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2WOORD VOORAF

Beste inwoner van Kruishoutem,

Trots stellen wij u de 7de editie van de gemeentelijke infogids voor. 

In deze geactualiseerde wegwijsbrochure vindt u alle informatie over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening die wij u aanbieden.
Ook de toeristische troeven van onze gemeente komen ruim aan bod. 

Sedert begin dit jaar werd het diftarsysteem op het containerpark operationeel. Onder de rubriek ‘Milieu’ zetten we nogmaals alle regels
over het juiste gebruik van het containerpark op een rij.   

Om uw zoektocht naar een bepaald item te vergemakkelijken bundelden we alle info per thema.  

Stelt u onjuistheden vast of vindt u  iets niet terug, geef dit gerust door aan de infodienst op het nr. 09 333 71 84 of per e-mail
infodienst@kruishoutem.be. Bij een volgende editie houden wij graag rekening met uw opmerkingen. 

De uitgeverij PUBLI-touch zorgde voor de lay-out, de afwerking en de bedeling van deze gids.

Tenslotte danken wij graag de vele adverterende bedrijven en handelaars.

Het college van burgemeester en schepenen,

Kris Nachtergaele Kristof Callens Joop Verzele
Gemeentesecretaris         Schepen van informatie en communicatie Burgemeester

Het gemeentebestuur is enkel verantwoordelijk voor de informatieve gegevens in deze infobrochure. De gegevens en de bedragen in deze
gids zijn vermeld onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen na deze datum. De firma Publi-touch, Oudebaan 246a te 3000 Leuven, is ver-
antwoordelijk voor de advertenties. 
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3SITUERING EN ONTSTAAN VAN KRUISHOUTEM

Situering
Kruishoutem is een gemeente gelegen in het zuidwesten van Oost-
Vlaanderen, en situeert zich tussen Deinze, Oudenaarde en Ware-
gem. De heuvelrij op het grondgebied van Kruishoutem vormt de
scheiding  tussen de Scheldevallei en de Leievallei en kan als dus-
danig beschouwd worden als een grensgebied van de Vlaamse Ar-
dennen. In het noorden wordt Kruishoutem begrensd door Petegem
(Deinze), in het noord-oosten door Nazareth, in het oosten door
Ouwegem en Huise (Zingem), in het zuidoosten door Mullem, Eine
en Ooike (Oudenaarde). Verder hebben we ten zuiden van Kruis-
houtem Wortegem-Petegem, ten zuidwesten Waregem, ten westen
Zulte en Olsene (Zulte) en in het noordwesten Machelen (Zulte).
De E17 doorkruist Kruishoutem in het noordwesten.

Ontstaan
Talrijke archeologica uit de Steen- en Metaaltijden tonen aan dat
Kruishoutem reeds millennia vóór het begin van onze tijdrekening
bewoningsactiviteiten kende. En ook uit de Gallo-Romeinse en Me-
rovingische tijd zijn er belangwekkende archeologische vondsten
die inzake kolonisatiegeschiedenis het lokale belang ver overstij-
gen.

Een voorname reden hiervoor is de zeer specifieke geografische
ligging.

Kruishoutem ligt immers pal op het talud tussen Laag- en Midden
België: de noordelijke sites Marolle en Lozer behoren nog gedeel-
telijk tot de noordelijke Zandstreek en liggen lager dan + 15 m,
terwijl de meer zuidelijke "Kapellekouter" (+ 70 m) in de Zand-
leemstreek ligt.

De eerste kerk stond hoogstwaarschijnlijk op de Kapellekouter en
had Sint-Pieter als patroonheilige. Toen in de Middeleeuwen de ge-
meenschap (van op de Kapellekouter) zich verplaatste naar de hui-
dige kern werd de Sint-Elooiskerk gebouwd. Wanneer in het midden
van de 19de eeuw de kerk te klein werd, werd zij gesloopt om
plaats te maken voor de huidige kerk (1855).

De thans verdwenen Merovingische site Houtem (847, Hultheim =
bewoonde kern nabij een bos) is de historische voorloper van de
huidige woonkern die zich duidelijk op een kruispunt van regionale
wegen situeert. De dorpskern ligt in het komvormig brongebied van
de Molenbeek, vlakbij de waterscheidingskam tussen het Schelde-
en Leiebekken. Het prefix ‘kruis’ werd naar verluidt toegevoegd
na 1174 toen de plaatselijke parochiegemeenschap een Kruisreliek
uit het Heilig Land ontving.

In het jaar 1670 verleende Lodewijk XIV de toestemming om een
jaarmarkt in te richten. In de 18e eeuw bestond op woensdag,
vanaf 12 uur, een lijnwaadmarkt en periodieke paarden- en vee-
markten. Vanaf 1841 werd er ook op dinsdag een markt ingericht
die speciaal voor landbouwproducten bestemd was. Langzamer-
hand gingen hier de eieren de hoofdrol spelen totdat deze de be-
langrijkste markt van West-Europa werd na de Tweede
Wereldoorlog.

Dankzij een bloeiende artisanale lijnwaadindustrie kende Kruis-
houtem in de 18de en 19de eeuw – voorlopig althans - zijn demo-
grafisch hoogtepunt. Vanaf het begin van de 20ste eeuw
specialiseerde de landbouwsector zich nadrukkelijk in de pluim-
veeteelt en leghennen. Deze meer grootschalige teeltwijze is niet
los te koppelen van de productie van zgn. ‘samengestelde veevoe-
ders’ in het naburige Deinze. Omdat de pluimveeteelt behoort tot
de niet grondgebonden veehouderij kon Kruishoutem deze status
tijdens de jongste decennia niet bestendigen, zodat het pluimvee
vooral in de folklore voortleeft. In de laatste decennia van de 20ste
eeuw kende Kruishoutem een zekere industriële ontwikkeling,
voornamelijk aan de overkant van de E17, met gunstige tewerk-
stellingseffecten.

4WAPENSCHILD, VLAG EN LOGO VAN KRUISHOUTEM

Beschrijving van het wapenschild
"gevierendeeld, één van goud met een leeuw van sabel, genageld
en getongd van keel, twee van goud met een kruis van keel, ge-
kantonneerd van zestien geknotte adelaars van lazuur, drie van
hermelijn met een kruis van keel, beladen met vijf rozen van goud,
vier van keel met tien ruiten van zilver, geplaatst 3,3,3,1 over alles
van keel met een faas van goud, het schild gestopt met de kroon
van negen parelen, waarvan vijf opgezet tussen de omgebogen
punten van de uitschulpingen en vier geplaatst in elk der uitschul-
pingen en gehouden door twee wilden in vleeskleur, omgord met
gebladerte en steunend op hun knots in natuurlijke kleur"

Logo 
In dit beeldmerk springt vooral de eivorm in het oog, die verwijst
naar de eiergemeente die Kruishoutem is. Met de open deur willen
we benadrukken dat onze gemeente gastvrij en uitnodigend is voor
inwoners en bezoekers. U kunt deze open deur ook beschouwen
als een poort naar de Vlaamse Ardennen. 
Het golvende landschap dat u ziet, typeert onze groene, landelijke
gemeente waar sympathieke rust heerst. 
De gele boog staat voor dynamiek en levendigheid, die terug te
vinden is in de economische bedrijvigheid, de verenigingen en de
gemeentediensten. Deze boog symboliseert ook de recreatieve
routes die we rijk zijn en de verbindingswegen die onze gemeente
doorkruisen. 

De krachtige slagzin: ‘Ei-vol vitaliteit!’ versterkt het levendige en
bruisende imago van de gemeente.

Vlag van Kruishoutem
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5IDENTITEITSGEGEVENS VAN KRUISHOUTEM

Kruishoutem is ontstaan uit een fusie van de dorpen Kruishoutem,
Nokere, Wannegem-Lede en Lozer. 

Kruishoutem, gekenmerkt door zijn heuvelachtig karakter, kan
zowat beschouwd worden als de voorpoort van de Vlaamse Arden-
nen en heeft in belangrijke mate zijn landelijkheid behouden. De
sympathieke rust kan men vooral ervaren in de kleinere kerkdorpen
met hun pittoreske sfeer. 

Kruishoutem heeft ook vele toeristische troeven: naast zijn lande-
lijk karakter zijn er 6 kastelen, een molen, een uitkijktoren, meer-
dere natuurgebieden en vele eeuwenoude hoeves. Deze zijn te
ontdekken via meerdere recreatieve wandel- en fietsroutes. 
Kruishoutem is van oudsher bekend als het eierdorp bij uitstek,
iets wat nog steeds leeft zowel op economisch vlak (wekelijkse ei-
erprijzen) als in diverse evenementen (Gulden Eifeesten, reuzen-
gilde).

Maar naast zijn landelijk en residentieel karakter, is Kruishoutem
ook een zeer dynamische, moderne en welvarende gemeente.  
Kruishoutem vormt het knooppunt van diverse verbindingswegen,
heeft een bloeiende middenstand, een industrieterrein gelegen
aan de E17 en een ambachtelijke zone.  

Maar het kenmerkt zich ook door een volwaardige dienstverlening
naar zijn inwoners, met goed uitgebouwde gemeentediensten, bi-
bliotheek, sportinfrastructuur, cultureel centrum, jeugdhuis, ge-
meentelijk onderwijs, containerpark, brandweer en dienst 100. 

Ook kenmerkend is het bloeiende socio-cultureel verenigingsleven,
de vele sport- en jeugdverenigingen en de diverse jaarlijkse eve-
nementen en feestelijkheden. 

Het gemeentebestuur streeft er dan ook dagelijks naar om al deze
kenmerken van onze gemeente te helpen bestendigen en deze dy-
namiek verder uit te bouwen.

Provincie Oost-Vlaanderen
Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
Administratief arrondissement Oudenaarde
Kanton Kruishoutem

Sinds de fusie van de gemeenten op 01.01.1977 telt onze gemeente
3 deelgemeenten: Lozer, Nokere en Wannegem-Lede.

Omtrek: 125 202 meter
(uit het Provinciaal Geografisch Informatiesysteem)

Totale oppervlakte: ± 4 675 ha (kadastraal)

Oppervlakte per deelgemeente:
Kruishoutem:                      2 684 ha
Nokere:                              673 ha
Wannegem-Lede:                579 ha
Lozer:                    1 076 ha

Postcodes:
Kruishoutem en Lozer               9770
Nokere                                     9771
Wannegem-Lede                       9772

Hoogste punt van Kruishoutem:
Kapellekouter (±70 m boven de zeespiegel)

Aantal inwoners op 01.01.2015   
                                           Mannen         Vrouwen           Totaal
Kruishoutem                             2659               2674              5333
Lozer                                         714                668              1382 
Nokere                                      388                360              748
Wannegem-Lede                         331                339              670
Totaal                                       4092               4041              8133

5.1 Identificatieprofiel 5.2 Cijfergegevens



Infogids 2015-2016

7

6GEMEENTEBESTUUR

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van de gemeente,
samengesteld uit raadsleden, de burgemeester en de schepenen.
De gemeenteraadsleden worden rechtstreeks gekozen voor zes
jaar. Onze gemeenteraad bestaat, met inbegrip van de burgemees-
ter en de schepenen, uit 19 leden.
Hun taak is alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij
een aangelegenheid expliciet is toevertrouwd aan de burgemeester
of aan het college.
Zo is de gemeenteraad onder meer bevoegd voor:
• de personeelsformatie;
• goedkeuren van reglementen en verordeningen;
• opdrachten voor aanneming van werken;
• gemeentebelastingen;
• de vaststelling van de gemeentebegroting;
• het nemen van initiatieven op gebied van milieu, cultuur,

jeugd, verkeer, sport, welzijn, onderwijs …
De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar, meestal de
tweede maandag van de maand, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De zittingen zijn openbaar, behalve wanneer het om per-
soonsgebonden aangelegenheden gaat.
De verslagen van de gemeenteraad kunt u raadplegen op de ge-
meentelijke website onder de rubriek Bestuur en Diensten / Ge-
meenteraad. 

De gemeenteraadsleden:
Joop Verzele                                     Burgemeester 
                                                       Voorzitter gemeenteraad   CD&V        Brugstraat 11                   9770 Kruishoutem         0473 49 31 95
Hannelore Verzele                             Schepen                           CD&V        Olsensesteenweg 22        9770 Kruishoutem         0478 28 29 13
Rita Vande Moortele                          Schepen                           CD&V        Deinsesteenweg 234         9770 Kruishoutem         0474 27 53 90
Kristof Callens                                  Schepen                           CD&V        Waregemsestraat 92         9771 Kruishoutem         0499 24 17 16
Robrecht Bothuyne                            Schepen                           CD&V        Hoogstraat 35                  9770 Kruishoutem         0478 21 91 47
Baron Bernard della Faille d’Huysse   Schepen 
                                                       OCMW-voorzitter 
                                                       (raadgevende stem)          CD&V        Kasteelstraat 36               9770 Kruishoutem         09 383 50 27
Martin Haerinck                                Gemeenteraadslid             CD&V        Groenestraat 4                9770 Kruishoutem         09 383 64 78
Benoit Vanden Heede                        Gemeenteraadslid             CD&V        Boekweitstraat 10            9770 Kruishoutem         09 383 54 04
Patrick Dierick                                  Gemeenteraadslid             CD&V        Lozerbosstraat 11            9770 Kruishoutem         09 383 64 79
Lut Follens                                        Gemeenteraadslid             CD&V        Vaddenhoek 1                  9772 Kruishoutem         0498 12 85 45
Hendrik Cnockaert                            Gemeenteraadslid             CD&V        Lindeknokstraat 39          9770 Kruishoutem         0473 81 24 75
Astrid Van Huffel                               Gemeenteraadslid             Open Vld   Winkelkouter 46              9770 Kruishoutem         0477 40 92 72
Eveline Delbaere                               Gemeenteraadslid             CD&V        Wandelstraat 10               9771 Kruishoutem         056 61 19 21
An Norga                                          Gemeenteraadslid             CD&V        Waregemsestraat 36         9771 Kruishoutem         09 383 70 63
Julie Vanhoutteghem                        Gemeenteraadslid             CD&V        Bunderstraat 22               9770 Kruishoutem         0475 59 10 28
Nathalie De Ruyck                             Gemeenteraadslid             CD&V        Nokerepontweg 6             9772 Kruishoutem         0474 30 13 97
Filip Geysens                                    Gemeenteraadslid             Open Vld   Warandestraat 5              9770 Kruishoutem         09 321 04 83
Luc Vandenabeele                             Gemeenteraadslid             CD&V        Waregemsesteenweg 129  9770 Kruishoutem         09 383 68 08
Tom Van Autreve                               Gemeenteraadslid             N-VA         Wijkhuizestraat 6             9770 Kruishoutem         0472 69 01 80
Jan Herman                                      Gemeenteraadslid             N-VA         Waregemsesteenweg 11   9770 Kruishoutem         09 383 75 23
Kris Nachtergaele                              Gemeentesecretaris                                                                                                    09 333 71 11

• het toezicht op het gemeentelijk personeel;
• afleveren van bouw- en verkavelingsvergunningen;
• het onderhouden van gemeentewegen;
• het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand;
• …

Ons schepencollege bestaat uit de burgemeester en 5 schepenen.
De burgemeester zit de wekelijkse vergadering van het schepen-
college voor. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het schepencollege is in belangrijke mate het beleidsbepalend or-
gaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks be-
stuur van de gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht
om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds
zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan
het college:
• het beheer van de gemeentelijke eigendommen;
• het beheer van de inkomsten en de uitgaven van het gemeen-

tebestuur;
• de leiding van de gemeentewerken;

6.1 De gemeenteraad

6.2 Het college van burgemeester
en schepenen
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Burgemeester
Joop Verzele
Burgemeester – CD&V
Brugstraat 11
Tel. 0473 49 31 95 
joop.verzele@kruishoutem.be

Taakverdeling:
• algemeen beleid 
• burgerlijke stand en bevolking
• personeel
• veiligheid: politie, brandweer, civiele bescherming en preven-

tie
• financiën

Zitdag op het gemeentehuis:
• iedere dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. 

(uitgezonderd de 3de dinsdag van de maand)
• iedere zaterdag van 9.00 u. tot 11.00 u. en op afspraak.

tel. 09 333 71 27
bureel 3 - gelijkvloers

Schepenen
Hannelore Verzele
Eerste schepen – CD&V
Olsensesteenweg 22
Tel. 0478 28 29 13
hannelore.verzele@kruishoutem.be

Taakverdeling:
• jeugd
• cultuur
• ontwikkelingssamenwerking
• (kunst)onderwijs
• juridische aangelegenheden 

Zitdag op het gemeentehuis:
zaterdag van 10.00 u. tot 12.00 u. en op afspraak.
Tel. 09 333 71 83
Bureel 14b – eerste verdieping

Rita Vande Moortele
Tweede schepen – CD&V
Deinsesteenweg 234
Tel. 0474 27 53 90
rita.vandemoortele@kruishoutem.be

Taakverdeling:
• sociale zaken
• welzijn
• gezin, kinderopvang
• gehandicaptenbeleid
• seniorenbeleid
• huisvesting
• verkeer en mobiliteit
• tewerkstelling
• kerkelijke aangelegenheden

Zitdag op gemeentehuis:
• dinsdag van 10.00 u. tot 11.30 u. 
• donderdag op afspraak
• zaterdag van 10.00 u. tot 11.00 u. 

Tel. 09 333 71 80
Bureel 13 - 1ste verdieping

Kristof Callens
Derde schepen - CD&V
Waregemsestraat 92
Tel. 0499 24 17 16
kristof.callens@kruishoutem.be

Taakverdeling:
• leefmilieu
• informatie en communicatie
• ICT
• feestelijkheden
• toerisme
• recreatie

Zitdag op het gemeentehuis:
zaterdag van 9.30 u. tot 11.30 u. en na afspraak

tel. 09 333 71 82
Bureel 12 – 1ste verdieping

Robrecht Bothuyne
Vierde schepen – CD&V
Hoogstraat 35
Tel. 0478 21 91 47
robrecht.bothuyne@kruishoutem.be

Taakverdeling:
• openbare werken
• energie
• lokale economie
• sport
• land- en tuinbouw

Zitdag op het gemeentehuis:
zaterdag van 9.30 u. tot 11.30 u. en op afspraak
Tel. 09 333 71 81
Bureel 14a - 1ste verdieping

Baron Bernard della Faille d’Huysse
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter - CD&V
Kasteelstraat 36
Tel. 09 383 50 27
bernard.dellafaille@kruishoutem.be

Taakverdeling:
• ruimtelijke ordening
• vergunningenbeleid (bouw- en milieuver-

gunningen)
• dorpscentra en dorpsvernieuwing tijdens de planfase
• waterzuivering en rioleringsbeleid
• OCMW

Zitdag:
woensdag en zaterdag van 9.30 u. tot 11.00 u.  
Tel. 09 333 71 45
Klein gemeentehuis, Markt 3 – 1ste verdieping

Gemeentesecretaris
Kris Nachtergaele
Markt 1
Tel. 09 333 71 11
secretaris@kruishoutem.be

Bevoegdheden:
• algemene leiding en coördinatie van de

gemeentelijke diensten.
Bereikbaar iedere werkdag in de voormiddag
na afspraak.
Bureel 1 – gelijkvloers
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7OCMW

Baron Bernard della Faille d’Huysse
OCMW- voorzitter 
Kasteelstraat 36
Tel. 09 383 50 27
bernard.dellafaille@kruishoutem.be

Zitdagen:
• woensdag en zaterdag van 9.30 u. tot

11.00 u. 

Tel. 09 333 71 45
Bureel OCMW - Markt 3 – 1ste verdieping

Georges Nagels
OCMW-secretaris
Markt 3, Kruishoutem

Tel. 09 333 71 42
georges.nagels@ocmw.kruishoutem.be

Zitdagen:
• woensdag van 14.00 u. tot 17.00 u.
• zaterdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en na afspraak

Bureel OCMW- Markt 3 – 1ste verdieping

Het OCMW heeft tot taak iedereen van de gemeente in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid. Hiervoor biedt het OCMW aan hulpbehoevenden een dienstverlening aan die van curatieve, preventieve, materiële, sociale,
medische, sociaal-medische of psychologische aard kan zijn.

De leiding van het OCMW wordt verzekerd door de OCMW-voorzitter, die tevens de OCMW-raad voorzit. Deze raad regelt alles wat tot de be-
voegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet dit anders bepaalt.
Onze OCMW-raad telt 9 leden en vergadert minstens eenmaal per maand. De zittingen zijn openbaar.
Meer informatie over de dienstverlening van het OCMW vindt u in rubriek 10.3.

Wim Van Tieghem
Financieel beheerder
Markt 1, Kruishoutem
Tel. 09 333 71 22 – Fax 09 333 71 13
financieelbeheerder@kruishoutem.be

Zitdagen:
• elke werkdag van 9.00 u. tot 11.30 u. en

na afspraak

Bureel gemeentehuis – Markt 1 
1ste verdieping

7.1 OCMW-bestuur

Naam                                                                                         adres                                                             telefoonnummer  partij
Baron Bernard della Faille D'Huysse  voorzitter                            Kasteelstraat 36               9770 Kruishoutem   09 383 50 27         CD&V
Patrick De Bruyne                            plaatsvervangend voorzitter Ledepontweg 4                 9772 Kruishoutem   09 383 81 39         CD&V
Karlien De Feyter                            raadslid                               Pastorijstraat 5                9770 Kruishoutem   09 383 60 03         CD&V
Jozef De Serrano                             raadslid                               Leedsestraat 4                 9772 Kruishoutem   09 383 61 62         Open Vld
Anja Vanderstraeten                        raadslid                               Warandestraat 9               9770 Kruishoutem   0479 60 70 25       CD&V
Marleen Raes                                   raadslid                               Oudenaardsesteenweg 3a 9770 Kruishoutem   09 383 52 62         CD&V
Magda Declerck                               raadslid                               Deinsesteenweg 218         9770 Kruishoutem   0475 66 83 85       N-VA
Kristien Van Houtte                         raadslid                               Ijzerbergstraat 5              9770 Kruishoutem   09 383 72 88         CD&V
Marc Van Cauwenberghe                  raadslid                               Waregemsestraat 2           9771 Kruishoutem   09 383 54 57         CD&V

7.2 OCMW- raadsleden
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8INFORMATIE EN INSPRAAK

Voor algemene informatie over het gemeentebestuur, de gemeen-
tediensten, vragen in het kader van de openbaarheid van bestuur
(inzage van bestuursdocumenten), gemeentelijke reglementen,
enz. kunt u steeds terecht bij de informatiedienst (09 333 71 84 –
infodienst@kruishoutem.be).

Gemeentelijke informatie vindt u in het maandelijks informatie-
blad ’t Eierdopje, in deze infogids en op de gemeentelijke website
www.kruishoutem.be. Uiteraard kunt u tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis ook steeds terecht bij de medewerkers van
het gemeentebestuur. 

8.1.1. ’t Eierdopje
Het gemeentelijk informatieblad verschijnt 10 maal per jaar (niet
in februari en augustus) en informeert u over zowel gemeentelijke
als bovenlokale aangelegenheden. Ook verenigingen kunnen via dit
medium hun werking en activiteiten bekendmaken. 

Wenst u een artikel en of foto te laten opnemen in ’t Eierdopje,
stuur deze dan tijdig door naar eierdopje@kruishoutem.be. De ui-
terste inzenddatum staat steeds vermeld in het vorige nummer en
de jaarlijkse planning vindt u terug op de gemeentelijke website. 
Voor meer informatie: infodienst - tel. 09 333 71 84 –
infodienst@kruishoutem.be.

8.1.2. Gemeentelijke website / digitale nieuwsbrief
Via www.kruishoutem.be komt u vliegensvlug te weten wat er reilt
en zeilt in de gemeente. Wie up-to-date wil blijven, schrijft zich
in voor de digitale nieuwsbrief die dan wekelijks in uw mailbox ge-
post wordt. 

Alle gegevens op de site zijn per thema duidelijk en overzichtelijk
onderverdeeld in diverse rubrieken. Dankzij de zoekfunctie vindt
u na een paar muisklikken de informatie die u wenst. 

8.1.3. E-Loket® 
Het elektronisch loket is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk
via de website van het gemeentebestuur (www.kruishoutem.be).

Volgende diensten en documenten kunt u via het elektronisch loket
aanvragen/bestellen/melden: 
Burgerzaken
• adreswijzigingen, identiteitsdocumenten, beroepswijziging, af-

stand van organen, verkiezingen, aanvraag van uittreksels ...
• geboorten, nationaliteit, huwelijken, echtscheidingen, overlij-

dens, erkenningen, adopties, laatste wilsbeschikking, genea-
logische opzoekingen, aanvraag van uittreksels …

In het geval u een document wenst te bestellen, dient u zich aan
te melden met uw rijksregisternummer (zie SIS-kaart) en uw naam.

Meldingskaarten 
• meldingen aan het gemeentebestuur over het straatmeubilair,

de openbare werken, milieuhinder, groenvoorziening, verkeers-
problemen.

Gemeentepremies voor 
Milieu
• Grondontleding
• Groenbemesting
Sociale zaken
• Premie voor personen die instaan voor de thuisverzorging van

een gehandicapte of zwaar zieke persoon
• Premie voor ouders of wettelijke vertegenwoordigers die één

of meerdere gehandicapte kinderen ten laste hebben
Lokale economie
• Steunmaatregelen voor ondernemers

Jeugd / sport / cultuur                
• Werkingstoelage voor jeugdverenigingen in kader van jeugd-

werkbeleidsplan
• Tussenkomst ten behoeve van socio-culturele verenigingen, bij

de huur van audiovisueel materiaal in het kader van socio-cul-
turele, jeugd- en sportactiviteiten

• Tussenkomst in de inschrijvingskosten voor het volgen van een
vormingscursus erkend door het Agentschap sociaal-cultureel
werk                                                                                                 

• Projectsubsidie voor occasionele jeugdinitiatieven
• Projectsubsidie voor podiumactiviteiten
• Subsidie voor sportverenigingen

Stand dossier 
Controleer zelf de stand van zaken van een dossier. Hiervoor hebt
u het refertenummer nodig van een vroegere aanvraag of aangifte.
Druk daarom steeds uw aanvraag af, uw refertenummer staat
hierop vermeld.

Ondersteuning ten behoeve van de verenigingen
• Gebruik van gemeentelijk materiaal
• Gebruik van gemeentelijk transport
• Gebruik van de infoborden

Gemeentelijke adviesorganen
Een aantal adviserende raden staat de gemeentelijke bestuursor-
ganen bij in hun beleid. 

8.2.1. Milieuraad 
De milieuraad adviseert de gemeente over het gemeentelijk mi-
lieu- en natuurbeleid. Hij wordt om advies gevraagd over de jaar-
lijkse beleidsnota inzake milieu en natuur en over het gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan.
De milieuraad vergadert minstens viermaal per jaar.

