wortegem-petegem kan je #360beleven!

Wortegem-Petegem

Vijf dorpen, vijf verhalen

Wortegem-Petegem is de meest westelijke grens van de Vlaamse Ardennen.
De vijf deelgemeenten Elsegem, Moregem, Ooike, Petegem en Wortegem
vormen samen één uitgestrekt plattelandsgebied.
Een gemeente vol golvende, vruchtbare kouters waarvan
ooit enkele honderden boerenfamilies leefden.

ELSEGEM Een vermelding van het dorp vindt men
al in 1166 als Hesenghem-Halisingahem: woning
van de familie van Haliso (Germaanse oorsprong).
Elsegem was een parochie en heerlijkheid in de
Kasselrij Oudenaarde.

PETEGEM werd in 864 Paitjingahem geschreven: woning van de lieden van Patjo (Germaanse oorsprong).
De heren van Petegem waren ‘bers’ (of baronnen)
van Vlaanderen tot 1268. Petegem maakte, net zoals
Wortegem, deel uit van de kasselrij Oudenaarde.

Wij nodigen u uit om onze prachtige gemeente te ontdekken en
beloven dat u in de wolken zal zijn.

MOREGEM De geschiedenis van Moregem gaat terug
tot in 967, wat dit gehucht één van de oudste nederzettingen van de streek maakt. De naam is afgeleid
van het Germaanse Mauringa haim: ‘woning van de
lieden van Mauro’, het gaat dus om een Frankische
nederzetting.

WORTEGEM In 964 dook de naam ‘Wrattingem’ op:
woning van de lieden van Wardo (Frankische oorsprong). Het dorp behoort aanvankelijk tot de Pago
Curtracense (district Kortrijk), en pas later tot de kasselrij Oudenaarde. In de 17e eeuw behoorde het toe
aan de baronnen van Mooreghem.

OOIKE In 964 sprak men van Hoica (Keltische oorsprong). Tot op heden is er geen verklaring voor deze
naam. Dit kleine landelijke woondorp met een sterk
golvend reliëf werd in 1976 verdeeld tussen
Oudenaarde en Wortegem-Petegem.

In 1971 werden Elsegem, Moregem, Petegem
en Wortegem gefuseerd tot Wortegem-petegem.
In 1977 kwam ook een gedeelte van Ooike erbij.

Maakt u foto’s of filmpjes in onze gemeente?
Deel ze op sociale media met de hashtag #360pracht en misschien duiken ze op
in onze communicatie, met vermelding van jouw naam.
Veerle Nachtegaele - Schepen Toerisme

Foto door sandy vermeulen
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Bewust bewonderen
Domein de Ghellinck
Domein de Ghellinck is een oud kasteelpark, gelegen door te kuieren langs de talrijke wandelpaden, te
in Elsegem, met een grote verscheidenheid aan fauna spelen op de verschillende speeltuigen of lekker te
eten in het hoevegebouw.
en flora. Je kan dit 28 ha grote domein ontdekken

Een stukje geschiedenis
In 1718 kocht Jean-Baptiste X de
Ghellinck het feodale kasteel in
Elsegem. Bij aankoop had het
kasteel een ronde toren, een
zeshoekige slottoren en een
uitvalpoort op het einde van de
ophaalbrug. Jean-Baptiste begon
meteen aan herstellingswerken.

In 1792 viel het kasteel ten prooi
aan plunderingen, ten gevolge
van de oorlog tussen Frankrijk en
Oostenrijk. In de woelige periode
die daarop volgde, wisselde het
kasteel enkele keren van eigenaar, maar het bleef wel binnen
de familie.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog
werd het kasteel zowel door
Engelsen als door terugtrekkende
Duitsers beschoten. Ook in de
Tweede Wereldoorlog beschadigde de bezetter het kasteel.

Op een zeer mistige ochtend in 1973 werd omstreeks 5u brand opgemerkt. De volledige bovenverdieping
van het kasteel werd verwoest. Het kasteel werd afgebroken. Het Hoevegebouw werd tijdens het eerste
decennium van de 21e eeuw gerestaureerd.
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Foto door boudewijn ronsse

Rondleidingen

Musea

Mits afspraak kan je een geleid bezoek
brengen aan het gemeentelijk Domein
de Ghellinck en aan het Hoevegebouw,
inclusief de Bibliotheca Elseghemensis.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
•
•
•

Rondleiding van twee uur door het park,
de Franse en Engelse tuin, de groentetuin en het Hoevegebouw.
De rondleiding van een uur beperkt zich
tot een bezoek aan het Hoevegebouw.
Eén van de drie themawandelingen:
Flora en fauna; Eerste Wereldoorlog of
Bibliotheca Elseghemensis.

Twee keer per maand organiseert de heemkundige kring een open rondleiding voor
bezoekers die niet per groep het domein
bezoeken maar wel graag een rondleiding
willen volgen. Meer informatie vind je
op www.wortegem-petegem.be of bij de
heemkundige kring zelf.
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Foto door lennert d’hondt

info
Adres: Kortrijkstraat 74A
GPS: Kortrijkstraat 110
Meer informatie rondleidingen:
heemkunde.bouveloo@telenet.be of 055 30 30 89
Gidsbeurten vanaf minimum 10 personen
€3,50 p.p. Gratis voor kinderen < 14 jaar
Inlichtingen en boekingen: Gidsencollectief de Ghellinck 0468 12 06 58

Art Gallery Lefevere

Hambosmuseum

Art Gallery Ludwig Lefevere werd opgericht
in 1989 in Wortegem door Ludwig Lefevere en
zijn echtgenote Brigitte van den Bossche. De
tentoonstellingen vinden plaats in hun charmante
herenhuis dat gebouwd werd rond 1825; de ideale
locatie om werken van nationale en internationale
kunstenaars voor te stellen. Het feeërieke kader
geeft uw bezoek vast en zeker een meerwaarde.

Terug naar de jaren vijftig en vroeger, toen het
allemaal zoveel beter was. Kom kijken hoe en met
welke eenvoudige gereedschappen onze ouders
en voorouders hun boterham verdienden en het
gezin onderhielden. De meeste stukken komen uit
Wortegem-Petegem en de nabije omgeving.

INFO

info

Adres: Oudenaardseweg 14
Open op afspraak. Gesloten in juli en augustus.
Meer info: www.artgallery-lefevere.com

Adres: Rijborgstraat 7
Open elke eerste zondag van de maand van 14u-19u
(uitgez. januari).
Meer info: Dhondt Willy en Moerman Moniek
dhondtwilly@telenet.be of 056 68 91 33
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Kastelen en hoeves
Kasteel Golf & Country Club

ga ook eens kijken naar

Het kasteel is rond 1847 aangelegd door August
Baron Pycke de Peteghem (1794-1868), gehuwd met
Pauline Limnander van Nieuwenhove, afstammelinge
van Judocus Josse Clemmen, Heer van Petegem. Zijn
wapenschild is te zien boven de voordeur en zijn
initialen staan boven de deur op de binnenkant. Het
kasteel wordt gebruikt als clubhuis, maar er worden
ook vergaderingen gehouden en feesten gegeven.

•

Hoeve Ter Beck

•

Hof Ter Walem

•
•
•

Op het historische domein van het kasteel (1847)
heeft de club sinds 2007 een tweede 18-holes baan. •
Door het landgoed lopen de Schelde en de oude
•
Scheldemeander Elsegem.

info
Adres: Kortrijkstraat 52
Meer info: www.golfoudenaarde.be

Foto door sandy vermeulen

Beekstraat 22
Kleistraat 8

Hof Van den Bogaerde
Rottestraat 1

Kasteel van Moregem
Heerbaan 5

Kasteel van Wortegem
Kasteelstraat 14

Oud kasteel van Petegem
Scheldestraat 4

Stoeterij de Strohoeve
Beekstraat 4

Deze sites zijn enkel te bezichtigen van buiten, met
uitzondering van de stoeterij waar bezoek mogelijk is na
afspraak.
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Kerken en kapellen
Sint-Mauruskerk Elsegem
In de 12e eeuw werd de romaanse kerk in Elsegem
opgetrokken, voor die tijd stond in de tuin van de
pastorie een kapel die als kerk fungeerde.
In 1775 werd de kerk grondig verbouwd tot neoclassicistische kerk, ook het meubilair werd
vernieuwd. De romaanse kruisingstoren en het
gotische koor werden behouden. De kerk werd
beschadigd in beide wereldoorlogen maar werd
telkens hersteld.

Sint-Pietersstoelkerk Moregem

Foto door heemkundige kring bouveloo
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In Moregem vind je een unieke witte kerk die opgetrokken werd in 1400, maar herbouwd werd in
1663. De kerk en het gerestaureerde plein zijn als
monument en landschap beschermd. In de kerk
bevindt zich een 19e-eeuws orgel gebouwd door
François-Bernard Loret.
Foto door heemkundige kring bouveloo 11

Sint-Amanduskerk Ooike
De kerk in Ooike werd eind de 17e eeuw gebouwd
ter vervanging van een vroegere, mogelijks vroegromaanse kerk. De driebeukige kerk is omringd door
een cirkelvormige begraafplaats met monumentale
grafstenen uit de 17e eeuw en later.

Foto door lennert d’hondt

Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk Wortegem
De kerk in Wortegem is iets hoger gelegen waardoor
zij uitkijkt over de omgeving. De onderkant van het
koor en de toren zijn mogelijke overblijfselen van een
romaanse kerk uit de 13e eeuw. De kerkhofmuur werd
aangebracht in 1874 met op de hoek van de vroegere
Kerkweg een omroephuisje dat verdween begin jaren 1940. Begin 20e eeuw werd de kerk aangepast in
neogotische stijl.

Foto door mewop

Sint-Martinuskerk Petegem-aan-de-Schelde

Foto door heemkundige kring bouveloo
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De kerk in Petegem werd op 3 november 1918 zwaar
beschadigd door het terugtrekkende Duitse leger,
waardoor de interessante laatromanse-vroeggotische kenmerken van de oude kerk tevoorschijn
kwamen. Ze werd daarna gereconstrueerd in haar
oorspronkelijke vorm. In 1936 werden de oude delen
beschermd als monument.
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Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn

Abdij van Beaulieu

Deze kapel werd in 1805 opgetrokken en hoorde
vroeger bij het kasteel van Moregem. Ze groeide in
de 18e eeuw uit tot een belangrijk bedevaartsoord tegen de koorts. Tot in 1946 werden hier kinderziekten
“afgeknoopt”. Lintjes, strikjes of delen van een
kledingstuk van een ziek kind werden aan de takken
van de meidoornen vastgemaakt om genezing te
bekomen.

In de 13de eeuw drukte Gwijde van Dampierre een
diepe stempel op dorp en omgeving. Gwijde kocht
de heerlijkheid Petegem voor zijn gade Isabella van
Namen, die op loopafstand van de Scheldeburcht in
1290 een vrouwenklooster liet bouwen. De site was
zo mooi dat alleen “Bello loco” of “Beaulieu” verfijnd
genoeg klonk.

info

info

Adres: Heerbaan 6a
Meer info: 055 31 45 87

Enkel van buiten te bezichtigen
Adres: Abdijstraat 6

ga ook eens kijken naar
•
•
•
•
•
•
Foto door valerie van auwegem

Pastorie van Moregem - Volkaartsbeekstraat 5
Pastorie van Ooike - Ooikeplein 13
Pastorie van Elsegem - Elsegemplein 13
Pastorie van Wortegem - Gotstraat 2
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Smarten - Boskant ter hoogte van nummer 23
Hospice van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand - Vlaamse Ardennenstraat 2

Oorspronkelijk onderdeel van een klooster dat onderdak bood aan reizigers of pelgrims (gastenverblijf), later opvang
voor ouden van dagen.
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belevend bewegen
Wandelen

Fietsen

•
•

•

Sneukelfietsroute: 21 km + 35 km

•
•
•

Mario De Clercq MTB-Route: 25, 28 of 48 km
Hoeveroute: 41 km
Kouterroute: 48 km

•
•
•
•
•
•

Natuurpad Domein de Ghellinck, Elsegem: 2 km
Wandelpad Hector Plancquaert,
Wortegem: 6,5 km
Scheldekant wandelroute: 5,5 of 8 km
Wandelpad Frans De Wolf, Moregem: 12 km
Wandelpad Ooike: 8 km
Trage wegenlus Petegem: 10 km
Sint-Rochusroute: 12 km
Trage wegenlus 1 Wortegem: 13 km

Download alle wandelingen als PDF of GPX via
www.wandeleninvlaamseardennen.be

bewegwijzerde en toegankelijke route, gratis folder

Er zijn fietsoplaadpunten aan sporthal de Ruffel en
Domein de Ghellinck.

Verhuur fietsen
Vzw ‘t Sneukelwiel heeft een fietsenpark uitgebouwd
met tal van speciale fietsen, gevestigd in de Beekstraat 1. Ze worden ter beschikking gesteld van
groepen voor personen met een beperking.
Meer info: desneukelfiets@telenet.be.

16

Foto door bart van ommeslaeghe

Foto door heemkundige kring bouveloo

Ruiterpad

Natuurgebied ‘De Langemeersen’

Bouvelo Mennerspad: 38 km

Dit natuurreservaat bevindt zich op de grens van
het grondgebied van Petegem-aan-de-Schelde met
Oudenaarde. Het volledige open meersengebied
beslaat een 190-tal ha, waarvan 130 ha beschermd is
als natuurgebied. In dit gebied wordt 38 ha beheerd
door Natuurpunt in samenwerking met de plaatselijke landbouwers. Het startpunt is de parking aan de
Donkvijver.

huifkartochten
Stal Derveaux
Ontdek de Vlaamse Ardennen met koets of huifkar
getrokken door Vlaamse paarden.

info
Meer informatie: www.stalderveaux.be
of 0495 53 00 30.

De naam Langemeersen slaat op een centraal deel
met vlakke lange stroken grasland, typisch voor hooilandcomplexen.

Het mooiste plekje van
Wortegem-Petegem
Het hoogste punt van de Bergstraat in Petegem werd
door Pasar vzw verkozen tot het mooiste plekje van
Wortegem-Petegem. Er werd een picknickplaats ingericht. Geniet van een uitzicht op Oudenaarde en de
Scheldevallei. GPS-coördinaten: 50.840812, 3.533882.
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Foto door pascal van schuerbeek

Foto door lennert d’hondt
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ferm feesten
Uit in Wortegem-Petegem

In iedere deelgemeente zijn er heel wat evenementen die georganiseerd worden door de lokale feestcomités.
UiT in Wortegem-Petegem verzamelt alle activiteiten
in onze gemeente. Het is dé inspiratiebron voor uw
Bekijk zeker hun kalender als je een bezoek brengt vrijetijds- en culturele leven in de nabije omgeving.
aan Wortegem-Petegem:
De UiTagenda kan je raadplegen via de gemeentelijke
• Ons Dorp: Wortegem
website en in het gemeentelijk infoblad.
• Leutig Petegem: Petegem
• Feestcomité Moregem: Moregem
• Elsegem leeft: Elsegem
• Feestcomité d’Eukeneirs: Ooike
Volg de Facebookpagina en instagrampagina van
Gemeente Wortegem-Petegem om op de hoogte te
blijven van komende activiteiten.
@Wortegem.Petegem
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Foto door valerie van auwegem

terugkerende evenementen
VIJFKERKENLOOP
In april in Domein de Ghellinck

Georganiseerd door organisatiecomité Vijfkerkenloop

ERFGOEDDAG
In april

SINKSENKERMIS
Pinksterweekend

VIERING KAPEL BOSKANT
1e zondag na Sinksen

LEUTIG PETEGEM
Eerste weekend juli

SNEUKELTOCHT
15 augustus in Domein de Ghellinck

Georganiseerd door Feestcomité Elsegem Leeft

Georganiseerd door Feestcomité Leutig Petegem

Georganiseerd door Werkgroep Kapel Boskant

Georganiseerd door vzw ‘t Sneukelwiel

EUKSE SNEUKELTOCHT
In augustus of september

Georganiseerd door de Heemkundige Kring Bouveloo

Georganiseerd door Feestcomité d’Eukeneirs

WORTEGEMSEN FEESTEN
Twee weekends in mei in Wortegem

Foto door feestcomité elsegem leeft

OPEN MONUMENTENDAG
In september

Georganiseerd door vzw Ons Dorp

Georganiseerd door de Heemkundige Kring Bouveloo

DAG VAN HET PARK
In mei of juni in Domein de Ghellinck

PROCESSIE SINT-ROCHUSRUITERS
In september

Georganiseerd door de dienst vrije tijd

Georganiseerd door de Stokerij en de Sint Rochusruiters

KAPELLEKESKERMIS
In juni of juli

Georganiseerd door Feestcomité Moregem

NOVEENPROCESSIE
Eind juni en begin juli

Georganiseerd door Werkgroep Kapel O.L.V. ten Doorn
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Foto door mewop
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verrassend vertoeven
Wortegemsen

Horecagids

Over het ontstaan van de Wortegemsen, een mix
van jenever, citroen en wat suiker, bestaat heel wat
discussie. Sommigen zeggen dat de geschiedenis
van deze borrel teruggaat tot de Middeleeuwen,
anderen beweren dan weer dat de Wortegemsen
voor de eerste keer geserveerd werd in de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog.

In de horecagids vind je een mooi aanbod van horecazaken waar je gastronomisch kan genieten.

Aan de afspanning d’ Oude Stokerij ligt, zeggen sommigen, het prille begin van de Wortegemsen. Er zijn
mensen die beweren dat in de Processiestraat, in café
De Feestzaal, de Wortegemsen het levenslicht zag.
Wat wel zeker is, is dat de Wortegemsen een
onvervalst kwaliteitsproduct is van eigen bodem,
dat overal ter wereld erkenning geniet.
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Geen gids bij de hand?
Surf dan naar horecagids.wortegem-petegem.be
voor de online versie.

•

Besaer d’Oude Barrière

•

N’Ice Place

•

Bistronoom

•

Oud Gemeentehuis

Brouwershuis

•

d’ Oude Stokerij

•

De Fazant

•

De Goede Geburen

•

De Hooiopper

•

De Kring

•

De Vierschaar - De Goedendag

•

Den Brandewijn

•

Domein de Ghellinck

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortrijkstraat 102 - 0479 64 34 39
Waregemseweg 155 - 056 61 11 22
Elsegemplein 29 - 056 68 92 13
Waregemseweg 137 - 056 68 80 14
Waregemseweg 159 - 0476 21 00 50
Lindestraat 90 - 055 31 18 56
Boskant 21 - 056 68 15 13
Kortrijkstraat 44 - 055 30 40 21

Moregemplein 6 - 0467 09 08 80

Oudenaardseweg 88 - 0486 13 13 13
Kortrijkstraat 74 - 055 38 63 71

Frituur Dorine

Ommegangstraat 6 - 0497 11 38 48
Petegemplein 13 - 055 31 17 74

Plein 25

Elsegemplein 25 - 056 60 25 25

Sint-Arnolduspleintje

Wortegemplein 11 - 056 68 97 98

‘t Buikske Vol

Wortegemplein 6

‘t Schuttershof

Ooikeplein 3 - 0495 48 83 09

Tempo

Waregemseweg 1 - 0497 79 77 14

Time-Out Sportsbar

Nellekensweg 1 - 055 30 19 22

The Kudu Lodge

Oudenaardseweg 31A - 056 72 24 94

The Taste

Oudenaardseweg 67

TRKZK

Diepestraat 11 - 056 68 00 14

Kortrijkstraat 44/B - 055 49 79 49
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nuttige nummers

logies
•

B&B Hof Ter Lucht

•

Vakantiewoning Boonzackmolen

•

B&B Au Mazet

•

Vakantiewoning K_Molen

B&B De Bonte Specht

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Bergstraat 3a – 0477 31 05 25
Boskant 17 – 0486 64 01 41
Bouvelostraat 32 – 0476 47 51 24

B&B 22

Boskant 22 – 0486 93 81 02

B&B Ter Ooike

Kalverstraat 1 – 0486 32 80 71

B&B Bicycle House

Moregemplein 26 – 0475 28 85 13

Vakantiehuis De Moregemse Kouter

Kruishoutemseweg 22A – 0475 28 23 28
Kruishoutemseweg 22 - 0475 28 23 28

Noodnummers

Fietsenverhuur en reparaties

Oudenaardseweg 140 – 0497 67 99 99

•
•

•

Christelijke herbronning

Varia
•

Escape The Cabin

Karmstraat 15 – info@escapethecabin.org

•
•

Algemeen noodnummer: 112
Dokter van wacht:
1733 (Moregem, Ooike, Petegem, Elsegem)
056 68 78 88 (Wortegem)
AZ Oudenaarde: 055 33 61 11
OLV Van Lourdes Ziekenhuis Waregem:
056 62 31 11
Antigifcentrum: 070 245 245
Politie Vlaamse Ardennen: 055 33 88 88
Child Focus: 116 000

Vakantiehuis De Oude Klei

•
•
•

De Kouteroase

Informatie

AirBNB Bordon

•
•
•

Oudenaardseweg 117 – 0476 48 47 69
Kleistraat 17 – 0478 22 72 93
Kouter 1 – 0476 98 11 80
Oudenaardseweg 140 – 0496 17 18 98

•
•
•

Fietsen Wim
Oudenaardseweg 59 - 056 68 14 27

Gelieve tijdens de werkuren enkel op de vaste lijn te
bellen

Fietsen Van Houtte
Kortrijkstraat 5 - 055 30 22 30
VML Bikes
Peperstraat 8 - 0476 24 94 13
Wheelpalace
Ambachtstraat 6, Oudenaarde - 055 31 20 79

Gemeentehuis en Dienst Toerisme: 056 68 81 14
Heemkundige Kring Bouveloo: 055 30 30 89
Gidsencollectief de Ghellinck: 0468 12 06 58
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Contact
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Dienst Toerisme
Waregemseweg 35
9790 WORTEGEM-PETEGEM
056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be
www.wortegem-petegem.be

coverfoto door ronny d’hondt, winnaar fotowedstrijd 2017

