
Vrijetijdsactiviteiten  
voor kinderen en jongeren

Uitgave 2023

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: G

em
ee

nt
eb

es
tu

ur
 W

or
te

ge
m

-P
et

eg
em

, L
uc

 V
an

de
r M

ee
re

n,
 W

ar
eg

em
se

w
eg

 3
5,

 9
79

0 
W

or
te

ge
m

-P
et

eg
em

© Jelle Vandendriessche



blijf op de hoogte

www.wortegem-petegem.be
www.facebook.com/Wortegem.Petegem

www.instagram.com/gemeentewortegempetegem
www.vimeo.com/gemeentewortegempetegem

Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief 
Download onze app



Beste ouders en kinderen
 
De dienst vrije tijd slaat opnieuw de handen in elkaar om een gevarieerd en boeiend  
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden. 

Voor de gemeentelijke speelpleinwerking ‘Speelkriebels’ kan de jeugddienst rekenen 
op tal van gemotiveerde animatoren die in de paas- en zomervakantie klaarstaan om 
kinderen van drie tot vijftien jaar een spetterende vakantie te bezorgen.  

Voor de sportkampen doet de gemeente een beroep op de diensten van CAPTAIN SPORT 
(V-formation). Samen met Pieter van de sportdienst staan zij garant voor een vakantie vol 
sportplezier. Tijdens het paasverlof en tijdens het zomerverlof staan er drie kleutersport-
kampen en twee omnisportkampen op het programma. 
Ook doorheen het jaar kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan heel wat creatieve, 
speelse, actieve en uitdagende activiteiten. Bekijk zeker onze speelkalender op de achter-
kant van dit boekje voor een overzicht.  

We wensen u alvast veel leesgenot en heten u van harte welkom op één van onze 
activiteiten.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Voor meer info:  Gemeentehuis Wortegem-Petegem (dienst vrije tijd)
   Waregemseweg 35
   9790 Wortegem-petegem
   T 056 68 81 14

Contactpersonen

Yentl Maes  Jeugd   jeugddienst@wortegem-petegem.be
Pieter Nachtegaele Sport   sportdienst@wortegem-petegem.be
Ruth Debels  Cultuur & Bibliotheek  bibliotheek@wortegem-petegem.be

Breng de medische fiche in dit boekje ingevuld mee op de eerste dag van het 
kamp. Het stelt onze animatoren in staat uw kind nog beter te begeleiden.  
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Plezier maken, spelletjes spelen, zich uitleven, vrienden maken, zingen, 
sporten, dansen,…. Kortom, vervelen staat niet in onze woordenlijst! 
Bij ons krijgt ieder kind oneindig veel speelplezier op een fantastisch 
domein. Bij Speelkriebels kan iedereen zich in de vakantie uitleven zo-
wel bij goed als bij slecht weer. Waarom je thuis vervelen, als je op ons 
speelplein ‘Speelkriebels’ kan spelen?!

Voor wie?

Speelkriebels richt zich tot alle kinderen en tieners van 3 jaar tot 15 jaar. 

Inclusie op het speelplein

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

Wanneer?

Paasvakantie: 3 tot 7 april 2023. 
Zomervakantie: 3 juli tot 4 augustus 2023 (gesloten op vrijdag 21 juli 2023).  

Kom elke werkdag meespelen tussen 9u en 16u30. 
Er wordt opvang voorzien van 8u tot 9u en van 16u30 tot 17u30. 

Speelkriebels
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Waar?

Gemeentelijk domein de Ghellinck 
Kortrijkstraat 110 C 
9790 Wortegem-Petegem

Prijs?

Als je in Wortegem-Petegem woont betaal je 
• € 8 per volle dag,
• € 4 voor een halve dag.

Als je niet in Wortegem-Petegem woont betaal je
• € 10 per volle dag,
• € 5 voor een halve dag. 

Broer of zus die ook graag komt meespelen krijgt 20% korting. 

Voor daguitstappen wordt er een extra bijdrage gevraagd van € 7. 

Wie recht heeft op het sociaal tarief, betaalt € 1 voor een speelpleindag.  

In de prijs inbegrepen: 
• alle activiteiten (met uitzondering van de daguitstap)
• opvangmogelijkheid voor en na de activiteiten (8u-9u en 16u30 -17u30)
• warme maaltijd, vieruurtje en een drankje
• verzekering
• de opmaak van fiscale attesten en documenten ziekenfonds

Inschrijven?

