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Reünie 50 jaar Speelkriebels – 5 augustus 2022 

8 UITGELICHT

Burgercoöperatie stroomvloed

19DOSSIER

Sint-Amanduskerk wordt  
herbestemd tot Erfgoedhuis



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) 
19 november 2022 en 17 december 2022 
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 november-december 2022 
Administratieve diensten en OCMW: 
1 november 2022, 2 november 2022, 11 november 2022,
14 november 2022, 15 november 2022 
en 26 december 2022. Op 30 december 2022 
is het loket maar open tot 11u (i.p.v .12u)!

Recyclagepark: 1 november 2022, 2 november 2022,  
12 november 2022, 15 november 2022, 24 december 2022 
(in de namiddag) en 31 december 2022 (in de namiddag).

Sporthal: 1 november 2022, 2 november 2022,  
11 november 2022, 15 november 2022, 24 december 2022, 
25 december 2022, 26 december 2022 en 31 december 2022.

Bibliotheek: 2 november 2022, 11 november 2022, 
12 november 2022, 24 december 2022, 26 december 2022 
en 31 december 2022.

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 januari en februari 2023 dienen binnen te zijn vóór 1 december 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 december 2022 geregistreerd te zijn  
via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 28 december 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.



Op 5 augustus vierde Speelkriebels 
Wortegem-Petegem een halve eeuw 
activiteiten. In 1972 besliste het 
schepencollege van de nog jonge 
fusiegemeente Wortegem-Petegem 
om tijdens het groot zomerverlof 
een vakantiespeelplein te organi-
seren voor de duur van drie weken. 
Stuwende kracht en initiatiefnemer 
was schepen van Jeugd en Cultuur 
Yvette Heyze. 

Er was toen nog geen openbaar 
domein De Ghellinck zoals dat nu het 
geval is, zodat de vroegere gemeen-
tescholen van Elsegem, Wortegem 
en Petegem beurtelings voor één 
week onderdak moesten bieden aan 
de kinderen. Een busdienst haalde 
op vooraf bepaalde opstapplaatsen 
de kinderen in de verschillende deel-
gemeenten op. Een gigantische uit-
daging voor de schepen van Jeugd. 

Dankzij Sparta Wortegem en FC 
Petegem voor het gebruik van hun 
terreinen, Raphaël Ottevaere voor 
het ter beschikking stellen van zijn 

weiden, graaf de Liedekerke die zijn 
kasteel en parken liet bezichtigen 
en jeugdbeweging Jongsocialisten 
voor het gebruik van materiaal, werd 
het op alle gebied een fantastische 
meevaller.  

In 1975 kreeg de speelpleinwerking 
helemaal de wind in de zeilen, want 
toen werd haar door het gemeen-
tebestuur het domein de Ghellinck 
ter beschikking gesteld. Ze kon zich 
geen betere locatie voorstellen. 

Na elf jaar stopte Yvette Heyze in 
1983 als schepen van Jeugd en gaf de 
fakkel door aan haar even enthou-
siaste opvolgers Marnix Vervaeck, 
Johan Paemeleire, Daniël Parmentier, 
Frank Cnudde, Luc Vander Meeren 
en Isabelle Van den Dorpe die elk op 
hun beurt zorgden dat Speelkriebels 
al die jaren een succes gebleven is. 

Krantenkoppen als:  
‘Speelpleinwerking op de Ghellinck 
geniet meer en meer succes’, ‘Vakan-
tiespeelplein werd voltreffer’, ‘Geen 

sleet op formule’ zeggen genoeg 
over het succes van Speelkriebels in  
Wortegem-Petegem.

Veel ouders en zelfs grootouders  
zullen wel eens verteld hebben dat 
ook zij nog hebben deelgenomen 
aan het speelplein of misschien wel 
tot de leiding hebben behoord. 

De vakantiespeelpleinwerking wordt 
gewaardeerd als een van de beste 
jaarlijkse gemeentelijke activiteiten 
en stoelt op een betrouwbare leiding 
zodat de speelpleinwerking ook een 
vaste waarde is en blijft, en zelfs 
werd uitgebreid tot vijf weken in de 
periode juli-augustus en één week 
tijdens de paasvakantie.

Bedankt aan iedereen die zich heeft 
ingezet om van het Wortegem- 
Petegems vakantiespeelplein  
Speelkriebels het succesverhaal te 
maken dat het was, nog altijd is en 
hopelijk nog lang mag blijven.      

- Jacques Vancraeyenest –

Meer info over Speelkriebels vind je 
op www.wortegem-petegem.be/ 
beleven/jeugd/speelkriebels

50 jaar Speelkriebels in Wortegem-Petegem

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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“Domein de Ghellinck 
is een ideale locatie 
voor Speelkriebels”

Dank aan iedereen 
die zich in al die jaren 
heeft ingezet”



Rechtzetting
In het vorige infoblad verscheen verkeerdelijk de naam 
van Nicole Ghistelinck bij het agendapunt van de  
gemeenteraadszitting van 31 mei 2022 over ‘Uitstap naar 
pretpark door jeugdraad voor de jeugdverenigingen’. 
De juiste naam moet zijn: Nicole Van Der Straeten.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 29 SEPTEMBER 2022

Eindrapport haalbaarheidsstudie.  
Kennisname en beslissing
De gemeenteraad neemt kennis van het eindrapport 
‘Haalbaarheidsstudie Vlaamse Ardennen’ en beslist met 
algemeenheid van stemmen om, samen met de  
gemeenten Kruisem, Oudenaarde en Kluisbergen, in te 
zetten op een versterkte samenwerking binnen de  
referentieregio Vlaamse Ardennen. De wenselijkheid en 
haalbaarheid van fuseren wordt niet verder onderzocht. 

Budgetwijziging 2022 kerkbesturen
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 
2022 van de kerkbesturen O.L.V.-Geboorte en Sint-Rochus 
Wortegem, Sint-Pietersstoel Moregem, Sint-Amandus  
Ooike en Sint-Maurus Elsegem en keurt met  
algemeenheid van stemmen de budgetwijziging 2022 
van Sint-Martinus Petegem goed.

Budget 2023 kerkbesturen
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2023 van de 
kerkbesturen O.L.V.-Geboorte en Sint-Rochus Wortegem, 
Sint-Amandus Ooike, Sint-Martinus Petegem en Sint-Pie-
tersstoel Moregem. De gemeenteraad verleent met 14 
stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 
onthouding (onafhankelijk) goedkeuring aan het budget 
2023 van het kerkbestuur Sint-Maurus Elsegem.
 
Herbestemming Sint-Amanduskerk Ooike
De gemeenteraad neemt akte van het voorstel  
tot herbestemming van de Sint-Amanduskerk Ooike. 
 

Retributiereglement voor de door de gemeente  
geleverde goederen en diensten voor het  
basisonderwijs.
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van  
stemmen om de tarieven voor de door de gemeente  
geleverde goederen en diensten ten behoeve van de  
gebruikers van het basisonderwijs, vastgesteld bij  
gemeenteraadsbesluit van 26 september 2013, aan te 
passen met ingang van  1 oktober 2022.

Aanvullend verkeersreglement betreffende  
de herinrichting van de N494 Oudenaardseweg  
in het centrum van Wortegem
Op basis van het aanvullend verkeersreglement van 30 
september 2021 werden de markeringen van de N494 
Oudenaardseweg aangepast. Dit reglement betreft het 
bijkomend verdrijvingsvlak dat aangebracht werd t.h.v. 
het kruispunt met de Zonnestraat. Dit aanvullend  
verkeersreglement wordt met algemeenheid  
van stemmen goedgekeurd.

Aanvullend verkeersreglement betreffende de aanleg 
van een zebrapad op het Ooikeplein
De gemeenteraad keurt met algemeenheid  
van stemmen het aanvullend verkeersreglement betref-
fende de aanleg van een zebrapad op het Ooikeplein goed.

