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voordelengids vrije tijd

voordelengids vrije tijd wortegem-petegem
de voordelen voor jou opgelijst
Vrijetijdsactiviteiten zijn er voor iedereen, maar niet iedereen is op de hoogte
van de voordelen waarvan je kan genieten.
Met deze gids hoopt het lokaal bestuur daar verandering in te brengen.

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

In onze gemeente kan je genieten van verschillende (gratis) activiteiten.
Voor sommige activiteiten heb je misschien recht op een voordeeltarief.
Hoe je dit voordeel aanvraagt, wordt steeds vermeld bij de betreffende activiteit.
Wil je eens vrijblijvend langskomen bij de sociale dienst om eventuele voordelen
voor jou te bespreken? Dat kan!
Maak een afspraak via socialedienst@wortegem-petegem.be of 056 68 00 50.
We heten jou van harte welkom op één van onze activiteiten.
Het College van Burgemeester en Schepenen

Neem contact op voor meer info
Gemeentehuis Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-petegem
T 056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
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Bibliotheek Wortegem-Petegem

Boekstart

In onze bibliotheek kunnen volwassenen en kinderen terecht voor het gratis
ontlenen van boeken, strips, tijdschriften, gezelschapsspellen, luisterboeken,
e-boeken, vertelplaten en daisyboeken (dat zijn luisterboeken voor mensen met
dyslexie of een visuele beperking).
Wil je iets opzoeken op internet? Dat kan op één van onze computers.

Boekstart wil ouders en jonge kinderen laten genieten van boeken, omdat dat
goed is voor de (taal)ontwikkeling van kinderen, de band tussen ouder en kind en
de leescultuur in het gezin.

Lid worden van de bibliotheek is gratis.
Breng je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee.
Een greep uit ons aanbod:
• Kookboeken, reisgidsen, hobbyboeken, ...
• Prentenboeken voor peuters en kleuters, eerste lezers, jongerenliteratuur,
voorleesverhalen, ...
• Detectiveromans, thrillers, romantische literatuur, humoristische boeken, …
• Voorleesmoment voor kinderen vanaf 3 jaar.

Is je kindje 15 maanden? Dan krijg je via het consultatiebureau van Kind & Gezin
een uitnodiging om een gratis peuterpakket op te halen in de bibliotheek.
Dit pakket bestaat uit een draagtas met een bad-/ knisper-/ voelboekje en een
kartonboekje.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

© Iedereen leest

Hoe aanvragen?

Contact

Hoe aanvragen?

Contact

Tijdens de openingsuren van de
bibliotheek, bij een medewerker aan
de balie. Meer info op
wortegem-petegem.bibliotheek.be

Bibliotheek Wortegem-Petegem
Rozenhof 128
9790 Wortegem-Petegem
T 055 30 99 84
bibliotheek@wortegem-petegem.be

Op uitnodiging van Kind & Gezin, je

Bibliotheek Wortegem-Petegem
Rozenhof 128
9790 Wortegem-Petegem
T 055 30 99 84
bibliotheek@wortegem-petegem.be
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haalt het pakket af in de bibliotheek.
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Huis van het kind

Zwemmen tegen verminderd tarief
Inwoners van Wortegem-Petegem
kunnen via het lokaal bestuur een
korting bekomen op de aankoop van hun
beurtenkaart of abonnement in zwembaden
‘zwem.com’ in Oudenaarde en ‘de Treffer’ in
Waregem.

Het lokaal bestuur werkt inzake opvoedingsondersteuning samen met het Huis
van het Kind regio Oudenaarde. Zo kunnen de ouders van Wortegem-Petegem
meegenieten van heel wat aanbod in de regio.
Ook in Wortegem-Petegem zelf worden er regelmatig gratis infoavonden
georganiseerd rond de opvoeding van kinderen en jongeren.

Dit initiatief kwam er dankzij het burgerparticipatieproject BuurtBouwers.

Een voorbeeld:
• Een voordracht over zindelijkheid,
• EHBO bij baby’s.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Een voorbeeld:
Een inwoner van Oudenaarde betaalt 69,30 euro voor een gezinskaart in zwembad ‘zwem.com’ in Oudenaarde, een inwoner van Wortegem-Petegem betaalt
hiervoor 91,20 euro. Je kan mits het voorleggen van je aankoopbewijs een terugbetaling ontvangen van 21,90 euro.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Hoe aanvragen?
• Je komt met je aankoopbewijs en ID-kaart langs op het gemeentehuis en je
ontvangt een contante terugbetaling.
• Je stuurt een e-mail met je bankrekeningnummer en het aankoopbewijs
in bijlage naar het gemeentebestuur. Je ontvangt je terugbetaling op je
bankrekening.