De milieuraadsleden voor de bestuursperiode 2013-2018 zijn:
Voorzitter:                     Hubert Deconinck 
                                      (Landelijke Bedrijfsgilde)
Ondervoorzitter:             Katrien Thomaes (ABVV)
Schepen van Leefmilieu:Kristof Callens
Secretaris:                      Ann Vanaerde, milieuambtenaar

Leden:   
Rik De Smet                     Natuurpunt
Monique Huys                  Natuurpunt
Hervé Claeys                    Goodplanet
Rudy Van Hove                 Gezinsbond Kruishoutem
Thomas De Bruyne           ACV Kruishoutem
Jef Buckens                     Landelijke Bedrijfsgilde
Marijke Verlinden             Jachtvereniging WBE 
                                      Zuid-Oost-Vlaanderen
Nadine Van Assche            Unizo
Isabelle De Clercq            Vrije Basisschool
Marc Clauwaert                Milieudeskundige

Plaatsvervangende leden: 
Sylvain Lamont                ACV Kruishoutem
Christian De Smet            Landelijke Bedrijfsgilde
Joachim Verhelst              Landelijke Bedrijfsgilde
Marie Kympers                 JNM
Carl Dedeken                   Unizo
Peter Heyde                     Gezinsbond Kruishoutem

8.2.2. Cultuurraad 
De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal
cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.
In de Algemene Vergadering zetelen 26 verenigingen, 3 onafhan-
kelijken en 3 waarnemers met raadgevende stem.

8.1 Informatie

8.2 Inspraak
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Bestuur: 
Voorzitter:                      Filip Gevaert (Willemsfonds)
Ondervoorzitter:             Pierre Gyselinck (KVG)
Penningmeester:             Wim Willemijns (Civiele Bescherming vzw)
Secretaris:               Bart Victor, cultuurbeleidscoördinator 
                                      (waarnemend lid)

Leden:
Guy Vanhoutte                Davidsfonds
Myriam Desmeyter           Gezinsbond Kruishoutem
Rudy Gheysens                Heem- en Geschiedkundige Kring 
                                      Hultheim
Marc Degezelle                Landelijke Gilde
Marc Herroelen               Reuzengilde
Hilde ’t Kindt                   vtbKultuur
Dirk Meuret                     Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 
                                      Kruishoutem
Carine Anecaert              Beheersorgaan bibliotheek
Rita Penninck                  onafhankelijk
Siegfried Staes                onafhankelijk
Dominique De Keyzer       onafhankelijk

Hannelore Verzele, schepen van cultuur (waarnemend lid)
Bart Ravelingien, afdelingshoofd welzijnszaken (waarnemend lid)

8.2.3. Jeugdraad
De jeugdraad helpt mee aan de uitbouw van het jeugdbeleid. Daar-
naast organiseren zij jaarlijks een aantal activiteiten voor de Kruis-
houtemse jeugd.

Voorzitter (onafhankelijk) Trui Martens
Ondervoorzitter (Chiro Singa) Matti Tack 
Penningmeester (KSJ)     Sanne Van Thuyne
Secretaris                       An Van Lancker, 
                                      jeugdambtenaar

Stemgerechtigde leden:
Chiro Vlinderia                 Eva Van Troos 
Chiro Vlinderia                 Laura Polfliet
Jeugdharmonie                Gauthier Dhont
Jeugdharmonie                Marie Coussens
KSJ                                  Joachim Vercaemer
KSJ                                  Carlito Gryp 
KLJ                                  Jarno Wauters
KLJ                                  Stijn De Clercq 
Chiro Singa                      Simon De Ruyck 
Chiro Singa                      Thomas Van Parijs
JNM                                 Axel Heyerick
JNM                                 Klara Bolckmans
Jeugdhuis Nuitgang          Andries Fonteyne
Scouts & gidsen Inch Allah Jolien Buckens
Scouts & gidsen Inch Allah Jeroen Musschoot
Onafhankelijk lid             Tessa Van den Heede
Onafhankelijk lid             Sofie Van Autreve
Onafhankelijk lid             Eva Volckaert 

Waarnemende leden (niet-stemgerechtigd)
Schepen van Jeugd          Hannelore Verzele

8.2.4. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(GECORO)

Deze commissie geeft advies aan het schepencollege en de ge-
meenteraad over allerlei zaken in verband met de ruimtelijke or-
dening op het niveau van de gemeente. Enkele adviesdomeinen:
aanplantingen, aanleg nutsvoorzieningen, belangrijke bouwvergun-
ningen, verkavelingen …
De commissie speelde ook een belangrijke rol in de totstandkoming
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Voorzitter:                     Pieter Van Oost
Secretaris:                     Kris Nachtergaele, gemeentesecretaris
Verslaggever:                 Koen De Meester, 
                                      stedenbouwkundig ambtenaar 
Deskundig lid:                 Maria Vanderlinden
Plaatsvervangend 
deskundig lid:                 Marcel Heistercamp

Andere leden:                 André Wandels
                                      Lieven Vanderhaegen
                                      Sylvia Vercruysse
                                      Sylvain Lamont
                                      Anny Andries

Plaatsvervangende leden: Rik Desmet
                                      Ignace Isebaert
                                      Christian Desmet
                                      Elza Van De Wiele
                                      Peter Berlamont

8.2.5. Beheersorgaan van de plaatselijke openbare 
bibliotheek

Voorzitter:                     Herbert Lecomte
Ondervoorzitter:             Lut Follens
Secretaris:                     Carine Anecaert, bibliothecaris

Andere leden:                 Lima De Baere
                                      Edwin De Poortere
                                      Nathalie De Ruyck
                                      Famke Dhondt
                                      Sharon Vancoppernolle
                                      Jan Herman
                                      Luc Vandenabeele
                                      Julie Vanhoutteghem
                                      Hannelore Verzele

8.2.6. Schoolraad  
Geleding ouders              Els Verbeke, voorzitter 
                                      Kristof Meere
                                      Annelies Vroman

Geleding personeel         Marleen Everaert
                                      Geert De Clercq
                                      Nele Vanhoutte, ondervoorzitter

Geleding lokale gemeenschap
                                      Bea Gheeraert
                                      Johan Van Cauwenberghe
                                      Sabine Van Den Heede

Karline Rogiers, secretaris
Peter Berlamont, directeur
Hannelore Verzele, schepen van Onderwijs

8.2.7. Gemeentelijke sportadviesraad
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:                      Sylvain Lamont  
                                      (Joggingclub Sporthal Kruishoutem)
Ondervoorzitter:            Muriel Marlier 
                                      (KVC Nokere Kruishoutem)
Secretaris:                     André Rogge 
                                      (Judo Asahi 90 Kruishoutem)

Leden:                            Sébastien Beels (TC Sportec)
                                      Rosa De Vogelaere 
                                      (Badmintonclub Drop-It) 
                                      Donald Vanneste (Volleybal Kruvoc)
                                      Geert Callewaert 
                                      (Sportcomité Kruishoutem)

Robrecht Bothuyne, schepen van Sport
Niels Vanhee, sportgekwalificeerd ambtenaar

Taken
• advies geven aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen

initiatief, hetzij op verzoek (cfr. sportbeleidsplan en subsidie-
reglement);

• creëren van een overleg- en samenwerkingsplatform tussen de
verenigingen en instanties actief in de sector sport en recreatie;

• initiatieven voorstellen op gebied van sportbeoefening en ka-
deropleiding.

De gemeentelijke sportadviesraad staat ieder jaar in voor de or-
ganisatie van het sportgala, waarbij de meest verdienstelijke spor-
ters gehuldigd worden. 
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Administratieve ondersteuning:
Sportdienst
Woestijnestraat 13, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 62 31
sportdienst@kruishoutem.be

In de algemene vergadering van de sportadviesraad zetelt er een
vertegenwoordiging van de lokale sportverenigingen.

8.2.8. Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
(GROS)

Dit gemeentelijk adviesorgaan heeft als doel:
• op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies

uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende ontwikke-
lingssamenwerking;

• de bevolking informeren en sensibiliseren over het Noord-Zuid-
beleid;

• initiatieven nemen en stimuleren om het draagvlak voor ont-
wikkelingssamenwerking binnen de gemeente te vergroten;

• de verschillende Kruishoutemse organisaties, initiatieven en
personen actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking onder-
steunen en bij het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
betrekken.

Samenstelling:
Voorzitter:                     Bart Hellin (onafhankelijk)
Ondervoorzitter:            Nele Van Havere (onafhankelijk)
Secretaris:                     Bart Victor (ambtenaar welzijnszaken) - 
                                      waarnemend lid

Leden:                            Rita Willemijns (Samacol Binshua)
                                      Karine Haerinck (vzw Non Profit)
                                      Els Beeusaert (Demaro Gambia vzw)
                                      Marie-Jeanne Kinet-Laroy 
                                      (vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda)
                                      Bernadette Van Ommeslaeghe 
                                      (Rode Kruis afdeling Zingem - Kruishoutem)
                                      Loreredana Valentino (Afractie vzw) 
                                      Marcel Lootens (Damiaanactie)
                                      Freddy Vereecke (onafhankelijk)
                                      Greetje Allaert (onafhankelijk)

Waarnemende leden (niet-stemgerechtigd)
Patrick Dierick (ACW / coöperatie Benin) 
Hannelore Verzele (Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking) 
Bart Ravelingien (Afdelingshoofd Welzijnszaken) 

8.2.9.  Beheersorgaan CC De Mastbloem
Het beheersorgaan van de Mastbloem adviseert het gemeentebe-
stuur over het gebruikers- en tariefreglement, optimalisering ver-
huur, gebruik en infrastructuur.

Voorzitter:                     Bruno Polfliet Heem- en geschied-
                                      kundige Kring Hultheim)
Ondervoorzitter:          Patrick Dierick (CD&V)
Secretaris:                     cultuurbeleidscoördinator, Bart Victor 
                                      (waarnemend lid)

Andere leden:                Hervé Claeys (Davidsfonds)
                                      Dirk Meuret (Kon.Harmonie St.-Cecilia)
                                      Marc Van Cauwenberghe 
                                      (Nokere Koerse vzw)
                                      Hervé Taelman 
                                      (Gezinsbond Kruishoutem)
                                      Achiel De Coninck (Ziekenzorg)
                                      Wim Willemijns (Civiele Bescherming vzw)
                                      Filip Gevaert (Cultuurraad)
                                      Hendrik Cnockaert (CD&V)
                                      Lut Follens (CD&V)
                                      Eveline Delbaere (CD&V)
                                      Benoit Vanden Heede (CD&V)
                                      Vicky Van Den Haute (Open vld)
                                      Kristof Wittouck (N-VA)       

Waarnemende leden (niet-stemgerechtigd)
Hannelore Verzele, schepen voor Cultuur
Carine Anecaert, bibliothecaris
Bart Ravelingien, afdelingshoofd Welzijnszaken
Mia Callewaert, Ballet Attitude

8.2.10. Beheersorgaan sporthal en omliggende 
sportinfrastructuur

Het beheersorgaan beschikt over een advies- en initiatiefrecht in-
zake het beheer en de exploitatie van de sporthal en de omlig-
gende sportinfrastructuur (Kerkakkers).

Het beheersorgaan kan adviezen en voorstellen formuleren met
betrekking tot: 
• de verdere inrichting en uitrusting van de sporthal en de om-

liggende sportinfrastructuur;
• het financiële beleid dat betrekking heeft op beide infrastruc-

turen (budget, jaarrekening, enz.);
• de concessiecontracten en de huurovereenkomsten die door

het gemeentebestuur worden afgesloten met betrekking tot
voormelde infrastructuur; 

• beheer en toekomstige ontwikkeling van de sporthal en omlig-
gende sportinfrastructuur, programmatie eigen organisaties;

• noden en behoeften van de gebruikers, tarieven, verbeterings-
voorstellen … ; 

• de gemeentelijke beleidsplanning meer bepaald met betrek-
king tot de onderdelen over de sporthal en de omliggende
sportinfrastructuur.

Samenstelling:
• Afgevaardigden sportverenigingen en/of individuele gebrui-

kers of deskundigen: Guy Norga (TC Sportec), Annelies Eggern
(Ballet Attitude), Marleen Raes (Volleybalclub Kruishoutem Kru-
voc), Marc Van Cauwenberghe (KVC Nokere Kruishoutem), Bert
Taelman (Judoclub Asahi ’90 Kruishoutem);

• Afgevaardigde sportraad: Sylvain Lamont;
• Afgevaardigden politieke fracties in de gemeenteraad:

Hendrik Cnockaert (CD&V), Patrick Dierick (CD&V), An Norga
(CD&V), Eveline Delbaere (CD&V), Tom Van Autreve (NVA), Filip
Geysens (OpenVLD);

• Waarnemende leden: schepen van Sport Robrecht Bothuyne,
sportgekwalificeerd ambtenaar Niels Vanhee.

Alle briefwisseling richt u aan het college van burgemeester en
schepenen, Markt 1, 9770 Kruishoutem.

              Algemeen telefoonnummer: 09 333 71 34
              Algemeen faxnummer: 09 333 71 13
              gemeentebestuur@kruishoutem.be
              www.kruishoutem.be

Iedere dienst is rechtstreeks bereikbaar via telefoon of e-mail (zie
verder bij de respectievelijke rubrieken).

• Maandag – vrijdag: 8.00 u. tot 12.00 u. 
• Maandagnamiddag: 13.00 u. tot 18.00 u.
• Iedere zaterdagvoormiddag (enkel dienst burgerzaken): 

9.00 u. tot 12.00 u. 

In de namiddag zijn de gemeentediensten gesloten voor het pu-
bliek. Voor dringende gevallen kunt u zich aanmelden via de par-
lofoon aan de hoofdingang van het gemeentehuis.

9.1 Contact met het gemeentebestuur

9GEMEENTELIJKE DIENSTEN

9.2 Openingsuren gemeentehuis
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9.4.1. Gemeentesecretaris
Kris Nachtergaele
09 333 71 11
bureel 1 – gelijkvloers
secretaris@kruishoutem.be

Taken en bevoegdheden:
De gemeentesecretaris is de hiërarchisch hoog-
ste ambtenaar van de gemeente en heeft de al-
gemene leiding over de gemeentelijke diensten.
Hij vervult de functie van lokaal overheidsmanager.

Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van
de door de gemeenteraad en het schepencollege te behandelen
dossiers. De secretaris woont de vergaderingen van de bestuursor-
ganen bij en staat in voor de notulering ervan. 

De gemeentesecretaris fungeert tevens als budgethouder voor aan-
gelegenheden inzake dagelijkse werking.

De gemeentesecretaris verzorgt ook de externe relaties van het
gemeentebestuur.

Als hoofd van het personeel kunt u steeds (na afspraak) bij hem
terecht voor het signaleren van klachten en problemen in verband
met het gemeentepersoneel of de werking van de diverse dien-
sten.

9.4.2. Financieel beheerder
Wim Van Tieghem
09 333 71 22
bureel 16 - eerste verdieping
financieelbeheerder@kruishoutem.be

De financieel beheerder leidt de financiële
dienst en is verantwoordelijk voor de inning
van de ontvangsten en de betaling van de uit-
gaven van de gemeente.
Hij is tevens verantwoordelijk voor de controle op de wettigheid
van de verbintenissen van de gemeente, voert de boekhouding en
geeft financieel advies aan het college van burgemeester en sche-
penen. 

9.3 Organogram

9.4 Beleid en Management
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9.4.3. Managementteam (MAT)
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeen-
telijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering
en de beleidsevaluatie.
Het managementteam waakt over de eenheid in de werking en de
kwaliteit, organisatie en werking van de gemeentelijke diensten
en over de interne communicatie.
Anderzijds fungeert het managementteam als verplicht overlegor-
gaan in bepaalde gemeentelijke aangelegenheden: o.m. voor de
vaststelling van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling
van het personeel en bij de opmaak van de meerjarenplanning en
de budgetten.
Tot slot staat het de gemeentesecretaris bij in zijn taken, o.m. in-
zake de ondersteuning van de politieke besluitvorming.

Het managementteam van de gemeente Kruishoutem bestaat uit:
• de gemeentesecretaris, voorzitter van het MAT;
• de financieel beheerder;
• de beleidscoördinator, secretaris van het MAT;
• het afdelingshoofd Welzijnszaken;
• het afdelingshoofd Grondgebiedzaken;
• de burgemeester, lid met raadgevende stem.

9.5.1. Beleidscoördinator 
Karlien Torck
09 333 71 28
bureel 2 - gelijkvloers
karlien.torck@kruishoutem.be

De beleidscoördinator biedt, op diverse terreinen, een juridisch-
administratieve ondersteuning aan de gemeentesecretaris. 

9.5.2. Secretariaat
Christel Gistelinck
Administratief medewerkster
09 333 71 11
bureel 10 - eerste verdieping
secretariaat@kruishoutem.be

Het secretariaat biedt een algemene, admi-
nistratieve en logistieke ondersteuning aan
de gemeentesecretaris.
Deze medewerkster staat in voor de administratieve voorbereiding
en afhandeling van de dossiers en stukken van de vergaderingen
van de gemeenteraad en het schepencollege en de verwerking van
de inkomende en uitgaande briefwisseling.

9.5.3. Financiële dienst
Wim Van Tieghem
Financieel Beheerder
09 333 71 22 

Romain Claeys
boekhouder 
Christine Nachtergaele
administratief medewerkster
09 333 71 24 
bureel 17 
eerste verdieping
rekendienst@kruishoutem.be

Deze ambtenaren staan in voor:
• het opmaken van de meerjarenplanning en het budget;
• het voorbereiden van de gemeentebelastingen (huisvuil, mo-

toren, tweede verblijven ...);
• het voeren van de gemeentelijke boekhouding.

U kunt hier terecht voor alle inlichtingen in verband met de ge-
meentelijke belasting- en  retributiereglementen.

9.5.4. Infodienst
Lutgart Parmentier
Administratief medewerkster
09 333 71 84
Bureel 9 – eerste verdieping
infodienst@kruishoutem.be

Taken: 
• bijwerken van de gemeentelijke website;
• opmaken van de tweejaarlijkse infogids;
• opmaken van de schoolbrochure;
• versturen van persberichten;
• redactie van de bestuurlijke informatie en de eindredactie van

het gemeentelijk informatieblad ’t Eierdopje.

9.6.1. Afdeling Welzijnszaken
Afdelingshoofd Bart Ravelingien
09 333 71 86
Bureel 20 - 1ste verdieping
bart.ravelingien@kruishoutem.be

Het afdelingshoofd welzijn is verantwoordelijk
voor het aansturen van de diensten sport (met
inbegrip van de sporthal), toerisme, senioren,
ombudsdienst, jeugd, cultuur (met inbegrip
van het cultureel centrum), sociale zaken, gezondheidszorg, kin-
deropvang en de bibliotheek. Hij is aldus eindverantwoordelijke
voor de goede werking van de diverse diensten binnen deze afde-
ling. 

9.6.2. Afdeling Grondgebiedzaken
Afdelingshoofd Lieven Van Laer
09 333 71 14
Bureel 8 – gelijkvloers
grondgebiedzaken@kruishoutem.be

Het afdelingshoofd Grondgebiedzaken geeft
leiding aan de diensten ruimtelijke ordening,
stedenbouw, mobiliteit, milieu en openbare
werken en is de eindverantwoordelijke voor
alle dossiers binnen deze afdeling.

9.6.3. Dienst Burgerzaken
Diensthoofd Ils Capan
09 333 71 32
Bureel 6 - gelijkvloers 
burgerzaken@kruishoutem.be

Het diensthoofd Burgerzaken staat in voor de
leiding en de goede werking binnen de dienst
bevolking en burgerlijke stand alsook voor een
goede dienstverlening naar de inwoner toe.

9.7.1. Afdeling Welzijnszaken

9.7.1.1.  Ombudsdienst 
Carine Ketels
Administratief medewerkster
09 333 71 27
Bureel 4 – gelijkvloers
ombudsdienst@kruishoutem.be

De gemeentelijke ombudsdienst biedt een veelzijdige, informa-
tieve en administratieve dienstverlening aan de bevolking. Hier
kunt u terecht met allerhande vragen en problemen. 

9.5 Ondersteunende diensten

9.6 Dienstverlening

9.7 Dienstverlening per afdeling
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Dit is ook het juiste adres voor:
• hulp bij het invullen van formulieren, tussenkomsten en door-

verwijzingen naar andere administraties en instanties;
• het gebruik van de lichtkrant;
• reservatie en informatie CC ‘De Mastbloem’.

9.7.1.2. Dienst Toerisme
Carine Ketels 
Administratief medewerkster
09 333 71 27 
Bureel 4 – gelijkvloers
ombudsdienst@kruishoutem.be

U kunt bij deze dienst terecht voor:
• een stratenplan;
• folders van fiets- en wandelroutes in Kruishoutem en omstre-

ken;
• toeristische brochures;
• toeristische informatie. 

9.7.1.3. Dienst Sociale Zaken
Carine Ketels 
Seniorenconsulente
09 333 71 27 
Bureel 4 – gelijkvloers
ombudsdienst@kruishoutem.be

Hier moet u zijn voor: 
• aanvragen voor pensioenen (rust- en overlevingspensioen), in-

komensgarantie voor ouderen (IGO), buitenlands pensioen, ver-
vroegd pensioen en inlichtingen in verband met rustpensioenen
(werknemer + zelfstandige);

• aanvragen voor tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integra-
tie- en inkomensvervangende tegemoetkoming, eraan verbon-
den sociale en fiscale voordelen, parkeerkaarten enz.

• aanvragen gemeentelijke premies:
- voor personen die instaan voor de thuisverzorging van 

een persoon met een handicap of zwaar zieke persoon;
- aan de ouders of wettelijke vertegenwoordiger die één 

of meerdere kinderen ten laste hebben met een 
handicap.

9.7.1.4. Cultuurdienst
Bart Victor
Cultuurbeleidscoördinator
09 333 71 15
bureel 17 - 1ste verdieping
cultuurdienst@kruishoutem.be

Lutgart Parmentier
Administratief medewerkster
09 333 71 84
Bureel 9 - 1ste verdieping
infodienst@kruishoutem.be

De cultuurdienst staat in voor:
• de coördinatie van de verschillende aspec-

ten van het gemeentelijk cultuurbeleid;
• de opmaak en de uitvoering van het cul-

tuurluik van de gemeentelijke meerjaren-
planning, m.i.v. van de
subsidiereglementen; 

• het secretariaat van de cultuurraad en het beheersorgaan van
cultureel centrum De Mastbloem;

• de organisatie of coördinatie van culturele manifestaties en ac-
tiviteiten i.s.m. de cultuurraad en lokale en bovenlokale part-
ners (bv. organisatie tentoonstellingen, concerten,
11-juliviering, Erfgoeddag, Open Monumentendag, Week van
de amateurkunsten ...)

• de dagelijkse leiding en het beheer van het cultureel centrum
‘De Mastbloem’;

• de behandeling van de aanvragen voor het organiseren van eve-
nementen.

De cultuurdienst is tevens het gemeentelijk aanspreekpunt voor
ondersteuningsvragen van socio-culturele verenigingen of vragen
m.b.t. het gemeentelijk cultuurbeleid.

Volgende premies kunnen bij de cultuurdienst aangevraagd wor-
den:
• financiële tussenkomst aan verenigingen bij de huur van audi-

ovisueel materiaal in het kader van socio-culturele, jeugd- en
sportactiviteiten;

• projectsubsidie voor podiumactiviteiten.

De subsidiereglementen liggen ter inzage op de cultuurdienst of
zijn te raadplegen via de website van de gemeente.

9.7.1.5. Dienst Ontwikkelingssamenwerking
Bart Victor
Ambtenaar Welzijnszaken 
09 333 71 15
bureel 17 - 1ste verdieping
bart.victor@kruishoutem.be

De dienst ontwikkelingssamenwerking staat
in voor:
• de coördinatie van het gemeentelijk be-

leid voor ontwikkelingssamenwerking;
• de opmaak en de uitvoering van het luik ontwikkelingssamen-

werking van de gemeentelijke meerjarenplanning; 
• het secretariaat van de gemeentelijke raad voor ontwikkelings-

samenwerking (GROS), m.i.v. de ondersteuning van hun initia-
tieven en activiteiten (bv. Wereldfeest);

• de organisatie van de gemeentelijke solidariteitsactie.

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks, samen met vrijwilligers
en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de
gemeentelijke solidariteitsactie in de week van 11 november.

Via een financiële inzamelactie d.m.v. huis-aan-huis omhaling
wordt een lokale organisatie, actief op vlak van ontwikkelingssa-
menwerking, ondersteund.

Voor stortingen die hiervoor in aanmerking komen wordt een fis-
caal attest ter beschikking gesteld.

9.7.1.6. Jeugddienst
An Van Lancker, jeugdambtenaar
09 333 71 29                    
Bureel 18 - 1ste verdieping  
jeugddienst@kruishoutem.be
facebook ‘Tienerwerking X-houtem’

De jeugddienst staat in voor:
• de administratieve ondersteuning van het

gemeentelijk jeugdwerk (o.a. jeugdbeleid
binnen gemeentelijk beleid);

• het beleidsvoorbereidend werk voor de sector jeugd; 
• de administratieve ondersteuning van de jeugdraad en het

jeugdhuis;
• het beheer van de gemeentelijke infrastructuur die betrekking

heeft op de jongerenvoorzieningen (o.a. de jeugdwerklokalen),
de gemeentelijke speelpleinen (speelplein de Moerastuin en
speelplein in de Platanendreef te Lozer), het jeugdhuis;

• de organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking Eilaba,
SWAP en andere occasionele initiatieven voor de jeugd;

• vorming van animatoren en verantwoordelijken inzake het
jeugdwerk;

• het overleg en de opvolging van de vakantieopvang ‘Het Eier-
nest’ door vzw Komma; 
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• het in beeld brengen van het aanbod rond kinderopvang binnen
de gemeente aan de hand van meldpunt kinderopvang en de
gemeentelijke website; 

• opvoedingsondersteuning o.a. door de inrichting van een Huis
van het Kind en infoavonden. De jeugddienst is het aanspreek-
punt inzake alle vormen van hulpverlening voor jongeren. 

De jeugdambtenaar vervult tevens een coördinatie- en bemidde-
lingsfunctie tussen de jeugd, jeugdverenigingen en het gemeente-
bestuur.

Volgende premies kunnen bij de jeugddienst aangevraagd worden:
• een werkingstoelage ten voordele van jeugdverenigingen; 
• een tussenkomst in de inschrijvingskosten voor het volgen van

een vormingscursus binnen het jeugdwerk (bv. cursus animator
en hoofdanimator, inleidingscursus jeugdverenigingen …)

• een projectsubsidie voor occasionele jeugdinitiatieven.

De subsidiereglementen liggen ter inzage op de jeugddienst of zijn
te raadplegen via de website van de gemeente.

9.7.1.7. Bibliotheek
Waregemsesteenweg 22, Kruishoutem
Tel. 09 333 71 39 
Fax 09 333 71 13              
Carine Anecaert, bibliothecaris
                                      

Bibliotheekmedewerkers:
Nadine Geysens                
Mieke Dhaenens               
Karlien Rogiers                 
Annie Van Kwikenborne    

Meer informatie over de bibliotheek vindt u in rubriek 12.

