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advies van de besturen
Voor het zover kwam werden de 
respectievelijke gemeentebesturen 
door de Gouverneur verzocht advies 
uit te brengen:

• Elsegem is unaniem voor een 
fusie en stelt de naam Vierheem 
voor.

• Moregem keurt de fusie meer-
derheid tegen minderheid goed 
en stelt als naam Petegem voor.

• Petegem is voor de fusie en stelt 
voor Melden mee te nemen in 
de fusie. Als naam stellen ze een-
parig Petegem voor.

• Wortegem stemt tegen de fusie. 
Mocht de fusie er toch komen, 
dan moet Ooike mee opgeno-
men worden. Als naam wordt 
dan Wortegem voorgesteld.

Opmerkelijk is dat er in Moregem 
een petitie was opgesteld waaruit 
bleek dat 62,3% van de kiesgerech-
tigden en 74,4% van de gezinnen 
de voorkeur gaf aan een fusie met 
Oudenaarde.

de meerderheid wint
Aangezien er drie van de vier  
gemeentebesturen positief  
reageren, wordt door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken de fusie 
uitgevoerd. De naam Petegem was 
zo goed als aangenomen. Toch werd 
Wortegem daar op het nippertje 
voor geplakt.

Op 11 oktober 1970 mochten de 
kiezers beslissen wie in de nieuwe 
gemeenteraad zou zitten. Het aantal 
raadslieden was vastgesteld op 
dertien en in de overgangsperiode 
zouden er twee extra worden  
toegevoegd.

wapenschild en naam
Er moest ook uitgekeken worden 
naar een nieuw wapenschild, dat  
de vier gemeenten tevreden moest 
stellen. Sinds december 1971 was 

dit een gekruist hartschild met vier 
kwartieren die elk een blazoen van 
een gemeente droegen. Later werd 
het dan gewijzigd naar het huidige 
wapenschild.

Misschien, heel misschien, had onze 
gemeente ook Bergendal kunnen 
heten. Dit zou de gemeente een 
toeristisch aantrekkelijk tintje geven. 
Bovendien was de naam makkelijk te 
schrijven en uit te spreken in  
verschillende talen.

Er zou echter reeds een Berg en Dal 
bestaan in de buurt van Nijmegen. 
Een dorp op een heuvel van 50 
meter met een prachtig zicht op de 
Rijnvlakte. In Petegem heeft men 
een uniek zicht op de Scheldevallei. 
Alleen hebben we geen bergen.

We zullen het maar houden bij  
Wortegem-Petegem, want:  
what’s in a name? 

- Frans Vandenhende

Bronnen: krantenknipsels, politieke flyers, 
gemeentelijke publicaties.

Op 1 oktober 2021 mag onze gemeente 50 kaarsjes uitblazen! 
Het Koninklijk Besluit van 16 juni 1970 ligt aan de basis van de samenvoeging  van 
de vier gemeenten - Elsegem, Moregem, Petegem en Wortegem (Ooike zou pas  
volgen in 1977) - tot de nieuwe gemeente Wortegem-Petegem. 

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

gemeente@wortegem-petegem.be of deel het op sociale media met de hashtag #360pracht. 

gemeentehuis - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00(*) 
donderdagnamiddag: 13u00 - 18u30
(*) in de namiddag zijn onze diensten telefonisch bereikbaar,   
uitgezonderd op vrijdagnamiddag.
Zaterdagopening burgerzaken (op afspraak) 
18 september en 16 oktober 2021 van 09u00 - 11u00

Waregemseweg 35 
T 056 68 81 14 
gemeente@wortegem-petegem.be

recyclagepark
Inwoners 
woensdag en zaterdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  12u30 - 18u30
 
Kom minstens een kwartier voor sluitingstijd.  
 
KMO’s en zelfstandigen  
(op afspraak) 
dinsdag:   09u30 - 12u00 
woensdag en zaterdag: 09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 18u30 

Boomzagerijstraat 
T 056 68 81 14 
milieudienst@wortegem-petegem.be

bibliotheek
maandag: 16u00 - 18u00
woensdag: 10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
vrijdag:  15u00 - 19u00
zaterdag: 10u00 - 12u00

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

ocmw - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00 
donderdagnamiddag: 13u30 - 18u30 
Buiten deze uren is het OCMW niet bereikbaar. 
Aanvragen verwarmingstoelage:  
enkel op afspraak. 
 
Waregemseweg 35 
T 056 68 00 50 
F 056 68 97 55 
socialedienst@wortegem-petegem.be

sluitingsdagen SEPTEMBER-OKTOBER 2021 
Geen voorziene sluitingsdagen.

vzw buitenschoolse kinderopvang knipoog
maandag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
dinsdag:  07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
woensdag: 07u00 - 08u15 en 11u40 - 18u30
donderdag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
vrijdag:  07u00 - 08u15 en 15u15 - 18u30

Op vakantiedagen doorlopend open van 07u00 tot 18u30. 
Op aanvraag open vanaf 06u15.

Gotstraat 1 
T 056 75 85 25 
info@vzw-knipoog.be

lokale politie vlaamse ardennen - op afspraak
maandag: 09u00 - 12u00
woensdag: 09u00 - 12u00
donderdag: 09u00 - 12u00 en 13u00 - 18u30

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

Bij afwezigheid kan je contact opnemen met het hoofd-
bureau te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1,  
T 055 33 88 88. Voor dringende gevallen: bel 101 of 112.

Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor november en december 2021 dienen binnen te zijn vóór 1 oktober 2021 via:

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

Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen vóór 1 oktober 2021 geregistreerd te zijn via 
www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 28 oktober 2021.

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.
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“Misschien,  
heel misschien, had 
onze gemeente ook 
Bergendal kunnen  
heten.”

Elsegem

Petegem

Moregem

Wortegem



GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 27 MEI 2021 

Jaarrekening 2020 kerkbesturen
De gemeenteraad geeft met 16 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 onthouding (onaf-
hankelijk) een positief advies omtrent de jaarrekening 
2020 van de kerkbesturen O.L.V-Geboorte Wortegem, 
Sint-Amandus Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint- 
Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem.

Verlenging contact- en bronopsporing COVID-19
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het geactualiseerde addendum bij de samenwer-
kingsovereenkomst om de contact- en bronopsporing ter  
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, 
goed.

Reglement erkenning autodeelorganisaties
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het reglement betreffende de erkenning voor auto-
deelorganisaties goed.

Definitieve vaststelling rooilijnplan buurtweg nr. 41
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor 
de wijziging van het tracé van buurtweg nr. 41 te Pete-
gem goed. 

Zaak van de wegen m.b.t. de aanvraag van een  
omgevingsvergunning in de Processiestraat
De gemeenteraad keurt met 10 stemmen voor (Open 
VLD) bij 5 stemmen tegen (N-VA, Vooruit en onafhan-
kelijk) en 1 onthouding (CD&V ) de zaak van de wegen in 
de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkave-
len van gronden en stedenbouwkundige handelingen in 
de Processiestraat goed.

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege

• De opdracht voor het leveren van een voertuig ter 
vervanging van een defecte bestelwagen werd  
gegund aan Garage De Coninck uit Wortegem- 
Petegem, tegen het offertebedrag van 13.310,00 
euro inclusief btw.

• De opdracht voor het leveren van schoolmaaltijden 
in de gemeentelijke basisschool De Kouter 2021-
2022 werd gegund aan de firma Delimeal nv, tegen 
het offertebedrag van 38.266,00 euro inclusief btw.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 24 JUNI 2021 

Kaderovereenkomst Fluvius ‘Duurzame gebouwen’
De gemeenteraad keurt de kaderovereenkomst Fluvius 
‘Duurzame gebouwen’, betreffende de energiediensten 
tussen Gaselwest en de gemeente Wortegem-Petegem 
met algemeenheid van stemmen goed.

Jaarrekening 2020 - deel gemeente
De gemeenteraad stelt met 10 stemmen voor (Open 
VLD) bij 3 stemmen tegen (N-VA en onafhankelijk) en 2 
onthoudingen (CD&V en Vooruit) het gemeentelijk deel 
van de jaarrekening 2020 vast.

Jaarrekening 2020 - deel OCMW
De gemeente- en OCMW-raad keurt met 10 stemmen 
voor (Open VLD) bij 3 stemmen tegen (N-VA en onaf-
hankelijk) en 2 onthoudingen (CD&V en Vooruit) het 
OCMW-deel van de jaarrekening 2020 goed.

Ontwerpakten
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men volgende ontwerpakten goed:
Naar aanleiding van de aanleg van een 2DWA-stelsel in 
de Waregemseweg:

• De ontwerpakte voor inneming in volle eigendom 
tussen de gemeente en de eigenaar van een deel van 
het perceel C 0168A, zoals aangeduid onder volg-
nummer 4 op het grondinnemingsplan nr. 45055-
10157 van 14 november 2019, mits een totale vergoe-
ding van 23.386,90 euro.

• De ontwerpakte voor ondergrondse innemingen, 
met vestiging van erfdienstbaarheden, tussen de 
gemeente en de eigenaars van een deel van de per-
celen C 0171M, C0171S en C0168B, zoals aangeduid 
onder volgnummers 1, 2 en 3 op het grond- 
innemingsplan nr. 45055-10157 van 14 november 
2019, mits een totale vergoeding van 1) 2.549,31 euro 
en 2) 1.382,45 euro.

• De ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand 

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeente- en  
OCMW-raadsbeslissingen. De volledige verslagen kan je raadplegen op  
www.wortegem-petegem.be onder de rubriek Bestuur/Bekendmakingen/ 
Besluitenlijsten. Je kan de verslagen ook opvragen bij de dienst secretariaat.

