 
9790 Wortegem-Petegem’ wordt met algemeenheid van 
stemmen goedgekeurd.

Kunst in het dorp, Open Call
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van stem-
men de open call voor de wedstrijd ‘Kunst in het dorp’ 
goed te keuren.

Aanpassing samenwerkingsovereenkomst sociale krui-
denier De Kaba
De OCMW-raad keurt met algemeenheid van stemmen 
de samenwerkingsovereenkomst met de sociale kruide-
nier De Kaba goed.

Kennisgeving opdrachten werken, leveringen  
en diensten
 • De aankoop van een grote trilwals werd gegund aan 

de indiener van de economisch meest voordelige 
weerhouden offerte (op basis van de prijs), zijnde de 

firma Beel, Wortegem-Petegem, voor een bedrag van 
€ 13.455,20 incl. 21% btw. 

 • De  aankoop van 70 grote en 10 kleine nadarhekkens 
werd gegund aan de economisch meest voordelige 
aanbieder, zijnde de firma Alstanox uit Liedekerke 
voor een bedrag van € 7.719,80 incl. btw. 

 • De aanleg van elektriciteitsvoorziening bij Gotstraat 3 
in het kader van de aanleg van nieuwe wegenis werd 
gegund aan de firma Elektriciteit Vansteenbrugghe 
nv uit Oudenaarde voor een bedrag van € 1.730,86 
incl. btw. 

 • De aansluiting van de elektriciteitsvoorziening bij 
Gotstraat werd gegund aan Fluvius System Operator 
voor een bedrag van € 1.181,01 incl. btw.

 • De aankoop van 15 Chromebooks voor leerkrach-
ten van gemeentelijke basisschool De Kouter werd 
gegund aan Didakta bv, Hille Zuid 1A (zone C1) te 8750 
Zwevezele, tegen de prijs van € 7.759,13 incl. 21% btw. 

 • Het leveren van de middagmalen tijdens de sport-
kampen en de gemeentelijke speelpleinwerking 
‘Speelkriebels’ 2022 werd, via een onderhandelings-
procedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking, 
toegewezen aan Traiteur Willequet-Lefebvre N.V., 
Grote Herreweg 223 te 9690 Kluisbergen, voor de 
prijs van € 2,00 voor kinderen van 3 tot 6 jaar, € 3,50 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar,  € 8,50 voor de bege-
leiders en € 0,30 per dessert. 

 • Het maaien van de bermen, grachten en taluds langs 
de wegen in 2022 werd, op basis van de onderhande-
lingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
gegund aan de economisch meest voordelige bieder, 
zijnde Delgro bv, Stooktstraat 175 te 9600 Ronse, 
tegen € 102.563,42 incl. 21% btw.  
Er werden 3 firma’s aangeschreven.

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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ER ZIJN GEEN RAADSZITTINGEN IN JULI EN AUGUSTUS 2022

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.  
Eventuele livestreams kan je volgen op www.facebook.be/Wortegem.Petegem.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 28 APRIL 2022

Jaarrekening 2021 kerkbesturen
De gemeenteraad geeft met algemeenheid van  
stemmen een positief advies omtrent de jaarrekening 
van 2021 van de kerkbesturen O.L.V.-Geboorte Wortegem, 
Sint-Amandus Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus 
Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem.

Richtlijnen opmaak gemeentelijke rooilijnplannen
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van  
stemmen de richtlijnen goed betreffende de opmaak van 
gemeentelijke rooilijnplannen in het kader van de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
Aanpassing van het bijzonder waterverkoopreglement 
huisaansluitingen TMVW/Farys
De gemeenteraad keurt met 13 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA en Vooruit) bij 1 onthouding (onafhankelijk) 
de aanpassing aan het bijzonder waterverkoopreglement 
huisaansluitingen TMVW/Farys goed.

Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen-West
De gemeenteraad stelt met algemeenheid van stem-
men voor om de stemrechten van de lokale besturen die 
deel uitmaken van het werkingsgebied Vlaamse Arden-
nen-West in de algemene vergadering van de toekomstige 
woonmaatschappij te verdelen op basis van volgende 
criteria met het hieronder bepaalde gewicht: 
- Aantal sociale huurwoningen per gemeente - weging 60%
- Aantal huishoudens per gemeente – weging 30%
- Aantal grondreserves per gemeente – weging 10%

Samenwerkingsovereenkomst SOLVA voor begeleiding 
bij de heraanleg van de Marktwegel
De gemeenteraad keurt met 10 stemmen voor (Open 
VLD en Vooruit) en 4 stemmen tegen (N-VA en onafhan-
kelijk) de samenwerkingsovereenkomst met de dienst-
verlenende vereniging Intergemeentelijk Samenwerkings-
verband voor ruimtelijke ordening en socio-economische 
expansie, in het kort “SOLVA”, met maatschappelijke zetel 
te Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem, voor 
begeleiding bij de heraanleg van de Marktwegel, goed.

Wijziging buurtwegen nr. 25 en 27 in Moregem
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van  
stemmen de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 
voor de wijziging van de buurtwegen nr. 25 en 27 in More-
gem goed.

Toetreding tot OFP Prolocus voor 2e pensioenpijler
De gemeente- en OCMW-raad keuren met algemeenheid 
van stemmen de toetreding tot OFP Prolocus goed voor 
het voorzien van een tweede pensioenpijler voor het con-
tractueel personeel.

Huishoudelijk reglement doorgangswoning Elsegem-
plein 20
De OCMW-raad keurt het huishoudelijk reglement van de 
doorgangswoning voor noodopvang, gelegen te Elsegem-
plein 20, goed.

Kennisgeving opdrachten werken, leveringen  
en diensten
 • Het leveren en verwerken van gietasfalt voor het 

dienstjaar 2022 werd gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Mobilmat nv uit Brugge, aan een totaalprijs van  
€ 17.278,80 incl. btw. 
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Mijn VerbouwPremie: 
1 online loket voor Vlaamse 
renovatie- en energiepremies 

30 jaar 
Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen
30 activiteiten - 30 prijzen

Ontdek alle voorwaarden op www.mijnverbouwpremie.be. 
U kunt alvast starten met uw renovatieproject. Facturen 
mogen bij aanvraag van Mijn VerbouwPremie maximaal 
2 jaar oud zijn.  

•    Voor wie? Voor al wie investeert in een bestaande 
woning, bestaand appartement, appartementsgebouw 
of bedrijfspand.  

•    Voor wat? Er zijn premies in volgende categorieën: 
dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, vloerrenovatie, 
renovatie van buitenschrijnwerk, binnenrenovatie,  
investeringen in hernieuwbare energie, en vernieuwing 
van elektriciteit en sanitair. 