Herziening aanvullende activiteiten 2023-2025 IGS 
lokaal woonbeleid Solva als initiatiefnemer
De gemeenteraad neemt kennis van, gaat akkoord met en 
bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester 
en schepenen van 21 juni 2022 betreffende de goedkeu-
ring van de herziening van de aanvullende activiteiten in 
het activiteitenpakket van het intergemeentelijk project 
lokaal woonbeleid ‘SOLVA cluster Horebeke, Kruisem Ou-
denaarde Wortegem-Petegem’ en keurt bijgevolg met 14 
stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij  
1 stem tegen (onafhankelijk) de herziening van de aan-
vullende activiteiten in het activiteitenpakket goed. 
 

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 NOVEMBER EN DECEMBER 2022
 24 november 2022 en 22 december 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.  
Eventuele livestreams kan je volgen op www.facebook.be/Wortegem.Petegem.

Riolerings- en wegeniswerken Waregemseweg fase 2
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van  
stemmen de lastvoorwaarden en de gunningswijze van  
de opdracht ‘riolerings- en wegeniswerken Waregemse-
weg fase 2 - Boeregemstraat tot Pontstraat’ goed. Farys/
TMVW zal de aanbestedingsprocedure voeren.

Buitenschoolse kinderopvang
De gemeenteraad beslist met 9 stemmen tegen (Open 
VLD), bij 2 stemmen voor (N-VA) en 3 onthoudingen 
(CD&V, Vooruit, onafhankelijk) om geen vervoermiddel 
voor kleutertjes aan te kopen voor de BKO Knipoog.

Aanpassing huishoudelijk reglement op het gebruik 
van het OC Rozenhof
Het huishoudelijk reglement op het gebruik van het ont-
moetingscentrum OC Rozenhof wordt met 11 stemmen 
voor (Open VLD, CD&V en Vooruit) bij 3 stemmen tegen 
(N-VA en onafhankelijk) aangepast voor wat betreft het 
aantal toegelaten aanwezigen, de beschikbare ruimten en 
de contactgegevens.

Aanpassing verkoopprijs maaltijddienst
De OCMW-raad beslist met algemeenheid van  
stemmen om de verkoopprijs van een diepvriesmaaltijd 
via de maaltijddienst-aan-huis van het OCMW met ingang 
van 1 januari 2023 vast te stellen op 5,50 euro per 
maaltijd.

Goedkeuring reglement telewerk
De gemeente- en OCMW-raad keuren met algemeenheid 
van stemmen het telewerkreglement voor wat betreft de 
bepalingen die betrekking hebben op het gemeente- en 
OCMW-personeel goed.

Kennisgeving opdrachten werken,  
leveringen en diensten
. In zitting van 5 juli 2022 beslist het college de opdracht 

‘leveren en plaatsen van speeltoestellen voor kleuters 
aan sporthal De Ruffel’ te gunnen aan de bieder die de 
meest kwalitatieve offerte indiende (op basis van de 
inwonersenquête), zijnde de firma Europlay nv, Eegene 
9, 9200 Dendermonde, voor een bedrag van 9.999,44 
euro incl. 21% btw.

. In zitting van 5 juli 2022 beslist het college de opdracht 
‘vervoer van de leerlingen van de gemeentelijke 
basisschool De Kouter naar het zwembad tijdens het 
schooljaar 2022-2023’ te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Coach Partners, Meensesteenweg 101 te 8500 Kortrijk, 
tegen het offertebedrag van 236,00 euro inclusief btw 
per rit.

Heb je nog geen inspiratie  
voor een leuk cadeautje?  
Schenk een #360cadeaubon!

Zo steun je tegelijkertijd  
ook onze lokale handelaars.

Oproep naar onze handelaars:  
je kan je nog steeds  
aansluiten bij dit mooie initiatief.

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

Tip voor 
eindejaarsgeschenkjes



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.

Roland Santens en Rita Nuytens
11/08/2022 – gouden bruiloft

Dirk Vanmaercke en Marie-Christine Gottigny
24/08/2022 – diamanten bruiloft

Hartelijke
gelukwensen!

Marnicq Desmet en Myriam Vansteenbrugge
18/08/2022 – gouden bruiloft

Marc Ronsse en Julia Meirhaeghe
26/09/2022 – diamanten bruiloft

Fiets gevonden
Er werd een fiets gevonden aan de 
sporthal. 

De rechtmatige eigenaar kan contact 
opnemen met het gemeentehuis op 
het nummer 056 68 81 14  
en de fiets na afspraak komen ophalen.



nieuwsberichten
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Verwijderen van bloemen 
op de begraafplaatsen
Vanaf 13 december 2022 starten de medewerkers van de technische  
dienst met het opruimen van bloemen op de grafzerken op de  
gemeentelijke begraafplaatsen.

Alle nog aanwezige bloemstukken en chrysanten worden dan weggenomen,  
ook de niet-verwelkte.

Bedankt om hier rekening mee te houden.

Evenementenafvalzakken
Organiseer je een publiek evenement? Haal dan je evenementenafvalzakken  
op bij de dienst bevolking (op afspraak) of in het recyclagepark. 

Prijs: 5 euro per evenementenafvalzak van 60 liter.

Meer info vind je op  
wortegem-petegem.be/milieu/evenementenafvalzak

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem
Evenementenafvalzak

In het kader van het klimaatplan en het burgemees-
tersconvenant dat onze gemeente ondertekende was 
het doven van openbare verlichting al een optie om 
de CO2 uitstoot te verminderen. 

De stijgende energieprijzen die zich steeds meer laten 
voelen, ook in onze werking, zorgden dat het bestuur 
een aantal maatregelen neemt om de energiekosten te 
verlagen. Aangezien een groot deel van deze kost naar 
de openbare verlichting gaat, kwam de beslissing voor 
het doven in een stroomversnelling.

Energiebeheerder Fluvius zal een aantal aanpassingen 
maken op cabineniveau waardoor ook in Wortegem-Pe-
tegem de straatverlichting wordt gedoofd en dit dage-
lijks van 23u ’s avonds tot 6u ’s morgens.

De komende dagen en weken werkt Fluvius verder aan 
de aanpassingen in de elektriciteitscabines, waardoor 

zone per zone de openbare verlichting zal doven. We 
verwachten dat tegen midden november alle nodige 
aanpassingen hiervoor zullen uitgevoerd zijn.

Doven van straatverlichting tussen 23u en 6u
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Infoavond: maandag 28 november 
2022 om 19u in het Schoolke Mo-
regem – Moregemplein 28

WIE IS STROOMVLOED?  
Stroomvloed is een erkende coöpe-
ratie (cv) voor én door burgers uit 
Oost-Vlaanderen. De energiecoöpe-
ratie produceert duurzame energie 
dankzij de inbreng van burgers. 

Een burgercoöperatie is een groe-
pering van gemotiveerde burgers 
die eigenaar zijn van alle projec-
ten die door de burgercoöperatie 
worden gerealiseerd.  Dit betekent 
dat deze burgers ook 100% beslis-
sen over wat wordt gedaan met 
de winst van deze projecten.  Een 
burger-energie-coöperatie verenigt 
burgers die streven naar een duur-
zame en klimaatneutrale samenle-
ving. Stroomvloed is hoofdzakelijk 
actief in de zuidelijke regio van 
Oost-Vlaanderen.

Iedereen kan tot maximaal 100  
aandelen van € 250 kopen en zo  
mede-eigenaar worden van be-
staande en toekomstige PV-instal-
laties, windmolens en laadpalen. De 
winst van een burgercoöperatie 
verdwijnt niet naar het buitenland, 
maar vloeit terug naar alle coöpe-
ranten. Zo heeft Stroomvloed in juli 
2022 een eerste dividend van 4% 
uitgekeerd aan haar vennoten (win-
sten uit het verleden zijn uiteraard 
geen garantie voor toekomstige 
winsten).  Als mede-eigenaar heeft 
elke vennoot inspraak in de werking 
van de coöperatie.  