Gemeente- en  
OCMW-raadsbeslissingen
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tussen de gemeente en de eigenaars van een deel 
van het perceel C 0113E, zoals aangeduid in het geel 
op het metingsplan nr. 45055-* van 12 januari 2021.

Naar aanleiding van de verkavelingen ‘Processiestraat’:
• De ontwerpakte tot kosteloze overname van ver-

schillende eigenaars van de wegenis en de infra-
structuur- en nutsleidingen in de verkavelingen 
‘Processiestraat’,  percelen A 837d, 383v en 838h.

Zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een 2DWA- 
stelsel in de Waregemseweg
De gemeenteraad keurt de zaak der wegen betreffende 
de overdracht van ongeveer 12 m²  van het perceel af- 
deling 1, sectie C, nummer 133E naar het openbaar  
domein, zoals aangegeven op het rooilijnplan door  
studiebureau Arcadis op 12 januari 2021, met algemeen-
heid van stemmen goed.

Besteding resterende middelen noodfonds
De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de reste-
rende middelen uit het noodfonds toe te kennen aan de 
verenigingen die schade hebben geleden door corona. 
De betrokken adviesraden werken samen een kader uit 
van wat als schade door corona wordt aanzien.

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege

• Voor de gemeentelijke basisschool De Kouter  
werden chromebooks met bijhorende oplaadkar 
aangekocht bij Didakta bv uit Zwevezele, tegen het 
offertebedrag van 9.933,43 euro inclusief btw.

• De opdracht voor het bouwen van een nieuwe 
buitenschoolse kinderopvang Knipoog werd gegund 
aan:
• Perceel 1 (architectuur): B&R Bouw en Renovatie 

uit Rekkem, tegen het offertebedrag van 
924.095,66 euro inclusief btw.

• Perceel 2 (technieken): Steurbaut Gebrs bv 
uit Maarkedal, tegen het offertebedrag van 
336.332,85 euro inclusief btw.

• Fluohesjes voor de basisscholen werden aangekocht 
bij ID Business Gifts uit Wortegem-Petegem, tegen 
het offertebedrag van 1.512,50 euro inclusief btw.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 27 JULI 2021 

Ontslag gemeenteraadslid Sven De Donder
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de 
voorzitter van de gemeenteraad van 29 juni 2021 waarbij 

kennis werd genomen van het ontslag van de heer Sven 
De Donder als raadslid.

Verzaking mandaat gemeenteraadslid
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de 
voorzitter van de gemeenteraad van 13 juli 2021 waarbij 
kennis werd genomen van de afstand van mandaat als 
raadslid door de heer Johan Paemeleire.

Installatie gemeenteraadslid: afstand van mandaat, 
onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging, toevoeging 
aan fractie en vaststellen rangorde
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging in 
handen van de voorzitter van de heer Dirk Lelieur als  
gemeenteraadslid en stelt met algemeenheid van  
stemmen de rangorde vast.

Kennisname schattingsverslag en uitbrengen bod 
voor aankoop Kortrijkstraat 108
De gemeenteraad neemt kennis van het schattings-
verslag en wenst met 14 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V) bij 1 onthouding (onafhankelijk) een bod 
uit te brengen op het onroerend goed gelegen te 9790 
Wortegem-petegem, Kortrijkstraat 108, voor een totale 
oppervlakte van 1ha 89a 30ca van 750.000 euro voor 
de onderhandse aankoop voor zover de voorwaarden 
aanvaardbaar zijn.

Raadszittingen september en oktober
30 september 2021 en 28 oktober 2021 

om 19u30 stipt

Vanaf september zullen de raadszittingen opnieuw 
fysiek doorgaan in het OC Rozenhof,  

onder voorbehoud van wijzigingen in de 
coronamaatregelen.

Er wordt een beperkt publiek toegelaten 
(maximum 8 personen).

Wegens technische beperkingen kunnen we in 
het OC Rozenhof geen livestream opzetten.  

We voorzien wel een audio-opname die je via 
onze website kan beluisteren.

ALLE ACTIVITEITEN VERMELD IN DIT INFOBLAD GAAN DOOR ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN 
IN DE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

MEER INFORMATIE OP WWW.WORTEGEM-PETEGEM.BE/CORONAVIRUS OF VIA 056 68 81 14.

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN EN HET OCMW BLIJVEN OP AFSPRAAK WERKEN.



aanbieden via qvax voor eerste prik
Sinds 30 juni kan iedereen die nog 
niet gevaccineerd is, zich opnieuw 
via QVAX (www.qvax.be) aanbieden 
als reserve.

Wie in het verleden zijn vaccin niet 
geweigerd heeft, maar gewoon niet 
is ingegaan op zijn uitnodiging, kan 
zich inschrijven op QVAX en daar  
de beschikbaarheden nakijken of 
aanvullen. Hoe meer beschikbaar- 
heden je invult, hoe meer kans om 
als reserve te worden opgeroepen. 
Los daarvan ontvang je ook nog een 
nieuwe uitnodiging per post.

Wie zijn vaccin wél weigerde, moet 
deze weigering eerst intrekken door 

Ondertussen heeft zo goed als iedereen van 12 jaar en 
ouder in onze Eerstelijnszone de kans gekregen om 
zich te laten vaccineren. Sommigen zijn echter niet 
ingegaan op hun eerste uitnodiging voor vaccinatie, of 
hebben geweigerd. Anderen hebben hun tweede prik 
gemist wegens vakantieplannen. Wat de reden ook is, 
je krijgt een laatste kans! Let wel op: in de Eerstelijns-
zone Vlaamse Ardennen kan je je eerste prik ten  
laatste op 18 september 2021 laten zetten.

laatste kans
voor vaccinaties
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de vaccinatiecode opnieuw te active-
ren in QVAX:

• Log je in en maak jouw profiel 
aan. 

• Je krijgt de boodschap dat de 
vaccinatiecode gedeactiveerd 
is en dat je die opnieuw kan 
activeren. 

• Klik op de knop om opnieuw te 
activeren, zo kan je je opnieuw 
als reserve aanbieden.

Let op:  
De laatste dag waarop je je eerste 
prik kan boeken, is 18 september 
2021.

enkel tweede dosis gemist 
Wie omwille van vakantie- of zomer-
plannen zijn tweede dosis gemist 
heeft, kan een inhaalvaccin krijgen. 
Je kan hiervoor zelf een afspraak 
maken aan de hand van jouw  
vaccinatiecode via  
www.covidvaccin.doclr.be. 

Krijg je een foutmelding?  
Zoek dan in je mailbox de eerdere 
bevestigingsmail voor je tweede  
afspraak op en klik op ‘afspraak 
annuleren’. Nu kan je een nieuwe 
afspraak maken.

Vergeet je nieuwe afspraak niet te 
bevestigen! 

aanbieden via de infolijn
Lukt het niet om online een afspraak 
in te plannen? Dan kan je terecht bij 
de infolijn op het nummer  
055 300 200 (maandag-vrijdag van 
9u-17u, zaterdag van 9u-12u).

verwittig het vaccinatiecentrum 
als je niet kan komen

Kan je de nieuwe afspraak toch niet 
nakomen? Verwittig dan zeker het 
vaccinatiecentrum via het nummer 
055 300 200 of annuleer zelf je af-
spraak via de bevestigingsmail die je 
ontving. Dan kan het vaccin nog aan 
iemand anders worden gegeven.

vrije keuze van vaccin
Omdat we nu minder afhankelijk zijn 
van beschikbaarheden van vaccins, 

kan je zelf kiezen welk vaccin je 
wenst. Standaard wordt iedereen 
uitgenodigd voor een Pfizer-vaccin, 
maar je kan dit dus wijzigen. Neem 
contact op met de infolijn op het 
nummer 055 300 200.

hoe zit het in onze gemeente?
In onze gemeente heeft 94,75% van 
de volwassen bevolking (18+)  
minstens één dosis gekregen. 
93,05% van de volwassenen is reeds 
volledig gevaccineerd.

Wanneer we de cijfers bekijken voor 
alle leeftijden, zien we dat 82,48% 
minstens één dosis heeft gekregen 
en dat 76,99% volledig gevaccineerd 
is.

Deze cijfers dateren van 15 augustus 2021.

Momenteel wordt de doelgroep 
12-15-jarigen volop gevaccineerd. 
Deze doelgroep heeft toestemming 
van hun ouder(s) of voogd nodig. Als 
ouder of voogd ga je best mee naar 
het vaccinatiecentrum om de vragen  
rond de medische voorgeschiedenis 
te kunnen beantwoorden. Kan je 
niet meegaan? Geef dan een toe-
stemmingsbrief mee (voorbeeld op 
laatjevaccineren.be/12-15-jarigen).

Bedankt, vrijwilligers!
De vele vrijwilligers verdienen een 
speciaal woord van dank voor hun 
tijd en inzet in de vaccinatiecentra.  
Zij zijn de helden van deze vaccina-
tiecampagne! Dankzij hun inzet en 
de vaccinatiebereidheid van onze  
inwoners, ligt het normale leven 
terug binnen handbereik.
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BLIJF DE VOORZORGSMAATREGELEN VOLGEN

Je kinderen 
laten vaccineren, 
is het beste plan, 
zodat COVID-19 
zich niet meer 
verspreiden kan.

MEER INFO OP  
 LAATJEVACCINEREN.BE/12-15-JARIGEN



Herfstvakantie 
Kadee Ateljee 
De schoolpoorten moeten nog goed 
en wel openen en wij kijken al uit 
naar de herfstvakantie! Waarom? 
Omdat we drie dolle dagen Kadee 
Ateljee kamp organiseren voor  
lagere schoolkinderen.  