Inschrijven kan online via wortegem-petegem.i-active.be.
De inschrijvingen voor Speelkriebels in de paas- en zomervakantie starten op donderdag 
26 januari 2023 om 18u00. 
Annuleren voor Speelkriebels kan kosteloos tot vijf werkdagen op voorhand.                         
Als je kindje ziek is kan je gerust ‘s morgens nog bellen naar de jeugddienst. 
 
We vragen om per deelnemer een medische fiche in te vullen.
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In de krokus-, zomer- en herfstvakantie organiseren wij een 
Kadee Ateljee kamp in samenwerking met Creafant. Kinderen 
tussen vier en acht jaar zijn welkom voor een week vol cre-
ativiteit en fantasie. De begeleiders leren kinderen creëren 
en experimenteren. Ze nemen hen mee op sleeptouw in hun 
eigen avontuur en in hun eigen fantasie.  

Krokusvakantie: 20 februari tot 24 februari 2023

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.

Inschrijven voor het kamp kan enkel voor de volledige 
week. Deelname aan het kamp kost € 60, niet-inwoners 
betalen € 75. Vanaf het tweede kind voorzien we een kor-
tingstarief van 20%. Je kan gebruikmaken van voor- en na-
opvang van 8u00 tot 9u00 en van 16u30 tot 17u30, daar-
voor betaal je € 5 per dag.   

Het kamp gaat door in de kantine van domein de Ghellinck.

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

Kadee Ateljee
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Zomervakantie: 14 tot 18 augustus 2023 (gesloten op 15 augustus)

Babe 

Sjoeff! Kriki wordt deze week tot Babe, het vrolijke varkentje, getransformeerd! In welk dier 
willen jullie getransformeerd worden? Zijn jullie ook benieuwd naar de bijzondere talenten 
van Babe? Kom het samen met ons ontdekken!

Inschrijven voor het kamp kan enkel voor de volledige week. 
Deelname aan het kamp kost € 48, niet-inwoners betalen  
€ 60. Vanaf het tweede kind voorzien we een kortingstarief 
van 20%. Je kan gebruikmaken van voor- en naopvang van 
8u00 tot 9u00 en van 16u30 tot 17u30, daarvoor betaal je 
€ 5 per dag.   

Het kamp gaat door in de refter van GBS De Kouter. 

Inschrijven kan vanaf donderdag 26 januari om 18u00 via  
wortegem-petegem.i-active.be.

Herfstvakantie: 30 oktober tem 3 november 2023 (gesloten op 1 november)

Spiderman

Kriki wordt de nieuwe Spiderman! Maar zal dat wel lukken? Natuuurlijk! Samen met Kriki 
worden we een echte BELIEVER!

Inschrijven voor het kamp kan enkel voor de volledige week. 
Deelname aan het kamp kost € 48, niet-inwoners betalen  
€ 60. Vanaf het tweede kind voorzien we een kortingstarief 
van 20%. Je kan gebruikmaken van voor- en naopvang van 
8u00 tot 9u00 en van 16u30 tot 17u30, daarvoor betaal je € 
5 per dag.   

Het kamp gaat door in de kantine van domein de Ghellinck.

Inschrijven kan vanaf maandag 4 september om 9u00 via  
wortegem-petegem.i-active.be.
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tienerwerking
Weet jij na twee dagen zomervakantie al niet meer wat te doen? Lijkt het alsof de  
muren van jouw kamer soms alsmaar dichter naar jou toe komen? Heb je goesting om naar  
buiten te gaan, maar weet je niet waar naartoe? Dan hebben wij fantastisch nieuws  
voor jou, want Speelkriebels heeft nu ook een werking voor tieners tot 15 jaar! 

De tieners hebben een eigen lokaal op het speelplein dat ze zelf mogen inrichten. Samen 
met twee animatoren maken ze hun zomerplanning op, en daar mag al eens een zottere  
activiteit tussen zitten. Van bosspelen op het domein, tot rustigere namiddagen in het  
lokaal of een uitstap naar een pretpark: het kan allemaal! Bovendien mogen zij op donder-
dag ook mee gaan zwemmen, en gaan zij ook mee op de Speelkriebeluitstappen. Kortom: 
ook voor de tieners beloven wij een zomer vol Speelkriebels! 

