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Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever.

Mededelingen en activiteiten

Mededelingen voor mei en juni 2020 dienen binnen te zijn
vóór 1 april 2020 via
• afgifte op het gemeentehuis

• zending met de post Waregemseweg 35

• e-mail: gemeente@wortegem-petegem.be.

Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen

vóór 1 april 2020 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 30 april 2020.
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TEN GEMEENTEHUIZE

INFOBLAD KRIJGT IN 2021 EEN NIEUW JASJE

Vanaf 2021 nemen we het infoblad onder handen om er 
een meer dynamisch communicatiekanaal van te maken. 
Dit betekent dat jullie als inwoner een zegje krijgen, en dat 
mag je best letterlijk nemen!
Concreet roepen we volgende nieuwe rubrieken in het leven:

• #360pracht  
maak een foto in onze gemeente en vertel er jouw 
verhaal bij: waarom is het voor jou een speciale plek/
gebeurtenis/… (tekst van maximaal 400 woorden). 
Jouw beeld dient van voldoende resolutie te zijn om 
als coverfoto te gebruiken (300dpi). 
Bij voorkeur gaat het om een ‘staand’ beeld (portrait).

• Dossier    
We zetten de werking van onze diensten of grotere 

thema’s zoals veiligheid, mobiliteit, ruimtelijke orde- 
ning, participatie, het zwerfkattenbeleid, … in de kijker. 
Stuur jullie vragen over een dienst of thema door, 
zodat wij weten wat voor jullie belangrijk is.

• Eigen kweek  
Nomineer een inwoner die volgens jou een uniek 
talent heeft (sportief, creatief, …), wij zorgen voor een 
kort interview. 
Bezorg ons via e-mail de naam en het telefoonnum-
mer of een e-mailadres van de persoon die jij nomi-
neert, of tag de persoon via sociale media.

Je kan beelden, tekst en vragen doorsturen via e-mail 
naar gemeente@wortegem-petegem.be.

Gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen.
De volledige verslagen vind je terug op de gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be onder de rubriek 
Bestuur/bekendmakingen/besluitenlijsten.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD van 28 november 2019

Collector Volkaartsbeekstraat - project Aquafin
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de nv Aquafin, het gemeentebestuur Worte-
gem-Petegem, het stadsbestuur Oudenaarde en de 
TMVW met algemeenheid van stemmen goed voor de 
aanleg van de collector Volkaartsbeekstraat en de optima-
lisatie van de wegenis in de Volkaartsbeekstraat, een deel 
van het Moregemplein en een deel van de Heerbaan.

Aanvullend politiereglement Ridobel
Het aanvullend politiereglement wordt met algemeenheid 
van stemmen goedgekeurd. Het betreft:

• het inrichten van de straat Ridobel als woonerf
• het invoeren van een éénrichtingsverkeer in de Omme-

gangstraat en een deel van de St. Martinusstraat
• het instellen van een parkeerverbod op een deel van 

de Lindestraat
• het voorbehouden van een wegel voor voetgangers en 

fietsers.

Zwemmen aan voordeeltarief
Het reglement ‘Zwemmen aan voordeeltarief in zwembad 
De Treffer in Waregem en zwembad Sportoase zwem.com 
in Oudenaarde’ wordt met algemeenheid van stemmen 
goedgekeurd voor de volledige legislatuur.

Intergemeentelijke samenwerkingen
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de toetreding tot de Intergemeentelijke Onroerend Erf-
goeddienst Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse Ardennen) 
goed.
De statutenwijziging van TMVS wordt door de gemeen-
teraad met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, Sp.a/
onafhankelijk en onafhankelijk) bij 3 onthoudingen (N-VA) 
goedgekeurd.
De gemeente- en OCMW-raad keuren de aangepaste 
agenda voor de algemene vergadering van SOLvA met 16 
stemmen vóór (Open VLD, CD&V, N-VA, Sp.a/onafhanke-
lijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) goed.

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter
De OCMW-raad keurt met algemeenheid van stemmen 
het systeem van de minimale aardgasleveringen tijdens 
de winterperiode goed voor de duur van de legislatuur 
2019-2024.
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 19 DECEMBER 2019

Toekenning van presentiegelden voor gemeenteraadscom-
missies

De gemeenteraad keurt de aanpassing van artikel 37 van 
het huishoudelijk reglement éénparig goed, waarmee het 
presentiegeld voor de leden van gemeenteraadscommis-
sies wordt vastgesteld op het minimumbedrag van € 28,57 
tegen 100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01), zijnde op 
heden een bedrag van € 48,77 onderhevig aan indexering.

Verkoop eigendom Petegemplein 5
De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor (Open VLD) 
bij 6 stemmen tegen (N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk en 
onafhankelijk) het ingevolge de gewijzigde oppervlakte 
aangepaste ontwerp van akte van verkoop goed.

Afschaffing retributie huwelijk in domein de Ghellinck
De afschaffing van de retributie voor huwelijken in het do-
mein de Ghellinck wordt door de gemeenteraad éénparig 
goedgekeurd.

Gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies
Aanslagjaar 2020
•  De gemeenteraad stelt éénparig de belasting op de 

afgifte van administratieve stukken vast.
•  De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open 

VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem 
tegen (onafhankelijk) de DIFTAR-gemeentebelasting 
vast op het ophalen en verwijderen van restafval via 
huis-aan-huis-inzameling, op de inzameling, recycla-
ge en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 
recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van 
grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout.

Aanslagjaren 2020-2022
•  De gemeenteraad stelt éénparig de retributie op werken 

aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein vast.

Aanslagjaren 2020-2025
•  De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke op-

centiemen op de onroerende voorheffing vast.
•  De gemeenteraad stelt éénparig de aanvullende ge-

meentebelasting op de personenbelasting vast.
•  De gemeenteraad stelt met 13 stemmen voor (Open 

VLD en N-VA) bij 2 onthoudingen (CV&V en Sp.a/onaf-
hankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) de gemeente-
belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes vast.

•  De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(onafhankelijk) de gemeentebelasting op leegstand van 
gebouwen en woningen vast.

•  De gemeenteraad stelt éénparig de retributie op de 
afgifte van een toegangsbadge voor het gemeentelijk 
recyclagepark vast.

•  De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke retri- 

 
butie op de afgifte van PMD-zakken vast.

•  De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke retri- 
butie op de afgifte van zakken voor luierafval vast.

•  De gemeenteraad stelt éénparig de retributie op het 
afleveren van het formulier stedenbouwkundig uittrek-
sel-inlichtingen-vastgoedinformatie, uittreksel uit het 
plannenregister en uittreksel uit het vergunningenregis-
ter en de gemeentebelasting op de beslissing inzake de 
aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergun-
ning vast.

•  De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(onafhankelijk) de algemene gemeentelijke milieubelas-
ting vast.

•  De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(onafhankelijk) de gemeentebelasting op de versprei-
ding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkge-
stelde producten vast.

• De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentebelasting 
op masten en pylonen vast.

Gemeentelijke dotaties 2020 aan politiezone Vlaamse 
Ardennen en aan hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke dotaties 
aan de politiezone Vlaamse Ardennen en aan de hulpver-
leningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2020 
voor zowel de gewone dienst (werking) als de buitenge-
wone dienst (investeringen) vast.

Budgetwijziging 2019_1
De gemeenteraad stelt met 16 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onaf-
hankelijk) de budgetwijziging 2019 nummer 1 vast.

Meerjarenplan 2020-2025 – deel gemeente
De gemeenteraad stelt met 11 stemmen voor (Open VLD) 
bij 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) en 
1 stem tegen (onafhankelijk) het gemeentelijk deel van het 
meerjarenplan 2020-2025 vast.

Meerjarenplan 2020-2025 – deel OCMW
De gemeente- en OCMW-raad keurt met 11 stemmen voor 
(Open VLD) bij 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/
onafhankelijk) en 1 stem tegen (onafhankelijk) het door 
de OCMW-raad vastgesteld deel van het meerjarenplan 
2020-2025 goed.

Gemeentefinanciën
• De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open 

VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(onafhankelijk) de delegatie voor de nominatieve lijst 
overheidsopdrachten voor het dienstjaar 2020 aan het 
schepencollege goed.

• De gemeenteraad keurt éénparig de nominatieve lijst van 
toegekende subsidies voor het dienstjaar 2020 goed.
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Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
De gemeenteraad keurt met 13 stemmen voor (Open VLD, 
CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 4 stemmen tegen (N-VA 
en onafhankelijk) de aanduiding van de geledingen voor 
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
goed.