9.7.1.8. Sportdienst
Woestijnestraat 13
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 62 31 – Fax 09 383 83 67
sportdienst@kruishoutem.be
De gemeentelijke sportdienst bestaat uit:

• Niels Vanhee, sportgekwalificeerd ambtenaar
• Hans De Clercq, sportverantwoordelijke
• Michaël Meisman, administratief/technisch assistent  

• Martine Dhondt, Katrien Meganck, Thérèse Dierick, Aniana Ide
en Ellen Bral; permanentie, onderhoud en cafetaria

• Peter Heyde, technisch medewerker

De sportdienst staat in voor:
• het ontwikkelen, organiseren en coördineren van sportkampen

en sportmanifestaties;
• het gebruik en de promotie van de gemeentelijke sporthal

(m.i.v. de reservaties en onthaal);
• informatieverstrekking met betrekking tot diverse sportinitia-

tieven; 
• contacten leggen met diverse sportorganisaties, verenigingen

en gebruikers van de sportaccommodaties;
• het beleidsvoorbereidend werk voor de sector sport.

Meer informatie over de sporthal vindt u terug onder rubriek 13.

9.7.2. Afdeling Grondgebiedzaken
9.7.2.1. Administratie openbare werken

Dirk Gistelinck, deskundige
Kitty Provost, administratief medewerkster
Rik Van den Bossche, technisch medewerker – toezichter der werken
Bureel 8 – gelijkvloers – 09 333 71 21
openbare.werken@kruishoutem.be

De dienst openbare werken behandelt: 
• inlichtingen omtrent wegen- en rioleringswerken, de aanleg

van fiets- en voetpaden;
• waterbeheersingwerken, nutsvoorzieningen, enz.;
• meldingen met betrekking tot het onderhoud van de wegen,

grachten en waterlopen, openbaar groen;
• inlichtingen omtrent de openbare verlichting, kabeltelevisie,

laagspanningsnet en waterleiding;
• inlichtingen over huisvesting: leegstand en verwaarlozing;
• aanvragen voor parkeer- en stationeerverboden;
• meldingen i.v.m. verkeersborden, straatnaamborden en beweg-

wijzering;
• aanvragen voor overwelven van grachten;
• beheer eigen patrimonium;
• opvolging openbare werken.

De technische werkliedenploeg bestaat uit: 

Louis Anciaux                   Pascal Bytebier
Marc De Smet                  Wim Desmet
Luc De Wilde                   Julianus D’Hondt
Marc Dierick                    Filip Meire
Chris Lapauw                   Ruddy Steuperaert
Mathieu Vandenbroecke   Patrick Van den Heede
Chris Van Heuverswijn      Koen Van Steenbrugge
Danny Van Steenbrugghe  Koen Vervaeke
Geert Vindevogel
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Zij staan in voor:
• het uitvoeren van onderhoudswerken aan de gemeentewegen,

voetwegen en fietspaden;
• rioleringswerken, ruimen van grachten, maaien van wegber-

men, onderhoud van de verkeerssignalisatie;
• het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen;
• de uitbating van het gemeentelijk containerpark;
• de levering van materiaal (vlaggen, masten, podia, nadar ….)

en hulp bij het opstellen en afbreken van accommodaties naar
aanleiding van feesten en manifestaties georganiseerd door
plaatselijke verenigingen en organisatoren (na schriftelijke
aanvraag bij het schepencollege);

• het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen;
• de zorg voor het openbaar groen in de gemeente, het aanleg-

gen en onderhoud van perken en plantsoenen, het maaien van
grasvelden en voetbalvelden.

Problemen in verband met deze werken kunnen gesignaleerd
worden:
• per mail via openbare.werken@kruishoutem.be;
• via het E-Loket® (www.kruishoutem.be).

Onderhoudspersoneel

Gemeentehuis
Martine De Sloover, Kim Willemijns en Leslie Dhuyvetter

De Mastbloem en bibliotheek
Katrien Meganck

Gemeenteschool
Anita Putman, Carine Verstraete 

Sporthal
Onderhoud en permanentie: Martine Dhondt, Katrien Meganck,
Ellen Bral, Aniana Ide en Thérèse Dierick.   

Klein gemeentehuis
Leslie Dhuyvetter

Het schoonmaakpersoneel is verantwoordelijk voor de verzorgde,
nette en frisse aanblik van de gemeentelijke gebouwen en staat
in voor het dagelijks onderhoud, het periodiek groot onderhoud en
aanverwante taken. 

Deze ploeg staat in voor het verzorgen van recepties en ontvang-
sten georganiseerd door het gemeentebestuur. 

9.7.2.2. Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Koen De Meester, stedenbouwkundig ambtenaar
Carine Van den Bulcke, administratief medewerkster
Kitty Provost, administratief medewerkster
Bureel 8 – gelijkvloers – 09 333 71 19
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be

Deze dienst behandelt:
• aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkave-

lingsaanvragen, verkavelingswijzigingen en -afwijkingen, ste-
denbouwkundige attesten enz.;

• inlichtingen omtrent de bestemming van gronden, vergunnings-
plicht van bouw- en terreinaanlegwerken, vergunningstoestand
van onroerende goederen;

• vragen over kadasterplannen en plannen van aanleg, rooilijn-
en onteigeningsplannen, atlas van de buurtwegen en waterlo-
pen, bouw- en verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen, ruilverkavelingen;

• vragen omtrent bouwpremies, aanpassings - en verbeterings-
premies inzake huisvesting.

Interessante websites: 
www.ruimtelijkeordening.be  
www.premiezoeker.be 
www.bouwenenwonen.be 

Verkeersadviescommissie
Alle actoren van het lokale mobiliteitsbeleid, waaronder het ge-
meentebestuur en de lokale politie, komen regelmatig samen en
behandelen allerhande vragen en problemen inzake mobiliteit en
verkeer. Deze groep wordt voorgezeten door de schepen van Ver-
keer en Mobiliteit. 

Klachten over verkeer en mobiliteit kunt u signaleren
• door middel van de meldingskaart op de gemeentelijke web-

site;
• per mail: grondgebiedzaken@kruishoutem.be;
• op het nr. 09 333 71 19 van de afdeling Grondgebiedzaken;
• bij de bevoegde schepen. 

9.7.2.3. Milieudienst
Ann Vanaerde, 
milieuambtenaar
Bureel 7 – gelijkvloers

Els Lateur, 
administratief 
medewerkster
Bureel 8 – gelijkvloers 
09 333 71 18
milieu@kruishoutem.be

Hier kunt u terecht voor:
• milieuvergunningsaanvragen en -meldingen in het kader van de

Vlarem-reglementering;
• aanvragen voor putwateranalyse (particulieren);
• klachten in verband met milieuhinder;
• aanvragen betreffende het rooien van bomen;
• aanvragen betreffende het aanplanten van een bos;
• meldingen in het kader van rattenbestrijding;
• alle informatie met betrekking tot milieu en natuur;
• premies voor:

- groenbemesting 
- grondontleding 

• subsidie voor zwerfvuilacties.
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9.7.3.  Burgerzaken 

Bureel 6 - gelijkvloers 
burgerzaken@kruishoutem.be
Algemeen nummer 09 333 71 34

Diensthoofd:
Ils Capan – 09 333 71 32

Medewerkers:
Sonia Verheggen – 09 333 71 34
Ilse Raes – 09 333 71 33
Ann Simoens – 09 333 71 31

Bij de dienst burgerzaken kunt u terecht voor:
• adoptie
• adreswijziging
• attesten, bewijzen en uittreksels 
• echtscheiding
• erkenning van een kind
• elektronische identiteitskaart, KidsID
• euthanasie, wilsverklaring
• geboorte
• gevonden voorwerpen
• grafconcessies en begraafplaatsen
• wettiging handtekening
• huisvuil- en PMD-zakken  
• huwelijk
• laatste wilsbeschikking
• militie
• naamswijziging
• nationaliteit
• orgaantransplantatie / afstand van organen
• overlijdens
• polioattest
• reispas
• reistoelating voor minderjarigen
• rijbewijs
• slachtbewijs
• uittreksel strafregister 
• vergunning voor het gebruik van kanonnen voor het afschrikken

van vogels of voor het afschieten van vreugdeschoten
• verkiezingen
• vreemdelingen
• wettelijk samenwonen
• werklozen, validatie verblijfsbewijzen, afstempelen formulie-

ren deeltijdse arbeid. 

Markt 3, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 333 71 42 - Fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be

De diensten van het OCMW zijn toegankelijk voor het publiek, elke
werkdag en zaterdag van 9.00 u. tot 11.30 u.
• Greet Coorevits, greet.coorevits@ocmw.kruishoutem.be

Tel. 09 333 71 44
• Evelien Vandendorpe,

evelien.vandendorpe@ocmw.kruishoutem.be
Tel. 09 333 71 41

• Joke Soenen, joke.soenen@ocmw.kruishoutem.be
Tel. 09 333 71 48

Zitdagen: 
elke werkdag, ook op zaterdag, van 9.00 u. tot 11.30 u. en na af-
spraak
Klein gemeentehuis - Markt 3 – 1ste verdieping.

Administratie
Inge Bohez, administratief medewerkster – tel. 09 333 71 42
inge.bohez@ocmw.kruishoutem.be

Dienst huishoudelijke hulp

Carine Hellebaut              Mia Vandenbroecke
Nancy Goeminne              Brigitte Ruttijn
Marleen Mestdagh            Ines Vandenheede
Brenda Ronsse                  Ann Van De Wege
Carla Vandenberghe

10.1 Maatschappelijk assistenten                       

10OCMW

10.2 Technisch personeel



Infogids 2015-2016

19

Karweidienst Dirk Vanhoe

Sociale dienst
• Informatie en advies
• Financiële hulp

- Leefloon
- Andere financiële hulp
- Voorschotten op onderhoudsgeld
- Budgetbegeleiding
- Budgetbeheer
- Schuldbemiddeling
- Premie voor palliatieve zorgen
- Oplaadterminaal voor budgetmeter (gas en elektriciteit)
- Verwarmingstoelage
- Socio-culturele participatie ‘doe-mee-cheque’
- Gratis voedselverdeling
- Sociale en psychische begeleiding

Thuiszorg
• Dienst huishoudelijke hulp
• Bel-auto
• Warme maaltijden
• Karweidienst
• Gezins-en bejaardenhulp
• Oproepsystemen

Huisvestiging
• Serviceflats Residentie ’t Hoge                                                     
• Sociaal verhuurkantoor
• Sociale huurwoningen Tjolleveld                                                
• Lokaal Opvanginitiatief
• Crisisopvang
• Huurwaarborg
• Energie sparen

Vrijwilligerswerking

De residentie ’t Hoge is het serviceflatgebouw van het OCMW ge-
legen in de Ommegangstraat. Het bestaat uit 19 flats met dienst-
verlening. De bewoners van de serviceflats kunnen een beroep
doen op de dag- en nachtbewaking verzekerd door het personeel
van het naastgelegen rusthuis Sint-Petrus.
Voor bewoners van residentie ’t Hoge die niet meer in staat zijn
om met voldoende zelfredzaamheid een flat te bewonen, is er de
mogelijkheid om in de mate dat er plaatsen beschikbaar zijn in het
naastgelegen rusthuis, aangepaste opvang te genieten.
De bewoners van de serviceflats kunnen gebruik maken van de
diensten van het rustoord, zoals warme maaltijden, de rusthuis-
krant, gebruik van pedicure, kapper, deelname aan ontspannings-
activiteiten …

Voor meer informatie kunt u terecht bij het OCMW op het nr. 
09 333 71 42.

De sociale huurappartementen bevinden zich langs de Tjolleveld-
dreef. Samen met residentie ’t Hoge en het Woon-en zorgcentrum
Vijvens vormen ze een site verbonden door een plein en een
parkje.

De appartementen beschikken allemaal over een ruim terras of een
tuin.  

De residentie ’t Hoge omvat 15 appartementen met één slaapka-
mer, drie appartementen met twee slaapkamers en twee met drie
slaapkamers. De appartementen op het gelijkvloers beschikken
over een tuinberging.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met de soci-
ale dienst van het OCMW op telefoonnummer 09 333 71 41 of via
e-mail evelien.vandendorpe@ocmw.kruishoutem.be.

Een opvangcentrum voor asielzoekers, lokaal georganiseerd op ini-
tiatief van het OCMW maar met mandaat van en betaald door de
federale overheid, noemt men Lokaal Opvanginitiatief (LOI).

OCMW Kruishoutem organiseert in de woningen Waregemsesteen-
weg 26, 50 en 52 en  ’t Barontje 1 bus 4 en bus 6 opvang voor maxi-
maal 17 personen. 

De begeleiding, opvolging en administratieve ondersteuning ge-
beurt door de sociale dienst.

Bel-auto richt zich tot alle bejaarde inwoners van Kruishoutem met
een laag inkomen. Bedoeling van de dienst is personen met ver-
plaatsingsproblemen tegen een redelijke prijs een bijkomende ver-
voersmogelijkheid te bieden.
Bel-auto heeft een aantal vrijwilligers die met hun persoonlijk
voertuig personen vervoeren. De vrijwilligers ontvangen een kilo-
metervergoeding. Het OCMW regelt voor de chauffeurs een omni-
umverzekering voor hun voertuig en een verzekering lichamelijke
ongevallen.

Het OCMW verschaft u hieromtrent graag meer informatie op het
nr. 09 333 71 42.

• Meer informatie over deze dienstverleningen vindt u in de af-
zonderlijke brochure van het OCMW: ‘Het OCMW voor ieder-
een, ook in onze gemeente’.

• Ook op de website van het gemeentebestuur (rubriek OCMW)
vindt u uitgebreide informatie over de dienstverleningen van
het OCMW.

10.3 Dienstverlening

10.4 Serviceflats

10.5 Sociale huurwoningen Tjolleveld                     

10.6 Lokaal opvanginitiatief

10.7 Bel-auto
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Waregemsesteenweg 22, Kruishoutem

Met het cultureel centrum voorziet het gemeentebestuur een po-
lyvalente infrastructuur voor verenigingen en organisaties. 

Contactpersonen
Coördinator beheer en verhuur
• Bart Victor

Tel. 09 333 71 15
cultuurdienst@kruishoutem.be

• Lutgart Parmentier
Tel. 09 333 71 84
infodienst@kruishoutem.be

Reservaties en informatie
• Carine Ketels

Tel. 09 333 71 27
ombudsdienst@kruishoutem.be

Zaalverantwoordelijken
• David Kinds

Tel. 0474 99 40 66
mast.david@kruishoutem.be

• Peter Heyde
Tel. 0478 82 97 79
mast.peter@kruishoutem.be

Voor de praktische zaken m.b.t. het gebruik van de infrastructuur
richt u zich tot de  zaalverantwoordelijken. Zij maken u ter plaatse
vertrouwd met het gebruik van de infrastructuur, technieken en
materialen. Daarnaast staan zij ook in voor de praktische toepas-
sing en controle op het gebruikersreglement (controle van even-
tuele schade en opkuis, stockbeheer drank …).

Wie kan reserveren?
De verschillende voorzieningen zoals de polyvalente zaal, de foyer,
de keuken en de vergaderzalen kunnen afzonderlijk of in combi-
natie afgehuurd worden door: 
• instellingen en organisaties die afhangen van het gemeentebe-

stuur;

• erkende Kruishoutemse verenigingen (zowel feitelijke vereni-
gingen als verenigingen met rechtspersoonlijkheid);

• privépersonen of instellingen die een ‘publieke’ culturele ac-
tiviteit organiseren;

• verenigingen, organisaties of diensten van lokaal of bovenlo-
kaal belang en regionale instellingen, met een publiek mens-
lievend of vormend karakter.

Hoe reserveren?
Alle aanvragen richt u schriftelijk, hetzij per brief, hetzij per fax
of mail aan het gemeentebestuur, Markt 1, 9770 Kruishoutem, mi-
nimum 4 weken en maximaal anderhalf jaar voor de datum van de
verhuur. Niet-Kruishoutemse privépersonen of instellingen die een
publieke culturele activiteit organiseren kunnen ten vroegste 6
maanden voor de datum van hun activiteit een aanvraag indienen. 

U gebruikt hiervoor de daartoe bestemde aanvraagformulieren, te
bekomen bij de ombudsdienst - 09 333 71 27, ombudsdienst@kruis-
houtem.be of te downloaden via het E-loket® van de gemeente-
lijke website www.kruishoutem.be.
Het gemeentebestuur behandelt de aanvragen op basis van de
datum van ontvangst.

Annulaties
Annulaties zijn kosteloos tot drie maanden voor de datum van 
de reservatie. In de overige gevallen blijft de huur verschuldigd.
Annulaties van een reservatie richt u schriftelijk aan het college
van burgemeester en schepenen, hetzij per brief of per fax, 
hetzij via een mail naar ombudsdienst@kruishoutem.be of 
cultuurdienst@kruishoutem.be. De datum van de poststempel of
de datum van vertrek van het mail-of faxbericht geldt als datum
van de annulering.

Annulaties voor het gebruik van de vergaderzalen vallen niet onder
de voornoemde regeling.  Deze kunnen te allen tijde kosteloos
doorgegeven worden d.m.v. een telefoontje of berichtje naar de
ombudsdienst of de cultuurdienst.

Het volledige gebruikersreglement en de tarieven kunt u downlo-
aden via www.kruishoutem.be.

Online de bezetting van De Mastbloem nagaan   
Wie de infrastructuur van CC De Mastbloem wenst te reserveren
kan vooraf de beschikbaarheid van de verschillende zalen nagaan. 

Ga naar de homepage van de gemeentelijke website 
www.kruishoutem.be en klik op de afbeelding van De Mastbloem
of de sporthal. Daar vindt u een link naar de juiste webpagina.

11DE MASTBLOEM
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Waregemsesteenweg 22, Kruishoutem       
Tel. 09 333 71 39 
Fax 09 333 71 13
bibliotheek@kruishoutem.be.

Dinsdag      10.00 u. tot 12.00 u. en 17.00 u. tot 20.00 u.
Woensdag   14.00 u. tot 17.00 u.
Donderdag  17.00 u. tot 20.00 u.
Zaterdag    10.00 u. tot 12.00 u.

In de bib vindt u volgende afdelingen:

• de jeugdafdeling
• de volwassenenafdeling
• de tijdschriftenafdeling
• de afdeling audiovisuele materialen (AVM)
• de adolescentenhoek
• de krantenhoek
• de leeszaal 
• de vertelhoek

Jeugdcollectie: informatieve boeken, verhalende boeken, pren-
tenboeken, voorleesverhalen en sprookjes, eerste leesboekjes,
makkelijk lezen, jeugdstrips, tijdschriften voor de jeugd en puz-
zels.
                                      

Volwassenencollectie: informatieve boeken, romans, anderstalige
romans, groteletterboeken, poëzie, romans voor adolescenten,
strips voor volwassenen, tijdschriften, naslagwerken.

Collectie audiovisuele materialen: cd-collectie, dvd-collectie,
luisterboeken, daisyboeken (luisterboeken voor personen met een
leesbeperking).               

Hoe vindt u iets terug in de bibliotheekcollectie?
• Gewoon rondsnuffelen tussen de rekken op zoek naar een ver-

haal dat u ligt, of naar boeken van uw favoriete auteur. 
• Via de catalogus gericht zoeken op titel, auteur, thema, tref-

woord van het onderwerp naar keuze en dan de juiste plaats
in de bib terugvinden.

• Via het personeel aan de balie, het bibliotheekpersoneel helpt
u graag op weg. 

• Via internet, thuis of gratis te raadplegen in de bibliotheek.

Over elk onderwerp vindt u wel iets in de bib. U kunt zelfs rustig
thuis zoeken via www.kruishoutem.be -> vrije tijd -> bibliotheek -
> snel zoeken in de catalogus.

ZIZO, Zonder Inspanning Zoeken   
ZIZO staat voor Zonder Inspanning Zoeken, dit is een alternatieve
manier om de informatieve jeugdboeken aan te bieden in de bibli-
otheek. Alle boeken over hetzelfde onderwerp staan gegroepeerd.
Door de kleuren en pictogrammen vinden kinderen zelf gemakke-
lijk het gewenste boek.

In het dienstreglement staan de afspraken tussen de lener en de
bibliotheek. 

De lener ontvangt een reglement bij inschrijving in de bibliotheek.
Het dienstreglement is opvraagbaar via de gemeentelijke website
www.kruishoutem.be.

Uitlenen
Het uitlenen van boeken en tijdschriften is gratis. 
Voor het uitlenen van cd’s en dvd’s betaalt u leengeld. 

Uitlenen met de elektronische identiteitskaart!
• Registreer u in de bibliotheek met uw elektronische identiteits-

kaart in plaats van met uw bibliotheekkaart!
• Kinderen jonger dan twaalf kunnen gebruikmaken van de Kids-

id.

Verlengen
De uitleentermijn van de ontleende materialen kunt u verlengen in
de bibliotheek, telefonisch, via mail bibliotheek@kruishoutem.be of
via de website www.mijn.bibliotheek.be.

Reserveren
Werken die uitgeleend zijn kunt u reserveren. 
Via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunnen werken die niet
in de Kruishoutemse bibliotheek beschikbaar zijn, aangevraagd
worden bij andere bibliotheken. 

12BIBLIOTHEEK

12.1 Openingsuren

12.2 Afdelingen

12.3 Collecties

12.4 Dienstreglement
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Internet
Internet is gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bi-
bliotheek. U kan draadloos communiceren via WIFI. 

Aanwinsten
Jaarlijks worden 3000 nieuwe materialen aangekocht.

Leners en uitleningen
De bibliotheek telt bijna 3 000 geregistreerde leners:  de helft jon-
geren (tot 15 jaar) en de helft volwassenen (vanaf 15 jaar). 

Jaarlijks worden meer dan 100 000 uitleningen genoteerd. De col-
lectie jeugdboeken is het meest uitgeleend, 2/3 van het totaal
aantal uitleningen zijn jeugdmaterialen. 

Aankoopsuggestie
Boeken, tijdschriften, cd's of dvd's die nog niet aanwezig zijn in de
bibliotheekcollectie kunt u aanvragen via het aankoopformulier,
online of aan de balie.

Te laat
Het is aangeraden alle bibliotheekmaterialen tijdig in te leveren.
Vanaf de eerste dag na de uitleentermijn betaalt u boete.

• Jeugdboekenweek

De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van
Vlaanderen en krijgt telkens een ander thema. Elk jaar in
maart plaatsen bibliotheken, scholen, boekhandels en cultu-
rele centra 14 dagen lang de mooiste boeken in de kijker.
De Kruishoutemse bibliotheek heeft een jarenlange traditie in
het organiseren van auteurslezingen, kindertheater, tentoon-
stellingen, boekenstandjes, bibliotheekinstructie enz. De ver-
telhoek is de ideale locatie voor aangename lees- en
voorleesuurtjes.
Door de goede samenwerking met de Kruishoutemse scholen
bereikt de Bib jaarlijks 500 tot 1000 kinderen die effectief
deelnemen aan een jeugdboekenweekactiviteit.
Met het thema van de Jeugdboekenweek als rode draad, sti-
muleert de Bib de creativiteit van kinderen. Leerlingen van de
kunstacademie, afdeling Kruishoutem maken kunstwerkjes, die
jaarlijks een maand te bewonderen zijn in de bibliotheek. 

• Bibliotheekweek
De bibliotheekweek loopt de derde week van oktober en wordt
elk jaar opgebouwd rond een bepaald thema. Jaarlijks zet de
bib activiteiten op touw voor volwassen leners. 
Een deel van de collectie wordt extra in de kijker geplaatst.
De Kruishoutemse bibliotheek zoekt telkens naar een leesbe-
vorderende activiteit die gebracht kan worden voor een ruim
publiek.
De bibliotheek speelt graag in op lokale initiatieven en pro-
beert de diversiteit van de bibliotheekwerking extra in de verf
te zetten.

• Verkoop van oude boeken

Om de bibliotheekcollectie actueel te houden worden regel-
matig boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s uit het bestand ver-
wijderd. De afgevoerde bibliotheekmaterialen zijn voor een
prikje te koop tijdens de jaarlijkse avondmarkt.

De Kruishoutemse bibliotheek is volledig online via 
www.kruishoutem.be.

U kan thuis een keuze maken uit onze catalogus:
http://kruishoutem.bibliotheek.be/
Met een klik ziet u het aanbod van alle Oost-Vlaamse openbare bi-
bliotheken en interessante digitale bronnen zoals: persartikels,
websites, e-boeken, digitale muziek … De collectiebeschrijvingen
zelf zijn verrijkt met covers, flapteksten, recensies, lees- en luis-
tertips, auteurspagina’s … 

Boete vermijden? 
De Bib stuurt 3 dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn
een herinneringsmail. Leners die hun e-mailadres doorgeven krij-
gen een seintje wanneer zij hun bibliotheekmaterialen moeten te-
rugbrengen. 

Mijn Bibliotheek
Mijn Bibliotheek is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk online sys-
teem waarmee u zelf uw account in de bibliotheek kan beheren. 

Mogelijkheden met www.mijn.biliotheek.be:
• Verlengen en reserveren waar u maar wil. Mijn Bibliotheek

werkt op elk mobiel toestel.
• Uw ontleningen en uitleenhistoriek opvolgen. 
• Uw uitleenhistoriek en een wenslijst bijhouden. 
• De digitale collecties van uw bibliotheek gebruiken: Gopress,

fundels, E-boeken… 
• Uw lidmaatschappen van verschillende bibliotheken beheren. 
• De bibliotheekkaarten van uw gezinsleden op één en dezelfde

plek beheren. 
• Aankoopsuggesties doorgeven aan uw bibliotheek.

Provinciaal bibliotheeksysteem (PBS)
OVINOB (Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliothe-
ken) staat in voor:
• de Provinciale Centrale Catalogus (PCC) bevat het bestand van

alle Oost-Vlaamse bibliotheken;
• het provinciale bibliotheeksysteem (PBS).

ZOVLA is de interlokale vereniging van de bibliotheken van De
Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zin-
gem, Zulte en Zwalm. 

ZOVLA organiseert gesmaakte activiteiten voor verschillende doel-
groepen. Van peuter tot senior: voor ieder wat wils! ZOVLA wordt
gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

12.5 Jaarlijkse bibliotheekactiviteiten
12.6 De digitale bibliotheek

12.7 Interlokale vereniging ZOVLA
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Wisselcollecties
De acht bibliotheken wisselen regelmatig deelcollecties uit.
• Groteletterboeken: boeken in grote druk voor mensen met een

leesbeperking.
• Themacollecties

Makkelijk lezen
De ZOVLA-bibliotheken zetten
de schouders onder verschil-
lende leesbevorderingsprojecten
voor kinderen met dyslexie. 
‘Makkelijk Lezen’ biedt een aan-
gepaste collectie gericht op een
specifieke doelgroep: kinderen
tussen 8 en 12 jaar die niet zo
graag lezen of moeite hebben
met lezen. De boeken en Daisy-
boeken staan apart en frontaal
opgesteld en zijn zo gemakkelijk
terug te vinden in de Bib.

