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Wortegem-Petegem krijgt label ‘kindvriendelijke gemeente’
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gemeentehuis - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00(*) 
donderdagnamiddag: 13u00 - 18u30
(*) in de namiddag zijn onze diensten telefonisch bereikbaar,   
uitgezonderd op vrijdagnamiddag.
Zaterdagopening burgerzaken (op afspraak)
21 januari 2023 en 18 februari 2023 
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 januari-februari 2023 
Administratieve diensten en OCMW: 
Op 30 december 2022 is het loket 
maar open tot 11u (i.p.v. 12u)!
2 januari 2023

Recyclagepark: 31 december 2022 (in de namiddag).

Sporthal: 31 december 2022 en 2 januari 2023.

Bibliotheek: 31 december 2022 en 2 januari 2023.

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 maart en april 2023 dienen binnen te zijn vóór 1 februari 2023 via:

• afgifte op het gemeentehuis,
• zending met de post Waregemseweg 35,
• e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.

Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen vóór 1 februari 2023 geregistreerd te zijn  
via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 28 februari 2023.

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.



WAT WAS VOOR JULLIE DE  
MOTIVATIE OM VOOR HET LABEL  
TE GAAN?

In Wortegem-Petegem werden er 
de laatste jaren heel wat samenwer-
kingen opgestart om in te zetten 
op een betere leefkwaliteit voor 
kinderen en jongeren in de gemeen-
te.  Voor deze initiatieven worden er 
verschillende partners rond de tafel 
gezet die mee nadenken over het 
jeugdbeleid in de gemeente. Zo werd 
er een zaadje geplant om te werken 
aan kindvriendelijkheid. 

Bij de jeugddienst groeide ondertus-
sen de nood naar een grootschalig 
belevingsonderzoek. Er werden op 
dat moment enkel ad hoc inspraak-
momenten georganiseerd, maar 
een visie op het jeugdbeleid in de 
gemeente was er niet. Door voor 
het label te gaan hebben we een 
jeugdbeleid kunnen uitwerken dat 
gebaseerd is op een uitgebreide 
analyse en dat gedragen is door alle 
gemeentediensten. 

Stefanie Dhaenens  
Diensthoofd burgerzaken en welzijn

WAAROM IS HET EEN AANRADER 
VOOR GEMEENTEN OM VOOR HET 
LABEL TE GAAN?

Het label plaatst kindvriendelijkheid 
organisatiebreed op de agenda. Het 
brengt diensten samen, ook dien-
sten die op het eerste zicht niet vaak 
betrokken zijn bij kinderen en jonge-
ren. Het leert je dus ‘out of the box’ 
te denken. De diensten leren elkaars 
werking beter kennen waardoor er 
gemakkelijker linken gelegd worden 

en er meer en betere samenwerkin-
gen ontstaan. De reflex om aandacht 
te hebben voor het standpunt van 
kinderen en jongeren raakt op die 
manier verspreid over alle gemeen-
tediensten heen.  

Hans V. – Medewerker technische dienst

WAAR WILLEN JULLIE ZELF NOG 
AAN WERKEN?

De komende jaren willen we nog 
meer inzetten op structurele par-
ticipatie. We willen zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren betrekken op 
de manier die zij zelf willen: via laag-
drempelige tools, intensievere the-
matafels of een engagement in de 
jeugdraad. We willen verder onder-
zoeken hoe we kinderen en jongeren 
effectiever kunnen bereiken en we 
willen experimenteren met verschil-
lende communicatietools. 

We vinden het ook belangrijk om te 
blijven werken aan draagvlak bij de 
verschillende gemeentediensten. 
Het kindvriendelijk verhaal wordt 
niet enkel geschreven samen met 
de kinderen en jongeren, maar zeker 
ook in het gemeentehuis. Het is 
belangrijk dat we inzetten op de uit-
voering van de acties uit de strategie 
kindvriendelijke gemeente en hierbij 
de communicatie en participatie met 
jongeren blijven aangaan.

Cédric Ogez – Stafmedewerker  
juridische en sociale zaken

 
 

KAN JE EEN VOORBEELD GEVEN 
VAN KINDVRIENDELIJK BELEID IN 
DE PRAKTIJK?

Om tieners te betrekken bij het  
gemeentelijk beleid organiseerden 
we eind november een eerste  
thematafel: een inspraakmoment 
voor tieners tussen 10 en 13 jaar om 
mee na te denken over een  
beleidsthema, zoals vrije tijd,  
verkeersveiligheid of milieu. Samen 
met de tieners bespraken we  
welke thema’s zij belangrijk vinden 
en doopten we de thematafels om 
tot de ‘Jeugdkring’. Het eerste thema 
waar de tieners in het voorjaar mee 
aan de slag willen is milieu. 

Silke Van der Schaeghe 
Jeugdconsulent

Meer informatie vind je op https://
wortegem-petegem.be/kindvriende-
lijkheid 

Wortegem-Petegem krijgt label ‘kindvriendelijke gemeente’!

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

door naar gemeente@wortegem-petegem.be of deel het op  
sociale media met de hashtag #360pracht. 
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 27 OKTOBER 2022

Vaststellen voorwaarden leningsovereenkomsten 
tussen kerkbesturen en de gemeente  
Wortegem-Petegem.
De gemeenteraad keurt met 15 stemmen voor  
(Open VLD, N-VA, CD&V, Vooruit) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) de contractbepalingen inzake het aan-
gaan van leningen met de kerkbesturen van  
Wortegem-Petegem voor de financiering van de  
buitenschoolse kinderopvang goed.

Gemeentelijke retributie op de afgifte van PMD-zakken.
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van  
stemmen om voortaan ook PMD-zakken van 90 liter aan 
te bieden, tegen een gemeentelijke retributie van 3,50 
euro per rol van 20 zakken.

Belasting op het ophalen en verwijderen van  restafval 
via huis-aan-huisinzameling. Verlaging van de  
minimumfactuur vanaf werkingsjaar 2023.
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van  
stemmen om de minimumbelasting per aansluitpunt 
voor het ophalen en verwijderen van het restafval via de 
huis-aan-huisinzameling te verlagen naar 0,75 euro per 
maand of 9 euro per jaar vanaf het werkingsjaar 2023.
 
Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0.
De gemeenteraad beslist met 15 stemmen voor  
(Open VLD, N-VA, CD&V, Vooruit) bij 1 onthouding  
(onafhankelijk) om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 
te ondertekenen. 
 
Zaak der wegen voor de omgevingsvergunningsaan-
vraag Kouter 3.
De gemeenteraad keurt de zaak der wegen met  
algemeenheid van stemmen goed voor de omgevings-
vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van een  
bestaand kantoorgebouw en de herinrichting van de  
bestaande parking te Kouter 3.

Reglement noodfonds lokale ondernemers.
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van stem-
men het reglement voor de boosterpremie voor lokale 
ondernemers goed te keuren.

Kennisgeving opdrachten werken,  
leveringen en diensten.
. In zitting van 20 september 2022 werd de opdracht 

‘leveren en plaatsen van een digitaal bord voor de ge-
meentelijke basisschool De Kouter’ gegund aan  
Didakta BV uit Zwevezele tegen het offertebedrag van 
3.039,50 euro inclusief 21% btw.

. In zitting van 11 oktober 2022 werd de opdracht ‘Huur 
en onderhoud multifunctionele printer/ 
kopieermachine voor de gemeentelijke basisschool: 
dringende vervanging’ gegund aan Canon Belgium BV 
uit Diegem tegen het nagerekende offertebedrag van 
24.000,69 euro inclusief 21% btw.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 24 NOVEMBER 2022

Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties aan 
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van  
stemmen de vaststelling en toekenning van de  
gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone  
Vlaamse Ardennen goed.

Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties aan 
de politiezone Vlaamse Ardennen.
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van  
stemmen de vaststelling en toekenning van de gemeente-
lijke dotaties aan de politiezone Vlaamse Ardennen 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/ 
Besluiten. Je kan de verslagen ook opvragen bij de dienst secretariaat.