Opgericht in juni 2017, bereikte 
Stroomvloed in juli 2022 de mijl-
paal van € 1.000.000 opgehaald én 
geïnvesteerd burgerkapitaal. Ook 
in 2022 realiseerde Stroomvloed 
een eerste publieke laadpaal voor 
elektrische wagens, investeerde 
Stroomvloed voor het eerst in een 
windturbine, lanceerde Stroom-
vloed met succes een eerste grote 
kapitaaloproep van € 350.000 én 
wordt heel binnenkort een volgen-
de grote kapitaaloproep gelanceerd 
om nog meer projecten te realise-
ren.

EERSTE LAADPAAL 
Bij POC De Kepper in Kruisem 
werd recent de eerste laadpaal van 
Stroomvloed in dienst genomen.  
De laadpaal werd aangesloten op de 
eerder geplaatste PV-installatie  van 
52 panelen, goed voor een produc-
tie van 18 MWh per jaar, waardoor 
maximaal groene stroom geleverd 
wordt. De laadpaal is publiek, kan 
door iedereen worden gebruikt 
met verschillende laadpassen en 
staat geregistreerd op de beken-
de laadpunt-overzichtskaarten en 
apps.  We nodigen iedereen uit om 
deze coöperatieve laadpaal zoveel 
mogelijk te gebruiken.

EERSTE WINDTURBINE 
Daarnaast heeft Stroomvloed er 
samen met 3 andere burgerco-
operaties voor gezorgd dat een 
bestaande windturbine voor 50% 
in handen van burgers is gekomen.  
Het betreft een rendabele windtur-
bine die in 2018 in Zelzate in dienst 
werd genomen. Door actief in te 
stappen in dit project kunnen ener-
zijds de coöperanten van Stroom-
vloed delen in de opbrengst van de 
windturbine en wordt anderzijds 
het team van Stroomvloed betrok-
ken in het beheer van de turbine.  
Een mooie opportuniteit voor een 
jonge en ambitieuze coöperatie 
zoals Stroomvloed.

EERSTE KAPITAALOPROEP VAN 
E 350.000 VOLSTORT 
Stroomvloed deed in mei een war-
me oproep aan iedereen om mee te 
investeren en zo actief bij te dragen 
aan een stabiele energievoorzie-
ning voor de toekomst!  Met deze 
kapitaaloproep van 350.000 euro 
heeft Stroomvloed geïnvesteerd in 
haar eerste windturbine.  Voor deze 
kapitaaloproep werd ook een infor-
matienota neergelegd bij FSMA, de 
autoriteit voor financiële diensten 
en markten. 

EERSTE COÖPERATIEVE  
ZONNE-INSTALLATIES IN  
WORTEGEM-PETEGEM 
De gemeente Wortegem-Petegem 
geeft haar burgers de kans om mee 
te investeren in 4 nieuwe zonnepa-

neel-installaties op haar gebouwen. 
Er worden in totaal 4 daken ter 
beschikking gesteld door de ge-
meente om daarop PV-installaties 
te plaatsen die 100% eigendom 
kunnen worden van de inwoners 
van de gemeente. 

. Feestzaal – 54 panelen – 20.000 
kWh/jaar – CO2 reductie  
van 9,2 ton/jaar

. OCMW – 24 panelen – 9.000 
kWh/jaar – CO2 reductie  
van 4,15 ton/jaar

. Werkplaats – 24 panelen – 9.000 
kWh/jaar – CO2 reductie van 4,15 
ton/jaar

. Sporthal De Ruffel – 168 panelen 
– 60.000 kWh/jaar –  
CO2 reductie van 27,6 ton/jaar

Deze installaties zullen worden 
gerealiseerd medio 2023, voorafge-
gaan door een infosessie over deze 
projecten en energie.  

De infosessie zal doorgaan op 28 
november 2022 om 19.00u in het 
Schoolke Moregem, Moregem-
plein 28, Wortegem-Petegem.

Inschrijven bij voorkeur via  
milieudienst@wortegem- 
petegem.be.

NIEUWE KAPITAALOPROEP

Om de vele mooie, duurzame en co-
operatieve projecten te realiseren, 
zal in oktober een bijkomende ka-
pitaaloproep worden gedaan.  Wie 
op de hoogte wil worden gehouden 
van de lancering van deze kapi-
taaloproep en van onze volgende 
realisaties, kan zich inschrijven op 
de nieuwsbrief via https://stroom-
vloed.be/contact. 

Burgercoöperatie Stroomvloed plaatst  
4 nieuwe zonnepaneel-installaties in Wortegem-Petegem.
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Winter op komst?
Haal dan snel je griepprik!

Beste bescherming 
Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. De 
kans op griep wordt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan 
ben je minder ziek en zijn er minder complicaties.  
Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige  
ziekte, zoals diabetes, verergert. 

Wie laat zich het best vaccineren? 
 1.  Iedereen vanaf 50 jaar. 
 2.  Zwangere vrouwen. 
 3.  Chronisch zieken. 
 4.  Mensen die in een woonzorgcentrum,  
  psychiatrische instelling voor lang verblijf  
  of instelling voor personen  
  met een beperking opgenomen zijn. 
 5.  Iedereen die onder hetzelfde dak woont  
  als deze risicogroepen.  
 6.  Iedereen die onder hetzelfde dak woont  
  als kinderen jonger dan 6 maanden. 
 7. Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Wanneer laat je je best vaccineren?  
Je laat je best tussen midden oktober en midden decem-
ber vaccineren. Zolang de griep niet in het land is, blijft 
vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas goed na 
twee weken en werkt maar één winterperiode. Want elk 
jaar zijn er andere griepvirussen. Een griepvaccin moet je 
dus elk jaar opnieuw krijgen.

Hoe laat je je vaccineren?  
Vraag je vaccin in de apotheek van zodra het beschikbaar 
is. Je hebt hiervoor geen voorschrift meer nodig van je 
arts. Ga er onmiddellijk mee naar je arts om de vaccina-
tie te laten toedienen. Of bewaar het in de koelkast tot je 
doktersafspraak, anders kan het effect van de vaccinatie 
niet gegarandeerd worden.

Hoeveel kost je griepvaccin? 
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Dit jaar komen ook alle 50-plussers in 
aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Het vaccin 
kost dan minder dan 5 euro. Verblijf je in een woonzorg-
centrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een 
risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies 
kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar 
www.laatjevaccineren.be.  

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal je griepprik 
zodra beschikbaar. Een vaccinatie maakt de kans dat je griep krijgt, een stuk kleiner. 

De COVID-19 epidemie maakt het ook dit jaar extra belangrijk voor risicogroepen om zich te laten  
vaccineren tegen griep. Behoor je tot één van volgende groepen, vraag dan je vaccin in een apotheek 
zodra het beschikbaar is. Je hebt daarvoor geen voorschrift meer nodig.
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Sinds het ontstaan in 1997, worden er inmiddels op de 
hele wereld op de tweede zondag van december om 
19u lokale tijd kaarsjes gebrand voor onze overleden 
kinderen.  
 
Omdat we in verschillende tijdzones leven, is het idee 
dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen 
worden aangestoken voor een overleden kind. De we-
reld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die 
een kind verloren hebben, en daarnaast is er het besef 
dat je niet alleen bent met je verdriet.

We nodigen jullie graag uit om op 11 december 2022 om 
19u een kaarsje aan te steken en zo mee licht te  
brengen in donkere dagen.

Wereldlichtjesdag

Geen voorkennis vereist! GRATIS!
Wat? Om mensen met een hartstilstand echt 

te kunnen redden en dus hartveilig te 
zijn, moeten omstaanders snel en juist 
kunnen reageren. Direct reanimeren 
met een AED-toestel verdubbelt de 
overlevingskansen van een slachtoffer. 
Daarom organiseert de gemeente Wor-
tegem-Petegem i.s.m. Rode Kruis-Vlaan-
deren 3 opleidingsmomenten om een 
AED-toestel te leren gebruiken bij de 
reanimatie. De opleiding voor de burger 
duurt 3 uur.