Doelstelling: 
• het lezen bij kinderen met

leesmoeilijkheden stimule-
ren;

• het leesonderwijs aan kin-
deren met leesproblemen ondersteunen;

• kinderen blijven motiveren en hen de kans geven om het ‘lees-
plezier’ te ontdekken. 

Kinderen vinden een leuke collectie dunne, makkelijk te lezen
boekjes en luisterboeken die het lezen kunnen ondersteunen: de
’Makkelijk lezen’ collectie! 
Leesplezier gegarandeerd! Ook als de letters af en toe verstopper-
tje spelen ...

Kamishibai
Om het voorlezen en het leesplezier te stimuleren biedt ZOVLA
een speciale collectie aan: Kamishibai.

Een Kamishibai-verhaal bestaat uit een aantal gekleurde platen die
cruciale momenten uit het verhaal afbeelden. Telkens wanneer het
verhaal een wending neemt, verschuift de verteller de plaat. Al-
lerlei prentenboeken lenen zich voor het vertellen met behulp van
de Kamishibai.

Een visuele voorstelling van een verhaal spreekt kinderen spreekt
sterk aan. De combinatie van tekst en beeld maken de voorlees-
momenten veel intenser en de verteller kan het verhaal heel mooi
voorstellen.                     

Fundels
Fundels staat voor ‘bundels vol
fun’. Het concept bestaat uit
prentenboeken, aangevuld met
een interactieve online variant,
met als doel het taalgevoel van
jonge kinderen te stimuleren. 
Het prentenboek zelf wordt ge-
digitaliseerd tot een soort e-
boek voor kinderen, vergezeld
van spelletjes, didactische
hulpmiddelen en oefeningen. 

e-wijs met ZOVLA
De acht ZOVLA-bibliotheken or-
ganiseren tijdens de digitale
week in april 2015 en 2016 ‘e-
wijs met ZOVLA’. Elke ZOVLA-
bibliotheek biedt infosessies
aan over het werken met
nieuwe media.

Regiovertelsessie
Het Streekgericht Bibliotheekbeleid van de Provincie Oost-Vlaan-
deren biedt de samenwerkingsverbanden van openbare bibliothe-
ken jaarlijks twee vertelsessies aan: een voor kinderen vanaf 6 jaar
en een voor volwassenen. 

Samenwerking met het OCMW 
Samen met het OCMW organiseert de bibliotheek een boekendienst
voor inwoners van de serviceflats in de Residentie ‘t Hoge. Dit
kleinschalig project biedt de senioren de kans om intens gebruik
te maken van de bibliotheekcollectie. De bewoners kunnen kiezen
uit een vooraf geselecteerd bibliotheekpakket. 

Samenwerking met verenigingen
Alle Kruishoutemse verenigingen kunnen beroep doen op de bibli-
otheek om hun activiteit te ondersteunen met materialen uit de
bibliotheekcollectie zoals: reisboeken, sportboeken, feestboeken,
knutselboeken …

De bibliotheek speelt graag in op de vraag van verenigingen door
het aanbieden van toepasselijk bibliotheekmateriaal. 

• Alles over de Bib: 
www.kruishoutem.be - > vrije tijd -> bibliotheek  
de collectie van de Bib verkennen: http://kruishoutem.biblio-
theek.be

• Van thuis uit uw uitleengegevens aanpassen:  
https://mijn.bibliotheek.be 

• Van thuis uit de collecties van alle Oost-Vlaamse bibliothe-
ken verkennen:
http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be

• Zoeken in de Vlaamse Centrale catalogus:
http://zoeken.bibliotheek.be

• Alles over openbare bibliotheken in Vlaanderen:
www.bibliotheek.be

Woestijnestraat 13
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 62 31
Fax 09 383 83 67
sportdienst@kruishoutem.be

De sporthal bevat een grote zaal, 2 polyvalente zalen, een cafeta-
ria, een ruim fitnesscentrum, een zaal voor gevechtssporten, 2 
leslokalen, een vergaderzaal en kantoorruimte. 
Outdoor zijn er 5 tennisterreinen, een polyvalent sport- en speel-
terrein en een Finse looppiste.

12.8 Samenwerking

12.9 Bibliotheeklinks

13SPORTHAL
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• maandag t.e.m. zaterdag: 8.00 u. - 23.00 u.
• zondag:  8.00 u. - 12.00 u. 

In de sporthal en omliggende sportinfrastructuur op de Kerkakkers
kunnen de volgende sporten beoefend worden:
• Indoor

tennis - badminton - volleybal - basketbal - handbal - minivoet-
bal - korfbal - trampolinespringen – karate - judo - tafeltennis
- fitness - ballet - aerobic - yoga - omnisport jongeren - turnen
50+ - dans - aikido - omnisport dames

• Outdoor
tennis - petanque - polyvalent sportterrein (basketbal, tennis,
voetbal, volleybal) - Finse looppiste - skaten - ramp - Fit-o-
meter - voetbal

De fitnessruimte is toegankelijk voor individuen, families, sport-
clubs en ook andere groepen. 

Met een basisaanbod van cardio- en krachttoestellen die eenvoudig
te bedienen zijn, kunt u trouwens snel en efficiënt aan de slag.
Het gamma toestellen bestaat onder andere uit een crosstrainer,
loopband, roeitoestel, leg-press (beenspieren), multi-press (spie-
ren bovenlichaam) … Daarnaast zijn er ook 16 spinningfietsen aan-
wezig die niet alleen individueel kunnen gebruikt worden, maar
ook tijdens opzwepende groepslessen.

Om te genieten van dit aanbod kunt u het lidmaatschap aanvragen.
Er zijn verschillende low-budget tarieven op maat. De eerste sessie
is gratis en gebeurt op afspraak onder begeleiding.

Openingsuren:
Iedere dag van 8.00 u. tot 22.00 u. 
Op zondag van 8.00 u. tot 12.00 u. 

Prijzen:
Per beurt:                            6 euro
Abonnement:

3 maand individueel      40 euro 
6 maand individueel      70 euro
1 jaar individueel        130 euro

(geldig op 01.01.2015)

Grote zaal                       1/3 zaal                                               
5 euro/u.
                                      volledige zaal                      15 euro/u.
Polyvalente zalen             Spiegelzaal                            4 euro/u.
                                      Parketzaal                             4 euro/u.
                                      Spiegelzaal + parketzaal        5 euro/u.
                                      1/3 fitnesszaal 
                                      excl. toestellen                     5 euro/u.
Gevechtssportzaal            gevechtssportzaal                  5 euro/u.
Polyvalent buitenterrein   Bij gewoon gebruik                      gratis
                                      Bij reservatie                       10 euro/u.
Tennis outdoor                 Per veld                               10 euro/u.
Mountainbike                   Halve dag                                            
                                                                               6 euro/fiets
                                      Volledige dag                   12 euro/fiets
Kleedkamer                     Per beurt per persoon                 2 euro
                                      Gebruikers van de sporthal                   
                                      en de Finse looppiste                  gratis
Personen met een handicap
• Betalen voor alle individuele tarieven 50%
• Betalen voor elke zaal 5 euro/u.

De gebruikers van de sporthal kunnen online checken op welke
tijdstippen de diverse sportzalen nog vrij zijn. 

Ga naar de homepage van de gemeentelijke website www.kruis-
houtem.be en klik op de afbeelding van de sporthal. Daar vindt u
een link naar de juiste webpagina.

Een zaal in de sporthal reserveert u via een mail naar sport-
dienst@kruishoutem.be of telefonisch op het nr. 09/383 62 31. 
Contactpersoon: sportverantwoordelijke Hans De Clercq. 

De sportdienst organiseert tijdens de schoolvakanties sportkampen
voor kleuters, lager onderwijs en 13-, 14- en 15- jarigen.

Bij de kleuterkampen kunnen de kleinsten kennis maken met al-
lerlei spelvormen: kruipen, lopen, springen, rollen, gooien en van-
gen met ballen. Om de intense week nog aangenamer te maken
gaan we een keertje naar de speeltuin.

Bij de omnisportkampen komen volgende sporten aanbod: uni-
hock, toestelturnen, trampolinespringen, badminton, netbal, bas-
ketbal, schaatsen (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie),
mountainbike (5de en 6de leerjaar), zwemmen …

13.1 Openingsuren

13.2 Sportaanbod

13.3 Fitnesscentrum 

13.4 Tarieven sporthal 

13.6 Sportkampen

13.5 Bekijk de beschikbaarheid van
de sporthal online
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Bij de fiets- en avonturenweek (5de en 6de leerjaar) komen vol-
gende activiteiten aanbod: survival, boogschieten, hindernissen-
en touwenparcours, kajak, fietstocht en mountainbike.

Circuskamp: voor de leerlingen van het lager onderwijs die op een
speelse en aangename manier de circustechnieken wensen onder
de knie te krijgen.

Voor de 13-, 14-, en 15-jarigen wordt een sportstage ‘extreem,
ultiem’ op touw gezet. Programma: survival, boogschieten, hin-
dernissen- en touwenparcours, kajak, fietstocht, mountainbike …
Als sportieve afsluiter gaan we naar de ‘Memorial Van Damme’.

Plaats:
Sporthal, Woestijnestraat 13 – Kruishoutem

Kostprijs (schooljaar 2014-2015)        
10 euro per dag 1ste kind
9 euro per dag  2de kind
8 euro per dag 3de kind
Al deze activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar.

Info en inschrijvingen:
www.kruishoutem.be
sportdienst@kruishoutem.be
Secretariaat Sporthal 
Tel. 09 383 62 31- Fax 09 383 83 67

Mountainbike voor jongens en meisjes (4de, 5de en 6de leerjaar)
die houden van een avontuurlijke en uitdagende sport. Periode:
mei en juni (woensdagnamiddag).

Omnisport op woensdagnamiddag: Multimove
Kinderen hebben behoefte aan beweging en daarom organiseren
wij op woensdagnamiddag omnisport-Multimove voor kleuters (4-
en 5- jarigen) en kinderen van het lager onderwijs.

Spinning
Maandag- en woensdagavond
Indoor fietsen met begeleiding op muziek

Zumba
Maandagavond
Zumba is een manier om u uit te leven en ondertussen te werken
aan spierversterking, vetverbranding, conditie, coördinatie en ont-
spanning.

Bokwa
Maandagavond
Bokwa deelnemers tekenen al dansend letters en cijfers met hun
voeten tijdens het beoefenen van een plezante, energieke cardio
workout routine. Dit alles op actuele hedendaagse muziek. Het
concept is geschikt voor elke leeftijd.

Omnisport dames
Donderdagavond
Sport voor dames.

Seniorensport – GALM
Dinsdagnamiddag
De ideale kans om de conditie te verbeteren of op peil te houden.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers. De sport-
activiteiten variëren van conditieoefeningen, bewegen op muziek
tot nordic-walking …

De route is 31,5 km lang en maakt deel uit van het mountainbike-
netwerk van de Vlaamse Ardennen, een bewegwijzerd mountain-
biketraject van 406 km. De route start en eindigt aan de sporthal
van Kruishoutem. Daar is gelegenheid tot douchen en kunnen ook
mountainbikes gehuurd worden per hele of halve dag. 

Onder de rubriek vrije tijd / sport / sportaanbod op de gemeente-
lijke website kunt u per sporttak de contactgegevens terugvinden
van de vele sportverenigingen die onze gemeente rijk is. 

Het containerpark is gelegen in de Sint-Elooiskeer (vanuit het cen-
trum richting Oudenaarde, tweede straat links) en is enkel toegan-
kelijk voor inwoners van de gemeente.

13.9 Mountainbikeroute Kruishoutem 

13.10 Sportverenigingen

13.7 Andere sportactiviteiten 
voor jongeren

13.8 Sportactiviteiten georganiseerd
door de sportdienst 

14.1 Containerpark

14MILIEU
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Koen Vervaeke, toezichter
tel. 09 383 62 01
containerpark@kruishoutem.be

Openingsuren:
• Zomerperiode van 01-04 tot 30-09

- woensdag van 13.30 u. tot 18.30 u.
- vrijdag van 13.30 u. tot 18.30 u.
- zaterdag van 9.00 u. tot 16.00 u.

• Winterperiode van 01-10 tot 31-03
- woensdag van 13.30 u. tot 16.30 u.
- vrijdag van 13.30 u. tot 16.30 u.
- zaterdag van 9.00 u. tot 16.00 u.

Het containerpark is opgedeeld in een GRATIS en een BETALEND
gedeelte. In het betalend gedeelte betaalt u volgens aangevoerd
gewicht.

Betalend gedeelte: tarieven
a) Er zijn voor particulieren en KMO’s 3 tarieven van toepassing.

Afvalstoffen die tot hetzelfde tarief behoren worden samen in
1 zone geplaatst.

Tariefzone       Prijs/kg       Soorten afval
Tariefzone 1    0,20 euro     • Boomwortels of struiken met wortels
                                         • brandbaar, niet-recycleerbaar
                                         • te storten afval
                                         • multistroom 
                                            (recycleerbaar grof huisvuil)
                                         • niet-recupereerbaar bouw- en 
                                            sloopafval (vb. wc-potten, 
                                            porselein, gips/kalk)
                                         • asbestcement 
                                            (tot 200 kg/gezin/jaar gratis)
Tariefzone 2    0,07 euro     • houtafval ((on)behandeld, 
                                            samengesteld)
                                         • snoeihout en/of zacht groen
                                            - het groenafval dient aangeboden 
                                              te worden in bundels 
                                            - de bundels mogen niet meer 
                                              wegen dan 18 kg
Tariefzone 3    0,02 euro    • recupereerbaar bouwafval
                                            (vb. baksteenpuin, tegels, beton, 
                                            dakpannen …)
                                         • papier en karton

SORTEER VOORAF UW AFVAL PER TARIEFZONE! 

Indien u bij een bezoek afval meebrengt van meerdere tariefzones
dient u per tariefzone:
• in en uit te wegen; 
• af te rekenen.

Situatieplan

b) Voor landbouwers is er voor de landbouwfolie een afzonderlijk
tarief 

Tariefzone       Prijs/kg        Soorten afval
Tariefzone 4     0,01 euro     • landbouwfolies

Gebruik van de weegbrug en betaalzuil
Weegbrug IN:
• Rij de weegbrug op
• Sta stil en wacht tot het oranje licht brandt
• Druk op de knop en volg de instructies op het touchscreen

Tariefcode 1
Tariefcode 2
Tariefcode 3
Tariefcode 4
Bevestigen Annuleren

• Ticket wordt afgedrukt en naar buiten gebracht.
• Neem ticket, slagboom opent. 
• Verlaat de weegbrug bij groen licht

Weegbrug UIT: 
• Rij de weegbrug op
• Sta stil en wacht tot het oranje licht brandt
• Steek uw ticket in de ticketlezer en laat zitten tot de slagboom

open gaat
• Neem uw ticket en verlaat de weegbrug
• Ga met uw ticket naar de betaalautomaat

Betaalautomaat
• Steek uw ticket in de ticketlezer
• Betalen gebeurt bij voorkeur via bancontact
• Neem uw ticket en betalingsbewijs
• Rij naar de zuil bij de slagboom

Het betalend gedeelte verlaten
• Steek uw ticket in de ticketlezer. Het ticket wordt ingeslikt
• Verlaat het betalend gedeelte als de slagboom volledig open

is.

Meer info vindt u in de afvalgids die u kunt afhalen op het gemeen-
tehuis of downloaden via www.imog.be. Ook de toezichter op het
containerpark geeft u graag een woordje uitleg!
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• Het restafval wordt wekelijks huis aan huis opgehaald, telkens
op maandag (tenzij anders vermeld in ’t  Eierdopje of op de
ophaalkalender).

• Plastiek, metaal en drankkartons (PMD) / papier en karton
worden tweewekelijks huis aan huis opgehaald, eveneens op
maandag (tenzij anders vermeld in ’t Eierdopje of op de op-
haalkalender). 

• Ook grof huisvuil, snoeihout en textiel worden periodiek aan
huis opgehaald.

U vindt alle ophaaldata in de afvalkalender. 

Huisvuilzakken
• Een pak grote huisvuilzakken - 10 stuks: 16 euro
• Een pak kleine huisvuilzakken - 10 stuks: 8,50 euro
• Een pak PMD-zakken - 20 stuks: 3 euro

De huisvuilzakken kunt u aankopen bij de bevolkingsdienst op het
gemeentehuis of bij een aantal lokale handelaars:
• Alluyn Tuincenter, Deinsesteenweg 167, Kruishoutem
• Carrefour, Kerkstraat 2, Kruishoutem
• Aveve Dhuyvetter, Nazarethsedorpweg 9, Kruishoutem
• Delhaize, Waregemsesteenweg 6, Kruishoutem
• Tuin- en hobbyshop Vandewoestyne, Nokeredorpstraat 43, No-

kere
• Spar Nachtergaele, Ouwegemsesteenweg 30a, Zingem

Wat mag er in de blauwe PMD-zak?
• Plastic flessen en flacons – eventueel platgedrukt en met hun

dop erop – van: water en limonade, fruit- en groentesappen,
melk, afwas- en onderhoudsproducten, wasproducten en was-
verzachters, producten voor bad of douche, bleekmiddelen,
gedistilleerd water;

• Metalen verpakkingen: drankblikjes, conservenblikjes,
schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en boka-
len;

• Dozen en bussen, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosme-
tica, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes;

• Drankkartons van vloeibare producten (fruitsap, melk …).

Glazen flessen en bokalen kunt u deponeren in één van de glasbol-
len of op het containerpark. Er is altijd wel een glasbol bij u in de
buurt:                              
• Containerpark Kruishoutem
• Kerkhofweg, Kruishoutem
• Warandestraat, Kruishoutem
• Hovebroekweg, Nokere
• Hoek Nokerepontweg / Oudenaardsesteenweg, Wannegem
• Passionistenstraat, Marolle
• Bosuilstraat, Lozer

Met het oog op een goede verstandhouding met de buurt mag u
het glas enkel tussen 8.00 u. en 22.00 u. in de glasbol deponeren.  

Het achterlaten van lege dozen, flessen of andere verpakkingsma-
terialen in de omgeving van de glascontainers wordt beschouwd
als sluikstorten en wordt als dusdanig bestraft.

Glasbolmeters en –peters zorgen elk voor één glasbol in de buurt
van hun woning. Zij 
• verwittigen als de glasbol vlugger vol is dan gewoonlijk;
• melden sluikstorten meteen op een centraal telefoonnummer

of e-mail;
• ruimen zwerfvuil op vlakbij de glasbol. 

Wil u ook als glasbolmeter of –peter fungeren? Meld u dan aan via
duurzaamheid@imog.be of telefonisch via 0800 99 827.

Tuinafvalbakken
Wie zijn zacht groenafval aan huis wil laten ophalen kan gebruik
maken van de tuinafvalbak. U kunt kiezen voor een wekelijkse of
tweewekelijkse ophaling. Voor bijkomende informatie kunt u zich
wenden tot de milieudienst (Tel. 09 333 71 18) of tot IMOG 
(0800 99 827) - www.imog.be.

Thuiscomposteren
Organisch afval uit de keuken en tuin kunt u thuis composteren.
Hiertoe kunt u gebruik maken van een compostvat of een compost-
bak, te verkrijgen bij de afvalintercommunale IMOG. Meer info op
www.imog.be. 

In onze gemeente helpen een aantal vrijwilligers actief mee aan
de verbetering van het milieu.  
• De compostmeesters informeren u graag over hoe u uw afval

thuis kan composteren.
• De afvalmeesters ruimen periodiek het zwerfvuil op in hun

buurt.
• Een glasbolpeter behartigt de netheid rond de glasbolsite.
• De natuurmeesters zetten onder andere padden over en orga-

niseren geleide natuurwandelingen.
• De energiemeesters informeren u graag over hoe u energie kan

besparen, de premieregeling …

Functie                           Naam
Compostmeesters           Robyn  Vanderbauwede
                                      Filip Van De Walle
Afvalmeesters                 Rosette Gevaert
                                      Achiel Deconinck
                                      Herman Dekoninck
                                      Nicole Damme
                                      Rik Van Caenegem
                                      Rob van der Klis
                                      Nadine De Vos
                                      Rudy Van Hove
                                      Björn Maebe
                                      Monique Huys
                                      Luc Bovijn
                                      Anne-Gaëlle Bekaert
Glasbolpeter                   Peter Hellebuyck
Natuurmeesters              Frederic Piesschaert
                                      André Wandels
                                      Eddy Saveyn
Energiemeesters             Monique Huys
                                      Bert Van Wehaege
                                      Nic Vanrenterghem
                                      Marc Pierloot
                                      Filip Van De Walle

• Papierberg verminderen: gebruik de sticker ‘geen reclamedruk-
werk aub’ (verkrijgbaar op het gemeentehuis).

• Laat uw naam opnemen in de Robinsonlijst, zo worden uw ge-
gevens uit de adressenbestanden gehaald waarvan bedrijven
gebruik maken - Tel. 0800 91 886.

• Thuiscomposteren: sorteer uw keuken- en tuinafval op een
composthoop of in een compostvat.

• Ook kippen zijn ideale afvalopruimers.
• Maak gebruik van herbruikbare glazen flessen.
• Kies voor bulkverpakkingen of tapsystemen.
• Vermijd wegwerpbatterijen, gebruik heroplaadbare batterijen.
• Maak gebruik van een boodschappentas of plooibox voor je

boodschappen.
• Gebruik een boterhamdoos, geen aluminiumfolie
• Gebruik spaarlampen, deze gaan achtmaal langer mee en ver-

bruiken ook minder.

14.2 Huis-aan-huis inzamelingen 

14.3 Glascontainers 

14.5 Milieumeesters 

14.6 Tips om afval te vermijden

14.4 Tuinafvalbakken en 
thuiscomposteren
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U wilt enkele dingen kwijt die nog bruikbaar zijn? De kringloop-
winkels zamelen herbruikbare goederen in zoals: meubelen, speel-
goed, fietsen, tv’s, radio’s, keuken- en huisgerief … Na een
grondige opknapbeurt worden deze goederen verkocht voor een
prikje.
Voor een afhaling aan huis, bel 056 23 29 40. 
www.kringloop.net - www.dekringwinkel.be.

Kringloopwinkels in de buurt:
• Kringloopwinkel Beveren-Leie

Kortrijkseweg 346, 8790 Waregem
Tel. 056 61 73 67
www.dekringloopwinkel.be

• De Kringwinkel Ateljee – Nazareth
’s Gravenstraat 134, 9810 Nazareth
Ophaling: 09 224 07 15

• De Kringwinkel Ateljee - Deinze
Slachthuisstraat 18b, 9800 Deinze
Ophaling: 09 224 07 15
www.uwkringwinkel.be

• De Kringwinkel Vlaamse Ardennen- Oudenaarde
Doornikse Heerweg 79b, 9700 Oudenaarde
Ophaling: 055 38 58 78
www.kringwinkelvlaamseardennen.be

15.1.1. Lokale Politie Vlaamse Ardennen Antenne Kruishoutem
Waregemsesteenweg 54
Tel. 09 321 73 10
Fax 09 321 73 19
wijk.kruishoutem@pz-vlaamseardennen.be
www.pz-vlaamseardennen.be
Federale politie: www.fedpol.be

Openingsuren:
Dagen          Voormiddag             Namiddag
Maandag      9.00 u. – 12.00 u.    13.00 u. – 18.00 u.
Dinsdag        9.00 u. – 12.00 u.    
Woensdag    Gesloten 
Donderdag   9.00 u. – 12.00 u.    
Vrijdag        9.00 u. – 12.00 u.    

De personeelsbezetting in de plaatselijke antenne Kruishoutem:
1. Wannes Van den Abeele, hoofdinspecteur – algemene leiding
2. Stephan Geeraert, wijkinspecteur
3. Daniel Garcia, wijkinspecteur
4. Vic De Groote, wijkinspecteur
5. Barry Vandekerkhove, inspecteur - polyvalent medewerker
6. Hendrik Ghyselinck, inspecteur - polyvalent medewerker
7. Linda Dhuyvetter, agente van politie - verkeer

• Wijkinspecteur Vic De Groote is verantwoordelijk voor de zone
Lozer en Marolle.

• Wijkinspecteur Stephan Geeraert is verantwoordelijk voor de
zone gelegen tussen Waregemsesteenweg - centrum - Deinse-
steenweg en grens met Zulte (E17).

• Wijkinspecteur Daniel Garcia is verantwoordelijk voor de zone
naast de Kasteelstraat en de Ouwegemsesteenweg tot en met
de Waregemsesteenweg - Markt en Kerkstraat, zijnde Wanne-
gem-Lede, Nokere en een deel van het centrum.

Bij verlies of diefstal van allerlei soorten identiteitsdocumenten
en andere officiële papieren moet u aangifte doen bij de plaatse-
lijke politie.

15.1.2. Politiezone Vlaamse Ardennen
De politiezone Vlaamse Ardennen omvat de stad Oudenaarde en
de gemeenten Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en
Zingem.

De beleidsverantwoordelijkheid van de politiezone is een bevoegd-
heid van de politieraad en het politiecollege.

De politieraad bestaat uit 19 leden en is samengesteld uit gemeen-
teraadsleden van de verschillende gemeenten.  De burgemeesters
uit de zone zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de gemeen-
ten.  De burgemeester van de stad Oudenaarde is voorzitter van
beide beleidsorganen.

Het beheer en de operationele leiding van de politiezone is in han-
den van de korpschef, die eveneens deelneemt aan de beraadsla-
gingen van het politiecollege en de politieraad. De korpschef is
hoofdcommissaris van politie Joost Duhamel.

De algemene leiding over de antennes Politiezone Vlaamse Arden-
nen is in handen van commissaris Dominique Van den Eeckhaut. 

Er is een permanent onthaal voorzien in het hoofdcommissariaat
te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1, waar de lokale politie elke
dag 24 op 24 uren ter beschikking staat van de bevolking.

Tel. 055 33 88 88 - Fax 055 33 00 48
politie@pz-vlaamseardennen.be

Brandweerarsenaal zone Vlaamse
Ardennen, post Kruishoutem
Warandestraat 2,9770 Kruishoutem
                                      
Tel. 09 383 62 18
0475 58 96 64
Fax 09 383 85 93
brandweer@kruishoutem.be

Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR)
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 Oudenaarde
Tel. 055  23 29 31

DE BRANDWEER IS 24 U. OP 24 U. BEREIKBAAR VIA HET 
NOODNUMMER 112.