Gemeente- en  
OCMW-raadsbeslissingen
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RAADSZITTINGEN januari en februari 2023.
26 januari 2023 en 23  februari 2023 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.

Aanvulling lijst gemeentelijke nominatieve subsidies 
2022.
De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 onthouding  
(onafhankelijk) de aanvullende nominatieve subsidies 
voor 2022 goed.

Kosteloze ruil twee stroken grond - ontwerpakte.
De ontwerpakte voor de kosteloze ruil van twee stroken 
grond tussen de gemeente Wortegem-Petegem en de 
eigenaar van Moregemplein 10 wordt met algemeenheid 
van stemmen goedgekeurd. Strook 1 is kadastraal gekend 
3e afdeling, sectie B, nr. 200R met een gemeten totale 
oppervlakte van 26m2. Strook 2 is prekadastraal gekend 3e 
afdeling, sectie B, nr. 200s met een gemeten totale opper-
vlakte van 31m2.

Aanstelling financieel directeur.
Dhr. Roel Verhaeghe wordt bevorderd tot financieel direc-
teur (decretale graad) in voltijds, statutair dienstverband 
met ingang van 1 januari 2023.

Vergoeding oplaadpunten budgetmeters voor OCMW’s.
De OCMW-raad beslist met algemeenheid van stemmen 
de nieuwe overeenkomst aangaande het beheer van op-
laad-/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende 
prestaties verstrekt door het OCMW te onderschrijven 
met Fluvius met ingang van 1 januari 2023.
 
Kennisgeving opdrachten werken,  
leveringen en diensten.
. In zitting van 20 oktober 2022 werd de opdracht 

“Aankoop van 12 Chromebooks voor de gemeentelijke 
basisschool De Kouter” gegund aan Didakta BV uit  
Zwevezele, tegen de prijs van 4.141,39 euro inclusief 
21% btw.

. In zitting van 20 oktober 2022 werd de opdracht 
“Schoonmaak van de ramen van de gemeentegebou-
wen tijdens het jaar 2023” gegund aan Jonas  
Schiettecatte - JS Service tegen de prijs van  
9.152,44 euro, incl. 21% btw.

. In zitting van 25 oktober 2022 werd de opdracht 
“Drukken van het gemeentelijk informatieblad in 2023” 
met inbegrip van de vereiste optie “Opmaak van het 
gemeentelijk informatieblad in 2023”  op basis van 
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking gegund aan Botteldoorn Graphics bvba 
uit Maarkedal tegen de volgende nagerekende  
offertebedragen:

 . 20 blz.: 1.622,86 euro inclusief 6% btw per editie*
 . 24 blz.: 1.794,58 euro inclusief 6% btw per editie*
 . 28 blz.: 2.131,66 euro inclusief 6% btw per editie*
 . 32 blz.: 2.282,18 euro inclusief 6% btw per editie*
 . 36 blz.: 2.654,24 euro inclusief 6% btw per editie*
 . 40 blz.: 2.836,56 euro inclusief 6% btw per editie*
* opmaak + druk

. In zitting van 8 november 2022 werd de opdracht 
“Drukken van de horecagids” gegund aan Botteldoorn 
Graphics bvba uit Maarkedal tegen de prijs van 2.415,16 
euro inclusief 21% btw.

Het college van burgemeester en schepenen wenst u 

EEN VOORSPOEDIG 2023
en nodigt u uit voor de 

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zondag 
8 januari 2023

van 11u00 
tot 12u30 

in de 
gemeentelijke 

feestzaal, 
Waregemseweg

35
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Koning winter staat weer voor de deur en dat zorgt voor gladde wegen. Gelukkig 
staan onze medewerkers van de technische dienst van oktober tot eind april paraat 
om de wegen te strooien of te ruimen. Hiervoor volgen ze het weerbericht op de 
voet. De hoofdassen krijgen steeds prioriteit.  
Afhankelijk van de weersvoorspellingen worden ook de wegen van categorie I en II 
behandeld.

gladheidsbestrijding:
waar en wanneer wordt zout  
gestrooid?



Waar strooien wij?
Niet alle wegen worden gestrooid. 
In woonwijken waar weinig verkeer 
is en veel jonge gezinnen wonen, is 
die impact bij sneeuw of ijzel eerder 
beperkt. Bovendien gaat het  
dooieffect van strooizout verloren,  
omdat het niet ingereden wordt 
door een continue verkeersstroom.

Bij een kleine verkeersstroom kan 
strooien zelfs voor gevaarlijke situ-
aties zorgen omdat het smeltwater 
terug aanvriest en er ijsplekken ont-
staan. In deze straten wordt dus niet 
gestrooid en gunnen we de kinderen 
vooral veel sneeuwpret.

We proberen er wél voor te zorgen 
dat alle weggebruikers op relatief 
korte afstand van hun woning op 
een bestrooide weg geraken.

De Vlaamse overheid, Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV), district 
Oudenaarde, staat in voor de glad-
heidsbestrijding op de gewestwe-
gen. Dit zijn:

. de N494 Anzegemseweg, Ouden-
aardseweg en Kruishoutemseweg 
in de deelgemeente Wortegem,

. de N453 Kortrijkstraat in Elsegem 
en Petegem

. de N459 Deinzestraat in Ooike.

De gemeente organiseert de winter-
dienst op de gemeentelijke wegen.

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

Bij ijzel, aanvriezende regen of 
sneeuwval strooien of ruimen we 
(zowel overdag als ’s nachts) in 
eerste instantie de hoofdassen. Dit 
omvat de lijnbusroute en de twee-
vakswegen die de deelgemeenten 
onderling verbinden (Waregemse-
weg, Zonnestraat, Sneppestraat, 
Elsegemplein, Petegemplein, 
Lindestraat, Clemmenstraat, Eek-
houtstraat, Beerstraat, Heerbaan, 
Oudenaardseweg, Keerstraat, Von-
delstraat, Vlaamse Ardennenstraat, 
Ooikeplein, Peperstraat, Morgem-
plein, Biesbosstraat, Driesstraat).

Afhankelijk van de weersvoor-
spellingen en de (voorziene) duur 
van de sneeuwval, behandelen we 
aansluitend de wegen van categorie 
I (Bouvelostraat, Karmstraat, Vol-
kaartbeekstraat, Boskant, …) en cate-
gorie II (Boeregemstraat, Kleistraat, 
Bavegemstraat, Krauwelstraat, …).

Het zoutstrooien gebeurt best zo 
snel mogelijk na het ruimen, tenzij 
het nog volop aan het sneeuwen is. 
Dan blijft men ruimen tot wanneer 
er wel kan worden gestrooid. Zout 
strooien tijdens een grote sneeuw-
bui heeft weinig zin omdat het zout 
met de smeltende sneeuw onmiddel-
lijk wordt afgevoerd naar de grach-
ten en straatgoten.

Bij hevige sneeuwval zetten we alle 
mankracht in op de hoofdassen en 
krijgen de wegen van categorie I en 
II pas later een beurt.

Tips voor een sneeuwvrij voetpad?
Wist je dat elke burger verplicht is de 
stoep voor zijn eigen woning ijs- en 
sneeuwvrij te houden?

De stoep moet over minimum 
één meter breedte volledig ijs- en 
sneeuwvrij zijn.

Enkele tips:
Alle overtollige sneeuw en ijs kan je 
ophopen langs het voetpad.

Zorg ervoor dat de rioolputten vrij 
blijven.

Verplaats de sneeuw zeker niet naar 
het fietspad.

Je strooit best met zout om de vei-
ligheid van de voetgangers optimaal 
te verzekeren, dit doe je nadat je de 
sneeuw hebt geruimd.

Giet bij vriesweer nooit water op het 
voetpad.

Wie zijn stoep ijs- en sneeuwvrij 
houdt, voorkomt een gemeentelijke 
administratieve sanctie (GAS-boete).

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

Luc de Clercq en Jeanine Van Houtte
10/11/2022  gouden bruiloft

Germain Berth en  Maria Dewaele
7/12/2022 - diamanten bruiloft

Hartelijke
gelukwensen!