Inschrijven voor het Kadee Ateljee 
kan enkel voor alle drie de dagen. 
Deelname aan het kamp kost € 36, 
niet-inwoners betalen € 45.  
Vanaf het tweede kind voorzien we  
een kortingstarief van 20%. 

Je kan gebruikmaken van voor- en 
na-opvang van 8u tot 9u en van  
16u tot 17u. Daarvoor betaal je  
€ 5 per dag.  

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, 
schrijf dus tijdig in. Inschrijven kan 
vanaf maandag 6 september 2021 
om 9u via het nummer 056 68 81 14 
of via www.wortegem-petegem.be/
beleven/jeugd/kadee-ateljee.  

Wanneer? 
Woensdag 3 november tot vrijdag  
5 november 2021 van 9u tot 16u.  

Waar? 
Kantientje domein de Ghellinck.  

Voor wie? 
Kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Techniekacademie 
Zit je in het 5de of 6de leerjaar?  
Ben je graag creatief bezig?  
Schrijf je dan nu in voor de Tiener 
Techniekacademie op woensdag- 
namiddagen van 13u30 tot 15u30. 

Meer informatie en inschrijven via 
www.techniekacademie-wortegem- 
petegem.be of via 056 68 81 14. 

Verwendag
Tijdens de jaarlijkse verwendag vieren we zoals altijd onze leners.  
We ontvangen jou dit jaar een half uurtje vroeger dan normaal en  
verwennen je graag met gezellige accordeonmuziek, gebracht door  
Rein De Vos.

Sla ook dit jaar je slag tijdens de boekenverkoop. 

De facepainters van Theater Savooi gaan aan de slag met je kinderen. 
Vergeet de klassieke lieveheersbeestjes, leeuwen, vlinders en Spider- 
mannen. Theater Savooi gaat voor originele kindervisagie 
met catwalkallure en een smaakvol kleurenpalet! 

Iedereen welkom op zaterdag 9 oktober 2021 
van 9u30 tot 12u30 in de bib.

Deze info wordt gepubliceerd met  
toestemming van de betrokkenen.

burgerzaken
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nieuws  
berichten
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Jacques De Preester en Irène Velghe
09.07.2021 - Gouden bruiloft

Hartelijke gelukwensen!

Wij wensen alle kinderen, leerkrachten en andere 
schoolmedewerkers een fijne en veilige start van 

het nieuwe schooljaar!
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quizvraag
Proficiat Marie Claire, jij wist dat de foto werd genomen aan  
’t Schoolke in Moregem en wint een cadeaubon van  
De Vierschaar / De Goedendag. 

Waar vind je deze kapel?  

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een ticket voor 
het mosselfestijn van KLJ Wortegem op 24 oktober 2021 en 
een toeristisch prijzenpakket!

Stuur jouw antwoord voor 30 september 2021 naar  
toerisme@wortegem-petegem.be of dienst toerisme,  
Waregemseweg 35,  9790 Wortegem-Petegem.  
Vermeld daarbij zeker je adresgegevens. 

Veel succes!

De Strijkwinkel

 

 

STRIJKEN -  NIEUWKUIS

 
OCMW WORTEGEM PETEGEM 

LINDESTRAAT 21 - 9790 WORTEGEM PETEGEM

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

Verantwoordelijke: 
Annik Leytens 

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

www.grijkoort.be

Gerarda en het Erfgoedfeest 
nu beschikbaar in Wortegem-Petegem  
In dit prentenboek neemt reuzin Gerarda je mee op 
ontdekking door de Vlaamse Ardennen en leer je het 
erfgoed van de streek kennen.  

Het geïllustreerd boek ‘Gerarda en het Erfgoedfeest’ 
werd gemaakt door Erfgoed Vlaamse Ardennen samen 
met 13 gemeenten en tal van erfgoedverenigingen uit de 
streek. Alain Verster, winnaar van Picturale Ronse 2017, 
maakte de illustraties.  

Het verhaal gaat over de reuzin Gerarda die door de 
Vlaamse Ardennen trekt op weg naar het grote erfgoed-
feest. Het boek bevat ook enkele zoek-pagina’s en je kan  
extra informatie oproepen door de illustraties te scan-
nen met de ErfgoedApp. Het boek spreekt alle leeftijden 
aan van jong tot oud.  

De gemeente geeft een aantal exemplaren van het boek 
gratis weg! In de bibliotheek kan je het boek krijgen  
(zo lang de voorraad strekt) in ruil voor een tekening, 
verhaal of gedicht dat je maakt over het erfgoed in   
Wortegem-Petegem. Je kan ook iemand interviewen en 
een verhaal over vroeger neerschrijven. De mooiste  
creaties zullen getoond worden op de website van  
Erfgoed Vlaamse Ardennen. 

kinderopvangwijzer
Opvang vinden voor je kind is niet altijd een makkelijke 
klus. Er bestaat echter een eenvoudige manier om je te 
helpen bij je zoektocht.

Op www.kinderopvangwijzer.be kan je doorklikken naar 
Oost-Vlaanderen en nadien Wortegem-Petegem aan- 
duiden. Via verschillende criteria (leeftijd, plaats, type 
opvang, tijdstip) kan je de opvang zoeken die bij jouw 
noden past. Per opvanginitiatief vind je een fiche met 
meer gegevens.

Selecteer één of meerdere initiatieven en druk op  
‘contacteer selectie’. Je vult hierna het registratie- 
formulier in met alle gegevens voor jouw opvangvraag. 
De gekozen opvanginitiatieven ontvangen jouw aan-
vraagformulier en nemen verder contact met je op.

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Dan kan je steeds 
terecht bij de dienst welzijn in onze gemeente.  
Maak een afspraak via 056 68 81 14 of per e-mail naar 
huisvanhetkind@wortegem-petegem.be.

word beantwoorder voor awel

Awel, luisterlijn voor kinderen en jongeren, zoekt beant-
woorders (18 jaar en ouder). Iets voor jou? Surf dan snel 
naar awel.be/word-beantwoorder.

Je beantwoordt telefoons, e-mails of chatberichten. Dit 
kan je makkelijk van thuis uit doen. Af en toe kom je 
samen met beantwoorders die hetzelfde contactkanaal 
beantwoorden of in dezelfde regio actief zijn.

Voor je start krijg je een stevige basisopleiding in  
gespreks- of schrijftechnieken en over bepaalde thema’s 
zoals relaties, pesten, zelfverwonding, ... 
Ook daarna kan je steeds rekenen op ondersteuning en 
intervisie.

Voor jongeren tussen 16-19 jaar is er de optie om forum-
moderator te worden.

De inschrijvingen lopen tot 29 september 2021.

 © Erfgoed Vlaamse Ardennen



12 | NIEUWSBERICHTEN NIEUWSBERICHTEN | 13

breng asbest verpakt naar het 
recyclagepark
Sinds 1 juli 2021 moet je hechtgebonden asbestafval 
verpakken voor je het naar het recyclagepark brengt. 
Op die manier verkleint het risico op de verspreiding 
van asbestvezels.

Verpak het asbestafval goed in doorzichtige zakken of 
plastic folie van minimum 100 micron (bij voorkeur 150 
micron). Zorg dat de verpakking niet kan scheuren en 
er geen asbestvezels kunnen vrijkomen. Plak hiervoor 
alles goed af met stevige plakband.

Het is belangrijk dat het pakket hanteerbaar blijft,  
zodat het voorzichtig in de asbestcontainer kan  
worden gelegd op het recyclagepark.

Gebruik steeds de nodige bescherming en bied dit 
materiaal na gebruik ook goed verpakt aan op het 
recyclagepark:

• beschermingspak
• handschoenen
• mondmasker

Zakken of folie kan je gratis verkrijgen op het  
recyclagepark.

School

Winkel  
en bedrijf

Recyclagepark

AA- en AAA-
batterijen, 

knoopcellen,…

Gsm-batterijen, 
powerbanks,…

Grote accu’s,  
weide-, fiets- en 
autobatterijen,…

 
Dit handig overzicht vertelt je meteen  
welke batterij in welk inzamelpunt hoort:

MEET
JE HET ?

DAN WEET

JE HET !

Batterijen veranderen,  
hoe je ze inzamelt ook. 
Om dit zo veilig en duurzaam mogelijk te doen, zijn de 
plastic inzamelzakjes vervangen door een herbruikbare kubus 
waarmee je jouw lege batterijen verzamelt en vervoert.

Met je nieuwe Bebat inzamelkubus kan je niet alleen je 
batterijen vervoeren, maar ook meten! Is je batterij te groot 
voor de kubus? Breng die dan vanaf nu naar het recyclagepark. 
Daar blijven alle kleine én grote batterijen nog steeds welkom.

Breng ze vanaf nu naar het recyclagepark

Meer weten? Surf snel naar bebat.be/nl/kubus

Gooi de asbestmaterialen niet in de container. 
Leg de verpakte asbestmaterialen 
voorzichtig neer.

Breek het asbestmateriaal niet.
Verpak het asbestmateriaal in zijn geheel 
in asbestfolie, ook grote stukken.

Verpak de asbestmaterialen thuis, niet hier.
Leg enkel verpakte asbestmaterialen 
in de container.

Adem asbestveilig.
Zet best een FFP3-masker op.

IK BRENG ASBEST
       VEILIG NAAR 
           HET RECYCLAGEPARK

Meer info: www.asbestinfo.be

FFP3

vmm e-loket wateronttrekkingen
Om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en 
publieke grachten is in de nabije toekomst een melding 
vereist. Om dit vlot te laten verlopen, is er nu een nieuw 
e-loket wateronttrekkingen. Dit moet het mogelijk ma-
ken om betere waterbalansen op te maken én na te gaan 
of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit 
evenwicht zijn.