Verantwoordelijke post Kruishoutem: Hans De Jonghe
gsm: 0473 97 33 28 - Tel. 09 222 95 02
hans.dejonghe@bvlar.be
(voor niet dringende informatie)

14.7 Kringloopwinkels

15VEILIGHEID /VERKEER

15.1 Politie

15.2 Brandweer en Dienst 100
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Het brandweerkorps telt:
• 45 brandweermannen
• 2 brandweervrouwen

Dienst 100 telt:
• 15 ambulanciers
• 10 ambulanciersters

Hulpoproepen:
De brandweer kan ter hulp geroepen worden in een aantal welom-
schreven noodgevallen, met name:
• het bestrijden van branden;
• ontploffingen;
• problemen met gevaarlijke stoffen;
• bevrijden van bedolven en geknelde personen;
• interventies in geval van rampspoed en naar aanleiding van on-

gevallen op de openbare weg;
• leegpompen van kelders in geval van overmacht, watersnood,

rampen of stormen;
• verdelgen van wespennesten in niet-gevaarlijke omstandighe-

den;
• reinigen van de openbare weg na verkeersongevallen;
• vullen van regenputten;
• het opkuisen van openbare infrastructuren (beken, rivieren,

gronden, straten) na milieuverontreinigingen;
• …

Toezicht op de brandveiligheid
• toezicht op de toepassing van de reglementeringen inzake

brandvoorkoming;
• verstrekken van advies inzake brandveiligheid;
• aanvragen richten aan de heer burgemeester.

Dienst 100
• ziekenvervoer;
• dringende medische hulpverlening.

DE DIENST 100 IS TELEFONISCH TE BEREIKEN OP HET 
NOODNUMMER 112.

• Vermeld bij een oproep steeds de reden van uw oproep, uw
naam, adres, deelgemeente, telefoonnummer van waar u belt
en de te volgen route met opgave van eventuele herkennings-
punten.

• Bij een brand is het aan te raden alle deuren en ramen te slui-
ten, de elektriciteit uit te schakelen en bij aankomst van de
brandweer de nodige inlichtingen te geven over de locatie van
de brand.

De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en
grote rampen. Ze biedt versterking aan hulpdiensten met zwaar
en gespecialiseerd materieel.

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie
Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken. Ze komt tussenbeide op vraag van de minister van Binnen-
landse Zaken, gouverneur, burgemeester, brandweer of politie.

Vriendenkring Civiele Bescherming Kruishoutem vzw. 

Voorzitter:
Lauriaan Van Vooren, Bosuilstraat 5, Kruishoutem 
Tel. 09 383 64 17
Ondervoorzitter - penningmeester: 
Wim Willemijns, Spilthoorestraat 10, Kruishoutem 
Tel. 0475 42 54 01
Secretaris:
Aurel Devos, Truweelweg 10, Kruishoutem – Tel. 09 386 44 21

De medewerkers van het korps helpen de ordediensten ter gele-
genheid van allerlei manifestaties als wielerwedstrijden, paasfees-
ten, fuiven, rampen, enz.

Aan een woninginbraak gaat vaak een hele
voorbereiding vooraf: inbrekers stelen eerst
een vluchtvoertuig, bestuderen toegangs-
en vluchtwegen, observeren de omgeving …  

In deze fase kunnen bepaalde handelingen
door buurtbewoners opgemerkt worden als
‘verdachte of abnormale handelingen'. Het
is belangrijk dat zowel de politie als de burgers dan heel snel ver-
wittigd worden. Zo kan er soms een reeks inbraken in de loop van
één nacht voorkomen worden.

Hierin is er een belangrijke rol weggelegd voor de BuurtInforma-
tieNetwerken, afgekort de BIN's.    

De politie kan immers niet overal tegelijk zijn en daarom zijn de
BIN's hun ogen. Bewoners zijn trouwens het best geplaatst om ab-
normale bewegingen in hun vertrouwde buurt op te merken.

De werking van een buurtinformatienetwerk in een notendop: 
• U merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd. Bel het nood-

nummer 101 of het algemeen nummer van de politiezone 055
33 88 88 (bij voorkeur de ‘101’). 

• De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige
maatregelen. 

• Indien er voor de burger nuttige informatie is vanuit onderzoek
of melding, dan wordt het BIN-netwerk opgestart.

• Het bericht wordt telefonisch verspreid aan alle leden.
• De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt

uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid.
• Op geregelde tijdstippen wordt een ledenvergadering georga-

niseerd teneinde een nog betere informatieverspreiding te be-
vorderen.

Het lidmaatschap is gratis dankzij de financiële ondersteuning van
de gemeentelijke overheden.

Naast de dringende berichten ontvangen de leden op geregelde
tijdstippen een nieuwsbrief (BIN Newsletter) met daarin vooral
preventieve tips.

In woonwijken, buurten of gemeenten waar het BIN actief is, groeit
er een grote solidariteit en een samenhorigheidsgevoel. Dit resul-

15.3 Civiele Bescherming

15.4 Buurtinformatienetwerk (BIN)
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teert onder andere in het elkaar ondersteunen bij het nemen van
preventieve maatregelen. Buurtbewoners voelen zich daarbij goed
en veilig.

Coördinator:
Carl Dedeken - tel. 0496 84 19 58 - carl.dedeken@gmail.com.

De verkeersadviescommissie geeft advies inzake verkeer en mobi-
liteit.

Voorzitter:      Rita Vande Moortele, schepen van Mobiliteit
Verslaggever:  Koen De Meester, mobiliteitsambtenaar
Leden:           Wannes Van den Abeele, hoofdinspecteur lokale politie
                     Rik Van den Bossche, toezichter der werken
Ad hoc leden: burgemeester en schepenen

De verkeersadviescommissie komt tweemaandelijks samen (niet in
de maanden juli en augustus).

Gemeenteschool ‘De ‘weide’ wereld’
Gemengd kleuter- en lager onderwijs
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70 
www.gemeenteschoolkruishoutem.be
gemeenteschool@kruishoutem.be

Directeur: Peter Berlamont

De gemeentelijke basisschool biedt:
• een jong en dynamisch onderwijsteam;
• een ambulante leerkracht die instaat voor individuele begelei-

ding van leerbedreigde leerlingen;
• een kindvolgsysteem i.s.m. het Centrum voor Leerlingenbege-

leiding;
• een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding;
• gratis een facultatieve cursus Frans in 5e en 6e leerjaar;
• projectweken allerlei;
• milieubewuste school;
• openluchtklassen: zee- en bosklas;
• vrije godsdienstkeuze en zedenleer;
• voor- en naschoolse opvang;
• computerinitiatie voor alle leerlingen in elke klas met aange-

paste educatieve software
• sportactieve school: laureaat Stichting Vlaamse Schoolsport en

Bloso;
• fietspooling: onder begeleiding veilig en milieuvriendelijk naar

school. 

16.2.1. Vrije Gesubsidieerde Basisschool 
Gemengd kleuter- en lager onderwijs
Afdeling Kruishoutem
Brugstraat 29, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 60 88 - Fax 09 383 79 65
Gsm: 0472 51 40 25
www.gvbkruishoutemnokere.be
vrije.b.kruish@telenet.be

Met aanwezigheid van de mini-crèche De Duizendpoot.
Tel: 09 221 04 11
www.duizendpootkruishoutem.be 
info@duizendpootkruishoutem.be

Afdeling Nokere
Waregemsestraat 40 a
09 383 61 44
vrije.b.nokere@telenet.be 

Directeur: Jo Baele

16.2.2. Vrije Gesubsidieerde Zelfstandige Kleuterschool 
Wannegem-Lede 

Nokerepontweg 5
09 383 70 04
0478 64 20 04                  
www.kleuterschoolwannegemlede.be
kleutersch.wannegem@scarlet.be

Directie: Bavo De Baere 

16.2.3. Kleuterschool Lozer
Lozerstraat 26
09 383 58 18 
www.vkslozer.be
vks.lozer@skynet.be

Directrice: Veronique De Schepper

Basisschool De Keimolen
Gemengd kleuter- en lager onderwijs
Olsensesteenweg 2 
09 383 56 14
www.keifijn.be
bs.kruishoutem@rago.be

Directrice: Katrien Bettens

Met aanwezigheid van het kinderdagverblijf ’t Sprookjesparadijs.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze - 
Afdeling Kruishoutem
Waregemsesteenweg 22
09 383 06 69 – kunstonderwijs@kruishoutem.be 
Hoofdschool Deinze (09 381 96 40 - muziekacademie@deinze.be)

Opleidingen:
• algemene muzikale vorming (AMV) - vanaf 3de leerjaar;
• samenzang (SZ);
• instrumentale lessen: piano, viool, gitaar, dwarsfluit, klarinet,

saxofoon, koperen blaasinstrumenten, slagwerk/percussie, sa-
menspelklas;

• algemene verbale vorming (AVV of dictie), vanaf 3de leerjaar;
• dramatische expressie en voordracht;
• algemene muziekcultuur (AMC).

15.5 Verkeersadviescommissie 

16ONDERWIJS
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Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst – 
Afdeling Kruishoutem
Waregemsesteenweg 22
09 383 06 69
Campus Oudenaarde (055 31 34 01 – kabk@oudenaarde.be)

Opleidingen:
• algemene beeldende vorming voor de jeugd (6 – 12 jaar) met

o.a. tekenen, schilderen, boetseren met klei, werken met vet-
krijt, houtskool en papier, ruimtelijk werk in diverse materia-
len, enz.

Toezichter van de beide filialen:
• Rosette De Wilde – 0473 24 44 89

17.1.1. Onthaalgezinnen
De meeste opvanglocaties in onze gemeente zijn aangesloten bij
de dienst Kinderopvang Felies te Oudenaarde, St.-Jozefsplein 2. 

www.femma.be - dienstoudenaarde@felies.be.

Kinderopvang Felies organiseert gezinsopvang die erkend is door
Kind en Gezin. Deze dienst biedt kinderen tussen 0 en 12 jaar op-
vang in gezinsverband aan. Op iedere opvanglocatie werken één
of twee kinderbegeleiders. Zij bieden overwegend dagopvang en
soms ook voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang aan. Er
wordt gewerkt met een dagprijs volgens het inkomen (via aanvraag
Kindcode bij Kind en Gezin).

Kinderopvang Felies
• ondersteunt de aangesloten kinderbege-

leiders administratief en pedagogisch; 
• helpt ouders zoeken naar een opvanglo-

catie die best bij hun wensen past;
• beheert het aanbod van vrije plaatsen.

Contactpersonen
An Kiekens en Greet Luypaert,  St.-Jozefsplein 2, 9700 Oudenaarde 
tel. 055 33 36 01.     

Openingsuren
Telefonische permanentie iedere werkdag van 9.00 u. tot 12.30 u.,
behalve op woensdag, en iedere donderdag van 16.00 u. tot 18.00
u., behalve de laatste donderdag van de maand. Persoonlijk con-
tact binnen en buiten de kantooruren na afspraak.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal opvanglocaties in onze ge-
meente die zelfstandig werken en erkend zijn door Kind en Gezin.
De erkende opvanggezinnen kunnen opgevraagd worden bij de pro-
vinciale zetel van Kind en Gezin te Gent – tel. 09 265 71 71.

Nuttige gegevens:
• www.kindengezin.be 
• www.kinderopvang.be 
• communicatie@kindengezin.be 
• kinderopvang@kindengezin.be 
• Kinderopvanglijn: 078 15 01 00 van 10.00 u. tot 17.00 u.
• Klachtendienst van Kind en Gezin: 02 533 14 14.
• Provinciale afdeling Kind en Gezin

Jubileumlaan 25, 9000 Gent
Tel. 09 265 71 71 – Fax. 09 225 47 10.

17.1.2.  Kinderdagverblijven
Mini-crèche ‘De Duizendpoot’
Brugstraat 29
9770 Kruishoutem 
www.duizendpootkruishoutem.be

Kinderverzorgsters: 
• Céline Snoeck – 0477 91 46 06 
• Stefanie De Schrijver – 0497 83 78 41 

Opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar.
Open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 u. tot 18.00 u.

Vzw ’t Zonnetje
Afdeling Kinderdagverblijf ‘’t Sprookjesparadijs’
Olsensesteenweg 2
9770 Kruishoutem
Tel.  0473 68 78 16
an.eneman@kdvzonnetje.be

Sloeberparadijs
Silke Herma
Karreweg 103
9770 Kruishoutem
0471 57 43 73
silke_herman@hotmail.com

17.1.3. Kinderoppasdienst Gezinsbond   
Kruishoutem, Lozer en Nokere:
Chrischa Rogge - Tel. 09 386 14 64 
chrischa.rogge@telenet.be

Wannegem-Lede:
Catherine Van Thuyne, Fonteinstraat 9 – Tel. 09 385 70 26

17.1.4.  Aanbod kinderopvang online
Ouders kunnen makkelijk en gericht een geschikte kinderopvang
vinden via de regionale website www.kinderopvangzov.be van het
meldpunt kinderopvang. Deze gebruiksvriendelijke en dynamische
site bundelt per gemeente of stad een volledig overzicht van alle
kinderopvanginitiatieven voor de regio Zuid Oost-Vlaanderen. Ook
de opvangmogelijkheden te Kruishoutem vindt u hier terug. 

Via 4 verschillende zoekcriteria (leeftijd, type opvang, tijdstip op-
vang, deelgemeente) kunt u op zoek gaan naar de geschikte opvang
voor uw kind. Het is de bedoeling dat de deelnemende opvangini-
tiatieven hun aanbod up-to-date houden zodat u steeds een actu-
ele weergave krijgt van de opvangmogelijkheden.

Deze infosite is een realisatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen en Solva in overleg met de deelnemende steden en ge-
meenten. 

Indien u vragen heeft over deze website kunt u terecht bij de
jeugdambtenaar. Zij is de coördinator voor onze gemeente - 
Tel. 09 333 71 29 - jeugddienst@kruishoutem.be.  

17.1.5. Vakantiewerking ’t Eiernest’
Het gemeentebestuur voorziet elke vakantie
vakantieopvang.

Om dit te realiseren sloot het gemeentebe-
stuur een samenwerkingsakkoord af met de
vzw Komma, die vakantieopvang organiseert
voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. De kin-
deren dienen in Kruishoutem te wonen of er

17.1 Kinderopvang

17JEUGD



Infogids 2015-2016

32

school te lopen. De kinderen kunnen van 7.00 u. ‘s morgens tot
18.00 u. ’s avonds terecht in het gebouw achter De Mastbloem,
Waregemsesteenweg 22. 

Deze locatie is permanent ingericht tot een speelse opvangplaats
met aangepast meubilair en speelgoed. Kliederen in de knutsel-
hoek, brandweerman worden in de fantasiehoek, ravotten op de
speelplaats. Het kan allemaal.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Kostprijs:                        Halve dag Volle dag
1ste kind                         5 euro 10 euro

Vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin en dat tegelijkertijd aan-
wezig is, wordt een korting voorzien van 20% op de totaalfactuur. 

Team
De kinderen worden opgevangen door een enthousiast team van
vrijwilligers. Zij worden aangestuurd door lokaal verantwoordelijke
Sofie Wahlen, die de werking in goede banen leidt. Zij is het aan-
spreekpunt voor deze vakantiewerking.

Voor inschrijfformulieren en bijkomende informatie kunt u terecht
bij:
• Komma vzw, Hendrik I lei 17, 1800 Vilvoorde

0473/36 42 93 – eiernest@vdkomma.be - www.vdkomma.be
(doorklikken naar locatie/ vakantie Kruishoutem)

• de jeugdambtenaar, Markt 1, Kruishoutem - tel. 09 333 71 29 -
jeugddienst@kruishoutem.be.

Brochure:
Bij het begin van elk schooljaar krijgen de kinderen via de scholen
een brochure i.v.m. de vakantieopvang tijdens korte vakanties.
Brochures zijn ook ter beschikking op de jeugddienst.
Alle informatie kunt u ook raadplegen op www.vdkomma.be en
www.kruishoutem.be (vrije tijd / jeugd/ kinderopvang/ vakantie-
opvang).

Tijdens alle vakanties, met uitzondering van de kerstvakantie, or-
ganiseert het gemeentebestuur de gemeentelijke speelpleinwer-
king Eilaba. 

Opgeleide en gemotiveerde animatoren staan borg voor een fan-
tastische vakantie vol spel en plezier voor kinderen van 4 (zijn of
worden) t.e.m. 12 jaar.

Place to be is de voormalige gemeenteschool, gelegen langs de Wa-
regemsesteenweg 22, achteraan CC De Mastbloem.

Een greep uit het ruime aanbod:
• bosspel
• dorpsspel
• uitstap naar een kinderboerderij
• kindertheater 
• goochelaar
• waterspelen
• sport- en spel
• fantasiespelen
• … 

Kostprijs (geldig op 01.01.2015)
                Volle dag                                     namiddag
                 (9.00 u.-12 u. en 13 u.-17 u.)     (13.00 u.-17.00 u.)
1ste kind   6 euro                                        3 euro
2de kind   5 euro                                        2,5 euro
3de kind   4 euro                                        2 euro

Gratis opvang voorzien:
• van 7.30 u. – 9.00 u. 
• tussen 12.00 u. – 13.00 u. (lunchpakket meebrengen)
• tussen 17.00 u. – 18.00 u. 

Inbegrepen in deze prijs:
• een heleboel plezierige activiteiten;
• gebruik van spel- en knutselmaterialen;
• één drankje + 4-uurtje (koek of fruit);
• de meerkost voor extra activiteiten, behoudens de daguitstap-

pen (WEL zwemmen, kinderboerderij, NIET een pretpark, wa-
terpark …);

• de verzekering;
• opvangmogelijkheid voor en na de activiteiten.

Contactpersoon:
• jeugdambtenaar, 09 333 71 29, jeugddienst@kruishoutem.be.
• tijdens de vakanties de hoofdanimator op het nr. 

0494 69 84 94. 

Brochure:
Voor de aanvang van de vakanties krijgen de kinderen via de scho-
len een brochure i.v.m. de gemeentelijke speelpleinwerking. De
folders vindt u ook op de gemeentelijke website onder vrije tijd –
jeugd.

Voor de jongeren van 12 t.e.m. 16 jaar is er tijdens de zomerva-
kantie Swap. De gemeente Kruishoutem zorgt voor een 15-tal uit-
dagende en uiteenlopende activiteiten voor jongeren. 

Een greep uit het aanbod van de voorgaande jaren:
• digitaal stadsspel
• paintballen

17.2 Speelpleinwerking Eilaba

17.3 SWAP
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• 3-daagse 
• DJ – workshop 
• uitstap naar pretpark
• Quad- rijden
• lasershooting
• filmnamiddag
• instuif
• ...

Kostprijs:
De kostprijs is afhankelijk van de activiteit, maar wordt democra-
tisch gehouden.  

Contactpersoon:
Jeugdambtenaar, 09 333 71 29, jeugddienst@kruishoutem.be.

Brochure:
Voor de aanvang van de zomervakantie ontvangen alle jongeren
tussen 12 en 16 jaar een brochure met alle info over de SWAP-ac-
tiviteiten. 

Het speelplein ‘De Moerastuin’ ter hoogte van De Kerkakkers

De gemeente beschikt in het centrum van de gemeente over één
groot, gevarieerd en aantrekkelijk speelplein ter hoogte van de
Kerkakkers. 
Een deel van het speelterrein is via duidelijk afgescheiden zones
ingericht voor kleuters, terwijl een meer avontuurlijk en uitdagend
parcours de lagere schoolkinderen moet aanspreken.

Toestellen: veerfiguren, zandbak, fantasietrein, kabelbaan, klim-
toren met glijbaan, new-games, schommel …

Het speelterrein is elke dag vrij toegankelijk tussen 9.00 u. en
21.00 u.
Oppervlakte: 25 aren in eigendom en onderhoud van de gemeente.

Mini-verkeerspark
Het verkeerspark kreeg een nieuwe locatie en bevindt zich nu,
compleet met verkeerstekens en rollend materiaal, achteraan De
Mastbloem. 

Het speelterrein in de Platanendreef te Lozer  
Hier kunnen jongeren naar hartenlust skaten.  Er werd gekozen
voor de aanleg van een skate-piste op asfalt.

Skaten kan in Lozer op de 1,5 m hoge flat bank, de funbox met
handrailbox, de roller, de fat-fly, de 1,5 m hoge quarter pipe en
de grindrail. 

Naast het skaten bevinden zich hier ook nog
• een klassieke speeltuin voor kleuters en kinderen uit het lager

onderwijs;
• een mini-basketbalterrein;
• een petanquepleintje. 

Het terrein is vrij toegankelijk:
• van maandag tot zaterdag tussen 10.00 u. en 12.00 u., 

en tussen 13.30 u. en 19.00 u.;
• zondag tussen 10.00 u. en 12.00 u.
Oppervlakte: ± 18 are in eigendom en onderhoud van de gemeente.

Multifunctioneel speel- en sportterrein aan de sporthal
Afsluitbaar jeugdsportterrein, vrij te betreden tussen 8.00 u. en
21.00 u.
Voorzieningen voor: basket, voetbal, volleybal …
Er is ook een permanente skate-voorziening (half-pipe) aanwezig.

Tijdens de lente- en zomermaanden staan in de aanpalende Woes-
tijnestraat, die dan dienst doet als tijdelijke speelstraat, enkele
mobiele skatetoestellen. 

2 grindboxen, 1 street ledge, 1 skate table, 1 jump launch en 1
flat kinked grind rail staan hier garant voor het nodige skateplezier. 

Mogelijkheid tot gebruik door groepen, na reservatie bij de vzw
Sportdienst Kruishoutem.

Openingsuren: iedere dag van 8.30 u. tot 22.30 u.

Oppervlakte: ± 11 are.

Lozerbos

In Lozer ligt een aanzienlijke groene zone, in privaat eigendom.
De eigenaar stelt zijn eigendom open voor publiek via een aantal
vaste trajecten voor wandelaars, ruiters, fietsers en mountainbi-
kers.
Binnen het bos werd ook een natuurlijk gegroeide open speelzone
heringericht met natuurlijke materialen.

Speelterrein in de Spilthoorestraat
In de Spilthoorestraat bevindt zich een woonzone met relatief veel
jonge gezinnen. Binnen deze woonkern ligt een speelterreintje.
                                      
Natuurlijk Speelterrein de Marolle

Aan de lokalen van Chiro Vlinderia en Chiro Singa in de Passionis-
tenstraat kan u met uw kinderen terecht voor een namiddagje ra-
votten op het avontuurlijk speelterrein aangelegd door de
gemeente in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen. 

17.4 Speelpleinen



Infogids 2015-2016

34

Het jeugdheem bevindt zich op de sport- en recreatiezone ‘De Ker-
kakkers’ en biedt ruimte voor drie verenigingen: KSJ, JNM en KLJ.

Met het jeugdhuis geïntegreerd in het cultureel centrum ‘De Mast-
bloem’, Waregemsesteenweg 22, wil het gemeentebestuur voor-
zien in een ongedwongen ontmoetingsplaats voor tieners en
jongeren.  

Een bijkomende bedoeling is om jongeren die niet aangesloten zijn
bij één van onze jeugdverenigingen en ‘rondhangende tieners’ een
vertrouwde en ‘laagdrempelige’ stek te geven binnen onze ge-
meente om er eigen jeugdhuiswerking mee op te zetten.  

De invulling van deze jeugdhuiswerking gebeurt, onder impuls van
de jeugdambtenaar, door deze jongeren zelf. Ze vertaalt zich o.a.
in ruimte voor instuif, kleine optredens, fuiven, thema-avonden,
spelletjesavonden, filmvoorstellingen … 

Via een vrijwilligerswerking is het jeugdhuis elke vrijdagavond pu-
bliek toegankelijk van 21.00 u. tot 3.00 u.  Maandelijks worden
extra activiteiten en evenementen georganiseerd. Je kan het
jeugdhuis volgen via facebook.  

Voor meer informatie omtrent het jeugdhuis kan je terecht bij de
jeugdambtenaar - tel. 09 333 71 29 - jeugddienst@kruishoutem.be.

Vereniging                           Leeftijdsbereik              Gemengd
Chiro Singa                          van 6 t.e.m. 18 jaar        nee ♂
www.chirosinga.be
Chiro Vlinderia                    van 6 t.e.m. 16 jaar        nee ♀
http://chirovlinderia.be/
KSJ                                      van 6 t.e.m.16 jaar         ja
www.ksjkruishoutem.be
Scouts en gidsen Inch Allah van 6 t.e.m. 18 jaar        ja
http://inchallah.scoutnet.be/
JNM                                     van 8 jaar t.e.m. 18+      ja
www.jnm.be/leievallei
KLJ                                     van 15 jaar t.e.m 18+      ja
www.klj-kruishoutem.be
Jeugdharmonie                   van 11 jaar t.e.m. 18+     ja
http://www.harmoniekruishoutem.be
Jeugdhuis vzw Nuitgang      van 15 jaar t.e.m 25+      ja
Via facebook  

Voor meer informatie omtrent deze verenigingen kan je terecht
bij de jeugdambtenaar 
09 333 71 29 – jeugddienst@kruishoutem.be. 

Drugspreventieproject

Samen met alle Kruishoutemse basisscholen, de politie en vzw
PISAD (Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor
Drugpreventie) werkt het gemeentebestuur ieder jaar intensief
mee aan een project rond drugpreventie voor leerlingen van het
6de leerjaar. Ook de ouders worden tijdens een infovergadering
ingelicht over de gevaren van druggebruik.

Na afloop van het project krijgen de leerlingen een ludieke T-shirt
van het gemeentebestuur met als opschrift: “Geen drugs in dit lijf,
ik rook uitsluitend paling”.

Ouders en jongeren die worden geconfronteerd met druggebruik
kunnen voor informatie en/of begeleiding terecht bij:

PISAD
Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 51 05
pisad.oudenaarde@oost-vlaanderen.be
www.oudenaarde.pisad.be

Huis van het kind
De gemeente Kruishoutem heeft sinds 2014 een intergemeentelijke
samenwerking afgesloten met Oudenaarde, Wortegem–Petegem,
Zwalm en Horebeke voor de oprichting van het Huis van het kind.
Dit houdt in dat er intergemeentelijke samenwerkingen worden
opgezet om ouders te ondersteunen in hun opvoeding. 

Concreet voor de gemeente Kruishoutem kan u als ouder steeds in
alle vertrouwen op de jeugddienst terecht met al uw vragen. Wij
proberen samen met u op zoek te gaan naar een oplossing op maat. 