Spread the word en schrijf je vanaf 26 januari in via wortegem-petegem.i-active.be. 
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Paassportkamp  
Piraat Ahoi

WAT?

Deze week zetten we de zeilen bol, dwars door de woeste zee. We gaan op ontdekkings-
tocht naar de wondere wereld der piraten. We maken een echte ooglap en verkleden ons 
als echte piraten! Arrrr… 

VOOR WIE?

Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

WAAR?

Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110 C, Wortegem-Petegem.
 
WANNEER?

Dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 april 2023 (4 dagen). 
Elke dag van 9u tot 16u.
Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u00 tot 9u00 en naopvang van 16u00 tot 17u00.  
Wie gebruik maakt van de opvang betaalt 25 euro extra.
 
PRIJS?

Voor 4 dagen sportplezier betaal je als inwoner van Wortegem-Petegem 40 euro. 
Niet-inwoners betalen 48 euro. Het 2de kind uit het gezin krijgt een reductie van 20%. 
Wie een sociaal tarief geniet, krijgt 75% korting. 
 
MAALTIJDEN?

Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. De warme maaltijd bestaat uit soep, 
hoofdgerecht en dessert. Voor dit alles betaalt u 16 euro extra. Natuurlijk kan je ook je 
boterhammen meebrengen van thuis. We voorzien elke dag in een drankje per deelnemer.   
 
INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 
Inwoners Wortegem-Petegem kunnen inschrijven vanaf donderdag 26 januari 2023 om 
18u00. Niet-inwoners kunnen inschrijven vanaf vrijdag 27 januari 2023 om 10u00. 



WAT?

Een leeuwentemmer zullen we niet worden, maar we laten de kinderen wel kennismaken 
met een clown en goochelaar. We gaan aan de slag met allerlei circusmateriaal. Een heuse 
act is in de maak!
 
VOOR WIE?

Voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar.
 
WAAR?

Domein de Ghellinck 
Kortrijkstraat 110 C, Wortegem-Petegem.

WANNEER?

Maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus 2023. (5 dagen) 
Elke dag van 9u tot 16u. 
Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u00 tot 9u00 en naopvang van 16u00 tot 17u00. 
Wie gebruik maakt van de opvang betaalt 25 euro extra. 
 
PRIJS?

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

Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. De warme maaltijd bestaat uit soep, 
hoofdgerecht en dessert. Voor dit alles betaalt u 20 euro extra. Natuurlijk kan je ook je 
boterhammen meebrengen van thuis. We voorzien elke dag in een drankje per deelnemer.  
 
INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 
Inwoners Wortegem-Petegem kunnen inschrijven vanaf donderdag 26 januari 2023 om 
18u00. Niet-inwoners kunnen inschrijven vanaf vrijdag 27 januari 2023 om 10u00.

Zomersportkamp 
Circus Casper
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WAT?

Deze week hangen we de acrobaat uit en zullen we naast enkele moeilijke turnoefeningen 
en steltenlopen ook onze behendigheid tonen op de minifietsjes en slackline. Ook leren we 
de gekste koprol en leuke showelementen. Spektakel gegarandeerd!
 
VOOR WIE?

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
 
WAAR?

Sporthal De Ruffel
Nellekensweg 1, Wortegem-Petegem.
 
WANNEER?

Maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus 2023. (5 dagen) 
Elke dag van 9u tot 16u. 
Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u00 tot 9u00 en naopvang van 16u00 tot 17u00. 
Wie gebruik maakt van de opvang betaalt 25 euro extra.
 
PRIJS?

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

Er is geen mogelijkheid om een warme maaltijd te  nuttigen. Je voorziet dus in je eigen 
lunchpakket. 
We voorzien elke dag een drankje per deelnemer.  
 
INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 
Inwoners Wortegem-Petegem kunnen inschrijven vanaf donderdag 26 januari 2023 om 
18u00. Niet-inwoners kunnen inschrijven vanaf vrijdag 27 januari 2023 om 10u00.

Zomersportkamp 
Circus & acrobaten
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Zomersportkamp  
Vikings & draken

WAT?

Een stoer kamp waar we met onze echte Vikinghelm een spannend weekje tegemoet gaan. 
We knutselen onze eigen schatkaart, een gepersonaliseerde draak en we spelen het dra-
kenspel. Ons eigen Vikingschild mag uiteraard niet ontbreken. Allen aan boord! 

VOOR WIE?

Voor kleuters van 4 tot en met 6 jaar.
 
WAAR?

Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110 C, Wortegem-Petegem.
 
WANNEER?

Maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus 2023. (5 dagen) 
Elke dag van 9u tot 16u. 
Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u00 tot 9u00 en naopvang van 16u00 tot 17u00. 
Wie gebruik maakt van de opvang betaalt 25 euro extra.
 
PRIJS?

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

Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. De warme maaltijd bestaat uit soep, 
hoofdgerecht en dessert. Voor dit alles betaalt u 20 euro extra. Natuurlijk kan je ook je 
boterhammen meebrengen van thuis. 
We voorzien elke dag in een drankje per deelnemer. 
 
INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 
Inwoners Wortegem-Petegem kunnen inschrijven vanaf donderdag 26 januari 2023 om 
18u00. Niet-inwoners kunnen inschrijven vanaf vrijdag 27 januari 2023 om 10u00.
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Zomersportkamp  
Samen sterk

WAT?

Een weekje vol ploegsporten, groepsuitdagingen en teamspirit. We spelen verschillende 
uitdagende kampspelen en zullen op een leuke teambuildingattractie echt leren wat het is 
om samen te werken! 

VOOR WIE?

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
 
WAAR?

Sporthal De Ruffel
Nellekensweg 1, Wortegem-Petegem.
 
WANNEER?

Maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus 2023. (5 dagen) 
Elke dag van 9u tot 16u. 
Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u00 tot 9u00 en naopvang van 16u00 tot 17u00. 
Wie gebruik maakt van de opvang betaalt 25 euro extra. 

PRIJS?

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

MAALTIJDEN?

Er is geen mogelijkheid om een warme maaltijd te  nuttigen. Je voorziet dus in je eigen 
lunchpakket. 
We voorzien elke dag een drankje per deelnemer.  
 
INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 
Inwoners Wortegem-Petegem kunnen inschrijven vanaf donderdag 26 januari 2023 om 
18u00. Niet-inwoners kunnen inschrijven vanaf vrijdag 27 januari 2023 om 10u00.
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Techniekacademie
Zit je in het derde/vierde of vijfde/zesde leerjaar? Ben je creatief? 
Vind je het een uitdaging om de wereld te verbeteren en mensen te helpen? 
Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te brengen? 
 
Dan is de techniekacademie geknipt voor jou! 

In een heus technologielabo zal je samen met vrienden heel wat beleven. Je maakt kennis 
met technologisch gereedschap en nieuwe materialen. Je ontdekt dat techniek en techno-
logie overal om je heen zijn. Je zet zelf technische systemen in mekaar en wie weet zorg je 
er als toekomstige uitvinder er wel voor dat je begeleider ook van jou iets opsteekt. 

Kortom jongens en meisjes met goesting in STEM kiezen voor de TECHNIEKACADEMIE ! 

Begint het al te kriebelen?  
Surf naar www.techniekacademie-wortegem-petegem.be voor meer informatie!  
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Dag van het park 

Zondag 4 juni 2023 van 14u00 tot 18u00. 
Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110 C, 
Wortegem-Petegem. 

We zetten onze groene omgeving in de 
schijnwerpers! Een dag vol plezier in de 
natuur, voor jong en oud. Je kan terecht  
in domein de Ghellinck voor een leuke na-
middag met theatervoorstellingen en (kin-
der)animatie. Kortom: voor ieder wat wils!  

Andere activiteiten
woensdag = voorleesdag

18/01, 15/02, 22/03, 19/04, 24/05, 21/06 
Voorleesmoment en creatieve verwerking 
in de bib. 

Kom tijdens de voorleesdag langs tussen 
15u30 en 16u30. Wij lezen een kort verhaal-
tje voor aan je (klein)kind en maken samen 
een tekening of knutselwerkje. Ondertus-
sen kan je zelf rustig in onze collectie snuis-
teren. 

Voor kinderen vanaf 3 jaar, inschrijven is 
niet nodig! 
Ontdek de meest actuele info op  
wortegem-petegem.bibliotheek.be.

Buitenspeeldag 

Woensdag 19 april van 13u30 tot 17u00. 
Domein de Ghellinck, tussen de vier muren 
(ingang aan de parking, Kortrijkstraat 110 C, 
Wortegem-Petegem). 

Op de jaarlijkse buitenspeeldag organiseren 
we een namiddag vol speelplezier!

De kinderen kunnen vrij kiezen uit heel wat 
activiteiten. Vooral bij de jongere kinderen 
willen we vragen aan de ouders om hen 
te begeleiden. Alle ouders zijn welkom om 
mee te spelen en iets te drinken op ons ter-
ras! 

Om de wachtrij aan de inschrijvingstafel te 
beperken, kan je je op voorhand inschrijven 
via wortegem-petegem.i-active.be.   
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Andere activiteiten
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Zomerzoektocht in de bibliotheek 

Zomervakantie, tijdens de openingsuren

Ben je een echte speur-
neus? Dan is onze zomer-
zoektocht echt iets voor 
jou! Breng je alle opdrach-
ten tot een goed einde 
dan verrassen we jou met 
een klein cadeautje. Voor 
kinderen vanaf 4 tot 12 
jaar. 

Verwendag bibliotheek

Zaterdag 7 oktober 2023

Op 7 oktober starten we met onze jaarlijkse 
boekenverkoop. Je kan snuisteren in onze 
afgevoerde boeken, tijdschriften, strips en 
spelletjes. We voorzien ook leuke kindera-
nimatie en verrassen onze leners met een 
traktatie. Welkom in de bib van 9u30 tot 
12u30.

De boekenverkoop is na 7 oktober nog toe-
gankelijk tot en met maandag 30 oktober, 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Kunstendag voor kinderen 

Zondag 19 november 2023 om 14u00. 

Kunstendag voor Kinderen is dé cultuur-
hoogdag op maat van gezinnen. Op die 
dag bieden vele cultuurhuizen activiteiten 
aan voor kinderen en hun (groot)ouders.
Ook in Wortegem-Petegem organise-
ren wij een culturele namiddag. Ben je er 
graag bij? Hou dan zeker het infoblad van  
november in de gaten en schrijf je in via 
wortegem-petegem.i-active.be.   

sinterklaasvoorstelling 

Zaterdag 2 december 2023. 

In het eerste weekend van december vieren 
we de verjaardag van Sinterklaas! Meer in-
formatie over deze feestelijke dag vind je in 
het infoblad van november. 

Heb je ook een briefje voor de Sint?  
Verstuur hem via de sintbrievenbussen die 
je in elke deelgemeente vindt. Misschien 
stuurt hij wel een briefje terug!



medische fiche
Mogen wij u vragen deze medische fiche ingevuld mee te brengen op de eerste dag 
dat uw kind naar Speelkriebels of het sportkamp komt? 
Wij bedanken u alvast voor deze kleine moeite. Het stelt ons immers in staat beter voor 
uw kind zorg te dragen.

IDENTITEITSGEGEVENS

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon thuis: ……………………………………………………………………………………………………………………………

GSM ouders: ……………………………………………………………………………………………………………………………

WIE MOGEN WIJ VERWITTIGEN IN GEVAL VAN NOOD

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Huisarts: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ziekenfonds: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Kleef hieronder een klevertje van de mutualiteit
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DE MEDISCHE WEETJES

• Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?  Neen / Ja     
In welk jaar?  ………………………………

• Kreeg het kind reeds serum tegen klem (tetanus)?  Neen / Ja 
In welk jaar?  ………………………………

• Is het kind vlug moe?       Neen / Ja

• Kan het kind deelnemen aan sport afgestemd op zijn leeftijd? Neen / Ja 
(zwemmen inbegrepen)     

• Moet het kind geneesmiddelen innemen?                 Neen / Ja            
Welke, wanneer en hoeveel?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Is uw kind allergisch voor bepaalde producten    Neen / Ja          
Welke producten en hoe behandelen?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Met welke specifieke zaken moeten de monitoren nog rekening houden?      
(ADHD, recente breuken, …)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Privacyverklaring

Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken 
en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. 