Omgevingscontract
De gemeenteraad keurt éénparig het afsluiten van het 
Omgevingscontract met de provincie Oost-Vlaanderen 
voor de periode 2020-2025 goed.

Overzicht werken, leveringen en diensten goedgekeurd 
door het schepencollege
De opdracht ‘drukken van het gemeentelijk informatie-
blad’ werd voor het jaar 2020 bij wijze van onderhan- 

delingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
gegund aan de meest voordelige bieder, zijnde Drukkerij 
Arijs bvba te Kluisbergen. De vermoedelijke totale prijs 
voor het jaar 2020 ligt tussen de € 8.563,61 en € 15.738,84 
incl. btw.

Visie budgethulpverlening
De OCMW-raad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding (onaf-
hankelijk) de visietekst rond budgethulpverlening goed.

Aanpassing tarief maaltijden
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt met 16 stem-
men voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) 
bij 1 onthouding (onafhankelijk) de aanpassing van het 
tarief van de maaltijden van € 3,60 naar € 4 goed.

NIEUWE OPROEP KANDIDATUREN GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau 
van de gemeente.

De GECORO van Wortegem-Petegem bestaat uit 3 des-
kundigen en 4 leden die de volgende maatschappelijke 
geledingen vertegenwoordigen:

• 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
• 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurver-

enigingen
• 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich 

inzetten vanuit de socio-culturele sector
• 1 vertegenwoordiger voor de sociale woonactoren.

Omdat er op dit moment geen evenwichtige genderver-
houding is (art. 304 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt 
dat maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht 
mag zijn), lanceren we een nieuwe oproep waarbij we 
vooral vrouwen aansporen om zich kandidaat te stellen.

Opgelet:  
iedereen dient zijn kandidatuur opnieuw in te dienen.

Hoe stel ik mij kandidaat?
De kandidaturen dienen te worden gericht aan het college 
van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 
9790 Wortegem-Petegem vóór 15 april 2020.
Deskundigen dienen volgende zaken te vermelden: naam 
en adres, een beknopte motivatie en opgave van de des-
kundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.
Maatschappelijke geledingen dienen volgende gegevens 
te vermelden: naam en adres van de kandidaat én de 
plaatsvervanger, voor welke geleding de voordracht inge-
diend wordt, beknopte motivatie en eventuele deskundig-
heid op het vlak van ruimtelijke ordening.

INFO 
Isabelle Vander Linden, 
stedenbouwkundig ambtenaar
T 056 68 81 14 
isabelle.vanderlinden@wortegem-petegem.be.
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BURGERLIJKE STAND

 Geboorte

13.11.2019  Lowie en Maxim Vermeersch, 
  zoontjes van Ellen De Baets en Dieter Vermeersch
  Hartelijke gelukwensen.

 Eeuwelingen
 

Mevrouw Rachel de Vrieze werd 100 jaar op 24 decem-
ber 2019. Voor deze gelegenheid werd ze in het WZC 
De Linde, waar ze reeds enkele jaren verblijft, door het 
gemeentebestuur en het personeel van het rusthuis in de 
bloemetjes gezet. Rachel is trotse moeder van 2 kinderen. 
Ze heeft 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
Op de foto zien we Rachel samen met burgemeester Luc 
Vander Meeren en directeur van het WZC Christian 
Verbrugghe. 
Hartelijke gelukwensen.

Op 7 januari 2020 werd mevrouw Tharsilla Vanhecke 100 
jaar. Tharsilla was naaister van beroep en maakte haar kle-
dij dus meestal zelf. Ze heeft 4 kinderen, 10 kleinkinderen 
en 3 achterkleinkinderen.

Burgemeester Luc Vander Meeren en schepen van 
burgerzaken Isabelle Van den Dorpe bezochten Tharsilla 
thuis om hun gelukwensen over te brengen.
Hartelijke gelukwensen.

 Gouden bruiloft

19.12.2019 Paul Robbens en Nicole Van Der Donckt
  Hartelijke gelukwensen. 

 Briljanten bruiloft

14.01.2020 Jozef Deroose en Germaine Meurisse
  Hartelijke gelukwensen.
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MILIEU, LANDBOUW EN NATUUR

TOERISME

Op 4 april 2020 zal het recyclagepark gesloten zijn in de namiddag wegens Wortegem Koerse.

OPENBARE VERKOOP MAAIGRAS GEMEENTELIJK DOMEIN DE GHELLINCK

In het kader van het algemeen beheersplan van het  
gemeentelijk domein de Ghellinck zal notaris Vandewalle 
op vraag van het gemeentebestuur van Wortegem- 
Petegem overgaan tot de

OPENBARE VERKOOP
van 8 kopen maaigras gelegen in het gemeentelijk  
domein de Ghellinck, tegen de Schelde

Wanneer: donderdag 12 maart 2020 om 15u00
Waar: restaurant-tearoom domein de Ghellinck

Plan ter inzage bij de notaris of in het gemeentehuis.
Kosten: 35 % van de koopsom.

Als koper komen enkel in aanmerking personen die op 
het ogenblik van de toewijzing hun werkelijke woonplaats 
hebben in de gemeente Wortegem-Petegem.

MEER INFO
• Kantoor notaris Vandewalle, Wortegemplein 2, 9790 

Wortegem-Petegem, 056 73 53 70
• Gemeentehuis – milieudienst, 056 68 81 14

CONTACT 
milieu – landbouw - natuur – recyclagepark: 
Christophe Poupaert
T 056 68 81 14
milieudienst@wortegem-petegem.be

QUIZVRAAG

Proficiat Mariette, jij wist dat de bomen platanen waren 
en won een duoticket voor de wandeling en brunch van 
Leutig Petegem.

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een lekker 
paaspakket van bakkerij Verschoore en een toeristisch 
prijzenpakket! 
 
Stuur je antwoord voor 31 maart 2020 naar 
toerisme@wortegem-petegem.be 
of 
Dienst Toerisme
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. 
Vermeld daarbij zeker je adresgegevens 
en telefoonnummer. Veel succes! 

CONTACT 
dienst toerisme: 
Silke Van der Schaeghe
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be

Wat zien we op deze foto? 
We zoeken het gebouw en de 
deelgemeente.
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SPORTDIENST

VERKEERSMAATREGELEN RONDE-WEEKEND

Tijdens het weekend van de Ronde van Vlaanderen worden in onze gemeente enkele verkeersmaatregelen ingevoerd.

BEPALINGEN RONDE VAN VLAANDEREN 
VOOR WIELERTOERISTEN

DOORTOCHT ELSEGEM EN PETEGEM
Op zaterdag 4 april 2020 van 9u30 tot 20u00 zal een 
éénrichtingsverkeer ingesteld worden over de volledige 
lengte van de Kortrijkstraat vanaf de grensscheiding met 
Kerkhove (Avelgem) tot aan de grensscheiding met  
Oudenaarde in de richting van Oudenaarde. 

BEPALINGEN RONDE VAN VLAANDEREN 
VOOR ELITE HEREN EN DAMES 

DOORTOCHT ELSEGEM EN PETEGEM
Vanaf vrijdag 3 april 2020 om 8u00 tot zondag 5 april 
2020 om 22u00 zal er een stilstaan- en parkeerverbod 
gelden in de Kortrijkstraat, en dit in beide richtingen.

Op zondag 5 april 2020 van 13u30 tot 17u00 zal een toe-
gangsverbod voor iedere bestuurder in beide richtingen 
ingesteld worden over de volledige lengte van de Kortrijk-
straat vanaf de grensscheiding met Kerkhove (Avelgem) 
tot aan de grensscheiding met Oudenaarde.

Belangrijk bericht!

Inwoners en bezoekers van de Kortrijkstraat, de Scheldestraat, de Eeuwhoek, de Muurstraat, de Meersstraat, de 
Abdijstraat, de Molenkouter en de Nedermolen dienen er rekening mee te houden dat op zondag 5 april 2020 vanaf 
13u30 tot 17u00 alle verkeer verboden zal zijn in de Kortrijkstraat.

Bij problemen, contacteer het algemeen nummer van de Ronde van Vlaanderen: 078 05 10 80.

KLEUTERSPORTKAMP PAASVAKANTIE: OP DE BOERDERIJ

Dinsdag 14 april tot en met donderdag 16 april 2020 

Wat?
Welkom op onze eigen mini-boerderij. Maak kennis met 
alle boerderijdieren en in het bijzonder met moeder kip. 
We lopen en crossen zoals koeien, geiten en paarden en 
knutselen met (paas)eitjes.

Voor wie?
Voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar.