•    Welk bedrag? Het bedrag van de premie hangt voor 
woningen af van het totale gezinsinkomen en de samen-
stelling van het gezin. Voor bedrijfspanden gaat het om 
een vast bedrag per m2 of per installatie. 

Goed om te weten: Mijn VerbouwPremie vervangt vanaf 
1 juli 2022 de meeste renovatiepremies van  
Wonen-Vlaanderen en energiepremies van Fluvius. U 
kunt de premie tijdelijk niet aanvragen tussen 1 juli en 30 
september 2022. Mijn VerbouwPremie kunt u aanvragen 
vanaf 1 oktober 2022.  

Financier uw verbouwing met Mijn VerbouwLening 

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie, kunt u van-
af 1 juli 2022 ook de renteloze Mijn VerbouwLening tot 
60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renova-
ties gefinancierd worden die zowel focussen op woning-
kwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. 
Deze lening kan aangevraagd worden voor wie in de 
laagste of middelste inkomensgroep van Mijn Verbouw-
Premie zit. Daarnaast komen ook private verhuurders en 
verhuurders via een sociaal verhuurkantoor in aanmer-
king.  

Surf naar www.mijnverbouwpremie.be 
voor meer informatie.

Om het dertigjarig bestaan te vieren organiseert RLVA 
het komende jaar 30 natuurbelevingsactiviteiten, overal 
in de Vlaamse Ardennen. Van wandelen tot kajakken, van 
snoeidemo’s tot bosbaden, van een workshop gin maken 
met Vlaamse Ardennenkruiden tot een boottocht, je 
kan het allemaal meemaken. Neem je aan drie (of meer) 
activiteiten deel? Dan maak je kans op 1 van de 30 mooie 
prijzen, met als hoofdprijs een weekendje weg in een 
prachtige B&B in de Vlaamse Ardennen. Ook de 2e en 3e 
prijs laten jou en je partner genieten van een nachtje in 
een schitterende B&B. Een overzicht van de activiteiten 
en de prijzen vind je op www.rlva.be/30jaarRLVA.  

De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 2 juli 2022 
in Geraardsbergen, waar RLVA je verwelkomt in de Helix. 
Samen met je gezin kan je er genieten van een namiddag 
vol natuurbeleving.  Neem er deel aan allerlei activitei-
ten in een gezellige sfeer. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
boogschieten, met de fiets fruitsap persen, waterdiertjes 
onderzoeken, braakballen pluizen, lekkers uit een actieve 
bakoven en mooie wandelingen in de directe omgeving? 
Het volledig programma vind je op  
www.rlva.be/30jaarRLVA. 

Vanaf 1 oktober 2022 vraagt u de Vlaamse renovatie- en energiepremies aan via 1 
online loket: MijnVerbouwPremie.be. Hebt u plannen om uw muren, vloer of dak 
te renoveren en te isoleren? Zijn uw ramen  aan vervanging toe? Plaatst u nieuwe 
leidingen voor elektriciteit of sanitair? Of investeert u in een zonneboiler,  
warmtepomp of warmtepompboiler?  Dan kan u hiervoor Mijn VerbouwPremie 
aanvragen. Gebruik de simulator om te weten op welke premies u recht hebt.  

Al 30 jaar lang zet Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) zich in voor 
natuur en landschap in de Vlaamse Ardennen, ook in onze gemeente. Gedurende 
die 30 jaar heeft RLVA gezorgd voor het aanplanten van vele honderden hoogstam 
fruitbomen, vele kilometers hagen en heggen, tientallen poelen en andere  
natuurelementen, en zo het Vlaamse Ardennen landschap weer aangekleed.  
Ondertussen maken 18 steden en gemeenten deel uit van deze vzw, en  
is het werkingsgebied gegroeid tot 695 km².
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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. 
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Deze info wordt gepubliceerd 
met toestemming van de betrokkenen.

André Gevaert en Jeannette Van Liefde
12.05.2022 - Gouden bruiloft

Hartelijke
gelukwensen!

nieuws  
berichten
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Vertrek je binnenkort op reis?
 
Controleer dan zeker eerst de geldigheid van je 
identiteitskaart/kids-id/paspoort ... 
 
Denk eraan dat een rijbewijs bankkaartmodel maar 10 jaar  
geldig is! Dus best ook even de geldigheidsdatum nakijken!

Eerste jaar middelbaar = 1 maand gratis met De Lijn
Start je kind na de vakantie in het eerste middelbaar? 
Vraag dan een gratis probeerabonnement van De Lijn 
aan. De bus- en tramchauffeurs nemen met plezier de 
rol van mama/papa taxi van je over.

Probeer bus en tram een maand lang gratis uit

Met een gratis probeerabonnement kan je zoon of doch-
ter de hele maand september op bus en tram stappen. 
Overal en altijd. Op schooldagen én tijdens het weekend.

Aanvragen is eenvoudig

· Is je kind geboren in 2010? Dan ontving je vast al een 
brief van De Lijn over hoe je het gratis probeerabon-
nement kan aanvragen. Dat verloopt zo:

· Registreer je vóór 17 augustus 2022 met het rijksre-
gisternummer van je kind op delijn.be/probeeractie.

· In augustus ontvang je dan het probeerabonnement 
per post.

· Is je kind niet geboren in 2010, maar start hij/zij ook 
in het eerste middelbaar? Dan kreeg je géén brief 
van De Lijn, maar geldt dezelfde procedure als hier-
boven. Vul op delijn.be/probeeractie het aanvraag-
formulier in en laad het nodige attest op.

Duurzaam op stap met De Lijn

Met het probeerabonnement maakt je kind nu al kennis 
met bus en tram – en zo dus ook met duurzaam vervoer. 
Een goede gewoonte die al jong start.

Vragen over deze actie?

· delijn.be/probeeractie 
· 070 220 200 (0,30 euro/min)

Verloren voorwerpen
Regelmatig worden er op het ge-
meentehuis verloren voorwerpen 
binnengebracht.

Hierbij een overzichtje van de zaken 
die wachten op hun rechtmatige 
eigenaar.

Je kan deze voorwerpen ophalen op 
het gemeentehuis (na afspraak) bij 
de dienst burgerzaken.

Te deum
Ter gelegenheid van de Nationale 
Feestdag op 21 juli 2022 zal het 
Te Deum gezongen worden in de 
Sint-Martinuskerk te Petegem op 
zondag 17 juli 2022 in de mis van 
11.00 uur.

De inwoners worden uitgenodigd 
om deze plechtigheid bij te wonen.
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Techniekacademie
 
Zit je in het 5de of 6de leerjaar en ben je nog op zoek 
naar een leuke hobby? In de Tiener Techniekacademie 
neem je deel aan 8 workshops waar je onder begelei-
ding van 2 techniekcoaches 4 boeiende technische 
STEM-projecten maakt uit onderstaande lijst: 

• Je leert lampjes schakelen als de beste. 