Hoe aanvragen?

Contact

Contact

Inschrijven voor de infosessies kan via
de dienst welzijn.

Dienst welzijn
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
huisvanhetkind@wortegem-petegem.be

Sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be
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Sportkampen

Zeker SPorten

Je ontvangt een korting van 20% op het inschrijvingsgeld, wanneer je een 2de
kind uit hetzelfde gezin inschrijft voor een sportkamp dat doorgaat tijdens
dezelfde week.

Je wilt sporten wanneer het jou past?
Doen!

Een voorbeeld:
Je schrijft een kind in voor het omnisportkamp in sporthal de Ruffel en betaalt
hiervoor 50 euro. Je schrijft ook een kleuter in voor het kleutersportkamp in
domein de Ghellinck tijdens dezelfde week. Je ontvangt een korting van 20% op
het inschrijfbedrag van de kleuter. Je betaalt voor hem dus 50-10 = 40 euro.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Zeker Sporten ondersteunt je met een sportpakket op jouw maat.
Of je nu ’s morgens vroeg traint voor een marathon of samen met je collega’s
elke donderdag een fietstocht maakt, Zeker Sporten staat je bij met deskundig
sportadvies, fitte tips en een bijhorende sportverzekering.
Sporten is gezond en dat willen we zo houden!
Je kan, onder andere, kiezen uit volgende
verzekeringen:
Solo – voor individuele sporters die veilig
en bewust bewegen: € 20 per jaar.
Gezin – voor gezinnen die veilig en goed
verzekerd sporten: € 35 per jaar.

Dit voordeel is beschikbaar voor
iedereen.

Hoe aanvragen?

Contact

Hoe aanvragen?

Contact

De korting wordt automatisch
toegepast.

Sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be

Vraag jouw sportverzekering aan via
www.zekersporten.be.

Sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be
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Bewegen op verwijzing

seniorenturnen
Bewegen op Verwijzing
tracht, iedereen die dit
nodig heeft, aan het
bewegen te krijgen.
Op verwijzing van de
huisarts kan een patiënt
beroep doen op een
beweegcoach die de
patiënt zal begeleiden in
de eerste stappen van “het
bewegen” en motiveren
om vol te houden.

Ben je 55+ en heb je zin in één wekelijks sportief uurtje?
Dan is dit de ideale kans om je conditie te verbeteren of op peil te houden.
Je kan elke dinsdag van 15u00 tot 16u00 uur terecht in de sporthal De Ruffel te
Petegem.
Onze enthousiaste lesgever geeft jou een boeiende en aangepaste mix van
conditieoefeningen, bewegen op muziek, balsporten, … en dit allemaal onder
leeftijdsgenoten.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Hoe ziet de begeleiding er uit? Samen met je coach maak je een persoonlijk
beweegplan op maat van jouw leven. De bewegingen zijn eenvoudig, leuk en
makkelijk vol te houden. Je coach helpt je op weg en motiveert je.
Met de tips van je coach kan je meer bewegen in je vrije tijd, tijdens verplaatsingen, thuis en op je werk.
Hoeveel kost het?
• Normale prijs voor individuele begeleiding: € 5/kwartier.
• Prijs met verhoogde tegemoetkoming (VT): € 1/kwartier.
Sommige mutualiteiten betalen dit bedrag (deels) terug.
Meer informatie vind je op www.bewegenopverwijzing.be.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Hoe aanvragen?

Contact

Hoe aanvragen?

Contact

Ga naar je huisarts, hij/ zij maakt een
verwijsbrief op.

Sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be

Koop een tienbeurtenkaart bij de
sportdienst voor € 20.

Sportdienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be
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VZW Buitenschoolse kinderopvang Knipoog

OCMW-Tarief voor kinderopvang

VZW Knipoog biedt buitenschoolse kinderopvang aan aan kinderen van 2.5 tot
12 jaar die in Wortegem-Petegem school lopen of wonen. Op de tarieven wordt
een korting gegeven van 25% wanneer meerdere kinderen van hetzelfde gezin
aanwezig zijn. Dit gebeurt automatisch.