Via het e-loket registreer je je wateronttrekking voor 
alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dus 
zowel voor waterlopen en publieke grachten beheerd 
door de gemeenten, als de polders en wateringen, de 
provincies en de VMM. Na selectie van de waterloop 
wordt de melding automatisch bezorgd aan de bevoegde 
waterbeheerder.

Wat moet je melden?

• In het e-loket geef je aan waar je water zal onttrek-
ken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelan-
de bent, langs de openbare weg of van een perceel 
van een derde als je hiervoor een toelating hebt;

• Geef aan of je voor onttrekking via een haspel of 
voor een mobiele waterton opteert;

• hoeveel water je denkt te onttrekken;
• en waarvoor je het water zal benutten.

Als de gegevens volledig zijn, krijg je ten laatste 48 uur 

na de aanvraag je onttrekkingsticket met daarin alle info. 
Ten laatste 15 dagen na het verlopen van het onttrek-
kingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden door- 
geven.

In de toekomst is water onttrekken enkel nog toegelaten 
wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt. Enkel 
voor volgende onttrekkingen is geen onttrekkingsticket 
vereist:

• weidepompen om dieren te drenken;
• vullen van spuittoestellen om gewasbeschermings-

middelen te gebruiken, op voorwaarde dat de ge-
bruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat 
er geen risico op puntverontreiniging is;

• vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³;
• zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor 

veedrinkpoelen.

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrek-
kingsbeperking of -verbod instellen. In het e-loket zal 
je de verboden kunnen raadplegen. Heb je een onttrek-
kingsticket op het moment dat een verbod ingesteld 
wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden. Dankzij 
het registratiesysteem kan de waterbeheerder je ook 
informeren bij calamiteiten.

Bron: VMM

Boomplantactie - bestel nu je plantgoed!
Nog tot eind oktober kan je aan voordelige prijs streekeigen plantgoed bestellen bij de boomplantactie van het  
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Deze jaarlijkse groepsaankoop is een samenwerking van het Regionaal  
Landschap met de zestien gemeenten in de Vlaamse Ardennen. 

Nieuw dit jaar zijn de plantenpakketten: je kiest of je een haag, een bloesemheg, een houtkant of een bosje wil aan-
planten en bestelt hiervoor het gewenst aantal kant-en-klare pakketten met de ideale soortensamenstelling. Deze 
streekeigen bomen en struikensoorten passen niet alleen landschappelijk goed in onze streek, ze zijn ook perfect 
aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature goed. Daarnaast kan je bij de 
boomplantactie ook nog steeds terecht voor hoogstammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. 

Bestellen kan vanaf eind september tot 22 oktober 2021 via de bestelbon op www.rlva.be. Je vindt de bestelbon ook 
in de landschapskrant van het RLVA die eind september in de brievenbus valt. Je kan de bestelde planten dan afhalen 
op het door jou gekozen verdeelpunt op zaterdag 27 november 2021.  
Meer info via het nummer 055 20 72 65 of via e-mail naar info@rlva.be.  



toelagen ontwikkelingssamenwerking
Inwoners van Wortegem-Petegem die als vrijwilliger  
actief zijn in een ontwikkelingssamenwerking, kunnen 
éénmalig een projectsubsidie van € 500 aanvragen.

Dit bedrag moet besteed worden aan het project waar-
voor men als vrijwilliger gaat werken en niet voor het 
dekken van persoonlijke kosten (verblijf, reiskosten, ...).

Je kan een aanvraag indienen bij het schepencollege. Zij 
beslissen of de aanvraag ontvankelijk is.

In ruil voor de projectsubsidie verbindt de vrijwilliger 
zich ertoe om het project voor te stellen aan de inwo-
ners van Wortegem-Petegem, door middel van een 
artikel in het infoblad.

Er kunnen jaarlijks vier projecten gesubsidieerd worden.

Dien je aanvraag voor 30 november 2021 in bij de dienst 
welzijn. Meer info via het nummer 056 68 81 14 of via 
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be. 

projectoproep #streekmotor23
#Streekmotor23 ondersteunt al vijf jaar projecten die 
inspelen op de noden en uitdagingen van mens en om- 
geving. Geselecteerde projecten kunnen een crowd- 
fundingcampagne houden, waarbij #Streekmotor23  
het opgehaalde budget verdubbelt met een maximum 
van € 5.000.

Op die manier werd het bijeengespaarde budget van 
reeds 28 verenigingen, buurtcomités en scholen uit de 
22 gemeenten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek 
verdubbeld. 

Heb jij een fantastisch idee dat mens en omgeving  
verbindt? Kan jouw project wel een duwtje in de rug  
gebruiken? Dan kan #Streekmotor23 jou op weg helpen!

Nog tot en met 8 november 2021 kan je intekenen op 
de projectoproep. Zit je met vragen of heb je nog wat 
inspiratie nodig? Dan kan je deelnemen aan een van de 
infomomenten op:

• maandag 20 september 2021 om 19u,
• woensdag 13 oktober 2021 om 19u.

Inschrijven kan via streekfondsoostvlaanderen.be. 

Is jouw kandidaatdossier af? Dien het ten laatste op 8 
november 2021 in bij de Koning Boudewijnstichting. Een 
onafhankelijke jury maakt een keuze uit alle voorstellen.
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gemeentelijke zorgpremie
Jaarlijks reikt het lokaal bestuur een premie uit voor 
personen die instaan voor de zorg voor een persoon 
met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Om recht te hebben op de premie, moet er aan onder-
staande voorwaarden voldaan zijn:

• De persoon met een beperking is een inwoner van 
onze gemeente.

• De rechthebbende en de persoon met een beper-
king maken deel uit van hetzelfde gezin en zijn als 
dusdanig ingeschreven in het bevolkingsregister.

• De persoon met een beperking wordt volledig thuis 
verzorgd OF brengt weekends en vakantieperiodes 
in het gezin door indien hij/zij geplaatst is in een 
internaat.

• De persoon met een beperking is niet ouder dan 
65 jaar in het jaar dat de premie wordt toegekend.

• De persoon met een beperking of de verzorger legt 
één van de nodige bewijsstukken voor:
• Een attest, afgeleverd door het kinderbijslag-

fonds, voor de toekenning van bijkomende of 
verlengde kinderbijslag.

• Een attest, afgeleverd door het R.I.Z.I.V., waarin  
bevestigd wordt dat de persoon in kwestie voor 
ten minste 12 punten op de schaal van zelfred-
zaamheid werd erkend.

Bezorg voor 1 november 2021 het ingevulde aanvraag-
formulier, te downloaden op wortegem-petegem.be/
inwoner/welzijn, met bijhordend attest aan de dienst 
welzijn. Dit kan per post naar Waregemseweg 35,  
9790 Wortegem-Petegem of via e-mail naar  
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.

ouderenfeest

Verrassings- 
optreden

met MUZIEK uit de jaren  
50-60-70-80 

(Vlaamse-Franse Chansons 
en Engelse Schlagers)

 

Geniet mee van dit 
feestelijk samenzijn!

 
Praktisch

Maandag 22 november 2021 
Gemeentelijke feestzaal

Deuren open om 13u30

Begin show om 14u30

Begeleid muziek van 
14u tot 18u doorlopend

Info en reserveren

OCMW - Lisa Van D’huynslager 
T 056 68 00 50 

socialedienst@wortegem-petegem.be

Van harte welkom! 

Een initiatief van de 
ouderenraad Wortegem-Petegem

ocmw
De sociale dienst van het OCMW 
houdt dit najaar drie zitdagen in 
het OC Rozenhof (Rozenhof 126) te 
Petegem.  
Iedereen die een afspraak maakt, is 
van harte welkom. Zo hopen we de 
OCMW-dienstverlening wat dichter 
bij onze inwoners te brengen. 

Je kan er terecht op de eerste  
donderdagvoormiddag van de  
maanden oktober, november en  
december 2021, telkens van 9u tot 
12u:

• Donderdag 7 oktober 2021.
• Donderdag 4 november 2021.
• Donderdag 2 december 2021.

Op deze zitdagen worden alleen 
afspraken ingepland in het OC  
Rozenhof. Maak jouw afspraak via 
het nummer 056 68 00 50.

Aanbod zomerpakketten
Voor mensen die het financieel 
moeilijk hebben in onze gemeente, 
hadden wij deze vakantie zomer-

pakketten in petto. Daarin zat onder 
andere zonnecrème, aftersun en een 
waterballonpomp.  
Daarnaast verdeelden we ook 
cadeaubonnen van Decathlon en 
Standaard Boekhandel, en toegangs-
kaarten voor het zwembad in  
Oudenaarde en Waregem.

Iedereen verdient een dosis zonne-
schijn en een stukje vakantie!

Babbelbus was een succes
Op initiatief van VZW Tout Bien, 
CAW, Stad Oudenaarde en gemeen-
ten Kruisem, Kluisbergen en  
Wortegem-Petegem werd de  
Babbelbus georganiseerd.

In onze gemeente kon je op 18 en 
25 mei 2021 aan het OC Rozenhof 
terecht voor een vrijblijvend en  ver-
trouwelijk gesprek in de Babbelbus.  

Met een koekje, koffie en de inzet 
van enkele vrijwilligers, boden  
verschillende inwoners van  
Wortegem-Petegem zich aan. Een 
geslaagd initiatief in coronatijden.

© Frederic De Loor
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Vraag je  bij je arts! 
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Je hebt een huis, appartement of 
studio die je kan verhuren?  
Dat is goed nieuws! Maar geeft je 
eigendom je naast rendement ook 
zorgen en stress? 

Verhuur dan gerust aan een  
sociaal verhuurkantoor of SVK.  
Want verhuren via een SVK biedt  
tal van voordelen. 

SVK’s worden erkend door de Vlaam-
se overheid. Je sluit een huurcontract 
af met een SVK voor minstens 9 jaar. 
Het SVK draagt dus alle huurders- 
verplichtingen.

Zij verhuren op hun beurt de  
woning door aan kandidaat-huurders 
en jij geniet van een gegarandeerde 
huuropbrengst. Het SVK betaalt 
immers altijd stipt, zelfs wanneer je 
woning niet verhuurd is! Bovendien 
krijg je nooit te maken met wan- 
betalers. Daarnaast blijf je genieten 
van alle voordelen en zekerheden uit 
de Woninghuurwet. 

Uw voordelen

Het SVK regelt verder alles. Zij 
zorgen voor het huurcontract en de 
plaatsbeschrijving, de brandverzeke-
ring, de organisatie van herstellings- 
en onderhoudswerken ten laste van 
de huurder, het onderverhuren van 
de woning en de begeleiding van de 
onderhuurder.

Door te verhuren via een SVK kan je 
rekenen op gegarandeerde huur- 
opbrengsten, vermijd je leegstand 
van je woning en de daaraan gekop-
pelde sancties, loop je geen risico op 
langdurige en lastige gerechtelijke 
procedures en behoud je de garantie 
dat je de woning op het einde van de 
overeenkomst weer in de oorspron-
kelijke staat terug krijgt (rekening 
houdend met de normale slijtage). 

Ook financieel is verhuren via een 
SVK een slimme keuze. Je geniet 
hierdoor een verlaagd tarief onroe-
rende voorheffing, een verlaagd btw-

-tarief bij nieuwbouw (12% in plaats 
van 21%), verlaagde registratierech-
ten voor wie een woning koopt en 
tal van extra premies en tegemoet-
komingen bij renovatie.

Bovendien kan je gedurende het 
volledige traject rekenen op de  
samenwerking met een profes- 
sionele partner. 

Wat verwacht het SVK van jou?

Het SVK vraagt geen commissieloon, 
maar wel een redelijke huurprijs  
(lager dan de marktprijs). Er wordt 
een woning verwacht die voldoet 
aan de Vlaamse normen qua veilig- 
heid, gezondheid en algemene  
woningkwaliteit. 

Je kan het RSVK bereiken op het 
nummer 056 62 98 93 en via  
www.rsvk.be. 

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
Wie geïnteresseerd is in het huren/kopen van een sociale woning of in het aangaan van een sociale lening, kan  
terecht bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. De SHM is gevestigd op het Sint-Jozefsplein 18 
in Oudenaarde. 

Je kan er elke dag terecht tussen 9u en 12u. Tijdens de coronaperiode werkte de dienst enkel op afspraak. Afhankelijk 
van de coronacijfers en de opgelegde maatregelen, kan dit veranderen. De SHM is elke werkdag telefonisch te berei-
ken, behalve op vrijdagnamiddag. Meer informatie vind je terug op de website www.shmvlaamseardennen.be of op 
de facebookpagina ‘Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen’.

Langs die weg kan je ook de voorwaarden terugvinden. Waar moet je aan voldoen om te kunnen inschrijven voor een 
sociale huurwoning? Hoe schrijf je in voor een sociale koopwoning? Kom je in aanmerking voor een sociale lening? 
Meer details voor een koopwoning kan je terugvinden bij de SHM. Voor een sociale lening kan je surfen naar  
vlaamswoningfonds.be.

Geïnteresseerd in de sociale koopwoningen of een sociale lening?  
Contacteer Marijn Gabriëls:

• T 055 23 07 50, 
• marijn.gabriels@shmvlaamseardennen.be. 

Geïnteresseerd in de sociale huurwoningen?  
Contacteer Laura Schietecatte:

• T 055 23 07 58, 
• laura.schietecatte@shmvlaamseardennen.be. 

Verhuren met een sociaal verhuurkantoor



oproep eerstelijnszone vlaamse ardennen
Wil je meewerken aan een socialere samenleving waar 
iedereen een stem krijgt? 
Dan ben jij diegene die we zoeken!

Eerstelijnszones zijn opgericht om de samenwerking 
tussen lokale besturen, zorgaanbieders en burgers te  
bevorderen en te ondersteunen. 

Doel? Een doeltreffende en kwaliteitsvolle eerstelijns-
zorg bieden waarin de burger centraal staat en die 
toegankelijk is voor iedereen. Eerstelijnszorg is de recht-
streeks toegankelijke zorg waar jij mee in contact komt. 
Denk daarbij aan je huisarts, apotheker, maatschappelijk 
werker, thuisverpleegkundige, etc.

Burgerplatform 
We willen een groep vormen met ervaringsdeskundigen. 
De burger kan enkel centraal staan als die ook maximaal 
inspraak krijgt. 

Doelstelling van het burgerplatform: 

• Regelmatig overleg met betrokken burgers om het 
beleid mee te ontwikkelen en vorm te geven.

• Opvangen van signalen vanuit eigen ervaringen of 
ervaringen uit jouw doelgroep om toekomstig  
beleid vorm te geven.

• Betrokkenheid van de individuele burger vergroten.

Wie?
Mensen die samen met ons willen nadenken over de 
noden van de bevolking en mee willen bouwen aan een 
burgerplatform met reële impact op het zorg- en wel-
zijnslandschap in de Vlaamse Ardennen.

Iedereen is uniek en we willen graag zoveel mogelijk  
rekening houden met de verschillende noden van 
iedereen; zowel op vlak van leeftijd, geslacht, culturele 
achtergrond, seksuele voorkeur, chronische ziekte of 
beperkingen. 

Ben jij iemand die jouw groep goed kan vertegenwoor-
digen of ben je al lid van een organisatie of raad (bv. 
studentenvertegenwoordiger, wegwijzer, lid van de 
ouderenraad, …)?  Dan ben jij misschien de persoon die 
we zoeken.

Informatiemoment
Overweeg je om deel te nemen aan het burgerplatform? 
We ontmoeten je graag op één van onderstaande  
momenten: 

• Dinsdag 12 oktober 2021 om 19u in Den Botaniek, 
Spinstersstraat 36, Ronse;

• Woensdag 20 oktober 2021 om 19u in GC De Munk, 
Sportlaan 3, Zwalm;

• Donderdag 28 oktober 2021 om 19u in  
Home St-Petrus, Brouwerijstraat 22, Kruisem.

Ben je er graag bij? Zit je met een prangende vraag?  
Is mobiliteit een probleem?  
Stuur een mailtje naar leen@elz-vlar.be of surf naar 
www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-vlaamse- 
ardennen.
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Het plaatsen van camerabewaking/ 
slimme deurbel
Wil je graag je woning extra beveiligen door het plaat-
sen van camerabewaking of een slimme deurbel (met 
camera)? Dat kan, maar je moet sinds 2018 wel reke-
ning houden met enkele wettelijke verplichtingen.

Deze verplichtingen zijn afhankelijk van de plaats waar 
je de camera wil hangen. Voor privéwoningen moet je 
er steeds op letten dat je camerabeeld geen openbare 
weg vertoont. Daarnaast gelden ook volgende verplich-
tingen:

• Registreer je camera via www.aangiftecamera.
be. Deze aangifte dient jaarlijks gevalideerd te 
worden. De aangifte dient te gebeuren door de 
verwerkingsverantwoordelijke (persoon die beslist 
heeft om de camera te plaatsen).

• Hou een register bij van de beeldverwerkings- 
activiteiten. Hierin moet je vermelden hoe je de 
beelden verwerkt en voor welke doeleinden je ze 
gebruikt. Vergeet vooral niet dat de Gegevens-
beschermingsautoriteit of een politiedienst dit 

register te allen tijde kan opvragen. 
• Voorzie een pictogram aan de ingang van de  

bewaakte woning. Dit om betrokken personen op 
de hoogte te brengen van het feit dat ze gefilmd 
worden. Op dit pictogram moet het volgende ver-
meld worden:
• ‘Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007’.
• Naam van de verwerkingsverantwoordelijke of 

zijn vertegenwoordiger (bv. bewakingsfirma). 
• Het postadres en in voorkomend geval ook het 

e-mailadres, de website en/of het telefoonnum-
mer van de verwerkingsverantwoordelijke of zijn 
vertegenwoordiger.

Enkel dit pictogram mag gebruikt 
worden. Andere logo’s of vermel-
dingen van camerabewaking zijn 
niet toegestaan.

Wil je meer weten, dan kan je 
terecht op www.besafe.be/nl/ 
veiligheidsthemas/camera/ 
bewakingscameras.

All-for-zero.be! Laat je stem horen
Moet een alcoholslot verplicht worden voor iedereen die betrapt wordt met een glaasje te veel? Moeten snelheids-
duivels naast een boete ook een verplichte vorming volgen? Dat zijn maar enkele van de vele vragen waarover  
burgers vanaf nu hun licht kunnen laten schijnen op het nieuwe burgerplatform www.all-for-zero.be. 

Het platform is een initiatief van federaal minister Georges  
Gilkinet, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute. De 
slogan maakt nog eens duidelijk dat het doel van nul verkeers-
doden in België enkel kan bereikt worden als zowel burgers, 
stakeholders en alle beleidsniveau’s samenwerken.

Alle burgers krijgen tot 30 september 2021 de kans om hun  
mening te geven over drie grote verkeersveiligheidsthema’s.

1. Samen op (de) weg:  
hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken,  
rekening houdend met ieders behoeften?

2. Risicogedrag:  
waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?

3. Controles, begeleiding en vorming:  
welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

De Belg kan op verschillende manieren zijn stem laten horen. 
Door middel van het invullen van een enquête over de drie 
hoofdthema’s en/of een deelname aan een burgerpanel. Daarin 
zullen verschillende burgers in de loop van september in discus-
sie gaan met experts over de verschillende thema’s. 

De input van de enquête en de burgerpanels zal gebruikt wor-
den bij de opmaak van een federaal plan voor de verkeersveilig-
heid.

   Ik denk dat 
een cursus 
soms meer 
effect heeft 
dan een boete 
voor verkeers-
overtreders. 

www.all-for-zero.be

En jij? Wat zie jij graag 
anders in het verkeer?

bericht aan lokale handelaars:  
Doe mee aan Weekend van de Klant!
Gemeente Wortegem-Petegem ondersteunt de cam- 
pagne van UNIZO, Comeos en UCM en roept haar  
handelaars en ondernemers op om mee te doen aan 
Weekend van de Klant op zaterdag 2 en zondag 3  
oktober 2021. 

Met een grootschalige media-campagne promoot  
Weekend van de Klant de (fysieke) handel in ons land. 
Het is het ideale moment om jouw klanten te bedanken 
en te verrassen met een lekkere attentie of leuke actie.

Inschrijven kan via www.weekendvandeklant.be en is 
gratis, of je nu lid bent van UNIZO/Comeos/UCM of niet. 
Doe je dat voor 12 september 2021, ontvang je bovendien 
een pakketje met promomateriaal. Indien gewenst kan je 
in de webshop (shop.weekendvandeklant.be) bijkomend 
campagnemateriaal of lekkere attenties bestellen.

Het is niet verplicht om het hele weekend te openen, bij 
inschrijving geef je aan wanneer je meedoet.

Heb je nog vragen?  
Stel deze via info@weekendvandeklant.be.   

Lokale handelaars kunnen ook steeds terecht bij de 
dienst lokale economie van het gemeentebestuur via het 
nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar  
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.



Elk plantje  
helpt een handje
Koop in september een plantje (€ 7) 
voor Kom op tegen Kanker! Dat kan 
bij een van de honderden enthou- 
siaste plantjesteams van vrijwilligers 
tijdens het Plantjesweekend op 17, 18 
en 19 september 2021. 

Je treft hen aan in winkels, op mark-
ten, aan huis … Of je koopt je plantje 
online via de webshop tussen 30  
augustus en 19 september 2021. 
Voor jezelf, voor een dierbare of voor 
een zorgverlener. 

De kleurrijke azalea’s worden milieu-
vriendelijk geteeld en je haalt een 
echt Vlaams streekproduct in huis.  
Met je aankoop draag je bij aan be- 
tere zorg voor mensen met kanker 
en hun naasten.  
Alle info: www.plantjesweekend.be.

#360lokaal
Steun onze lokale handelaars en 
koop #360lokaal. Je zou verschieten 
van wat er in onze gemeente zoal te 
vinden is!

Neem een kijkje op www.wortegem-
petegem.be/lokale-handelaars voor 
een overzicht van alle lokale onder-
nemingen.

Hou vanaf september 2021 ook onze 
facebookpagina in de gaten. Daar 
zetten we op regelmatige basis een 
onderneming in de kijker.

week van de  
duurzame gemeente
Van 18 tot 25 september 2021 is het 
de week van de duurzame gemeen-
te. Tijdens die week zetten wij graag 
enkele klimaathelden in de bloeme-
tjes via onze sociale mediakanalen.

We lichten nu al een tipje van de  
sluier en stellen de eerste klimaat-
helden aan jullie voor: de scholen!

De basisscholen in onze gemeente 
geven het goede voorbeeld aan 
leerlingen en ouders. Zo vragen ze 
om herbruikbare brooddozen en 
koekjesdozen te gebruiken, zodat 
aluminium- of plasticfolie verme-
den wordt. Verder promoten ze 
ook kraantjeswater in herbruikbare 
drinkflessen, of het hervullen van 
plastic flesjes.

Leerlingen krijgen workshops om 
afval te leren sorteren en leren ook 
over de invloed van plastic/afval op 
het milieu.

De scholen stimuleren hun leerlin-
gen om zoveel mogelijk te voet of 
met de fiets naar school te komen.

We kunnen nog tal van voorbeelden 
opsommen. Benieuwd naar wat de 
scholen en andere klimaathelden 
nog meer doen om hun ecologische 
voetafdruk te beperken?  
Neem dan tussen 18 en 25 septem-
ber 2021 zeker een kijkje op onze 
facebook- of instagrampagina en 
laat je inspireren!

EEN ANDERE KIJK OP MOREGEM
Het Gidsencollectief de Ghellinck, 
een onderdeel van de Heemkundige 
Kring Bouveloo, biedt een nieuwe 
erfgoedwandeling aan: Moregem, 
plattelandsdorp met een rijk verle-
den. 

De wandeling verbindt het verre ver-
leden, de tijd van de heerlijkheden 
en kasteelheren, moeiteloos met het 
recente verleden, de schuttersgilde 
Sint-Sebastiaan en pastoor Frans De 
Wolf, het rijke aanbod aan café’s en 
kruidenierszaken, de aanleg van het 
Moregemplein en nog veel meer.

Het verre verleden krijgt gestalte 
via onderzoek in lokale, private en 
nationale archieven. 

Het recente verleden volgt uit verha-
len en getuigenissen van geboren en 
getogen Moregemnaren.

Praktisch 
Gegidste wandeling vanaf 10  
personen, € 2,50 per persoon.  
De wandeling duurt ongeveer 2,5 
uur en is 5,5 km lang. Achteraf kan 
bijgepraat worden in De Vierschaar. 

Wanneer 
Elke dag behalve dinsdag en woens-
dag. 

Reserveren 
T 0467 12 06 58 
heemkunde.bouveloo@telenet.be

Voor verenigingen een ideaal begin 
na de coronastilte!

blijf op de hoogte
www.wortegem-petegem.be 

www.facebook.com/Wortegem.Petegem 
www.instagram.com/gemeentewortegempetegem 

www.vimeo.com/gemeentewortegempetegem 
schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief 

download onze app
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BE-ALERT

GEMEENTE

METEEN VERWITTIGD 
BIJ EEN NOODSITUATIE

IN WORTEGEM-PETEGEM?
REGISTREER JE VIA WWW.BE-ALERT.BE

Archeologiedagen
De Archeologiedagen zijn dé kans om in je buurt archeologie te beleven.  
Onze bodem zit vol met boeiende verhalen die jong en oud laten kennis- 
maken met hoe we vroeger leefden. Op 8, 9 en 10 oktober 2021 kan je proe-
ven van het boeiend verleden onder onze voeten. Bekijk alle activiteiten op 
www.archeologiedagen.be

© Joost Joossen / Kom op tegen Kanker

Schrijf je in op be-alert
Wil je graag meteen verwittigd  
worden bij een noodsituatie?  
Registreer je dan snel op  
www.be-alert.be/nl.

Je kan verschillende adressen regis-
treren waarover je op de hoogte wil 
blijven in geval van een calamiteit.

Ben je reeds ingeschreven?  
Controleer dan of jouw gegevens 
nog allemaal correct zijn.



We keren terug naar het ogenblik 
dat het voormalig kasteeldomein de 
Ghellinck door de gemeente in 1974 
gekocht werd. Wat zo mooi begon, 
veranderde in een lijdensweg die 
uiteindelijk toch een gelukkig einde 
kende.

Het aankopen van het domein wordt 
voor het eerst openbaar gemaakt in 
het Gemeentelijk Nieuws ‘Contact’ 
(toenmalig infoblad van de gemeen-
te, zie ook de cover van dit infoblad). 
Deze mededeling was het startschot 
voor een tsunami van ronkende 
krantenkoppen, al dan niet voor of 
tegen de aankoop, afhankelijk van 
de politieke kleur van de nieuwsver-
spreiders. Zowel in de lokale publica-
ties als in de kranten schrok men er 
niet voor terug om de enige, juiste 
waarheid te verkondigen.

Het zou ons te ver leiden om al deze 
artikels, opiniestukken en vermeende 
complottheorieën uit de doeken te 
doen, maar een aantal opmerkelijke 
titels mogen wij de geachte lezer 
niet onthouden:

Ziehier de werkelijkheid en vooral de 
‘Waarheid’  
(Vrij, 4° jg, nr 10, juni 1974)

Koopt Wortegem-Petegem een kasteel- 
domein: T.V. spel: Beschuldigde , sta op! 
(Vrij, nr 4, december 1978)

Wortegem-Petegem stelt vragen rond 
planning sport-cultuurcentrum  
(Het Volk 28/12/79)

Jongsocialisten Wortegem-Petegem: 
Domein de Ghellinck moet beginnen 
opbrengen (30/11/83)

Nog meer onduidelijkheid over Elsegems 

kasteel: oude brand wordt brandend  
actueel.  
(Het Volk 22/11/84)

In de Ghellinck komt een sporthal.  
(Het Volk 25/12/1987)

Waar is het hek van de Ghellinck?  
(Het Volk 3/5/1988)

Stil verdriet van een uniek park.  
(Het Volk 15/2/1989)

Naar overeenkomst met pachter.  
(Het Volk 13/9/1990)

Wortegem-Petegem restaureert dan 
maar zelf hoeve in Ghellinck-Domein.  
(Het Nieuwsblad 17/11/1991)

SP Wortegem vindt restauratie te duur. 
(Het Laatste Nieuws 26/4/1992)

Wortegem knapt poortgebouw van  
domein de Ghellinck op.  
(Het Volk 25/6/1996)

De Ghellinck wordt cultuurtempel:  
erkenning als beschermd monument 
geeft fikse duw in de rug.  

(Het Nieuwsblad 23/10/1998)

Stichting Herberigs thuis in Elsegem.  
(Het Volk 1999)

Restauratie hoevegebouw in laatste fase 
(Het Volk 16/7/2003)

Waas van mysterie rond kasteel: de  
plannen om in domein De Ghellinck in 
Elsegem een nieuw kasteel te bouwen 
roepen oude herinneringen op van het 
vroegere kasteel. (Het Volk 29/05/2008)

Restauratie kasteelsite begonnen.  
(Het Nieuwsblad 14/11/2008)

Trouwen in domein de Ghellinck.  
(Het Laatste Nieuws 6/08/2010)

Hoevegebouw in domein de Ghellinck in 
eer hersteld: Restauratie is het duurste 
project dat de gemeente ooit realiseerde. 
(Het Volk 23/11/2011)

Bovenvermelde artikels zijn te con-
sulteren in het lokaal van de heem-
kundige kring Bouveloo. 
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Op 25 juni 2011 werd het gerestaureerde Hoevegebouw op het gemeentelijk domein 
de Ghellinck officieel geopend. Daarmee kwam er een einde aan een woelige  
periode, die begon met de aankoop van het domein in 1974. Tegenwoordig wordt 
het Hoevegebouw voor tal van aciviteiten gebruikt. Eind goed al goed!

10 jaar hoevegebouw,
volg de gids

OPENINGSWEEKEND

Academische zitting
In de voormiddag vond een academi-
sche zitting plaats in aanwezigheid 
van talrijke personaliteiten, zoals 
Geert Bourgeois, viceminister- 
president van de Vlaamse regering 
en o.a. bevoegd voor toerisme, Paul 
Van Grembergen, voormalig Vlaams 
minister van cultuur, Willy Claes, 
minister van staat en bestuurslid van 
de Herberigsstichting, Jean-Pierre 
Van Der Meiren, gedeputeerde van 
de provincie Oost-Vlaanderen,  
bevoegd voor cultuur en Harold  
Herberigs, voorzitter van de  
Herberigsstichting. 

Heel aangenaam was de aanwezig-
heid van Ridder Philippe de Ghellinck 
d’Elseghem Vaernewyck en zijn 
echtgenote evenals de kinderen van 
de laatste bewoner van het kasteel, 
ridder Jacques de Ghellinck  
d’Elseghem Vaernewyck. Na de 

obligate toespraken door de heer 
Bourgeois, burgemeester Luc Vander 
Meeren en Frans Vandenhende, 
voorzitter van de heemkundige 
kring Bouveloo en het ondertekenen 
van het Gulden Boek, kon het glas 
geheven worden op de succesvolle 
renovatie en restauratie. Daarna 
konden de genodigden het gebouw 
bezoeken, begeleid door gidsen van 
Bouveloo die hen deskundige uitleg 
verstrekten.

Rondleidingen
In de namiddag en tijdens de daar-
opvolgende dag kon elke burger van 
Wortegem-Petegem zich aanmelden 

voor een gegidste rondleiding door 
het Hoevegebouw. Zij ontvingen 
eveneens de prachtige publicatie 
Bibliotheca Elseghemensis, gerea-
liseerd door de heemkundige kring 
Bouveloo, in samenwerking met het 
gemeentebestuur. Ongeveer duizend 
inwoners maakten van dit aanbod 
gebruik. 

LANGE WEG

Complottheorieën
Men kan zeggen dat er enkel heuge-
lijk nieuws was tijdens dit feestelijk 
weekend, maar toch moeten we ook 
durven stellen dat dit het sluitstuk 
was van een verhaal met vallen en 
opstaan. Daarvoor duiken we even in 
de archieven en de persberichten.

Rondleiding door Frans Vandenhende 
met de heren Claes, Bourgeois, Van  
Grembergen, De Meulemeester, Luc  
Vander Meeren, schepen Veerle  
Nachtegaele. 

“We moeten durven 
stellen dat het feeste-
lijke openingsweekend 
het sluitstuk was van 
een verhaal met vallen 
en opstaan.” 



gegidste rondleidingen konden 
plaatsvinden. En zo geschiedde. Het 
Gidsencollectief de Ghellinck was 
geboren en viert dus ook zijn tien- 
jarig bestaan. In die tien jaar werden 
jaarlijks ongeveer achthonderd be-
zoekers rondgeleid. De reacties zijn 
positief en lovend.  
De teneur kan als volgt worden 
samengevat: Opmerkelijk hoe een 
kleine plattelandsgemeente het  
heeft aangedurfd om een dergelijk 
gewaagd project aan te vatten en 
vooral om het zo stijlvol af te sluiten. 

Ik kan u, gewaardeerde lezer, enkel 
oproepen om fier te zijn op ons 
mooie en toegankelijke domein de 
Ghellinck en uw vrienden en kennis-
sen een bezoek aan te bevelen. 

- Frans Vandenhende 

INFO

Gidsencollecief de Ghellinck
T 0468 12 06 58 
heemkunde.bouveloo@telenet.be 

Een rondleiding kan vanaf zes  
personen en kost € 3  per persoon.

 
 
 
Dienst toerisme
T 056 68 81 14 
toerisme@wortegem-petegem.be 
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“In die tien jaar heeft het Gidsencollectief jaar-
lijks ongeveer 800 bezoekers rondgeleid.  
De reacties zijn positief en lovend.” 

Het gerenoveerde Hoevegebouw in 2011 
© PMR Maeyaert

Mooie toekomst
Sinds de opening van het Hoeve-
gebouw is er al veel water door 
de Schelde gestroomd. Naar mijn 
bescheiden mening zijn de meeste 
geesten gerijpt naar een positieve 
visie. Heel wat verenigingen en par-
ticulieren hebben al op verschillende 
manieren gebruik kunnen maken van 
deze fantastische plek, hetzij voor 
tentoonstellingen, voordrachten en 
lezingen, maar ook voor het vieren 
van een jubileum of het sluiten van 

een huwelijk. Zoals de kaarten nu 
liggen, oogt er nog een mooie toe-
komst.

GIDSENCOLLECTIEF

Familievereniging de Ghellinck
Een leuk gevolg van het openings-
weekend in juni 2011 en de gegidste 
rondleidingen voor de personalitei-
ten en voor de inwoners van  
Wortegem-Petegem, is de oprichting 
van het Gidsencollectief de Ghellinck. 
Een aantal van de aanvankelijke 

gidsen vond het spijtig om dit mooie 
patrimonium niet aan een ruimer pu-
bliek kenbaar te maken. Het lot heeft 
ons een handje geholpen, want kort 
na de inhuldiging van het Hoeve- 
gebouw had op het domein de dag 
van de familievereniging de Ghellinck 
plaats. 170 nakomelingen van de oor-
spronkelijke kasteelbewoners vonden 
hun weg naar Elsegem. 

Op aangeven van de aanwezige  
familieleden tijdens het openings-
weekend, werd gevraagd of er 

Het Hoevegebouw in 1943 © KIK

“De mededeling van de aankoop van het domein  
was het startschot voor een tsunami van ronkende 
krantenkoppen.”

Renovatiewerken in 2009



jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw activiteiten van november of december 2021 

publiceren in het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 1 oktober 2021 in de databank van Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be. 
Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn, kunnen opgenomen worden in het infoblad.

opgelet
Ledenactiviteiten worden niet gepubliceerd in het infoblad. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat via 056 68 81 14 of via 
gemeente@wortegem-petegem.be.

Meer activiteiten zien?
In het infoblad beperken we ons  
tot de activiteiten van gekende  
verenigingen. 

Wil je ook de commerciële  
activiteiten zien?  
Neem dan een kijkje op  
www.uitinvlaanderen.be.

alle activiteiten gaan door onder 
voorbehoud van wijzigingen in de 
coronamaatregelen.

De maatregelen kunnen wijzigen. 
Neem steeds contact op met de 
organisator voor de meest recente 
informatie. Blijf op de hoogte over 
de maatregelen via:

• www.info-coronavirus.be
• www.wortegem-petegem.be/

coronavirus
• de Wortegem-Petegem app
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  in wortegem-petegem

SEPTEMBER

een blauwe vogel
Doorlopend tot 20 september 2021 
Hoevegebouw domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 74A
jeugddienst@wortegem-petegem.be
056 68 81 14

op zoek naar onze #groeihelden
Doorlopend tot 1 januari 2023 
Ooikeplein
www.wortegem-petegem.be/groeihelden
056 68 81 14 

fotozoektocht - gezinsbond wortegem-petegem 
Tot 20 september 2021 
Ooikeplein
darline.goethals@skynet.be
056 61 39 88 

fietselingen elsegem - Elsegem leeft
Tot 30 september 2021
Woensdag van 19u - 21u
Donderdag van 14u - 17u 
Kerk Elsegem
fermelsegem@gmail.com
 

lessenreeks stretch en relax - ferm elsegem
Elke dinsdag vanaf 7 september tot en met  
16 november 2021 van 19u30 - 20u30
Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35
fermelsegem@gmail.com

gratis fototentoonstelling - cvo groeipunt
Op 18, 19, 25 en 26 september 2021 van 10u - 18u
Hoevegebouw domein de Ghellinck 
Kortrijkstraat 74A
anne.vanmaercke@vives.be

OKTOBER

groot eetfestijn - cv&v wortegem-petegem 
annulatie wegens coronamaatregelen
3 oktober 2021
 
 
beat the trail walk & run - beat the trail
9 oktober 2021 om 16u
Domein de Ghellinck
leden: € 60 / niet leden: € 65
0472 82 93 19
deketelefrank@gmail.com
 
 
festival van oost-vlaanderen - desguin kwartet 
gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid
9 oktober 2021 om 20u
Sint-Pietersstoelkerk Moregem
€ 14
lieve.debuck1@telenet.be
  
  
feestvergadering afdeling - gezinsbond  
wortegem-petegem
10 oktober 2021 van 11u - 13u
Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35 
0468 28 11 64
gezinsbond.wortegem-petegem@gmail.com

waarheden en onzin over voeding - gezinsbond  
wortegem-petegem
26 oktober 2021 van 19u30 - 22u30
Schooltje Moregem, Moregemplein 28 
0468 28 11 64
gezinsbond.wortegem-petegem@gmail.com

18-26
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Gratis onderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar de kans 
om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Het bevolkingsonderzoek 
maakt het mogelijk om borstkanker al in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. 
Voor meer informatie kun je terecht op het gratis nummer 0800 60 160.

Ontdek hoe ook jij  
kan deelnemen op  
www.bevolkingsonderzoek.be

TIJDIG  
OPSPOREN IS 
BELANGRIJK

WIJ DOEN HET. 
EN WAT DOE 

JIJ?

28 | CAMPAGNE CAMPAGNE | 29

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort in ons land. Het treft zowel 
vrouwen als mannen. Hoewel het bij mannen minder vaak voorkomt, blijft het  
belangrijk dat ook zij regelmatig hun borsten controleren. Vrouwen laten vanaf 
hun 50ste best elke twee jaar een screeningsmammografie nemen.

oktober 
borstkankermaand

bevolkingsonderzoek
In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevol-
kingsonderzoek Borstkanker. Het onderzoek moedigt 
vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke twee jaar 
een screeningsmammografie te laten nemen.  
Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je bor-
sten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van 
merkt.

Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden ontdekt. 
Daardoor is het één van de ziekten die in aanmerking 
komen voor een bevolkingsonderzoek.

tijdig opsporen is belangrijk
Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen 
verwikkelingen of een zwaardere behandeling worden 
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brieven-
bus mag verwachten? Dat kan heel eenvoudig online én 
mobiel met:

• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medi-
catieschema vinden. 

Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan 
ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

• Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing 
op het nummer 0800 60160 (van 9u en 12u en van 
13u en 16u), 

• stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be, 

• of surf naar  
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be.

Mannen en borstkanker
In België zijn er jaarlijks meer dan 10.000 vrouwen die de 
diagnose te horen krijgen, tegenover slechts iets meer 
dan 100 mannen. De overlevingskans voor vrouwen is 
echter groter dan voor mannen. Voor mannen bestaat er 
immers geen bevolkingsonderzoek borstkanker (50-69 
jaar). De meeste mannen onderzoeken hun eigen bor-
sten nooit. Ook de huisarts zal zeer zelden de borsten 
van een man onderzoeken. Gevolg: de diagnose wordt 
dikwijls te laat gesteld en dat kan fataal zijn. 

In 2018 werd de vzw BorstkankerMAN opgericht door 
vijf patiënten. Enerzijds willen ze elke mannelijke patiënt 
met raad en daad bijstaan zodat deze maximale overle-
vingskansen heeft. Ze vertegenwoordigen de mannelijke 
borstkankerpatiënten en verdedigen hen daar waar 
nodig. Anderzijds willen ze de bevolking informeren over 
het bestaan van verschillende soorten borstkankers bij 
mannen, want onwetendheid kan mensenlevens kosten. 

Namens het bestuur van de vzw BorstkankerMAN.



Wat is het verschil tussen deze 
inclusieve KLJ en andere jeugd- 
verenigingen?
JANA: “Vaak heb je verenigingen die 
zich op een specifieke doelgroep 
richten, zoals kinderen met een 
beperking, maar wij willen echt een 
gemengde groep creëren. Daarbij 
denken we bv. aan kinderen met  
een migratieachtergrond, kinderen 
zonder papieren, kinderen die in  
armoede leven. Zij verdienen alle-
maal de kans om naar een jeugd- 
beweging te gaan.

Wij hebben van KLJ Nationaal ook 
het kwaliteitslabel ‘KLJ voor ieder-
een’ gekregen voor onze werking.”

Hoe ga je juist te werk om  
tegemoet te komen aan speciale 
noden?
JANA: “Ouders kunnen een kennis-
makingsgesprek aanvragen, waarbij 
we nagaan welke noden het kind 
heeft en wat de ouders van ons 
verwachten, zodat het kind zich op 
zijn of haar gemak voelt in de groep. 

Dat kan gaan over extra materiaal 
voorzien, bv. een extra slaapzak voor 
op kamp. 
Verder voorzien we ook financiële 
hulp in de vorm van betalen in  
schijven. ”

Jouw enthousiasme is alvast duide-
lijk merkbaar. Je zit echter nog in 
de opstart, is het allemaal haalbaar 
om zo’n initiatief te trekken?
JANA: “Ik ben zeker niet alleen. We 
hebben vijf leiders, waarvan er vier 
in het bestuur zitten. 

We moeten ook niet helemaal van 
nul starten, want het lokaal en mate-
riaal is al beschikbaar. Maar we zijn 
wel blij met alle hulp die we krijgen”

Wat zijn de reacties uit jullie  
omgeving?
JANA: “Onze leiding staat ook op de 
speelpleinwerking in Wortegem- 
Petegem en daar horen ze enthou-
siaste reacties van ouders. Dat doet 
ons veel plezier. ”

Denk je ook al aan de toekomst, 
aan hoe je de motivatie kan blijven 
aanwakkeren?
JANA: “Ik denk dat we vooral naar  
elkaar moeten luisteren en een 

open, warme leiding en groep  
moeten zijn, waar iedereen durft  
te spreken. We blijven een team 
en weten dat we op elkaar kunnen 
rekenen.”

Ben je nog op zoek naar leden die 
leiding of bestuur op zich  
willen nemen?
JANA: “Beide zouden enorm welkom 
zijn. Wie interesse heeft kan steeds 
op https://kljpelmo.kljsite.be  
terecht.”

Waarom kozen jullie de nieuwe 
naam ‘KLJ Pelmo’?
JANA: “We wilden echt een nieuwe 
start. Enerzijds naar de ouders en 
kinderen toe, anderzijds omdat de 
leiding ook grotendeels nieuw is. 
Gelukkig krijgen we van de vorige 
leiding wel nog veel tips.

De naam ‘Pelmo’ dekt ons werkings-
gebied Petegem, Elsegem en Mo-
regem. Het wordt ook de naam van 
onze mascotte. Dit blijft de giraf van 
vroeger, maar in een nieuw jasje.”

Wil jij graag een getalenteerde inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talent delen?
Laat het ons weten via  e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be of per post naar 

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem ter attentie van de dienst communicatie. Vermeld de naam 
en een telefoonnummer of e-mailadres van de persoon, met een korte uitleg over zijn/haar talent.

“Wij willen een  
gemengde groep  
creëren, want elk kind 
verdient de kans om naar 
een jeugdbeweging te 
gaan.”

“We moeten vooral naar elkaar luisteren en een open, 
warme leiding en groep zijn, waar iedereen durft te 
spreken.”
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Toen KLJ Oost-Vlaanderen vroeg om de werking in Petegem opnieuw op te starten, 
twijfelde Jana Verbrugge geen moment! Haar doel: een inclusieve KLJ waar echt  
iedereen welkom is. Dankzij haar enthousiasme kon ze haar medebestuursleden 
snel overtuigen van de meerwaarde.

EIGEN KWEEK 
klj pelmo
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Lijst nuttige nummers en websites

DRINGENDE HULP AMBULANCE EN BRANDWEER (GRATIS, 24U/24) 112

DRINGENDE POLITIEHULP (GRATIS, 24U/24) 101

NIET-DRINGENDE BRANDWEERHULP (STORMSCHADE/WATEROVERLAST/WESPEN) WWW.BVLAR.BE

ANTIGIFCENTRUM (GRATIS, 24U/24)      WWW.ANTIGIFCENTRUM.BE 
070 245 245

CHILD FOCUS (NUMMER OM EEN VERDWIJNING OF SEKSUELE UITBUITING WWW.CHILDFOCUS.BE 
VAN KINDEREN TE MELDEN) (GRATIS, 24U/24)    116 000

KINDER- EN JONGERENTELEFOON (GRATIS, 24U/24, ANONIEM) WWW.AWEL.BE 
102

TELE-ONTHAAL (PRATEN IS DE EERSTE STAP) (GRATIS, 24U/24, ANONIEM)  WWW.TELE-ONTHAAL.BE 
106

ZELFMOORDLIJN (GRATIS, 24U/24, ANONIEM)  WWW.ZELFMOORD1813.BE 
1813

MELDPUNT GEWELD, MISBRUIK EN KINDERMISHANDELING (GRATIS, 24U/24, ANONIEM) WWW.1712.BE 
1712

DOC STOP (GRATIS) – CENTRALE DIENST OM 24U/24 EEN IDENTITEITSKAART OF  WWW.DOCSTOP.BE 
BELGISCH PASPOORT TE BLOKKEREN NA EEN DIEFSTAL OF EEN VERLIES. 00800 2123 2123

CARD STOP – CENTRALE DIENST VOOR HET BLOKKEREN WWW.CARDSTOP.BE EN WWW.MIJNKAART.BE 
VAN BANK-EN KREDIETKAARTEN (24U/24)  070 344 344

VEILIGHEID IN HET STATION EN OP DE TREIN (GRATIS, 24U/24) WWW.BELGIANTRAIN.BE 
 0800 30 230

INFO OVER HET CORONAVIRUS WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE 
0800 14 689

INFO OVER CORONAVACCINS WWW.LAATJEVACCINEREN.BE 

PERSOONLIJK OVERZICHT VAN UW OFFICIËLE GEGEVENS EN OVERHEIDSZAKEN WWW.BURGERPROFIEL.BE