• Je maakt zelf een escapebox uit hout.  
 Jij alleen kent de code om het kistje te openen. 

• Kinderen baas! Je leert een LEGO-robot  
 programmeren zodat hij jouw bevelen uitvoert.  

• Opstaan wordt een makkie met een zelfgemaakte  
 nachtklok met kleurrijke LED-lichtjes. 

• De vogeltjes worden jouw beste vriend,  
 dankzij een zelfgebouwd voederhuisje.  

Én je gaat ook op actief bedrijfsbezoek! 
De eerste workshop start op woensdag 5 oktober 2022.  

Inschrijven kan via www.techniekacademie.be/worte-
gem-petegem. Je kiest Tiener Techniekacademie en klikt 
via het menu bovenaan door naar de inschrijvingstool. 
Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De 
workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 
13u30 tot 15u30  in het domein de Ghellinck. Voor de hele 
reeks betaal je 70 euro.

Meer info vind je op www.techniekacademie.be. 
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ZUMBA 
Wat?  
Zumba® Fitness is een combinatie 
van fitness- en dansbewegingen op 
wereld- en latinmuziek, zoals Salsa, 
Merengue, Cumbia, Calypso, Reg-
gaeton, maar ook Flamenco en Hip 
Hop. Zumba® kent geen moeilijke 
choreografie en is dus heel geschikt 
voor iedereen die van swingende 
muziek houdt. Iedereen kan in 
dezelfde les op zijn eigen niveau 
meedoen en toch een complete 
workout volgen.

Wanneer?  
Elke woensdag van 19u00 tot 20u00  
(niet op wettelijke feestdagen)

Waar?  
Grote sportzaal sporthal ‘De Ruffel’, 
Nellekensweg 1

Kostprijs?  
Kostprijs voor  
een individuele les: € 6,00

Kostprijs voor  
een 5-beurtenkaart: € 27,50

Kostprijs voor  
een 10-beurtenkaart: € 50,00

U kan uw beurtenkaart aanvragen 
via  
sportdienst@wortegem-petegem.
be 

Lesdata 2022 
24, 31 augustus 
7, 14, 21, 28 september 
5, 12, 19, 26 oktober 
9, 16, 23, 30 november 
7, 14, 21, 28 december 

Lesdata 2023 
4, 11, 18, 25 januari  
1, 8, 15, 22 februari  
1, 8, 15, 22, 29 maart  
5, 12, 19, 26 april 
3, 10, 17, 24, 31 mei  
7, 14, 21, 28 juni 
5, 12 juli 

@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022 VAN 14U00 TOT 17U30 
GEMEENTELIJKE FEESTZAAL - WAREGEMSEWEG 35

GRATIS TOEGANG

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

recreatief schaaktornooi

Inschrijven kan tot 16 september 2022 via 
sportdienst@wortegem-petegem.be Meer info op 

www.wortegem-petegem.be

Ontmoetingsmoment  
Oekraïense vluchtelingen
Door de oorlog in Oekraïne moesten velen geliefden, 
vrienden en/of familie achterlaten. 

Op maandag 30 mei 2022 organiseerde de gemeente  
een ontmoetingsmoment voor Oekraïense vluchtelingen 
en voor de gastgezinnen die ze opvangen. 

De gezinnen konden kennismaken  
met de diensten en met elkaar. 

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

Tijdens de zomervakantie 
GESLOTEN 

van 18/07 tot en met 29/07.

50 jaar speelkriebels

We vieren deze zomer 50 jaar 
Speelkriebels! En dat willen we niet 
zomaar laten passeren. 

Ben jij in die vijftig jaar komen mee-
spelen? Heb je als animator gestaan? 
Ben je actief geweest als vrijwilliger? 
Of heb je meegewerkt aan 

Speelkriebels op een andere manier? 
Dan nodigen wij jou heel graag uit op 
de allergrootste Speelkriebelsreünie 
ooit op vrijdag 5 augustus 2022 vanaf 
16u00  op het domein de Ghellinck.

Wat staat er op het programma:

•  16u00: Welkom

•  17u00: Spel ouders 
  tegen de kinderen

•  18u00: Foodtruck Goesting en bar

•  20u00: Kampvuur

Om 50 jaar Speelkriebels in beeld te 
brengen, willen wij heel graag zoveel 
mogelijk herinneringen, verhalen en 
foto’s verzamelen. Stuur jouw leukste 
speelpleinverhaal door naar jeugd-
dienst@wortegem-petegem.be of vul 
het online formulier in via de QR-code.
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Nieuwe modaliteiten sinds 1 juli 2020 

In het verleden kon u alleen uw wensen met betrekking 
tot orgaandonatie of de donatie van ander menselijk 
lichaamsmateriaal registreren door naar het gemeen-
tebestuur te gaan. Alleen uw gemeente had de nodige 
toegang om uw verklaring in de centrale databank te 
registreren. 

Sinds 1 juli 2020 kan u nog steeds uw gemeente vragen 
om uw verklaring te registreren, maar u kan ook uw 
behandelde arts vragen om het voor u te doen of u kunt 
het direct zelf doen, online, via het portaal MijnGezond-
heid.be. 

U kan zich uitdrukken over 4 soorten van afname 

U kan op 4 situaties uw wensen kenbaar maken: 

- orgaandonatie voor transplantatie: hierbij worden 
één of meer organen zoals lever, nieren, longen, hart of 
alvleesklier verwijderd om deze te transplanteren bij een 
andere persoon die op een orgaan wacht. 

- de donatie van andere soorten menselijk lichaamsma-
teriaal zoals huid, kraakbeen, pezen, hartkleppen of 
slagaders, bijvoorbeeld: dit soort materiaal wordt dan 
gebruikt :

 • of om getransplanteerd te worden bij een andere 
persoon wiens gezondheidstoestand dat vereist: dit 
kan een huidtransplantatie zijn voor een persoon 
met ernstige brandwonden, een hoornvliestrans-
plantatie voor een persoon met een visuele beper-
king, een hartkleptransplantatie voor een persoon 
met hartproblemen, enz.

 • of om nieuwe behandelingen of geneesmiddelen te 
produceren om bepaalde ziekten te genezen, zoals 
de ziekte van Alzheimer of bepaalde kankers in het 
bijzonder; in dit geval spreken we van “innovatieve 
therapieën”.

 • of om het onderzoek op het gebied van de ge-
neeskunde vooruit te helpen: bijvoorbeeld door 
een tumor, ganglion of kwab uit een zieke lever te 
verwijderen, die vervolgens door onderzoekers kan 
worden geanalyseerd om de oorzaken van een ziekte 
beter te identificeren en te zoeken naar nieuwe be-
handelingen.