Waar?
Gemeentelijk domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 72,  
9790 Wortegem-Petegem.

Wanneer?
Elke dag tussen 9u00 en 16u00.
Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u00 tot 9u00 
en na-opvang van 16u00 tot 17u00.
Wie gebruik maakt van de opvang betaalt € 15 extra.

Prijs?
Voor 3 dagen sportplezier betaal je als inwoner van  
Wortegem-Petegem € 30. Niet-inwoners betalen € 36.
Het tweede kind uit het gezin krijgt een reductie van 20%.

Maaltijden?
Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. De 
warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. 
Voor dit alles betaal je € 12 extra.
Natuurlijk kan je ook je boterhammen meebrengen van 
thuis.
We voorzien elke dag een frisdrankje per deelnemer.

Inschrijven?
Dit kan via de link op  
www.wortegem-petegem.be/beleven/sport onder  
‘sportactiviteiten’, of met het inschrijvingsformulier in de 
brochure #360KIDS die eind januari in de bus viel.
Na het ontvangen van jouw inschrijving zal er een factuur 
worden opgestuurd met het verschuldigde bedrag. Jouw 
inschrijving is pas definitief na betaling van de factuur!

CONTACT 
sportdienst: 
Pieter Nachtegaele
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be
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JEUGDDIENST

KROKOFANT

Kip van Troje – reizend speeltheater

Proef de avonturen van Dappere Dina en Willige Willem. 
(Be)leef: versla denkbeeldige draken, speur naar nieuwe 
dieren, durf ‘kopje onder’-duiken en droom mee van ons 
avontuur.

Ontdek: stoer en sterk zijn mag – maar hoeft niet altijd. 
Anders dan anders kan ook.
Bedenk: kan een hen ook haantje de voorste zijn? Kraait 
een haan en haait een kraai?
Kakel met ons mee!

Met dit moois zullen wij inspireren, laten luisteren-vinden 
en uitvinden, lachjes toveren, laten meegenieten, zorgen 
voor vrolijke verbazing en schuddebuikmomentjes. 

Voor kinderen van 3 tot 9 jaar en hun (groot)ouders.

Zaterdag 21 maart 2020 om 15u00  
in het auditorium van domein de Ghellinck
Gratis inkom
Reserveren via jeugddienst@wortegem-petegem.be  
of 056 68 81 14

SWAP

Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners van 
10 t.e.m. 15 jaar. Deelname aan SWAP kost € 5, niet-inwo-
ners betalen € 6. Vanaf het 2de kind voorzien we een kor-
tingstarief van 20%. Spreek af met je vrienden en schrijf in 
voor deze toffe, eenmalige activiteiten. 

Lego Mindstorm 

In deze workshop leer je een robot programmeren, hem tot 
leven brengen en vanop afstand besturen. Aan de hand van 
een grafische interface kan iedereen ze zelf programmeren. 
De robot van dienst is de Lego® Mindstorms EV3. Eerst 
leren we over robots om er daarna zelf mee aan de slag te 
gaan en robot programmeur te worden! 
Deze SWAP-activiteit is te combineren met een dagje 
Speelkriebels voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. 

Wanneer? Maandag 6 april 2020 van 14u00 tot 16u00 
Waar? Domein de Ghellinck 
Voor wie? Tieners tussen 10 en 15 jaar 

Bowling 

Bowling party! Je speelt 2 bowlinggames. Want zeg nu 
zelf, 1 spelletje is toch echt niet genoeg? En omdat bij een 
party nu eenmaal hapjes horen, voorzien we een lekkere 
portie hartige hapjes en een frisdrank. Gooi jij de eerste 
strike?! 

Wanneer? Woensdag 15 april 2020 van 17u00 tot 19u00 
Waar? Bowling Stones Oudenaarde 
Voor wie? Tieners tussen 10 en 15 jaar 

SPEELKRIEBELS PAASVAKANTIE

Van maandag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april 2020 opent de gemeentelijke
speelpleinwerking opnieuw zijn deuren! ‘Speelkriebels’ richt zich tot kinderen 

van 3 jaar tot en met het zesde studiejaar. 

Meer info vind je in de brochure #360KIDS met een overzicht van de vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren
in 2020. Geen brochure ontvangen? Geef gerust een seintje aan Silke van de jeugddienst en we sturen er eentje op. 

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier op de website vanaf maandag 2 maart 2020 om 9u00.
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BIBLIOTHEEK

BUITENSPEELDAG

Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Al voor de 13de keer 
op rij kan je een hele woensdagnamiddag buiten ravotten 
en sporten. Ook in jouw buurt valt er ongetwijfeld weer 
heel wat te ontdekken! 
Op jouw favoriete televisiezenders valt er alleszins hele-
maal niets te beleven. Die gaan een hele namiddag op 
zwart. Je hebt dan ook geen enkel excuus om binnen te 
blijven! Kom naar buiten en trommel je klasgenootjes, 
vriendjes, buurjongens en -meisjes op en maak er een 
spetterend avontuur van. 

De kinderen zullen vrij kunnen kiezen uit heel wat activi-
teiten tussen de vier muren op het domein. Vooral bij de 
jongere kinderen willen we vragen aan de ouders om hen 
deze namiddag te begeleiden. Alle ouders zijn welkom om 
deze namiddag mee te spelen. 
Op woensdag 22 april 2020 zijn alle kinderen van 5 tot 14 
jaar welkom van 13u30 tot 17u00 in domein de Ghellinck. 

Schrijf je in via jeugddienst@wortegem-petegem.be, 
vermeld daarbij de naam en leeftijd van je kind(eren) 
en een gsm-nummer van de ouders. 

CONTACT 
jeugddienst: 
Silke Van der Schaeghe
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be

WOENSDAG = VOORLEESDAG

Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en taalontwikkeling 
van kinderen.
Daarom trakteert de bibliotheek maandelijks op een voorleesmoment.
Jouw (klein)kind luistert naar een fijn verhaal, ondertussen kan je zelf 
rustig op zoek gaan naar dat ene boek dat je altijd al eens wilde lezen.

Onze enthousiaste vrijwilliger leest voor aan kinderen vanaf 3 jaar.

Welkom in de bibliotheek 
op 18 maart 2020 en op 22 april 2020 van 15u30 tot 16u30.

 

CONTACT 
bibliotheek: 
Ruth Debels
T 055 30 99 84
bibliotheek@wortegem-petegem.be
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WELZIJN

EUROPEAN DISABILITY CARD 

Op de gemeenteraad van 27 juni 2019 werd de aansluiting 
van de gemeente als partner van de European Disability 
Card goedgekeurd.

WAT IS HET?
Een kaart die:
- de toegang van personen met een handicap tot cultuur, 

sport en vrijetijdsbesteding bevordert;
- een aantal voordelen in die domeinen biedt.

HOE AANVRAGEN?
Je kan de European Disability Card aanvragen bij één van 
de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het inte-
gratiebeleid voor personen met een handicap. 
1. FOD Sociale Zekerheid  

(DG Personen met een Handicap)
2.  VAPH  

(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
3.  AViQ (Agence pour une vie de Qualité)
4.  PHARE  

(Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée)
5.  DSL (Deisntstelle für Selbstbestimmtes Leben) 
 
HOE GEBRUIKEN?
Vraag aan de organisatoren van cultuur-, sport- of vrije-
tijdsactiviteiten of ze de kaart accepteren en welke 
voordelen ze bieden. De kaart is gratis voor de aanvrager 
en blijft gedurende 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de 
erkenning van de handicap.
Meer informatie over de European Disability Card en een 
lijst met de huidige deelnemende partners vind je terug 
op de website  
www.eudisabilitycard.be.

KINDEROPVANGWIJZER

Op de website www.kinderopvangwijzer.be vind je alle 
kinderopvanginitiatieven voor onze gemeente. 
Sinds 1 januari 2020 maken wij als gemeente ook deel uit 
van het Lokaal Loket Kinderopvang, wat betekent dat alle 
opvangvragen worden geregistreerd. 

Wat is het belang van het Lokaal Loket Kinderopvang?
- een nauwgezette opvolging van elke opvangvraag  

binnen de gemeente,
- het verzamelen van cijfermateriaal over de situatie van 

vraag en aanbod,
- de mogelijkheid om het Vlaams beleid te informeren 

over mogelijke tekorten.

Ben jij als (toekomstige) ouder op zoek naar opvang voor 
jouw kindje? 
Ga dan naar www.kinderopvangwijzer.be en bekijk de 
profielen van onze opvanginitiatieven. Vul het aanvraag-
formulier in en jouw opvangvraag wordt doorgestuurd 
naar jouw gekozen initiatieven.