Zoekt u meer informatie rond opvoeden en organisaties in de regio
Aalst-Oudenaarde die u hierbij kunnen ondersteunen, dan kan u
terecht op de website www.overopvoeden.be  

Provinciale Jeugddienst
Tel. 09 267 75 94
www.oost-vlaanderen.be/jeugd
jeugddienst@oost-vlaanderen.be

Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Tel. 02 552 98 00 – Fax 02 552 98 01
www.kinderrechtencommissariaat.be
kinderrechten@vlaamsparlement.be

17.5 Jeugdheem

17.6 Jeugdhuis Nuitgang

17.7 Jeugdverenigingen

17.8 Opvoedingsondersteuning en 
Huis van het kind

17.9 Nuttige contactgegevens 
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De Ambrassade:
www.ambrassade.be 
Deze verenigt 3 belangrijke pijlers in het jeugdwerk
• Informatiepunt Jeugd vzw 
• Steunpunt jeugd
• De Vlaamse jeugdraad

Cultureel Jongeren Paspoort
Dit is een jongerenpas die cultuur bij jongeren tracht te bevorderen. 
www.cjp.be 

Jongerenwelzijn
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/
Tel. 0800 900 33
jolijn@vlaanderen.be

Kinder- en Jongeren telefoon 102
www.awel.be

Teleblok                         0800 13 14 4 
www.teleblok.be

De druglijn                      078 15 10 20
www.druglijn.be

Child Focus                     116 000 
www.childfocus.be

kindermishandeling  O- VL 09 216 73 30
www.kindermishandeling.be

Holebifoon                      0800 99 533
http://cavaria.be/holebifoon

Comité voor Bijzondere 055 23 05 20
Jeugdzorg Oudenaarde(CBJ)

Tele-Onthaal                   106
www.tele-onthaal.be

Vzw Amon biedt aan jongeren en gezinnen, waar door problemen
het samenleven moeilijk en/of tijdelijk niet meer haalbaar is, een
intensieve aanklampende hulpverlening aan om de situatie te de-
blokkeren en het opvoeden terug perspectief te geven.

Amon VZW - Campus Kruishoutem
Lozerstraat 13, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 51 72
Fax 09 383 04 80

Deze groep bestaat uit bestuursleden van de bonden van gepensi-
oneerden van groot Kruishoutem en één neutrale vereniging.
Voorzitter: Rita Vande Moortele, schepen van Sociale Zaken
Secretariaat: Carine Ketels - Tel. 09 333 71 27.

Werking:
Deze stuurgroep komt tweemaal per jaar samen en geeft advies
aan het gemeentebestuur met betrekking tot alles wat leeft bij de
senioren. Zij werken ook mee aan het seniorenbehoeftenonder-
zoek.

Activiteiten:
In het kader van de sociale, culturele en vormende aspecten van
het ouderenbeleid worden per jaar verschillende activiteiten ge-

pland voor de senioren: o.a. een vormingsnamiddag, een culturele
uitstap aangepast aan de senioren en een tweejaarlijkse senioren-
congresdag.

In samenwerking met het OCMW en het WZC St.-Petrus wordt er
de laatste zaterdag van januari een seniorenontmoetingsdag geor-
ganiseerd. Deze is enkel bedoeld voor personen van 80 jaar en
meer.

Voor personen die een ziekte-uitkering, brugpensioen of werkloos-
heid hebben, wordt er ambtshalve onderzoek gedaan naar de rech-
ten op pensioen. Dit gebeurt op het moment dat betrokkene de
wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Om hiervoor in aanmer-
king te komen moet betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in België
hebben.

Praktisch:
Alle betrokkenen zullen 15 maanden voor het bereiken van de wet-
telijke pensioenleeftijd een brief ontvangen waarin hen gemeld
wordt dat ze geen aanvraag moeten doen via de gemeente.

Wanneer wel nog een aanvraag doen bij het gemeentebestuur?
Als het gaat over een:
• overlevingspensioen (indien één van beiden nog niet gepensi-

oneerd is)
• IGO = inkomensgarantie voor ouderen (het vroegere gewaar-

borgd inkomen)
• buitenlands pensioen
• vervroegd pensioen
• rustpensioen, indien men  werkt tot aan de pensioenleeftijd

Bevoegde dienst op het gemeentehuis: dienst Sociale Zaken.
Bevoegde ambtenaar: Carine Ketels - Tel. 09 333 71 27.

Ommegangstraat 22, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 333 30 11 – Fax 09 333 30 74
info@stpetrus.be
http://www.stpetrus.be
Bejaardenzorg – crisisopvang – kortverblijf – dagverzorging

17.10 Vzw Amon - 
campus Kruishoutem

18.3 Woonzorgcentrum Sint-Petrus –
vzw Vijvens

18SENIOREN

18.1 Seniorenadviesraad 

18.2 Pensioen
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Voorzitter en Algemeen directeur: Rita Vande Moortele

De vzw Vijvens beheert 3 woonzorgcentra in Kruishoutem, Huise-
Zingem en Nazareth en 1 dagverzorgingscentrum in Kruishoutem. 

KRUISHOUTEM
In het WZC Home St. Petrus verblijven 95 bewoners  waaronder
76 in een RVT-statuut, 15 in een ROB (rusthuis) statuut en 4 in een
statuut kortverblijf. Er is ook een aparte afdeling voor bewoners
met dementie.
Het dagverzorgingscentrum DVC De Marolle,  Ommegangstraat
33 te Kruishoutem, staat in voor de opvang van ouderen en onder-
steunt op deze manier de thuiszorg.

Het DVC De Marolle is open van maandag t.e.m. vrijdag van 8.00
u. tot 18.30 u. Er kan gebruik gemaakt worden van aangepast ver-
voer (ook voor rolstoelgebruikers). Meer info kunt u bekomen op
09 333 30 11.

HUISE-ZINGEM
In het WZC Home Vijvens verblijven 97 bewoners waaronder 65 in
een RVT-statuut,  27 in een ROB (rusthuis) statuut en 5 in een sta-
tuut kortverblijf. In het WZC Home Vijvens zijn er voor echtparen
9 zorgflats aanwezig waarbij minstens één van de partners zware
zorg nodig heeft.

NAZARETH
In het WZC Home Nazareth verblijven 18 bewoners in een ROB
(rusthuis) statuut, er zijn geen RVT bedden.

De vzw Vijvens stelt 210 personeelsleden tewerk.

Site Waegebrughe
De vzw Vijvens werkt aan de ontwikkeling van een vierde nieuwe
welzijnscampus, site Waegebrughe in de Passionistenstraat 15,
9770 Kruishoutem (Marolle).
Op de campus Waegebrughe zullen er diverse woonvormen voor-
zien worden: een WZC met 60 woongelegenheden, 30 assistentie-
woningen en een kleinschalig project voor jongdementerenden.
Daarnaast zijn er 20 serviceflats voor zelfstandig wonende ouderen
en aangepaste ondersteunende diensten ten behoeve van de thuis-
wonende ouderen zoals: 15 plaatsen dagverzorgingscentrum DVC,
9 plaatsen kortverblijf, 2 plaatsen nachtopvang en een lokaal dien-
stencentrum met sociaal restaurant en wellness voor ouderen.
Op de site wordt ook een kinderdagverblijf voorzien ten behoeve
van de personeelsleden van de vzw Vijvens en van de inwoners van
Kruishoutem.

De residentie ’t Hoge is het serviceflatgebouw van het OCMW in
de Ommegangstraat. Meer informatie omtrent deze dienstverle-
ning leest u in de rubriek 10.4.

Rusthuis info-foon           078 15 25 25
rusthuisinfofoon@vlaanderen.be

Pensioenlijn
Via het gratis telefoonnummer 1765 kunt u voortaan terecht bij de
drie pensioeninstellingen (Rijksdienst voor Pensioenen, Rijksinsti-
tuut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en Pensioen-
dienst voor de Overheidssector) voor uw vragen over het wettelijke
pensioen, ongeacht het stelsel waarin u hebt gewerkt.
Het nummer is gratis voor oproepen vanuit België.
De pensioenlijn is bereikbaar alle dagen van de week van 9.00 u.
tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u.

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren, 1060 Brussel

Gewestelijk kantoor Oost-Vlaanderen
Rijksdienst voor Pensioenen
Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent
Tel. 09 248 38 11 – Fax 09 379 49 99
www.onprvp.fgov.be
info@onprvp.fgov.be

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel
Tel. 02 546 42 11
www.rsvz-inasti.fgov.be/nl
info@rsvz-inasti.fgov.be

Gewestelijk kantoor Oost-Vlaanderen:
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Koningin Fabiolaan 116, 9000 Gent
Tel. 09 379 49 11  
info-gent@rsvz-inasti.fgov.be

Logo staat voor Lokaal Gezond-
heidsoverleg, een initiatief van de
Vlaamse Gemeenschap. Logo
werkt aan gezondheidspromotie
en ziektepreventie samen met lo-
kale partners (scholen, gemeen-
ten, zorgverleners …).

Eén van de belangrijkste opdrachten van Logo is bijdragen tot het
bereiken van de gezondheidsdoelstellingen die door de Vlaamse
overheid als prioritair zijn opgegeven: tabakspreventie, promoten
van gezonde voeding en beweging, borstkankerscreening, ongeval-
lenpreventie, verhogen van de vaccinatiegraad en geestelijke ge-
zondheidszorg. Als bijkomend thema werkt Logo ook aan milieu en
gezondheid.

In onze regio is Logo Gezond + vzw aan het werk.

18.4 Serviceflats

18.5 Nuttige contactgegevens

19.1 Logo Gezond+ vzw

19GEZONDHEIDSZORG
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In samenwerking met Logo Gezond+ vzw besteed het gemeente-
bestuur ruime aandacht aan:
1. Voorkomen van ongevallen in de privésfeer

In het kader van de week van de valpreventie organiseert het
gemeentebestuur in samenwerking met WZC St.-Petrus een
dansnamiddag ‘Dans je leven lang’.

2. Promotie van gezonde voeding
In de Kruishoutemse scholen worden kinderen aangemoedigd
om meer fruit te eten. Het project Tutti Frutti zorgt ervoor dat
de fruitconsumptie bij leerlingen wordt verhoogd door een we-
kelijkse fruitdag op school te voorzien. De vaste fruitdag beïn-
vloedt het eetgedrag van kinderen op een positieve manier en
vormt een aanknopingspunt voor een bredere schoolwerking
rond fruit, groenten en gezonde voeding in het algemeen. 
‘Fruit op de werkvloer’: het gemeentebestuur voorziet weke-
lijks in een stuk fruit voor alle personeelsleden en leden van
het college. 

3. Veerkrachtige gemeente - 2015 
Volgens de Gezondheidsenquête van 2013 voelt 1 Vlaming op 3
zich niet goed in z’n vel.  We zijn als Belgen nogal terughou-
dend om over onze zorgen te praten.  
We willen mensen eraan herinneren dat ze de kracht om het
hoofd boven water te houden vaak bij zichzelf, bij vrienden en
bij familie kunnen vinden. We willen de mensen ook handvaten
geven om de eigen draagkracht te versterken. Zo leren we ze
beter omgaan met hun eigen zorgen, problemen en verdriet.
Met deze campagne trekken we de kaart van iedereen!  
De gemeente Kruishoutem organiseert in samenwerking met
KVLV Kruishoutem een Ladies Night en in samenwerking met
OKRA Kruishoutem het toneel ‘Geluk op grootmoeders wijze’. 

4. Door de ondertekening van het charter ‘gezonde gemeente’
engageert het gemeentebestuur zich om gezondheidsbevorde-
ring op te nemen in de beleidsplannen en sensibiliserende ac-
ties te organiseren (bvb. 10.000 stappen,
borstkankerscreening).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de schepen van Welzijn
en Volksgezondheid.

Logo Gezond + vzw
Baudelokaai 8
9000 Gent
Tel. 09235 74 20 – Fax 09235 74 26
logo@gezondplus.be

Nationaal: Hallepoortlaan 27,
1060 Brussel
Tel. 02533 12 11
Fax 02 534 13 82
Kindengezinlijn: 078150 100
www.kindengezin.be
communicatie@kindengezin.be

Provinciaal: Jubileumlaan 25, 9000 Gent
Tel. 09 265 71 71 – Fax 09 225 47 10
oost-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be

Regionaal: Regiohuis Oudenaarde 
Ter Eecken 4 bus 2, 9700 Oudenaarde 
Algemene permanentie 078 150 100 
regiohuis.oudenaarde@kindengezin.be

Gemeentelijk: Consultatiebureau Kruishoutem 
Kerkhofweg 2 

Raadplegingen (enkel na afspraak): 
Op dinsdagnamiddag vanaf 13.00 u. tot 16.00 u. 
De eerste woensdag van de maand van 13.00 u. tot 16.00 u. 
Op donderdagavond vanaf 17.00 u. tot 20.00 u. 

Afspraken worden gemaakt op het centrale nummer 078 150 100
tussen 8.00 u. en 20.00 u. 

De consultaties bij Kind en Gezin zijn gratis.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
Jenny Tanghestraat 2, 9050 Gent
Tel. 09 265 75 75  
www.wgk.be
Dienstverlening: thuisverpleging, ziekenoppas, uitleendienst, voe-
dingsadvies, personenalarm.

Louise-Mariekaai 9, 9700 Oudenaarde
Permanente wachtdienst: Tel. 055 31 27 13

Familiehulp vzw
Koningin Elisabethlaan 3, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 45 45  
www.familiehulp.be
oudenaarde@familiehulp.be
Dienstverlening: gezinszorg, bejaardenzorg, kraamzorg, oppas,
nachtzorg, opvang van zieke kinderen, palliatieve zorg, thuisver-
pleging, poetshulp, karweidienst, vervoerdienst en warme maal-
tijden.
Familiehulp organiseert huishoudhulp in het kader van de diensten-
cheques. 
Elke particulier die hulp wenst voor huishoudelijke taken zoals
poetsen, wassen, strijken, maaltijden bereiden of klein naaiwerk
kan bij Familiehulp met zijn dienstencheques terecht.

Familiezorg vzw – Oost-Vlaanderen
Zwarte Zustersstraat 18, 9000 Gent
Tel. 09 225 78 83  
Dag en nacht bereikbaar
Oudenaarde: 055 42 81 00
www.familiezorg.be
info@familiezorg.be
Dienstverlening: gezinszorg, kraamhulp, poetshulp, service resi-
denties, bejaardenzorg, klusjesdienst, psychiatrische thuiszorg,
bijzondere jeugdzorg.
Familiezorg is erkend als bedrijf om te werken binnen het systeem
van de dienstencheques.

Solidariteit voor het Gezin vzw
Tramstraat 61, 9000 Gent
Tel. 09 264 18 11
www.svhg.be
info@svhg.be
Afdeling Oudenaarde: Remparden 12 bus 96, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 44 21 – Fax 055 31 94 19
Dienstverlening: gezinszorg, poetsdienst, ziekenoppas, vrijwilli-
gerswerk, karweidienst, thuisverpleging, opvanggezinnen, kraam-
zorg …
Huishoudhulp met dienstencheques.

Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Kantoor Oudenaarde
Jacob Lacopsstraat 16
9700 Oudenaarde
Tel. 09 333 55 00
www.bondmoyson.be
vragen@bondmoyson.be

Wachtdienst dokters
09 338 86 32

Wachtdienst tandartsen
0903 39 969

Nationaal telefoonnummer apotheker van dienst
0903 99 000

19.2 Kind en Gezin

19.3 Bejaarden- en gezinszorg / 
thuisverzorging

19.4 Wachtdienst dokters/
tandartsen/apothekers/
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De contactgegevens van de Kruishoutemse gezondheidsverleners
vindt u terug in de lijst van de vrije beroepen (zie rubriek 30).

Deinze:               Sint-Vincentiusziekenhuis
                          Schutterijstraat 34, 9800 Deinze
                          Tel. 09 387 71 11 – Fax 09 387 70 39
                          www.azstvdeinze.be
                          info@azstvdeinze.be

Oudenaarde:       Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde
                          Minderbroederstraat 3, 9700 Oudenaarde
                          Tel. 055 33 61 11 – Fax 055 33 66 95
                          www.azoudenaarde.be
                          info@azoudenaarde.be

Waregem:           O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 
                          Waregem vzw
                          Vijfseweg 150, 8790 Waregem
                          Tel. 056 62 31 11 – Fax 056 62 30 20
                          www.ziekenhuiswaregem.be
                          info@ziekenhuiswaregem.be

Gent:                  Universitair Ziekenhuis
                          De Pintelaan 185, 9000 Gent
                          Tel. 09 332 21 11
                          www.uzgent.be
                          info@uzgent.be

                          Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares – 
                          St.-Jozef vzw
                          •   Campus St.-Jozef
                               Kliniekstraat 27 – 9050 Gentbrugge
                               Tel. 09 260 60 60
                          •  Campus Maria Middelares
                               Kortrijksesteenweg 1026 –
                               9051 St.-Denijs-Westrem
                               Tel. 09 260 60 60
                               www.mariamiddelares.be 
                               info@azmmsj.be
                               
                          Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn
                          Watersportlaan 5, 9000 Gent
                          Tel. 09 224 71 11
                          www.janpalfijn.be
                               
                          Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas
                          www.azstlucas.be
                          info@azstlucas.be
                          •   Campus Sint-Lucas
                               Groenebriel 1, 9000 Gent
                               Tel. 09 224 61 11
                          •   Campus Volkskliniek vzw
                               Tichelrei 1, 9000 Gent
                               Tel. 09 224 61 11

Nokerepontweg 1, 9772 Kruishoutem
Tel. 09 383 58 70 – Fax 09 383 71 86
www.heuvelheem.be
info@heuvelheem.be

Directeur: Carinne Rotsaert

Heuvelheem is een dienstverleningscentrum voor volwassen per-
sonen met een verstandelijke handicap en staat in voor woonvoor-
ziening en dagbesteding.

Christelijke Mutualiteit
St.-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde
Tel. 09 224 77 22 

CM Midden-Vlaanderen
Martelaarslaan 17 – 9000 Gent
Tel. 09 224 77 11  
www.cm.be
midden-vlaanderen@cm.be

Afdeling Kruishoutem: Hoogstraat 2 
Tel. 09 224 77 22  
Kruishoutem.mvl@cm.be

Openingsuren:
Maandag                  13.30 u. – 16.00 u.
Donderdag               9.30 u. – 12.00 u. 

Maatschappelijk assistent: Silvie De Waele – 09 267 59 09

Bond Moyson
Jacob Lacopsstraat 16, 9700 Oudenaarde
Tel. 09 333 55 00  
www.bondmoyson.be
vragen@bondmoyson.be

Liberale Mutualiteit
www.lmvlg.be

Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds
Margaretha Van Parmastraat 17, 9700 Oudenaarde
Tel. 078 15 30 98
www.voz.be

Securex
Beverestraat 45/0102, 9700 Oudenaarde
078 15 93 01
www.securex-mut.be
ziekenfonds@securex.be

Rode Kruis – Vlaanderen  
www.redcross.be
Afdeling Zingem – Kruishoutem
http://zingem-kruishoutem.rodekruis.be

Algemene informatie:
Bernadette Van Ommeslaeghe, afdelingsvoorzitter
Ledepontweg 13, 9772 Wannegem-Lede
Tel. 09 383 81 60 – 0499 98 18 77
voorzitter@zingem-kruishoutem.rodekruis.be

Vlaamse infolijn 1700

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel 
Tel. 02 553 35 00 – Fax 02 553 35 84
www.zorg-en-gezondheid.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 11
www.vaph.be

Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51
9000 Gent
Tel. 09 269 23 11 - Fax 09 269 23 39
gent@vaph.be

19.5 Gezondheidsverleners

19.6 Ziekenhuizen in de omgeving

19.7 VZW Heuvelheem

19.9 Nuttige contactgegevens

19.8 Meest voorkomende
mutualiteiten
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Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tervurenlaan 211, 1150 Brussel
Tel. 02 739 71 11 
www.riziv.fgov.be

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen
Grote Steenweg 149, 2600 Berchem
Tel. 03 239 14 15
http://www.aavlaanderen.org/
info@aavlaanderen.org 

AA Kruishoutem – Postbus 40, 9770 Kruishoutem
Tel. 0477 38 19 82 of  0477 40 18 10

Mantelzorgtelefoon
078 15 50 20
Iedere werkdag tussen 14.00 u. en 18.00 u.

Vlaamse Pijnliga
Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel
Tel. 02 246 47 71
Fax. 02 246 47 79
vlaamsepijnliga@cm.be

Markt 5, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 02 35
Fax 09 383 02 34
pwa@kruishoutem.be

Voorzitter van de Raad van
Beheer van de VZW: 
Patrick Dierick 
PWA-beambte:  
Sabine Roobroeck            

Openingsuren van het PWA-kantoor:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 u. tot 11.30 u. of na te-
lefonische afspraak.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap biedt langdurig werk-
lozen de kans tegen betaling activiteiten te verrichten bij privé-
personen, lokale overheden en niet-commerciële verenigingen
zoals VZW’s, onderwijsinstellingen, bedrijven uit land- en tuin-
bouwsector, enz.

U kunt onder meer een beroep doen op het PWA voor de volgende
activiteiten:                    
• administratieve hulp;
• oppas en begeleiding van kinderen bij ontspanningsactivitei-

ten, animatie en buitenschoolse activiteiten;
• oppas en begeleiding van zieke personen;
• klein tuinonderhoud.

De gebruiker betaalt aan het PWA een inschrijvingsgeld van 7,45
euro/per jaar (inclusief arbeidsongevallenverzekering en verzeke-
ring burgerlijke aansprakelijkheid van de PWA-werknemer).
De gebruiker betaalt de PWA- werknemer een uurvergoeding door
middel van PWA-cheques: 5,95 euro voor naamloze PWA-cheques
(niet fiscaal aftrekbaar) of 7,20 euro voor PWA-cheques op naam
(wel fiscaal aftrekbaar).

Bij het dienstenchequebedrijf worden werkzoekenden aangewor-
ven om huishoudelijke hulp bij privépersonen te verrichten. De

werklozen die worden tewerkgesteld in het dienstenchequebedrijf
worden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst en zijn niet
langer werkloos.

Voor alle vragen over huishoudelijke hulp kunt u terecht bij het
dienstenchequebedrijf van PWA Kruishoutem. Wie interesse heeft
om te werken in het dienstenchequebedrijf kan steeds zijn kandi-
datuur stellen.
De gebruiker betaalt met dienstencheques van 9 euro/stuk. De
dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar voor 30%.

Werkgevers kunnen op het PWA ook terecht voor alle informatie
over nieuwe tewerkstellingsmaatregelen zoals activaplan, startba-
nen …

20.4.1. VDAB (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling 
en beroepsopleiding)

www.vdab.be – 0800 30 700
Arbeidsbemiddeling
Louise-Marie Kaai 6, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 55 11
Training en opleiding – jobclub
Beverestraat 11, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 95 50
www.jobclub.be

20.4.2. RVA (Rijksdienst voor arbeidsvoorziening)
Werkloosheidsbureau
Bergstraat 5, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 23 51 30 – Fax 055 31 98 90
www.rva.be

20.4.3. Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Beverestraat 34, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 30 48 29 – Fax 055 30 48 84
www.hvw.fgov.be

20.4.4. SELOR (Selectiebureau van de federale overheid)
Deze dienst organiseert examens en selectietesten met het oog op
een tewerkstelling bij een overheidsdienst.
Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel.
Tel. 0800 505 54
www.selor.be
info@selor.be

20.4.5. Vakbonden
ACV
Verbond Aalst-Oudenaarde
Koningsstraat 5, 9700 Oudenaarde
Tel. 09 244 21 11 - Fax 053 73 41 51
http://acv-aalst-oudenaarde.acv-online.be/

ABVV
Baarstraat 67 b3, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 31 18 78
www.fgtb.be

ACLVB
Kasteelstraat 3, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 47 01  
www.aclvb.be
vlaamse.ardennen@aclvb.be

20.1 Plaatselijk Werkgelegenheid
agentschap (PWA)
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20.4 Diensten
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In Kruishoutem is Gaselwest aangeduid als distributienetbeheerder
voor elektriciteit en aardgas. 
Algemeen nummer: 078 35 35 34
Alle werkdagen van 8.00 u. tot 20.00 u. – zaterdag van 9.00 u. tot
13.00 u. 

Op dit nummer kunt u terecht voor:
• vragen over nieuwe aansluitingen
• verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van

meters
• vragen over rationeel energieverbruik (REG)
• vragen over sociale leveranciers en budgetmeters
• overige vragen

Bij gasreuk                      0800 65 0 65 - 24 u. op 24 u.
Bij defect                        078 35 35 00 - 24 u. op 24 u.
Technische vragen            078 35 35 34
Defecte straatlamp          0800 63 5 35 (gratis nummer)
                                      www.straatlampen.be

De meterstand opmeten gebeurt door Eandis (www.eandis.be). 

Let wel, alles wat te maken heeft met bijvoorbeeld de verkoop en
de facturatie van elektriciteit en/of aardgas is geen opdracht van
uw distributienetbeheerder (Gaselwest), maar werd in de vrije
energiemarkt toevertrouwd aan erkende leveranciers. Een lijst van
erkende leveranciers vindt u terug op de website www.vreg.be (bv.
Electrabel, Eni, Ecopower …).

FARYS
Stropstraat 1, 9000 Gent
www.farys.be 

Sinds 22 september 2014 bundelt TMVW haar operationele activi-
teiten onder een nieuwe bedrijfsnaam FARYS.

Farys
• levert drinkwater;
• saneert afvalwater;
• bouwt en verbouwt zwembaden en sportinfrastructuur;
• levert water op maat van bedrijven;
• ondersteunt bedrijven bij een efficiënt waterbeheer;
• voert wegeniswerken uit;
• geeft operationele ondersteuning aan hun publieke partners

via een servicecentrum. 

Algemeen waternummer: 078 35 35 99
• Elke werkdag van 8.00 u. tot 20.00 u.
• Op zaterdag van 9.00 u. tot 13.00 u.

Defectennummer water: 078 35 35 88
• 7 dagen op 7, 24 uur op 24

Gratis ontleden van putwater
De meeste putwaters zijn niet geschikt voor consumptie.  Wenst u
na te gaan of uw putwater als drinkwater geschikt is?  Dan kunt u
afhankelijk van uw situatie beroep doen op de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) of op FARYS. 

De VMM test gratis de kwaliteit van uw putwater op voorwaarde
dat:
• er geen waterleiding ligt in uw straat
• u het putwater gebruikt voor menselijke consumptie.

Meer info op http://www.vmm.be. 

Ligt er wel waterleiding in uw straat maar gebruikt u toch putwa-
ter, dan kunt u om de drie jaar uw putwater gratis laten testen
door FARYS.  

Neem contact op met de medewerkers van de klantendienst van
FARYS op het nummer 078 35 35 99. 

Waterloket van Vlaanderen
Het waterloket is het Vlaams informatiepunt over duurzaam om-
gaan met water. Het is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het
waterloket werd opgericht door de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) en de afdeling Water van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Ste-
den en Gemeenten (VVSG) en de vzw Dialoog.
www.waterloketvlaanderen.be

Voor aansluitingen op het kabeldistributienetwerk kunt u zich wen-
den tot Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen 
Tel. 015 33 30 00 – www.telenet.be.

Telefoon
Inlichtingen nationaal      1207
Inlichtingen internationaal 1204

Ombudsdienst voor telecommunicatie:
Ontevreden klanten kunnen bij deze ombudsdienst op verschil-
lende manieren klacht indienen:
• per gewone brief, gericht aan Ombudsdienst voor Telecommu-

nicatie, Bischoffsheimlaan 29-35, 1000 Brussel;
• per fax, verstuurd naar 02 219 86 59;
• via de website www.ombudsmantelecom.be;
• via indiening van de klacht in de kantoren van de Ombudsdienst

(vanaf 9.00 u. tot 12.00 u. en vanaf 13.30 u. tot 16.00 u.).