Waar? Sporthal de Ruffel (polyvalente zaal), 
Nellkensweg 1, Wortegem-Petegem

 

Wanneer? - woensdag 9 november 2022  
 van 19u00 tot 22u00 
ofwel 
- woensdag 16 november 2022  
 van 19u00 tot 22u00 
ofwel 
- woensdag 23 november 2022  
 van 19u00 tot 22u00

Inschrijven? Inschrijven is mogelijk vanaf 31 oktober 
2022 om 10u via wortegem- 
petegem.i-active.be of per e-mail naar 
sportdienst@wortegem-petegem.be

Opleiding
‘Reanimeren en 
defibrileren voor de burgers’

Elke tweede zondag van december, dit jaar op 11 december, herdenkt Wereldlichtjesdag 
alle overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was en/of hoe lang het al  
geleden is. Je kind blijft immers je kind, voor altijd in je hart en gedachten. 
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Wereldlichtjesdag OuderenWEEK
14-18 november 2022

maandag 
14 november 2022

kaartnamiddag
• Start om 14u
• Locatie: Feestzaal gemeentehuis
• Gratis inschrijven via 056 68 00 50 vóór 8 november 2022

donderdag 
17 november 2022

seniors@the movies
(kinepolis kortrijk)

The Last Bus neemt je mee op de reis van de 90-jarige weduwnaar Tom  
Harper (Timothy Spall) van zijn woonplaats van de laatste vijftig jaar - een  
afgelegen dorp in het noorden van Schotland -  terug naar zijn geboorte-
plaats - dichtbij het meest zuidelijke punt van Engeland. In een strijd tegen 
de tijd, zijn leeftijd en het lot, begint Tom onverschrokken aan deze lange 
reis met zijn gratis buspas met als doel een belofte aan zijn vrouw Mary 
(Phyllis Logan) na te komen. The Last Bus is een hartverwarmende film over 
liefde en verlies. Een film die ons eraan herinnert dat we niet alleen zijn  
- we’re all on this ride together.

• Toegangsprijs (film + koffie/koekje nadien): 
 10 euro (vervoer inbegrepen!).
• Jouw inschrijving is definitief na betaling op rekening van  
 de ouderenraad: BE77 6528 3293 5042 met vermelding van  
 jouw naam.

Programma:

• 12u45: opstappen op de bus aan domein de Ghellinck in  
 Elsegem OF
• 13u: opstappen aan parking gemeentehuis in Wortegem
• 16u30-17u: vanuit Kortrijk vertrekken richting  
 Wortegem-Petegem

vrijdag 18 november 2022

interactieve voordracht  
‘gezond ouder worden,  

goed eten’
Het is voor iedereen belangrijk om op de voeding te letten, maar voor  
ouderen is het dat nog een tikje meer. Want ouder worden gaat gepaard 
met lichamelijke veranderingen zoals tandproblemen, minder bewegen en 
een lager energieverbruik. En dat beïnvloedt het eetgedrag en de behoefte 
aan energie en voedingsstoffen. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten 
zoals overgewicht, een verhoogde bloeddruk en cholesterol komen vaker 
voor op latere leeftijd. Er is bovendien een groter wordende groep ouderen 
die risico loopt op ondervoeding.  
Je komt er alles over te weten dankzij deze voordracht die bestaat uit een 
theoretisch gedeelte en een gedeelte met oefeningen.

• Start om 14u
• Locatie: Feestzaal gemeentehuis
• Gratis inschrijven via 056 68 00 50 vóór 8 november 2022 
(het aantal deelnemers is beperkt)
• I.s.m. Dienst Welzijn en Logo Gezond+

Nu bijna iedereen een smartphone heeft en draadloos internet overal  
beschikbaar is, kan de digitale revolutie pas echt goed op gang komen. 

In deze geanimeerde lezing krijg je een blik op de nabije toekomst,  
waarin vuilbakken op het internet zitten, je het licht van je woonkamer dimt 

met je smartphone en praat tegen je huisrobot. 
Je leert een pak begrippen kennen zoals NFC, VR en AR.  

Leuke video’s en een heldere uitleg zorgen ervoor dat je meteen mee bent.  
Er is geen technologische voorkennis vereist op deze reis naar de toekomst. 

TOEKOMSTTECHNOLOGIE 
Wat mogen we nog allemaal verwachten? 

Maandag 5 december, 13.30 - 16.30 uur 
Raadzaal gemeentehuis, Waregemseweg 35, Wortegem-Petegem 

Gratis, aantal plaatsen beperkt 
Inschrijven via bibliotheek@wortegem-petegem.be of 055 30 99 84 

v.u. Lokaal bestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem 

Gratis online  
infosessies over   
“Starten met  
een eigen zaak  
na 45”

De live avondwebinars gaan begin december 2022  van start. 

Deelnemen is kosteloos. Inschrijven vooraf wel verplicht.
Droom je als 45+ van een nieuwe zelfstandigencarrière?  

Schrijf je dan vandaag  in!
Meer informatie over het programma en inschrijven:  

www.ondernemen50plus.com  (Ons aanbod “Start 45+”)

Steeds meer 45-plussers dromen van een 
carrièrewending. Daarbij denken ze ook 

vaker aan een overstap naar het zelfstan-
digen bestaan. Toch hebben starters op 

latere leeftijd zo hun eigen vragen en  
twijfels bij de opstart van hun zaak. 

Daarom organiseert de  
vzw Integraal een 3-delige  

online informatiereeks.   
Het startersinitiatief ‘START 45+’  

wil zoveel mogelijk 45-plussers  
de kans geven om goed voorbereid  
zelfstandig ondernemer te worden.

In de digitale opleiding krijgen  
deelnemers praktische informatie  
over o.m. de startmodaliteiten en  

-formaliteiten, de opmaak van een  
business- & financieel plan, het  

sociaal statuut van zelfstandigen, 
 de aanvullende sociale bescherming,  

mogelijke ondersteunings- en subsidie- 
mogelijkheden, startersleningen,  

45+ ondernemersvaardigheden, enz.  
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Onze vervoerdienst werd opgericht onder toezicht van 
Taxistop en verzorgt vervoer voor mensen die minder 
mobiel zijn, bejaarden, mensen in een sociale nood-
situatie, ... Op die manier kunnen zij deelnemen aan  
allerhande sociale activiteiten, zoals bijeenkomsten, 
bezoeken, dokters- of ziekenhuisraadplegingen, …

Heb jij vrije tijd, 
een hart voor mensen 

en zin om met je eigen wagen minder 
mobiele mensen te vervoeren  

naar hun bestemming?

Dan ben jij misschien de gedroomde  
vrijwilliger om bij ons aan te sluiten.

De chauffeur ontvangt 0,37 € per afgelegde kilometer 
vanaf zijn/haar thuisadres tot bij de gebruiker en zijn 
bestemming, heen en terug.  Het wachttarief is  
bepaald op 1,25 € per half uur (waarvan het eerste half 
uur gratis).  De betaling gebeurt contant na uitvoering 
van de rit.

Iedere vrijwilliger die ingeschreven is als chauffeur is 
verzekerd tegen lichamelijke schade, er is een omnium-
verzekering voorzien vanuit Taxistop Gent. De kosten 
hiervan zijn ten laste van het OCMW. Elke chauffeur is 
verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Voor meer inlichtingen kan je je wenden  
tot het OCMW van Wortegem-Petegem,  
mevr. Mia Vandebuerie, T 056/68.00.50.

Hopelijk tot gauw!

Vrijwilligers gezocht 
voor de bel-auto

Stijgende energieprijzen zorgen bij veel huishoudens 
voor problemen. Dat de energieprijzen hard gestegen 
zijn, moeten we je wellicht niet meer vertellen. Kosten 
voor wonen, transport en boodschappen worden  
duurder waardoor het steeds lastiger wordt om elke 
maand rond te komen. Misschien is dit voor jou ook 
het geval. Verwarming van je woning is daarbij (een 
van) de  
belangrijkste kostenpost(en) uit je budget.

Kom jij in aanmerking voor een toelage?  
Vraag het aan Mina: 
. Dit kan via het sociaal verwarmingsfonds,  
 de FOD Economie of gebeurt soms automatisch 
 
. Vaak is cumul van meerdere steunmaatregelen  
 mogelijk

. ‘Mina’ = digitale assistente die helpt om de juiste  
 steunmaatregelen om de energierekening te  
 verlichten aan te vragen

.  https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/ 
 vraag-het-aan-mina      

Verhoging toelagen Sociaal Verwarmingsfonds: 
. Maximumbedrag van de toelage werd verhoogd  
 van 20 cent naar 36 cent per liter, afhankelijk van 
 jouw specifieke aankoopprijs 
. Maximumhoeveelheid waarvoor een toelage kan 
 worden toegekend werd verhoogd van 1500 liter  
 naar 2000 liter per jaar voor aankopen in bulk  
 (om een mazout of propaantank te vullen) 
. Forfaitaire toelage voor huisbrandolie of  
 lamppetroleum (type c) wordt van € 210 naar  
 € 456 aangepast

. www.verwarmingsfonds.be/index.php/ 
 2-algemeen/27-verhoging-toelage    

Extra steun energieprijzen



Ligt jouw brief voor de Sint al klaar? Of heb je een mooie tekening gemaakt? Verstuur hem dan tussen 4 novem-
ber en 4 december via de rode sinterklaasbrievenbussen die je vindt in jouw dorp. Vergeet zeker niet jouw naam 
en adres toe te voegen want wie weet krijg jij wel een briefje terug! Weet je niet goed hoe te beginnen? Knip deze 
pagina uit en kleuren maar! 
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Brieven voor Sint & Piet

Beste Sint & Piet

Heel veel groetjes van

Adres:

Beste Sint & Piet

Heel veel groetjes van

Adres:
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Gemeentelijke toelage voor herbruikbare luiers
Jonge ouders kunnen in onze 
gemeente een toelage krijgen 
voor het gebruik van herbruikbare 
luiers.

Uit milieuvriendelijk oogpunt moe-
ten we het gebruik van herbruikbare 
luiers aanmoedigen. Het restafval 
van 1 kind met wegwerpluiers wordt 
namelijk geraamd op een 1000 à 
1700 kg.  
Het gebruik van herbruikbare luiers 
betekent dus een belangrijke afval-
preventiemaatregel. Veel ouders 
worden echter nog afgeschrikt voor 
het gebruik van herbruikbare luiers 
door de onbekendheid en de hoge 
aankoopprijs.

Hieraan wil onze gemeente tege-
moet komen door tussen te komen 
in de aankoop of huur van een pak-
ket herbruikbare luiers. De toelage 
bedraagt de helft van de factuurprijs 
met een maximum van 
75 euro per kind.  
 
De toelage kan slechts 
éénmaal per kind wor-
den aangevraagd en dit 
tot de derde verjaardag 
van het kind.

Je kan een aanvraag-
formulier of meer 
informatie verkrijgen 
op de gemeentelijke 

website of bij de dienst burgerza-
ken en welzijn, Stefanie Dhaenens,  
056/68.81.14, stefanie.dhaenens@
wortegem-petegem.be.

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

Gesloten op:  
31/10/2022 - 1/11/2022 - 11/11/2022 

en  
tussen kerst-nieuwjaar van 
26/12/2022 tem 2/01/2023.
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“DE VAGEBONDEN” EN ZO BEGON HET…
Anno 1998, op een boogscheut van 
de eeuwwisseling was er in Worte-
gem de “Bond van grote en jonge 
gezinnen”, een groep enthousias-
te bestuursleden die elk jaar de 
koppen bij elkaar staken om een 
programma in elkaar te boksen 
met tijdens de kerstperiode een 
“koffietafel” voor de leden met bij-
horend optreden van één of ander 
gezelschap. De opkomst was niet 
zo groot, het kostenplaatje hoog, 
wat nogal demotiverend werkte. 

Tot Steven en Magda het idee 
opperden om zelf eens voor het 
voetlicht te treden onder vorm van 
het opvoeren van een “toneeltje”. 
Beiden proefden reeds in hun jeugd 
van het podium en de toneelmicrobe 
was bij hen gedurende de vervlogen 
jaren steeds resistent gebleven en 
nooit helemaal uitgeroeid. Met een 
link naar “de bond” werd gekozen 
voor “De Vagebonden”. Een nieuwe 
vereniging werd boven de doopvont 
gehouden! Speeldata werden vastge-
legd, we zouden het houden bij twee 
opvoeringen en afwachten wat de 
belangstelling zou zijn.

Tot de kaartverkoop startte… in een 
mum van tijd waren alle kaarten de 
deur uit en konden we op de valreep 
nog een derde voorstelling inlassen 
die ook meteen uitverkocht was! De 

massale belangstelling maakte dui-
delijk dat Wortegem klaar was voor 
een toneelvereniging. 

Nu, bijna 25 jaar later, blikken we 
terug op een succesvolle periode. 
Corona gooide in 2020 roet in het 
eten waardoor twee jaar op een rij 
toneel niet mogelijk was tot grote 
spijt van zowel spelers, medewerkers 
als toeschouwers. 

Na deze gedwongen sabbatjaren 
zijn de repetities intussen van start 
gegaan. We vliegen er terug in en 
gaan er alles aan doen om er alweer 
een geslaagde editie van te ma-
ken. In december spelen we onze 
nieuwste voorstelling: “Buenos dias 
Benidorm”. Een leuke komedie door 

Willy Gilis. De  familie Van Neste, na 
twintig jaar jaarlijks met de caravan 
naar de Moezel reizen, gaat eindelijk 
eens een fantastische reis maken 
naar het Spaanse Benidorm. Zo kan 
ze eindelijk eens uithalen naar haar 
vriendin. Maar wat volgt kun je zien 
op de voorstellingen in december in 
de gemeentezaal:

. Maandag 5 december 2022  
 voor de derde leeftijd

. 9-10-11-15-16-17 december 2022. 
 
Maar opgelet! Wegens corona, die 
nog steeds sluimert, wordt het aan-
tal plaatsen beperkt . U wordt nog 
op de hoogte gebracht...

quizvraag
Proficiat Jean-Alexandre,  
jij wist dat we de kerk van Moregem zochten  
en wint een 360° Bon.

In welke horecazaak werd deze foto genomen? 

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een 360° Bon en 
een toeristisch prijzenpakket!  
 
Stuur je antwoord voor 30 november 2022 naar toerisme@
wortegem-petegem.be of Dienst Toerisme 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. 
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“DE VAGEBONDEN” EN ZO BEGON HET… Jongeren zorgen zelf voor hun kicks

“Ik zorg zelf voor mijn kicks”. Met deze positieve bood-
schap tonen jongeren via Instagram aan hun leeftijd-
genoten wat ze in hun mars hebben. De onderliggende 
boodschap is: ”Wij zijn wie we zijn, we kunnen straffe 
dingen en we hebben daar niks voor nodig.“ Met ‘niks 
voor nodig’ bedoelen ze dat ze geen cannabis nodig heb-
ben. Want hoewel vier op de vijf jongeren geen cannabis 
gebruiken, overschatten jongeren het cannabisgebruik 
van hun leeftijdsgenoten.

De campagne Bijzonder Zonder zet in de verf dat niet-ge-
bruik de norm is. En Wortegem-Petegem doet mee! 
Samen met de gemeenten Kruisem, Zwalm en Ouden-
aarde bundelen we de krachten om deze campagne tot 
bij onze jongeren te brengen. Hierbij worden we on-
dersteund door Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Zuid-Oost-Vlaanderen en Logo Gezond+. 

. Ontdek de filmpjes op de Instagrampagina  
van Jeugdcentrum Jotie (@jeugdcentrumjotie) 

. Meer info op www.bijzonderzonder.com 

Bijzonder Zonder 
De komende maanden zullen zowel secundaire scho-
len in Oudenaarde, jeugdverenigingen, sportclubs als 
jeugdhulporganisaties in Wortegem-Petegem verder 
aan de slag kunnen gaan met Bijzonder Zonder. Jongeren 

kunnen deelnemen aan een 
debat of quiz in de klas, een 
estafetterun in het jeugd-
werk of de sportclub en een 
gesprek in de jeugdhulpverlening waar kennis, inzicht en 
vaardigheden worden versterkt om gezonde en bewuste 
keuzes te maken. 

Thuis praten over cannabis? 
Bij de meeste jongeren duikt cannabis op een bepaald 
moment op in hun leefwereld. Als ouder hierop inpikken 
en het gesprek openen is dan een heel goede reactie. 

Bijzonder Zonder kan een goede aanleiding zijn om 
het onderwerp ter sprake te brengen. Bekijk samen de 
filmpjes en ga op zoek naar de kwaliteiten van je kind. 
Ontdek op www.druglijn.be/ouders hoe je met je kind 
over cannabis kan praten. 

Iedereen die een vraag heeft over cannabis of andere 
drugs kan terecht bij drugbegeleider Veerle via  
veerle.gerbosch@zov.be of 0499 57 84 92

Nog vragen over de campagne? 
Jeugddienst Wortegem-Petegem 
jeugddienst@wortegem-petegem.be 
056 68 81 14

Poppentheater Pedrolino: De zak van Sinterklaas
In het dorp wacht iedereen ongeduldig op de komst 
van Sinterklaas en Zwarte Piet. Helaas komt de grote 
kindervriend niet opdagen. De burgemeester wordt 
ongerust en het hele dorp gaat op zoek.  
Sinterklaas blijkt verdwaald te zijn in het grote bos.  
 
Tot overmaat van ramp wordt de zak van Sinterklaas 
gestolen door een trol, die er mee naar zijn meester, de 
boosaardige tovenaar Pantaard trekt…  
 
Gelukkig zijn er nog Pierke en de goede fee om Sinter-
klaas uit de penarie te helpen.  
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. 

. Zaterdag 3 december 2022 om 10u00. 

. Hoevegebouw Domein de Ghellinck 

. Gratis inkom 

. Reserveer via wortegem-petegem.i-active.be
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Verse lucht in je huis
De winter staat voor de deur en de 
torenhoge energieprijzen maken het 
al een uitdaging om ons huis lekker 
warm te houden. Maar verlies in je 
strijd tegen de koude buitenlucht, 
ook niet de voordelen van verse bin-
nenlucht uit het oog!

Vervuilde lucht in huis 
Misschien merkte je het zelf nog 
niet op, maar ons huis bevat tal van 
bronnen die de binnenlucht ver-
vuilen. Wijzelf en de huishoudelijke 
taken die we doen, produceren heel 
wat vocht.  
 
Denk maar aan schoonmaken, koken 
of douchen. Daarnaast zorgen bouw-
materialen, poetsproducten en an-
dere spullen die we gebruiken voor 
ongezonde stoffen in ons huis. Deze 
stoffen stapelen zich op en zorgen 
voor ongezonde binnenlucht. Wist je 
dat de binnenluchtkwaliteit hierdoor 
slechter kan zijn dan de buitenlucht?

Kan het kwaad? 
Wie veel tijd in een woning of een 
gebouw met vervuilde binnenlucht 
doorbrengt, kan gezondheidsklach-
ten krijgen zoals luchtwegaandoe-
ningen, hoofdpijn, astma en aller-
gieën. Vervuilde binnenlucht kan 
ook leiden tot mindere prestaties 
op school en op het werk. Je verliest 

namelijk je concentratie als er te 
weinig zuurstof en veel verontreini-
gende stoffen in de lucht hangen.  
 
Bovendien raak je makkelijker be-
smet met infectieziekten in slecht 
verluchte ruimtes. Kortom: het 
effect van een vervuilde binnenlucht 
valt niet te onderschatten, zeker als 
je weet dat we gemiddeld 85% van 
onze tijd binnen doorbrengen.

Zorg voor verse lucht 
Door eenvoudige maatregelen kan 
je de lucht in je huis gezond houden. 
Maak gebruik van je ventilatiesys-
teem en/of ventilatieroosters om 
verse lucht binnen te laten.  
 
Ook als je dit niet hebt, kan je voor 
verse lucht zorgen door ramen te 
openen. Bij activiteiten die veel 
vocht produceren of waarbij je pro-
ducten gebruikt, is dit extra belang-
rijk.

Vind jij zowel een gezond huis als 
een gezellig warm huis belangrijk? 
Kijk dan zeker eens op www.gezond-
binnen.be voor tips om via kleine of 
grote ingrepen efficiënt te ventileren 
en warmteverlies te beperken.

Wil jij autodelen, maar zijn er nog geen deelauto’s in 
jouw buurt? Daar kan binnenkort verandering in komen!
Intercommunale SOLVA en Valckenier Share lanceren 
‘deelauto zoekt dorp’. Een campagne die peilt naar de 
lokale interesse om met autodelen te starten. Inwo-
ners, verenigingen, lokale ondernemers, organisaties 
in de buurt, … Iedereen kan genieten van de voorde-
len van autodelen.

Vertel hen waarom Wortegem-Petegem een deelauto 
kan gebruiken door de vragenlijst in te vullen  
via https://deelautozoektdorp.be

Wie weet deel jij binnenkort een auto in je buurt. 



Sint-Amanduskerk wordt  
herbestemd tot Erfgoedhuis

IN DE GESCHIEDENISBOEKEN. 
De Sint-Amanduskerk is de kleinste 
kerk van de gemeente. Er werd met 
de bouw van het driebeukige classi-
cistische kerkje gestart rond 1700. 
Het kerkgebouw is niet beschermd.  
 
De kerk draagt de naam van de hei-
lige Sint-Amandus. Hij werd geboren 
in Frankrijk omstreeks het jaar 600, 
en besteedde een groot deel van 
zijn leven aan het missioneren van 
Vlaanderen langs de oevers van de 
Schelde. Hij is daarom ook gekend 
als ‘de apostel van Vlaanderen’.

BAKEN IN HET DORP 
De kerk was lange tijd het middel-
punt van het dorp en een waar bede-
vaartsoord. Bedevaarders kwamen 
er niet enkel voor Sint-Amandus, 
maar ook voor de heilige Catharina. 
Zij wordt aanroepen voor de  
genezing van huidziektes.  
 
NIEUWE TOEKOMST 
Enerzijds is er nu de vaststelling dat 
het aantal bezoekers van de kerk, de 
vieringen en de overige kerkelijke ini-
tiatieven stelselmatig verminderen. 
Het kerkgebouw verliest gaandeweg 
haar functie als gemeenschapshuis.  
 
Anderzijds heeft de huidige locatie 
van de Heemkundige Kring Bouveloo 
in het oud gemeentehuis in Ooike 
haar grenzen bereikt, gezien de 
succesvolle werking van de Heem-
kundige Kring nog steeds uitbreidt. 
De gemeenteraad van  

Wortegem-Petegem keurde in 2017 
het kerkenbeleidsplan goed. Hierin 
werd geopperd dat de Sint-Aman-
duskerk zou kunnen dienen als toe-
komstige urnenkerk maar dat er ook 
nog ruimte was voor andere ideeën 
voor de toekomstige invulling.  
Afgelopen zomer kwam er een concrete  
doorbraak in het dossier.