Nieuwsbrief Wortegem-Petegem
Wens je graag snel op de hoogte te zijn van wat er gebeurt  
in Wortegem-Petegem? Schrijf je dan in op  
onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ga naar www.wortegem-petegem.be of scan de qr-code.



nieuwsberichten
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Sinds 1 juli 2022 is de kerk van Wortegem onttrok-
ken aan de eredienst. Vanuit de kerkelijke overheid 
kwam de vraag om dit gebouw dan ook niet langer 
als ‘kerk’ aan te duiden om misverstanden en  
onduidelijkheid te vermijden. 

Bij de zoektocht naar een nieuwe passende naam voor 
deze gemeenschapsruimte willen we graag onze  
inwoners betrekken. Iedereen die een voorstel heeft 
kan dit gedurende de maand januari 2023 bezorgen via 
bibliotheek@wortegem-petegem.be.

De voorstellen zullen voor advies aan de cultuurraad 
(GAC) worden voorgelegd vooraleer het college een 
beslissing neemt. Bedankt voor jullie inbreng!

Zoektocht naar een nieuwe naam 
voor de kerk van Wortegem

Deskundige financiën
m/v/x - voltijds (38/38u) - contractueel -  

onmiddellijke indiensttreding

@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

INTERESSE? 

Solliciteer vóór 9 januari 2023 via www.jobsolutions.be/register/13983-15 of per post aan de hand van het inschrijvingsformulier, ten aanzien van Julie 
Morbée, A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem. Voeg jouw cv, motivatiebrief, een uittreksel van jouw strafregister (maximum 3 maanden oud) en 
een kopie van jouw diploma toe als bijlage. Informatie en inschrijvingsformulieren vind je op www.jobsolutions.be of kan je opvragen bij Julie Morbée via 
e-mail naar julie@assolutions.be of via het nummer 09 389 69 97.

Functie 
Je hoofdtaak bestaat uit de voorbereiding van zowel het meerjarenplan 
(aanpassing) en de jaarrekening, als de uitvoering van de boekhouding 
van de gemeente en het OCMW.

Wat verwachten wij van jou? 

- een bachelordiploma in een economische of bestuurskundige richting 
- bereidheid tot bijscholing 
- loyaliteit, integriteit, discretie en respect 
- graag en nauwkeurig met cijfers werken 
- zin voor initiatief en een proactieve houding.  

wat mag jij van ons verwachten? 

- loon volgens salarisschaal B1-B3 
- dynamische, informele en professionele werkomgeving met enthousiaste  
 collega’s en de nodige aandacht voor een gezonde work-life balance 
- uitdagende functie waarin je veel kunt leren en groeien 
-	 haard-	of	standplaatsvergoeding	en	fietsvergoeding 
- maaltijdcheques (€ 8,00) en ecocheques (€ 100) 
- tussenkomst openbaar vervoer 
- hospitalisatieverzekering 
- aanvullende pensioenverzekering.
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Ben jij ondernemer in onze gemeente? 

Staat jouw actieve onderneming ingeschreven en ge-
vestigd in het KBO in Wortegem-Petegem? 

Dan heb jij recht op de boosterpremie!

Vul tussen 3 januari 2023 tot en met 28 februari 2023 
het aanvraagformulier in op www.wortegem-petegem.
be/onderneming/subsidies (beschikbaar vanaf 3 januari 
2023).

Op de website zal je ook het reglement terugvinden 
vanaf dan. 

Voor vragen en meer informatie 
kan je terecht bij de dienst  
Lokale Economie op  
lokale.economie@wortegem-pe-
tegem.be of 056 68 81 14.

Boosterpremie noodfonds lokale ondernemers
Op 5 mei 2020 besliste het college om een noodfonds op te richten ter ondersteuning van de lokale econo-
mie. De besteding van dit noodfonds (25 000 euro) werd uitgewerkt onder de  vorm van een boosterpremie 
voor lokale ondernemers. Het voorziene budget wordt verdeeld onder de ontvankelijke aanvragen, met een 
maximum van 250 euro per unieke ontvankelijke aanvrager.

Wie dat wenst, kan natuurlijk nog steeds fysiek - na  
afspraak - terecht op de dienst burgerzaken.  Een  
afspraak maken kan via onze website.

Je kan ons ook nog steeds contacteren via de telefoon 
(056/68.81.14) of via mail  
(bevolking@wortegem-petegem.be).

E-loket en werken op afspraak
In ons e-loket kan je administratieve documenten aanvragen, die je na volautomatische digitale onderteke-
ning meteen op jouw computer ontvangt.

Voor sommige documenten is er nog steeds tussenkomst van de dienst burgerzaken vereist. 
Je kan deze eveneens aanvragen via het e-loket. 
De documenten worden dan opgestuurd per post. Als je de documenten liever zelf ophaalt, neem je contact 
op met de dienst burgerzaken.

Ons e-loket is 24 uur 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk! Je vindt het op de website van onze gemeente  
www.wortegem-petegem.be. 

Afspraak
burgerzaken

bekendmakingen
inname

openbaar
domein

meldingen E-loket
reservaties en
uitleendienst

verkeershinder recyclagepark

Starterspremie voor startende ondernemers

Ben je recent gestart als ondernemer 
in onze gemeente?

Dan willen wij jou als gemeentebestuur graag een  
duwtje in de rug geven. 

Wij bieden een starterspremie aan voor ondernemin-
gen die hun enige of eerste vestigingszetel zoals ver-
meld in de KBO op het grondgebied van de gemeente 
Wortegem-Petegem vestigen. 

De premie bestaat uit de terugbetaling van de inschrij-
vingskost in de KBO en een forfaitaire premie  
van € 250. 

De aanvraag moet binnen de 
zes maanden nadat de vestiging 
actief en geopend is, aange-
vraagd worden via het formulier 
op www.wortegem-petegem.be/
onderneming/subsidies.
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Wij vernemen graag jouw  
idee voor lezingen/workshops 
Huis van het Kind

Met het Huis van het Kind organiseren wij lezingen 
en workshops voor ouders en kinderen. Heb je een 
idee voor een leuke workshop of een interessante 
lezing? Geef het door!

Via mail: stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.
be of  huisvanhetkind@wortegem-petegem.be 
Telefoonnummer: 056 68 81 14

TIP VOOR VALENTIJN
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.

VUURWERK 
EN 
VREUGDESALVO’S
Voor het afsteken van feestvuurwerk moet geen 
vergunning worden aangevraagd als het wordt  
afgestoken in de periode van 31 december 2022 
vanaf 23u00 tot en met 1 januari 2023 om  
1u00. Buiten deze periode is een toelating nodig 
van het gemeentebestuur.  
Deze kan aangevraagd worden via  
milieudienst@wortegem-petegem.be.



Wie minstens 12 maanden werkt, 
kan voor 10 jaar een gratis verzeke-
ring afsluiten. Die verzekering helpt 
je bij de aflossing van de lening 
wanneer je onvrijwillig werkloos of 
arbeidsongeschikt wordt:

  Je wordt volledig én onvrijwillig 
werkloos en je krijgt een werk-
loosheidsuitkering van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA).

  Je moet onvrijwillig je zelfstandi-
ge activiteit stopzetten en je  
geniet een overbruggingsrecht 
of een werkloosheidsuitkering 
op basis van een vroegere  
tewerkstelling.

  Of je krijgt een tegemoetkoming 
van het Rijksinstituut voor Ziek-
te- en Invaliditeits- 
verzekering (RIZIV) wegens  
arbeidsongeschiktheid.

  Je mag daarnaast geen andere 
beroepsinkomsten hebben.

  Tijdelijke of technische  
werkloosheid of tijdelijke sluiting 
van jouw zaak komt niet in  
aanmerking.