Het OCMW kan beslissen om een kortingstarief toe te kennen voor de opvang
van kinderen tussen 0 en 2,5 jaar, lager dan de berekening door Kind & Gezin.
De huidige kortingstarieven kan je terugvinden op
https://www.vvsg.be/samenleven-gezin-welzijn/kinderopvang-en-gezinsbeleid/
ocmw-tarief-kinderopvang.

Als de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal
tarief van 50% worden toegekend. Dit wordt individueel besproken met de coördinator en eventueel de sociale dienst van het OCMW.

Dit voordeel is beschikbaar voor mensen met een beperkt budget.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Hoe aanvragen?

Contact

Hoe aanvragen?

Contact

Via de coördinator van Knipoog of via
de sociale dienst (er dient een sociaal/
financieel onderzoek te gebeuren).

vzw BKO Knipoog
Gotstraat 1 - 9790 Wortegem-Petegem
T 056 75 85 25
info@vzw-knipoog.be

Via de sociale dienst (er dient een
financieel onderzoek te gebeuren of
cliënten hun financiële situatie dient
gekend te zijn).

OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be
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Gemeentelijke speelpleinwerking Speelkriebels
Het speelplein ‘Speelkriebels’ is er voor iedereen: zowel kinderen van WortegemPetegem als van buiten de gemeente zijn welkom! Speelkriebels richt zich tot
kinderen vanaf 3 jaar tot en met het 6de leerjaar.
Als je in Wortegem-Petegem woont, dan betaal je per volle dag 8 euro. Voor een
halve dag betaal je 4 euro.
Woon je niet in Wortegem-Petegem, dan betaal je 10 euro per dag en 5 euro voor
een halve dag.

sociaal tarief speelkriebels, kadee ateljee en
tieneractiviteiten
Gezinnen die ondersteund worden door het OCMW genieten van volgend sociaal
tarief:
• Speelkriebels: € 1 per dag.
• Kadee Ateljee: 75% korting.
• Tieneractiviteiten: 75% korting.

Dit voordeel is beschikbaar voor mensen met een beperkt budget.

Je ontvangt een korting van 20% op het inschrijvingsgeld, wanneer je een 2de
kind uit hetzelfde gezin inschrijft voor dezelfde speelpleindag.
Een voorbeeld:
Je schrijft jouw zoon en dochter in voor een dagje Speelkriebels in de zomervakantie. Jullie wonen in Wortegem-Petegem dus betaal je voor jouw zoon € 8,
voor jouw dochter krijg je 20 % korting waardoor je slechts € 6,4 betaalt.

Dit voordeel is beschikbaar voor Iedereen.

Hoe aanvragen?

Contact

Hoe aanvragen?

Contact

De korting wordt
automatisch toegepast.

Jeugddienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be

Via de sociale dienst (er dient een
financieel onderzoek te gebeuren of
cliënten hun financiële situatie dient
gekend te zijn).

Jeugddienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be
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Terugbetaling kadervorming

Socio-cultureel participatiefonds

Volgde je een cursus om (hoofd)animator te worden of ben je al leiding in een
jeugdvereniging en volgde je een extra cursus? Dan betaalt de jeugddienst een
deel van de kosten terug. Vraag hiervoor zeker een bewijs van deelname aan de
organisatie waar je je cursus hebt gevolgd.

Personen die ondersteund worden door het OCMW kunnen een tussenkomst
krijgen in lidgelden van verenigingen, culturele uitstappen, sport- of culturele
activiteiten op schoolfactuur, lidgeld school voor anderstaligen,..

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Dit voordeel is beschikbaar voor mensen met een beperkt budget.

Hoe aanvragen?

Contact

Hoe aanvragen?

Contact

Vul het aanvraagformulier op
wortegem-petegem.be/beleven/
verenigingsleven/subsidies in en geef
dit af bij de jeugddienst. Voeg ook een
bewijs van deelname toe.

Jeugddienst
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be

Via de sociale dienst (er dient een
financieel onderzoek te gebeuren of
cliënten hun financiële situatie dient
gekend te zijn).

OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be
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Toelage deelname sport- jeugd- en cultuurverenigingen

Iedereen verdient vakantie

De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan het OCMW voor de
terugbetaling van inschrijvingsgelden of gerelateerde kosten om deel te nemen
aan een sport- jeugd- of cultuurvereniging.

We sturen iedereen op vakantie met het aanbod van het Netwerk Iedereen
Verdient Vakantie. Dankzij het partnerschap met meer dan 560 partners is
er voor elk wat wils. In ons aanbod vind je daguitstappen, vakantieverblijven,
groepsverblijven en georganiseerde vakanties.