UNIEKE LOCATIE 
De Sint-Amanduskerk is met een 
oppervlakte van ca. 2.500m² een erg 
geschikte plek voor de Heemkundige 
Kring om haar activiteiten verder te 
kunnen ontplooien. Voor de archief-
werking is de constante tempera-
tuur in het kerkgebouw een uitste-
kende basis om de archiefstukken in 
goeie omstandigheden te bewaren 
en verder is het gebouw ook ruim 
genoeg om een vergaderruimte te 
voorzien. Daarnaast biedt de ruimte 
ook kansen om een degelijke pu-
bliekswerking te ontwikkelen. Zo 
kan er een documentatiecentrum 
worden ingericht waar het publiek 
in comfortabele omstandigheden 
opzoekingswerk kan verrichten en 
zullen er tentoonstellingen worden 

georganiseerd waarbij zowel het  
burgerlijk als het religieus 
patrimonium ontsloten wordt. 

Het interieur van de kerk zal zoveel 
mogelijk behouden blijven, met  
respect voor het omliggende  
kerkhof. Dit zal ook betekenen dat 
het kerkgebouw veel vaker dan nu 
het geval is, geopend zal worden 
voor bezoekers. Het kan zo haar 
functie als gemeenschapsgebouw 
blijvend verderzetten. Het bewaren 
van zowel het sociaal als het  
religieus verleden zal er voor zorgen 
dat het DNA van onze mooie  
gemeente voor het nageslacht  
bewaard blijft. 

REALISATIE 
Voor de herbestemming van de  
parochiekerk is allereerst de ont-
wijding nodig. Van kerkelijke zijde is 
daarvoor de goedkeuring van de  
bisschop vereist. De vraag zal nu 
door het parochieteam van de  
Heilige Thomasparochie aan het  
bisdom overgemaakt worden, die 
het aan de priesterraad zal voorleg-
gen. Eens de kerk ontwijd is kunnen 
er geen religieuze plechtigheden of 
devotionele gebruiken meer  
plaatsvinden. Vermoedelijk kan de 
procedure uiterlijk tegen de zomer 
van 2023 worden afgerond. Het  
herbestemmingsproject zal in een 
latere fase door alle betrokkenen 
ook nog op een infovergadering aan 
de inwoners worden voorgesteld.

De Sint-Amanduskerk van Ooike krijgt een herbestemming tot Erfgoedhuis. Een uniek 
project, dat dankzij de gemeenschappelijke visie en samenwerking tussen vele acto-
ren tot stand is gekomen: de gemeente Wortegem-Petegem als eigenaar, het centraal 
kerkbestuur, het parochieteam, de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike en - last but not 
least - de toekomstige gebruiker van het gebouw, de Heemkundige Kring Bouveloo.
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Het bewaren van  
zowel het sociaal als het  
religieus verleden zal er 
voor zorgen dat het DNA 
van onze mooie gemeente 
voor het nageslacht  
bewaard blijft.
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TIJD OM TE HERDENKEN
11 NOVEMBER, WAPENSTILSTAND

11 november 1918: Deze morgen om 
5.00 uur werd de wapenstilstand ge-
tekend tussen de oorlogvoerende lan-
den; de oorlog is voorbij! Geen enkel 
schot meer, geen kanongebulder 
meer. Het is nauwelijks te geloven. 
Mijn mannen zijn gek van vreugde.

Mijn kolonel geeft me toelating naar 
Elsegem te gaan, maar ik moet mor-
genavond terug in het kantonnement 
zijn. Op de middag spring ik op mijn 
fiets en om 19.30 uur kom ik aan in 
het dorp van Elsegem. Een triestige 
aanblik bij het maanlicht: alles is ver-
nietigd, er is geen enkel huis dat niet 
is geraakt, er zijn nog wat inwoners in 
het dorp dat krioelt van soldaten van 
een Franse compagnie. Ik ga naar het 
klooster dat middendoor is openge-
reten. De zusters zijn deze middag 
teruggekeerd.  
 
Van hen verneem ik alles wat er in El-
segem is gebeurd sinds de aankomst 
van de geallieerden. Vader en moeder 

moesten vluchten, evenals alle inwo-
ners. Men kan mij niet zeggen waar 
mijn ouders heen gevlucht zijn maar 
men denkt dat zij in Brussel zijn. In 
alle geval, zij zijn gezond en wel, dat 
is het voornaamste. Drie inwoners 
zijn gewond door de beschietingen, 
het dorp is zwaar beschadigd en men 
zegt mij dat ook het kasteel zwaar ge-
troffen is. Morgen ga ik kijken.  
 
Ik overnacht in het klooster waar de 
zusters mij een gezellige kamer ter 
beschikking stellen en mij een lekkere 
maaltijd aanbieden. Ik ben door-
weekt, 60 kilometer door de gieten-
de regen, en ik droog me zo goed en 
zo kwaad als kan in de keuken van de 
zusters.

Franse soldaat aan de kerk van  
Elsegem, november 1918 
 
Pastoor Roelandt van Petegem  
getuigt in het Liber Memorialis van 
de kerk van Petegem:

“Wat Petegem dan geleden 
heeft, is onbeschrijfbaar. Het 
regende obussen en schrap-
nels. Ook geen huis op geheel 
de dorpsplaats, benevens vele 
huizen op de wijken bleef on-
gedeerd of onbeschadigd. Een 
15-tal huizen zijn vernield tot 
in den grond. Over de honderd 
huizen straf beschadigd. De 
kerk eerst afgeschoten dan 
door bombardementen in 
brand geschoten, omdat er 
geen spoor meer van te zien is 
voor wat meubels aangaat, al-
les is vernietigd; eigenlijk staan 
de vier muren nog recht, maar 
in droeven staat. Gelukkig is 
het sacristij, ofschoon bescha-
digd recht gebleven en zoo zijn 
de ornementen bewaard geble-
ven. Het kerkhof was de eene 
bomput nevens de andere. 
Lijken waren boven geworpen, 
’t was akelig om te zien.”

Er werd veel geschreven over de Eerste Wereldoorlog en wat die voor ons  
heeft betekend. Misschien is het goed te luisteren naar hen die het  
hebben meegemaakt. 
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TIJD OM TE HERDENKEN
11 NOVEMBER, WAPENSTILSTAND

Pastoor Morre  
van Wortegem getuigt:

Wortegem, 8 oktober 1918: “Om 5 
uur ’s morgens herbegon de beschie-
ting en duurde den ganschen dag en 
nacht voort. De kerk had drij treffers; 
voorgevel en kerkmuur werden erg 
beschadigd, orgel en hoogzaal vernie-
tigd. Het getal gedoode parochianen 
beliep tot 33, in eenen enkelen kelder 
sneuvelden er 7, in eenen anderen 6; 
vier vrouwen werden ‘s morgens in 
hun bed dood gevonden van schrik; 
de stoffelijke schade aan kerk en hui-
zen toegebracht is onschatbaar.”

Wortegem; 11 november 1918: “De 
wapenstilstand geteekend om 11 ure 
den 11 nov. bracht feest in het dorp; 
klokken luiden, kanonnen schieten; 
de fransche harmonie geeft serenade. 
‘s Avonds zingen Fransche en Belgi-
sche priesters omringd van parochia-
nen en soldaten het “Te deum” en een 
lof van dankbaarheid. De Fransche 
staf is tegenwoordig en de fransche 

divisiealmoezenier doet de omstan-
digheidsrede.”

Alfred Vande Woestyne, burger-
slachtoffer op 5 november 1918

Pastoor L. J. Nuyts schrijft in zijn 
dagboek: 

Ooike 28 september 1916: “Op-
eischung van werklieden, waarvan er 
een, Hendrik Dhaenens,  
drie weken nadien bezweek te Laon.”

Ooike 13 november 1918: “Alles ging 
voort gelijk voor den oorlog” “Mis 
van dankbaarheid. Gevangenen en 
uitgewekenen zijn allen behouden 
weergekeerd. Een gedenkteeken zal 
in de kerk opgericht worden voor de 
gesneuvelde soldaten & bezwekene 
opgeëischten.”

