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WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten,
Tot slot lopen de werken aan de schoolomgeving in
Strijpen bijna op hun eind. De werken zijn vlot verlopen
en zullen net zoals in Velzeke en Erwetegem een hele
verbetering zijn voor de veiligheid rond de
schoolomgeving. Ook het nieuwe fietspad in de
Wurmendries zal onder meer voor de schoolgaande jeugd
een veilig traject worden van en naar het centrum.

De zomermaanden zijn achter de rug en opnieuw waren
er heel wat mooie momenten te beleven in onze stad.
Ik hoop dat u genoten heeft van onze bruisende
Zottegemse zomer en dat u de batterijen opnieuw heeft
kunnen opladen voor de tweede helft van 2017. Wij
hebben alvast niet stilgezeten deze zomer.
U heeft het ongetwijfeld al gemerkt toen u dit magazine
in handen kreeg, het blad werd in een nieuw, modern en
overzichtelijk jasje gestoken. Sterker nog, de hele
communicatie van de stad Zottegem werd onder handen
genomen. Met een hip logo, dat het officiële wapen van
Zottegem vervangt, een frisse huisstijl en een moderne,
gebruiksvriendelijkere website willen we de dynamiek die
Zottegem uitstraalt ook in onze dagelijkse communicatie
verspreiden.

Je veilig en duurzaam verplaatsen van en naar het
centrum, dat is ook waar we de aandacht op willen
vestigen tijdens onze autoloze zondag op 24 september.
Tijdens dit volksfeest kan je kennis maken met talrijke
alternatieven voor de wagen. En omdat de wagen even
vrijaf neemt van de straat, doen we een gooi naar het
wereldrecord ‘langste straatkrijttekening’. Bij deze een
warme oproep om samen met ons het record te breken!
Zo, ik hoop dat u dit vernieuwde magazine kan smaken. Ik
wens u alvast veel leesplezier toe en hoop u te mogen
begroeten op onze autovrije zondag of op een van de
vele activiteiten in onze stad.

Onze vernieuwde website laat toe om nog eenvoudiger
uw administratie digitaal op orde te stellen en u zal nog
vlotter uw weg naar de juiste informatie vinden via onze
versterkte zoekfunctie. Ook ons centraal meldpunt voor
meldingen allerlei is geïntegreerd in onze website. Het is
een handig en directe lijn naar onze diensten, maar
uiteraard blijven ook de traditionele kanalen nog steeds
open.

Jenne De Potter
Burgemeester

Verder zijn er nog andere digitale vernieuwingen die uw
dagelijks leven kunnen vereenvoudigen, zoals de handige
app ‘Recycle!’. Deze gratis app verwittigt u tijdig wat de
wekelijkse afvalophaling meeneemt zodat u geen enkele
ophaling mist. U kan er meer over lezen verder in dit
magazine.
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Het college van
burgemeester en
schepenen

Leen Goossens, vierde schepen
Financiën, kerkfabrieken en erediensten, leefmilieu
09 364 64 40 - leen.goossens@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary,
elke vrijdag na afspraak

Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer,
veiligheid, College, Gemeenteraad, briefwisseling,
autonoom gemeentebedrijf; informatica
09 364 64 51 - burgemeester@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de burgemeester,
Administratief Centrum Sanitary,
na afspraak

Peter Vansintjan, vijfde schepen
Personeel, lokale economie, verkeer en mobiliteit,
openbare werken, reinigingsdienst, rioleringen en
nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
09 364 64 70 - peter.vansintjan@zottegem.be
Zitdagen: thuis (Rodestraat 20),
na afspraak en na 20.30 uur op di, wo- en donderdagavond

Peter Roman, eerste schepen
Sport, tewerkstelling
09 364 53 27 - peter.roman@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Sportdienst, Bevegemse Vijvers,
na afspraak

Lieselotte De Roover, zesde schepen
Landbouw, begraafplaatsen, middenstand, patrimonium,
parken en groenvoorziening
09 364 65 10 - lieselotte.deroover@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary,
na afspraak

Joost Franceus, tweede schepen
Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingszaken,
ontwikkelingssamenwerking
09 364 65 30 - joost.franceus@zottegem
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary,
woensdagnamiddag na afspraak

Kurt De Loor, OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege
Sociale zaken, huisvesting, communicatie, citymarketing,
toerisme, feestelijkheden
09 364 57 06 - kurt.deloor@zottegem.be
Zitdagen: OCMW (bureau voorzitter),
Deinsbekestraat 23,
elke woensdag van 15 tot 17 uur

Sandra De Roeck, derde schepen
Jeugd, onderwijs, cultuur
09 364 64 60 - sandra.deroeck@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary,
maandag van 15 tot 17 uur

Koen Codron, stadssecretaris
09 364 64 52, stadssecretaris@zottegem.be
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ALGEMEEN

Stad
Zottegem
pakt uit met
nieuwe huisstijl en
nieuw logo

Op 15 september werden de nieuwe huisstijl en het

nieuwe logo van de stad voorgesteld aan het stadspersoneel en de pers. De nieuwe huisstijl wordt samen
met dit stedelijk informatieblad, dat in een nieuw kleedje
werd gestoken, uitgerold. Tegelijk lanceert de stad ook de
nieuwe webstek.

tevens op het feit dat Zottegem de Poort is van de
Vlaamse Ardennen, het rijke, glooiende en geaccidenteerde landschap in Zuid-Oost-Vlaanderen. De gele
grafische vorm doet verder denken aan een belangrijk
element uit het verleden van de stad: het verwijst naar
de helm van Lamoraal, graaf van Egmont.

Bepalend voor de huisstijl is het nieuwe logo van de stad.
Dit logo vervangt het bestaande officiële ‘wapen’ van
Zottegem. Het prijkt op de stadsvlag, op banners die de
gebouwen identificeren, op de voertuigen van de stad en
uiteraard ook op het officiële briefpapier en op de
omslagen.

Het andere grafische element waarmee het logo is
opgebouwd, de blauwe ‘kantelen’
refereren dan
weer naar het patrimonium van de stad. Dit patroon
verwijst rechtstreeks naar het originele wapenschild van
Lamoraal. Het vormt ook het vizier van een middeleeuwse helm.

In het logo van de stad zijn diverse elementen samengebracht die zowel verwijzen naar het verleden én oog
hebben voor de toekomst van de stad en haar inwoners.

De typische combinatie van het geel en het blauw,
de kleuren van het wapenschild van de stad, werden
opgefrist.

Het gele grafische element, ook wel de ‘pointer’
genoemd, plaatst Zottegem op de kaart. Het alludeert

Het geheel straalt dynamiek uit. Een dynamiek waar
Zottegem de volgende jaren nog meer voor tekent.
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ALGEMEEN

Stad
Zottegem
start met
meldpunt

Hoe wordt een melding behandeld?

Het meldpunt centraliseert de meldingen, geeft waar
mogelijk onmiddellijk een antwoord of opent een
onderzoek en contacteert de betrokken teams die
instaan voor een oplossing van de klacht of de melding.
Een aantal werkploegen verhelpen zo snel mogelijk de
gesignaleerde problemen.

Met ingang van 1 oktober start onze stad met een

meldpunt. Dat wordt hét aanspreekpunt voor alle
mogelijke meldingen, suggesties, vragen en klachten die
te maken hebben met de werking van de stadsdiensten
of waarvoor de stadsdiensten kunnen tussenkomen.

De meldingen worden steeds zo spoedig mogelijk
behandeld. De behandelingstermijn is natuurlijk afhankelijk van het soort melding. Soms kan dit onmiddellijk maar
in andere gevallen is een grondig onderzoek nodig of
kaderen de gevraagde werken in grotere projecten.
Je wordt op de hoogte gebracht van de afhandeling van
je melding.

De melding kan gaan over

- de kwaliteit, bereikbaarheid of service van de
stadsdiensten
- kapotte tegels of putten in de weg
- een verstopt rioolputje
- beschadigd straatmeubilair
- een sluikstort en zwerfvuil op straat of in het park
- de afval- of groenophaling
- ongedierte
- lawaai- of geurhinder
- ....

Wat kost een melding?
Een melding is gratis.

Hoe melden?

Iedereen kan een melding doen:
- digitaal: 24 u/24u, via www.zottegem.be/melding
- telefonisch: elke werkdag van 9u tot 12u
- zelf komen: tijdens de openingsuren aan de onthaalbalie in het administratief centrum
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GEMEENTERAAD

Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de

De oprichting van een overlegorgaan in het kader van de
oprichting van een intergemeentelijke samenwerkingsverband onder de vorm van een ‘dienstverlenende
vereniging’ en aanduiding van een afgevaardigde in het
overlegorgaan werden goedgekeurd.

gemeenteraadsvergaderingen van 15 mei en 19 juni 2017.

15 mei

Het leveren en plaatsen van camerabewaking voor het
centrum van stad Zottegem werd goedgekeurd.

Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Rock
Zottegem werd aanvaard.

Het advies aan de gouverneur betreffende de
jaarrekeningen 2016, Bevegem, Elene, Erwetegem,
Godveerdegem, Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen,
Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen,
Velzeke en Zottegem Centrum werd opgesteld.

Een tijdelijk politiereglement (een verbod op het gebruik
van geestrijke dranken, de festivalweide uitgezonderd),
het gebruik van vuurwerk en het maken van vuur in
openlucht, het verspreiden van flyers en ander drukwerk
en het verkopen, wegschenken of dragen van maskers
tijdens Rock Zottegem op 7, 8 en 9 juli 2017 werd
ingevoerd.

Akte werd genomen van de voorgestelde wijzigingen aan
de budgetten van 2017 van de kerkfabrieken Bevegem,
Velzeke, Elene, Zottegem-centrum, Sint-Maria-Oudenhove,
Grotenberge en Erwetegem.

De wijziging wegprofiel, aanleg fietspad in de landbouwweg Bosveldstraat werd principieel goedgekeurd.

Het advies eindafrekening kerkfabriek Oombergen door
ontslagnemende penningmeester werd goedgekeurd.

Het rooilijnplan- en onteigeningsplan voor de Leeuwerikstraat werd definitief goedgekeurd.

De statutenwijziging van TMVW werd goedgekeurd.

SOLvA. Algemene vergadering 19 juni 2017. Toevoegen aan
de agenda bij hoogdringendheid.

De agendapunten, statutenwijzigingen, (eventuele)
uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte
voor de algemene vergadering van 26 juni 2017 van
Intergem werden goedgekeurd.

SOLvA. Algemene vergadering 19 juni 2017. Goedkeuren
agenda en beslissingen.

Het collegebesluit van 24 april 2017 houdende de
herstellingswerken aan de veegwagen ‘Hako, Citymaster
2000’ conform artikel 157 van het Gemeentedecreet werd
goedgekeurd.

Aanvullende punten
-

Het prijssubsidiereglement van het Autonoom
Gemeentebedrijf Zottegem werd goedgekeurd.
De inschrijvingsgelden niet-gesubsidieerde en
gesubsidieerde cursussen en huurgelden instrumenten,
schooljaar 2017-2018 voor de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans, werden vastgesteld.

Nieuwe huisstijl
Openingsuren toeristische dienst Zottegem
Reistoestemming minderjarigen en E-loket
Camera stationsgebouw
Aanpak wildgroei verkeersborden
Detailhandelsplan
Einde contract Rethorica
VIP kaarten RVV

19 juni

Toelichting korpschef bij lokale veiligheid - zonaal plan.

De inschrijvingsgelden niet-gesubsidieerde cursus en
gesubsidieerde cursussen, schooljaar 2017-2018 voor de
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, werden
vastgesteld.

Kennis werd genomen van het masterplan sport studieen visievorming.
De restauratie van het poortgebouw van het Domein
Breivelde werd goedgekeurd.

Het gedeeltelijk afschaffen van de voetwegen nrs. 21, 22
en buurtweg nr. 16, gelegen in de deelgemeente
Godveerdegem werd definitief goedgekeurd.

De agendapunten en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 26 juni 2017 van Fingem werden
goedgekeurd.

Het aanleggen van een rondweg (N42) te Sint-LievensEsse, ‘zaak der wegen’, betreffende het gedeelte op
Zottegems grondgebied werd goedgekeurd.

De agendapunten en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 27 juni 2017 van ILvA werden
goedgekeurd.

Het ontwerp-woonplan Zottegem werd goedgekeurd.
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De agendapunten en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 30 juni 2017 van Farys werden
goedgekeurd.

Het arbeidsreglement voor het personeel van de stad
Zottegem werd goedgekeurd.
De ondertekening van het charter ‘Bij-vriendelijke
gemeente’ werd goedgekeurd.

De agendapunten en de beslissingen voor de
buitengewone algemene vergadering van Farys werden
goedgekeurd.

Het gemeenteraadsbesluit van 21 november 2016
houdende politieverordening voor het ophalen van
huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en het
gebruik van het recyclagepark werd aangepast.

Er werd beslist dat voor de aanschaf van IT-materiaal
gebruik kan worden gemaakt van de opdrachtencentrale
van de stad Brugge.

De toetreding tot het project ‘Klimaatgezond Zuid-OostVlaanderen’ en de opmaak van een klimaatplan tegen mei
2018 in het kader van het burgemeestersconvenant werd
goedgekeurd en kennis werd genomen van de bijhorende
engagementen en planning.

Het bestek en de raming voor de opdracht
‘kantoormateriaal’, raamcontract van 3 jaar werden
goedgekeurd.
Het bestek en de raming voor de opdracht ‘huur,
onderhoud en reinigen van werkkledij, signalisatiekledij’
werden goedgekeurd;

De gratis overdracht van de wegeninfrastructuur ‘RUP
Lelie - fase 1’, met uitzondering van het centrale plein
werd goedgekeurd.

De jaarrekening 2016 werd goedgekeurd.

De verkavelingsaanvraag L en S Construct - beslissing zaak
der wegen -, strekkende tot het verkavelen van een
perceel gelegen in de Meersstraat, in 12 bouwloten voor 4
open en 8 halfopen eengezinswoningen werd
goedgekeurd.

De budgetwijziging 2017/1 werd goedgekeurd.
De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en
de raming voor de opdracht ‘bouw van een cultuurcentrum, Academie voor Muziek, Woord en Dans, en een
ondergrondse parking’ werden goedgekeurd.

De verkavelingsaanvraag Vekeman Sven, namens bvba
Uw bouwproject - beslissing zaak der wegen -, strekkende
tot het verkavelen van percelen in Lakemaar, in 4
bouwloten voor 2 open en 2 halfopen eengezinswoningen
+ 8 loten voor garages werd goedgekeurd met een
beperking ten aanzien van de nog door het College af te
leveren verkavelingsvergunning.

De aansluiting van de Stedelijke Basisschool bij een
regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs
vanaf het schooljaar 2017-2018 werd goedgekeurd.
De vorderingsstaat 2 - eindstaat, de herzieningen en de
eindafrekening voor het herstel van asfaltwegen werden
goedgekeurd.

Aanvullende punten
-

Zottegem, feestelijkheden
Zottegem, cafetaria Bevegemse Vijvers
Sluipverkeer
Sluipverkeer in schoolomgeving
Gemeenteraadsverkiezingen, mogelijkheid bieden tot
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen voor
bewoners in de woonzorgcentra
- Lozing van huishoudelijk afvalwater Boterhoek op de
Zwalmbeek
- Peukentegels
- Publieke barbecues

Een aanvullend politiereglement op het verkeer
(Meerlaan), werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer
(Meileveld), werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoering
zonaal snelheidsplan, werd goedgekeurd.
Het bijzonder nood- en interventieplan werd aanvaard.
Een tijdelijk politiereglement op het gebruik van geestrijke
dranken, het gebruik van vuurwerk en het maken van vuur
in openlucht, het verspreiden van flyers en ander
drukwerk en het verkopen, gratis wegschenken of dragen
van maskers tijdens Dance D-Vision op 4 en 5 augustus
2017 werd ingevoerd.
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HERDENKING GROOTE OORLOG

Zottegem

Gastvrij voor
vluchtelingen tijdens
‘de Groote Oorlog’

Een handgeschreven ‘vluchtelingenlijst’ van de Etappenkommandantur Aalst vermeldt voor het toenmalige
Zottegem liefst 478 namen van mannen, vrouwen en
kinderen uit ‘Comines’, zowel uit het Belgische
Comines/Komen als uit het aan de overkant van de Leie
gelegen Franse Comines. De lijst leert ons dat de
vluchtelingen via Berchem, Ruien en Kwaremont naar de
Egmontstad waren afgezakt. Al die mensen dienden een
onderkomen te krijgen bij de Zottegemse bevolking. De
lijst vermeldt de straten waar de vluchtelingen onderdak
kregen. Van de lijst bleef ook een gedrukte samenvatting
bewaard.