Telefonisch (02 223 09 09) kunt u allerlei informatie krijgen, maar
telefonische klachten worden niet aanvaard.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
Ellipse Building – Gebouw C
Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel
Tel. 02 226 88 88 – Fax 02 226 88 77
www.bipt.be - info@ipbt.be

Busvervoer
U kunt gebruik maken van de volgende lijnen:
• buslijn 59 Kruishoutem – Waregem
• buslijn 83 Deinze – Oudenaarde
• buslijn 44 Gent - Nazareth - Oudenaarde

De uurregeling is opgenomen in een folder, verkrijgbaar bij het ge-
meentebestuur (display inkomhal) en bij De Lijn.  

Belbus
Indien u geen gebruik kunt maken van deze lijnen, kunt u een be-
roep doen op de belbus. U kunt de belbus reserveren op het num-
mer 09 211 91 91. 

21NUTSVOORZIENINGEN
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Belbus 450       Kruishoutem – Wortegem-Petegem   
Belbus 485       Zingem – Oudenaarde 

Bereikbaarheid van de belbuscentrale:
• Op weekdagen van 6.00 u. tot 20.00 u. 
• Op zaterdagen van 7.00 u. tot 20.00 u. 
• Op zon- en feestdagen van 7.00 u. tot 13.30 u

Dankzij de gemeente reist u voordeliger.
1. Korting op abonnement
De gemeente Kruishoutem heeft met De Lijn een overeenkomst af-
gesloten voor haar inwoners tot en met 64 jaar. Zij krijgen 25 %
korting op een Buzzy Pazz (tot en met 24 jaar), Omnipas (25 tot
en met 59 jaar), Omnipas 60+ (60 tot en met 64 jaar),
WIGW+Omnio-netabonnement, VG-netabonnement en VDAB-Job-
pas. De korting wordt automatisch afgetrokken van de kostprijs.

2. Gratis Lijnkaart voor nieuwe inwoners
Nieuwe inwoners van de gemeente Kruishoutem kunnen gratis de
regio verkennen met het openbaar vervoer. Hiervoor krijgen ze per
gezin een Lijnkaart ter waarde van 8 euro cadeau en een informa-
tiepakket over het openbaar vervoer in de regio. De verdeling van
deze gratis Lijnkaart verloopt via de gemeente.

Meer info
www.delijn.be of De Lijn Info op het nummer 070 220 200.

Nuttige telefoonnummers
• De Lijn Info 070 220 200
• Belbuscentrale 09 211 91 91
• Abonnementen De Lijn 059 34 50 00 

abonnementen@delijn.be 
• NMBS, Thalys, Eurostar, TGV   02 528 28 28
• Station Deinze                        09 242 69 00
• Station Oudenaarde                09 242 68 00

De gemeentelijke contactpersoon voor De Lijn is Carine Ketels –
Tel. 09 333 71 27 – ombudsdienst@kruishoutem.be.

Het project ‘Duurzaam naar school’ is een initiatief van het ge-
meentebestuur, de cel verkeer en mobiliteit i.s.m. alle Kruishout-
emse schoolnetten, de lokale politie en de voetgangersbeweging.

De gemeente investeert jaarlijks in de veiligheid van de schoolkin-
deren door participatie aan de steeds terugkomende acties als de
strapdag en de autoluwe schooldag. Naast een verkeerspark achter
CC De Mastbloem stelt de gemeente ook fluohesjes ter beschikking
van alle kinderen die in Kruishoutem schoollopen. 

Veilig met de fiets
Vanuit het Overleg Onderwijs en Gemeente (OOG) werden de bro-
chures ‘Veilig leren fietsen’ met verkeerseducatieve routes in
Kruishoutem, Nokere en Marolle opgemaakt en ter beschikking ge-
steld aan iedere school.
De brochure specifiek voor de derde graad omvat: een fietscon-
trole, fietsbehendigheid, verkeerseducatieve routes onderbouwd
met foto’s en de daarbij horende proeven en overzichtkaartjes.
Deze verkeerseducatieve routes zijn bewegwijzerd via een octo-

puskenteken en worden in gebruik gestimuleerd voor fietsvaardig-
heidstrainingen en fietsexamens voor de leerlingen van iedere
school. 
Ook voor de kleuters werd met dezelfde octopustekeningen en -
kentekens door de scholen een kleuterbrochure en kleuterdi-
ploma’s ‘veilig in het verkeer’ samengesteld.
Bij deze een oproep aan alle ouders om de verkeerseducatieve rou-
tes samen met de kinderen te verkennen en de kinderen veilig op
weg te begeleiden door hierin ook het goede voorbeeld te geven.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de schepen van Ver-
keer en Mobiliteit, de mobiliteitsambtenaar of bij de directie van
de school waar uw kind naar school gaat.

• BPost
Nieuw Plein 3
Tel. 02 201 23 45
www.bpost.be

Openingsuren:
• iedere werkdag van 9.00 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. 

tot 17.00 u. 
• op zaterdag van 9.00 u. tot 12.30 u. 

• Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Algemeen telefoonnummer: 09 267 80 00
www.oost-vlaanderen.be 

Voor alle inlichtingen over het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen kunt u een gratis infolijn bellen: 0800 94808

• Federale Overheidsdienst Financiën
Contactcenter 02 572 57 57

• Federale Overheidsdienst Justitie
Vredegerecht van het kanton Kruishoutem
Nieuw Plein 5
Tel. 09 383 54 34 – Fax 09 383 75 90
Vrederechter: Dirk De Groote

Rechtbank van Eerste Aanleg
Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 16 11

Politierechtbank
Tacambaroplein 5, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 50 77

Justitiehuis
Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 31 21 44

Rechtbank van Koophandel
Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 23 11 60

Arbeidsrechtbank
Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 23 11 20

Hof van Beroep
Koophandelsplein 23, 9000 Gent
Tel. 09 234 47 47

Arbeidshof te Gent
Savaanstraat 11/201, 9000 Gent
Tel. 09 234 54 23

22.2 Project “Duurzaam naar school”

23OVERHEIDSDIENSTEN BINNEN EN
BUITEN DE GEMEENTE
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• Milieu
OVAM 015 28 42 84
Vlaamse Milieumaatschappij 053 72 62 11
IMOG 056 71 61 17

• Ombudsdiensten
Vlaamse Gemeenschap 0800 24 050
Federale ombudsman 0800 999 62
Pensioenen 02 274 19 80 - 0800 50 246
De Post 02 221 02 20
NMBS 02 525 40 00
Banken 02 545 77 70
Verzekeringen 02 547 58 71
Telecommunicatie 02 223 09 09

Kruishoutem, waar het aangenaam vertoeven is ….

Onze gemeente, een toonbeeld van rust en landelijkheid, kan prat
gaan op meerdere toeristische troeven. Talrijke wandel- en fiets-
routes, pittoreske dorpskernen, prachtige kastelen en historische
hoeven zijn slechts een greep uit het ruime aanbod.

Op de toeristische kaart ‘Een dag … Kruishoutem’ is een route aan-
gebracht die u leidt langs vele bezienswaardigheden en boeiende
bedrijven in onze gemeente. Een aanrader voor wie de gemeente
per fiets of per auto wenst te verkennen.

De kaart is gratis verkrijgbaar bij de dienst onthaal van het ge-
meentebestuur.

Het Kordaalbos

Het Kordaalbos, ongeveer 5 ha groot, is een bodemkundig pareltje
dat een schat aan planten en dieren herbergt. De reservaatgedeel-
ten zijn in handen van Natuurpunt. 

De sterk meanderende Kordaalbeek, die 1 km ten oosten van het
bos ontspringt, doorkruist het bos van oost naar west. Het grootste
gedeelte van het Kordaalbos kan bestempeld worden als een hak-
houtbos van zwarte elzen en es. 

Het bos is tevens een vogelparadijs. In de winter worden regelma-
tig de sperwer, de blauwe kiekendief, de koperwiek en de krams-
vogel waargenomen. In de knotwilgen aan de rand van het bos
komen elk jaar enkele koppels steenuilen tot broeden. Ook de
groene en de grote bonte specht behoren tot de vaste broedvogels. 
Dit opmerkelijk rijke stukje natuur is via het openbare Kordaelpad
te bezoeken. 

Het Vuylbroeck
Het gemeentelijk natuurreservaat Vuylbroeck, 2 ha 31 a groot,
staat onder toezicht van Natuurpunt met ondersteuning van de ge-
meente Kruishoutem en de werkploeg van het Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen. Het bronbosje ligt grotendeels ingeklemd tus-
sen de bebouwing. 

Zowel op vlak van bodem, reliëf, waterhuishouding en bijgevolg
ook flora, is de gelijkenis met het Kordaalbos opvallend. In het zui-
delijk deel ligt een poel waar amfibieën voor hun voortplanting
kunnen zorgen. Er is een gevarieerd vogelbestand met o.a. steenuil
en torenvalk.

Het Vuylbroeck is enkel te bezoeken tijdens geleide wandelingen.
Ook geleide bezoeken op aanvraag zijn mogelijk. Voor informatie
kunt u terecht bij de conservator Eddy Saveyn, Bellegemstraat 2,
Kruishoutem. Tel. 09 380 03 00.

Het dichte net van landbouw- en ruilverkavelingswegen, verrijkt
met een aantal typische wandelwegen, biedt gevarieerde moge-
lijkheden aan wandelaars, fietsers en ruiters.

24.3.1. Wandelroutes
Rooigemsebeek wandelroute
Dit is een bewegwijzerde educatieve route van bijna 13 km lang
met verschillende inkortingen.
Het vernieuwde traject laat toe ook aan de kerk van Wannegem te
vertrekken.
Brochure: 2 euro 

Kordaalroute
De wandeling start op het dorpsplein van Nokere en loopt over een
afstand van 6 km.
Deze lusvormige wandelroute kan worden opgesplitst in twee kor-
tere routes. De eerste route heeft als belangrijkste attractie het
natuurreservaat ‘Kordaalbos’. De tweede route sluit perfect aan
op de eerste en heeft twee prachtige kastelen als bezienswaardig-
heden aan te bieden: Kasteel de Bonneval en Kasteel Casier.
Brochure: 2 euro

Geleide wandelingen
• In het gemeentelijk natuurreservaat ‘Het Vuylbroeck’ wordt

jaarlijks een geleide wandeling georganiseerd door de conser-
vator Eddy Saveyn, Bellegemstraat 2, 9770 Kruishoutem, Tel.
09 380 03 00.

• Ook in het Kordaalbos te Nokere worden geleide wandelingen
op touw gezet. Conservator: Lieven Kinds, Lindeknokstraat 9,
9770 Kruishoutem – Tel. 09 383 71 39.

Op Stap
Gebruik voor deze  2 wandelingen in Wannegem en Lede uw smart-
phone (app: Op Stap) als gids. 
Info: toerismevlaamseardennen.routeyou.com. 

24.3.2. Fietsroutes
Gulden Eiroute
Deze route voert ons langs
mooie vergezichten, wie-
gende korenvelden en
prachtige kastelen. Er
wordt gestart op de Markt
te Kruishoutem. We ont-
moeten verschillende
oude hoeven en doen te-
vens het schilderachtige
dorpje Mullem aan. Deze
landelijke tocht aan de
poort van de Vlaamse Ar-
dennen bezorgt ons wer-
kelijk aangename
verrassingen. Een aanra-
der.
Lengte: 46 km
Brochure: 2 euro.

24TOERISME

24.1 Een dag … Kruishoutem

24.2 Natuurgebieden

24.3 Recreatief toerisme
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V-route
De V-route is een bewegwijzerde fiets-, wandel- of looproute van
25 km. in het zuidelijk grensgebied tussen West- en Oost-Vlaande-
ren met vrije start te Waregem of Nokere (Kruishoutem).
Brochure: gratis 
Uitgever: Stadsbestuur Waregem. 

Blinkerroute
De Blinkerroute is een gezinsvriendelijke fiets- en/of wandelroute
van 28 km, die u leidt langsheen een heleboel lievelingsplekjes van
Marc De Bel.
Blink alvast uw fietshelm op en geniet van de jeugdherinneringen
van Kruishoutems jeugdauteur Marc De Bel.
Brochure: 1,25 euro.

Alle brochures zijn verkrijgbaar bij de ombudsdienst van het ge-
meentebestuur. 

Fietsnetwerken 
Dankzij het systeem van de fietsknooppunten kunt u op een kaart
zelf een eigen traject uitstippelen op basis van genummerde
knooppunten. U bepaalt dus zelf het aantal kilometers dat u wenst
te fietsen. In een groot deel van Vlaanderen is het fietsroutenet-
werk uitgezet. Dit netwerk brengt u op een veilige manier langs
de mooiste hoekjes van onze streek. 

Meer informatie op www.fietsroute.org.

De brochures van de fietsroutenetwerken Leiestreek, Meetjesland,
Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Waasland zijn te koop bij de
ombudsdienst van het gemeentebestuur. Prijs: 6 euro/brochure. 

Erkend fietsverhuurcentrum
De Zandvlooi - Passionistenstraat 48, Kruishoutem
Tel. 09386 35 49
www.dezandvlooi.be
info@dezandvlooi.be

24.3.3. Ruiterroutes
Lozerbos ruiterroute / Zijldegemkoutermenroute                                
Dit traject combineert een ruiter- en menroute. Beide routes starten
aan taverne De Zandvlooi, een gekend rustpunt voor vele wandelaars
en fietsers die het Lozerbos als bestemming van een gezonde uitstap
aandoen. De ruiterroute is uitgetekend in en langs het Lozerbos. De
menroute heeft enkele mooie vergezichten in petto en doet de pit-
toreske dorpjes van Wannegem, Lede, Huise en Mullem aan. Een
schitterende toeristische uitstap met heel wat bezienswaardigheden
en gelegenheden tot eten en drinken onderweg. 

Lengte ruiterroute: 6,5 km
Lengte menroute: 28 km
Brochure: 2 euro

Cross-country-ruiterpad / Bouvelomennerspad
Het Cross-country-ruiterpad en het Bouvelomennerspad zijn twee
lusvormige routes doorheen het gevarieerde landschap tussen Wa-
regem en Oudenaarde. De routes leiden voorbij kasteelparken en
historische hoeven en het mennerspad doet het idyllische dorpje
Moregem aan. Het ruiterpad start in Waregem en loopt door naar
Nokere en Wortegem-Petegem.
Lengte Cross-country-ruiterpad: 16 km
Lengte Bouvelomennerspad: 38 km
Brochure: 2 euro.

24.3.4. Mountainbikeroute Kruishoutem 
De route is 31,5 km lang en maakt deel uit van het mountainbike-
netwerk van de Vlaamse Ardennen, een bewegwijzerd mountain-
biketraject van 406 km. De route start en eindigt aan de sporthal
van Kruishoutem. Daar is gelegenheid tot douchen en kunnen ook
mountainbikes gehuurd worden per hele of halve dag. 

Het vrij uitgestrekte Lozerbos is de groene long van Kruishoutem.
Dit private bos wordt opengesteld op basis van een toegankelijk-
heidsreglement dat beschrijft welke vormen van recreatie zijn toe-
gelaten. Wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters dienen de

voor hen afgebakende paden te volgen.  In Lozerbos is ook een
speelzone aanwezig.

Respecteer als gebruiker steeds deze voorschriften. Er zijn geen
afwijkingen mogelijk zonder de voorafgaande toestemming van de
eigenaar en het Agentschap Natuur en Bos. 

Een ruime parking met infobord vindt u aan de Zandvlooi en in het
centrum van Lozer. Een informatiebrochure is verkrijgbaar bij de
ombudsdienst.

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel. 09 276 70 70 
Fax 09 269 26 09
toerisme@oost-vlaanderen.be
www.tov.be

vzw Toerisme Vlaamse Ardennen 
Veemarkt 27, 9600 Ronse
Tel: 055 20 76 81 (toeristische info) 
Tel: 055 38 86 35 (administratie) 
toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be 
www.toerismevlaamseardennen.be  

24.6.1. Kastelen
Kruishoutem = Kastelengemeente
De kastelen zijn niet te bezoeken, maar wel te bewonderen vanaf
de openbare weg.

Kasteel Aaishove – Kruishoutem

24.4 Lozerbos

24.5 Toeristische diensten

24.6 Cultuurtoeristisch
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Het kasteel Ayshove’ ligt strategisch in het brongebied van de Mo-
lenbeek. Hier was de zetel van de heerlijkheid Ayshove gevestigd
welke een toonaangevende rol speelde in het middeleeuwse Kruis-
houtem. Het huidige kasteel met vier zware hoektorens en peer-
vormige spitsen is een voorbeeld van Lodewijk XIII stijl. Het
interieur keert terug tot de 17e, 18e, 19e eeuw en het park werd
in de 19e eeuw aangelegd in Engelse landschapstijl. Een gracht
scheidt het kasteel van het omliggende park met verschillende bij-
gebouwen uit de 18e en 19e eeuw. 

Kasteel Herlegem – Kruishoutem

Deze historische kasteelsite van de familie van Pottelsberghe de
la Potterie-de Lanier valt op door de merkwaardige bedaking,
welke mede het gevolg is van een brand in april 1981. Verder bleef
de ringgracht rond het kasteel bewaard met een prachtige vijver
en 13e eeuwse watermolen op rust.

Kasteel della Faille d’Huysse – Lozer

‘Het kasteel van Lozer’, eigendom van de familie della Faille
d’Huysse, was de zetel van de heerlijkheid Huysse, waarvan de
eerst gekende heer teruggaat tot 1080. ‘‘t Goed Uplosere’ zoals
het vroeger ook werd genoemd, bestaat heden ten dage uit een
neoclassicistisch residentieel kasteel met 19e eeuws park in En-
gelse landschapsstijl. Deze bestaat uit vijvers, slingerende paden,
bruggetjes en aanhorigheden zoals een ommuurde moestuin, con-
ciërgewoning, hondenkennel, koetshuis, torenvormig tuinpavil-
joen, neerhof en poortgebouw.

Kasteel Casier – Nokere

Het prachtige ‘kasteel van Nokere’ wordt omringd door een uitge-
strekt landschapspark (12 ha) met vijvers en een dreef die het do-
mein verbindt met het dorpsplein. Langs deze dreef bevinden zich
enkele authentieke bediendewoningen. Verder staan er  nog enkele
dienstgebouwen waaronder een 17e eeuws poortgebouw en koets-
huis met een assortiment koetsen uit de 18e en 19e eeuw. Dit ‘rol-
lend erfgoed’ kunt u elk jaar op de tweede zondag van juli
bezichtigen ter gelegenheid van de Nokerse zomerfeesten.

Kasteel Ruffo de Bonneval – Nokere 

Een bakstenen muur en de dichte randbegroeiing van het park (ca.
7 ha) onttrekken het kasteel Ruffo de Bonneval de la Fare groten-
deels aan het oog. Het betreft een kasteel met ingebouwde torens
in een wervelende eclectische stijl uit de tweede helft van de 19de
eeuw. In het park staat een gekanteelde uitkijktoren.

Kasteel de Ghellinck d’Elseghem – Wannegem-Lede                       

‘Het kasteel van Wannegem’, ook wel het ‘Petit Trianon’ van Vlaan-
deren genoemd beschikt over een uitgestrekt domein met o.a. een
prachtige Franse tuin met vijver, een typisch boswachtershuisje,
een statig hoveniershuis en een neerhof met voormalige watermo-
len.

24.6.2. Uitkijktoren
De uitkijktoren, waarvan de
voet zich zo een 57 m boven
de zeespiegel bevindt, werd
in 1963 opgetrokken uit ‘Red-
wood’, een duurzame hout-
soort uit Californië. Boven op
de toren kunt u genieten van
het uitzicht waar u duidelijk
de overgang tussen Laag- en
Midden-België kan waarne-
men.
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24.6.3. Schietsjampettermolen in Wannegem-Lede 
(Huisepontweg) 

Deze houten staakmolen is afkomstig uit het Westvlaamse Hout-
have. Bij de verhuis naar Wannegem-Lede werd de molen met hand
en tand verdedigd door de toenmalige Houthaafse veldwachter die
zelfs niet aarzelde zijn pistool te trekken en te schieten, vandaar
de naam van deze molen. Deze windmolen werd gerestaureerd en
kan na telefonische afspraak met de molenaar (vanaf 5 personen)
bezocht worden. De molen is eigendom van Etienne Van Hoe.

Voor info en reservaties:
Thomas Piens
Voordestraat 8
9750 Zingem
0472 91 41 92
tpiens@hotmail.com

24.6.4. Oriëntatietafel en verrekijker

Met zicht op het interfluvium Leie-Schelde van Deinze tot Gent.
Aan de voet van de Schietjampettermolen, gelegen langs de Hui-
sepontweg, werd een oriëntatietafel geplaatst. Het gemeentebe-
stuur verkreeg hiervoor de steun van de VZW Toerisme Vlaamse
Ardennen. Vanaf deze stek zijn zelfs de torens van Gent zichtbaar!

Kruishoutem heeft tientallen historische hoeves (niet te bezichti-
gen). De belangrijkste zijn aangeduid op de toeristische kaart ‘Een
dag Kruishoutem …’ of vindt u op www.kruishoutem.be.

Schoenen. Bijna elke mens op aarde heeft er, in welke vorm dan
ook. Dit universele object leidt de bezoeker van SONS enerzijds
doorheen alle etnische culturen en volkeren, sinds de eerste ge-
schoeide stappen van de mens tot vandaag, en anderzijds door-
heen de wereld van de hedendaagse kunst, belicht vanuit een
totaal onverwachte hoek.
SONS is een plek van directe confrontatie: verbazende architectuur
in een prachtige omgeving en unieke collecties die van dit project
een happening maken met internationale uitstraling.

Vandevoordeweg 2
tel. 09 277 90 80
www.shoesornoshoes.com
info@shoesornoshoes.com  

Open op dinsdag, donderdag en zaterdagnamiddag van 13.30 u. tot
17.30 u. Inkom 10 euro. Groepen (vanaf 25 pers.), +50 jaar, stu-
denten: 5 euro.

Dit unieke kunstencen-
trum, op wandelaf-
stand van het centrum,
promoot de cartoon en
de karikatuur als kunst-
vorm bij het grote 
publiek. In de tentoon-
stellingsruimte vindt u
werk van (inter-)natio-
nale cartoonisten. De
bibliotheek van het ECC
omvat 4 000 cartoon-
boeken en studies over
cartoons. Het Cartoon-
café ‘BRASSERie’ is vol-
ledig gewijd aan de
Vlaamse cartoonist Pol
De Valck alias ‘Brasser’. 

Brugstraat
tel. 0495 76 38 74
www.ecc-kruishoutem.be
info@ecc-kruishoutem.be, 

Open op zondag van 10.00 u. tot 12.00 u. en 14.00 u. tot 17.00 u.
Inkom gratis. Groepen (min. 10 pers.) op afspraak. 3 euro pp. voor
een geleid bezoek. 

24.7 Historische hoeven

24.8 Shoes or no shoes? Museum 

24.9 Europees Cartoon Centrum
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24.10.1. Gulden Eifeesten
Dit is het folklorefeest bij uitstek dat jaarlijks plaats vindt tijdens
het paasweekend. Naast de verkiezing van de eikoningin en de ei-
erboer is ook de eierworp vanuit de kerktoren een niet te missen
evenement. Verder staan op het programma een fuif voor de jeugd
en een heuse kinderhappening.
De Gulden Eifeesten worden op dinsdag afgesloten met een muzi-
kaal samenzijn voor de senioren.

Voorzitter van het Eicomité:
Jules De Vriese
Broekstraat 382/0201
9700 Oudenaarde, 055 60 37 89
www.guldeneifeesten.be
guldeneifeesten@hotmail.com

24.10.2. Nokere Koerse  

Nokere Koerse is een internationale wielerwedstrijd voor elite-
renners met contract die jaarlijks plaats vindt in maart. Het is
de hoogdag van de wielersport in onze gemeente die voor uit-
straling zorgt tot ver over de grenzen.
Voorzitter: Marc Van Cauwenberghe
Secretaris: Rony De Sloovere
www.nokerekoerse.be
info@nokerekoerse.be

24.10.3. Nationale Eventing: 
Cross-Country

L’Equino vzw is de vereniging
die jaarlijks op de eerste zon-
dag van augustus het Belgisch
Kampioenschap Eventing orga-
niseert op het Kasteeldomein
van Baron Casier te Nokere.

U kunt gratis genieten van
dressuur, jumping en cross-
country. De familiehappening
bij uitstek!
Voorzitter: Kristof Callens
www.lequino.be 

24.10.4. Euro-kartoenale Kruishoutem

De Euro-kartoenale Kruishoutem is een tweejaarlijkse cartoonwed-
strijd die telkens rond een ander thema wordt georganiseerd. Het
begon allemaal met een kleine cartoontentoonstelling in 1978, in
1979 volgde de eerste echte ‘kartoenale’. In 1985 kwam dan de
definitieve doorbraak in de internationale cartoonwereld. Vandaag
is de Euro-kartoenale Kruishoutem bekend als kwalitatief zeer
hoogstaande organisatie en staat ze aan de absolute wereldtop.
Per editie wordt een selectie van de 170 beste inzendingen in het
Europees Cartoon Centrum tentoongesteld (van april t.e.m. juni
in de onpare jaren).

Voorzitter: Rudy Gheysens

De Kruishoutemse reuzen symboliseren de levenskracht van de
plaatselijke bevolking. Zij worden genoemd naar de ‘honderdjari-
gen’ uit onze gemeente die daadwerkelijk iets te maken hadden
met het vroegere economisch leven alhier. 

Kruishoutems Reuzengild
Het Kruishoutems Reuzengild is ontstaan in 1952 naar aanleiding
van de honderdjarige Marie De Stoop en de slotplechtigheid van
de Nationale Week van het Ei en de Braadkip. In 1951 werd ook Pe-
trus Michels gevierd als honderdjarige.
Voorzitter: Patrick Dierick
www.kruishoutems-reuzengild.be
kruishoutems.reuzengild@skynet.be

De Kruishoutemse reuzen:
Pier de Eierboer
Stelt Petrus Michels voor. Hij leefde van 14 februari 1851 tot 4
maart 1951. Zijn volledige reuzennaam luidt ‘Pier van ’t Hoge,
zoon van vader Jan van ’t Stropershof en van moeder Wanne van
’t Hazenveld’. Die oude hoevenamen doen ons denken aan ‘verlo-
ren gelopen en ander wild’… De aanstelling, doopsel en huwelijk
hadden plaats op 31 augustus 1952.

Mie de Boterboerin
Deze reus verzinnebeeldt Marie De Stoop, die leefde van 4 juni
1852 tot 22 juli 1953. Haar volledige naam luidt ‘Mie van ’t Neer-
hof, dochter van vader Cies van de Hoogmolen en van moeder Siska
van ’t Waterkot’. Ook hier vinden we het verband met de vroegere
agrarische levenswijze. De aanstelling, doopsel en huwelijk hadden
plaats op 31 augustus 1952.