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens kan je terecht op  
www.wortegem-petegem.be/privacyverklaring of je kan contact opnemen via 
gemeente@wortegem-petegem.be. 
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Magische momenten beleef je in Toverland! Stap binnen in een betoverende wereld met 35 
attracties en shows, verspreid over 6 verschillende werelden. Gil in één van de vijf achtba-
nen, neem een verfrissende douche in de wildwaterbanen of kom tot rust in de familie-at-
tracties. Samen geniet je van een heerlijk dagje uit. Discover your own magic! 

Wanneer? Dinsdag 29 augustus 2023 van 7u30 tot 20u00 
Waar?  De bus vertrekt op de parking van het gemeentehuis 
Voor wie? Iedereen tussen 6 en 15 jaar. Tieners vanaf 10 jaar mogen alleen in 
   het park rondlopen mits toestemming van de ouders.  
Kostprijs? Inwoners: € 20 
   Niet-inwoners: € 25 
Inschrijven? Vanaf donderdag 26 januari om 18u via wortegem-petegem.i-active.be

Toverland
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Wortegem-Petegem werkt 360° voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers, ze zijn niet enkel de toekomst, ze zijn 
vooral ook het nu. We willen hen dan ook een stem geven in het beleid: wie is er namelijk 
meer expert in hun leefwereld dan zij zelf?  Daarom zet Wortegem-Petegem in op een kind- 
en jeugdvriendelijk beleid en kregen we in 2022 het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’!

In essentie gaat kindvriendelijkheid 
over het verbeteren van de leef-
kwaliteit van kinderen en jongeren 
in de gemeente. Een kindvriendelij-
ke gemeente verbindt zich ertoe de 
rechten van het kind te realiseren 
en te implementeren doorheen alle 
beleidsdomeinen. Meer informatie 
kan je vinden op www.kindvriende-
lijkestedenengemeenten.be.  

Wortegem-Petegem wil dat de gemeente een plaats is waar kinderen en jongeren zichzelf 
kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien. Ze zijn volwaardige inwoners 
die we structureel betrekken in het beleid. Op basis van grondige analyse en gesprekken 
met kinderen, jongeren en mensen uit hun omgeving, werken we 360° voor kinderen en 
jongeren. 

360° Goed in je vel: We willen dat kinderen en jongeren zich-
zelf kunnen zijn en veilig en gezond kunnen opgroeien. 

360° Ruimte: We bouwen aan veilige en kwalitatieve openbare 
ruimte waar kinderen en jongeren graag vertoeven. 

360° Participatie: We luisteren naar kinderen en jongeren en 
geven hen een plaats in het gemeentelijke beleid.

Benieuwd naar onze plannen voor de toekomst? Kom er alles 
over te weten op wortegem-petegem.be/kindvriendelijkheid. 

kindvriendelijke gemeente
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inschrijven via i-active
Met ons nieuw inschrijvingsprogramma I-Active kunnen ouders met één account zowel 
inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang Knipoog, als voor de gemeentelijke  
activiteiten. Ook de verhuur van gemeentelijke zalen en materiaal uit de uitleendienst is  
mogelijk via dit programma.  

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor activiteiten? 

1. Surf naar https://wortegem-petegem.i-active.be.
2. Eerste keer?  

Klik op ‘Nog niet geregistreerd? Klik hier om een account aan te maken’ en volg de 
stappen. Voeg zeker ook jouw kind(eren) toe aan jouw profiel. 

3. Account aangemaakt?  
Vanaf nu kan je inloggen met jouw eID kaartlezer, of met Itsme.  

4. Ingelogd?  
Klik op ‘Gemeentelijke activiteiten’ en vervolgens op ‘Evenementen’. Je krijgt een 
overzicht van alle gemeentelijke activiteiten. Klik op de activiteit waar je jouw kind 
voor wil inschrijven. Heeft jouw kind de juiste leeftijd voor de activiteit, dan kan je de  
inschrijving voltooien.  

5. Wil je inschrijven voor de gemeentelijke speelpleinwerking?  
Klik op ‘Kalender’, ga naar de gewenste periode en klik de dagen aan dat je graag wil 
inschrijven voor Speelkriebels. Je kan inschrijven voor een volledige dag, of voor een 
halve dag.

6. Wil je nakijken waarvoor jouw kind is ingeschreven?  
Klik op ‘Gemeentelijke activiteiten’ en vervolgens op ‘Mijn reservaties’. Hier kan je een 
overzicht per week, of per maand raadplegen.  

Vragen over het nieuw inschrijvingsprogramma, of geraak je niet goed op weg? 
Geef een seintje, en wij helpen jou graag verder.   



Zin om van je straat een speelstraat te maken voor één dag? 

Een speelstraat is volledig voorbehouden aan spelende kinderen. Ideaal dus voor wie wil 
hinkelen, badmintonnen of skeeleren. Doorgaand verkeer is verboden. Enkel fietsers en be-
stuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen 
-stapvoets - in de speelstraat rijden. 

De jeugddienst heeft verschillende koffers klaarstaan om van jouw straat een speelstraat 
te maken. Een circuskoffer, een schminkkoffer, een spelkoffer vol leuke spelen zoals viking 
kubb, springtouwen, springzakken, hula hoops, frisbees, zachte petanque, stoepkrijt,       pe-
tanque, … 

 Voorwaarden? 
• De belangrijkste voorwaarde is dat 75% van de bewoners en 100% van de 

handelaars van de straat akkoord zijn met deze maatregel.  
• De straat wordt niet bediend door openbaar vervoer (De Lijn).   
• De snelheid in de straat is nu beperkt tot maximum 50 km/u.   
• De straat heeft een overheersend woonkarakter. 

Meer tips, info (voorwaarden) kan je verkrijgen via de jeugddienst.

spelen in jouw straat

Noordbos
Duikelrek, veerwip en speeltoren

Cijnskouter
Schommel, glijtoren en voetbalplein

Schoolke Moregem
Hangmat, wipplank en veerwip

De Ruffel
Vogelnestschommel, 
springplaten, duikelrek, 
klimtoestellen en kleutertuin

Kastanjeplein
Klimtoestellen

Rozenhof
Draaimolen, speeltoren en veerwip

Domein de Ghellinck
Zandbak met verschillende toestellen 
voor lagere schoolkinderen, zandbak 
met verschillende toestellen voor kleu-
ters, zeshoekschommel en spinnenweb

OOIKEPLEIN 
Duikelrek en wipplank

SCHOOLKE MOREGEM
Welkom op speelterrein

Uitbater: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Waregemseweg 35, 
9790 Wortegem-Petegem (Algemeen telefoonnummer: 056 68 81 14)
Dit project werd gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid,
het Plattelandsfonds, het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’ en het 
Gemeentebestuur van Wortegem-Petegem.

Maak veel plezier

Toegankelijk van 
zonsopgang tot 

-ondergang

Geen honden Geen bromfietsen, 
motors of auto’s

Draag mee zorg voor 
het speelplein

Hou het fijn
op het speelterrein

Kinderen jonger 
dan 7 jaar moeten 

begeleid worden door 
een volwassene

Respect voor 
de buren

Afval hoort 
in de vuilbak

Is er iets stuk? Is er iets gebeurd? 
Contacteer de jeugddienst!

Speelpleintjesplan

Bijengoed
Klimtoren

Voor meer info over de speelterreinen kan je terecht bij onze jeugdconsulente Yentl Maes via het nummer 
056 68 81 14 of via e-mail naar jeugddienst@wortegem-petegem.be.
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20 februari - 24 februari Krokusvakantie p. 6

1 maart - 10 mei Junior techniekacademie p. 14

3 april - 14 april Paasvakantie p. 4-5, 8 & 9

19 april Buitenspeeldag p. 15

4 juni Dag van het Park p. 15

1 juli -31 augustus Zomervakantie
Zomerzoektocht BIB

p. 4-5, 7-8, 10-13 
p. 16

29 augustus Uitstap Toverland p. 19

4 oktober - 29 november Tiener techniekacademie p. 14

7 oktober Verwendag bibliotheek p. 16

30 oktober - 3 november Herfstvakantie p. 7

19 november Kunstendag voor kinderen p. 16

2 december Sinterklaasvoorstelling p. 16

Speelkalender

Heb je leuke foto’s of filmpjes gemaakt tijdens één 
van onze activiteiten? 
Deel ze met de hashtag #360pracht en wie weet 
duikt jouw beeld op in onze communicatie!