Wat valt er te vertellen over More-
gem? U kan het verhaal horen op de 
jaarlijkse herdenking op de begraaf-
plaats van Moregem.

Op 11 november 2022, om 10.30 uur 
gedenken wij aan de kerk van More-
gem naar jaarlijkse gewoonte onze 
gesneuvelde dorpsgenoten. Een ver-
haal en gedichten brengen u dichter 
bij één van de meeste ingrijpende 
gebeurtenissen van de 20e eeuw, die 
niet alleen de wereld op zijn grond-
vesten deed daveren, maar ook diepe 
wonden heeft nagelaten in onze 
kleine gemeenschap. Dat mogen wij 
nooit vergeten! 

Na de plechtigheid biedt het ge-
meentebestuur u een drankje aan

Frans Vandenhende, Heemkundige 
Kring Bouveloo

Op 11 november 2022 huldigen we alle gesneuvelden  
uit Wortegem-Petegem en vertellen het verhaal over vier broers 
Van Glabeke uit Moregem, allen soldaten in ‘den grooten oorlog’.

Na het verhaal wordt vlak voor 11u de ‘last post’ gespeeld. 
Aansluitend biedt het gemeentebestuur de aanwezigen een 
drankje aan.

Waar en wanneer? Begraafplaats van Moregem om 10u30.

11.11.2022



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

FOTOEXPO MEWOP WORDT 40 - fotoclub Mewop
Vrijdag 4 november 2022 van 18u tot 22u
Zaterdag 5 november 2022 van 14u tot 18u
Zondag 6 november 2022 van 14u tot 18u
Hoevegebouw de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C
Gratis toegang

ZONDAGJOGGING ELSEGEM
Elke zondag vanaf 13 november 2022  
tot en met 26 februari 2023 om 9u30
Kantine domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C
(de edities van Kerst en Nieuwjaar  
worden verplaatst naar zaterdag 24 december 2022 en 
31 december 2022) - 0473 88 91 58
zondagjoggingelsegem@gmail.com

HAAK-, BREI-, NAAI- & AMUSECAFE - Ferm Elsegem
Donderdag 3, 10 & 17 november 2022 om 19u30
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
fermelsegem@gmail.com

MOREGEMNAAR MARTIN DEMEULEMEESTER VERTELT  
OVER ZIJN PELGRIMSTOCHT  
Bibliotheek en Cultuur Wortegem-Petegem
Vrijdag 4 november 2022 om 19u30
Sint-Pietersstoelkerk Moregem
Inkom: gratis

1e MTB-TOCHT WTC DE DOORBIJTERS
Zaterdag 5 november 2022 
Start tussen 8u30 en 10u
Info: 0472 57 78 10 - info@salesandorganization.be

 

HANDIGE HOESJES IN LEER - Ferm Elsegem
Dinsdag 8 november 2022 om 19u30
Dinsdag 22 november 2022 om 19u30
Schooltje Elsegem - Elsegemplein 17
Deelname: €25

TAKE AWAY-MOSSELSOUPER 
ten voordele van parochiezaal Elsegem
Zaterdag 12 november 2022 – afhalen tussen 11u30 en 
13u30 in de parochiezaal
Mosselen €20 – vispannetje €18 – zalmfilet €18 
kip vol-au-vent €18
Inschrijven voor 5 november – frans_vandendriessche@
hotmail.com (0477 90 35 01) of jo-m@swimminpools.be 
(0477 65 34 03) of nathalie_de_clercq@telenet.be

KOOKLES FEESTMENU - Ferm Ooike
Dinsdag 15 november 2022 om 19u
Zaal Amandel in Oud Schooltje - Ooikeplein 17
Info: bernadette.vandriessche@skynet.be

MUZIKALE ONTMOETING
Sint-Mauruskoor en parochie Elsegem
Vrijdag 18 november 2022 om 19u
Kerk Elsegem
Inkom: gratis

DE wereld van Picasso
Gemeente wortegem-Petegem
We ontdekken de wereld van Picasso,  
we experimenteren met kleuren en vormen 
en maken ons eigen kunstwerk.
Workshops voor kinderen van 4 tot 6 jaar  
en van 6 tot 9 jaar.
Zondag 20 november 2022 om 14u
OC Rozenhof - Rozenhof 126
Inkom: gratis
Inschrijven via wortegem-petegem.i-active.be
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LANGS DE ZIJDEROUTE 
Gemeentelijke Adviesraad Cultuur Wortegem-Petegem
Muzikale middag
Zondag 20 november 2022 om 16u
Sint-Pietersstoelkerk Moregem 
Inkom: €14
Info en reservatie: gacwortegempetegem@gmail.com

WOENSDAG = VOORLEESDAG
Woensdag 23 november 2022  
van 15u30 tot 16u30
Rozenhof 128 
Gratis

KERSTMARKT VALKENBURG - Ferm Wortegem
Dagreis - Zaterdag 26 november 2022
Info en inschrijving: hdecock@gmail.com

SINTERKLAASFEEST – Open VLD Wortegem-Petegem
Zaterdag 26 november 2022 om 14 u.
OC Rozenhof - Rozenhof 126
Inkom: €12,50 – leden Open Vld: gratis

DECEMBER

DE MENS IN DEMENTIE
Een muzikaal verhaal over dementie  
in vervlogen gedachten met live pianomuziek.
Donderdag 1 december 2022 om 20u
WZC De Linde – Lindestraat 16
Inkom: €5

KOOKLES: FEESTMENU - Ferm Wortegem
Donderdag 1 december 2022 om 19u
Schoolke Moregem - Moregemplein 28
Info en inschrijven: hdecock@gmail.com

Popppentheater pedroline
de zak van sinterklaas - gemeente wortegem-Petegem
Het hele dorp gaat op zoek  
naar Sinterklaas en Zwarte Piet
Zaterdag 3 december 2022 om 10u
Domein de Ghellinck – Kortrijkstraat 110C 
Inkom: gratis
Reserveren via wortegem-petegem.i-active.be

SINT-NIKLAAS FEEST – d’Eukeneirs
Zaterdag 3 december 2022 vanaf 14u
Zaal De Amandel – Ooikeplein 17
Inkom: gratis

SINTERKLAASONTBIJT AAN HUIS
Gemeentebelangen Wortegem-Petegem
Zondag 4 december 2022
Volwassenen ontbijt: €11
Kinderontbijt: €8 
Luxe ontbijt 
(incl. vers geperst fruitsap en Cava Freixenet): €16
Meer info: Tanja Garez 0473 27 66 07

TOEKOMSTTECHNOLOGIE: WAT MOGEN WE NOG ALLEMAAL  
VERWACHTEN?  
Bibliotheek en Cultuur Wortegem-Petegem
Maandag 5 december 2022 om 13u30
Raadzaal gemeentehuis – Waregemseweg 35
Inkom: gratis

KOOKLES: FEESTMENU – Ferm Elsegem
Woensdag 7 december 2022 
om 15u OF om 19u
Schooltje Elsegem – Elsegemplein 17
Info en inschrijven: fermelsegem@gmail.com

ADVENTSFEEST: TERUGBLIK AFGELOPEN JAAR EN KIJK OP 
VOLGEND JAAR - Ferm Elsegem
Vrijdag 9 december 2022 om 18u
Schooltje Elsegem – Elsegemplein 17
info: fermelsegem@gmail.com

WOENSDAG = VOORLEESDAG
Woensdag 21 december 2022 
van 15u30 tot 16u30
Rozenhof 128
Gratis
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AGENTSCHAP 
ZORG & 
GEZONDHEID LAATJEVACCINEREN.BE

Onderhoud is de 
beste bescherming.

Behoor je tot een 
kwetsbare groep?
Laat je dan zeker 
vaccineren tegen COVID-19.

Ook tegen COVID-19.
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