Meer informatie 
vind je op vlaan-
deren.be/verze-
kering-gewaar-
borgd-wonen
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Wil je je bomen laten knotten? 
Vul dan een aanvraag in voor je knotboom op www.
goedgeknot.be. Wij brengen je in contact met een vak-
kundig knotteam. Jullie spreken af wanneer er geknot 
wordt, hoe de knotters je terrein betreden en waar 
de takkenhopen voor het snoeihout komen. De knot-
ter krijgt het brandhout (dikke takken) en stapelt het 
snoeihout (dunne takken die hij niet kan gebruiken) op. 
Als eigenaar sta je in voor de verwerking van het kleine 
takafval. Dit kan bijvoorbeeld door deze te verwerken 
in een takkenmuur, vlechtwand,... of door ze te verhak-
selen.

Ben je op zoek naar hout? 
Kun je vakkundig bomen knotten en ben je in het bezit 
van een geldig certificaat? Dan kun je je als knotter 
registreren op goedgeknot.be. Zo ben je tijdens werk-
zaamheden voor het knotteam verzekerd. 

Je knotbomen laten knotten? 
Meld ze aan op goedgeknot.be!
Het online platform ‘goedgeknot.be’ brengt eigenaars van knotbomen die niet zelf willen of 
kunnen knotten in contact met vrijwillige knotters. Zij doen de knotwerken vakkundig en 
gratis in ruil voor het hout. 

Verzekering 
gewaarborgd wonen

VERZEKERING  
GEWAARBORGD WONEN 

2022

AGENTSCHAP
WONEN
VLAANDEREN

Ben je een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, 
te kopen en/of te renoveren? Dan kom je misschien in aanmerking voor 
de gratis verzekering gewaarborgd wonen.



Wat is het probleem? 
Houtverbranding is één van de 
grootste bronnen van ‘fijn stof’ in 
Vlaanderen. Om bij te dragen aan 
een betere luchtkwaliteit, kies je 
daarom beter voor een ander soort 
verwarming. Kan dit niet meteen, 
zorg dan voor een zo goed mogelijk 
verbrandingsproces. Hoe beter de 
verbranding, hoe minder brandhout 
je verbruikt én hoe minder luchtver-
vuiling en hinder je zal veroorzaken.

Je woning isoleren is een eerste 
stap. Dit zorgt er immers voor dat 
je minder extra verwarming nodig 
hebt. Daarnaast kan je je verbran-
dingsproces optimaliseren door een 
juiste keuze bij aankoop en plaatsing 
van je toestel en door goed gebruik 
en onderhoud van je installatie. 

Toestel 
Oudere toestellen of tweedehands-
toestellen bieden je geen enkele ga-
rantie op een efficiënt of zelfs veilig 
toestel. Denk hierbij aan brandge-
vaar of risico op CO-vergiftiging.

Vraag bij de aankoop van een toestel 
advies aan professionals. Zo koop je 
bv. een toestel met een vermogen 
aangepast aan de te verwarmen 
ruimte, wat jouw houtverbranding 
efficiënter én minder vervuilend 
maakt. 

Vraag goed na hoe je het toestel en 
de installatie moet onderhouden. 
Plan de nodige controles al meteen 
in je agenda. Zo blijf je veilig, gezond 
en in orde met de wetgeving.

Je brandstof kiezen 
Efficiënt, veilig én gezond hout sto-
ken, kan je alleen met droog stuk-
hout en onbehandeld houtafval. Je 
kan ervoor kiezen om zelf je brand-
hout te verwerken of om je brand-
hout kant-en-klaar aan te kopen. Een 
goede brandhouthandelaar kan je 
garanties geven over de kwaliteit en 
het vochtgehalte van het brandhout.

Stook enkel met voldoende droog 
hout. Gemiddeld moet brandhout 
twee jaar drogen. Je herkent het 
aan de galm als je 2 stukken tegen 
elkaar slaat. Vochtig hout klinkt dof.
Door enkel droog hout te branden 
is je vuur veel gemakkelijker aan te 
maken, krijg je een véél hoger rende-
ment en krijg je veel minder rook en 
ongezonde stoffen in de lucht rond 
je huis. Ook je risico op schoorsteen-
brand vermindert.

Het verbranden van zaagsel, krullen, 
schaafsel of behandeld hout mag 
niet. Plaatmateriaal zoals MDF, tri-
plex of OSB is gemaakt van verlijmd 
hout en bevat extra chemische stof-
fen. De kleur van houtachtig materi-
aal is geen garantie: er bestaan heel 
wat kleurloze producten om hout te 
beschermen.

Stoken bij windstil weer, mist, ‘tem-
peratuurinversie’? Hou het weerbe-
richt in de gaten en hou rekening 
met de weersomstandigheden. Bij 
mist, windstil weer en ‘tempera-
tuurinversie’, vermindert de trek 
in je schoorsteen en blijft de rook 
hangen rond je woning. Zo vergroot 
je het risico op geur- en rookhinder 
voor je buren sterk, maar ook het 
risico op CO-vergiftiging in je eigen 
woning. 

Het stoken zelf 
Niet elk toestel werkt op precies 
dezelfde manier. Lees dus zeker altijd 
de gebruiksaanwijzing van je toestel 
en volg die op.

Maak je je vuur slim aan, dan moet 
je veel minder brandhout gebruiken. 
Maak bijvoorbeeld gebruik van  de 
‘omgekeerde methode’, waarbij je 
het vuur bovenaan aanmaakt in 
plaats van onderaan het hout. Check 
je handleiding of vraag dit na bij je 
installateur. Denk op voorhand hoe 
lang je wil dat je vuur brandt: voeg 
liever minder brandhout toe dan het 
vuur te moeten “smoren”. Een smeu-
lend vuur geeft CO en meer rook!

Niet vergeten: 
ventileren! 
Vuur heeft zuur-
stof nodig: bij 
het verbranden 
heb je dus de 
hele tijd verse lucht nodig. Afhan-
kelijk van je type toestel zal je ook 
je woning mogelijks meer moeten 
ventileren tijdens het stoken.

Tot slot 
In Vlaanderen zijn nog heel wat ou-
dere houtkachels en open haarden 
in gebruik. Zeker die toestellen zijn 
niet efficiënt en vrij duur en onge-
zond in gebruik. Heb je zelf nog zo’n 
toestel, overweeg dan de aanschaf 
van een nieuwer, efficiënter toestel. 
Bekijk goed of je wel nog op hout wil 
stoken en of het niet interessanter is 
om voor een andere, gemakkelijkere 
en minder vervuilende energiebron 
te kiezen. Vergeet ook nooit dat je 
door verkeerd stoken zelfs met een 
goed toestel toch veel brandstof zal 
verspillen en je ongezonde lucht kan 
krijgen in én rond je woning.

Extra info: www.vmm.be/lucht/evo-
lutie-luchtkwaliteit/stookadvies 

Je knotbomen laten knotten? 
Meld ze aan op goedgeknot.be!

Verwarmen op hout? 
Hoe kan het goedkoper én gezonder?
Ben jij één van die mensen die graag naar een houtvuur kijkt en zich lekker verwarmt naast een open haard of 
kachel? Heel wat mensen houden van de gezellige warmte die houtverbranding geeft. Door de hoge energie-
prijzen zal er waarschijnlijk sneller gekozen worden om de woning te verwarmen met een kachel of om de open 
haard wat langer te laten branden. Maar… weet je ook hoe je correct hout stookt? Pak je het verkeerd aan, dan 
verbruik je meer hout en veroorzaak je meer luchtvervuiling. Soms veroorzaakt houtstook sterke hinder en  
gezondheidsrisico’s voor je omgeving, buren, jezelf en je gezin. Wat kan je hieraan doen?
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Tournée Minérale blaast in februari zeven kaarsjes uit!  
De campagne van De Druglijn roept iedereen op om in  
februari 2023, voor het eerst of opnieuw,  
een maand geen alcohol te drinken.

Editie 2023 – Doe mee en voel je (alcohol)vrij 
De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen met 
Tournée Minérale: vrij van een kater met een verloren dag tot  
gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de 
rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen  
wanneer je wel of niet een glas drinkt.  

Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is  
verzekerd, dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije dranken in 
de supermarkten én in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat 
Minérale bars die inzetten op een goed alcoholvrij aanbod. Je 
ontdekt ze allemaal op de website.