Voor hulp kan je terecht bij de dienst Welzijn.  

De geregistreerde gegevens zijn enkel zichtbaar voor 
de gekozen kinderopvanginitiatieven en de dienst 
Welzijn. De rapporten die worden doorgegeven aan 
Kind en Gezin bevatten geen persoonsgegevens, enkel 
geanonimiseerde cijfergegevens.

IDEEËN GEZOCHT VOOR VORMINGEN

De dienst welzijn luistert graag 
naar jullie voorstellen omtrent 
vormingen, lezingen, workshops, …
Neem contact op met 
Stefanie Dhaenens.

CONTACT 
dienst welzijn: 
Stefanie Dhaenens
T 056 68 81 14
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be
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OCMW

Het algemeen welzijn van onze gemeente en onze inwoners ligt ons nauw aan het hart.

Ook in onze gemeente staat de OCMW-deur altijd wijd open voor iedereen die hulp kan gebruiken of vragen heeft 
waarop hij/zij geen antwoord weet. Uiteraard speelt jouw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging daarbij 
geen rol.

HUIDIGE DIENSTVERLENING

Aan het onthaal staat een medewerker klaar om jouw 
vraag om hulp te bekijken. Zij laat jou weten bij welke 
dienst of maatschappelijk werker je terecht kan. Je vindt 
ons rechtover de ingang van het gemeentehuis, met de 
vermelding “Sociaal Huis”.

De sociale dienst staat in voor de maatschappelijke  
dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.  
Het OCMW is immers zoveel meer dan alleen het  
toekennen van financiële hulp.

Wij beschikken over enkele thuiszorgdiensten:
•  Poetsdienst: tarief tussen de € 5 en € 7 per uur,  

afhankelijk van het inkomen en de eigendommen
•  Klusjesdienst: tarief tussen de € 7 en € 10 per uur  

afhankelijk van het inkomen en de eigendommen
•  Vervoerdienst Bel-auto: € 10 lidgeld per jaar en  

€ 0,35 per kilometer
•  Diepvriesmaaltijden aan huis: € 4 per maaltijd,  

ongeacht het inkomen
•  Strijkwinkel, Lindestraat 21 bus 1 in samenwerking  

met VZW Grijkoort Begeleid werk

Naar huisvesting en sociale verhuur toe hebben wij o.a. 
volgend aanbod:
•  Woningen voor onze doelgroep: Elsegemplein 16 en 

Rozenhof 118 en 120
•  Doorgangs- en/of noodwoningen 
•  Crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen
•  Sociale Woonprojecten:
 De Hoeksteen: 4 huurappartementen in de  

Waregemseweg 2
 De Melkerij: 6 huurappartementen in de Processiestraat 3

•  Samenwerking met SHM “Vlaamse Ardennen”  
te Oudenaarde 

•  Samenwerking met het Regionaal Sociaal  
Verhuurkantoor OCMW Waregem

 
Steunverlening
• Financiële steun of leefloon
•  Toekenning verwarmingstoelage, huurtoelage
• Tussenkomst medische kosten, energie, verwarming, 

individuele steunaanvragen …
• Budgetbegeleiding, budgetbeheer, aanvragen tot  

collectieve schuldenregeling

Andere taken die wij opnemen 
• Samenwerking met de sociale kruidenier “de Kaba”  

te Oudenaarde
• Samenwerking met de Kringwinkel
• Organisatie activiteiten voor doelpubliek
• Administratieve hulp 
• Psychologische hulp
• Advies en inlichtingen
• …

Deze hulp is kosteloos, vrijblijvend en in vertrouwen.
Neem gerust contact op met de sociale dienst om te zien 
wat wij voor jou kunnen betekenen. De sociale dienst is 
van maandag tot en met vrijdag open van 8u30 tot 12u00, 
en op donderdagnamiddag van 13u30 uur tot 18u30.
Je kan ook een afspraak regelen voor een huisbezoek, 
indien nodig. Je kan ons bereiken op het telefoonnummer 
056 68 00 50 tijdens de openingsuren.
Neem zeker ook een kijkje op onze website  
www.wortegem-petegem.be

NIEUW: OPRICHTING LUIERBANK

De aankoop van wegwerpluiers weegt zwaar op het budget van gezinnen uit onze 
kansengroepen. Daarom zamelen wij, in samenwerking met de milieudienst van 
de gemeente, luieroverschotjes in om die dan aan te bieden aan gezinnen met een 
beperkt inkomen.
Kleine kinderen groeien snel, stappen over naar een grotere maat, of hebben op 
een bepaald moment geen luier meer nodig, dan heb je vaak nog een restje van 
een pak wegwerpluiers over.
Breng ze naar het recyclagepark van de gemeente in de Boomzagerijstraat  
(niet ver van het gemeentehuis, zijweg van de Waregemseweg) en deponeer ze  
in de rekken van de kringloopcontainer.

Bij voorbaat dank voor jouw hulp. Je doet er een medebewoner van  
Wortegem-Petegem een groot plezier mee.
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AANVRAAG KLUSJESDIENST 2020

De klusjesdienst staat ter beschikking van onze inwoners 
die om specifieke redenen moeilijkheden ondervinden bij 
het opknappen en uitvoeren van karweien aan hun woning 
of tuin: o.a. 65+ers, zorgbehoevenden met medisch attest, 
mensen in een noodsituatie vastgesteld via sociaal onder-
zoek.
Wij vragen aan de gebruikers van onze klusjesdienst om 
voor 2020 een nieuwe aanvraag tot verlenging in te die-
nen, zodat je hulpverlening verder wordt gezet.
Elke aanvraag wordt dan behandeld in het Bijzonder  
Comité voor de Sociale Dienst en bij goedkeuring wordt 
dit doorgegeven aan de technische dienst van de  
gemeente, of aan de groendienst Grijkoort, afhankelijk  
van het uit te voeren werk.

Je dient in eer en geweten al je inkomsten ter beschikking 
te stellen en aangifte te doen van al je eigendommen  
(roerend of onroerend goed, onafhankelijk van volle eigen-
dom of vruchtgebruik), aangezien de prijs per uur wordt 
berekend op basis van deze gegevens.
Inwoners die nog geen beroep doen op onze klusjesdienst 
zijn steeds welkom.

CONTACT 
sociale dienst: 
T 056 68 00 50 
socialedienst@wortegem-petegem.be

DE STRIJKWINKEL

Vakkundig gestreken linnen, (al dan niet verpakt) 
met oog op het ecologische, ook nieuwkuis

Openingsuren:
 ma. 16u30 – 18u30
 wo. 08u30 – 12u00
 do. 08u30 – 12u00
 vrij. 07u30 – 09u30

INFO 
GRIJKOORT - OCMW WORTEGEM-PETEGEM
Lindestraat 21
Verantwoordelijke: Annik Leytens
0472 63 68 46 of 055 42 06 04
annik.leytens@grijkoort.be
www.grijkoort.be
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BERICHTEN VAN ALGEMEEN NUT

DOE DE WOONTEST

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. 
Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe 
pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact 
met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar 
de supermarkt?

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.
Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale 
besturen Thuis in de Toekomst. Via deze online woon-
test geef jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wil 
wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee 
kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken.
Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van 
morgen.

Nieuwsgierig? 
Vul voor 31 maart 2020 
de woontest in op 
thuisindetoekomst.be.

BURGERBEVRAGING GEMEENTE- EN STADSMONITOR BINNENKORT IN JOUW BRIEVENBUS?

Is het leuk wonen in 
jouw buurt? Kan je veilig 
fietsen? Is er voldoende 
groen? Hoe tevreden ben 
je over de voorzieningen 
en diensten? … 

Voor elk bestuur is het be-
langrijk om te weten wat jij 
denkt over jouw gemeente 
of stad. Daarom orga-
niseert het Agentschap 
Binnenlands Bestuur van 
de Vlaamse overheid, in sa-
menwerking met Statistiek 
Vlaanderen, de grootschali-
ge bevraging Gemeente- & 
Stadsmonitor. 

Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden 
bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om 
een vragenlijst in te vullen. Jouw medewerking aan deze 
burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. 
De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke 
survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op weten-
schappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van 
de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen 
die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg jij met deze 
bevraging de kans om jouw mening te geven over de the-
ma’s die in jouw gemeente of stad belangrijk zijn. Als je de 
vragenlijst volledig invult, maak je kans op een geschenk-
bon van € 12. 