Vluchtelingen zijn vandaag een hot item. Vrijwel elke dag

halen ze de media, vooral sinds Syrië in brandt staat. Elke
oorlog brengt immers een vluchtelingenstroom op gang.
Mannen, vrouwen en kinderen die have en goed achterlaten op de vlucht voor het geweld, dikwijls naar verre en
onbekende streken.

Het wordt nogal eens vergeten, maar ook ‘de Groote
Oorlog’ bracht een enorme vluchtelingenstroom op gang.
In het Zottegemse kennen we een aantal piekmomenten,
met een eerste in september 1914 wanneer burgers die de
Duitse opmars willen voorblijven, bang als ze zijn voor de
gruweldaden begaan in onder meer Aarschot, Leuven en
Dendermonde, in onze streek terechtkomen. Van deze
vluchtelingen werden geen systematische lijsten
opgesteld.

Ook inwoners van Geluwe en Wervik kregen onder meer
in het Zottegemse tijdelijk onderdak, vooral in Velzeke.
De stad Wervik herdenkt die vluchtelingenstroom met
een uniek project. Illustrator en Geluwnaar Carll Cneut
schilderde een impressie over de evacuatie. Hiervan werden puzzelstukken gemaakt en in elke gemeente die honderd jaar geleden vluchtelingen van Wervik en Geluwe
opving, werd zo’n puzzelstukje in de bibliotheek gelegd,
samen met een boekje waarin bezoekers verhalen die ze
hoorden of kennen over die periode kunnen pennen. Ook
onze stadsbibliotheek doet mee.

Dat is wel het geval met een bijzonder grote vluchtelingenstroom eind juni 1917. Die was het gevolg van de
gevechten aan het front bij Wijtschate Mesen, na de
hevige ontploffing op 7 juni 1917.

DL
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EGMONTJAAR 2018

Zottegems
Genootschap
voor
Geschiedenis
pakt uit met
dubbeldik
Egmontnummer

Lamoraal graaf van Egmont werd op 5 juni 1568 samen

met Hoorne onthoofd op de Grote Markt te Brussel.
Naderhand werd hij begraven in de Zottegemse dekenale
kerk. Sinds 1857 wordt zijn gebeente en dat van zijn
vrouw tentoongesteld in een crypte toegankelijk vanop
de Markt. Recent kreeg deze een beeldbepalende koepel.
Als Egmontstad pakt Zottegem verder uit met twee
standbeelden en twee unieke schilderijen in de raadzaal,
waar ook de halswervel wordt geëxposeerd. Samen met
het Kasteel van Egmont vormen deze topstukken pijlers
van het Zottegemse Egmontpatrimonium.
Lamoraal is internationaal bekend; meer zelfs in het
buitenland dan in Vlaanderen, zoals de tientallen studies
van de afgelopen jaren ten overvloede bewijzen. Door
deze internationale figuur bij de 450ste verjaardag van zijn
dood nog meer in de verf te zetten, wil de stad
Zottegem zich nog sterker positioneren als dé
Egmontstad.

jaar lang werd aan het programma gewerkt en geschaafd
tot finaal gespreid over 2018 liefst 41 activiteiten werden
weerhouden. Ze worden allemaal gebundeld in een
brochure die eind dit jaar verschijnt.
Vier topmanifestaties springen in het oog en zullen in
latere nummers van dit infoblad worden behandeld: de
Egmontmusical, een speciale editie van het Bloementapijt met uniek klank- en lichtspel, de Egmontevocatie
en de tentoonstelling in het Provinciaal Archeocentrum
Velzeke.

Egmontboek

In het totaalprogramma bijt de Zottegemse historische
kring de spits af.

Totaalprogramma

De 18de Handelingen van Zottegems Genootschap voor
Geschiedenis en Oudheidkunde worden een integraal
Egmontnummer. Het wordt een dubbeldikke publicatie
van bijna 600 bladzijden, in twee delen. Alles rijkelijk
geïllustreerd en in full colour.

Om de 450 verjaardag van de onthoofding van de
onfortuinlijke graaf met de nodige luister te vieren
organiseert de stad Zottegem het Egmontjaar. Dit
gebeurt in samenwerking met tal van verenigingen. Drie
ste
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EGMONTJAAR 2018

Vijftien auteurs behandelen in 24 bijdragen de figuur van
Lamoraal en zijn sporen in Zottegem, Egmond en
Oud-Beijerland.
Wie was Lamoraal, de vierde graaf van Egmont? Wat
waren zijn banden met Karel V en Filips II, met Oranje en
de andere hoge edelen? Was hij protestants of katholiek?
En wat met de krijgsman en de diplomaat? Hoe zat het
nu weer met zijn proces, zijn vonnis en zijn executie? En
wat was nu finaal de invloed en de betekenis van
Lamoraal?
De historiek van de Egmontstandbeelden in Brussel,
Zottegem en Egmond, het verhaal van de Egmontschilderijen, van de crypte en van het kasteel van Egmont
en hoe Zottegem tegen Lamoraal aankeek, worden
belicht.
Maar ook minder bekende kanten, zoals zijn bezittingen
en … de bastaard die hij naliet, worden onderzocht.
Kortom, wie het verhaal van Lamoraal en dat van Egmont
en Zottegem wil kennen, moet dit boek op de plank
hebben staan.
Het kost 30 euro (zonder port). Bestellen kan tot 30
oktober door overschrijving van 30 euro op rekening nr.
BE10 0011 3558 9104 van ZGGO, Brouwerijstraat 32 te
9620 Zottegem. Het boek kan vanaf 1 december
afgehaald worden op de dienst Toerisme, stadhuis, Markt 1.
DL
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LOKALE POLITIE

Modder

Politie

op de weg

controleert
fietsverlichting

Tijdens de herfstmaanden is het oogsttijd. Dat betekent

een periode van hard werken voor de landbouwers, maar
ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de
wegen rond boerderijen en velden. Vooral wanneer de
oogst via de openbare weg moet worden
vervoerd, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-

Houtem zal, net als vorig jaar, intensieve controles
uitvoeren op het correct gebruik van de fietsverlichting.
De controles zullen voornamelijk ’s morgens en ’s avonds
georiënteerd zijn naar de schoolomgevingen, de stations
van Herzele en Zottegem en publieke fietsenbergplaatsen.

Belangrijk voor de boer, loonwerker,
transporteur

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de
dag en ook in alle andere omstandigheden waarbij het
zicht is beperkt tot een afstand van ongeveer 200 m
moeten fietsers en bromfietsers zowel voor- als achterlicht laten branden. Dat geldt ook voor kinderfietsen,
mountainbikes en racefietsen.

Wanneer het wegdek door het oogsten besmeurd wordt,
moet het vuil verwijderd worden. Soms is het nodig om de
weg schoon te spuiten.
Indien er slipgevaar is, moet u het verkeer hierop attent
maken, dit kan door het plaatsen van één of meer gevarendriehoeken. Gaat het om een drukke weg of een ernstige
vervuiling van het wegdek, verwittig dan in ieder geval de
politie. Deze zal het gevaar signaleren en eventueel het verkeer omleiden. Let wel, dit ontslaat u niet van uw plicht tot
reinigen van het wegdek en van uw aansprakelijkheid in een
eventueel ongeval! Vergeet ook niet een veiligheidsjas met
reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van
het wegdek, zeker bij donder en slecht weer.

Vanaf 3 oktober en dit gedurende de ganse maand wordt
er preventief gecontroleerd. In een tweede fase,
gedurende de maand november, volgt een repressieve
periode. Fietsers die na de preventieve periode niet in
orde zijn zullen geverbaliseerd worden.
Dit actieplan is mede het gevolg van diverse meldingen
van weggebruikers die geconfronteerd werden met niet
verlichte fietsers, bromfietsers … en dit als zeer
verkeersonveilig ervaren.

Belangrijk voor de andere weggebruikers:

In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng
begrip op voor de boeren die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich
meebrengt. Hoffelijkheid op de weg kan wonderen doen.
Hou tijdens de oogsttijd rekening met eventueel besmeurde
wegen. Pas uw snelheid aan! Hou ook rekening met het feit
dat boeren zich op de weg kunnen bevinden om deze
schoon te maken. Rij de werkzaamheden slechts stapvoets
voorbij. Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in
de wind, maar pas uw rijstijl aan.
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Contact

Wijkwerking
Zottegem

C

ommissariaat Zottegem,
Meengracht 1
(kmo-zone aan de Buke, te bereiken via de Leeuwerikstraat)
Tel 09 364 47 30
Fax 09 364 47 47
E-mail: politiezonezottegem@pz5429.be
www.lokalepolitie.be/5429

De wijkinspecteur moet de band tussen de burger en de

politie versterken. Om de bereikbaarheid te garanderen
verplaatsen de wijkinspecteurs zich vaak te voet of per
(brom)fiets en trachten ze zoveel mogelijk aanwezig te zijn
in hun wijk. U kunt bij hen terecht voor allerhande problemen en vragen in en over uw wijk en dit inzake openbare
orde, rust of veiligheid. Denk maar aan sluikstorten,
verkeersproblemen, bouwvallige woningen, geluidsoverlast…. Het team wijkwerking Zottegem telt momenteel 7
wijkinspecteurs en 1 wijkinspecteur Jeugd en Gezin. Dit team
wordt geleid door Inspecteur Rony Peeterbroeck,
coördinator wijkwerking Zottegem.

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag doorlopend van 9 tot 21 uur
Zaterdag van 9 tot 17 uur.
Zondag gesloten
Voor dringende politietussenkomst gelieve telefonisch
contact op te nemen met het noodnummer 101.

Rony Peeterbroeck
Coördinator wijkwerking Zottegem - 0475 86 05 31

Onze waarden

Kurt Galle
Erwetegem / Godveerdegem - 0474 87 48 06

Beleefdheid/Professionalisme/Respect

Kristof Baeyens
St.-Maria-Oudenhove / St.-Goriks-Oudenhove / Bijloke
0474 87 48 70
Bruno Verhecken
Centrum Zottegem - 0474 87 47 54
Steffi Van Den Bossche
Grotenberge / Leeuwergem / Bijloke - 0474 87 48 49
Pascal Dieraert
Strijpen - 0474 87 48 11
Tom De Pelecyn
Velzeke / Elene / Oombergen - 0474 87 47 93
Thierry Du Tranoix
Bevegem - 0470 88 78 62
Katrien Watté
Wijkinspecteur ‘Jeugd en gezin’ - 0470 88 78 60
13

BRANDWEER

Chemische
producten
Nieuwe
gevaarsymbolen

Sinds juni 2017 mogen er geen chemische producten
meer in de handel zijn met de oude gevaarsymbolen.

Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen
met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met
kinderen. De nieuwe gevaarsymbolen kennen is de beste
preventie.
Om alles duidelijker te maken, zijn deze symbolen
voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal
landen over de hele wereld.

De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe u een product
moet gebruiken om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld
door beschermende handschoenen te dragen).
Er worden ook twee signaalwoorden geïntroduceerd;
“gevaar” voor de gevaarlijkste producten en
“waarschuwing” voor de minder gevaarlijke producten.

Chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en
schoonmaakmiddelen, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit,
afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en
ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen hebben een
nieuw etiket. Op de nieuwe etiketten staan nieuwe
gevarenpictogrammen, gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden die meer informatie
geven over hoe u gevaarlijke producten veilig kan gebruiken zonder schade aan uw gezondheid of het milieu
toe te brengen of zonder bijvoorbeeld een brand of een
ontploffing te veroorzaken.

Hoe voorkom je ongevallen?
9 levensreddende tips.

- Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op
- Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook
tijdens het gebruik!
- Bewaar chemische huishoudproducten buiten het
bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
- Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke
producten gebruikt worden.
- Draag aangepaste bescherming
(masker, handschoenen, …)
- Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen
met gevaarlijke producten werkt
- Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten
werkt.
- Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of
warmtebronnen.
- Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking.
Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.

Gevaaraanduidingen en
voorzorgsmaatregelen

De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen
geven toelichting bij de pictogrammen. De gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of
schadelijk) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen
voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing).
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Eerste hulp bij vergiftiging

- Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer
070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende
situaties, belt u het Europees noodnummer 112.
- Laat het slachtoffer niet braken!
- Spoel langdurig met water in geval van contact met
ogen of huid.
- Verplaats het slachtoffer uit de besmette zone in geval
van een ongeluk door inademing.
- Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de
hulpdiensten weten om welk product het gaat.
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Autovrije
zondag

wordt een volksfeest!
Kom op zondag 24 september mee genieten van de

autovrije straten in de Kastanjelaan, Godveerdegemstraat,
Léonce Roelsstraat, Van Aelbrouckstraat, Stationsplein,
Stationsstraat, Markt, Zavel en Heldenlaan ter gelegenheid
van Zottegems eerste Autovrije Zondag. We maken er
meteen een groot volksfeest van!
We organiseren ‘autovrije zondag’ in de eerste plaats om
bewoners te laten ervaren welke ruimte er in een
autoluwere stad vrijkomt. Dat deze organisatie ook een
effect zal hebben op de luchtkwaliteit omwille van de
verminderde concentraties van fijn stof en roet is mooi
meegenomen en zet het belang van dit initiatief extra
kracht bij.

Gratis app
Recycle!

U kan die dag kennis maken met heel wat alternatieven
voor de auto, waarmee u van de parking van de
Bevegemse Vijvers naar het centrum kan gaan: caféfiets,
segways, hooverboards, steps …

Mis geen enkele
inzameling

Op de Markt kan u onder deskundige begeleiding een
hindernissenparcours rijden met enkele alternatieve
voertuigen.
De Heldenlaan wordt dan weer voorbehouden voor ‘De
autorenbaan’, een straattheaterproject waarbij jong en
oud zich kan uitleven in een échte zeepkistenrace.

De gratis app 'Recycle!', ontwikkeld door Fost Plus, Bebat

Maar vooral, geven we die dag koning auto even vrijaf en
geven de straat terug aan de mensen. Om het jeugdsentiment van ‘op straat spelen’ opnieuw te beleven,
nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan onze
wereldrecordpoging voor de langste krijttekening ter
wereld, dit i.s.m. Dreamland

en Recupel geeft u alle informatie over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met
herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de
inzamelpunten in uw buurt, inclusief de openingsuren van
het containerpark. Zo mist u geen enkele huisvuilinzameling meer en weet je perfect wat te doen met een
afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel
lege batterijen.

Start, info en inschrijving aan de ingang van het stedelijk
sportstadion.

Tip: toont uw app niet de recentste gegevens? Voer uw
adres dan even opnieuw in (bij 'instellingen').

En tot slot kan u op het Stationsplein ook terecht bij het
Fietspunt om gratis uw fiets te laten labelen die dag.

Sinds 2017 is de app niet meer beschikbaar voor Windows
Phone. De hoge beheerskosten staan immers niet in verhouding met het lage aantal gebruikers, daarom beslisten
Fost Plus, Bebat en Recupel om de app niet meer voor
Windows Phone aan te bieden.