Op je gezondheid 
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2023 geen alcohol. 
Want ook zonder kan je je perfect amuseren. Meer info vind je op 
www.tourneeminerale.be.

Tournée Minérale:  
een maand zonder alcohol

GENIET VAN BUBBELS
ZÓNDER HOOFDPIJN

ACHTERAF

Doe mee en voel je (alcohol)vrij

Bovenaan: Lisa Van D’huynslager (maatschappelijk werkster OCMW) – An Buysschaert (Algemeen  
Directeur)– Erik Moerman (Okra Wortegem-Moregem) – Monique Dhondt (Okra Wortegem-Moregem)  
– Myriam Vansteenbrugge (S-Plus) – Henriette De Roose (Okra Petegem)
Onderaan: Kathlijn De Preester (penningmeester en Okra Elsegem) – Isabelle Van den Dorpe (Schepen 
seniorenbeleid) – Daniël Paermentier (voorzitter en S-Plus) – Maurice Moerman (ondervoorzitter en Okra 
Petegem)– Christian Verbrugghe (directeur WZC De Linde)

Niet op de foto:
Kurt Fonteyne (voorzitter OCMW)  
En de plaatsvervangers: Francine Leine (Okra Petegem) – Nicole Demeulemeester (Okra Wortegem- 
Moregem) en Lutgarde Van de Walle (S-Plus)

De ouderenraad 

wenst jullie 

een kerst vol vrede
en een jaar zonder verdriet of 

tegenslag

Mogen de dagen, weken, maanden

gevuld zijn met liefde en een 

lach

OPROEP LEDEN VOOR DE OUDERENRAAD
De ouderenraad is op zoek naar nieuwe leden.  

Naast de georganiseerde seniorenverenigingen kunnen ook niet-georganiseerde senioren deel uitmaken van dit advies- 
orgaan. Wie zich hiervoor wil engageren kan zijn/haar kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en  

schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.



NIEUWSBERICHTEN | 15

Een cursus van de Ouderenraad  
Wortegem-Petegem  

in samenwerking met het  
gemeentebestuur.

Inhoud van de cursus:

- Welke toestellen zijn er op de markt?
- Hoe stel ik mijn iPhone/iPad in?
- De basisfuncties van mijn toestel
- Interessante apps
- Internet op de iPhone/iPad
- Berichten sturen
- Multimedia op de iPhone/iPad
- Problemen oplossen

Wanneer?

donderdag 9/3 - 23/3 - 20/4 - 4/5  - 25/5- 8/6 - 22/6/2023
telkens van 9u tot 12u

Waar?

Feestzaal gemeentehuis

Prijs? 

35 euro voor de ganse lessenreeks

Hoe inschrijven? 

• Naam, telefoonnummer en voor welke cursus je je wil 
inschrijven doormailen naar  
kathlijndepreester@hotmail.com 

• 35 euro overschrijven op rekening van de ouderenraad 
BE77 6528 3293 5042 met vermelding van je naam én 
“cursus ipad-iphone”

Let op! Het aantal inschrijvingen is beperkt!
        
 

        I.s.m.

Aan de slag met Ipad/iphone Aan de slag met smartphone/tablet

Een cursus van de Ouderenraad 
Wortegem-Petegem  

in samenwerking met het  
gemeentebestuur.

Inhoud van de cursus:

- Welke toestellen zijn er op de markt?
- Hoe stel ik mijn smartphone/tablet in?
- De basisfuncties van mijn toestel
- Interessante apps
- Internet op de smartphone/tablet
- Berichten sturen
- Multimedia op de smartphone/tablet
- Problemen oplossen

Wanneer?

donderdag 2/3 - 16/3 - 30/3 - 27/4 - 11/5 - 1/6 - 15/6/2023
telkens van 9u tot 12u

Waar? 

Feestzaal gemeentehuis

Prijs? 

35 euro voor de ganse lessenreeks

Hoe inschrijven? 

• Naam, telefoonnummer en voor welke cursus je je wil 
inschrijven doormailen naar  
kathlijndepreester@hotmail.com 

• 35 euro overschrijven op rekening van de ouderenraad 
BE77 6528 3293 5042 met vermelding van je naam én 
“cursus smartphone-tablet”

Let op! Het aantal inschrijvingen is beperkt!   
      

              I.s.m.
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@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

ZATERDAG 28 JANUARI 2023 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 27 januari 2023 via
sportdienst@wortegem-petegem.be

Meer info op www.wortegem-petegem.be

Op zaterdag 4 maart 2023 zal 
het gemeentebestuur in samen-
werking met de sportraad, de 
sportlaureaten van het jaar 2022 
huldigen. 

Wie zien wij als laureaat voor 
sportverdienstelijkheid?

1.  Alle individuele sporters die 
een verdienstelijke prestatie 
geleverd hebben in het jaar 
2022 (kampioenen, ereplaatsen, 
bevorderingen, ...).

2.  Alle sportploegen die een ver-
dienstelijke prestatie geleverd 
hebben in het jaar 2022 (kampi-
oenen,  bevorderingen, ...). 

3.  Alle jeugdsporters die een ver-
dienstelijke prestatie geleverd 
hebben in het jaar 2022 

(kampioenen, ereplaatsen, be-
vorderingen, ...).

4.  Alle personen die een verdien-
stelijke bijdrage geleverd heb-
ben in het sportleven (personen 
die zich reeds geruime tijd be-
langeloos inzetten voor de sport, 
vb. bestuursleden, personen die 
de krijtlijnen op de voetbalvel-
den trekken, ...).

 In deze categorie worden  
personen die vorig jaar reeds 
gehuldigd werden niet als  
kandidaat weerhouden.

Graag doen wij langs deze weg een 
oproep om personen die voldoen 
aan de vereisten als kandidaat voor 
te dragen. 

De kandidaturen moeten vóór vrij-
dag 27 januari 2023, goed gemoti-
veerd aan de sportdienst bezorgd 
worden (Waregemseweg 35 te Wor-
tegem-Petegem, fax: 056/68.04.97, 
email: sportdienst@wortegem-pe-
tegem.be). 

Een kandidatuurfiche kan je terug-
vinden achteraan het infoblad.

Sportgala

SPORTGALA
4 maart 2023



Kadee Ateljee Krokusvakantie: Alice in Wonderland
Oei wat ziet Kriki nu..  
Meneer Konijn loopt opgejaagd in 
het rond. Kan je hem helpen zijn 
klok terug te vinden? Haast je snel 
of straks ben je ook nog te laat! 

In samenwerking met Creafant. 

Inschrijven kan vanaf maandag 9 
januari 2023 om 9u00 via https://
wortegem-petegem.i-active.be

  Wanneer? 
Maandag 20 februari 2023 tot 
vrijdag 24 februari 2023 van 9u00 
tot 16u30

 Voor- en naopvang van 8u00 tot 
9u00 en van 16u30 tot 17u30 (€ 5 
per dag)

  Voor wie? 
Kinderen van 4 tot 8 jaar

  Waar? 
Kantientje domein de Ghellinck – 
Kortrijkstraat 110c

  Kostprijs? 
Inwoners: € 60 
Niet-inwoners: € 75

De Strijkwinkel
 

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:  
2 januari 2023

NIEUWSBERICHTEN | 17
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Planning paas- en zomervakantie
In de paas- en zomervakantie staan wij weer klaar om er 
een spetterende vakantie te maken voor kleuters,  
kinderen en tieners. Inschrijven voor de kampen en 
Speelkriebels kan vanaf donderdag 26 januari 2023 om 
18u00 via https://wortegem-petegem.i-active.be. 