Of u nu voor of tegen bent,  
registreer uw voorkeuren! 

Met betrekking tot deze 4 mogelijkheden bepaalt de wet 
dat elke persoon na zijn of haar overlijden bij verstek als 
potentiële donor wordt beschouwd. Als u geen andere 
keuze heeft gemaakt, wordt u daarom in de centrale da-
tabase geregistreerd als iemand met een ‘veronderstelde 
toestemming’.

U kunt echter oppositie voeren tegen bepaalde vormen 
van verwijdering of juist aangeven dat u er voorstander 
van bent. Als u een eerder gedane verklaring intrekt 
zonder een nieuwe keuze te maken, wordt u opnieuw be-
schouwd als iemand met ‘veronderstelde toestemming’.

Wie mag zijn of haar keuze laten registreren? 

Dit geldt voor alle personen die in België wonen en in 
staat worden geacht hun wil te uiten. Dit betreft zowel 
personen die ingeschreven zijn op het bevolkingsregister 
als personen die ten minste 6 maanden op het vreemde-
lingenregister staan ingeschreven.

Voor een minderjarige of een volwassene die niet in 
staat is om te beslissen, kan zijn of haar wettelijke verte-
genwoordiger, via zijn of haar woongemeente of via zijn 
of haar behandelde arts, zich verzetten tegen de verwij-
dering van organen of menselijk lichaamsmateriaal. Voor 
een minderjarige blijft deze oppositie geldig, mits zijn 
of haar wettelijke vertegenwoordiger het niet intrekt, 
totdat hij of zij meerderjarig is. Op dat moment zal hij of 
zij zelf zijn keuzes moeten maken, als hij of zij dat wil.

In België is wettelijk vastgelegd volgens welke regels organen of andere menselijke lichaamsmaterialen 
mogen worden verwijderd na de dood van een persoon. A priori wordt iedereen in België verondersteld een 
potentiële donor te zijn. Iedereen heeft echter het recht om zich hiertegen te verzetten, maar ook om te 
bevestigen dat u als donor wil optreden. Dit kan gebeuren door uw naasten (familie, vrienden) op de hoog-
te te brengen van uw keuze, maar kan ook worden geregistreerd in een databank die in geval van overlijden 
zal worden geraadpleegd vooraleer een eventuele verwijdering plaatsvindt. Bovendien kan iedereen op elk 
moment van gedachten veranderen en een nieuwe verklaring laten registreren.

Orgaandonatie

www.112.be

 
Dringend hulp nodig in België?  
Je kan de noodcentrales ook via app bellen.  

App 112 BE

Download
Ga naar de App          of Play        Store, 
en zoek naar “112 BE”, 
download en installeer de app 
op je onthaalscherm.    

1

Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel3

De app is gratis, net zoals 
de noodnummers.

Gratis 

Registreer
Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2

 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Telefoonnummer

 Adres

 Met wie kunnen wij contact 
opnemen bij een noodgeval? 

Ik ben doof, slechthorend 
of heb een spraakstoornis. 



Chat
Als je niet kan spreken of horen, 
activeren de noodcentrales 
de mogelijkheid om berichtjes te sturen. 

....

Ben je bewusteloos gevallen 
en vinden de hulpdiensten 
je niet, dan kunnen de 
noodcentrales je GSM laten 
rinkelen.

Alarm

De noodcentrales weten 
waar je woont.

Contactgegevens 

De noodcentrales weten 
meteen of je bijvoorbeeld 
doof bent, je een hartpatiënt 
bent of je allergisch bent 
aan bepaalde medicatie. 

Extra info
+

De noodcentrales kunnen 
zien waar je bent. 

Lokalisatie 
Je kan in de app makkelijk 
de hulpdienst kiezen 
die je nodig hebt. 

1 app, 3 hulpdiensten

ik zoek een coach
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Bewegen op verwijzing is terug!
“Hallo, ik ben Davy Van Tricht, de nieuwe en misschien 
jouw toekomstige ‘Beweging op verwijzingscoach’ in 
Wortegem-Petegem. Inactiviteit of te weinig bewe-
ging heeft zoals jullie waarschijnlijk wel weten heel 
wat negatieve gezondheidsgevolgen. Met ‘Beweging 
op verwijzing’ trachten het ‘Vlaams instituut Gezond 
Leven’, de gemeente en ik, je op weg te helpen om door 
meer beweging een gezondere levensstijl te ontwik-
kelen zodat je je verdere leven kan profiteren van een 
verhoogde levenskwaliteit. Heb je vragen of zin om er 
aan te beginnen? In de onderstaande uitleg vind je mijn 
gegevens en een korte beschrijving van hoe ik met jou 
aan de slag ga.”

Het doel van Bewegen Op Verwijzing? 
Het doel van een Bewegen Op Verwijzing-coach is om in-
actieve personen op weg te helpen en te motiveren naar 
een actiever en gezonder leven. Ik, als coach, maak sa-
men met jou een beweegplan op maat tijdens verschil-
lende coaching sessies. Jij gaat dit zelfstandig uitvoeren 
en ik motiveer verder tijdens opvolgsessies. 

Hoe ziet de coaching eruit? 
Als je sedentair bent en/of te weinig beweegt, kan je 
bij mij een afspraak maken na een doorverwijzing van 
je huisarts of specialist. Met deze doorverwijzing (een 
eenvoudig doktersattest met riziv-nr volstaat) in de 
hand, kan je dan op vier mogelijk manieren contact met 
me opnemen: 

 • Je belt of stuurt een SMS-bericht naar  
0498 62 88 05. 

 • Je kan mailen naar  
Wortegem-Petegem@bewegenopverwijzing.be  

 • Je kan je gegevens achterlaten op een online pagina. 
Via de website www.bewegenopverwijzing.be per 
postcode/gemeente. Bij het klikken op ‘coach bekij-
ken’ wordt mijn persoonlijke pagina getoond met de 
benodigde contactgegevens.

De eerste afspraak: Het Intakegesprek (één uur) 
Tijdens het eerste gesprek worden de belangrijkste mo-
tieven en barrières overlopen om minder te zitten en/of 
meer te bewegen. Na het beschrijven van de gemiddel-
de week- en weekenddag, wordt er samen naar moge-
lijke bewegingsmomenten gezocht. We zoeken samen 
naar succeservaringen, zodat je alle vertrouwen hebt in 
je eigen kunnen en hierop verder kan bouwen. De rode 
draad zal altijd zijn ‘elke stap of beweging telt’, tezamen 
met de acht tips van de bewegingsdriehoek.