Een voorbeeld:
Jouw zoon of dochter wil graag starten met voetballen. Het OCMW kan tussenkomen in de kosten voor het inschrijvingsgeld voor de club maar ook voor de
aankoop van voetbalschoenen en kledij.

Dit voordeel is beschikbaar voor mensen met een beperkt budget.

Het aanbod, de voorwaarden en voorbeelden kan je terugvinden in hun brochure
of op www.iedereenverdientvakantie.be.

Dit voordeel is beschikbaar voor mensen met een beperkt budget.

Hoe aanvragen?

Contact

Hoe aanvragen?

Contact

Via de sociale dienst (er dient een
financieel onderzoek te gebeuren of
cliënten hun financiële situatie dient
gekend te zijn).

OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be

Via de sociale dienst (er dient een
financieel onderzoek te gebeuren of
cliënten hun financiële situatie dient
gekend te zijn).

OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be
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Rap op stap kantoor oudenaarde
Het Rap op Stap kantoor van Oudenaarde is vrij toegankelijk voor mensen uit
Wortegem-Petegem met een Kaba-kaart. Het kantoor zorgt ervoor dat mensen
eenvoudiger en goedkoper op reis kunnen gaan, daguitstappen kunnen maken en
kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het Rap op Stap kantoor heeft dus
als doelstelling de vrijetijdsparticipatie van mensen met een beperkt budget te
bevorderen.
WAAR EN WANNEER?
Maandag van 13u30 tot 16u00.
Donderdag van 9u00 tot 12u00.
Ontmoetingsruimte van de Sociale Kruidenier
Sociaal Huis - Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

Fiscaal attest i.v.m. de uitgaven voor de opvang van
kinderen
Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken
voor de opvang van hun kinderen. Dat geldt ook voor kinderopvang door scholen,
het jeugdwerk of de sportsector.
De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 14 jaar en voor
kinderen met een zware handicap beneden de 21 jaar.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

Hoe aanvragen?

Dit voordeel is beschikbaar voor mensen met een beperkt budget.

De attesten hoeven niet aangevraagd te worden, ze worden opgestuurd ten
laatste voor maart van het aanslagjaar (het jaar waarin men de inkomsten en
uitgaven van het voorgaande jaar aangeeft).

Hoe aanvragen?

Contact

Contact

Via het Rap Op Stap Kantoor Oudenaarde.

OCMW Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be

Meer informatie via de dienst verantwoordelijk voor de opvangactiviteit:
• Speelkriebels, Kadee Ateljee en tieneractiviteiten: jeugddienst
• Jeugdverenigingen: jeugddienst
• Sportkampen: sportdienst
• Kinderopvang: vzw BKO Knipoog
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Terugbetaling via de mutualiteit

Interessante websites

Heel wat mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug voor
jeugdkampen en (sport)verenigingen. Wat jouw voordelen precies zijn vind je op
de website van jouw ziekenfonds.

• www.wortegem-petegem.be
Op de website van de gemeente vind je meer informatie over alle voordelen en onze (gratis) activiteiten.

Dit voordeel is beschikbaar voor iedereen.

• www.uitinvlaanderen.be
Op Uit in Vlaanderen vind je heel wat (gratis) activiteiten in eigen streek en
daarbuiten.

Hoe aanvragen?
Via de website van jouw ziekenfonds vind je jouw voordelen terug.
De formulieren die ingevuld moeten worden om te genieten van jouw voordeel
mag je binnenbrengen bij de verantwoordelijke dienst voor de activiteit, of bij de
verantwoordelijke van de vereniging.
Na deelname aan de speelpleinwerking Speelkriebels ontvangen alle ouders een
standaardformulier dat aanvaard wordt door alle mutualiteiten.

• www.rechtenverkenner.be
De rechtenverkenner geeft jou een online overzicht van sociale rechten:
• premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid,
wonen, welzijn, energie ...
• voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met
een handicap, werkzoekenden, ...
• door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en
lokale overheid.

Contact
Meer informatie via de dienst verantwoordelijk voor de activiteit of bij de
verantwoordelijke van de vereniging of club.
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Het ocmw heeft heel wat te bieden!

sociale dienst

poetsdienst

klusjesdienst

belauto

maaltijden aan huis

strijkwinkel

voor meer info kan je terecht op onze website
www.wortegem-petegem.be/ocmw
OCMW Wortegem-Petegem
360° sociaal

@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