Paasvakantie: 
  3 tot 7 april 2023: Speelkriebels 
  11 tot 14 april 2023: Kleutersportkamp 
  

Zomervakantie: 
  3 tot 7 juli 2023: Speelkriebels 
  10 tot 14 juli 2023: Speelkriebels 
  17 juli tot 20 juli 2023: Speelkriebels (gesloten op 21/7) 
  24 juli tot 28 juli 2023: Speelkriebels 
  31 juli tot 4 augustus 2023: Speelkriebels 
  7 tot 11 augustus 2023: Sportkamp kleuters   
 en lagere school 
 

  14 tot 18 augustus 2023: Kadee Ateljee kamp i.s.m.  
 Creafant (gesloten op 15/08) 
  21 tot 25 augustus 2023: sportkamp kleuters  
 en lagere school

Ter info: Buitenschoolse kinderopvang Knipoog is geslo-
ten van 21 juli tot 15 augustus 2023.

Meer informatie vind je op www.wortegem-petegem.be.  

Junior Techniekacademie
Zit je in het 3de of 4de leerjaar?  
En heb je zin in een nieuwe uitdaging?

In de Junior Techniekacademie neem je deel aan 8 work-
shops, waar je onder begeleiding van twee techniekcoa-
ches vier boeiende STEM-projecten maakt: 

  Hocus pocus pats! Je maakt een eigen toverstaf. 
  Je bouwt een stevige boogbrug. 
  Kinderen baas! Jij programmeert een LEGO  
 WeDo robot. De robot voert jouw instructies uit. 
  Selfmade is hip! Je ontwerpt een unieke  
 onderlegger in hout. 

De eerste workshop is op woensdag 1 maart 2023.

Inschrijven kan via https://www.techniekacademie-wor-
tegem-petegem.be. Je kiest Junior Techniekacademie 
en klikt via het menu bovenaan door naar de inschrij-
vingstool om in te schrijven voor de reeks van maart tot 
en met mei 2023.

Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De 
workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 
13u30 tot 15u00 in het domein de Ghellinck. Voor de hele 
reeks betaal je 65 euro, en na afloop van de workshops 
wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd.

Meer info vind je op www.techniekacademie.be
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Junior Techniekacademie
Vraag  online 

je voorlopig rijbewijs aan.

Voor meer informatie, bezoek onze website  : 
https://mobilit.belgium.be

Of scan deze QR code : 

  
De applicatie  BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

www.mobilit.belgium.beMOBILITEIT EN VERVOER
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Vraag  online 
je voorlopig rijbewijs aan.

Voor meer informatie, bezoek onze website  : 
https://mobilit.belgium.be

Of scan deze QR code : 

  
De applicatie  BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

www.mobilit.belgium.beMOBILITEIT EN VERVOER
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Vraag  online 
je voorlopig rijbewijs aan.

Voor meer informatie, bezoek onze website  : 
https://mobilit.belgium.be

Of scan deze QR code : 

  
De applicatie  BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

www.mobilit.belgium.beMOBILITEIT EN VERVOER
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

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
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Haal jouw 
Lerarenkaart af
Voor de verdeling van de Lerarenkaarten werkt Klasse samen met de  
bibliotheek. Ben je gedomicilieerd in Wortegem-Petegem en werk je in 
het onderwijs? Op vertoon van je identiteitskaart of je Lerarenkaart van 
2022 kan je aan de balie je nieuwe Lerarenkaart afhalen. 

Je kan jouw Lerarenkaart afhalen tot 10 juli 2023. Wil je optimaal genieten 
van alle voordelen? Dan haal je ze best zo snel mogelijk af.

Ben je niet zeker waar je jouw Lerarenkaart kan afhalen, surf dan zeker naar 
https://waarismijnlerarenkaart.be.

quizvraag
Proficiat Frank, jij wist dat de vorige foto werd genomen in 
het Sint-Arnolduspleintje en wint een 360° Bon. Ook voor 
deze quizvraag blijven we gezellig binnen. 

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 31 januari 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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Haal jouw 
Lerarenkaart af

Je behaalde met je team van de 
Technische Universiteit Delft de 
zilveren medaille tijdens de Energy 
Boat Challenge in Monaco dit jaar. 
Een mooie prestatie, maar wat is 
zo’n studententeam/Dreamteam 
eigenlijk en meer specifiek, het TU 
Delft Hydro Motion Team?

Een studententeam is een team 
van studenten die hun studies een 
jaar opzij schuiven om zich volledig 
in te zetten voor een gezamenlijk 
project. Aan de TU Delft heb je 
echter ook nog de Dreamteams, 
dit zijn studententeams die erkend 
worden door de TU Delft als een 
heel innovatief studententeam die 
de TU Delft en de maatschappij iets 
kunnen bijbrengen. Als gevolg krijg 
je als Dreamteam toegang tot de 
Dreamhall. Dit is een grote hal op de 
campus waar de 5 Dreamteams hun 
kantoren, werkplaats en verschillen-
de machines ter beschikking hebben. 
Dit is echter wel de enige (financiële) 
steun die je krijgt.  
Met andere woorden, hoewel de 
teams vooral gericht zijn op tech-
niek, zijn er niet enkel engineers 
nodig, maar ook een management, 

exposure department en financial 
department.  
Dit houdt dus in dat iedereen van 
het team, zelfs engineers, op zoek 
moeten gaan naar bedrijven die 
partner willen worden. Een partner-
ship kan bestaan uit de overdracht 
van kennis, financiële steun of in 
natura, namelijk het schenken van 
systemen. 

Jullie boot werd aangedreven door 
Hydrogen. Kan je even in Jip & 
Janneke-taal (om het op zijn Neder-
lands te zeggen) uitleggen wat dat 
betekent?

Onze boot werd inderdaad aange-
dreven door hydrogen (=waterstof). 
Zoals de Nederlandse term het zelf 
zegt wordt deze brandstof  
geproduceerd uit water. Het proces 
is vrij simpel uit te leggen, het water 
(H2O) wordt door middel van  
elektriciteit gesplitst in waterstof 
(H2) en zuurstof (O), namelijk elek-

trolyse. De waterstof werd vervol-
gens door ons gebruikt in onze boot, 
dit kan je namelijk tanken aan ver-
schillende waterstofstations langs 
de Nederlandse wegen. Er moet  
echter een opmerking gemaakt 
worden, zo is niet alle waterstof 
duurzaam. Sommige waterstof is 
namelijk gemaakt door middel van 
elektriciteit die is opgewekt door 
fossiele brandstoffen (grijze water-
stof). Aangezien wij het voorbeeld 
willen zijn voor de maritieme  
industrie, gebruikten wij groene 
(=duurzame) waterstof. Uiteraard 
moesten we deze brandstof nog ge-
bruiken en omzetten in elektriciteit 
die onze motor aandrijft. Hiervoor 
gebruikten wij een brandstofcel.  
Dit systeem gaat de waterstof 
opnieuw koppelen aan zuurstof en 
weer water maken (H2 + O = H2O), 
hierdoor is de enige uitstoot die wij 
hadden water. Bij dit proces komt 
energie vrij, die vervolgens onze 
elektromotor aandrijft en onze 
batterijen oplaadt. Onderstaande af-
beeldingen geven de energiestroom 
weer in onze boot: waterstof wordt 
van de tanks naar de brandstofcel 
getransporteerd en wordt omgezet 

Ons oog viel op een artikel in  
Het Laatste Nieuws. 
Wie is die jongeman uit Wortegem-Petegem 
die in Delft is gaan studeren? 
En waar houdt hij zich mee bezig?  
We laten Louis zelf aan het woord.

EIGEN KWEEK

De kennis, herinneringen 
en contacten koester je 
voor het leven.



in elektriciteit en vervolgens wordt 
dit naar onze motor en batterijen 
overgebracht.

Wat is jouw rol in dit verhaal?

Ikzelf was deel van Hull&Body, het 
departement dat verantwoordelijk 
was voor het ontwerpen en bouwen 
van de romp en alles wat erbij komt. 
Dus ook voor het indelen van alle 
systemen in de boot en hoe deze 
vastgemaakt zullen worden en alle 
sterkteberekeningen. Mijn functie 
binnen het team was die van internal 
architect. Met andere woorden, ik 
was verantwoordelijk voor de inde-
ling van de boot om die zo optimaal 
mogelijk te maken, rekening hou-
dend met de stabiliteit en ruimte. 
Daarnaast was ik ook verantwoor-
delijk om alle componenten daad-
werkelijk in de boot te bevestigen en 
heb ik 10 weken bij Contest Yachts 
gewerkt om onze romp te  
produceren. 