Het volledige programma kan u vinden op de website
www.zottegem.be
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Uw idee
voor een
klimaatgezond
Zottegem

- Sappige aardbeien en knapperige sla uit uw verticale
tuin plukken voor de lunch
- Fluitend op de fiets springen en de korte afstand naar
werk of school veilig afleggen
- Een uitstap maken met één van de gedeelde elektrische
wagens van de buurt
- Nooit te warm of te koud door de passiefbouw van uw
woning
- Lagere energiefacturen door de zonnepanelen op uw
dak
- Samen ravotten in het groen dat de stad Zottegem

Hoe?

We bespreken alle ideeën rond volgende thema’s:
Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen
en leven?
Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen
in en rond Zottegem?
Hoe kunnen we consuminderen en makkelijker kiezen
voor lokale en regionale producten?
Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren
in onze stad?

-

omringt

Wanneer

Onrealistisch?
Onze stad maakt het mogelijk!

Dinsdag 21 november.
Het programma ziet er als volgt uit:
19 - 19.30 uur: onthaal
19.30 - 20 uur: introductie
20 uur: klimaattafels met korte pauze
21.30 uur: conclusie
22 uur: we sluiten af met een drankje

-

Zottegem is met het project “Klimaatgezond Zuid-OostVlaanderen” een stevig engagement aangegaan om tegen
2030 40% minder CO2 uit te stoten op het volledige
grondgebied ten opzichte van 2011. Daarnaast willen we
ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering
(denk aan erosie, wateroverlast of verdroging) helpen
verzachten. Dit doen we in samenwerking met streekintercommunale SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en het
Streekoverleg.

Waar

Ontmoetingscentrum Strijpen, Sint-Andriessteenweg 163

Doet u mee? Schrijf op tijd in!

U bepaalt de klimaatgezonde toekomst
van onze stad

Inschrijven kan via dit formulier:
https://goo.gl/forms/wZYX8DlORGUPLd7w1.
We ontvangen uw inschrijving bij voorkeur ten laatste op
11 november.

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is niet enkel
weggelegd voor politici. Deze keer hebben de inwoners
het voor het zeggen: van de sympathieke bakker over de
geëngageerde vrijwilligster tot de bink van de buurt!
Bent u ook bezorgd over ons klimaat? Wilt u weten hoe
we in Zottegem de grootste klimaatwinst kunnen
boeken? Heeft u goede ideeën of wil u samen met
anderen initiatief nemen?

U kunt niet deelnemen aan
de klimaattafel?

Bezorg ons dan via het inschrijvingsformulier al uw goede
ideeën om van Zottegem een klimaatgezonde stad te
maken. Uw input vormt een belangrijke meerwaarde!

Kom dan op dinsdag 21 november naar de Klimaattafel van
onze stad! We denken er na over hoe we samen een
gezonde, groene, veilige, duurzame, … kortom een
aangename omgeving kunnen maken voor alle inwoners.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij
milieudienst@zottegem.be - 09 364 65 13.
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Geen
hondenpoep
op de stoep
A

l eens in hondenpoep getrapt? Niet leuk! Toch zien we
nog her en der op de voetpaden hondendrollen liggen.
Deze drollen komen daar terecht omdat sommige
eigenaars van honden het nog altijd niet nodig vinden om
de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter op te kuisen
tot ergernis van velen.

Wat ook dikwijls wordt vastgesteld is dat sommige
eigenaars wel in het bezit zijn van de nodige recipiënten
om de hondendrollen op te kuisen maar dat ze die dan
zomaar deponeren in de dichtstbijzijnde rioleringsrooster.
Dit is ten strengste verboden en kan tot ernstige
verstoppingen leiden!

Conform artikel 33 van het GAS-reglement dient de
begeleider van een hond de uitwerpselen van het dier op
de openbare weg of op het openbaar domein te
verwijderen en moet bijgevolg in het bezit zijn van de
nodige middelen hiervoor.

Het stadsbestuur doet een oproep naar alle
hondenbaasjes om in de toekomst zich te houden aan
artikel 33 van het GAS-reglement: samen streven we naar
een proper Zottegem!
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Week

van de Mobiliteit

Als apotheose van de ‘Week van de mobiliteit’ is er op
zondag 24 september een Autovrije Zondag. We proberen
u te overtuigen om uw auto voor 1 dag aan de kant te
laten staan om te kunnen genieten van autoloze straten. U
vindt alle informatie daarover elders in dit infoblad.

Tijdens de Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september
2017) worden tal van activiteiten gepland in onze stad.

Zo is er de kick-off van het project ‘Visualiseren en
accentueren van de Zottegemse schoolomgevingen’.
Gedurende het schooljaar 2017-2018 zal sterk worden
ingezet op veilige schoolomgevingen. Een
samenwerkingsproject met Solva en de Voetgangersbeweging vzw zal het hele schooljaar zichtbaar zijn in het
straatbeeld, maar vooral bij de schoolgaande jeugd.

Zonaal

snelheidsplan

Op 22 september is er de STRAPDAG, een dag waarop
ouders en grootouders worden aangemoedigd om hun
kinderen een keer niet met de auto naar school te
brengen. Een sensibiliseringscampagne van de
Voetgangersbeweging vzw, waar de stad graag mee zijn
schouders onder zet.

In de loop van het najaar gaat op heel het grond van Zot-

tegem het nieuwe snelheidsregime in voege. Op alle
wegen zal de snelheid van 50 km/uur worden ingevoerd.
Met uitzondering van:
- (woon)erven, waar de snelheid 20 km/uur blijft
- schoolomgevingen waar de snelheid 30 km/uur blijft
- gewestwegen, waar sinds 1 januari 2017 de snelheid op
70 km/uur is ingesteld
- N42, waar 90 km/uur de maximumsnelheid is

De Stad Zottegem ondersteunt mee de bierviltjesactie
van de VFG vzw, een door de Vlaamse overheid erkende
en gesubsidieerde vereniging voor personen met een
handicap. Het is één van hun belangrijkste opdrachten om
zowel politiek en beleid als het brede publiek te sensibiliseren omtrent maatschappelijke problemen die te maken
hebben met handicap, zoals toegankelijkheid en
mobiliteit. Tijdens de ‘Week van de mobiliteit’ zullen
bierviltjes verspreid worden met boodschappen die
mensen op een leuke manier attent maken op deze
problemen.

Deze nieuwe regels zullen worden ingevoerd door het
plaatsen van grote informatieborden op de invalswegen
van de stad, die het snelheidsregime op ons grondgebied
duidelijk stellen voor iedereen die Zottegem binnenrijdt.
Op het grondgebied van Zottegem zelf, zullen heel wat
snelheidsborden verdwijnen en vervangen worden door
zonale borden. Het principe is eenvoudig: eens u een
zonaal bord passeert, houd u de snelheid die erop
aangegeven staat aan tot wanneer u een nieuw bord
tegenkomt dat aangeeft dat u in een andere zone binnenrijdt met een andere maximum snelheid. Het wordt even
aanpassen, maar met de verlaagde snelheid en de
verschillende zones, wordt op termijn het autorijden in
Zottegem een stuk duidelijker, maar ook en vooral een
stuk veiliger voor alle weggebruikers.

Het Fietspunt aan het station (zie verder) zal ook de hele
week in de kijker geplaatst worden. Vanaf 24 september
zal je er terecht kunnen voor het gratis labelen van uw
fiets.
Ook zal ruime aandacht besteed worden aan het tragewegenproject van de stad Zottegem, dat tegen dan de
laatste rondes van fase 3 zal inluiden. Het programma van
de Dag van de Trage Weg zal dan ook bekend gemaakt
worden.
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Tragewegenproject
Uw mening telt!

De stad Zottegem werkt momenteel samen met het

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstelen ontwikkelingsplan voor trage wegen in Velzeke en
Strijpen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor uw
mening.

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes.
Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren
verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking
groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk - terug
toegankelijk te maken.
Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school
of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de
hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat
fijner.

Vanwege het grote aantal vrijwilligers, werd dit voorjaar
ook de inventaris van fase 4 (Elene en Oombergen) al
opgemaakt. De verwerking daarvan wordt gepland in
het voorjaar van 2018.
Wie het tragewegenproject van de stad verder wil
meevolgen, kan dat via de website http://www.zottegem.be/mobiliteit-en-verkeer/trage-wegen.aspx of de
facebookpagina https://www.facebook.com/tragewegeninzottegem.

De voorbije maanden brachten heel wat enthousiaste
vrijwilligers alle trage wegen in Velzeke en Strijpen in
kaart. Het resultaat van al dat werk is een kaart en een
vragenbundel die we gedurende een maand voorleggen
aan de lokale bevolking: verenigingen, jongeren,
landbouwers … kortom de gebruikers van deze wegen.
Via de stedelijke website of op de dienst verkeer zal u een
evaluatiebundel kunnen verkrijgen. Deze dient uiterlijk 20
oktober terug bezorgd te worden aan de dienst verkeer.

Fietspunt

Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld. In de werkgroep trage wegen overlopen we de reacties en bespreken we per weg de wenselijke ingrepen. Het
eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het stadsbestuur aan de slag kan. Het
eindresultaat wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad in
december.

aan het station
G

roep Intro staat ook voor de komende 4 jaar in voor de
uitbating van het Fietspunt aan het station van Zottegem.
U kan er elke werkdag van 11 tot 19 uur terecht voor kleine
herstellingen aan uw fiets. Het Fietspunt staat eveneens in
voor het onderhoud en het toezicht op de stationsbuurt
en de fietsenstalling aan beide zijden van het station.
Tijdens de autoloze zondag zullen ze hun diensten
voorstellen aan het publiek en de hele dag gratis fietslabeling aanbieden.
IDP

Woont u in Velzeke of Strijpen en wilt u uw mening
kenbaar maken over de trage wegen in uw buurt, vraag
dan zeker de evaluatiebundel aan. U kan hiervoor contact
opnemen met:
Isolde De Paepe
isolde.depaepe@zottegem.be of 09 364 64 95
Jonathan Clerckx
jonathan.clerckx@rlva.be of 055 20 72 65
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Stad
Zottegem
engageert
zich verder

Infosessies
najaar 2017

Infoavond ‘1 dag niet’ - woensdag
25 oktober om 19.30 uur - LDC Egmont

Op 27 oktober vindt opnieuw de nationale actiedag

voor kwaliteitsvol,
betaalbaar, duurzaam
en leefbaar wonen

‘1 dag niet’ plaats. Die dag wordt u als burger gesensibiliseerd om woninginbraken te helpen vermijden. De
politie doet een oproep naar iedereen om van hun
woning, straat en wijk een veilige plek te maken en
dieven een halt toe te roepen, want voorkomen is beter
dan genezen!
Tijdens onze infosessie zal de politie u informeren over
de BIN (buurtinformatienetwerken) en heel wat tips
geven om uw woning te beveiligen tegen inbraken,
zeker met het oog op de donkerste dagen van het jaar.

De voorstelling van het Woonplan van de stad

Zottegem tijdens de Ronde Tafel op 30 mei bracht heel
wat mensen uit het woonveld en burgers samen om het
woonplan te leren kennen en eventuele aanvullingen te
formuleren.

Infoavond ‘Verhuren’ - woensdag
22 november 2017 om 19.30 uur Ridderzaal

Het woonplan omvat een grondige woonstudie, de
woonvisie en het concrete woonplan met acties voor
de periode 2017-2025. De rode draad is en blijft de zoals
in de Vlaamse Wooncode beschreven basisdoelstelling
rond wonen, met name ervoor zorgen dat inwoners van
Zottegem beschikken over een aangepaste woning, van
goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving,
tegen een betaalbare prijs én met woonzekerheid.

Dit najaar trekt de Provincie Oost-Vlaanderen naar 10
steden en gemeenten met een infoavond voor private
verhuurders. Samen met enkele partners, strijken ze ook
in Zottegem neer voor een interessante infosessie
waarop 2 thema’s aan bod komen: ‘Verhuren via het
SVK’ en ‘Energiebesparing in de woning door middel van
kleine en grote maatregelen’.

Wie er niet kon bij zijn, kan het volledige woonplan
consulteren op de stedelijke website:
http://www.zottegem.be/ruimte-omgeving/wonen/
woonplan-zottegem.aspx.

Hiermee willen we private verhuurders helpen en
stimuleren om op een betaalbare manier, kwaliteitsvolle
huurwoningen aan te bieden.
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WONEN

Preventieve
woonbegeleiding

Affiches

Preventieve woonbegeleiding is een initiatief binnen het

‘te huur’

CAW, in samenwerking met het OCMW van Zottegem, ter
voorkoming van uithuiszettingen. Verhoeden dat mensen
uit hun huis worden gezet, is een belangrijke taak van het
Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wat de reden van deze
dreigende uithuiszetting en dakloosheid ook mag zijn,
projecten zoals preventieve woonbegeleiding beschikken
over de nodige expertise en kunnen hierbij ondersteuning
bieden.

D

e huur of afbetaling van de lening die mensen
maandelijks betalen, is niet de volledige woonkost. Om
het totale budget dat naar wonen gaat te kunnen
inschatten, dienen de extra kosten voor o.m.
nutsvoorzieningen, tussenkomst in onderhoud of
herstellingen aan algemene delen … wettelijk verplicht
geafficheerd te worden wanneer een woning te huur
wordt aangeboden. De stad stelt gratis de correcte
affiches ter beschikking. Die kunnen worden afgehaald
in het Administratief Centrum Sanitary en het Sociaal
Huis.

Preventieve woonbegeleiding is een initiatief dat vrij
recent tot ontwikkeling is gekomen. Het betreft een
kortdurende maar aanklampende begeleiding voor
huurders die hun woning dreigen te verliezen. Dit kan het
best wanneer de woonbegeleiding ambulant en mobiel is.
Deze vorm en zorg op maat is bijgevolg heel actief. De
zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de kwetsbare
huurder ondersteunen en vergroten, alsook de woonvaardigheden worden hierbij ook nooit uit het oog
verloren. Het hoofddoel van deze hulpverlening blijft het
wegnemen van de crisis en het op weg helpen naar een
stabiele en gepaste woonsituatie.

Voor alle duidelijkheid: het is bij wet verboden een
woning te verhuren, die niet conform De Vlaamse
Wooncode is.

De geboden hulp van het CAW is vrijwillig, zeer divers en
gebeurt steeds samen en in overleg met de huurder en,
indien gewenst, met de verhuurder. Voor meer informatie
kunt u terecht bij:
Nathalie Vanden Meerschaut
Preventieve Woonbegeleider
nathalievandenmeerschaut@cawoostvlaanderen.be
0492 97 08 59
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WONEN

Vragen

‘Benoveren’

over wonen?

Beter renoveren

B

De Vlaamse overheid wil tegen 2050 elke woning even

urgers die vragen hebben rond wonen, kunnen
hiermee terecht op de dienst wonen in het Administratief
Centrum Sanitary of in het Sociaal Huis.

energiezuinig maken als de nieuwbouwwoningen van
vandaag. Om dit te bereiken is het niet voldoende om
de woningen gewoon te renoveren. Vandaar BENOveren: beter renoveren. Wie BENOveert, die renoveert
beter dan gebruikelijk om zijn of haar woning nog
energiezuiniger te maken dan wat verplicht is.
De brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe’ laat zien
welke voordelen er verbonden zitten aan BENOveren en
hoe u het BENOvatieproces het beste aanpakt. U kunt
de brochure downloaden via
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-renovatie/benoveren-beter-renoveren of bestellen per post.

Facebook
L

‘ ike’ onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alle
woongerelateerde info:
https://www.facebook.com/Wonen-In-Zottegem104249586777235/?ref=bookmarks
IDP
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MIDDENSTAND

Showbizz
Bart en Die
Verdammte
Spielerei
blikvangers op
Dag van de Klant.

Showbizz Bart geeft stijladvies aan de bezoekers en in
diverse klerenwinkels onder muzikale begeleiding van
Die Verdammte Spielerei.

e stad Zottegem organiseert samen met werkgeversorganisatie UNIZO de Dag van de Klant op zaterdag
30 september.

De bezoekers mogen zich verder verwachten aan De
Minireceptie van Aksident, waarbij ze van humor met
stijl kunnen genieten. In de Stationsstraat 46 en op de
Markt is er gratis ReuzeSpelPlezier met kaart- & bordspellen voor jong en oud.

D

Met de dag van de klant willen we het klantvriendelijk
ondernemerschap en ons vernieuwd stadscentrum nog
eens extra onder de aandacht brengen.

Als kers op de taart ontvangt elke bezoeker een
duurzame katoenen shoppingstas waarbij in één van de
tassen een cadeaubon zit ter waarde van 250 euro te
besteden bij de deelnemende handelszaken.
Eén bezoeker wordt dan Klant van de Dag.

Dit jaar geen traditionele Dag maar een groot feest met
veel aandacht voor de zelfstandige detailhandel
gepaard met heel wat animaties voor groot en klein.
Vanaf 14 uur staan op de Markt het reizend speeltheater
Kip van Troje, Het Klei Atelier, en een grimestand terwijl
de ouders vanop een terrasje kunnen genieten van de
muziekband Kleptomatics.

Gratis parkings

Om u op uw wenken te bedienen zijn de parkings aan
de Sanitary, aan de Molenstraat, in de Nijverheidsstraat
en in de Vestenstraat die dag gratis ter beschikking.
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CULTUUR

‘k ben zot
van ou

17de Week van de
Verdraagzaamheid
Van 10 tot en met 20 november organiseert

ANOUK STURTEWAGEN EN SARAH EISA - TIPS AND
TRICKS
Inlichtingen: www.cczoetegem.be
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

CC Zoetegem i.s.m. de Zottegemse Cultuurraad de
17de Week van de Verdraagzaamheid.

De traditionele herdenking van het einde van de Groote
Oorlog op 11 november, roept ons jaarlijks op om
pacifisme en verdraagzaamheid te pleiten en om te
zoeken naar wat mensen verbindt.

Zaterdag 18 november
ZOTTEGEM. STAD VAN SINTERKLAAS
Ook de Sint is graag gezien door jong en oud.
Zie p. 38

De cultuurraad besliste om in 2017 ‘k ben zot van ou als
thema te gebruiken. Iemand graag zien als leidmotief
voor vrede en verdraagzaamheid.

PROJECT LAGERE EN MIDDELBARE GRADEN
Organisatie: stedelijke academie voor muziek, woord en
dans
CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

Het voorlopige programma
Woensdag 15 november

WERELDFEEST
19 uur, Provinciaal Technisch Instituut, Sabina van
Beierenlaan

ISLAM IN EUROPA: BEDREIGING OF VERRIJKING?
Khalid Benhaddou, Coördinator Onderwijsnetwerk
Islamexperten, en voorzitter Platform Vlaamse Imams &
Moslimtheologen
20 uur, Ridderzaal Kasteel van Egmont

Zondag 19 november
APERITIEFCONCERT
Organisatie: Crescendo
11 uur, Sint-Martinuskerk, Velzeke

Donderdag 16 november
DE ZOETE OORLOG VAN HET MINNEN - AGNES BRUNEEL
EN GASTEN
Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09/269.32.17
14.30 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont
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CC ZOETEGEM

Seizoen
2017-2018

uit de Belpopgeschiedenis met een arsenaal aan
klassiekers in de vingers van zo dichtbij en zo intiem
mee te maken, hoeven we u eigenlijk niets meer te
vertellen.
€ 20 / €18 (-26/+60)

podiumprogrammatie
CC Zoetegem

Steven Mahieu - Zonder filter
Zaterdag 25 november, 20 uur

Zet u schrap voor een avond ongefilterde humor door
Steven Mahieu. Schaamteloos, eerlijk en grappig.
De afgelopen maanden stoomde Steven Mahieu zich
met kleinschalige café-optredens klaar voor zijn volgende zaalvoorstelling. Zonder filter belooft een pure
ongefilterde, schaamteloos eerlijke, gênante en uiteraard grappige show te worden.
Stel nu eens gewoon dat er een filter is. In uw hoofd. En
stel dat die echt alles filtert, dus ook wat u denkt én wat
u voelt. En stel dat u op basis daarvan leeft en handelt.
Omdat dit is wie u echt denkt dat u bent.
Maar stel nu ook eens dat u die filter kan wegnemen én
dat u dan onmiddellijk een voorstelling begint te schrijven. Wat zou dat geven? Wordt het dan gênant, pijnlijk
of blijft alles gewoon hetzelfde als ervoor?
Zonder filter is de derde voorstelling van Steven Mahieu.
Wat Steven Mahieu brengt is pure stand-up, recht uit
het hart, met succes én applaus. De voorstelling ging
begin dit jaar in première en het was er 'boenk op', aldus
enkele pennen uit de pers:
"Recht in je gezicht" (De Standaard)
€14 / €12 (-26/+60)

Eind september start alweer een nieuw cultuurseizoen

in CC Zoetegem. Met namen als Raymond van het
Groenewoud, Jean Blaute, Gili, Jan De Wilde, Maaike
Cafmeyer, Die Verdammte Spielerei, Jan Jaap van der
Wal, Circus Ronaldo, Jan Decleir, William Boeva, Lucas
Van den Eynde, Tine Embrechts, Clara Cleymans,
Compagnie Cecilia, Rosenberg Trio, Steven Mahieu en
Dimitri Leue kozen wij opnieuw voor een mix tussen
theater, humor en muziek. Het volledige programma kan
u doornemen via onze website www.cczoetegem.be,
waar u ook tickets kan bestellen.

Raymond van het Groenewoud
Kreten en Gefluister
Donderdag 19 oktober, 20 uur

Raymond solo. Mama, kijk zonder handen. En zonder
andere muzikanten. De liedschrijver, de dromer: geheel
alleen, aan zijn piano. Als u de kans krijgt om een icoon
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CC ZOETEGEM

Familievoorstellingen in
CC Zoetegem
Met de hele familie
een namiddagje uit.
Jong en oud.

K
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inderen komen ogen en oren tekort. Voor het eerst naar
theater gaan, dat is een geweldige ervaring. U kunt er niet
vroeg genoeg mee beginnen! Net daarom brengt
CC Zoetegem ook een aantal fijne familievoorstellingen en
films die de fantasie prikkelen. Voor piepjonge oortjes en
oogjes, ervaren rotten en iedereen daartussen!

Raf Walschaerts - Biecht
Vrijdag 1 december, 20 uur

Voor het tweede jaar op rij zal CC Zoetegem, samen met
andere stadsdiensten, deelnemen aan Kunstendag voor
Kinderen. Met fijne, kleine voorstellingen op verrassende
locaties. Met Incontri#Zottegem gaat u wandelen tussen
de sterren en dansen tussen de vlammen! Een magische
vuurperformance voor iedereen vanaf 3 jaar, in het
Egmontpark.
Liever top-kindertheater in de omgebouwde fuifzaal?
Dan is Bonte Nacht van Tuning People & DE MAAN een
aanrader.

Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu schittert hij
alleen op scène.
Een gitaar, een piano, een handvol sterke verhalen en
songs, meer heeft Raf Walschaerts niet nodig. Moedig in
zijn opzet: niks in de handen, niks in de mouwen.
Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk en scherp.
Maar vergis u niet. De waarheid eist altijd haar plek op. Ze
sijpelt door de kieren van zijn verdediging. Ook al zet hij
zich schrap, weert hij zich als een duivel in een
wijwatervat, houdt hij krampachtig de schijn hoog…
Vergeefs. Hopeloos vergeefs. Een bres in zijn verdediging.
De bolster op barsten. En dan plots… staat hij daar open
en bloot. Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig.
Onbeduidend. Weerloos. Al te menselijk. Omarm hem.
Toon hem de liefde. Hij is alleen.
Over zijn vorige solo-voorstelling 'jongen toch':
“Een rasverteller… psychologische doorzichten,
filosofische hoogstandjes, goede grappen en tere liedjes”
De Standaard
€16 / €14 (+60/-26)
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CC ZOETEGEM

Of kies voor Vreemde Vogels, een absurde en
ontroerende voorstelling waar u letterlijk en figuurlijk
het bos in gaat. Neem plaats in de observatiehut en ga
helemaal op in de natuur. Voor jong en oud vanaf 6 jaar.

Ciné Local

Vandaag is een topdag voor vogelliefhebbers: de wind
staat goed, het gras is vers gemaaid en tal van vogels
strijken neer. Klim mee in de kijkhut van Hannah Havik en
Merel Vanneste. Ze adopteerden een exotische vogel,
maar worden het maar niet eens hoe die op te voeden.
Toch moeten ze samen de vogel trainen en zo komen ze
dichter bij elkaar. Vreemde Vogels is een absurde en
ontroerende voorstelling over vriendschap en zoveel
meer!

Film in CC Zoetegem
C

iné Local gaat na een zomerstop terug van start. Met
een wekelijkse filmprogrammatie op dinsdag, enkele
Zilverschermfilms voor senioren én Ciné Local voor
Kinderen staat er opnieuw een stevig programma op het
menu voor komend najaar.

Het volledige programma voor kinderen en families kunt
u vinden op www.cczoetegem.be.

Info & tickets:

La la land

www.cczoetegem.be
UITbalie: 09 364 69 33 - UITbalie@zottegem.be

Dinsdag 26 september 2017, 20 uur
Openingsfilm seizoen 2017-2018, nadien wordt u door
CC Zoetegem een drankje aangeboden in de Foyer.
Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen
het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie
naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in
sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en
droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven
waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers
samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen
en de teleurstellingen van het hectische leven in
Hollywood?
Damien Chazelle | VS | Musical/Komedie | 126’ | met:
Emma Stone, Ryan Gosling, Finn Wittrock
Een instant classic en hartveroverende film.- De Standaard
Een meesterwerk, even briljant als geniaal. - De Morgen
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Moonlight

Dinsdag 3 oktober, 20 uur
Chiron woont in een redelijk ruige buurt in het bruisende
Miami. Hij groeit er op als kind, zoekt zijn weg als jonge
puber en later als volwassen man. In elke levensfase
probeert hij zichzelf en de liefde te ontdekken, zoekt hij
zijn plaats in de wereld, terwijl hij worstelt met zijn
identiteit, mannelijkheid en seksuele geaardheid.
Barry Jenkins | VS | Drama | 111’ | met:
Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson
“Een juweeltje van een film”. - De Morgen

Home

Film Fest Gent on Tour

Dinsdag 10 oktober, 20 uur

Elke derde dinsdag van de maand selecteert Film Fest
Gent een kwaliteitsfilm die On Tour in avant-première
getoond wordt. Ongeveer een maand voor de vertoning
wordt bekendgemaakt om welke film het gaat.
Een exclusief gebeuren voor een selecte club bioscopen
en cultuurcentra!

Wanneer de 17-jarige Kevin vrijkomt uit een gesloten
instelling, is terug bij zijn ouders wonen geen optie meer.
Gelukkig kan hij terecht bij zijn tante Sonja en haar gezin,
waar hij ook met een leercontract aan de slag kan in hun
zaak. Via zijn neef Sammy leert hij John kennen. John lijdt
onder een ongezonde thuissituatie met zijn labiele
moeder en Kevin voelt de nood zijn vriend te helpen. Op
een avond barst de bom en slaat het noodlot toe.

Tickets en info

Tickets voor Ciné Local kosten 7 euro. Tickets zijn
verkrijgbaar via onze website www.cczoetegem.be of aan
de UITbalie (09 364 69 33 - UITbalie@zottegem.be ).

Fien Troch | BE | Drama | 103’ | met: Sebastian Van Dun,
Lena Suijkerbuijk, Loïc Batog, Mistral Guidotti
Ziehier - we schrapen de keel “de beste Vlaamse film van
de afgelopen twee jaar.” - Humo
“Home is een delicate, gewaagde film die je blik opent”
De Standaard

IV
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BIBLIOTHEEK

Stefan
Hertmans

Digitaal
Café

Spraakmakende
ontmoeting

Wandelen en fietsen
met een app

Maak u klaar voor een reis in de tijd. In De Bekeerlinge, de

opvolger van het alom geprezen Oorlog en Terpentijn,
duikt Stefan Hertmans opnieuw de geschiedenis in. Hij reconstrueert de lotgevallen van een voorname christelijke
jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit
liefde voor een joodse jongen. Ze slaat samen met haar
verboden liefde op de vlucht en legt een duizelingwekkende tocht af, opgejaagd door alles en iedereen. Stefan Hertmans baseerde zich voor de roman op historische
bronnen, maar de actualiteit is nooit veraf.

I

n het Digitaal Café leren we samen beter met de tablet
of Ipad werken. De begeleider geeft een korte demonstratie en daarna gaat u in kleine groepjes aan de slag om
een opdracht tot een goed einde te brengen. U kunt natuurlijk altijd beroep doen op elkaar, het internet en de
begeleider.
Tijdens dit Digitaal Café gaan we op stap met onze
tablet/iPad of smartphone/iPhone en testen we enkele
apps die handig zijn voor fietsers en wandelaars.

Donderdag 19 oktober
Ridderzaal Kasteel van Egmont, 20 uur
Inschrijven: bibliotheek@zottegem.be of 09 364 64 11
Prijs: 5 euro

Zaterdag 30 september
Stadsbibliotheek, 9.30 tot 12 uur
i.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inschrijven: 09 330 21 30 of vlad@vormingplus.be
Prijs: 5 euro (incl. drankje en versnapering) ter plaatse te
betalen

Spraakmakende ontmoetingen is een reeks van 5 auteurslezingen, georganiseerd door Regiobib Route 42. In
deze reeks ontmoet u ook Kristien Hemmerechts in Lierde
(21/9), Herman Brusselmans in Sint-Lievens-Houtem (3/10),
Jeroen Olyslaegers in Oosterzele (27/10), Lara Taveirne in
Herzele (14/11), Patrick Lateur in Sint-Lievens-Esse (25/11).
Meer info in uw bibliotheek!
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Slechtvalk
op het Kasteel
van Egmont

De muurschildering die er kwam in aanloop naar Jazz

Zottegem (in juni) lokte al heel wat bezoekers naar het
kasteel en de reacties over dit ‘Streetart’ project zijn
enorm lovend.
Zottegemnaar Klaas Van Der Linden vond bijna 20 jaar
geleden zijn passie in het maken van grote muurschilderingen. Zijn werken worden bij de top van de wereld gerekend én sinds juni kan je dus een tweeluik van zijn hand
bezichtigen in het Park van Egmont, op het leesterras van
de bib.
De slechtvalk, die zit op zijn plaats. Alsof hij nooit iets
anders deed dan onze boeken bewaken.

Digitaal
Café

Fotografie-apps
In het Digitaal Café leren we samen beter met de tablet

of Ipad werken. De begeleider geeft een korte demonstratie en daarna gaat u in kleine groepjes aan de slag om
een opdracht tot een goed einde te brengen. U kunt natuurlijk altijd beroep doen op elkaar, het internet en de
begeleider.
Dit Digitaal Café gaat over apps die te maken hebben met
fotografie. Bijvoorbeeld apps die iets extra toevoegen aan
je fototoestel of apps om je foto's te bewerken. Breng je
tablet, iPad, smartphone of iPhone mee.
Zaterdag 28 oktober
Stadsbibliotheek, 9.30 tot 12 uur
i.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inschrijven: 09 330 21 30 of vlad@vormingplus.be
Prijs: 5 euro (incl. drankje en versnapering) ter plaatse te
betalen
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Voorleesuurtje

In de bibliotheek hebben we het geluk een aantal enthousiaste voorlezers gevonden te hebben. Dit najaar schuiven
kinderen (en ouders) op woensdag gezellig bij de haard
voor een voorleesuurtje.

op woensdag

Hoe meer, hoe beter! Dat geldt zeker voor voorlezen.

Tweewekelijks op woensdag van 15 tot 16 uur
13 en 27 september
11 en 25 oktober
8, 19 en 22 november
6 en 20 december

Boeken uit de bibliotheek, geschenkboeken of geleende
verhalen, zolang er maar voorleesvoer voorradig is. Ook de
plek en de tijd is van minder belang dan de goesting.
Kinderen die vaak worden voorgelezen, snakken naar
meer. Nog, nog, nog! Ze zullen later zelf makkelijker lezen
en schrijven, maar willen nog steeds voorgelezen worden.
Op voorlezen staat geen leeftijd…

Ook zin om voor te lezen?
Stuur een mailtje naar bibliotheek@zottgem.be
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STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

Inschrijvingen
schooljaar 2017-2018

Alle inschrijvingen vinden omwille van organisatorische
redenen plaats in de hoofdschool: SAMWD Zottegem,
Firmin Bogaertstraat 12, 9620 Zottegem.
Inschrijven kan tot en met 30 september 2017.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Aanbod Woordafdeling (kinderen,
jongeren én volwassenen)

14 tot 19 uur
14 tot 19 uur
14 tot 19 uur
14 tot 19 uur
14 tot 19 uur
9 tot 11.30 uur

-

Tarieven gesubsidieerde cursussen

Algemene verbale vorming
Drama
Verteltheater
Welsprekendheid
Toneel

Onze woordafdeling wordt geleid door leraren met een
master in toneel of voordracht en een professionele
lerarenopleiding.

-18 jaar:

65 euro
42 euro bij een 2de inschrijving
18-24 jaar: 129 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem)
+24 jaar: 307 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem, bij
recht op verminderd tarief: 129 euro,
voorwaarden: zie website)

Dansafdeling (voor jongens, meisjes en
volwassenen)

- Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 4 jaar.
- Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en tweede
leerjaar. Op een leuke en speelse manier leren de
kinderen kennismaken met alle vormen van muziek.
- algemene muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar):
zingend kennismaken met muziek, ontwikkelen van
ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en
schrijven, hedendaagse kinderliederen in samenzang.
- Klassiek, jazz en lichte muziek
- Instrumenten: accordeon - altviool - cello - contrabas
dwarsfluit - fagot - gitaar - harp - hobo - hoorn - klarinet
koper - orgel - piano - piccolo - saxofoon - slagwerk
viool - zang
- Samenspel, combo, algemene muziekcultuur,
muziekgeschiedenis, koor, klanklabo, …

- Kleuterdans: op een speelse en creatieve manier maken
de kleuters van 4 en 5 jaar kennis met dans. Het
dansplezier en de expressie van het kind vormen de
basis waarmee gewerkt wordt.
- Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): leerlingen van
het eerste en tweede leerjaar leren op een zeer
gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van
hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn heel vaak
themalessen, er worden echte choreografieën
aangeleerd, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van
de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware
proeven van de verschillende dansstijlen.
- Algemene bewegingsleer en Artistieke training (vanaf
het derde leerjaar)
- Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Hiphop (vanaf middelbaar 1)
- Pointes (vanaf middelbaar 1)
- Jongensklas in de lagere graad

Onze muziekafdeling wordt geleid door leraren met een
master in de muziek en een professionele lerarenopleiding.

Onze dansafdeling wordt geleid door leraren met een
bachelor in de dans en een professionele lerarenopleiding.

Aanbod muziekafdeling (kinderen,
jongeren én volwassenen)
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Ridderzaalconcerten
Schooljaar 2017-2018

Zondag 28 januari, 11 uur, GC De Kluize Oosterzele
(info en tickets: www.gcdekluize.be)
Accordeonduo Multiple Choice, met leraar Luca Pignata
en oud-lerares Barbara Ardenois, laat het cliché van de
folkloreaccordeon achter zich en brengt alle facetten van
de accordeon tot uiting.

De “Ridderzaalconcerten” zijn een initiatief van de

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Zottegem, het filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en
GC De Kluize.

Zondag 25 februari, 11 uur, Ridderzaal Kasteel van Egmont
(info en tickets: www.cczoetegem.be)
Pianiste Anne Van Melckebeke (lerares SAMWD
Zottegem) en fluitiste Micheline De Waele brengen met
Le piano qui souffle een ode aan enkele grootmeesters uit
de klassieke muziek.

De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en
zeer gesmaakte kamermuziekconcerten in de stemmige
Ridderzaal van het Egmontkasteel in Zottegem en in het
nieuwe GC De Kluize te Oosterzele. De muzikanten stellen
een programma van ongeveer een uurtje voor. Nadien
wordt een receptie aangeboden door de stad Zottegem
of de gemeente Oosterzele.

Zondag 22 april, 11 uur, GC De Kluize Oosterzele
(info en tickets: www.gcdekluize.be)
Scarbo, saxofoonkwartet met lerares saxofoon Nele
Tiebout: een Frans programma gaande van Couperin tot
Franck en Ravel.

Noteer alvast volgende data in uw
agenda:

Zondag 6 mei, 11 uur, Ridderzaal Kasteel van Egmont
(info en tickets: www.cczoetegem.be)
Machteld Brepoels (hoorn, lerares SAMWD), Luk Callens
(hobo) brengen samen met een pianist triomuziek van
onder andere Reinecke en Brossé.

Zondag 22 oktober, 11 uur, Ridderzaal Kasteel van Egmont
(info en tickets: www.cczoetegem.be)
Simplexity, Pianoduo met Ivo Delaere en Lukas Huisman
(leraar SAMWD Zottegem) met het programma Silent
Tears.
34

STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

2017

SAMWD
bibliotheek

een waar feestjaar
voor SAMWD

Onze collectie bestaat uit informatieve boeken i.v.m.

muziek, poëzie, toneel en vooral partituren.
Ongeveer 1.500 boeken en partituren kunnen ontleend
worden, dezelfde werkwijze en voorwaarden als in de
Stadsbibliotheek.

In mei werd reeds 20 jaar cultuurklassen gevierd, maar in

SAMWD hebben we nog meer redenen om te feesten:
ons filiaal Oosterzele wordt namelijk dit schooljaar 40 jaar
en SAMWD wordt maar liefst 50 jaar. Dit moet uiteraard
gevierd worden:

Online zoeken in onze catalogus: selecteer Zottegem
Academie Muziek, Woord, Dans
Lenerskaart van de stadsbibliotheek is noodzakelijk om
boeken en partituren uit te lenen.

Op vrijdag 17 november om 19.30 uur organiseert het
Filiaal Oosterzele een feestvoorstelling, verzorgd door
onze leerlingen, in de Dekenale Kerk te Oosterzele.

Openingsuren: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 14 tot 18 uur.

Op zaterdag 18 en zondag 19 november vieren we in
SAMWD Zottegem het 50-jarig jubileum met tal van
concerten en voorstellingen door leerlingen én leraren.
Meer nieuws hierover verschijnt binnenkort op onze
website, facebookpagina, …
Van harte welkom op onze festiviteiten!

Contact

Facebook

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Firmin Bogaertstraat 12
www.samwdzottegem.be
09 364 64 35

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en like onze

SAMWD pagina op facebook.
Wat komt er op onze pagina? Foto’s - affiches - filmpjes mededelingen - …
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Inschrijvingen
schooljaar 2017-18.

Nog tot en met zaterdag 30 september kunt u zich

inschrijven voor een opleiding aan de Academie
Beeldende Kunst Zottegem schooljaar 2017-18.

Tentoonstelling

Studieaanbod

Lagere graad
- algemeen beeldende vorming 6 - 12 jaar, 2u/week
wo 13.30 - 15.10 uur of 15.20 - 17 uur of
za 9 - 10.40 uur of 10.50 - 12.30 uur
Middelbare graad
- beeldende vorming 12 - 18 jaar, 4u/week
wo 17.30 - 21 uur of vrij 17.30 - 21 uur of za 13.30 - 17 uur
- digitaal beeldende vorming vanaf 14 jaar 4u/week
wo 17.30 - 21 uur of vrij 17.30 - 21 uur
- oriëntatie beeldende kunst voor volwassenen (+ 18j),
4u/week
di 13.30 - 17 uur of di 17.30 - 21 uur
- beeldende kunst voor volwassenen met een beperking
vrij 13.30 - 17 uur
Hogere en specialisatiegraad
- fotokunst
- keramiek
- monumentale kunsten
- schilderkunst
- tekenkunst
- vrije grafiek
- kunstbeschouwing

fotokunst
V

an woensdag 20 september tot zaterdag 7 oktober
stellen de studenten fotokunst hun werk tentoon in de
galerij van de academie. Opening dinsdag 19 september
om 19.30 uur. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens
de openingsuren van de academie.

Tentoonstelling

Inschrijvingsgeld

keramiek

6 - 18 jaar: 65 euro (of 42 euro verminderd tarief)
18 - 24 jaar: 129 euro
+ 24 jaar: 307 euro (of 129 euro verminderd tarief)
Cursus kunstbeschouwing 129 euro.
Meer info vindt u op www.sabkzottegem.be
of telefonisch op nummer 09 364 64 81-82
Inschrijven kan op het secretariaat, Trapstraat 45,
9620 Zottegem tijdens de openingsuren van de academie.

O

p vrijdag 1 december om 19.30 uur opent een
tentoonstelling met recent werk van de studenten van
het keramiekatelier. De tentoonstelling loopt tot zaterdag
13 januari in de galerij van de academie.
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Uitwisselings
tentoonstelling
met academie
Sint-Pieters-Woluwe

Van vrijdag 10 tot zaterdag 25 november toont het atelier
grafiek van de academie Sint-Pieters-Woluwe werk in
SABK Zottegem. Tegelijk is het atelier monumentale
kunsten van SABK Zottegem te gast in de academie van
Sint-Pieters-Woluwe. Beide tentoonstellingen zijn vrij
toegankelijk tijdens de openingsuren van de respectievelijke academies.

Adressen
T

rapstraat 45
09 364 64 81 - 82
sabk@zottegem.be of secretariaat.sabk@zottegem.be

Openingsuren

Filiaal St.-Lievens-Houtem
Fabriekstraat 19 - Dienst Jeugd en Cultuur
9520 Sint-Lievens-Houtem
053 60 72 32
ccdefabriek@sint-lievens-houtem.be

secretariaat en galerij

Filiaal Herzele
Solleveld 35
9550 Herzele
053 73 74 50
academie@herzele.be

Het secretariaat en de galerij van de academie zijn open:
dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
donderdag van 17.30 tot 20.30 uur
zaterdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
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Zottegem

Stad van Sinterklaas
op 18 november 2017
Op zaterdag 18 november 2017 komen de Sint en zijn
Pieten naar Zottegem! Komt u ook?

We verwachten u vanaf 14 uur op de markt aan het
podium waar we samen de Sint opwachten.
Voorafgaand aan de komst van Sinterklaas kunnen de
kinderen naar de enige echte Zwarte Pietenschool waar
ze - na een spoedcursus - als volleerde Pieten aan de
slag kunnen! Kan u gekke bekken trekken of jongleren
als de beste, op een éénwieler rijden of op uw handen
staan? Dan bent u beslist de toekomstige Piet die we
zoeken!
zwartepietenexamen afleggen. Balanceren op de nok
van het dak, zonder uit te glijden, zonder te vallen? Een
koud kunstje voor dakpiet! Zou je denken… maar
dakpiet is òp van de zenuwen.
Samen met hoofdpiet gaat hij ’s nachts een beetje
oefenen op de daken.
Daar worden ze in de gaten gehouden door de
geniepige oogjes van Theo de inbreker, die er maar niet
in slaagt om ergens in te breken.
Hoe geraken de Zwarte Pieten dan wel binnen om
koekjes te strooien en speelgoed te leggen?! Dat wil
Theo beslist te weten komen! Maar dat is zonder de Sint
gerekend …

Eenmaal de Sint is aangekomen en we uit volle borst
hebben gezongen, blijft natuurlijk dé grote vraag: ‘Zijn er
dit jaar stoute kinderen…?’ Laten we samen alvast
hopen van niet…
Kan u er maar niet genoeg van krijgen?
Op woensdag 22 november om 14.30 uur staat een
Sinterklaastheater op het programma in CC Zoetegem.

‘Ongewenst bezoek
op het zwartepietenexamen’
Woensdag 22 november
CC Zoetegem

woensdag 22 november om 14.30 uur, CC Zoetegem
Inkom: - 12 jaar: 2 euro ; + 12 jaar: 5 euro
Tickets via www.cczoetegem.be of
uitbalie@zottegem.be (o9 364 69 33)

Een spannend en grappig Sinterklaastoneel voor jong
(vanaf 3 jaar) en oud.
Enkele nachten voor Sinterklaasavond moet dakpiet zijn
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Spectaculaire
“Circus”
zomer
op ‘t Hemelrijk

Naar goede gewoonte sloegen een 20-tal animatoren in

de laatste week van juni de handen in elkaar om het
speelplein om te toveren tot een echt circusparadijs.
Nieuw materiaal werd aangekocht, liters verf verbruikt en
meters vlagjes werden opgehangen…
De speelpleinzomer werd gestart op maandag 3 juli met
de OpenSpeelpleinDag. De weergoden waren ons alvast
goedgezind en we mochten genieten van stralend weer,
net zoals de kinderen konden genieten van talloze
circusactiviteiten en een zakje popcorn als tussendoortje.
Tijdens de zomervakantie kreeg ‘t Hemelrijk dagelijks heel
wat kindjes over de vloer. Mooi weer, slecht weer… altijd
werd er gespeeld! Steeds opnieuw zorgden de
animatoren er voor dat er op ieder kind zijn gezicht een
glimlach tevoorschijn kwam. Of het nu een kook- of
knutselactiviteit was of een uitstap, een uurtje
zwemmen… de kinderen amuseerden zich rot, evenals de
animatoren.

Daarom een dikke dankjewel aan alle animatoren,
evenals aan de ouders en kinderen. De animatoren voor
hun onuitputtelijke inzet voor het speelplein, de ouders
voor het vertrouwen te geven en uiteraard uw kinderen
om het voor ons iedere dag op het speelplein steeds
opnieuw de moeite te maken. We kunnen spreken van
een geweldige zomer! Hopelijk tot in de paasvakantie.
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Grabbelpas
ook tijdens
de herfstvakantie!
Wat is Grabbelpas?

Grabbelpas is er voor kinderen van 5 tot 12 jaar en gaat

door tijdens de vakanties in de lokalen van het Stedelijk
Jeugdcentrum De Muze. Deelnemen aan activiteiten kost
3,00 euro, tenzij anders vermeld. Er is ook ongeveer elke
week een uitstap gepland. Een pasje blijft een jaar geldig
en biedt tal van voordelen. Je hoeft geen pasje meer te
kopen om deel te nemen aan de grabbelpasactiviteiten.
Maar je geniet bij tal van Zottegemse handelaars van
voordelen (gratis pakje friet, stukje fruit of een
verrassing,…), je krijgt korting in het zwembad,
de Openspelendag, of op toegangsprijzen in pret- en
recreatieparken, sportaccommodaties, musea, …
spingehaktballen, bananenslang,… ’s middags eten we
alles op aan de versierde dierentafel. In de namiddag gaan
we te voet van het Jeugdcentrum De Muze naar
CC Zoetegem om naar de film Zootopia te gaan kijken. Na
de film maken we een knutselwerkje in de Foyer tot 17 uur.

Wat kost zo een pasje en
waar kan je dit kopen?

Kinderen van Zottegem betalen 4,00 euro, kinderen die
niet uit Zottegem komen betalen 7,00 euro. Je kan iedere
werkdag, tijdens de openingsuren, een pasje verkrijgen op
het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze.

Dinsdag 31 oktober - Grabbelpasdag Halloween
Van 9 tot 12 uur koken we gruwelijke schotels: mummies,
appelmonsters, zoete vingers, eierogen,… We versieren
het lokaal in een heus spookkot en eten alles op onder de
middag. In de namiddag knutselen we allerlei monsters,
draken, snijden we pompoenen en nog veel meer.
De Halloweendag stopt om 17 uur.

Activiteiten Herfstvakantie

We hebben een leuke grabbelpaszomer achter de rug
maar niet getreurd tijdens de herfstvakantie zijn we er op
maandag en dinsdag terug met een ganse grabbelpasdag.
Maandag 30 oktober - Grabbelpasdag rond dieren

Prijs 6 euro voor hele dag - 3 euro voor halve dag
Wil je online reserveren voor de activiteiten?
Surf naar https://webshopzottegem.recreatex.be/

Van 9 tot 12 uur gaan we allerlei eetbare dieren maken:
komkommerkrokodil, nemoboterham, druivenrups,
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Dag en
nacht van
de jeugdbeweging

eigen stijl van de jeugdbeweging. Spelen toont wie we
zijn en daar zijn we trots op!
Op Dag van de Jeugdbeweging spelen de acht jeugdbewegingen opnieuw samen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS
Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en
Scouts & Gidsen Vlaanderen. We zetten samen onze
schouders onder de feestdag voor al onze leden. Omdat
spelen en jeugdbewegingen onmisbaar zijn in het leven
van iedere jongere. Ook Stad Zottegem wil samen met
de jeugdraad alle vrijwilligers binnen het jeugdwerk
bedanken voor hun vrijwillige inzet!

op vrijdag 20 oktober
Op vrijdag 20 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging.

Ontbijt aan het station van 7 tot 9 uur

De feestdag voor tal van kinderen en jongeren die zich
elke week opnieuw met heel veel plezier in hun jeugdbewegingskledij hijsen. Op die dag tonen we met trots
ons engagement en zetten we het jeugdbewegingsleven
extra in de verf.
Op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen
zetten we die dag het engagement van de vele
vrijwilligers in de kijker. Meer dan 255.000 jongeren zetten
zich het hele jaar in om andere jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen en dragen zo hun steentje bij aan de
maatschappij. Ook dit jaar zal er opnieuw samen gevierd,
gegeten, gezongen, geroepen ... maar vooral gespeeld
worden. Want spelen kunnen we als de beste!

Het eerste deel van de dag krijgt iedereen die zijn/haar
uniform aantrekt een gratis ontbijt aangeboden door de
jeugdraad. Dit lekker ontbijt bevat een boterkoek, warme
chocomelk of koffie, fruitsap, mandarijntje.

Spaghetti en op zoek naar de Slimste
jeugdvereniging van Zottegem vanaf
19. 30 uur in het Speelpleingebouw
Hemelrijk.

’s Avonds krijgen de vrijwilligers van alle Zottegemse
jeugdverenigingen een gratis spaghetti en glaasje wijn, dit
om hen te bedanken voor hun vrijwillige inzet jaar in en
uit.
Na het lekkere eten, wordt aan de hand van onze jaarlijkse
quiz op zoek gegaan naar de slimste jeugdvereniging van
Zottegem. Inschrijven kan in groepjes van min. 4 en max. 6.

Dag van de Jeugdbeweging speelt samen. Van klein tot
groot, van jong tot oud … We spelen allemaal samen.
Iedereen is welkom en we zorgen ervoor dat iedereen kan
meespelen. We werken samen met andere jeugdbewegingen uit de buurt, want samen maak je veel meer plezier.
We bieden jongeren een uniek speelterrein, een groep
waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn.

Ga je nog niet naar een jeugdvereniging?

Ben je nog niet aangesloten bij een jeugdvereniging maar
heb je wel zin om tijdens het weekend met een hoop
vrienden allerlei spelletjes te spelen? Ga dan een kijkje
nemen op de site jonginzottegem.be, klik op de balk
“jeugdwerk”. Daar krijg je alle info per vereniging.
Of vraag een stadsplannetje aan via de jeugddienst, alle
jeugdverenigingen en hun lokalen staan erop vermeld.

Dag van de Jeugdbeweging speelt op zijn eigen manier.
We spelen met een grote portie jeugdbewegingsgevoel.
Iedere week, maand … staan we opnieuw klaar om
leden van de jeugdbeweging een dag mee op sleeptouw te nemen. We boksen een activiteit in elkaar in
thema, gaan op uitstap, spelen een spel … geheel in de
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Week van
het bos

Meer
info

In de herfst ravotten we in het speelbos!

Op zondag 15 oktober wil de stedelijke jeugdraad het

speelbos Zotte Jungle nog eens in de kijker zetten. In de
voormiddag slaan we de handen in elkaar om met alle
verschillende jeugdbewegingen het speelbos afvalvrij te
maken. ’s Middags eten we met iedereen aan de grote
picknicktafel een lekkere maaltijd! In de namiddag spelen
we een gigantisch bosspel voor alle leeftijden.

S

tedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
09 367 91 98 - http://jonginzottegem.be
Jeugdconsulente Hellen Volckaert
jeugddienst@zottegem.be
Jeugdwerker Céline De Roeck
celine.deroeck@zottegem.be
Administratie Carine Van Den Dooren
speelplein@zottegem.be

Het speelbos te Zottegem kan je vinden achter de fuifzaal
aan de Bevegemse Vijvers. In het speelbos staan enkele
leuke speelelementen tipi, heuvel met tunnel,
boomstammenzitjes, hindernissenparcours,…
Je mag er vrij spelen, alleen vragen we om volgende
spelregels te volgen:
- (Brom)fietsen zijn niet toegestaan.
- Gebruik de fietsrekken aan het begin van de parking.
- Het speelbos is geen hondentoilet! Honden blijven aan
de leiband en verwijder hondenpoep!
- Respecteer de natuur! Beschadig geen bomen en/of
planten.
- Trek geen bloemen, paddenstoelen, planten,... uit.
- Het is verboden vuur te maken.
- Gooi geen afval in het bos maar in de vuilnisbakken of
neem het mee naar huis.
- Verwijder en neem al het spelmateriaal terug mee.
- Gebruik geen nietjes of duimspijkers in de bomen!
- Kamperen in het speelbos is verboden.
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Zibo

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Opvang schoolvakanties

Instapdata schooljaar 2017-2018:

T

ijdens de vakantieperiodes voorziet het Zottegems
Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO) elke werkdag van
7 tot 18.30 uur allerlei leuke spelletjes voor de kinderen van
2,5 jaar tot 12 jaar.
Noteer alvast in uw agenda dat inschrijven voor de
herfstvakantie 2017 kan vanaf maandag 2 oktober en voor
de kerstvakantie 2017-2018 vanaf maandag 27 november
telkens om 8.15 uur.

Vrijdag 1 september
Maandag 6 november
Maandag 8 januari
Donderdag 1 februari
Maandag 19 februari
Maandag 16 april
Maandag 14 mei

Kostprijs

Opvang woensdagnamiddag

1/3de dag opvang (minder dan 3 uur): 4,00 euro
Halve dag (tussen 3 en 6 uur): 6,50 euro
Ganse dag (meer dan 6 uur): 13,00 euro
Dommelklasje: 3,50 euro (inclusief vervoer en vieruurtje)

Op woensdagnamiddag is ZIBO open voor alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar vanaf het sluiten
van de school tot 18.30 uur. Kinderen uit alle basisscholen
in Zottegem worden door ons ’s middags op hun school
opgehaald en naar ZIBO gebracht voor een leuke
namiddag.

Contact

Lotte Beernaert, Kloosterstraat 40 - 09 360 24 86
zibo@zottegem.be

Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje

Iedere namiddag tijdens de schoolweek is er speciaal voor
de allerkleinsten opvang in ’t Droomwolkje.
In een warme en geborgen sfeer van de opvang kunnen
de kindjes na een drukke voormiddag op school een
middagdutje komen doen
We halen de kinderen ’s middags op aan de school na hun
middagmaal. Nadat ze even geslapen hebben en uitgerust
zijn, mogen zij spelen en krijgen ze een lekker vieruurtje. Er
is opvang voorzien tot 18.30 uur.
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Twinkeltje

van het Kind Zottegem! Mister Jan Pladijs en DJ Franky
Forel van Jeuk vzw zorgen voor de beats. Komen jullie
mee dansen?
Onze kinderfuif vindt plaats op woensdag 20 december
om 14 uur voor kinderen van alle leeftijden! Ouders kunnen
ondertussen een koffietje drinken of natuurlijk ook een
dansje placeren!

Ruilwinkel

Nieuw in Twinkeltje: laatavondshopping

V

anaf september zal ruilwinkel Twinkeltje elke derde
maandag van de maand geopend zijn tot 19 uur in plaats
van tot 16 uur. In Twinkeltje kan je baby- en kinderkledij
ruilen tot maat 128. Het werkt als volgt:
1. Je brengt proper gewassen kinderkledij of ander
bruikbaar materiaal naar Twinkeltje.
2. Elk stuk dat je binnenbrengt, wordt geteld en bezorgt je
punten op je klantenkaart.
3. Voor dit aantal punten kan je naar hartelust shoppen in
Twinkeltje, meteen of bij een volgend bezoek.
Iedereen is welkom!

Oplijsting
activiteiten
voor
kinderen

Spelenderwijs

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons
ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’. Één keer per maand
staat een activiteit op de planning. Dit najaar ziet de
agenda er als volgt uit:
20 september: samen kokkerellen
25 oktober: griezelig knutselen
22 november: met de neuzen in de boekjes
6 december: bezoek van de Sint
Alle activiteiten zijn volledig gratis!

tijdens de vakantie

Voor veel werkende ouders gaat aan de vakanties een
periode van puzzelen vooraf om voor de kinderen een
zinvolle vrijetijdsbesteding te voorzien.

Infoavonden voor ouders

Om (groot)-ouders een helpende hand te reiken, willen
het Huis van het Kind, de stedelijke jeugd- en sportdienst
het vrije tijdsaanbod voor kinderen in kaart brengen. Zo
kunnen ouders en kinderen samen de juiste en leukste
keuze maken.

Dinsdag 17 oktober om 19.30 uur vindt de infoavond ‘Aan
tafel’ plaats, die gebracht wordt door Charlotte Matton
van VCOK. Deze vorming gaat over gezond, lekker én
gezellig eten met kinderen. De voedingsdriehoek
afgestemd op kinderen komt aan bod. Ook de sociale
aspecten van tafelen worden besproken. Wat kan je
bijvoorbeeld doen als een kind niet wil eten en zelfs niet
wil proeven?

Naast het aanbod van de stedelijke diensten willen we
ook de andere initiatieven, die tijdens de vakantie een
aanbod doen waaraan kinderen vrij kunnen aan
deelnemen (niet gebonden aan een lidmaatschap) mee
opnemen. Daarom deze oproep om uiterlijk tegen 30
september uw aanbod tijdens de schoolvakanties en/of
schooljaar, uw contactgegevens en de plaats waar de
activiteiten plaats vinden te bezorgen aan
jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be

Op maandag 6 november om 19 uur komt Emmelie
Delestrée (Praktijk De Hoofdzaak) tips geven over
studeren voor ouders én kinderen vanaf de derde graad
lager onderwijs. Leren leren, hoe begin je er aan? Kom het
tijdens deze avond allemaal te weten!
Inschrijven voor beide infoavonden is verplicht en kan via
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be of 09 360 53 72.

Zij zorgt ervoor dat deze informatie in de brochure wordt
opgenomen. Voor alle duidelijkheid, het wordt een
dynamisch gegeven. De brochure zal regelmatig
geactualiseerd worden.

Kerstkinderfuif. Woensdag 20 december
De kerstman komt dit jaar zijn beentjes losgooien in Huis

44

SPORT

Schoolsport
2017 - 2018

woensdag 15 november: tafeltennis (3de graad)
woensdag22 november: zwemwedstrijd
woensdag 6 december: unihockey (3de graad)
woensdag 31 januari: tussen 4 vuren (2de graad)
woensdag 7 maart: netbal (3de graad)
woensdag 21 maart: dans
woensdag 18 april: voetbal 8-8
woensdag 2 mei: badmintoninitiatie
vrijdag 23 mei: minivoetbal (3de graad)
vrijdag 8 juni: atletiekwedstrijd

Net zoals vorig schooljaar organiseert de sportdienst in

samenwerking met de Zottegemse sportverenigingen,
leerkrachten lichamelijke opvoeding, de Stichting Vlaamse
Schoolsport en Sportakern Zottegem bijna elke woensdagnamiddag recreatieve sportactiviteiten voor alle
leerkrachten uit Zottegem.
Doel: zoveel mogelijk Zottegemse leerlingen aan het
sporten krijgen én toeleiden naar één van onze sportclubs.
Deze activiteiten zijn er zowel voor het lager als voor het
secundair onderwijs. Inschrijven kan via de leerkracht
lichamelijke opvoeding van de school.

Secundair onderwijs
woensdag 27 september: Vlaamse veldloop
woensdag 11 oktober: recreatieve mountainbike
woensdag 8 november: zwemwedstrijd
woensdag 15 november: unihockey (1ste graad)
woensdag 25 januari: volleybaltornooi (2de & 3de graad)
woensdag 7 februari: dans - freerunning
woensdag 7 maart: tafeltennis - badminton (1ste graad)
woensdag 14 maart: tafeltennis - badminton (2de en 3de
graad)
woensdag 30 maart: De Warmste Uurloop (organisatie
Sportakern Zottegem)
woensdag 26 april: minivoetbal
vrijdag 25 mei: atletiekwedstrijd

Uitslagen zijn te vinden op de stedelijke website:
www.zottegem.be
Foto’s, filmpjes en praktische informatie via de Facebook
pagina van Sportdienst Zottegem.

Kalender

Lager onderwijs
woensdag 27 september: Vlaamse veldloop
vrijdag 27 oktober: herfstwandeling
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Sport
na school

Sport Na School (SNS) biedt in Vlaanderen een brede

waaier aan sporten aan voor de leerlingen van het
secundair onderwijs en dit aan een zéér democratische
prijs! Leerlingen krijgen de kans om aan sport te doen in
een los verband, zonder extra “schoolse” verplichtingen.
Met een SNS-pas kunt u gedurende een bepaalde
periode aansluitend aan de schooluren deelnemen aan
verschillende sportactiviteiten. Waar, wanneer, hoeveel
en met wie kiest u zelf. Kostprijs? 30,00 euro voor
1 periode, voor twee periodes betaal je 45,00 euro.

Voordelen Sport Na School

- Kies zelf wat, wanneer en hoeveel u wilt doen.
- U heeft de keuze uit een heleboel toffe activiteiten:
fitness, klimmen, zwemmen, gevechtssporten, dans,
squash, atletiek, baseball, spinning, …
- Kijk op www.sportnaschool.be voor het volledige
programma!
- U kunt samen met uw beste vrienden sporten.
- SNS’en is spotgoedkoop (tussenkomst mutualiteiten).
- U kunt met één SNS-pas deelnemen aan alle activiteiten
in alle steden/gemeenten waar SNS wordt aangeboden.
(Zottegem, Oudenaarde Ronse, Gent, Aalst, …)
- U bent automatisch verzekerd via een Sport+ verzekering van Sport Vlaanderen.

Barbarian
Obstacle
Run
18 november
in De Gavers
(Geraardsbergen)

Periodes:

- U kunt kiezen uit 1 of 2 periodes van telkens 12 weken
SNS.
- Periode 1 loopt van 2 oktober 2017 t.e.m. 5 februari 2018.
- Periode 2 loopt van 5 februari 2018 t.e.m. 18 mei 2018.
- Inschrijven voor 1 periode = €30
- Inschrijven voor 2 periodes = €45
- Geen SNS tijdens de vakanties en de examenperiode
Kerst.

S

inds vorig jaar organiseert Regiosportdienst ZuidOost-Vlaanderen een ‘Obstacle Run’ in het provinciaal
domein De Gavers in Geraardsbergen. Een Obstacle Run
is een loopevenement, over (en onder) meer dan 20
uitdagende obstakels. Deelnemers kunnen kiezen tussen
een parcours van 6 en van 10 km.
De eerste editie van 2016 was onmiddellijk volzet, met
ongeveer 800 deelnemers. Voor haar tweede editie mikt
de organisatie op meer dan 1000 deelnemers.
Alle praktische informatie vindt u op de website van de
regiosportdienst: www.regiosportzov.be. Op de Facebook Pagina van het evenement vindt u foto’s terug van
de editie in 2016: @Barbarianobstaclerun.

Info en inschrijven:

- www.sportnaschool.be
- via de leerkrachten L.O. op school.
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Zwemlessen
NIEUW: alle zwemlessen op weekdagen (maandag,

9.30 uur, 10.15 uur en 11 uur. Om 10 uur is er volwassen
zwemmen. Baby’s en peuters zijn welkom om 9 uur op
zaterdag. Inschrijven voor deze zwemlessen kan vanaf
maandag 28 augustus, om 20 uur.
Praktische informatie vindt u op www.zottegem.be;
inschrijven via de webshop www.webshop.zottegem.be

dinsdag, donderdag en vrijdag) worden georganiseerd
door zwemclub First/Labio. Inschrijven kan via de website:
www.zwemclubfirst.be
Op woensdag organiseert de sportdienst nog steeds
aquagym, tussen 19.15 en 20 uur. Op zaterdag breiden de
zwemlessen voor kleuters uit naar 4 groepen: 8.15 uur,

Multimove
Multimove voor kinderen is de start van een gezonde

2017 Oktober: 4, 11, 18, 25
November: 8, 15, 22, 29
December: 6, 13, 20
2018 Januari: 10, 17, 24, 31
Februari: 7, 21, 28
Maart: 7, 14, 21, 28
April: 18, 25
Mei: 2, 9, 16, 23, 30
Juni: 6, 13, 20, 27

levensstijl met veel beweging en sport, je hele leven lang.
Tijdens de les Multimove worden verschillende sporten en
bewegingsvormen gehanteerd, van balvaardigheden tot
ritmisch bewegen, klimmen & klauteren, watergewenning
tot loopspelletjes.
De stedelijke sportdienst biedt ook dit jaar een gevarieerd
bewegingsprogramma voor kinderen aan, waarbij de
nadruk ligt op de ontwikkeling van fundamentele
bewegingsvaardigheden. Fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge
leeftijd geprikkeld worden. Tijdens de lessen Multimove
wordt dit op een pedagogisch verantwoorde en
wetenschappelijk onderbouwde manier gedaan.
Meer info: http://www.multimove.be/voor-ouders
Multimove vindt net als vorig jaar een volledig
schooljaar plaats, m.u.v. schoolvakanties en feestdagen.

Prijs: 60 euro voor de volledige reeks - loopt over een
volledig schooljaar
14.15 - 15 uur: 2de kleuterklas
15 - 16 uur: 3de kleuterklas
16 - 17 uur: lager onderwijs
Inschrijven kan vanaf maandag 28 augustus 2017, om 20
uur, via de stedelijke webshop. Neem contact op met de
sportdienst voor meer informatie.
(sportdienst@zottegem.be of 09 364 53 20).

De lessen Multimove vinden plaats in de sportzaal van de
Bevegemse Vijvers op woensdagnamiddag:
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Pilates

De lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag in
Sporthal Helios - judolokaal, Kazernstraat.
- Van 16 september tot en met 16 december: les van 8.30
tot 9.30 uur en van 9.30 tot 10.30 uur (beide groepen
hebben hetzelfde niveau).
- Van 13 januari tot en met 5 mei: les van 9 tot 10 uur.

De lessenreeks Pilates is ondertussen uitgegroeid tot een

gekende en populaire lessenreeks in Zottegem.
Pilates is een bewegingsmethode om het lichaam sterker
en soepeler te maken en tevens de stabiliteit en
uithouding te verhogen. Alle bewegingen vertrekken uit
een sterk centrum, we trainen dus vooral diepe buik- en
rugspieren, bekken- en dijspieren. De bewegingsmethode
is zeer doeltreffend om o.a. rugklachten te voorkomen én
te verminderen.
Toegankelijk? De lessenreeks is er voor alle volwassenen,
ongeacht je conditie, je leeftijd of lichaamsbouw. Voor
atleten is Pilates een ideale aanvulling van hun trainingsprogramma. De lesgever heeft jarenlange ervaring, geeft
individuele feedback, en past de oefeningen aan in functie
van de individuele capaciteiten. Let wel: de lessen worden
stapsgewijs opgebouwd, probeer dus vanaf les één
aanwezig te zijn.

Inschrijven? Pilates is een onderdeel van het aanbod
“Sport Overdag”, voor volwassenen. Dit aanbod bestaat
o.a. uit baantjeszwemmen, squash, yoga, seniorenfietsen,
spinning etc. U hoeft voor al deze lessen niet op voorhand
in te schrijven. Betalen kan met een 20-beurtenkaart
“Sport Overdag”. Deze kaarten kosten 30 euro aan de
kassa van het zwembad. De lesgever verkoopt ter plaatse
ook kaartjes. De eerste les kunt u uiteraard vrijblijvend
proberen en éénmalig 4,50 euro (= één beurt) betalen.

Introlessen

Wie nog geen of beperkte ervaring heeft met Pilates. De
oefeningen worden stapsgewijs opgebouwd. Het is ideaal
om deze 4 lessen van in het begin te volgen en maximaal
aanwezig te zijn.
Data: 16, 23 en 30 september, 7 oktober, 13, 20 en 27 januari, 3 februari

Voordelen van Pilates
-

Versterkt de diepe buik- en rugspieren
Voorkomt en vermindert rugklachten
Verbetert de lichaamshouding
Verbetert de lenigheid
Verbetert de lichaamsfiguur
Direct toepasbaar in het dagelijkse leven
Ontspanning en bron van energie
Toegankelijk voor jong en oud, sportief en minder
sportief

Basiclessen

Voor iedereen die introductielessen gevolgd heeft of
reeds vertrouwd is met Pilates.
Data: 14, 21 en 28 oktober, 11, 18 en 25 november, 2, 9 en 16
december, 10 en 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 21 en
28 april, 5 mei
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Hatha Yoga
Evenwicht lichaam
& geest

Ondertussen een vaste waarde geworden voor vele

stadsgenoten. Het grote voordeel aan dit aanbod: vooraf
inschrijven is niet nodig, deelnemen kan vrijblijvend met
de “Sport Overdag kaart”. Deze kaart geeft ook vrijblijvend
toegang tot de lessenreeks Pilates, fitness, squash,
spinning, seniorenfietsen etc. Kaarten zijn te koop aan de
kassa van het stedelijk zwembad, of voor aanvang van de
les in sporthal Helios. De kaart van 30,00 euro blijft
oneindig geldig en geeft daarbovenop toegang tot het
goedkoopste tarief baantjeszwemmen in het zwembad.
Eenmalig Yoga beoefenen? Je kan de eerste les altijd
proberen, dan betaal je slechts 4,50 euro (= één les).

Contact

Kan ik Yoga beoefenen?
Is Yoga goed voor mij?

Yoga is verbazingwekkend simpel en gemakkelijk uit te
voeren. Bijna geen inspanning is nodig. Mensen van élke
leeftijd kunnen Yoga volgen. Yoga bewegingen zijn in
essentie rekkingen van ledematen, vooral de benen en
voeten. Wanneer we ze uitvoeren op een vredevolle
aandachtige wijze zullen we ontspannen. Yoga helpt ons
lichaam te beschermen, zuivert ons. Yoga is een levenshouding, het is geen acrobatie. Deze lessenreeks is
toegankelijk voor alle volwassenen uit Zottegem.

S

portfunctionarissen:
Cosijn Betty - Zwaenepoel Jo & Doeraene Robin
stedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1
09 364 53 20
sportdienst@zottegem.be

Data

woensdag van 12.30 - 13.30 uur:
september: 6 ,13, 20, 27
oktober: 4, 11, 18, 25
november: 8, 15, 22, 29
december: 6, 13, 20
donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur:
september: 7, 14, 21, 28
oktober: 5, 12, 19, 26
november: 9, 16, 23, 30
december: 7, 14, 21
Het is best om de lessen van in het begin te volgen, er
wordt stapsgewijs een evolutie opgebouwd. Instappen is
mogelijk, eventueel na een proefles.
Breng mee: gemakkelijke kledij, warme sokken, een dekentje, een kussentje en een yogamatje als u dat heeft.

49

RD

ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING

Toogal

Djangue vzw

Xavi-Indie

T

oogal djangue betekent in Wolof, de nationale taal van
Senegal, “blijf studeren”.
VZW Toogal Djangue biedt steun aan kansarme kinderen,
vooral meisjes, in Senegal. Wij proberen onderwijs waar te
maken voor meisjes die te weinig kans krijgen om naar
school te gaan. Concreet financieren wij de studies van de
meisjes van kleuterklas tot en met universiteit.
Ook al zijn wij een kleine vzw, toch bieden we steun aan
6 scholen in Senegal.

Schoolproject Z-Indië
XAVI-INDIË werd opgericht na de tsoenami in 2004 door

de Familie Stevens uit Zottegem. Ondertussen telt de
kerngroep vele mensen die als vrijwilligers - ze ontvangen
geen loon - de pijlers zijn van deze creatieve humanitaire
organisatie. Een adviesraad geeft gestalte aan de structuur
en alle activiteiten.

Met de subsidie van de stad Zottegem en de financiële
steun van onze sponsors en met de opbrengst van onze
evenementen (denk maar aan onze jaarlijkse BBQ ), verwezenlijken we de volgende zaken:
- Het betalen van de inschrijvingen van de kansarme
kinderen
- Het aankopen van uniformen voor 110 leerlingen
- Het betalen van bijlessen en schoolmateriaal voor 600
leerlingen. Wij zorgen voor schoolmaaltijden in 5 van de
6 scholen die wij steunen.
- Wij bouwen schoolinfrastructuren (refters, klassen,
sanitair, bibliotheken…)
Wij helpen ook vrouwen via de verenigingen en
bewegingen met materiaal zoals naaimachines. Met het
verzamelde materiaal die we verschepen naar Senegal via
een container helpen wij ziekenhuizen en gezondheidsposten ter plaatse met medische toestellen en de scholen
met boeken, schoolbanken en didactisch materiaal.
Het sportmateriaal schenken wij aan de voetbal en
sportscholen in Senegal.

De projecten liggen rond de wereldstad Chennai in Z-Indië
waar wordt samengewerkt met een kloosterorde, Seva
Sisters (SRDS) Zij zijn met meer dan 200 en beheren eigen
kliniek, scholen en homes …
Het analfabetisme is er groot, met veel kinderarbeid tot
gevolg. Het bijzondere doel is kansarme kinderen te
helpen die, om te overleven in de rauwe kinderarbeid
moeten werken. Een kind steunen via onderwijs is het
hoofddoel van Xavi-Indië. Meer dan 700 kinderen gaan
vandaag naar school onder supervisie van XAVI-INDIË.
Adoptieouders helpen een kind aan een betere toekomst
via onderwijs. Dit schoolgeld bedraagt slechts 10€ met
fiscaal attest. Dit bedrag dekt alle rechtstreekse
schoolkosten. Jaarlijks communiceren sponsor en petekind
via brieven en/of tekening: warm, gezellig maar zeer aangrijpend.
Alle donaties zijn zeer welkom. Houdt u een verjaardagsfeestje of gaat u met pensioen? Doe gerust een donatie
aan onze organisatie. Iedere euro wordt zorgzaam
besteed en gaat integraal naar de kinderen in één van
onze projecten in Zuid-Indië. Fiscaal attest vanaf € 40.

Hoe kan u ons steunen?

Indien u interesse heeft om ons project te steunen, kan u
dat op verschillende manieren doen:
- Eenmalig of maandelijks geld storten op ons rekeningnummer BE71 3631 2554 0369
- Neem deel aan één of meerdere van onze evenementen
- Organiseer zelf een benefit ten voordele van Toogal
Djangue vzw
Voor meer informatie hieromtrent, raadpleeg de website:
www.toogaldjangue.be
Volg ons op onze facebookpagina van toogal djangue vzw.

Om de twee jaar wordt een inleefreis georganiseerd zodat
adoptiepeters/meters Indië kunnen ontdekken maar
speciaal om hun Indisch kind te kunnen ontmoeten. Dit is
altijd een zeer emotioneel gebeuren. Geïnteresseerden
moeten wel rekening houden met een lange wachtlijst.
Alle informatie over dit hartverwarmend peterschap kan u
vinden op www.xavi-indie.org of facebook/XAVI-INDIE.
Tel. 0479 53 55 44. Donaties: BE75 0688 9199 5051.
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20 jaar

Minder mobielen
centrale
De minder mobielen centrale van Zottegem bestaat 20

jaar. Dit is een dienstverlening van het Sociaal Huis/OCMW
voor personen met verplaatsingsproblemen door ouderdom, ziekte of een beperking. We vierden dit met de
chauffeurs, die zich vrijwillig inzetten. Ze mochten
aanschuiven voor een heerlijk ontbijtbuffet bij Chez
Marnic, de cafetaria van het Woonzorgcentrum Egmont.
Bedankt aan alle chauffeurs die de afgelopen 20 jaar
paraat stonden en nog steeds staan. We hopen dat we in
de komende jaren nog veel beroep mogen doen op hun
bereidwillige inzet, hun glimlach en luisterend oor.
Wilt u ons vrijwilligersteam vervoegen, dan kan u contact
opnemen met Krista Cardoen (09 364 57 19 of
krista.cardoen@ocmw.zottegem.be).

Seniorenfeest op
16 oktober

Infoavonden

met Marijn Devalck

Zwanger ?
Samen op weg…

M

arijn Devalck is dan wel erg bekend als acteur, maar hij
is in de eerste plaats een zanger. Hij brengt met zijn band
(4 supermuzikanten) liedjes om mee te zingen van begin
tot einde. Samen met het publiek gaan ze er een volks
zang- en meezingfeest van maken en dit voor alle
generaties.

Hoe vraag ik kraamzorg aan?

Waarvoor kan ik beroep doen op een vroedvrouw?
Wat kan het Huis van het Kind voor mij betekenen?
Wanneer en waar vraag ik kinderopvang aan?
Wat doet Kind en Gezin?

Waar? Huis van het Kind, Kloosterstraat 40

Dus ambiance verzekerd op maandag 16 oktober in
feestzaal Bevegemse Vijvers.
Deuren gaan open om 13.15 uur - aanvang 14 uur.
Inkom 7 euro - koffie en gebak inbegrepen.
Kaarten te bekomen vanaf de tweede week van
september in het Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23 en op
Dienst Toerisme, Markt 1 (enkel tijdens de openingsuren).

Info en inschrijven
Voor 1 oktober voor de sessie van 9 oktober
Voor 1 december voor de sessie van 1 december.

Reserveren van kaarten kan telefonisch op het nummer
09 364 57 23 of 09 364 57 24 of via
chantal.praet@zottegem.be.

Contact: 09 360 53 72 - administratie.hvk@zottegem.be

Iedereen is welkom.