Opvolgconsulten (15 minuten – 60 minuten) 
Na twee weken wordt er een eerste opvolgconsultatie 
voorzien, waarbij je beweegplan overlopen wordt: ‘Is 
het gelukt?’, ‘Hoe voelde je je hierbij?’, ‘Wat waren de 
hindernissen?’, ‘Waar kan je meer ondersteuning gebrui-
ken?’. Vervolgens wordt er verder gebouwd op de vorige 
doelstellingen en/of worden er nieuwe opgesteld.

Wanneer zit de coaching erop? 
Het afronden van de coaching vindt plaats wanneer je 
het gevoel hebt het verder alleen te kunnen. Na dit eind-
gesprek zal er na 6 maanden nog een opvolgconsultatie 
plaatsvinden om te evalueren op welke manier bewe-
ging een plaats heeft gevonden in je dagelijks leven. Op 
het einde van het traject zal er eventueel voor enkelen 
onder jullie naar een geschikte sportclub of sportactivi-
teit gezocht worden, maar ‘elke stap en beweging telt’. 
Mijn doelstelling is niet je aan het sporten maar vooral 
aan het bewegen te krijgen, het is ‘Bewegen Op Verwij-
zing’. 

Wat kost dit? 
Een groot deel van de kostprijs wordt gedekt door de 
Vlaamse Overheid. Onderstaande tabel geeft de ta-
rieven per kwartier overzichtelijk weer. Daarenboven 
betalen enkele ziekenfondsen nog een extra deel terug. 
In totaal kan er per jaar, gesubsidieerd, 7 uur individuele 
begeleiding worden gegeven, 21 uur groepsbegeleiding 
of een combinatie hiervan.

  INDIVIDUELE BEGELEIDING GROEPSBEGELEIDING

Recht op verhoogde 1 euro/15 min 0,5 euro/15 min 
tegemoetkoming ziekenfonds

Geen verhoogde 5 euro/15 min. 1 euro/15 min. 
tegemoetkoming ziekenfonds

quizvraag
Proficiat Jens, jij wist dat de foto werd genomen in de Biblio-
theca Elseghemensis en wint een 360° Bon.

Een vraag voor de allerjongsten:  
dit jaar bestaat de gemeentelijke speelpleinwerking 
 ‘Speelkriebels’ 50 jaar.  
Hoe heet de mascotte van Speelkriebels? 

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een 360° Bon en 
een toeristisch prijzenpakket! Stuur je antwoord voor 31 juli 
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. 

Waar vind je AED-toestellen  
in Wortegem-Petegem?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een 
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok. 

Wanneer is een AED nodig?

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet he-
lemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden 
heel snel en chaotisch geprikkeld. Het hart kan hier-
door niet meer samentrekken en bloed rondpompen. 
Een AED kan een schok geven om het hart te resetten 
en weer normaal te laten kloppen. 

Een AED geeft alleen een schok als dat nodig is

 • Een AED geeft geen schok als het hart echt stil 
staat.

 • Een AED geeft ook geen schok als je bewusteloos 
bent, maar je hart goed werkt. 

Hoe werkt een AED? 
Een AED bestaat uit 2 elektroden die je op de borstkas 
van het slachtoffer plakt. Hierdoor kan het apparaat 
het hartritme beoordelen. Daarna vertelt het apparaat 
wat je moet doen. Je krijgt dan te horen of je bijvoor-
beeld door moet gaan met reanimeren of op de knop 
moet drukken om een schok toe te dienen. Het bedie-
nen van een AED is niet moeilijk.

Waar hangen AED’s?

1/ gemeentelijk Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110  
C, 9790 Wortegem-Petegem (naast het openbaar 
toilet van het Kantientje)

2/  gemeentelijke sporthal de Ruffel, Nellekensweg 
1, 9790 Wortegem-Petegem (in de inkom van de 
sporthal)

3/  gemeentehuis, Waregemseweg 35, 9790 Worte-
gem-Petegem (in de uitleendienst)

Belangrijke noodnummers:

Ambulance/brandweer  112 
Antigif Centrum  070 245 245 
Politie    101 
Tele-onthaal   106 
Zelfmoord preventie  1813 
Diabetes Infolijn  0800 96 333 
Brandwonden centra  02 268 62 00
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ARMAND VERSCHOORECULTUURPRIJS  
EN PEETJE KNIKKERSPRIJS 2023
De Armand Verschoorecultuurprijs wordt uitgereikt 
aan een persoon of een groep die een uitzonderlijke 
prestatie geleverd heeft in de culturele sector.

De socioculturele Peetje Knikkersprijs wordt uitge-
reikt aan een persoon, instelling, dienst, vereniging of 
bedrijf die zich op een opmerkelijke manier inzetten 
of ingezet hebben voor de maatschappij in het alge-
meen en onze gemeente in het bijzonder.

Voorwaarden kandidatuur:

 • Elke inwoner/vereniging/groepering uit Worte-
gem-Petegem kan een kandidaat voor de Armand 
Verschoorecultuurprijs of Peetje Knikkersprijs voor-
stellen.

 • Een persoon, vereniging, groepering of organisatie 
die genomineerd wordt, moet een minimale (socio)
culturele werking ontplooid hebben binnen Worte-
gem-Petegem.

 • De Armand Verschoorecultuurprijs/Peetje Knik-
kersprijs wordt slecht eenmaal toegekend aan een 
persoon, vereniging, groepering of organisatie.

Vermeld volgende gegevens in de motivatiebrief:

 • Naam en contactgegevens van de persoon/vereni-
ging/groepering die de kandidatuur indient.

EN

 • Naam kandidaat Armand Verschoorecultuurprijs en/
of Peetje Knikkersprijs.

 • Contactgegevens van de kandidaat (adres, telefoon-
nummer, e-mail).

 • Motivatie: waarom verdient deze kandidaat de 
Armand Verschoorecultuurprijs of Peetje Knikker-
sprijs?

Kandidaturen dien je in voor 1 oktober 2022:

Kandidaturen worden gericht aan de cultuurdienst.  
Deze kunnen zowel per post, via e-mail of via een online 
formulier worden ingediend.

Per post: 
Cultuurdienst 
Rozenhof 128 
Wortegem-Petegem

Via mail: 
cultuur@wortegem-petegem.be 
Via een online formulier: 
wortegem-petegem.bibliotheek.be/cultuurprijs

LOKAAL BESTUUR WORTEGEM-PETEGEM ZOEKT KANDIDATEN VOOR DE

Kinderopvangwijzer
Opvang vinden voor je kind is niet altijd een makkelij-
ke klus. Er bestaat echter een eenvoudige manier om 
je te helpen bij je zoektocht.

www.kinderopvangwijzer.be

Klik door naar Oost-Vlaanderen en Wortegem-Petegem.

Via verschillende criteria (leeftijd, plaats, type opvang en 
tijdstip) kan je op zoek gaan naar de opvang die bij jouw 
noden past.