Eens de boot klaar was voor het 
testen, kreeg iedereen binnen het 
team een nieuwe functie en werd ik 
vervolgens piloot. Mijn taak was dus 
om de boot te besturen en tijdens de 
races te bepalen welke instellingen 
de boot kreeg. Daarnaast moest ik 
kennis hebben van zowat alles in 
de boot om bij mogelijke schade op 
het water alles zo snel mogelijk te 

kunnen repareren met de hulp van 
mijn copiloten.

Jullie gebruiken het vooral voor de 
maritieme sector. Vanwaar jouw 
interesse voor water en de maritie-
me sector?

Mijn interesse is er al van toen ik 
kind was. Ik bracht namelijk vaak 
een deel van mijn vakantie door op 
boten en deel deze passie ook met 
mijn grootvader. Toen ik in Delft 
ging studeren, heb ik ook gekozen 
voor de richting maritieme techniek, 
wat mijn interesse in schepen alleen 
maar vergroot heeft. De keuze voor 
dit studententeam was dus snel 
gemaakt.

Was het moeilijk toegelaten te 
worden in het TU Delft Hydro 
Motion Team en de TU Delft in het 
algemeen? Het team bestaat uit-
eindelijk ‘maar’ uit 25 studenten?

Eens je in Delft studeert kan je je 
aanmelden voor een Dreamteam. 
Hiervoor dien je een volledige pro-
cedure te volgen, want een team 
bestaat inderdaad maar uit een be-

perkt aantal plekken. Een eerste stap 
is om een motivatiebrief en je cv op 
te sturen naar het huidige team en 
alumni. Zij nodigen je vervolgens 
uit voor een kort gesprek. Dit korte 
gesprek is er om in te schatten of je 
effectief weet wat zo’n team inhoudt 
en wat er van je verwacht wordt. 
Indien men je geschikt vindt, word je 
uitgenodigd voor een sollicitatiege-
sprek. Dit gesprek bestaat uit 2 delen 
en wordt geleid door alumni en hui-
dige teamleden. In het eerste deel 
wordt vooral naar je persoonlijkheid 
gekeken en hoe jij zou samenwer-
ken in een team, tenslotte werk je 
een jaar lang samen met je team in 
een boot van slechts 7 meter. In het 
tweede deel wordt je technische 
kennis getest op basis van de func-
tie waarvoor je je aanmeldt. Na dit 
sollicitatiegesprek wordt het nieuwe 
team gevormd en hoor je uiteindelijk 
of je al dan niet geselecteerd werd. 
Het is dus een volledig proces en 
kan echt vergeleken worden met het 
solliciteren voor een job.

De race is gewonnen (zilver), wat 
wordt het volgende project?

Na de race in Monaco hebben we 
alles overgedragen aan het nieuwe 
team en zij zijn alweer volop bezig 
met het designen van een nieuwe 
boot en hebben hun eigen doelen 
gesteld. Ik blijf echter wel nauw 

Door de nauwe  
samenwerking namen de 
Nederlanders delen van 
onze mentaliteit over.
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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, ...

verbonden met het team, want als 
alumni kan je geselecteerd worden 
voor verschillende commissies die 
het nieuwe team bijstaan. Dit jaar 
zit ik in de technische commissie, dit 
houdt in dat ik iedere week samenzit 
met de engineers van het nieuwe 
team om hun technische keuzes te 
evalueren en hen raad geef bij moge-
lijke knelpunten waar ze tegenaan 
lopen. 

Ikzelf ben nog niet bezig met een 
volgend project, aangezien ik net be-
gonnen ben aan mijn master en wil 
nu eerst succesvol afstuderen aan de 
TU Delft en daarna zie ik wel wat de 
volgende uitdaging wordt.

Je bent geboren en getogen in het 
landelijke Wortegem-Petegem. 
Kon je je makkelijk aanpassen aan 
de Nederlandse mentaliteit?

Op zich ging dit vrij gemakkelijk, 
aangezien er een Belgische studen-
tenclub is in Delft. Dit jaar ben ik zelf 
bestuurslid van deze club. Via deze 
vereniging is het dus veel gemakke-
lijker om je aan te passen en ga je 
eigenlijk ook vooral om met Belgen. 

Vorig jaar echter was anders, want 
ons team bestond voornamelijk uit 
Nederlanders. Maar net omdat we 
zo nauw met elkaar samenwerkten, 
namen zij ook delen van onze men-
taliteit over, het was dus een mooie 
wisselwerking, wat de samenwerking 
en aanpassing alleen maar makkelij-
ker maakte. 

Tot slot,  
hoe heb jij dit jaar beleefd?

Het was een van de mooiste avon-
turen van mijn leven. Ik begon dit 
jaar in een team van 25 studenten 
en waarvan ik slechts een iemand 
kende. Samen zijn we van nul be-
gonnen met het opstarten van een 
team. We hebben een missie, visie 
en vooral een doel bepaald en zijn 
vervolgens vanaf nul begonnen met 
het designen van een boot. Dat met 
een team waarvan de helft bij wijze 
van spreken nog niet eens wist wat 
stuurboord en bakboord is.  
Vervolgens zijn we overgegaan tot 
de productie en het testen van de 
boot. Hierbij hebben we zoveel 
tegenslagen meegemaakt, wat 

ons als team alleen maar sterker 
heeft gemaakt en waaruit iedereen 
persoonlijk heel veel geleerd heeft. 
Uiteindelijk kwam de race in Mon-
aco en het gevoel om met je eigen 
boot te varen tussen al die jachten 
en vervolgens de uithoudingsrace te 
winnen tegen professionele bedrij-
ven, die meer tijd, geld en kennis 
hebben, is onbeschrijfelijk. Vervol-
gens wonnen we ook nog zilver in de 
totale competitie! Dit met een team 
van 25 studenten die hulp kregen 
van alumni en hun partners, dit 
houdt iedereen voor onmogelijk. Dus 
was dit een prachtig einde van een 
jaar afzien, maar vooral ook een jaar 
waarin ik zoveel geleerd heb. Niet 
alleen op technisch vlak, maar ook 
op het vlak van inzicht in de werking 
van een bedrijf en een team. De ken-
nis, herinneringen en contacten die 
je opdoet op zo’n jaar zal je voor heel 
je leven koesteren en ik kan iedereen 
echt aanraden om bij een studenten-
team te gaan!

We wensen je heel veel succes toe, 
Louis!
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Liefste peter, 
liefste meter
De start van het nieuwe jaar is het 
moment waarop allerhande wensen 
de wereld ingestuurd worden. Ieder 
voor zich heeft voornemens waar 
men zich uiteindelijk toch niet aan 
houdt, de uitzonderingen niet te na 
gesproken. Een goede gezondheid en 
alles wat je wenst, daar moet je zelf 
voor zorgen, zijn de klassiekers van 
dienst. Ook kinderen worden tijdens 
deze periode in het jaarlijkse ritueel 
ingeschakeld. De nieuwsbrief wordt 
voorgelezen.

Bij vele kinderen roept dit jaarlijks 
terugkerend gebruik dubbele ge-
voelens op. Voor mij was dit toch zo. 

Het voorlezen van de nieuwjaars-
brief voor vader en moeder kon er 
nog mee door. Geen nieuwsgierige 
blikken te bespeuren. Bij grootvader 
en grootmoeder, bij peter en meter 
was dat een ander paar mouwen. De 
familie was in groten getale aanwezig 
om dit spektakel in levende lijve mee 
te maken. Onder het kritisch oog van 
nonkels en tantes, die je een keer in 
het jaar zag, las je bibberend en soms 
hakkelend je eigenhandig geschre-
ven briefje voor. Je moest door dit 
pijnlijke moment omdat daar een 
niet te verwaarlozen bijdrage voor 
jouw spaarvarken tegenover stond. 