Voor wie? Zwangeren en partner
Wanneer? 9 oktober en 11 december2017, telkens om 20 uur.
Onthaal vanaf 19.30 uur.
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Bewegen
Op
Verwijzing
helpt inwoners van
Zottegem meer
bewegen

In steeds meer regio’s in Vlaanderen wordt een gezonde

de lokale sportverenigingen doen mee aan Bewegen Op
Verwijzing.
De drempel wordt zo laag mogelijk gehouden. Daarom
sluit het beweegplan maximaal aan op de interesses en
mogelijkheden van de persoon in kwestie. Het kan gaan
van laagdrempelige beweegactiviteiten die in te passen
zijn in de dagelijkse gewoonten (zoals met de fiets naar
het werk) tot lokale laagdrempelige sportinitiatieven.
Eens het beweegplan opgemaakt is, blijft de coach een
belangrijke rol spelen in het motiveren van de deelnemers.
Het is de bedoeling dat de deelnemer na verloop van tijd
dit zelfstandig kan verderzetten.
Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de deelnemer
van heel lage tarieven. Je betaalt de coach maar 5 euro
per kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro per
kwartier voor een groepssessie. Heeft de deelnemer recht
op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijgt hij een
extra korting.

leefstijl gepromoot aan mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s door een gebrek aan lichaamsbeweging of
langdurig zitten. Het doel? Deze mensen duurzaam
aanzetten tot bewegen.
Ook Zottegem zet in op Bewegen Op Verwijzing, een
project om Vlamingen na doorverwijzing van de huisarts,
meer aan het bewegen te krijgen. Samen met de
omliggende gemeentes, de lokale huisartsenkring en
andere gezondheidspartners werd een dossier opgemaakt
voor het project. Het dossier voor de regio werd
goedgekeurd. Er werden 3 Bewegen Op Verwijzingcoaches aangesteld die in Brakel, Lierde, Herzele,
St.-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm aan de slag
zullen gaan. Concrete doorverwijzingen van mogelijke
deelnemers door de huisarts kunnen van start gaan vanaf
september.

Wat is Bewegen Op Verwijzing?

Bewegen Op Verwijzing in Zottegem

Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ kunnen
huisartsen patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico
doorverwijzen naar de ‘BOV-coach’. Geen overbodige luxe
aangezien heel wat Vlamingen het risico lopen op hart- en
vaatziekten, sommige types van kankers en diabetes type
II door onvoldoende beweging.
Bewegen Op Verwijzing werkt volgens een vast principe:
de huisarts verwijst zijn patiënten die aan de voorwaarden
voldoen door naar een Bewegen Op Verwijzing-coach.
De coach stelt dan samen met de deelnemer een
beweegplan op maat op: van een dagelijkse fietstocht
naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de
buurt. De coach helpt hen op weg en motiveert hen. Ook

Voor Zottegem gaat coach Hilde Buyck aan de slag. Hilde
heeft als kinesiste een jarenlange ervaring met de gezondheidseffecten van bewegen en volgde een intensieve
opleiding rond motiverend aanzetten tot bewegen. Hilde
Buyck: “Onderzoek toont aan dat u dubbel zoveel
beweegt na begeleiding. Maar er zijn nog veel meer
effecten van bewegen; u voelt zich beter in uw vel, u
komt vaker naar buiten en u heeft meer sociaal contact.”
Alleen met een verwijsbrief van de huisarts komt u in
aanmerking voor Bewegen op Verwijzing. Wil je meer
bewegen? Dat kan! Je huisarts helpt u verder!
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UIT IN ZOTTEGEM

Woensdag 20 september

Donderdag 28 september

FAALANGST

VOORDRACHT 'GEBOREN IN AFRIKA.
ARTSEN ZONDER GRENZEN'

Organisatie: Huis van de Mens
Inlichtingen: lezingen.krachtpunt@gmail.com

20 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont

20 uur, Huis van de Mens, Hoogstraat 42
HERDENKINGSTOCHT

MEER MET VLIER DEEL 2
KVLV SINT-MARIA-OUDENHOVE

Organisatie: Ontmoetingscentrum Leeuwergem
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be

Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove
Inlichtingen: johnny.ghys@telenet.be

8 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem,
Gentse Steenweg 306

19 uur, Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove,
Hazestraat 2
LEESCAFÉ
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be

Donderdag 21 september
LEKKER MAROKKAANS KOKEN
KVLV SINT-MARIA-OUDENHOVE

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont,
Deinsbekestraat 23 (ingang via Arthur Gevaertlaan)

Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove
19 uur, Ontmoetingscentrum
Sint-Maria-Oudenhove, Hazestraat 2

Zaterdag 30 september
DIGITAAL CAFÉ

Zaterdag 23 september

Zie p. 30

GILI - CHARLATAN

20 uur,CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Maandag 2 oktober

REIZENDE PROVINCIALE TENTOONSTELLING OVER
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT IN ZOTTEGEM

Zondag 24 september

Zie p. 57

AUTOVRIJE ZONDAG
Zie p. 16

Donderdag 5 oktober

THE INFAMOUS ROOTS RIELEMANS FAMILY ORCHESTRA
- TIME OF DAY

LUCAS VAN DEN EYNDE, TINE EMBRECHTS, CLARA
CLEYMANS EN ... EEN KLASSIEKER - KLEINKUNSTEILAND:
DE KLASSIEKERS

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Dinsdag 26 september

GRATIS INFOSESSIE
'HOE BESPAREN OP SUCCESSIERECHTEN'

LA LA LAND

Organisatie: Rode Kruis-Vlaanderen
Inlichtingen: 015 443 443

Zie p. 28

14 uur, Ontmoetingscentrum Strijpen,
Sint-Andriessteenweg 163
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UIT IN ZOTTEGEM

Donderdag 5 oktober

Woensdag 18 oktober

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

Organisatie: WSV Egmont Zottegem VZW
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be

HOE FILOSOFEREN MET KINDEREN

MIDWEEKWANDELING

19.30 uur, Huis van de Mens Zottegem,
Hoogstraat 42, om 19:30 uur

8 uur, Ontmoetingscentrum Oombergen,
Oombergenstraat 41

Zondag 8 oktober

Donderdag 19 oktober

RUILVERGADERING

HEEFT SPAREN NOG ZIN ? DOOR JOHAN DESMEDT,
VDK SPAARBANK

Organisatie: Postzegelclub Egmont
10 tot 12 uur, Meileken, Stationsplein 9

14.30 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont (LDC),
Arthur Gevaertlaan
RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
KRETEN EN GEFLUISTER

Maandag 9 oktober

DICTATORS - EEN ARABISCHE GESCHIEDENIS

Zie p. 26

Organisatie: Dienstencentrum De Schakel
Inlichtingen: academie@davidsfonds.be, 016 31 06 70
14 uur, Dienstencentrum De Schakel,
Musselystraat 20

Vrijdag 20 oktober
ANGSTEN EN FOBIEEN

Organisatie: Viva-SVV Zottegem
Inlichtingen: 09 360 75 06

Dinsdag 10 oktober

19.30 uur, Volkshuis, Markt 8

HOME

zie p. 29

Zondag 22 oktober

ROSENBERG TRIO - FAMILIA

Donderdag 12 oktober

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

KEUZESTRESS?

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

Maandag 23 oktober

19.30 uur, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
vzw, Sint-Annastraat 8

SPRAKELOOS
14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Dinsdag 17 oktober
FILM FEST GENT ON TOUR

Dinsdag 24 oktober

Zie p. 29

PATERSON

AAN TAFEL

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

19.30 uur, Huis van het Kind Zottegem,
Kloosterstraat 40a
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UIT IN ZOTTEGEM

Donderdag 26 oktober

Vrijdag 10 tot maandag 20 november

LOGE10 THEATERPRODUCTIES - HET KERKHOFCLUBJE

WEEK VAN DE VERDRAAGZAAMHEID
zie p. 25

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18
MINDFULNESS 8-WEKEN BASISTRAINING - ZOTTEGEM START 26 OKTOBER

Vrijdag 10 november

Organisatie: Fit&Well2DAY Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Inlichtingen: 09/333 57 22

BLESQUIZ

Organisatie: BLES
Inlichtingen: bert@bles.be

Bond Moyson kantoor Zottegem (zaal Sana), Buke 21

20 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem,
Gentse Steenweg 306

Zaterdag 28 oktober
DIGITAAL CAFÉ

Zondag 12 november

zie p. 31

RUILVERGADERING

Organisatie: Postzegelclub Egmont

Maandag 30 oktober

10 tot 12 uur, Meileken, Stationsplein 9

ZOOTROPOLIS

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Dinsdag 14 november
JACKIE

Dinsdag 31 oktober

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

HALLOWEENTOCHT

Organisatie: WSV Egmont Zottegem VZW
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be

Donderdag 16 november

HOE ZIT HET MET DE LUCHTKWALITEIT IN JOUW BUURT?

14 uur, Bevegemse Vijvers

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

MANCHESTER BY THE SEA
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

19.30 uur, Huys Te Oudenhove, Kruiswaterplein 1

Donderdag 9 november

Zaterdag 18 november

LEESCAFÉ

ZOTTEGEM. STAD VAN SINTERKLAAS

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

Zie p. 38

14 uur, Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
CREA-ATELIER KVLV SINT-MARIA-OUDENHOVE

Zondag 19 november

Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove
Inlichtingen: johnny.ghys@telenet.be

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN: BRUNO / GRIET
HERSSENS (VANAF 7 JAAR)

19 uur, Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove,
Hazestraat 2

10.30 uur, Kasteel Van Egmont, Heldenlaan 90
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UIT IN ZOTTEGEM

Zondag 19 november

Vrijdag 1 december

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN: BOOM / TAL EN THEE
(VANAF 3 JAAR)

RAF WALSCHAERT - BIECHT
Zie p. 27

11 uur, Kasteel Van Egmont, Heldenlaan 90
JEAN BLAUTE, JEAN-MARIE AERTS & ERIC MELAERTS - "3"

Dinsdag 5 december

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

THE OTHER SIDE OF HOPE

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Dinsdag 21 november
FILM FEST GENT ON TOUR

Donderdag 7 december

Zie p. 29

DOMUS VOBISCUM - DOOR MARK DE BIE, AUTEUR
Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09/269.32.17

Woensdag 22 november

14.30 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont (LDC),
Arthur Gevaertlaan

SINTERKLAASTHEATER
Zie p. 38

Zaterdag 9 december

OMGAAN MET PIEKEREN

KERSTHAPPENING

Organisatie: Huis van de Mens
Inlichtingen: lezingen.krachtpunt@gmail.com

13.30 tot 19 uur, Res. Bruggenpark, Bruggenhoek 36

20 uur, Huis van de Mens, Hoogstraat 42

EINDEJAARSCONCERT
Organisatie: Vrije Kunstkring

Donderdag 23 november

20 uur, Bevegemse Vijvers

DIMITRI LEUE / RATAPLAN - VANBINNEN
BANG VANBUITEN

Zondag 10 december

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

WERELDLICHTJESDAG 2017

Organisatie: Vrije Kunstkring

Zaterdag 25 november

18.30 uur, Kasteel Van Egmont

STEVEN MAHIEU - ZONDER FILTER

RUILVERGADERING

Zie p. 26

Organisatie: Postzegelclub Egmont
10 tot 12 uur, Meileken, Stationsplein 9

Dinsdag 28 november
THE HANDMAIDEN

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18
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GOED OM WETEN

Internationale
solidariteit.
Reizende
tentoonstelling van
de Provincie
Oost-Vlaanderen

‘Mijn grote droom is dat de cacao van Esmeraldas
wereldwijd bekend wordt en dat we er een eerlijke prijs
voor krijgen. Niet alleen voor ons inkomen, maar ook
voor de erkenning voor ons werk’, zegt Francisco uit
Ecuador.

Waar

Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont

Internationale solidariteit is geen ver-van-mijn-bed-show.
Ook uw gemeente en provincie nemen initiatief om
samen met anderen te werken aan een meer rechtvaardige wereld. Bent u nieuwsgierig naar wat uw stad,
uw provincie of uzelf hiervoor kan doen?
Kom dan zeker een kijkje nemen naar de reizende
tentoonstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen
‘Samenwerken Loont!’.

Wanneer

Van 2 tot 23 oktober, tijdens de openingsuren van de
bibliotheek
De regiotentoonstelling is een gratis initiatief van de
Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de
stad Zottegem. Voor meer info over de tentoonstelling
en bijhorend educatief aanbod kan u terecht op
www.wereldcentrum.be/samenwerkenloont

Terwijl u langs 6 verschillende zuilen stapt, maakt u kennis
met Beatriz en Francisco uit Ecuador, met Hildrine en
Salome uit de Filipijnen en met Claudine en Gérard uit
Rwanda. Zij vertellen hun levensverhaal aan de hand van
filmpjes en interactieve spelletjes. Zo ontdekt u al spelend
het belang van samenwerken over de grenzen heen.

Foto’s van de tentoonstelling vindt u op:
https://oost-vlaanderen.smugmug.com/Welzijn-gezondheid/Wereldcentrum/160519-tento-samenwerken-loont/
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GOED OM WETEN

Gezondere
en
aangenamere

Maakt u geen zorgen, er mag natuurlijk al eens iets
gedronken worden. De focus van Sportivos ligt op het
voorkomen van enkele negatieve gevolgen van alcoholen/of druggebruik, zoals agressie tussen supporters,
negatieve sfeer, conflicten, beschadiging van clubmateriaal, dronken rijden, etc.

sportclub voor
iedereen!

Praktisch

Sportivos bestaat uit drie fasen die lopen over minimum
drie seizoenen: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en
Sportivos Goud. Als een club een fase goed afrondt,
ontvangt ze een Bronzen, Zilveren of Gouden label.

Krijgt uw club ook wel eens te maken met dronken

supporters, agressie rond en op het speelterrein, dealen in
de kleedkamers, carpoolen onder invloed of sporters die
met een kater op het veld staan?

Voor sportclubs is het niet altijd gemakkelijk om deze vervelende situaties te voorkomen of aan te pakken. Wilt u hier
als club meer aandacht voor hebben of initiatieven rond
nemen? Dan kan u zich nu inschrijven voor deelname aan
Sportivos.
Het preventietraject Sportivos geeft sportclubs handvatten
om op alcohol- en drugsproblemen te reageren en ze in de
toekomst te vermijden. Sportivos-clubs streven naar een
veilige en zorgzame clubomgeving met gezondheidswinst
voor sporters, clubleden en bezoekers van de
sportclub.
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Elke club doorloopt deze fasen op eigen tempo en elke
club bekijkt de mogelijkheid en wens om aan de volgende
fase deel te nemen. Deelnemende clubs kunnen tijdens de
uitwerking steeds rekenen op steun en begeleiding van
PISAD.

Interesse?

Registreer je dan via www.vad.be/sportivos of neem
contact op met de drugbegeleider van PISAD regio
Zottegem:
marijke.van.audenhove@oost-vlaanderen.be
0499 57 84 97

GOED OM WETEN

Streekmotor
verbindt mens en
omgeving

Tot de pilootprojecten behoort onder meer het project
‘Buitengewoon Fruitig’ van Leefboerderij De Kanteling uit
Herzele en het project ‘Een moestuin voor het
Peperkoekenhuis’ uit Geraardsbergen. Meer info
www.streekmotor23.be

Kent u al Streekmotor23?

S

treekmotor23 is een streekfonds voor de 23 gemeenten
van Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Een streekfonds
zamelt middelen in bij inwoners en bedrijven en steunt
daarmee lokale initiatieven die mens en omgeving ten
goede komen. Streekmotor23 is er dus VOOR en DOOR de
regio

Tot 5000 euro steun voor jouw project

Vanaf 15 oktober kunt u als lokale vereniging,
jeugdbeweging, school, instelling, buurtcomité of andere
informele groep je project indienen bij Streekmotor23 en
zo kans maken op maximum 5000 euro financiële steun
om uw project te realiseren. Projecten moeten zich
inzetten voor mens en omgeving.

Vijf Pilootprojecten

We zijn van start gegaan met 5 pilootprojecten. Het zijn
initiatieven die het welzijn van kwetsbare groepen verbeteren en hiervoor de omgeving inzetten als hefboom.
Deze projecten haalden 50% van het nodige projectbudget op dmv crowdfunding (zie www.streekmotor23.be).
Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met
een maximum van 5000 euro

Abonneer u op de nieuwsbrief via www.streekmotor23.be.
Op die manier krijgt u begin oktober automatisch alle
informatie over de projectoproep.
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