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We 
maken alleen analyses op gemeentelijk niveau en werken 
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Voor meer uitleg kan je vanaf eind maart terecht 
op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op 
deze website kan je nu bovendien alle resultaten van de 
vorige bevraging raadplegen.

Wie vragen of opmerkingen heeft, kan vanaf 25 maart 
2020 terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse 
Infolijn. 
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ONS DORP GEEFT 

Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor veilig 
en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. Met dank aan 
donoren in heel Vlaanderen. Dus ook in onze gemeente. 

Omdat jij of je buurman  
het misschien ooit nodig heeft
Wist je dat er 70% kans is dat iemand ooit een bloed-
product nodig heeft? Dat geldt dus ook voor jou of je 
buurman. Op dit moment geeft maar 3% van alle Vla-
mingen bloed, plasma of bloedplaatjes. En daar wil Rode 
Kruis-Vlaanderen verandering in brengen. Als in 2020 4% 
van de bevolking doneert, dan zijn er meer donoren om 
de bloedvoorraad op peil te houden. 

Hoeveel geven wij? 
Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op om er sa-
men voor te zorgen dat we dat extra procent halen. Van-
daag telt ons dorp 2,50% donoren. Dat is mooi, maar het 
kan altijd beter. Help jij mee om van ons dorp het vrijge-
vigste dorp te maken? Kom dit jaar minstens 1 keer bloed, 
plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie of vrienden 

of ze mee willen doneren om zo naar 1% meer bloed,  
plasma en bloedplaatjes te gaan in onze gemeente.  
Op rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een interactieve 
kaart waarop je kan zien hoeveel donoren er al zijn in onze 
gemeente. Ga je mee de uitdaging aan om daar tegen 
eind dit jaar 1% bij te doen? 

Waar doneren?
Waar je gaat doneren is niet belangrijk voor de statis-
tieken van je woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen kijkt 
immers naar je woonplaats en niet naar waar je je goede 
daad hebt gedaan. Je kan dus met een gerust hart in een 
buurgemeente of in een van de donorcentra van Rode 
Kruis-Vlaanderen gaan doneren. Kijk op  
rodekruis.be/bloed waar en wanneer je kan gaan doneren.

KALENDER WIELERWEDSTRIJDEN CYCLING VLAANDEREN 2020

Onder de vlag van Koninklijke Wielerclub SPORTVEREEN (1948)
Datum Plaats Categorie Inschrijving

ZO 22 maart 2020 Ooike
Dames Elite en Dames U23 (vanaf 19 jaar)
1e wedstrijd LADIES CYCLING TROPHY  
OOST-VLAANDEREN

Café Schuttershof, Ooike

ZA 4 april 2020 Wortegem
Mannen Elite zonder Contract/Beloften 
(vanaf 19 jaar)

Café Tempo, Waregemseweg 1

ZO 26 april 2020 Petegem
Dames Elite en Dames U23 (vanaf 19 jaar)
2e wedstrijd LADIES CYCLING TROPHY OOST-VLAAN-
DEREN

OC Rozenhof, Petegem

ZO 30 augustus 2020 Ooike Aspiranten (12-13-14 jaar) Café Schuttershof, Ooike

ZO 13 september 2020 Wortegem Aspiranten (12-13-14 jaar)
Café St.-Arnolduspleintje,  
Wortegemplein 11

De inrichters heten iedereen van harte welkom op hun wed-
strijden. Met de medewerking van het gemeentebestuur en 
de lokale politie.

Meer info bij Chris Lamon, voorzitter KWC Sportvereen, 
Kwadenbulk 32, Elsegem.

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA
In 2020 viert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Wortegem-
Petegem haar 125-jarig bestaan. De Heemkundige Kring Bouveloo 
wil graag meewerken om deze heugelijke gebeurtenis wat extra 
kleur te geven door in het verleden van de vereniging te duiken. Ben jij in het bezit 
van foto’s, affiches of aankondigingen, documenten, objecten (vlaggen, oude instru-
menten, …) die verwijzen naar de Harmonie, laat het weten: heemkunde.bouveloo@
telenet.be of 055 30 30 89.  
Je kan ook altijd terecht bij de bestuursleden of in het lokaal op de Open Zondag, 
elke derde zondag van de maand tussen 10u00 en 12u00, Ooikeplein 1.

VERENIGINGSLEVEN
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PAROCHIES

HET LAM GODS DOORGELICHT

Heilige Thomasparochie
Vrijdag 6 maart 2020 om 19u30: Het Lam Gods en de Annunciatie – Benjamin De Vos
Dinsdag 28 april 2020 om 19u30: Een boeketje Lam Gods, met een knipoog naar de Bijbel – Annemie De Praeter

Locatie: POC De Kepper – Kerkhofweg – 9770 Kruisem
Toegang: € 5 per avond (op de avond zelf te betalen)

Na de lezing bieden we een receptie aan.

Inschrijven kan via:
Marc Noë: marc.noe1@hotmail.com - 055 31 83 26
Annemie De Praeter: adepraeter@telenet.be - 0471 55 97 94

Je kan ook terecht op het parochiesecretariaat op dinsdag van 9u30 tot 11u30 - 09 383 51 05. 
Of schrijf jouw naam op een briefje met vermelding van de gekozen avond en deponeer dit in de brievenbus: 
Kerkhofweg 3/0002, 9770 Kruisem.

BROEDERLIJK DELEN

Heilige Thomasparochie
Tijdens de vastenperiode worden in onze parochies ver-
schillende acties georganiseerd waarvan de opbrengst 
gaat naar de organisatie Broederlijk Delen. Broederlijk 
Delen is een Vlaamse christelijke organisatie voor ont-
wikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig 
leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika 
en Latijns-Amerika. 

De campagne van Broederlijk Delen is mogelijk dankzij 
het enthousiasme en de inzet van vele vrijwilligers. 
Voor 2020 bedachten de vrijwilligers een nieuwe actie in 
Petegem: ‘Breng de lente in huis en tuin’.
In het verkoopweekend van 13, 14 en 15 maart 2020 
worden huis-aan-huis primula’s (sleutelbloempjes) te koop 
aangeboden. De plantjes zijn beschikbaar in verschillende 
kleuren.
De vrijwilligers zijn herkenbaar aan de badge of het hesje dat zij dragen. 
Je kan al één plantje kopen voor de prijs van € 3 en 2 plantjes voor € 5. 

De vrijwilligers broederlijk delen uit Wortegem-Petegem danken jou voor jouw steun!

GOEDE VRIJDAG-EVOCATIE – SIMON VAN CYRENE

Gebedsgroep O.L.V. ten Doorn i.s.m. de Kerkfabriek van Moregem
Vrijdag 10 april 2020 om 19u00 in de St.-Pietersstoelkerk in Moregem.
Gratis toegang
Reserveren kan via www.entertrain.be of via 0470 76 19 61.
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MAART - APRIL

IN WORTEGEM-PETEGEM

  ©Bart Heirweg

Uw activiteit in de 
UiTkalender?
__

Wens je als vereniging van Wortegem-Petegem 
jouw activiteiten van mei of juni 2020 te publiceren 
in het volgende infoblad?
Voer ze dan in vóór 1 april 2020 in de databank 
van Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be. 
Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn, 
worden opgenomen.

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.

 
ADAM EN EVA DE FILM 
Wanneer: zondag 1 maart 2020 t.e.m. zondag 8 maart 
2020 op verschillende momenten
Wat: ‘Adam & Eva’ wordt ongetwijfeld één van de cultu-
rele evenementen van het voorjaar 2020. Samen met de 
gemeente Wortegem-Petegem en alle andere gemeenten 
uit Zuid-Oost-Vlaanderen is er een uniek overkoepelend 
project op poten gezet in de vorm van een charmante 
volksfilm waarvan drama, romantiek en vooral humor de 
belangrijkste ingrediënten zijn. Deze feel-good fictiefilm 
gaat over een neerslachtige, aan lager wal geraakte Gentse 
professor Adam. Zijn levenslust is zoek, maar wordt terug 
aangewakkerd wanneer een lokale schone en een  
mysterieuze weldoener zijn leven op zijn kop zetten. 
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck,  
Kortrijkstraat 74A 
Prijs: € 10
Info en inschrijven: www.adamenevadefilm.be

BEWEGINGSLESSEN CORE STABILITY 
FERM WORTEGEM
Wanneer: elke dinsdag in maart om 20u00
Wat: Wat is core stability? Een stabiele core betekent dat je 
buik-, rug- en bilspieren sterk genoeg zijn om niet uit balans 
te raken als er kracht op wordt gezet. Door sterke spieren 
in het centrum van het lichaam is het dragen van een zware 
tas bijvoorbeeld makkelijker, kun je jezelf beter opvangen 
als je valt en ga je minder snel door je rug bij een verkeerde 
beweging. Breng een matje mee voor de oefeningen, even-
tueel een flesje water en een handdoek.
Waar: Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35 
Prijs: leden: € 20
niet-leden (niet verzekerd): € 30
Info en inschrijven: hdecock@gmail.com

 
GALM SPORT 55+ - DIENST WELZIJN
Wanneer: Nog tot 30 juni 2020, 
elke dinsdag van 15u00 – 16u00
Wat: Ben je 55+ en wil je meer bewegen? Dan hebben wij 
dé oplossing voor jou! Van oktober tot en met juni loopt in 
onze gemeente het GALM-project (Gezond Actief Leven 
Model). Heb je zin in één wekelijks sportief uurtje? Dan is 
dit de ideale kans om je conditie te verbeteren of op peil 
te houden. Je kan elke dinsdag van 15u00 tot 16u00 uur 
terecht in de sporthal De Ruffel te Petegem. Onze enthou-
siaste lesgever geeft jou een boeiende en aangepaste mix 
van conditieoefeningen, bewegen op muziek, balspor-
ten,… en dit allemaal onder leeftijdsgenoten. Bij interesse 
koop je een tienbeurtenkaart bij de dienst welzijn  
(Stefanie Dhaenens). Hiervoor betaal je € 20. In de prijs zit 
een consumptie na de les inbegrepen. Beurten die over 
zijn worden niet terugbetaald. De kaart is wel overdraag-
baar naar het volgende seizoen. De lessen lopen tot eind 
juni (uitgezonderd de schoolvakanties).
Waar: Sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1
Prijs: € 2,00
Info: Dienst welzijn Wortegem-Petegem – 056 68 81 14 – 
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be 
www.wortegem-petegem.be
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DWARS DOOR AMERIKA DOOR 
VRT-REPORTER WOUTER DEBOOT 
PASAR WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: vrijdag 6 maart 2020 om 20u00
Wat: Eind 2017, voorjaar 2018 doorkruiste de avonturier- 
reporter Wouter Deboot de VS, van oost naar west. Een 
tocht van bijna 7000 km, met de fiets. Dat leidde tot een 
40-tal minireportages in het populaire ‘Iedereen beroemd’. 
Het motto ‘hij die zich verplaatst op een ros van staal, komt 
altijd thuis met een sterk verhaal’ was het opzet voor het 
pedaleren van de Trans American Bicycle Trail, een lange 
‘slow travel’ van oost naar west, om er de ware aard van 
de Amerikaan te doorgronden. Over zijn avonturen brengt 
Wouter ons een avondvullend programma, met beeld- 
materiaal, voornamelijk ook van die items, die net het 
scherm niet gehaald hebben. Dit wordt gegarandeerd een 
heel boeiend verhaal, dat de ziel van de Amerikaan bloot-
legt, en het vooroordeel verbreekt dat heel de VS bevolkt 
zou zijn door idiote wapengekken en halfgare goeroes. 
Wouter toont aan dat het warme, gastvrije mensen zijn,  
de vriendelijkheid zelve, als je hen zonder vooroordelen 
benadert. Een soms bevreemdend, maar zondermeer hart- 
verwarmend relaas. Warm aanbevolen!
Waar: Schoolke Moregem, Moregemplein 28 
Prijs:  € 10
 € 8 in voorverkoop
Info en inschrijven: inschrijven  voor 29 februari 2020 via 
www.pasar.be/wortegem-petegem  
jozef@defrene.com – 056 68 13 84

 
SPARTA’S EETFESTIJN
SPARTA WORTEGEM
Wanneer: zaterdag 7 maart 2020 vanaf 19u00 
zondag 8 maart 2020 vanaf 11u30 
Wat
Eetfestijn ten voordele van Sparta Wortegem.
Waar: Feesttent domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 70 
Info en reservaties: info@spartawortegem.be

8e SPORTIEVE ALGEMENE QUIZ
MVC ALLEGRO
Wanneer: zaterdag 7 maart 2020 om 19u00
Wat: Quiz met 50% sportvragen en 50% algemene vragen.
Waar: OC Rozenhof, Rozenhof 126 
Prijs: € 20
Info en inschrijven: 0475 73 30 45
jurgenlacroix@hotmail.com
 
SPORTGALA 2020 - SPORTDIENST
Wanneer: vrijdag 13 maart 2020 om 20u00
Wat: De gemeentelijke kampioenenhuldiging 2019 in de 
volgende categorieën: jeugdsporter - individuele sporter - 
sportploeg - sportverdienste.
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck, 
Kortrijkstraat 74A 
Info: Sportdienst Wortegem-Petegem – 056 68 81 14 – 
sportdienst@wortegem-petegem.be

NORDIC WALKING – FERM WORTEGEM: 

Wanneer: zondag 15 maart 2020 om 9u30
Wat: We strekken de benen en gaan samen een ontspan-
nen tocht aan met onze “stokken”. Graag een seintje wie 
meewandelt bij Hilde De Cock (hdecock@gmail.com)
Waar: kerk Wortegem, Wortegemplein 
Info: hdecock@gmail.com
 
JAARLIJKS EETFESTIJN
DE STOKERIJ & SINT-ROCHUSRUITERS 
Wanneer: zondag 15 maart 2020 vanaf 11u30 
Wat: Jaarlijks eetfestijn ingericht door de Paardekoers-
maatschappij “DE STOKERIJ & SINT-ROCHUSRUITERS” 
Wortegem. Keuze uit beenhesp, kalkoenpavé of zalmfilet. 
Kaarten te verkrijgen bij de Clercq Luc en de bestuursleden.
Waar: Feesttent domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 70
Prijs: € 16
Info en reservaties: 056 68 98 13 – ba.gabriel@skynet.be 
 
WAAROM PRATEN BELANGRIJK IS!  
GOED IN JE VEL – FERM WORTEGEM
Wanneer: dinsdag 17 maart 2020 om 19u30
Wat: Dagelijks stellen we de vraag: “Hoe gaat het met je?”. 
Maar hoe reageer je als iemand antwoordt: “Eigenlijk niet 
zo goed...”. Wil je er graag zijn voor mensen in je omgeving 
die het moeilijk hebben, maar weet je niet goed hoe je zo’n 
gesprek aanpakt, dan zet deze sessie je op weg.  
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Infosessie georganiseerd door alle afdelingen Ferm  
Wortegem-Petegem samen en in samenwerking met de 
CM. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom.
Waar: Schoolke Moregem, Moregemplein 28 
Prijs: € 5

 
WOENSDAG = VOORLEESDAG
BIBLIOTHEEK EN CULTUUR
Wanneer: woensdag 18 maart 2020 
van 15u30 – 16u30

woensdag 22 april 2020 
van 15u30 – 16u30
Wat: Voorlezen is leuk, gezel-
lig én stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. 
Daarom trakteren we maande-
lijks op een voorleesmoment. 
Kom tijdens de voorleesdag 
langs tussen 15u30 en 16u30. Ter-
wijl wij een kort verhaaltje lezen 
samen met je (klein)kinderen 
kan je zelf rustig in onze collectie 
snuisteren. Voor kinderen vanaf 3 
jaar, inschrijven is niet nodig! 
Waar: Bibliotheek Rozenhof 128 
Info: bibliotheek@wortegem-petegem.be – 055 30 99 84

LUISTEREN MET JE OGEN,  
KIJKEN MET JE OREN
CULTUURRAAD WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: donderdag 19 maart 2020 om 20u00
Wat: Er wordt verwacht dat de deelnemer tijdens het 
luisteren naar muziekfragmenten noteert welk beeld de 
muziek oproept. Bij het tonen van beelden zonder geluid, 
wordt aan het publiek gevraagd welke muziek bij deze 
beelden zou kunnen passen en dat helpt om te begrij-
pen hoe componisten inspiratie vinden. Meteen krijg je 
een heel nieuw beeld over ‘de’ klassieke muziek en zal je 
voortaan intenser gaan luisteren. Ken je Die Forelle van 
Franz Schubert? Hoor je de bergrivier in het lied? Schu-
bert was een gepassioneerd wandelaar en kwam met veel 
inspiratie naar huis. Misschien is het oratorium Die Jah-
reszeiten van Joseph Haydn je niet onbekend, zijn laatste 
grote werk. Een ode aan de natuur en aan zijn geboorte-
streek. Hoor je dat in de muziek? Als je het landschap 
kent, dan hoor je het meteen.... Le Quattro Stagioni van 
Antonio Vivaldi, een cyclus van vier vioolconcerti, ademen 
natuur. Andere componisten zagen mooie kastelen of 
landerijen, of bezeerden hun zitvlak in de koetsen op hob-
belige wegen. Muziek kan je zien en beelden kan je horen. 
Wil je het zelf ondervinden? Dat kan tijdens deze lezing 
‘Luisteren met je ogen, kijken met je oren’ door Ludwig 
Van Mechelen, Artistiek Directeur van het bekende web-
magazine Klassiek Centraal.
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck, 
Kortrijkstraat 74A 
Info en reservaties: 0479 42 80 98
lieve.debuck1@telenet.be 
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©GBS De Kouter

PRAAT VOOR JE GAAT – OKRA WORTEGEM
Wanneer: donderdag 19 maart 2020 om 14u00
Wat: Informatievergadering over vroegtijdige planning 
van je zorg i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
Stilstaan bij wat je belangrijk vindt in de gezondheidszorg 
is niet vanzelfsprekend. Zeker niet als het gaat over de 
zorg bij je levenseinde. Toch is het zinvol om hierover al 
vroegtijdig te kunnen spreken met je naasten en zorgver-
leners. Enerzijds kan het jezelf en je naasten duidelijkheid 
en rust geven, anderzijds biedt het je arts(en) en andere 
zorgverleners houvast om de zorg zoveel mogelijk op 
jouw wensen af te stemmen. Op deze activiteit staan we 
niet enkel stil bij het belang van dit denkproces maar ook 
bij documenten (o.a. wilsverklaring) die kunnen helpen om 
je wensen vast te leggen. De spreker, de heer Marc Cool, 
palliatief deskundige, brengt de informatie toegankelijk 
met filmmateriaal, presentatie, ... Iedereen is welkom, zo-
wel leden als niet-leden. 
14u: onthaal met koffie 
14u30: voordracht door de heer Marc Cool 
15u30: korte pauze met glaasje
15u50: vraagstelling over dit onderwerp kan zowel in groep 
als persoonlijk. Graag inschrijven.
Waar: Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35 
Prijs:  € 1,25 voor frisdrank, bier en koffie
 € 2 voor wijn
Info en reservaties: niet-leden kunnen contact opnemen 
met Luc de Clercq via het nummer 0498 06 52 39

 
SCHOON VOLK - TSOEFLEURKE
Wanneer: donderdag 19 maart 2020 om 20u00
 vrijdag 20 maart 2020 om 20u00
 zaterdag 21 maart 2020 om 16u00 
 zondag 22 maart 2020 om  16u00 
 donderdag 26 maart 2020 om 20u00
 vrijdag 27 maart 2020 om 20u00
Wat: Een komedie van Julia Engelen in een regie van Fred-
dy Meerschaert.
Het verhaal speelt zich af in het schoonheidsinstituut van Pro-
fessor Filip De Donckier. De professor werkt ijverig aan een 
machine om alle mensen jong en gezond te houden en heeft 
nauwelijks oog voor de rest van zijn goed florerende zaak.
De jonge werknemer Luca en de naïeve assistente bestelen 
de professor. Hij hoopt op deze manier de zaak goedkoop te 
kunnen overnemen na het bankbeslag.
Enkel de poetsvrouw Mathilde heeft Luca door en probeert 
met de hulp van de getalenteerde masseuse de professor te 
beschermen tegen het noodlot en het nakende faillissement.
Ondertussen schuiven de vreemdste klanten voorbij voor 
allerhande behandelingen met allemaal één doel, het be-
halen van het schoonheidsideaal. Wat voor de één al wat 
eenvoudiger lijkt dan voor de ander. Ook hieruit weet de 
snode Luca geld te slaan.
Slaagt de snoodaard in zijn gedurfd plan of lukt het Mathil-
de het onheil af te wenden? 
En worden alle klanten tevredengesteld met het behaalde 

resultaat van de behandelingen? En kan de professor zijn 
verjongingsmachine afwerken?
Waar: Parochiezaal Elsegemplein 17 
Prijs:  € 9 / leden open doek: € 8
Info en reservaties: 056 60 52 90 – www.tsoefleurke.be

 
KROKOFANT - JEUGDDIENST
Wanneer: zaterdag 21 maart 2020 van 15u00 – 16u30
Wat: Proef de avonturen van Dappere Dina en Willige 
Willem. (Be)leef: versla denkbeeldige draken, speur naar 
nieuwe dieren, durf ‘kopje onder’-duiken en droom mee 
van ons avontuur. Ontdek: stoer en sterk zijn mag – maar 
hoeft niet altijd. Anders dan anders kan ook. Bedenk: kan 
een hen ook haantje de voorste zijn? Kraait een haan en 
haait een kraai? Kakel met ons mee. Met dit moois zullen 
wij inspireren, laten luisteren-vinden en uitvinden, lachjes 
toveren, laten meegenieten, zorgen voor vrolijke verbazing 
en schuddebuikmomentjes. 
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck, 
Kortrijkstraat 74A 
Info: 056 68 81 14 – jeugddienst@wortegem-petegem.be

 
OPENDEURDAG GBS DE KOUTER 
Wanneer: zondag 22 maart 2020 van 14u00 – 17u30
Wat: Wandel rond in de schoolgebouwen, maak kennis met 
de school, de leerkrachten en de manier van werken.
Waar: GBS De Kouter, Lindestraat 30 
Info: 055 31 64 89 - gbsdekouter@wortegem-petegem.be – 
www.gbsdekouter.be 
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CHUTNEYS MAKEN, KRUIDEN DROGEN,  
INMAKEN VAN GROENTEN
DE BLAUWE LOTUS
Wanneer: vrijdag 27 maart 2020 om 19u30 
Wat: De Blauwe Lotus organiseert een voordracht “Chut-
neys maken - kruiden drogen - inmaken van groenten” door 
Mevr. Tonia Bruneel.
Waar: Schoolke Moregem, Moregemplein 28 
Prijs:  leden: € 5
 niet-leden: € 8
Info en inschrijven: inschrijven voor 20 maart 2020 bij 
marie.claire.taelman@hotmail.com of via 0479 74 36 03. Je 
kan ook bij de bestuursleden van de Blauwe Lotus terecht.

 
WEKELIJKS FIETSEN – FERM ELSEGEM
Wanneer: elke woensdag vanaf 1 april 2020 tot 23 septem-
ber 2020 om 19u00 – 21u00
elke donderdag vanaf 2 april 2020 tot 23 september 2020 
om 14u00 – 16u00
Wat
Kom ontdekken, beleven, genieten. Wekelijks maken we 
een ander tochtje. We bouwen op en fietsen aan een rustig 
tempo. We fietsen langs mooie wegen, bezienswaardighe-
den en voorzien een interessante stop (cultureel bezoekje, 
lokale ontmoeting, ontspanning, ...). Iedereen is welkom. 
Kom gewoon af. 
Waar: Afspraak aan de kerk in Elsegem, Elsegemplein 13.

 
DE KRACHT VAN SCHORS: - FERM ELSEGEM
Wanneer: donderdag 2 april 2020 om 19u30
Wat: Vind je het fijn om met natuurlijke materialen te wer-
ken en er iets moois mee te maken? Dan kijk je best uit naar 
deze workshop. Je leert verschillende schorssoorten ken-
nen die je terug vindt in de natuur en maakt er een mooi, 
eenvoudig stuk mee. Je kan het telkens opnieuw vullen met 
bloemen van het seizoen.
Waar: Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17 
Info en inschrijven: fermelsegem@gmail.com
 

UW VOOROUDERS ZOEKEN
HEEMKUNDIGE KRING BOUVELOO
Wanneer: donderdag 2 april 2020 om 19u30
Wat: In bijna iedere familie is er tegenwoordig wel iemand 
die op zoek is naar zijn voorouders. Waar hebben zij ge-
woond? Woonden zij altijd hier? Of waren er die van ver 
gekomen zijn? Welke beroepen oefenden ze uit? Waren zij 
arm of rijk en zaten er soms edelen tussen? Vervulden zij 
belangrijke functies in de gemeente? Het zijn vragen die we 
ons allemaal al eens gesteld hebben. De antwoorden vindt 
men in de archieven. Of bestaat er op het internet een site 
waar dat allemaal uitgebold komt? En is dat dan allemaal 
correct en juist? Op al deze vragen kan je een antwoord 
krijgen tijdens de voordracht door Carlos Aelvoet, bestuurs-
lid van Bouveloo en Familiekunde Vlaanderen.
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck,  
Kortrijkstraat 74A 
Info en inschrijven: 0476 47 61 26
carlos.aelvoet@telenet.be

 
CULTUREEL WEEKEND ‘WATERVLIET’ 
FERM ELSEGEM
Wanneer: vrijdag 3 april 2020 tot maandag 6 april 2020
Wat: Watervliet is een typische poldergemeente met kre-
ken en is heel veelzijdig. Ferm Elsegem trekt er op uit om 
de lokale streek en de specialiteiten te leren kennen. Het 
wordt een weekend vol culturele bezoekjes en ontspanning.
Waar: Afspraak op Elsegemplein 
Info en inschrijven: fermelsegem@gmail.com
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WORTEGEM KOERSE 
WIELERCLUB DE DOORBIJTERS
Wanneer: zaterdag 4 april 2020, start om 14u30
Wat: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract en belof-
ten. 11 ronden van 10,9km = 120km. Omloop: Waregemse-
weg – Wortegemplein - Oudenaardseweg – Zonnestraat 
– Heerbaan – Pareelstraat – Oudenaardseweg – Kruishou-
temseweg – Kleistraat – Boeregemstraat – Waregemseweg. 
Tijdens de wedstrijd is er geen verkeer mogelijk in tegenge-
stelde richting.
Bergprijs: 5 klassementen op de top van de Pareelstraat
Premies: 5 klassementen ter hoogte van de aankomstlijn 
+ € 50 aan de overwinnaar.
Waar: start en aankomst aan het gemeentehuis, 
Waregemseweg 35 
 
 
LENTE- EN ZOMERSE SALADES 
DE BLAUWE LOTUS
Wanneer: vrijdag 17 april 2020 om 19u30 
Wat: De Blauwe Lotus organiseert een workshop  
“Lente- en zomerse salades” met Claudine Struyvelt 
Traiteur Passe Partout.
Waar: Schoolke Moregem, Moregemplein 28 
Prijs:  leden: € 5
 niet-leden: € 8
Info en inschrijven: Inschrijven voor 20 maart bij  
marie.claire.taelman@hotmail.com of via 0479 74 36 03. Je 
kan ook bij de bestuursleden van de Blauwe Lotus terecht.

VIJFKERKENLOOP
Wanneer: zaterdag 18 april 2020
Wat: Voor editie 11 staat 
Vijfkerkenloop opnieuw 
voor jullie klaar met nieu-
we wedstrijden. Er is een 
volledig nieuw parcours 
voorzien op alle afstanden, 
volledig de natuur in met 
bijna 100% off road wedstrij-
den. In 2020 doen we 3 natuurgebieden aan: domein de 
Ghellinck Elsegem, Langemeersen en Donkvijvers Ouden-
aarde. Elke afstand heeft een hoog trail gehalte met weinig 
hoogtemeters en het zijn allemaal mooie omlopen en geen 
lussen. Deze editie staat natuur centraal. 3,5km, 8km, 21,1km 
Bike&Run, 21,1km Halve Marathon.
Waar: domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74 
Info en inschrijven: 0475 97 53 10 – info@vijfkerkenloop.be 
– www.vijfkerkenloop.be

  
GLASETSEN MET ETSPASTA
FERM WORTEGEM
Wanneer: maandag 20 april 2020 om 19u30
Wat: In de workshop ‘glasetsen met etspasta’ wordt er met 
etspasta een permanent patroon of figuur op glas aan-
gebracht. Zo kun je glaswerk personaliseren en versieren 
naar eigen smaak. Met een beetje creativiteit tover je in een 
workshop van 3 uur eenvoudige glazen voorwerpen om in 
unieke creaties. We maken hiervoor gebruik van vinylstic-
kers en etspasta. Deze workshop is geschikt voor iedereen 
die zin heeft om creatief bezig te zijn, er is absoluut geen 
voorkennis vereist.
Waar: Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35 
Prijs: leden: € 10
niet-leden: € 15: 



22 23

CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN

DIENST ADRES DAG VOORMIDDAG NAMIDDAG

Gemeentehuis Waregemseweg 35 
T 056 68 81 14 
gemeente@wortegem-petegem.be 
 
 
De dienst burgerzaken is ook open op:

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
 
zaterdag 21.03 
zaterdag 18.04

08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00 
 
09u00 – 11u00 (2) 

09u00 – 11u00 (2)

gesloten (1) 
gesloten (1) 
gesloten (1) 
13u00 – 18u30 
gesloten 
 
gesloten

Recyclagepark Boomzagerijstraat
(t.h.v. Waregemseweg 43)
T 056 68 81 14
christophe.poupaert@wortegem-petegem.be 
 

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag

gesloten 
gesloten 
09u30 – 12u00 
gesloten 
gesloten 
09u30 – 12u00

gesloten 
gesloten 
12u30 – 17u00 
12u30 – 18u30 
gesloten 
12u30 – 17u00

U dient zich minstens 15 minuten voor sluitingstijd  
aan te bieden.

Plaatselijke 
openbare 
bibliotheek

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

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag

gesloten 
gesloten 
gesloten 
gesloten 
gesloten 
10u00 – 12.u00

16u00 – 19u00 
gesloten 
15u00 – 20u00 
gesloten 
15u00 – 19u00 
gesloten

O.C.M.W. Waregemseweg 35 
T 056 68 00 50 
ocmw@wortegem-petegem.be

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag

08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00 
08u30 – 12u00

gesloten (1) 
gesloten (1) 
gesloten (1) 
13u30 – 18u30 
gesloten

Aanvragen verwarmingstoelage: enkel op 
dinsdagvoormiddag en op donderdagnamiddag.

VZW 
Buitenschoolse 
Kinderopvang 
Knipoog

Gotstraat 1 
T 056 75 85 25 
Lindestraat 1 
T 055 31 17 56 
info@vzw-knipoog.be

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag

07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15

16u15 – 18u30 
16u15 – 18u30 
11u40 – 18u30 
16u15 – 18u30 
15u15 – 18u30

Op vakantiedagen doorlopend open van 07.00 tot 18.30 uur. 
Op aanvraag is de opvang open vanaf 06.15 uur.

Lokale politie 
Vlaamse Ardennen 
Antenne 
Wortegem-Petegem

Wortegemplein 4
T 056 65 35 50
pz.vlaamseardennen.wijk.
wortegempetegem@police.belgium.eu

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag

09u00 – 12u00 
gesloten 
09u00 – 12u00 
09u00 – 12u00 
09u00 – 12u00

op afspraak 
gesloten 
gesloten 
13u00 – 18u30 
gesloten

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met de 
lokale politie Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1,  
9700 Oudenaarde, T 055 33 88 88. 
Voor dringende gevallen: bel 101 of 112.

(1) burelen gesloten, wel telefonisch bereikbaar • (2) enkel de dienst burgerzaken is open
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Sluitingsdagen 2020 gemeentelijke diensten en O.C.M.W.
___

Gemeentelijke administratieve diensten en O.C.M.W., Waregemseweg 35

MA  13.04 Paasmaandag
VR 01.05 Feest van de Arbeid
DO 21.05 O.-L.-Heer Hemelvaart
VR  22.05 Brugdag
MA  01.06 Pinkstermaandag
MA 20.07 Brugdag
DI 21.07 Nationale Feestdag
MA 02.11 Allerzielen
WO 11.11 Wapenstilstand
DO 24.12 (namiddag) Kerstavond
VR 25.12 Kerstmis
DO 31.12 (namiddag) Oudejaarsavond

Plaatselijke openbare bibliotheek, Rozenhof 128

MA  13.04 Paasmaandag
VR 01.05 Feest van de Arbeid
ZA  02.05 Brugdag
MA  01.06 Pinkstermaandag
ZA 11.07 Feest Vlaamse Gemeenschap
MA 20.07 Brugdag
ZA 15.08 O.L.-Vrouw Hemelvaart
MA 02.11 Allerzielen
WO 11.11 Wapenstilstand
VR 25.12 Kerstmis
ZA 26.12 2e kerstdag

Recyclagepark, Boomzagerijstraat

ZA 04.04 (namiddag) Wortegem Koerse
ZA 02.05 Brugdag
DO 21.05 O.-L.-Heer Hemelvaart
ZA 11.07 Feest Vlaamse Gemeenschap
DI 21.07 Nationale Feestdag
ZA 15.08 O.-L.-Vrouw Hemelvaart
DI 10.11 Brugdag
WO 11.11 Wapenstilstand
DO 24.12 Kerstavond
ZA 26.12 2de kerstdag
DO 31.12 Oudejaarsavond