Per opvanginitiatief vind je een individuele fiche met 
meer gegevens. 

Selecteer 1 of meerdere initiatieven en druk op ‘contac-
teer selectie’. Je vult hierna het registratieformulier in 
met alle gegevens voor jouw opvangvraag. 

Je gekozen opvanginitiatieven ontvangen jouw aan-
vraagformulier en nemen verder contact met je op.

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Je kan steeds terecht 
bij de dienst Welzijn in onze gemeente.

Stefanie Dhaenens 
Waregemseweg 35 - 9790 Wortegem-Petegem 
T. 056 68 81 14 
huisvanhetkind@wortegem-petegem.be

ZOMER IN DE BIB: ACTIVITEITEN
VOOR JONG EN OUD.
 
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2022 organiseert de 
bibliotheek een aantal acties voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Wie deelneemt maakt kans op een mooie 
prijs.

Meer info vind je op onze website: wortegem-petegem.
bibliotheek.be/zomerindebib of kom gewoon eens 
langs tijdens de openingsuren.

Bestemming: bib
Ga deze zomer op leestrip, op reis in een boek. 
Lees 4 boeken en maak kans op een leuke prijs.

Lees je twee bonusboeken? Dan maak je extra kans op 
een mooie prijs!

Onze bib staat vol toffe boeken maar we dagen jullie uit 
om op leestrip te gaan volgens 4 thema’s:

    • Op onderzoek 
    • Naar de zon 
    • Naar het museum 
    • Onderweg

Wij zijn heel benieuwd naar welke boeken  
jullie gaan lezen.

Ben je er klaar voor? Haal dan tijdens de zomervakantie 
jouw reispas af en begin te lezen.

Per gelezen boek krijg je een stempel. Breng je volledig 
afgestempelde reispas binnen voor 4 september 2022.  
Alle kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar  
kunnen meedoen.
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Bestemming:

Haal je reispas af, ga mee  
op leestrip en win!

Voor iedereen tussen 3 en 18 jaar 
Leestips Vind je op www.boekenzoeker.be

Zie jij wat ik zie?
 
Doe mee aan onze zomerzoektocht! 
Zoeken, tekenen, raden en lachen,  
het kan allemaal in de bib.

Deelnemen kan vanaf 3 jaar, met hulp van je mama, 
papa, oma of opa. Ook voor de oudere kinderen voorzien 
we leuke opdrachten. Breng je een vriendje mee?  
Dan is het dubbel zo leuk! 

Heb je alle opdrachten volbracht  
dan win je een zomerse prijs.

Veel succes!
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Goed nieuws!  
Ook in onze bib starten we met een Leesjurygroep. 

Zit jij in september in het derde of vierde leerjaar? Dan 
kan jij ook jurylid worden! Tussen september en eind 
april lezen we acht boeken. We komen zes keer samen, 
denken na over de boeken en praten erover. Als we alle 
boeken gelezen hebben, kiest iedereen zijn of haar favo-
riet en gaan we stemmen. We maken daar een heus feest 
van! In heel Vlaanderen worden alle stemmen geteld en 
begin mei 2023 wordt de winnaar bekendgemaakt. 

Praktisch:

De Leesjury komt samen in de bib op volgende  
zaterdagen van 9 tot 10u:

- 17/09/22 . 22/10/22 . 19/11/22 
- 21/01/23 . 4/03/23 .  25/03/23

Behoor je tot een andere leeftijdsgroep?  
Zijn alle plaatsen volzet?

Wil je toch graag meelezen en beoordelen?  
Dat kan als internetjurylid. 

Je leest de boeken op eigen houtje en je stemt via de 
website van de Leesjury.

Alle info over de leesjurygroep voor het 3de en 4de 
leerjaar en over de internetjury vind je op onze website: 
wortegem-petegem.bibliotheek.be/leesjury

We leggen je ook met veel plezier alles uit als  
je langskomt in de bib.

Inschrijven kan in de bibliotheek, Rozenhof 128 
bibliotheek@wortegem-petegem.be - T.055 30 99 84

Zomeractie:  
het juiste boek op de juiste plaats

HET JUISTE BOEK OP
DE JUISTE PLAATS

MEER  INFO:  WORTEGEM -PETEGEM.BIBLIOTHEEK.BE/ZOMERACTIE

DOE  MEE  AAN  DE  ZOMERACTIE  

VOOR  JONGEREN  (14+ )  EN  VOLWASSENEN

STUUR  EEN  FOTO  DOOR  VAN  JE  VAKANTIEBOEK  

OP  EEN  BIJPASSENDE  BESTEMMING  

EN  MAAK  KANS  OP  EEN  BOEKENBON

Onze (jong)volwassen leners (14+) dagen we uit om creatief te zijn! 
Stuur een foto door van je vakantieboek op een bijpassende be-
stemming of in een passende omgeving. Laat je fantasie werken 
want hoe creatiever hoe meer kans op een mooie prijs!

Ken jij de leesjury al?
De Leesjury is een jury voor kinder- en jeugdliteratuur in Vlaanderen. Juryleden van 4 tot 18 jaar lezen een aan-
tal boeken en komen samen in leeftijdsgroepen om ze te beoordelen. 

jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw 
activiteiten van september of oktober publiceren 

in het volgende infoblad? 

Voer ze dan in vóór 1 augustus 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.

  in wortegem-petegem

JULI

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

FOTOZOEKTOCHT - GEZINSBOND VZW
Wanneer: van 1 juli 2022 tot 15 september 2022
Kruispunt ‘De Sneppe’
Zonnestraat 38 - Elsegem
wortegempetegem.gezinsbond.be 

ZOMER POP-UP BAR - FEESTCOMITE D’EUKENEIRS
Wanneer: 15/07, 24/07, 29/07, 30/07/2022
Zaal Amandel in Oud Schooltje
Ooikeplein 17
feestcomiteooike@gmail.com
 

AUGUSTUS
 

ZOMER POP-UP BAR - FEESTCOMITE D’EUKENEIRS
Wanneer: 12 augustus-14 augustus 2022
Zaal Amandel in Oud Schooltje
Ooikeplein 17
feestcomiteooike@gmail.com

OMMEGANG MARIAKAPELLETJES - PAROCHIE HEILIGE THOMAS
Zaterdag augustus 2022 (van 17u tot 21u)
Wortegemplein
thomasparochie@gmail.com

VERBROEDERINGSWEEKEND IN ELSENHEIM 
(Elzas, Frankrijk)
12 augustus tot 14 augustus 2022
Volwassenen: 300 euro – kinderen: 200 euro
verbroederingelsenheim@gmail.com