Nadat meter je tegen haar boezem 
had gedrukt kreeg je een jaarlijkse 
bijdrage om je financiële situatie te 
verbeteren. 

Van waar komt dit gebruik?  
Sinds wanneer leest men nieuw-
jaarsbrieven voor?

Het schrijven en voorlezen van nieuw-
jaarsbrieven is een unieke traditie, zo 
uniek dat het enkel in Vlaanderen ge-
kend is en al eeuwenlang standhoudt. 
Wij hebben iets dat geen enkel land 
of streek in de wereld kent:  
de nieuwjaarsbrief.
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Liefste peter, 
liefste meter
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De oudst bewaarde nieuwjaarsbrief 
stamt uit het jaar 1573. Hij werd 
geschreven door Jan Moretus aan 
zijn schoonvader Christoffel Plantijn. 
Ten huize Plantijn-Moretus was het 
de gewoonte om nieuwjaarsbrieven 
voor te lezen voor vader en grootva-
der. Zo schreef zoon Balthasar aan 
grootvader: Vrede is het kostbaarste 
op aarde en geschenken bevestigen 
en versterken de vrede. Hij werd er-
voor beloond met een stapel boeken. 
In de 16de eeuw bleef het voorlezen 
van nieuwjaarsbrieven het privilege 
van de gegoede burgerij. Jan met de 
pet kon zich geen prachtig versierde 
nieuwjaarsbrief veroorloven, laat 
staan dat hij hem kon schrijven en 
voorlezen. 

Alles veranderde op het ogenblik 
dat het onderwijs er zich mee ging 
bemoeien. Toen de schoolplicht 
ingevoerd werd in 1914, ging men op 
school nieuwjaarsbrieven schrijven. 
Men sloeg twee vliegen in één klap: 
men leerde kinderen correct schrij-
ven - in de nieuwjaarsbrief mochten 

uiteraard geen schrijffouten voorko-
men - en men leerde hen spreken in 
groep.

Eind 18de , begin 19de  eeuw brach-
ten ook pakjesdragers, postbodes, 
lantaarnaanstekers en anderen hun 
nieuwjaarswensen over. Niet alleen 
omdat ze hoopten dat iedereen het 
goed zou stellen, maar ook omdat 
ze rekenden op een fooi. Kijk naar 
onze eigen jeugdjaren: wij lazen onze 
nieuwjaarsbrief niet voor omdat 
we daar zoveel plezier in hadden, 
maar omdat er een beloning volgde. 
Vroeger was dat voedsel of een klein 
geschenk. Tegenwoordig rekent het 
jonge volkje op een uitkering in harde 
valuta. 

Vanaf de twintigste eeuw werd het 
schrijven en voorlezen van nieuw-
jaarsbrieven gemeengoed. Op de 
nieuwjaarsbrieven-schrijfdag komen 
de kinderen met propere handen 
naar school, want vlekken op de 
brief zijn uit den boze. In sierlijke 
krulletters werden de wensen neer-
geschreven, meestal bedacht door 
de juffrouw of meester. De tekst was 
meestal zeer vormelijk. Voor grappige 
rijmpjes en dito wensen moest men 
wachten tot in de zestiger jaren van 
vorige eeuw.

Vanaf het twaalfde jaar, bij het verla-
ten van de basisschool, zal het kind 
geen nieuwjaarsbrief meer voorlezen. 
Het zal uiteraard nog geschenkjes en 
een cent ontvangen. Het geld wordt 
meestal aan de ouders overhandigd 
die het bewaren voor later. 

Meters en peters, wees gewaar-
schuwd!

Ik wens u veel lees- en luisterplezier 
op 1 januari.

Frans Vandenhende 
Heemkundige Kring Bouveloo

Nieuwjaarsbrief uit 1912, Wortegem © collectie Huis van Alijn



  in wortegem-petegem
JANUARI
ZONDAGJOGGING ELSEGEM
Elke zondag tot en met 26 februari 2023 om 9u30
Kantine domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C
0473 88 91 58
zondagjoggingelsegem@gmail.com

NIEUWJAARSRECEPTIE – d’Eukeneirs
Vrijdag 6 januari 2023
Ooikeplein
Gratis

DAYANNE – Bibliotheek en Cultuur Wortegem-Petegem
Live concert (soul-pop/jazz)
Zaterdag 14 januari 2023 om 20u
Kerk Wortegem
Inkom: 12 euro
Info & reservatie: bibliotheek@wortegem-petegem.be

MAURUSVIERING – Ferm Elsegem
Zondag 15 januari 2023 om 11u
Schooltje Elsegem – Elsegemplein 17

WOENSDAG = VOORLEESDAG
Woensdag 18 januari 
van 15u30 tot 16u30
Rozenhof 128
Gratis

NIEUWJAARSRECEPTIE MET VINCENT VAN QUICKENBORNE
(Onder voorbehoud) - Open Vld Wortegem-Petegem
Vrijdag 20 januari 2023 om 19u30
Schoolke Moregem - Moregemplein 28
Inkom: gratis

 

GIN TASTING - Start van het nieuwe jaar 
Ferm Wortegem
Vrijdag 27 januari 2023 om 20u
Schoolke Moregem – Moregemplein 28
Inkom: leden: 20 euro / niet-leden: 25 euro
Info en inschrijven: hdecock@gmail.com

FEBRUARI
ZONDAGJOGGING ELSEGEM
Elke zondag tot en met 26 februari 2023 om 9u30
Kantine domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C
0473 88 91 58
zondagjoggingelsegem@gmail.com

WORKSHOP YOGA – Ferm Elsegem
Elke donderdag vanaf 9 februari t.e.m. 13 april 2023  
om 19u30
Gemeentelijke feestzaal - Waregemseweg 35
fermelsegem@gmail.com

KOOKLES: GERECHTEN KLAAR IN 30 MINUTEN
Ferm Elsegem
Donderdag 2 februari 2023 om 19u30
Schooltje Elsegem – Elsegemplein 17
Info: fermelsegem@gmail.com

WOBBELTURNEN - Ferm Wortegem
Dinsdag 7/2/2023 + 14/2/2023 + 21/2/2023 + 28/2/2023 
telkens van 20u tot 21u
Gemeentelijke feestzaal - Waregemseweg 35
Inkom: leden 13 euro / niet-leden: 20 euro
Info en inschrijven: hdecock@gmail.com
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WOENSDAG = VOORLEESDAG
Woensdag 15 februari 2023  
van 15u30 tot 16u30
Rozenhof 128
Gratis

SPARTA’S SPORTKWIS – Sparta Wortegem
Vrijdag 17 februari 2023 om 19u
Gemeentelijke feestzaal – Waregemseweg 35
Inkom: gratis

TRAPPISTENAVOND – t.v.v. Broederlijk Delen
Zaterdag 25 februari 2023 om 18u
Schooltje Elsegem – Elsegemplein 17
Inkom: volwassenen 10 euro / kinderen 5 euro

MAART
TONEELVOORSTELLING “SCHOON VOLK” - TSOEFLEURKE
Vrijdag 17 maart 2023 om 20u
Zaterdag 18 maart 2023 om 20u
Zondag 19 maart 2023 om 16u
Donderdag 23 maart 2023 om 20u 
Vrijdag 24 maart 2023 om 20u
Zaterdag 25 maart 2023 om 20u
Inkom: 10 euro - leden Open Doek: 9 euro
Reservaties: www.tsoefleurke.be

25

15

17

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

van maart of april publiceren in het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 1 februari 2023 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.

prettig eindejaar en een  
voorspoedig 2023!

Het gemeentebestuur  
wenst iedereen een



Kandidaat voor Sportgala

Kandidaat:

Naam:
Adres:

Geboortedatum:
Sporttak:

Categorie:

 Jeugdsporter

 Individuele sporter

 Sportploeg

 Sportverdienstelijkheid (belangeloze inzet voor een sportclub)

Verdienstelijkheid in 2022: (omschrijving van de prestaties)

Voorgedragen door:

Naam:
Adres:

Datum:


