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Verantwoordelijke Uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever.

Mededelingen en activiteiten

Mededelingen voor januari en februari 2021 dienen binnen te zijn
vóór 1 december 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 december 2020 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 24 december 2020.
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HOU JE AAN DE ZES GOUDEN REGELS
 
In de langetermijnvisie voor risicobeheer staan zes gouden 
regels centraal:

1. de hygiënemaatregelen respecteren (handen wassen, 
ontsmetten, hoesten in elleboogplooi, ...);

2. activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen, 
of binnenruimtes goed verluchten;

3. aandacht hebben voor kwetsbare personen;
4. afstand houden (1,5 meter) of een mondmasker 

dragen;
5. nauwe contacten beperken;
6. de regels inzake bijeenkomsten respecteren.

GEBRUIK ‘CORONALERT’

Aanvullend op de zes gouden regels raden we iedereen aan 
om de ‘Coronalert app’ te downloaden. Deze app waarschuwt 
je bij een hoog risico op besmetting. Dit gebeurt anoniem. 
Wanneer je jezelf laat testen op corona, kan je de resultaten 
ook via de app ontvangen.

Je kan de app gratis downloaden in de App Store of via 
Google Play.

Opgelet: 
• Afhankelijk van de versie van jouw besturingssysteem,  

kan het zijn dat de app niet werkt.
• Bluetooth moet ingeschakeld blijven voor een correct 

gebruik van de app.

De app zorgt voor een snellere contactopvolging, waardoor 
je de verspreiding van het virus kan beperken.
Naast de app blijft de telefonische contactopvolging ook 
actief. Een medewerker van de overheid belt je dan op via 
het nummer 02 214 19 19.

WANNEER MOET JE IN QUARANTAINE 
OF ISOLATIE?

Quarantaine betekent dat je preventief 
wordt afgezonderd om een mogelijke 
verspreiding van het coronavirus te 
beperken. Test je tijdens je quarantaine 
positief, dan moet je 7 dagen in isolatie.

Je moet in quarantaine wanneer:
• je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest 

hebt afgelegd;
• je contact had met een persoon die corona heeft;
• je op reis was in een land waar veel personen corona 

hebben (rode zone).

Procedure quarantaine
• Blijf 7 dagen in je huis.
• Je doet een corona-test vijf dagen nadat je:
• contact had met een persoon die corona heeft;
• thuis komt van een reis in een rode zone.
• Test je negatief? Je mag na 7 dagen uit quarantaine.
• Test je positief? Blijf nog 7 dagen extra in isolatie thuis.

Wat moet je doen?
• Draag altijd een mondmasker.
• Je mag alleen naar de apotheek, de dokter  

of de supermarkt.
• Laat geen andere personen in je huis.
• Je mag niet op bezoek bij anderen.
• Je mag in je tuin of op je terras zitten.
• Je meet 2 keer per dag je temperatuur.
• Zet je ramen open.
• Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld 

deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.).
• Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis 

wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, 
lakens, etc.).

• Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis 
wonen, als het kan.

• Gebruik een andere badkamer dan personen die in je 
huis wonen, als het kan.

Mag je werken?
Als je kan thuis werken, moet je thuis werken. Je gaat niet 
naar kantoor. Als je niet kan thuis werken, krijg je een attest 
van de dokter. Daarmee kan je aan je werkgever bewijzen 
dat je in quarantaine moet blijven.
Je kan ook een beroep doen op de uitkering voor tijde-
lijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of 
zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen 
op een overbruggingsrecht.
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BLIJF VEILIG. BESCHERM ELKAAR

Opgelet: 
Deze procedures
kunnen wijzigen. 
Blijf op de hoogte via 
onze andere kanalen.
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Je moet in isolatie wanneer je positief test op het corona- 
virus. De isolatie duurt minstens 7 dagen.

Procedure isolatie
• Blijf 7 dagen in je huis.
• Ben je na 7 dagen nog ziek of word je ziek?  

Blijf in je huis tot je niet meer ziek bent.

Wat moet je doen?
• Ga niet naar buiten.
• Je mag in je tuin of op je terras zitten.
• Laat geen andere personen in je huis.
• Je mag niet op bezoek.
• Zet je ramen open.
• Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deur- 

klinken, kranen, lichtschakelaars, etc.).
• Blijf weg van de personen die in je huis wonen.
• Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis 

wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, 
...).

• Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis 
wonen, als het kan.

• Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis 
wonen, als het kan.

• Gebruik een andere slaapkamer dan de personen die in je 
huis wonen, als het kan.

HOE ZIT HET MET DE MAATREGELEN?

• Nauwe contacten buiten jouw huishouden (waarbij je 
geen afstand houdt en geen mondmasker draagt) zijn 
beperkt tot 1 persoon.

• Ieder huishouden mag maximum 4 personen thuis ont-
vangen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend), 
op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt of een 
mondmasker draagt. Dit moeten gedurende 14 dagen 
dezelfde vier personen zijn.

• Samenscholingen in het openbaar zijn beperkt tot maxi-
mum 4 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet mee- 
gerekend).

•  Telewerk is verplicht waar mogelijk.
•  Er geldt een avondklok van 0u00 tot 5u00.  

Enkel essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zijn dan 
toegelaten.

•  Cafés en restaurants zijn sinds 19 oktober 2020 gesloten 
voor een periode van 4 weken (met evaluatie na 2 weken).

•  Je kan wel maaltijden afhalen of laten leveren tot 22u00.
•  Tussen 20u00 en 5u00 mag geen alcohol verkocht worden.
•  Nachtwinkels sluiten om 22u00.
•  Rommelmarkten, brocantes en kerstmarkten zijn verboden.
•  Wat winkelen betreft, is er geen beperking meer qua  

aantal personen en qua tijd. Hou wel de nodige afstand 
van anderen tijdens het winkelen.

•  Voor georganiseerde activiteiten die binnen in dezelfde 
ruimte doorgaan, geldt een maximum van 40 aanwezigen.

HOE ZIT HET IN ONZE GEMEENTE?

•  De gemeentelijke infrastructuur kan tot en met 31  
december 2020 niet gereserveerd worden.

•  Onze gemeentelijke diensten zullen tot en met 31  
december 2020 enkel op afspraak werken.  
Dit kan nog verlengd worden.

•  Evenementen moeten sluiten om 23u00.
•  Er geldt een mondmaskerplicht in alle openbare  

gebouwen en op het recyclagepark.
• Er geldt een mondmaskerplicht op de begraafplaatsen tot 

en met 8 november 2020.

   De maatregelen kunnen wijzigen.  
   Blijf op de hoogte via onze andere kanalen.

• Hou onze website in de gaten: www.wortegem-petegem.be/coronavirus.
• Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief via onze website 

(aanmelden kan onderaan de homepagina).
• Like en volg onze facebookpagina: www.facebook.com/wortegem.petegem. 

Je kan ons ook een chatbericht sturen via facebook messenger.
• Download de Wortegem-Petegem app.
• Bel ons op het nummer 056 68 81 14 of mail naar gemeente@wortegem-petegem.be. 

Alle activiteiten die in dit infoblad worden vermeld, gaan door onder voorbehoud van wijzigingen in de maatregelen tegen de verspreiding 

van het coronavirus.



4 5

SLUITINGSDAGEN
De gemeentediensten en het OCMW, de bibliotheek en het 
recyclagepark zijn gesloten op:

• maandag 2 november 2020
• woensdag 11 november 2020
• donderdagnamiddag 24 december 2020 
• vrijdag 25 december 2020
• donderdagnamiddag 31 december 2020

Het recyclagepark is ook gesloten op dinsdag 10 november 
en zaterdag 26 december 2020.

De bibliotheek is ook gesloten op zaterdag 26 december 
2020.

VANAF 2021 ZIET HET INFOBLAD 
ER HELEMAAL ANDERS UIT!
Om er een verbindend communicatiekanaal van te maken, 
doen we beroep op onze inwoners:
• Heb jij mooie beelden of verhalen van/over onze  

gemeente?
• Ken je inwoners met een uniek talent?
• Heb je vragen rond bepaalde thema’s zoals veiligheid, 

participatie, …?
Laat het ons weten via gemeente@wortegem-petegem.be 
of neem contact op via 056 68 81 14.

Om de nieuwe rubrieken tot hun recht te laten komen, 
wordt de UiT-kalender beperkt tot een tijdslijn met enkel 
de praktische info: titel, datum, locatie, contactgegevens en 
eventueel een afbeelding van vaste grootte.
Meer info op www.wortegem-petegem.be/infoblad2021.

OPENBARE VERKOOP

Notaris Marleen VANDEWALLE zal openbaar te koop stel-
len (onder voorbehoud van wijzigingen in de maatregelen 
tegen het coronavirus):

GEMEENTE WORTEGEM-PETEGEM – derde Afdeling - 
MOREGEM

1/  Een woning met aanhorigheden en grond, Moregem-
plein 10, ten kadaster bekend sectie B deel van nummers 
0200GP0000 en 0200DP0000, gereserveerde nieuwe 
perceelsidentificatie 0200NP0000, groot volgens op-
meting 7a 55ca.

Woonhuis bestaande uit: 
o kelderverdieping: kelderruimte
o gelijkvloers: inkom, bureauruimte, vergaderzaal,  

WC, keuken en 2 bergruimtes
o zolderverdieping: zolderruimte 
o tuin
o nutsvoorzieningen: aangesloten op rioleringsnet, 

stadswater, gas en elektriciteitsnet
EPC: 735/m³ jaar 

2/  Een perceel grond, gelegen aan Moregemplein, 
ten kadaster bekend sectie B deel van nummer 
0200DP0000, gereserveerde nieuwe perceelsidentifica-
tie 0200PP0000, groot volgens opmeting 3a 33ca.

Gebruik
Vrij mits betaling van prijs en kosten.

ENIGE ZITDAG 
DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020

om 16u00 stipt
in “DE VIERSCHAAR”, Moregemplein 6

Gehuwde kopers dienen beide aanwezig of behoorlijk ver-
tegenwoordigd te zijn in het bezit van hun trouwboekje en 
eventueel huwelijkscontract.
Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn 
en voorzien van hun statuten.

Info
KANTOOR VAN NOTARIS Marleen VANDEWALLE
Wortegemplein 2
T 056 73 53 70 
F 056 64 83 19 
marleen.vandewalle@belnot.be 

VERFRAAIING PETEGEMPLEIN: DIGITALE INFOVERGADERING

In navolging van de proefopstelling van Petegemplein en 
de reacties die we daar mochten op ontvangen, zal de 
gemeente binnenkort starten met het verfraaien van het 
Petegemplein. Geïnteresseerden kunnen zich registreren 
voor een digitale infovergadering op maandag 9 november 
2020 om 19u. Inschrijven kan via 
www.wortegem-petegem.be/infovergadering-petegemplein.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het co-
ronavirus, is het niet aangewezen om een fysieke infoverga-
dering te organiseren. Kan je niet digitaal deelnemen maar 
wil je jouw ideeën toch kwijt? Maak dan gebruik van het 
meldingsformulier achteraan dit infoblad of bel ons op het 
nummer 056 68 81 14. 

TEN GEMEENTEHUIZE
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TUSSENKOMST IN ABONNEMENTS- 
KOSTEN BUZZY PAZZ EN OMNIPAS

Vanaf 1 januari 2021 zal je als inwoner van Wortegem- 
Petegem minder betalen voor een Buzzy Pazz of Omnipas:
• Abonnementen voor 3 maanden worden 10% goedkoper.
• Jaarabonnementen worden 25% goedkoper.

Je krijgt de korting automatisch op basis van jouw rijks- 
registernummer.

Het gemeentebestuur wil op deze manier het openbaar 
vervoer promoten bij schoolgaande jeugd en volwassenen.

Kocht jij jouw abonnement aan in 2020 en heeft het nog 
een resterende looptijd in 2021?
Dan kan je vóór 28 februari 2021 een aanvraag indienen om 
van een pro rata terugbetaling te genieten. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen via  
056 68 81 14.

DIFTAR FACTUUR 

In het verleden kregen inwoners twee keer per jaar een 
Diftar-factuur. De intercommunale IVLA besliste om dit aan 
te passen naar een jaarlijkse factuur.
Je hoeft je dus geen zorgen te maken indien je in juli geen 
factuur ontving. De factuur voor 2020 zal vermoedelijk in 
februari of maart 2021 toekomen.

VERWIJDEREN VAN BLOEMEN 
OP DE BEGRAAFPLAATSEN

Vanaf 10 december 2020 starten de medewerkers van de 
technische dienst met het opruimen van de bloemen op de 
grafzerken op de gemeentelijke begraafplaatsen. Alle nog 
aanwezige verwelkte bloemstukken en chrysanten worden 
dan weggenomen. 

SENIORENRAAD

De seniorenweek, die gepland was van 16 tot en met 20 
november 2020, wordt afgelast omwille van de corona-
maatregelen. 

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/besluiten.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 24 SEPTEMBER 2020  

Algemeen reglement adviesraden
De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding (onaf-
hankelijk) het algemeen reglement gemeentelijke adviesra-
den goed.

SOLVA regiowerking
De gemeenteraad geeft met algemeenheid van stemmen 
goedkeuring om de financiële ondersteuning te voorzien 
van 0,25 euro per inwoner/jaar voor de regiowerking van 
SOLVA vanaf 1 januari 2021 tot het einde van de beleidspe-
riode in 2025.

IVLA
a. Procotol voor verplaatsbare camera’s 

De gemeenteraad adviseert met 16 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen  

 
(onafhankelijk) positief over de plaatsing en het gebruik 
van (tijdelijke) vaste bewakingscamera’s op openbaar do-
mein door de intergemeentelijke vereniging voor beheer 
van afvalstoffen Vlaamse Ardennen (afgekort IVLA) en 
keurt het reglement en samenwerkingsprotocol over het 
gebruik van de tijdelijke camera’s goed. 
De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik wordt 
beperkt tot een totale duur van 3 jaar.

b. Aanstelling vaststeller GAS-reglementering 
De gemeenteraad duidt met 16 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) 2 personeelsleden van IVLA aan als vast-
steller van afvalgerelateerde inbreuken op en rond het 
openbaar domein met betrekking tot de materie sluik-
storten, die uitsluitend bestraft kunnen worden met 
administratieve sancties.
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Openbare verkoop Moregemplein 10
De gemeenteraad keurt met 13 stemmen voor (Open VLD, 
CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) 
en 3 onthoudingen (N-VA) het gewijzigd ontwerp goed van 
de akte van openbare verkoop van volgende gemeente- 
eigendommen:

• lot 1:  een woonhuis met aanhorigheden en grond, 
gelegen Moregemplein 10, ten kadaster bekend 3de 
afdeling, sie B, deel van nrs. 200G en 200D, met een 
oppervlakte volgens meting van 7 a 55 ca;

• lot 2:  een perceel grond, gelegen Moregemplein, ten 
kadaster bekend 3de afdeling, deel van nr. 200D, met 
een oppervlakte volgens meting van 3 a 33 ca.

Overzicht werken, leveringen en diensten goedgekeurd 
door het schepencollege

• De opdracht voor het leveren en installeren van 
een online inschrijvings- en reservatiesysteem werd 
gegund aan Info Service Belgium nv uit Gent, tegen 
het offertebedrag van 34.636,25 euro inclusief btw, 
waarvan 10.179,12 euro ten laste van de buitenschoolse 
kinderopvang.

• De opdracht voor het leveren van stoelen en transport-
karren voor de gemeentelijke feestzaal werd gegund 
aan Inofec Kantoormeubelen bvba uit Tielt, tegen het 
offertebedrag van 16.280,31 euro inclusief btw.

• De opdracht voor de aankoop van een achtergedragen 
armklepelmaaier voor tractor Kubota werd gegund 
aan Firma Beel nv uit Wortegem-Petegem, tegen het 
offertebedrag van 15.064,50 euro inclusief btw.

• De opdracht voor de aankoop van een tweedehands 
bandenkraan werd gegund aan Firma Beel nv uit 
Wortegem-Petegem, tegen een offertebedrag van 
31.750,00 euro inclusief btw. 
De oude Volvo bandenkraan wordt door Firma Beel 
overgenomen voor 2.000,00 euro.

Ondersteuning lokale economie en inwoners vanwege 
Covid-19 (punt ingediend door onafhankelijk)
Het reglement “Aankoopbon Wortegem-Petegem” wordt 
met 13 stemmen tegen (Open VLD) bij 3 stemmen voor 
(CD&V, sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk) en 3 onthoudin-
gen (N-VA) afgekeurd.

Samenstelling Gecoro
De kandidaturen voor de adviesraad Gecoro werden goed-
gekeurd met algemeenheid van stemmen.

Als vertegenwoordigers van de fracties zijn aangeduid:
• Voor de Open VLD-fractie: Willy Dhondt
• Voor de N-VA-fractie: Nicole Van Der Straeten
• Voor de CD&V-fractie: Pascal Van Merhaeghe
• Voor de sp.a./onafhankelijk-fractie: Nico De Wulf

Als effectieve vertegenwoordigers zijn aangeduid:
• Ann Lootens, voorzitter
• Firmin Mees, ondervoorzitter
• Melanie Franck
• Voor de Bedrijfsgilde Wortegem-Petegem/Boerenbond: 

Philippe Van Cauwenberghe
• Voor Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt:  

Paul Cardon
• Voor de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse  

Ardennen: Hilde Bovijn
• Voor het Davidsfonds: Frank Meersman

Als plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn aangeduid:
• Benoit Ottevaere, plaatsvervangend lid
• Stijn Vannieuwenborg, plaatsvervangend lid
• Voor het Algemeen Boerensyndicaat:  

Erwin De Meulemeester
• Voor Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt:  

Koen Van Delsen
• Voor de Sociale Huisvestingsmaatschappij  

Vlaamse Ardennen: Johan Dendauw
• Voor het Davidsfonds: Lode Daneels

Waardebonnen ter ondersteuning van kwetsbare doel-
groepen (toegevoegd punt bij hoogdringendheid met 
algemeenheid van stemmen)
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt met algemeen-
heid van stemmen het reglement inzake de toekenning en 
het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen goed.
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TIJDELIJKE CAMERA’S TEGEN SLUIKSTORT

Onze gemeente spant zich al jaren in om sluikstort en 
zwerfvuil in te perken. Ondanks de talrijke sensibiliserings-
campagnes en opruimacties blijft een kleine minderheid 
zich toch nog bezondigen aan sluikstorten. Met name op 
de glasbolsites moeten we nog te vaak sluikstorten en 
zwerfvuil vaststellen.
Daarom schakelt IVLA een versnelling hoger. In samen-
werking met de gemeenten zal IVLA voortaan handhaven 
door het inzetten van verplaatsbare camera’s. Dat laat ons 
toe om die plaatsen die sluikstortgevoelig zijn beter in de 
gaten te houden en indien nodig effectief op te treden 
tegen overtreders. Een boete voor het achterlaten van 
sluikstort of zwerfvuil kan oplopen tot 350 euro.

CONTACT  milieudienst:
Christophe Poupaert
T 056 68 81 14
milieudienst@wortegem-petegem.be

QUIZVRAAG
Proficiat Jana, jij wist dat het de heilige Sint Rochus was 
en wint een bon van The Kudu Lodge!

In elke deelgemeente vind je een oorlogsmonument, maar 
in welke deelgemeente staat het monument op deze foto?

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een bon voor 
een voetreflexologie of gelaatsverzorging bij de Innerlijke 
Voetzool en een toeristisch prijzenpakket! 
Stuur je antwoord voor 30 november 2020 naar  
toerisme@wortegem-petegem.be of Dienst Toerisme, 
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.  
Vermeld daarbij zeker je adresgegevens en telefoon- 
nummer.  
Veel succes!

11 NOVEMBERVIERING

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het co-
ronavirus zal de 11 novemberviering dit jaar niet doorgaan. 
Er worden wel bloemen aan de herdenkingsmonumenten 
gelegd.

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

 

MILIEUDIENST

TOERISME

Sluikstorten is strafbaar. 
Hou het netjes aan de glasbol.

Deze 
glascontainer 

ziet u.  
LAAT HIER NIETS ACHTER.
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JEUGDDIENST

BRIEVEN VOOR SINT & PIET

Ligt jouw brief voor de Sint al klaar? Of heb je een mooie 
tekening gemaakt?
Verstuur hem dan tussen 16 november en 2 december 
2020 via de rode sinterklaasbrievenbussen die je vindt in 
jouw dorp. Vergeet zeker niet jouw naam en adres toe te 
voegen, want wie weet krijg jij wel een briefje terug!

Weet je niet goed hoe te beginnen? Knip deze pagina uit 
en kleuren maar!

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

Beste Sint & Piet

Heel veel groetjes van 

Adres
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WELZIJN

GEZOND BINNEN

Wist je dat de Vlaming gemiddeld 85% van zijn of haar tijd 
binnen doorbrengt? En dat vooral in de eigen woning? De 
binnenlucht die je gedurende al die tijd inademt, kan een 
invloed hebben op je gezondheid en welzijn. Onderzoek 
toont aan dat de lucht binnen in gebouwen vaak sterker 
vervuild is dan de buitenlucht. 

Als je de lucht niet voldoende ververst, stapelen vocht en 
schadelijke stoffen zich op in de woning. Dat kan gezond-
heidsproblemen geven.

De Vlaamse Logo’s, het Agentschap Zorg en Gezondheid 
en Gezond Leven ontwierpen daarom samen een check 
check check voor een gezond binnenmilieu. Het zijn de 
vuistregels die nodig zijn om de binnenluchtkwaliteit zo 
gezond mogelijk te maken. Met deze vier basisregels doet 
iedereen nu makkelijk de check check check voor een 
gezond binnenmilieu.

REGEL 1: VENTILEER
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis. 
Bij oudere woningen, zonder ventilatiesysteem of roosters, 
kan je het raam op kipstand of op een kier zetten.

REGEL 2: VERLUCHT
Zet een raam of buitendeur wijd open gedurende een korte 
tijd. Dit moet je zeker doen bij activiteiten met water (was 
drogen in huis, bad of douche nemen, schoonmaken, …).

REGEL 3: BEPERK VERVUILENDE STOFFEN
Het is noodzakelijk om te verluchten bij activiteiten waar-
bij schadelijke stoffen vrijkomen, vb knutselen (lijmen, 
producten, …). Beperk het gebruik van luchtverfrissers, 
geurkaarsen, … en rook niet binnen.

REGEL 4: LAAT JE VERWARMINGSTOESTEL NAKIJKEN
Vermijd CO-vergiftiging door jouw verwarmingstoestel te 
laten nakijken.

STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK NA JE 50STE

Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandig te worden?  
Je bent niet alleen! Steeds meer mensen kiezen ervoor om 
op latere leeftijd een eigen zaak te beginnen. 

Bij het opstarten van een zaak is een grondige voorberei-
ding en goede informatie essentieel.
Daarom organiseren Integraal, Overnamemarkt, Liantis en 
UNIZO een 3-delige namiddagreeks waar je de kans krijgt 
praktische kennis op te doen over de belangrijkste zaken 
die bij de opstart of een overname om de hoek komen 
kijken. 

De sessies gaan eind november/begin december 2020 
van start in Gent, Herentals, Hasselt en Brugge.

Deelnemen is gratis. Je dient je wel vooraf in te schrijven 
via e-mail naar seminars@integraalvzw.be of via  
www.ondernemen50plus.com.

Meer informatie 
T 02 21 22 221
www.ondernemen50plus.com 

SAMEN BEWEGEN MET JE PEUTER/KLEUTER

Ontdek een plezante manier van bewegingsopvoeding 
voor peuters en kleuters en hun (groot)ouders.
Via speelse ontspannings- en behendigheidsoefeningen 
krijg je de gelegenheid om in een vertrouwde sfeer samen 
te bewegen. 
Naast de relatie tussen (klein)kind en (groot)ouder, staan 
bewegen, genieten en ontspannen centraal.
Knuffelturnen is gebaseerd op de bewegingspedagogiek 
van Veronica Sherborne.

Waar?
Sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1

Wanneer?
Zondagvoormiddag 22 en 29 november 2020:
• 9u-10u voor kindjes van 1,5 tot 3 jaar
• 10u15-11u15 voor kindjes van 3 tot 5 jaar

Praktisch
Breng een eigen matje of dikke handdoek mee.

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 6 november 2020  
via het nummer 056 68 81 14 of via  
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.

Een organisatie van de dienst welzijn, in samenwerking 
met de gezinsbond Wortegem-Petegem en Gezinssport 
Vlaanderen.

Deze activiteit gaat door onder voorbehoud van wijzigingen 
in de maatregelen tegen de verspreiding van het corona- 
virus. Neem contact op met de dienst welzijn via het  
nummer 056 68 81 14 of hou onze website en facebook- 
pagina in de gaten.
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WERELDLICHTJESDAG

Elke tweede zondag van december, dit jaar op 13 december 
2020, herdenken we op Wereldlichtjesdag alle overleden 
kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe 
lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind, voor altijd 
in jouw hart en gedachten. 

Wereldlichtjesdag ontstond in 1997. Ondertussen worden die 
dag over de hele wereld kaarsjes gebrand voor onze overle-
den kinderen, om 19u lokale tijd. Omdat we in verschillende 
tijdzones leven is de idee dat er die dag ieder uur ergens op 
de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden 
kind. De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor 
mensen die een kind verloren hebben, en daarnaast is er het 
besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

We nodigen je graag uit om op 13 december 2020 om 19u 
een kaarsje aan te steken en zo mee licht te brengen in don-
kere dagen.

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

STRIJKWINKEL

OCMW WORTEGEM PETEGEM
LINDESTRAAT 21, 9790 WORTEGEM PETEGEM

Openingsuren:
 Ma  16u30 - 18u30
Wo 08u30 - 12u00
Do 08u30 - 12u00
Vrij 07u30 - 09u30

Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
(van 24/12/2020 tem 3/01/2021)

Veilig onthaal
professioneel gestreken linnen
snelle service • netjes verpakt

milieubewust • nieuwkuis

Verantwoordelijke:
Annik Leytens

0472 63 68 46 of 055 42 06 04
Annik.leytens@grijkoort.be

www.grijkoort.be
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LUIERBANK

De aankoop van wegwerpluiers weegt zwaar op het budget 
van gezinnen uit onze kansengroepen. Daarom zamelen wij 
luieroverschotjes in, in samenwerking met de milieudienst 
van de gemeente.

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 weg-
werpluiers 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. Wij bezorgen ze aan gezinnen met een 
beperkt inkomen.

Alvast bedankt voor jouw hulp. Je doet er een medebewoner 
van Wortegem-Petegem een groot plezier mee.

Wist je dat?
Jonge ouders kunnen een gemeentelijke toelage krijgen voor 
herbruikbare luiers.
De toelage bedraagt de helft van de factuurprijs met een 
maximum van 75 euro per kind. Je kan de toelage éénmaal 
per kind aanvragen, tot de derde verjaardag van het kind.
Meer info op www.wortegem-petegem.be/inwoner/welzijn  
of via 056 68 81 14.

POETSDIENST

Wij zetten graag onze poetsdienst in de kijker. Bij ons zit 
alles snor. Een enthousiaste ploeg van acht  medewerkers 
staat voor jou klaar!

De poetsdienst helpt gezinnen of personen die (tijdelijk) hun 
eigen woning niet meer kunnen poetsen omwille van hun 
leeftijd, gezondheidstoestand of een beperking.
Een poetshulp komt wekelijks of tweewekelijks gedurende 
4 uur poetsen. Op die manier kunnen onze inwoners langer 
zelfstandig thuis wonen.

De taken bestaan uit onder andere:
- afstoffen - stofzuigen - schuren - 

- dweilen - vensters zemen - toilet reinigen -
- bedden verschonen - …

Afhankelijk van jouw inkomen, schommelt de prijs tussen  
€5 en €7 per uur. 
Heb je meerdere eigendommen? Dan wordt een bijkomende 
toeslag van €0,50 per eigendom aangerekend.

Aarzel niet om contact op te nemen of een aanvraag in te 
dienen via het nummer 056 68 00 50 of via  
socialedienst@wortegem-petegem.be. 

Kan jij je niet verplaatsen? Dan komt een maatschappelijk 
werker bij jou thuis.

OCMW
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Problemen door corona? Het OCMW is er voor jou!

Voor heel wat mensen zorgen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor financiële en/of psychosociale 
problemen.

Werd jij tijdelijk werkloos? Dreig je in financiële problemen te komen of zit je reeds met achterstallige facturen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met het OCMW. Zij kunnen jou helpen.

Voor wie?
Wij zijn er voor iedereen die de gevolgen ervaart van de Covid-19 crisis. Deze steun is niet enkel voor inwoners met een 
leefloon, maar voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

 
Voor welke tussenkomsten?
• Hulp bij huisvesting. 

Inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.
• Hulp inzake energie. 

Dit wil zeggen het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.
• Psychosociale hulp. 

Dit betreft het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen 
inzake angst en psychiatrische problemen.

• Hulp inzake gezondheid. 
Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.

• Hulp inzake digitale toegankelijkheid. 
Digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.

• Financiële hulp. 
Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.

• Basisbehoeften. 
Voor onder andere tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...

• Hulp voor de families in moeilijkheden. 
In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

CONTACT  OCMW:  
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be
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GEEF INBREKERS GEEN KANS TIJDENS DE DONKERE MAANDEN

De donkere maanden zijn er weer. Tijdens deze maanden stijgt het aantal (woning)inbraken in vergelijking met de rest van 
het jaar.

Volg onze tips en geef inbrekers geen kans!

Dagelijkse voorzorgsmaatregelen
Door deze gewoontes dagelijks toe te passen, verminder je 
de kans op een inbraak aanzienlijk:
• Zorg dat alle ramen, deuren en hekkens goed afgesloten zijn 

wanneer je je woning verlaat. Zelfs al ben je maar voor heel 
even weg.

• Let erop dat men van buitenaf geen waardevolle voorwer-
pen kan identificeren. Maak dus van je woning geen etalage.

• Berg materiaal waar dieven handig gebruik van kunnen 
maken, zoals ladders, telkens goed op.

• Door het gebruik van automatische schakelaars, kan je op 
bepaalde momenten van de dag de indruk geven dat er 
toch iemand thuis is.

• Plaats geen berichten op sociale media waaruit blijkt dat je 
op vakantie bent, want ook dieven gebruiken sociale media! 
Let ook op met iedereen in te lichten dat je op reis gaat. 

• Zorg ervoor dat je woning er bewoond uitziet als je een pe-
riode afwezig bent: schakel familie, vrienden of buren in om 
je brievenbus te legen, rolluiken op te trekken of laat soms 
iemand zijn wagen voor je deur parkeren.

• Bij een langdurige afwezigheid (reis, langdurige ziekenhuis-
opname, …) kan je ook de politiezone inschakelen om wo-
ningtoezicht uit te voeren tijdens hun geplande patrouilles. 
Dit kan je aanvragen via www.politie.be/5425. 

• Let op met briefjes aan de deur waarop staat dat je maar 
even weg bent en verstop geen (huis)sleutels op voor de 
hand liggende plaatsen.

• Inventariseer of fotografeer jouw waardevolle spullen en 
noteer, indien van toepassing, het serienummer. Je kan ook  
een map bijhouden met daarin foto’s en facturen van al je 
waardevolle spullen. Je kan een registratieformulier terug-
vinden op www.politie.be/5425.

Bescherm jouw woning
Ook rondom jouw woning kan je het nodige doen om in-
brekers af te schrikken: zorg voor een goede zichtbaarheid 
vanaf de straat, plaats buitenverlichting met bewegings- 
sensor, sluit je hek(kens) af met een hangslot, …

In de politiezone Vlaamse Ardennen zijn een aantal mensen 
opgeleid als diefstalpreventieadviseur. Zij geven objectief en 
kosteloos advies over de beveiliging van jouw woning. Voor 
meer informatie kan je contact opnemen via het nummer 
055 33 88 88.

Heb je iets verdachts gezien? Bel dan de politie!
Heb je verdachte personen of voertuigen gezien? Aarzel 
dan niet om de politiediensten in te schakelen, zodat ze dit 
zo snel mogelijk kunnen onderzoeken. Bel hiervoor naar het 
nummer 101. 

Toch het slachtoffer geworden van een inbraak?
Ben je toch het slachtoffer geworden van een inbraak, bel 
dan onmiddellijk de 101-noodcentrale. Zeker als je de inbre-
ker op heterdaad kan betrappen. Probeer in dit geval zoveel 
mogelijk te observeren: kledij, uiterlijke kenmerken, manier 
van vluchten, naar waar vlucht de inbreker. Ga nooit zelf de 
confrontatie aan! 

Het is belangrijk dat je niks aanraakt of opruimt alvorens de 
politie aanwezig is. Indien je dit wel doet, kunnen er bruik- 
bare sporen verloren gaan.  
Een checklist van wat je te doen staat in geval van een 
inbraak, kan je terugvinden op www.politie.be/5425.

Bron: 1dagniet.be, besafe.be 

BERICHTEN VAN ALGEMEEN NUT
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ALCOHOLVERSLAVING HOEFT NIET HET EINDE TE ZIJN

Wat is AA? 

AA heet voluit ‘Anonieme Alcoholisten’. Wij staan open voor 
iedereen die niet ten onder wil gaan aan de lichamelijke en 
geestelijke afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is een 
verslaving, maar tegelijk ook een (familie) ziekte, die gestabi-
liseerd kan worden.

AA is een zelfhulpgroep van mensen die hun ervaring, kracht 
en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk pro-
bleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van 
hun alcoholisme. De enige vereiste voor lidmaatschap is een 
verlangen op te houden met drinken.
Wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen. Er is 
dus geen geldelijke verplichting voor het lidmaatschap.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke 
partij, organisatie of instelling. Wij wensen ons niet te men-
gen in enig geschil, en steunen of bestrijden geen enkel doel. 
Ons hoofddoel is nuchter worden, blijven, en andere alcoho-
listen helpen nuchterheid te bereiken.

In AA Vlaanderen alleen al zijn er ongeveer 400 vergaderin-
gen per week, ook in jouw omgeving. Laat je dus niet weer- 

houden een beroep te doen op AA met de gedachte dat je 
de enige zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen 
heeft.
 

Anonieme Alcoholisten
Comité Openbare Informatie
T +32 (0)3 239 14 15
www.aavlaanderen.org
info@aavlaanderen.org

OPENBAAR ONDERZOEK STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN
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ZONDAGJOGGING

Heeft Corona een impact op de zondagjogging?  
Ja, helaas wel. 
We kunnen de kantine niet uitbaten en een grote groep 
mensen samen brengen, is niet verantwoord.

Wil dit zeggen dat er niet gelopen wordt deze winter?  
Nee, natuurlijk niet! 
We nodigen iedereen uit om gezellig te komen joggen  
in het mooie kader van Domein De Ghellinck.

Schrijf je in via www.zondagjoggingelsegem.be en registreer 
de rondjes die je wekelijks loopt, van 9/11/20 t.e.m 21/2/21. 
Je loopt wanneer het je past, eender welke dag. 
Wij publiceren het klassement en belonen de regelmatigste  
lopers! Wandelen is een beetje trager lopen, en telt dus ook  
mee. We werken verder aan creatieve manieren om er ook  
dit seizoen een een gezamenlijke en veilige beleving van te maken. 

Benieuwd? Neem contact op via zondagjoggingelsegem@gmail.com  

TAKE AWAY TEN VOORDELE VAN DE PAROCHIEZAAL IN ELSEGEM 
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020

Door Covid-19 zien we ons genoodzaakt om onze jaarlijkse 
mosselsouper in een andere formule aan te bieden.
Wij serveren jullie een aantal afhaalgerechten waarmee we 
de mosselsoupersfeer in jullie huiskamer brengen.
Bij de minder-mobiele mensen leveren wij in Wortegem- 
Petegem aan huis.

Bestelmogelijkheden:
• fles cava aan € 12
• fles witte wijn aan € 10
• fles rosé wijn aan € 10
• mosselen panklaar Jumbo met groentjes 1,250 kg  € 18
• vispannetje € 15
• zalmfilet met fijne groentjes € 15
• kip vol-au-vent € 15

Per 2 maaltijden is een zak voorgebakken frieten  
van 1 kg inbegrepen.

Naar jaarlijkse gewoonte komen onze medewerkers in  
Elsegem langs met kaarten.
Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot 5 november 2020.

Afhalen in de parochiezaal  op 14 november 2020 kan  
tussen 10u00 uur en 14u00.
De parochie dankt u!

Martin Van Meirhaeghe 055 38 93 81 martinvanmeirhaeghe@gmail.com
Frans Vandendriessche 0477 90 35 01 frans_vandendriessche@hotmail.com
Jo Merchie 0477 65 34 03 jo-m@swimmingpools.be
  nathalie_de_clercq@telenet.be

VERENIGINGEN
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AFGELASTING ACTIVITEITEN SP.A/ONAFHANKELIJK

Door Covid-19 zien we ons genoodzaakt

om onze jaarlijkse activiteiten

“De Sint aan huis“ (december 2020)

en “Hutsepotfestijn” (januari 2021)

te annuleren.

Hou het veilig. Samen kunnen we dit!

NOVEMBER - DECEMBER

IN WORTEGEM-PETEGEM

Jouw activiteit in de UiTkalender?
__

Wens je als vereniging van Wortegem-Petegem 
jouw activiteiten van januari of februari 2021 te publice-
ren in het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 1 december 2020 in de databank 
van Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be. 
Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn, 
worden opgenomen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het 
secretariaat via 056 68 81 14 
of via gemeente@wortegem-petegem.be.
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OPGELET!
Vanaf 2021 zal het infoblad er anders uitzien.
Er komen enkele nieuwe rubrieken, waardoor de UiT- 
kalender beperkt wordt tot een tijdslijn met enkel de 
praktische info: titel, datum, locatie, contactgegevens en 
eventueel een afbeelding van vaste grootte.

Meer info op www.wortegem-petegem.be/infoblad2021.

Alle activiteiten zijn onder 

voorbehoud van wijzigingen 

in de maatregelen tegen het 

coronavirus. 

NORDIC WALKING
FERM WORTEGEM
Wanneer zondag 8 november 2020 om 9u30 – 11u00
Wat
We strekken de benen en gaan samen een ontspannen 
tocht aan met onze “stokken”. Graag een seintje wie mee-
wandelt bij Hilde De Cock.
Waar   kerk Wortegem
Info en inschrijvingen hdecock@gmail.com

HAAK-, BREI-, NAAI-, AMUSECAFÉ
FERM ELSEGEM
Wanneer dinsdag 10 november 2020 om 19u30 – 21u30
 dinsdag 24 november 2020 om 19u30 – 21u30
 dinsdag 1 december 2020 om 19u30 – 21u30

Wat
Iedereen is welkom in ons breicafé. Deelname is gratis. 
Kom er samen met ons haken, breien of genieten van een 
babbel. We werken aan een hip Chaneljasje. Omdat we de 
voorwaarden en regels moeten respecteren voor corona, 
graag vooraf inschrijven.
Waar  parochiezaal Elsegem, Elsegemplein 13
Inschrijvingen fermelsegem@gmail.com

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN:  
PICASSO’S SCULPTUREN
DIENST VRIJE TIJD WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer zondag 15 november 2020 om 14u30 – 16u30
Wat
De naam Pablo Picasso doet zeker een belletje rinkelen: 
één van de bekendste kunstenaars uit de twintigste eeuw. 
Picasso is vooral bekend als schilder terwijl hij ongelofelijk 
veelzijdig was. Wat je misschien niet weet… Picasso maak-
te wel duizend fantastische sculpturen. Hiervoor gebruikte 
hij niet enkel typische beeldhouwmaterialen zoals hout, 
steen of klei. Ook ijzer, ja zelfs papier en recyclage-spullen 
hoorden bij zijn favoriete materialen. In deze workshop 
duiken we het atelier in en onderzoeken we verschillende 
materialen en technieken, met een eigen beeldhouwwerk-
je als resultaat. 
Voor kinderen van 6-8 jaar en van 9-11 jaar.
Waar  OC Rozenhof Rozenhof 126
Info  www.wortegem-petegem.be 
Inschrijvingen jeugddienst@wortegem-petegem.be. 
  Vermeld de naam, voornaam en 
  geboortedatum van jouw kind.
  056 68 81 14

IN WORTEGEM-PETEGEM
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KUNSTENDAG VOOR KINDEREN:
IN DE JUNGLE
DIENST VRIJE TIJD WORTEGEM-PETEGEM

Wanneer zondag 15 november 2020 om 14u15 – 16u15
Wat
Als Anton in de tuin speelt hoort hij plots een… tijger. 
Arme tijger! Hij is zo bang dat Anton beslist om zichzelf 
als tijger te verkleden om het dier op zijn gemak te stellen. 
Kan je je voorstellen dat hij daarna ook nog een olifant en 
een leeuw in zijn tuin tegenkomt? We kruipen helemaal 
in het verhaal van Anton. De knotsgekke gebeurtenissen 
zetten ons aan om te knutselen en ons te verkleden.
Voor kinderen van 3-5 jaar en van 6-8 jaar.
Waar  OC Rozenhof Rozenhof 126
Info  www.wortegem-petegem.be 
Inschrijvingen jeugddienst@wortegem-petegem.be. 
  Vermeld de naam, voornaam en 
  geboortedatum van jouw kind.
  056 68 81 14

WINTERBBQ
FERM WORTEGEM

Wanneer maandag 16 november 2020 om 19u30 – 22u30
Wat
Gezelligheid bij het vuur. Demo workshop winterbarbecue. 
Celine geeft ons tips and tricks voor een originele bbq in 
de winter. Onder voorbehoud.
Waar  Kleistraat
Inschrijvingen hdecock@gmail.com

STRETCH EN RELAX
FERM ELSEGEM

Wanneer dinsdag 17 november 2020 om 19u30 – 20u30
 dinsdag 24 november 2020 om 19u30 – 20u30
 dinsdag 1 december 2020 om 19u30 – 20u30
Wat
Je werkt aan de lenigheid van je spieren en traint via even-
wichtsoefeningen je core stability. Je versterkt je diepe 
spieren aan de hand van verstevigende oefeningen. Body 
en mind staan centraal. Eventueel flesje water, handdoek 
en matje meebrengen. Omdat we de voorwaarden en 
regels moeten respecteren voor corona, graag vooraf 
inschrijven.
Waar  parochiezaal Elsegem, Elsegemplein 13
Inschrijvingen fermelsegem@gmail.com
 

BEWONERSBIJEENKOMST: DE TOEKOMST 
VAN UW DORP
VRIENDEN VAN PETEGEM

Wanneer dinsdag 1 december 2020 om 20u00 – 22u00
  
Wat
Een aantal ‘Vrienden van Petegem’ heeft zich verenigd in 
een buurtcomité met één gezamenlijk doel: de leefbaar-
heid in ons dorp versterken. We hebben geen politieke 
kleur, enkel een hart voor Petegem. Petegem is de laatste 
jaren veel veranderd en kent een aantal uitdagingen op 
vlak van verkeer en mobiliteit, voorzieningen en aangena-
me woonomgeving. We willen lokale ideeën samen- 
brengen om tot gemeenschappelijke actiepunten te ko-
men.
Waar Feestzaal De Kring, Kortrijkstraat 44
Info www.facebook.com/devriendenvan.petegem.5
Inschrijvingen Vooraf inschrijven via 
  vriendenvanpetegem@outlook.com

ADVENTSVIERING – TERUGBLIK AFGELOPEN 
JAAR EN KIJK OP VOLGEND JAAR
FERM ELSEGEM

Wanneer vrijdag 11 december 2020 om 18u00 – 23u00

Wat
Met onze adventsviering willen we stilstaan bij het voorbije 
jaar en vooruitkijken naar het volgende werkjaar.  
We beginnen met een bezinning en gebedsviering. Na-
dien kunnen we genieten van een hapje en een drankje. 
Inschrijven kan tot 8 december 2020.
Waar  schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
Inschrijvingen fermelsegem@gmail.com

IN WORTEGEM-PETEGEM
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IN WORTEGEM-PETEGEM

SINTERKLAASONTBIJT AAN HUIS 

Wanneer?   zondag 6 december 2020
Prijs per ontbijt € 9 
  kinderpakket: € 6
  luxeontbijt met vers geperst fruitsap & bubbels: € 14
Bestellen vóór maandag 23 november 2020 via
 • Gert:  gert_van_driessche@hotmail.com T 0472 57 60 11 
 • Tanja:  tanja.garez@icloud.com   T 0473 27 66 07
Betalen  • overschrijving op rekeningnr. BE79 3771 0923 1333 
    met vermelding van uw adres + keuze van uw bestelling OF 
 • cash op volgend adres: Keerstraat 6 of Vrezeveld 18. 

 Enkel leveringen in onze gemeente. Alles wordt Corona-proof klaargemaakt en geleverd.
 Organisatie door Gemeentebelangen Wortegem-Petegem
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Sluitingsdagen 2020 gemeentelijke diensten en O.C.M.W.
___

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

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 02.11 Allerzielen
WO 11.11 Wapenstilstand
VR 25.12 Kerstmis
ZA 26.12 2e kerstdag

Recyclagepark, Boomzagerijstraat

DI 10.11 Brugdag
WO 11.11 Wapenstilstand
DO 24.12 Kerstavond
ZA 26.12 2de kerstdag
DO 31.12 Oudejaarsavond
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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 21.11
zaterdag 19.12

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

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

Onze administratieve diensten en het ocmw werken tot en met 31 december 2020 enkel op afspraak. 

Dit kan nog verlengd worden. Hou dus onze website in het oog of neem contact

op via het nummer 056 68 81 14.



MIJN 
IK-BEN-HET-BEU
 APP 
STAAT AAN.

CORONALERT.BE  

Download nu en zet je Bluetooth aan.

CORONALERT AAN =
SAMEN CORONA VERSLAAN

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen: 
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