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Wortegem-Petegem zet wandelen, fietsen en gastronomisch genieten in de kijker

Drone filmt mooiste plekjes voor
nieuwe toeristische campagne
WORTEGEM-PETEGEM

PAUL DARRAGAS

MAARTEN VAN TIEGHEM
SCHEPEN VAN TOERISME

“In een oase van rust
en groen valt in onze
gemeente heel wat te
beleven”
De firma Ghently uit Laarne
bracht met een drone de be
langrijkste bezienswaardighe
den en het landschap in beeld.
Het filmpje zal via de sociale
media worden verspreid. In de

Eva De Schryver
(Open VLD),
OCMWvoorzit
ter en schepen
voor Sociale Za
ken, Welzijn, Se
niorenbeleid en
Huisvestingge
vel, neemt defi
nitief ontslag. In
februari had ze wegens rugpro
blemen haar mandaten tijdelijk
neergelegd. Om zich volledig te
kunnen focussen op haar revali
datie doet ze dat nu voor de rest
van de bestuursperiode. Peter
Dick (Open VLD), die haar al
verving, neemt zowat al haar ta
ken over. Schepen Mark Van
Neste (Open VLD) neemt defini
tief haar bevoegdheid voor ICT
over. Rita de Jaegher vervangt
haar als OCMWraadslid en Lie
ve Ectors, ondervoorzitter van
de lokale afdeling, neemt het
partijvoorzitterschap van De
Schryver over. (jdd)
DIKKELVENNE

PDV

“We zetten de twee voor
naamste troeven van onze ge
meente in de kijker: prachtige
wandel en fietsroutes en gas
tronomische genieten in een
oase van rust en groen”, opent
schepen van Toerisme Maar
ten Van Tieghem (Open VLD).
In een promotiefilm worden
beelden uit de verschillende
deelgemeenten van Worte
gemPetegem getoond.

Schepen definitief
out door rugproblemen

IF

De gemeente WortegemPe
tegem lanceert haar toeris
tische campagne met een
promofilmpje, gratis post
kaarten, een horecagids en
een nieuwe wandel en
fietsroute. Het landelijke
karakter van de gemeente
wordt extra in de verf gezet.

DE PINTE
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Schepen Maarten Van Tieghem en schepen Veerle Nachtegaele stellen de nieuwe Hoeveroute en horecagids voor.

horecazaken zijn intussen
postkaarten ‘Groeten uit Wor
tegemPetegem’ verdeeld.
“Met de uitgave van een ho
recagids willen we niet enkel
het gastronomisch aanbod in
WortegemPetegem in de kij
ker zetten, maar ook onze ge
zellige cafés en het verblijfs
toerisme in onze charmante
B&B's promoten”, zegt Van
Tieghem. “Er is ook een inter
actieve onlineversie waar je
kan filteren op onder andere
openingsdagen, prijsklasse,
toegankelijkheid voor rol

stoelgebruikers of de aanwe
zigheid van een feestzaal. Een
leuk extraatje zijn de wistje
dat'jes die je kennis laten ma
ken met bezienswaardigheden
in de buurt en jaarlijkse eve
nementen die door lokale co
mités georganiseerd worden.
Voor de sportievelingen geven
we ook een overzicht van de
wandel en fietsroutes die het
grondgebied doorkruisen.”
Een van de wandel en fiets
routes is de nieuwe Hoever
oute. Het parcours van 41 ki
lometer slingert langs histori

sche
hoeves,
andere
bezienswaardigheden en ver
schillende horecazaken. “Alle
toeristische acties ontstonden
in de schoot van de denktank
‘Toerisme’, waarin vrijwilli
gers een viertal keer per jaar
samenkomen om te brainstor
men over hoe WortegemPe
tegem nog meer in de kijker
kan worden gezet. De toeris
tisch dienst kon voor de reali
satie van de nieuwe campagne
ook rekenen op de medewer
king van de lokale fotoclub
Mewop”.

Eerst tegen AA Gent, dan
België op groot scherm
Nu vrijdag krijgt SC Dikkelven
ne voor het tweede jaar op rij AA
Gent op bezoek. Vorig jaar was
het een wedstrijd tussen twee
kampioenenploegen en verloor
SC Dikkelvenne met het klein
ste verschil van de Buffalo's.
Toch kijkt ook dit jaar SC Dik
kelvenne, die in derde klasse
amateur speelt, uit naar de der
by. De match tegen AA Gent be
gint om 19 uur op het terrein
van SC Dikkelvenne, Hofkouter
straat in Dikkelvenne. Na de
wedstrijd is iedereen welkom op
het terrein voor de kwartfinale
van het EK: België  Wales op
groot scherm. (edp)