OPEN VLD ZOMERFEEST EN FEEST VAN DE BURGEMEESTER 
OPEN VLD WORTEGEM-PETEGEM
Zaterdag 27 augustus 2022  
 (10u tot 13u en van 17u tot 19u)
Zondag 28 augustus 2022
 (van 11u30 tot 17u)
Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 74
Zaterdag (afhaal): 
15 euro - zondag (feest in de tent) 20 euro
www.openvldwortegempetegem.be
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Wanneer u dit leest is de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Wortegem ontwijd. De 
correcte term is “onttrekken aan de eredienst”. Dat wil zeggen dat het kerkgebouw 
teruggebracht wordt tot een profaan en niet onwaardig gebruik. (canon 1222 van het 
Wetboek van canoniek recht). In mensentaal: de kerk wordt een gebouw als een ander. 
Dat gebeurt allemaal volgens welomschreven regels, een stappenplan. 
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ANTOON VERSCHOORE
50 JAAR KOSTER-ORGANIST

Op 3 juni 2022 werd de laatste eu-
charistieviering gecelebreerd. Dat 
is nog niet het onttrekken aan de 
eredienst. Op 7 juni 2022 werden de 
sleutels van het kerkgebouw plech-
tig overhandigd aan de burgemees-
ter die de eigenaar van het gebouw, 
de gemeente, vertegenwoordigt.

Het kerkgebouw was eeuwen een 
baken in het landschap, een ijkpunt 
voor de reiziger. Dat zal het ook in 
tijden van GPS en andere locatiebe-
palingen blijven. Het kerkgebouw 
als instituut, als oord van religieuze 
beleving, zal verdwijnen. Toch zal 
het voor vele geboren en getogen 
Wortegem-Petegemnaars een 
herinnering blijven aan bepalende 
mijlpalen in hun leven: geboorte en 
doopsel, eerste en plechtige com-
munie, vormsel, huwelijk, sterven en 
begrafenis. 

Voor een aantal onder hen komt 
daar nog een verlies bij: de herinne-
ring aan hun inzet in het onderhoud 
en verzorging van het kerkgebouw, 
het opluisteren van de eredienst 
door gezang en het musiceren. Zo 
vergaat het Antoon Verschoore, 
vijftig jaar onafgebroken koster en 
organist van de parochie.

Het begon allemaal in de jaren 
1964-1965. E.H. De Bouverie, pas-
toor tussen 1945 en 1967, vroeg aan 
de ouders van Antoon of er geen 
mogelijkheid bestond dat hij orgel 
zou leren spelen want de toenmalige 
koster, Oscar Lambert, was verhuisd 
naar Sint-Amandsberg. Vader stond 
nog in de bakkerij en Antoon zou dan 
na school de functie van koster en 
organist overnemen. De vraag van 
de pastoor kwam op aanraden van 
Célina Albers. Het was gepland dat 
Antoon zou meewerken in de bakke-
rij, dus moest daar toch eens goed 
over gepraat worden. 

Wie echter zou Antoon de knepen 
van het orgelspel aanleren? Gaby 
Van De Weghe die muziekleraar was, 
werd aangesproken. En zo ging An-
toon wekelijks, op zondagvoormid-
dag, les volgen, notenleer. Onder-
tussen werd het orgel tijdens de mis 
bespeeld door Christiane Verschue-
re, terwijl haar vader Albert en haar 
zus Magda de zang verzorgden.

De pastoor vond dit alles te traag 
gaan; Antoon was enkel in het 
weekend thuis, want tijdens de week 
volgde hij les in de bakkersschool en 
verbleef daar ook. Een poging om 
Antoon te laten oefenen op de piano 
van de school vond geen gehoor 
bij de directie. Er werd een andere 
oplossing gezocht en zo kwam men 
terecht bij André Verwulgen, kos-
ter-organist van de Walburgakerk te 
Oudenaarde. Dat was een goede ken-
nis van vader en moeder Verschoore, 
want de ouders van zijn echtgenote 
Eliane Godefroidt, woonden tegen-
over de bakkerij.

Zo kwam Antoon na zijn studies aan 
de bakkersschool eind 1966, in de 
leer bij de koster-organist van Ou-
denaarde. Hij leerde er noten lezen, 
uitsluitend in de sol-sleutel, omdat 
dat het eenvoudigste was. Eerst 
werden de bijzonderste delen van de 
mis aangeleerd en daarna de liede-
ren. Dat liep niet altijd van een leien 
dakje. Er werd veel geoefend met 
als gevolg dat er geen tijd overbleef 
om de fa-sleutel te leren. Soms kon 
er geoefend worden op het orgel 
van de Walburgakerk, om het orgel-
spel onder de knie te krijgen. Kos-
ter Verwulgen was een uitstekend 
leermeester. Antoon ging wekelijks 
bij hem langs nadat hij zijn vader had 
geholpen in de bakkerij.

Behalve organist was hij ook koster. 
Dat betekent dat hij instond voor de 
verwarming van de kerk, het aanste-
ken en aanvullen van de kaarsen, het 
klaarleggen en opruimen van de ge-
waden voor de misviering en tal van 

zaken die niet in de taakomschrijving 
van een koster staan.

Antoon heeft vier pastoors zien ko-
men en gaan: E.H. De Bouverie, E.H. 
De Vreese (1968-1981), E.H. Rapsaet 
(1982-1990) en E.H. Meuleman (1991-
2016). Zijn eerste begrafenis, die van 
Albien De Rijcke (Bientje Coudies) en 
zijn eerste huwelijksmis (1968) speel-
de hij onder pastoor De Bouverie.

Vanaf zijn huwelijk in 1976 en zijn 
drukke activiteit als bakker, speelde 
Antoon de zaterdagavondmis en de 
achturenmis op zondag.  
 
Tijdens de week verzorgde hij alle 
begrafenissen en huwelijken en op 
zondagnamiddag de doopsels. 

Tijdens de laatste eucharistieviering 
werd Antoon gehuldigd voor zijn 
jarenlange inzet. Hij ontving van het 
bisdom Gent het ‘Gouden Ereteken 
van Sint-Bavo’ als erkenning voor de 
uitmuntende diensten die hij aan de 
kerk bewees.

Het is hier zeker op zijn plaats om 
Antoon en allen die zich door de 
jaren heen hebben ingezet voor de 
kerk van Wortegem, te bedanken 
voor hun tomeloze inzet. Ik wil ein-
digen met een gedicht van pastoor 
Joost De Boever, dat mooi de over-
heersende gevoelens verwoordt 
tijdens de gebeurtenissen van 3 en 7 
juni 2022. 