Meleke de Spinster
Verzinnebeeldt Melanie Van Den Berghe, die leefde van 23 oktober
1864 tot 22 maart 1965. De reus werd aangesteld op 19 april 1965
als dochter van Pier de Eierboer en Mie de Boterboerin. Meleke
herinnert er ons aan, dat er vroeger na de dagtaak in de stal of op
het veld, ook binnenshuis nog veel te doen was.

Casteur de Veeboer
Deze reus verzinnebeeldt Remi Casteur, die leefde van 7 oktober
1873 tot 9 januari 1977 en was landbouwer-veeboer. De aanstelling
gebeurde op 14 april 1979 als zoon van Pier de Eierboer en Mie de
Boterboerin. Casteur doet ons denken aan het vee en zijn veraf-
goding op markten, veefokdagen en prijskampen.

24.10 Evenementen

24.11 Reuzen
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Vergeke De Werkster
Verzinnebeeldt Virginie De Waele, die leefde van 11 oktober 1883
tot 31 maart 1991. Deze reus werd aangesteld op 16 oktober 1988
ter gelegenheid van de 105de verjaardag van Virginie De Waele.
Vergeke herinnert ons aan het harde leven hier op het platteland
van een eeuw geleden.

• De wekelijkse marktdag is op dinsdagvoormiddag – plaats:
Nieuw Plein (ruime en gratis parking)

• De avondmarkt wordt georganiseerd door UNIZO op de 1ste
maandag na of op 26 juni vanaf 18.00 u. - plaats: Nieuw Plein

• De rommelmarkt te Lede vindt de laatste zondag van juli
plaats.  

• De rommelmarkt op de Marolle wordt midden augustus geor-
ganiseerd ter gelegenheid van Marollekermis.

Kruishoutem
• Gulden Eifeesten: paasweekend
• De Biest: 1ste zondag van juni
• Centrum: kermis zondag na of op 25 juni (verheffing van de re-

likwieën van de H. Eligius)
• Stuivershoek: zondag na Kruishoutem kermis
• Centrum: 2de zondag van september
• Nieuwjaarsreceptie vanwege het gemeentebestuur: 1ste zon-

dag van januari in De Mastbloem.

Lozer
• 1e zondag van mei: Lozermei
• 4de zondag van september

Marolle
• zondag vóór of op 15 augustus

Nokere
• zondag na 19 april
• zomerfeest: 2de zondag van juli
• St.-Hubertusfeest: zondag na St.-Hubert

Wannegem
• 2de weekend van juli
• 3de zondag van september
• 1ste zondag na 15 november: kermis van St.-Machutus

Lede
• St.-Annakermis: laatste zondag van juli
• 2de zondag van oktober

Wie meer informatie wenst over de verenigingen in onze ge-
meente, kan terecht bij de cultuurdienst - Tel. 09 333 71 15 – cul-
tuurdienst@kruishoutem.be of op www.kruishoutem.be / vrije tijd
/ cultuur / verenigingsleven.

26.1.1. Aanvraag toelating evenementen
Als organisator van onderstaande evenementen brengt u het ge-
meentebestuur ten laatste 2 maanden op voorhand op de hoogte
van uw evenement via het geijkte aanvraagformulier voor evene-
menten.

Een ‘aanvraagformulier evenementen’ vult u in voor volgende
evenementen:
• alle activiteiten op het openbaar domein (bv. buurtfeesten,

sportmanifestaties, markten …);
• publiek toegankelijke  activiteiten van meer dan 100 personen

op een tijdelijke locatie (tent, schuur … ). Activiteiten die
plaats vinden in CC De Mastbloem, de gemeenschapslokalen of
andere gereglementeerde locaties zoals horecazaken e.d. val-
len hier niet onder;

• publiek toegankelijke fuiven en muziekoptredens, ongeacht de
locatie of het bezoekersaantal  (ook in CC De Mastbloem en de
andere gemeenschapslokalen);

• fiets- en wandeltochten met meer dan 100 deelnemers en met
start- of aankomstplaats in Kruishoutem;

• alle gemotoriseerde tochten met start of aankomstplaats in
Kruishoutem;

• het maken van een kampvuur;
• gebruik van radiowagens;
• afspelen van muziek luider dan 85 Dba (enkel voor publiek toe-

gankelijke activiteiten).

Een kopie van de aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar
brandweer en politie.

Voor volgende zaken vult u een apart aanvraagformulier in:
• gebruik materialen gemeentelijke uitleendienst (m.i.v. evene-

mentenkoffer);
• gebruik gemeentelijke infoborden;
• gebruik gemeentelijk transport;
• afsteken van vuurwerk;
• schenken van sterke drank = gedestilleerde alcoholhoudende

dranken (jenevers, whisky, rum, vodka, gin …) of dranken waar
alcohol aan werd toegevoegd (porto, pisang, sherry, likeuren,
breezers, gin-tonic, campari …);

• inzetten van vrijwilligers voor bewakingsactiviteiten.

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op www.kruishoutem.be \
Vrije Tijd \ Evenementen organiseren.

U stuurt de aanvraagformulieren minstens 4 weken voor het
evenement terug naar: 
Gemeentebestuur Kruishoutem
Het college van burgemeester en schepenen
Markt 1
9770 Kruishoutem

Voor bijkomende informatie over evenementen kunt u terecht bij
de:
• infodienst, 09 333 71 84, infodienst@kruishoutem.be 
• cultuurdienst, 09 333 71 15, cultuurdienst@kruishoutem.be 

26.1.2.  Gemeentelijke subsidies
• Projectsubsidie voor occasionele jeugdactiviteiten

Het gemeentebestuur kan een projectsubsidie verlenen voor
occasioneel georganiseerde jongereninitiatieven als het gaat
om een afgebakende sociaal-culturele activiteit, voor jongeren
tussen 6 en 25 jaar, zonder winstoogmerk, met een vernieu-
wend karakter, beperkt in tijd en met een specifieke doelstel-
ling.

• Subsidie voor het huren van audiovisueel materiaal bij soci-
oculturele, jeugd- en sportactiviteiten.

• Projectsubsidie voor podiumactiviteiten.

Meer informatie omtrent deze subsidies kunt u bekomen bij de cul-
tuurdienst (Tel. 09 333 71 15) - cultuurdienst@kruishoutem.be.

25MARKTEN – KERMISSEN – FEESTEN

25.1 Markten

25.2 Kermissen en Feesten

26VERENIGINGSLEVEN

26.1 Organiseren van evenementen
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26.1.3. Bijstand lokale verenigingen
Het gemeentebestuur stelt gratis materiaal en transport ter be-
schikking aan de Kruishoutemse verenigingen en onderwijsinstel-
lingen.

Aanvragen voor logistieke steun met betrekking tot het gebruik van
gemeentelijk materiaal (podia, nadars, vlaggenmasten, stoelen,
tafels, tentoonstellingspanelen, trailer Heras, evenementenkoffer
…) en het bekomen van gemeentelijk transport bezorgt u via de
daartoe speciaal aangemaakte aanvraagformulieren. De aanvragen
dienen minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden voor de datum
van gebruik binnen te zijn bij de uitleendienst van het gemeente-
bestuur.

Info: tel. 09 333 71 86 – bart.ravelingien@kruishoutem.be

Het volledig reglement en de aanvraagformulieren vindt u terug
op de gemeentelijke website.

26.1.4. Evenementenkoffer
Met het gratis ter beschikking stellen van een evenementenkoffer
wil het gemeentebestuur de organisatoren van een evenement nog
beter ondersteunen.

Inhoud koffer:

• 2 kassa’s
• 2 zaklampen – professioneel + oplaadbaar
• 8 securityvestjes (fluo)
• 2 digitale handtellers (om bezoekersaantal bij te houden)  
• lijst met noodnummers
• 3 brandblussers  
• 1 EHBO-koffer (+ checklist)  
• geluidsmeter  
• 2 noodverlichtingen  
• 5 bordjes noodsignalisatie en 5 rookverbodbordjes 
• 5 thermische dekens
• 1 branddeken
• 8 kleine plastic pictogrammen brandblusser
• 7 kleine plastic pictogrammen rookverbod
• 8 kleine plastic pictogrammen nooduitgang.

Het gebruik van deze evenementenkoffer vraagt u, zoals het ander
gemeentelijk materiaal, aan via een daartoe speciaal aangemaakt
formulier, te downloaden via de gemeentelijke website. Dit aan-
vraagformulier bezorgt u minimaal 4 weken en maximaal 6 maan-
den voor datum van gebruik aan  de uitleendienst van het
gemeentebestuur (09 333 71 86).

26.1.5. Geef voldoende bekendheid aan uw activiteit
Het gemeentebestuur biedt u verschillende mogelijkheden om uw
evenement gratis in de kijker te plaatsen: 
• UiT in Kruishoutem

Iedereen die een activiteit organiseert
kan deze maximale bekendheid geven
door deze in te voeren in de UiTdata-
bank (www.uitdatabank.be).  

Vooreerst wordt uw activiteit opgenomen in de UiTagenda van
de gemeentelijke website www.kruishoutem.be. Bovendien
halen heel wat regionale en nationale mediakanalen, zoals Het
Nieuwsblad, De Standaard, Passe-partout … hun gegevens uit
de UiTdatabank. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.allesoveruitdata-
bank.be of bij de infodienst van het gemeentebestuur (Lutgart
Parmentier – 09 333 71 84 – infodienst@kruishoutem.be). 

• Gemeentelijk informatieblad ’t Eierdopje 
Een activiteit die opgenomen is in de UiTagenda wordt auto-
matisch ook vermeld in de activiteitenkalender van ’t Eier-
dopje (middenpagina). Wil u nog een artikel in verband met
deze activiteit laten verschijnen in ’t Eierdopje (onder de ru-
briek ‘Verenigingsleven’), dan bezorgt u  tijdig een tekst (max.
20 regels) aan de infodienst (Tel. 09 333 71 84 –
eierdopje@kruishoutem.be). Ook foto’s van voorbije activitei-
ten zijn welkom. 

Een artikel laten opnemen in ’t Eierdopje betekent niet dat uw
activiteit automatisch zal worden opgenomen in de UiTdata-
bank. Daarvoor dient u steeds zelf uw activiteit online in te
voeren (zie hierboven). 

• De infoborden 
De infoborden staan langs de belangrijkste invalswegen (Ware-
gemsesteenweg, Olsensesteenweg, Deinsesteenweg, Kasteel-
straat, Oudenaardsesteenweg en Anzegemsesteenweg). 
Het gebruik van de infoborden vraagt u aan via de daartoe
voorziene formulieren bij de uitleendienst van het gemeente-
bestuur (tel. 09 333 71 86 – fax. 09 333 71 13). De aanvraagfor-
mulieren kunt u downloaden via de gemeentelijke website
www.kruishoutem.be. 

• De lichtkrant
De lichtkrant, bevestigd aan het klein gemeentehuis, is be-
doeld voor de aankondiging van activiteiten en informatie voor
de bevolking.

Elke vereniging of organisatie van Kruishoutem, onderwijsin-
stellingen, vzw’s, feitelijke verenigingen en gelegenheidsgroe-
peringen kunnen gratis van deze lichtkrant gebruik maken.

Uw tekst bezorgt u aan de ombudsdienst – Tel. 09 333 71 27 -
ombudsdienst@kruishoutem.be. 

26.1.6. Digitaal evenementenloket
We weten dat een feest of fuif organiseren geen sinecure is. Elk
evenement vergt heel wat voorbereiding, onderbouw en nazorg.
Bovendien dient u als organisator een aantal regels en voorschrif-
ten op te volgen. Daarom bundelden wij alle informatie die nuttig
kan zijn bij de organisatie van een evenement op de gemeentelijke
website onder de rubriek ‘vrije tijd /evenementen organiseren’.  

Elke sector van de gemeente beschikt over een eigen gemeen-
schapslokaal ten behoeve van het gemeenschaps- en verenigings-
leven. Wie hiervan gebruik wenst te maken, kan voor bijkomende
inlichtingen terecht bij de hieronder vermelde zaalverantwoorde-
lijken.

KRUISHOUTEM
De Mastbloem
Waregemsesteenweg 22, Kruishoutem

Contactpersonen
Coördinator beheer en verhuur
• Bart Victor

Tel. 09 333 71 15
cultuurdienst@kruishoutem.be

• Lutgart Parmentier
• Tel. 09 333 71 84

infodienst@kruishoutem.be

Meer informatie over  het cultureel centrum De Mastbloem  vindt
u onder rubriek 11. 

26.2 Gemeenschapslokalen
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Zaal Telex en zaal De Kring

Kerkhofweg 2

Contactpersoon: Frida Messiaen – 0478 30 93 98
poc9770@skynet.be

MAROLLE 
Zaal Elckerlyc

Schoolweg 1
Tel. 09 380 47 95
Contactpersoon: Jozef Verzele, Duifhuisstraat 6 - Tel. 09 380 29 34
j.verzele@telenet.be

LOZER
Parochiaal Centrum ‘della Faille d’Huysse’

Ouwegemsesteenweg 259
Tel. 09 383 03 63
Contactpersonen: Herman Dekoninck – Claudine Van Landuyt,
Neerrechemstraat 15 – Tel. 09 383 89 17

WANNEGEM-LEDE
Twee dorpen

Wannegem-Ledestraat 42
Tel. 09 383 03 65
Contactpersonen: Jean-Pierre De Ruyck en Eliane Poleyn, Wanne-
gem-Ledestraat 40 - Tel. 09 383 61 56

NOKERE
Zaal ‘Nocra’

Hovebroekweg 3
Contactpersoon: Roger Roobroeck, Nokeredorpstraat 27
Tel. 09 383 50 78
Roger.roobroeck@telenet.be

Voorzitter:                      Lieven Vanderhaegen
                                      Waregemsesteenweg 13
                                      Tel. 0476 47 74 11

Ondervoorzitter:            Tim Isebaert
                                      Brugstraat 1
                                      Tel. 0496 38 11 68

Secretaris:                     Carl Dedeken
                                      Nieuw Plein 15

                                 Tel. 0496 84 19 58

www.unizo.be/kruishoutem

27.1 Unizo afdeling Kruishoutem 

27BEDRIJFSLEVEN
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De industriezone van Kruishoutem situeert zich in het westen van
de gemeente en sluit aan met deze van Zulte. De bedrijven bevin-
den zich in de Karreweg, Stokstraat, Groenedreef, Industriezone
en Meirestraat.

Oppervlakte: 183 ha
Tewerkstelling: ongeveer 1.350 mensen
Aantal bedrijven: 54

Zaubeek vzw
Bedrijvenvereniging van de industriezones in Kruishoutem en Zulte.

De vereniging wenst de samenwerking tussen de verschillende be-
drijven die gevestigd zijn of zich zullen vestigen op het bedrijven-
terrein Kruishoutem en bedrijventerrein Zulte in stand te houden,
te ontwikkelen en te bevorderen. 

Meer info op www.zaubeek.be, ook voor alle vacatures bij de be-
drijven op de industriezone.

De ambachtelijke zone situeert zich langs de Deinsesteenweg, Bos-
straat, Kazerneweg, Groenenweg, Bankstraat, Ommegangstraat en
Hoogmolenstraat.

Oppervlakte: 39 ha

Tewerkstelling: ongeveer 230 mensen
Aantal bedrijven: 45

Hoogmolen vzw
Deze bedrijvenvereniging behartigt de belangen van alle bedrijven
op de ambachtelijke zone van Kruishoutem. Zij wil een overleg-
platform creëren tussen de bedrijven onderling enerzijds en tussen
de bedrijven en het gemeentebestuur anderzijds. Dit platform
moet het ondernemen in de ambachtelijke zone van Kruishoutem
beter en interessanter maken.

Meer info op www.hoogmolenvzw.be.

Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 86 86 – Fax 09 381 86 99
www.pcgroenteteelt.be

Openingsuren: elke werkdag van 8.00 u. tot 17.00 u.

Aidstelefoon                    078 15 15 15
Antigifcentrum                070 245 245
Brandweer en ambulance 112
Brandwondencentrum      09 332 34 90
Child-focus                      116000
De druglijn                      078 15 10 20
Diabetici – telefoon          0800 963 33
Federale politie               101
Kankerlijn                        0800 35 445
Kinder- en Jongerentelefoon 102
Liga voor Mensenrechten vzw 09 223 07 38
Rode Kruis – Vlaanderen   105
SOS – Europees noodoproepnummer 112
Tele-Onthaal                   106
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 09 216 73 30
Vlaamse Infolijn              1700
Zelfmoordlijn                   1813
Anonieme Alcoholisten     03 239 14 15

27.2 Industriezone Zaubeek

27.3 Ambachtelijke zone Hoogmolen

27.4 Provinciaal Proefcentrum voor de
Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

28BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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29PAROCHIES EN EREDIENSTEN

KRUISHOUTEM 
Parochie Sint-Eligius
Pastoor: E.H. Andy Raes
Pastorijstraat 15
Tel. 09 383 51 05
0497 45 84 96
parochie.kruishoutem@gmail.com

Weekendmis: 
op zondag: 10.30 u.

LOZER  

Parochie O.L.Vrouw van Bijstand
Pastoor: E.H. Raf Latoir
raf.latoir@pandora.be
Lozerstraat 18
Tel. 09 383 52 44

Weekendmis:
op zondag: 10.30 u.

WANNEGEM

Parochie Sint-Machutus
Pastoor: E.H. Raf Latoir
raf.latoir@pandora.be
Lozerstraat 18
Tel. 09 383 52 44

Weekendmis:
op de 1ste, de 3de en de 5de zondag van de maand: 9.00 u.

LEDE
Parochie Sint-Dionysius
Pastoor: E.H. Raf Latoir
raf.latoir@pandora.be
Lozerstraat 18
Tel. 09 383 52 44

Weekendmis:
op de 2de en de 4de zondag van de
maand: 9.00 u.

NOKERE

Parochie Sint-Ursmarus
Pater: E.H. Hendrik Koen
Hovebroekweg 2
Tel. 09 383 54 05

Weekendmis:
op zondag: 9.30 u.

WIJK MAROLLE

St.-Gabriëlskerk
Pastoor: E.H. Andy Raes 

Weekendmis:
op zaterdag om 18.00 u.

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_kruishoutem/
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Advocaten
• Buggenhoudt Betty

Sint-Elooiskeer 27
9770 Kruishoutem
Tel. 09 245 13 10

• Depourcq Josephine
Karreweg 52
9770 Kruishoutem
Tel. 0496 04 84 86

Apothekers
Wachtdienst apothekers: 0903 99 000

• De Lindeboom
Nieuwstraat 7
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 59 33

• Isebaert Didier
Deinsesteenweg 139
9770 Kruishoutem
Tel. 09 386 58 41

• Merchiers Bea
Markt 15
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 52 36

Architecten
• Colpaert Marc

Olsensesteenweg 1B
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 72 48

• Putman Frank
Waregemsesteenweg 82
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 83 77

• Van Damme F BVBA
Wannegem-Ledestraat 27
9772 Kruishoutem
Tel. 09 383 81 13

• Vande Kerckhove Dominique
Wannegemdorp 3
9772 Kruishoutem
Tel. 09 383 88 10

• Vandriessche Stan
Pastorijstraat 13
9770 Kruishoutem
Tel. 055 31 14 33

• Van Hecke Patrick
Valhekkenstraat 5
9770 Kruishoutem
Tel. 0475 86 48 33

• Vercruysse Piet
Mottestraat 2
9771 Kruishoutem
Tel. 09 383 87 35

• Vertriest Luc
Waregemsestraat 46
9771 Kruishoutem
Tel. 09 383 01 77

Dierenartsen 
• De Sloover Lynn

Neerrechemstraat 62
9770 Kruishoutem
Tel. 0485 64 51 77

• Gyselinck Nele
Ijzerbergstraat 2
9770 Kruishoutem
09 383 57 68

• Terryn Vincent
Brandstraat 2
9770 Kruishoutem
Tel. 09 380 33 30

• Vaernewyck Thierry
Geldstraat 2
9770 Kruishoutem
Tel. 0477 81 14 24

• Van der Meeren Christian
Ijzerbergstraat 5
9770  Kruishoutem
Tel. 09 383 72 88

Diëtisten
• Dujardin Evelyn

Paramedisch Centrum 
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem
Tel. 0470 59 68 18

• Verschuere Marleen
Waregemsesteenweg 98
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 84 79

Geneesheer / huisartsen 
Wachtdienst dokters: 09 338 86 32

• Dr. Adam Filip
Pastorijstraat 3
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 79 83

• Dr. Decroock Petra
Dokterspraktijk Marolle
Deinsesteenweg 125
9770 Kruishoutem
Tel. 09 386 94 44

• Dr. Isebaert Christiane
Waregemsesteenweg 55
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 62 06

• Dr. Menu Guy
Waregemsesteenweg 55
9770 Kruishoutem 
Tel. 09 383 62 06 

• Dr. Tomme Isabelle
Dokterspraktijk Marolle
Deinsesteenweg 125
9770 Kruishoutem
Tel. 09 386 94 44

• Dr. Vanhulsel Jan
Beukendreef 22
9770 Kruishoutem 
Tel. 09 383 67 50 

• Dr. Verhaegen Kristien
Pastorijstraat 3
9770 Kruishoutem 
Tel. 09 383 79 83 

• Dr. Verplaetse Renaat
Dokterspraktijk Marolle 
Deinsesteenweg 125
9770 Kruishoutem
Tel. 09 386 94 44

Geneesheer / specialisten
• Dr. De Mulder Wim 

(abdominaal en vasculair chirurg)
Deinsesteenweg 159
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 71 11

• Dr. Geeroms Bea 
(oogarts)
Wannegemdorp 41
9772 Kruishoutem
Tel. 09 383 74 74

• Dr. Mylle Johan  
(orthopedie-traumatologie)
Deinsesteenweg 201
9770 Kruishoutem
Tel. 09 380 41 00

• Dr. Temmerman Linda 
(dermatoloog)
Hoogstraat 24 b2
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 69 08

• Dr. Volcke Denis (psychiater)
Hoogstraat 18/1
9770 Kruishoutem
Tel. 0474 32 40 34

Kinesisten
• Beels Sébastien  

Waregemsesteenweg 105
9770 Kruishoutem
Gsm 0477 18 79 90
Tel. 09 335 51 41

• Blauwblomme Emmy 
Waregemsesteenweg 105
9770 Kruishoutem
Gsm 0472 27 09 02
Tel. 09 335 51 41

• De Bruyne Elise
Boeregemstraat 17
9770 Kruishoutem
Tel. 09 380 86 22

• De Vriendt Kimberly
Nazarethsesteenweg 34F
9770 Kruishoutem
Tel. 0473 22 47 25

• De Wilde Paul
Hoogmolenstraat 8 
9770 Kruishoutem 
Tel. 09 383 57 96 

• Minne Tine (enkel kinderen)
Waregemsesteenweg 84
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 72 54 – 0498 05 10 25

• Kinesitherapie praktijk
Moerman Kelly
De Vriendt Kimberly
Tack Stefanie
Brugstraat 1
9770 Kruishoutem
Tel. 09 328 11 57
Gsm 0494 67 29 83

• Notebaert Dries
Paramedisch Centrum 
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem
Tel. 0498 73 29 50

• Rossel Frederic
Paramedisch Centrum 
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem

• Standaert Sylvie
Paramedisch Centrum 
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem
Tel. 0485 59 95 90

30VRIJE BEROEPEN
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• Vandenabeele Thierry
Wannegem-Ledestraat 23
9772 Kruishoutem 
09 383 67 23 – 0475 92 36 55

• Verschuere Iene
Ommegangstraat 43
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 02 04

Landmeters
• Taelman Kris

Oudenaardsesteenweg 47
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 65 50

Lichaamstherapie
• Vandromme Anne

Paramedisch Centrum 
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem
Tel. 0476 50 16 83

Logopedisten
• Arickx Charon

Paramedisch Centrum
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem
Tel. 0479 87 21 79

• Bauters Melissa
Paramedisch Centrum
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem
Tel. 0474 77 30 01

• Detemmerman Delphine
Paramedisch Centrum
Hoogstraat 38 a
9770 Kruishoutem
Tel. 0494 71 60 96

• Logopedische groepspraktijk 
Beverhoekstraat 17
9770 Kruishoutem
Tel. 09 222 12 39
Logopedisten: 
- Bruyneel Myriam (coördinator)

Tel. 0477 84 64 65
- Banneel Jessie

Tel. 0494 84 95 58
- Becquet Annick

Tel. 0473 71 20 44
- Coetsier Lynn

Tel. 0473 55 56 80
- De Grootte Sanna

Tel. 0496 32 63 24
- De Smul Nathalie 

Tel. 0472 89 66 37
- Devos Tine 

Tel. 0473 23 34 73
- Laurez Anneleen 

Tel. 0496 08 96 40
- Oppeel Liesbet

Tel. 0476 68 94 39
- Schiettecatte Marlies

Tel. 0472 25 51 35
- Van Camp Inge

Tel. 0478 35 49 17
- Vynckier Saar

Tel. 0473 43 21 07

• Van Hoorebeke Martine
Nokeredorpstraat 6
9771 Kruishoutem
Tel. 09 383 63 93

• Vander Beken Inge
Wannegem-Ledestraat 5b
9772 Kruishoutem
Tel. 0477 91 00 20

Notarissen
• Matthys Liesbeth

Wannegemdorp 31
9772 Kruishoutem
Tel. 09 383 52 55

• Van Caenegem Johan
Waregemsesteenweg 9
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 50 80

Psychologen
• Groepspraktijk Bunderbos

psychologen, orthopedagogen en psy-
chotherapeuten.
- Karen De Waele (coördinator)
- Nele Vandesompele
- Nicky Vandaele
- Annelies Marysse
- Lou Vandepol
- Kaat Codron
Deinsesteenweg 73
9770 Kruishoutem
gsm: 0486 67 95 50

• Schrans Jan
Klinisch psycholoog-psychotherapeut 
voor kinderen en volwassenen
Waregemsestraat 80
9771 Kruishoutem
Tel. 0472 21 63 65

• Vanlerberghe Martien
Centrum In Balans
Hoogstraat 35
9770 Kruishoutem
Tel. 0472 29 32 52

Tandartsen
• Beels Patrick

Kasteelstraat 2
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 63 82 

• Bohez Marijke
Neyt Marlies
Deinsesteenweg 147
9770 Kruishoutem
Tel. 09 380 16 01

• Eeckman Marie-Paule
Hoogstraat 13
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 68 88

Zelfstandige thuisverpleegkundigen 
Kruishoutem
• Deprince Lieven

Fockaertshof 24
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 04 01 – 0477 50 75 25

• Vanwetter Vicky
Tel. 0470 50 76 11

Oefent u een vrij beroep uit en wenst u bij
een volgende uitgave ook in deze gids op-
genomen te worden? Stuur uw gegevens
door naar de infodienst van het gemeente-
bestuur via infodienst@kruishoutem.be of
bel naar 09 333 71 84.
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