Frans Vandenhende, mei 2022

HEEMKUNDIGE KRING 
BOUVELOO EN HET  
GIDSENCOLLECTIEF  
DE GHELLINCK IN HET  
DOMEIN DE GHELLINCK

Bouveloo is tijdens de zomer-
maanden juli en augustus 
opnieuw aanwezig in de oran-
jerie van het Hoevegebouw. 

U kan er ons iedere zondagna-
middag vinden vanaf 14.00 tot 
18.00, behalve op zondag 3 juli. 

Wij geven u graag uitleg over 
het Domein en zijn geschiede-
nis, vertellen u over ons Gid-
sencollectief en wat dat voor u 
kan betekenen.

U kan er onze publicaties inkij-
ken en u kan er folders krijgen 
over wandel- en fietsroutes 
in Wortegem-Petegem en 
bij uitbreiding in de Vlaamse 
Ardennen. 
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Eeuwenoude gebouwen 
Geloof in steen gehouwen 
Teken van vertrouwen 
De dag moest komen 
’t einde van de dromen 
De tijd van nieuw begin 
Liefde zal toch overwinnen



Waarvoor staat ‘t Sneukelwiel?

Rik Ottevaere (voorzitter): “Vzw ’t Sneu-
kelwiel wou het fietstoerisme en onze 
streek promoten, en dat gebeurde vanaf 
2000 met de organisatie van de jaarlijkse 
geanimeerde fietstocht op 15 augustus. 
In 2002 besloten we ook het fietsen voor 
mensen met beperking te promoten 
met het project “de Sneukelfiets”: van 
maart tot november elke week fietsen 
vanuit domein de Ghellinck met tal van 
personen met beperking, begeleid door 
vele vrijwilligers. Vanaf 2005 volgden ook 
fietskampen in Walcheren, Nederland. 
Het fietsenpark groeide dankzij vele 
acties en vele sponsors. De Sneukelfiets 
werd een begrip in Elsegem en omgeving!”

  

In 2008 werd ‘t Sneukelwiel door 
regionale omroep AVS, in samenwer-
king met de Koning Boudewijn-stich-
ting, uitgeroepen tot winnaar van ‘De 
Pluim’

Rik Ottevaere: “De Pluim” gaat telkens 
naar mensen die zich belangeloos inzet-
ten voor de maatschappij. Het heeft ons 
heel veel deugd gedaan om die trofee 
in ontvangst te mogen nemen. Ook de 
geldprijs die eraan verbonden was, was 
heel welkom. De aangepaste fietsen zijn 
erg duur en dankzij sponsoring kun-
nen we ons fietspark onderhouden en 
vernieuwen. Momenteel hebben we tal 
van elektrische speciale fietsen, heel wat 
tandems en gewone fietsen Ons totale 
fietspark telt ruim 100 fietsen.”

In datzelfde jaar 2008 werd ook de 
eerste sneukelfietsroute geopend

Rik Ottevaere: “Dat was de allereerste 
toegankelijke fietsroute in Vlaanderen 
die volledig bewegwijzerd was. De route 
loopt van Elsegem via Avelgem en Bossuit 
terug naar Elsegem. Ondertussen hebben 
we een tweede route van Elsegem naar 
Oudenaarde. De routekaarten zijn gratis 
verkrijgbaar in verschillende handelsza-
ken, in het gemeentehuis en bij de toeris-
tische diensten van Oudenaarde, Ronse 
en Avelgem. Dit jaar is het de bedoeling 
om deze routes te promoten in samen-
werking met Toerisme Oost-Vlaanderen.”

2008 lijkt wel een cruciaal jaar ge-
weest te zijn voor jullie, want één van 
jullie vrijwilligers, Edwin Coussement, 
reed dat jaar met de fiets naar Lourdes

Rik Ottevaere: “Dat klopt. Edwin rijdt 
tijdens onze fietstochten altijd op kop en 
begeleidt de seingevers. In 2008 reed hij 
met een compagnon tot in Lourdes en 
heeft zo 10.000 euro ingezameld voor 
onze vzw. We zijn hem enorm dankbaar 
voor zoveel inzet gedurende al die jaren.”

Hoe hebben jullie de voorbije corona-
jaren beleefd?

Rik Ottevaere: “Tijdens de coronaperiode 
mochten onze vrijwilligers niet meerijden, 
enkel de vaste begeleiders waren toegela-

ten. Vanaf juli 2021 kon dat wel weer. We 
konden daarom de voorbije twee jaar 
onze jaarlijkse Sneukeltocht op 15 augus-
tus ook niet organiseren. Dit jaar mag 
het terug en we kijken er enorm naar uit 
om opnieuw een mooie tocht doorheen 
onze gemeente en de buurgemeenten te 
maken.”

In juli worden jullie door het ge-
meentebestuur gehuldigd voor jullie 
twintigjarig bestaan. Dat doet jou 
waarschijnlijk wel iets?

Rik Ottevaere: “Absoluut! We zijn alle 
vrijwilligers en sponsors heel dankbaar. 
Zonder hen konden we de afgelopen 
jaren dit mooie en warme project niet 
verwezenlijken. Als er mensen zijn die dit 
lezen en een beetje vrije tijd hebben… 
vrijwilligers heb je nooit genoeg!”

Moet je over specifieke capaciteiten 
beschikken als vrijwilliger?

Rik Ottevaere: “Vooral heel veel goede wil 
en inzet hebben (lacht).”

Wie zich graag wil aanmelden als vrijwilli-
ger, kan steeds contact opnemen  
met Rik Ottevaere - Tel 0497 45 62 94 
Mail: desneukelfiets@telenet.be

Veel inwoners herinneren zich nog wel het ‘Spel Zonder Grenzen’ en ‘Fusie op Stelten’. 
Spelen die veel bijval kenden en vaak een felle maar ludieke strijd opleverden tussen de 
deelgemeenten. Maar weinigen weten dat alles al in 1972 begon, toen de Jeugd-, Sport- en 
Kultuurraad (toen nog met K), of kortweg JSK, werd opgericht na de fusie van de verschil-
lende deelgemeenten. In het jaar 2000 werd het JSK opgedeeld in aparte raden. De be-
stuursleden van het JSK richtten de nieuwe vzw ’t Sneukelwiel op.

EIGEN KWEEK 
Wortegem-Petegem huldigt ‘t Sneukelwiel
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“We zijn heel dank-
baar voor de inzet van 
onze vrijwilligers  
en de financiële steun 
van de sponsors”
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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, ...



maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open zolang 
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL

Ve
ra

nt
wo

or
de

lij
ke

 u
itg

ev
er

: D
irk

 D
ew

ol
f, 

Ko
ni

ng
 A

lb
er

t I
I-l

aa
n 

35
 b

us
 3

3, 
10

30
 B

ru
ss

el 
- n

ov
em

be
r 2

01
8 

- I
llu

str
at

ies
: C

irc
uz

e

Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.


