WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten,
Om te tonen dat Zottegem naast een wielergekke stad
ook een hart heeft voor de strijd tegen kanker, zullen we
het record van ‘langste erehaag’ voor de toekomende renners proberen te verbreken. Ik doe dan ook graag een
warme oproep om het initiatief te ondersteunen en op 12
mei een bezoek te brengen aan de Bevegemse Vijvers.

De eindejaarsperiode staat voor de deur en ook in onze
stad valt er dan heel wat te beleven. Na onze geslaagd
sinterklaasfeest is het nu de beurt aan onze jaarlijkse
kerstmarkt om de kerstsfeer in ons stadscentrum naar
boven te halen. Vanaf 10 december zal onze kerstmarkt,
die overigens in een nieuw jasje werd gestoken, bijna 3
weken lang dé plek zijn om je te amuseren, gezellig samen
te vertoeven met vrienden en familie en te kerstshoppen.
Onze Zottegemse handelaars staan alvast klaar om jullie
te verwelkomen.

Al deze en meer informatie over onze administratie of
door de stad georganiseerde activiteiten kan u trouwens
ook terugvinden op onze vernieuwde website. Ik hoop dat
u er al eens een kijkje op heeft genomen en haar
gebruiksvriendelijkheid heeft kunnen vaststellen.

Van de ene feestperiode springen we in Zottegem over
naar een heel feestjaar, want 2018 staat in onze
Egmontstad in het teken van Lamoraal van Egmont.
Volgend jaar zal het precies 450 jaar geleden zijn dat de
graaf van Egmont op de Grote Markt in Brussel werd
onthoofd. De afgelopen jaren hebben heel wat verenigingen en vrijwilligers in aanloop naar dit Egmontjaar zich
ingezet om er een Egmontjaar vol spektakel van te maken.
Eén van de blikvangers zal alvast ‘Egmont De musical’ zijn,
geproduceerd door vzw Pijkenzot. In dit magazine komt u
meer te weten over hun voorstellingen en andere Egmont
gerelateerde activiteiten.

Rest mij enkel nog u veel leesplezier en een prettige en
warme eindejaarsperiode toe te wensen omringd door
vrienden en familie. Maar bovenal wens ik u alvast een
gezond 2018 toe!
Jenne De Potter
Burgemeester

Een ander hoogtepunt in 2018 wordt ongetwijfeld de
‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’, waarvoor Zottegem
dit jaar geselecteerd werd als één van de vier middagsteden. Op zaterdag 12 mei rond de middag zal het grote
wielerpeloton halt houden in de Bevegemse Vijvers. Naast
een rennersdorp zal er ook een evenementendorp
gebouwd worden, waar heel wat optredens en randanimatie voor jong en oud zal plaatsvinden.
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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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Nieuwe
webstek

Zoekfunctie

De zoekfunctie wordt erg belangrijk. Daarom werd een
groot en duidelijk balkje “Wat wilt u weten” op elke pagina
geplaatst. De meesten onder ons zijn immers gewend om
te googelen en niet om een site te doorbladeren.

Samen met de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo

lanceerde de stad Zottegem op vrijdag 15 september de
nieuwe website.

Begeleiden

Er werd heel lang aan gewerkt en bij het uitzetten van
de krijtlijnen van hoe de site er moest uitzien heeft een
werkgroep bijzonder veel en degelijk werk verricht. Voor
het op punt stellen - zeg maar het uitschrijven - van de
content werd zelfs een externe copywriter aangetrokken,
want de hoeveelheid werk ging de eigen capaciteit te
boven.
We zetten de hoofdlijnen van de nieuwe webstek op een
rijtje.

We willen de bezoeker van onze site ook bij de hand
nemen en hem mee door www.zottegem.be loodsen.
Daarom worden de verschillende blokken telkens van een
begeleidend tekstje van precies drie regeltjes voorzien.
Dat doen we soms verschillende doorklikpagina’s na
elkaar. Zo ziet de bezoeker meteen waarover het gaat en
hoeft hij niet de ganse site af te speuren. Elk blokje licht
trouwens op en om het even waar in het blokje kan je
doorklikken. Dus niet meer het gebiedende en voorbijgestreefde: klik hier.

Opbouw

Daarom worden onderaan elke informatiepagina ook de
contactgegevens vermeld. En dat zo eenvoudig mogelijk.
Niet: telefoon 09 364 65 00, maar kortweg 09 364 65 00.
Niet e-mail: cultuur@zottegem.be, maar wel gewoon
cultuur@zottegem.be.

We stelden ons in de plaats van de modale bezoeker. Die
weet normaal gezien niet hoe de administratie van de
stad is ingedeeld. We stapten af van het groeperen van
de informatie per dienst en schakelden we over op een
thematische indeling.
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Kwaliteit

Als basisprincipe geldt dat er klare taal wordt gesproken.
Kort en krachtig. De kwaliteit primeert op de kwantiteit.

Melding

Look and feel

Onze vernieuwde website laat toe om nog eenvoudiger
uw administratie digitaal op orde te stellen. Nieuw is ons
centraal meldpunt voor meldingen allerlei, dat werd
geïntegreerd in onze website. Het is een handig en
directe lijn naar onze diensten, maar uiteraard blijven ook
de traditionele kanalen nog steeds open.

De site heeft een frisse look, conform de nieuwe huisstijl.
De startpagina nodigt uit, met een klare en toch uitnodigende baseline, een rustige bladspiegel en tekstondersteunende eigen foto’s. Een mooi voorbeeld is ook de
pagina waarin het infoblad kan worden gelezen.

Met deze gebruiksvriendelijkere website willen we de
dynamiek die Zottegem uitstraalt ook in onze dagelijkse
communicatie verspreiden.
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Sluitingsdagen
stadsdiensten
tijdens
eindejaarsperiode

Zoals elk jaar sluiten een aantal stadsdiensten een paar
dagen tijdens de eindejaarperiode.

Alle stadsdiensten

Alle stadsdiensten zijn gesloten op maandag 25 en
dinsdag 26 december en op maandag 1 januari.

Zwembad

Het zwembad is bovendien gesloten op dinsdag 2 januari.
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GEMEENTERAAD

Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de
gemeenteraadsvergaderingen van 18 september 2017.

Het marktreglement 2017-2018-2019, algemene
voorwaarden, werd goedgekeurd.

18 september

Het kerstmarktreglement 2017-2018-2019, algemene
voorwaarden en retributie, werd goedgekeurd.

Het kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd.

De sociaal woonbeleidsconvenant werd goedgekeurd.

Kennis werd genomen van de jaarrekening 2016 van het
OCMW.

Aanvullende punten
-

Het collegebesluit van 19 juni 2017 houdende het basisonderwijs, goedkeuren 54 lestijden (Tivoli) buiten het
gesubsidieerd lestijdenpakket, school 2017-2018 werd
bekrachtigd.
De verlofkalender voor de Stedelijke Basisschool
Erwetegem, schooljaar 2017-2018 werd goedgekeurd.

-

Het herstel van asfaltwegen werd goedgekeurd.

-

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
invoeren van de nodige signalisatie na de aanleg van het
fietspad in de Wurmendries werd goedgekeurd.

-

Motie. Zottegem vraagt de Belgische regering het
verbodsverdrag op kernwapens te steunen.
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Mobiliteit, parkeergebouw
Fusies van de gemeenten
Zottegem, patrimonium
App ‘On Wheels’
Faciliteiten voor mindervaliden in en om de
ontmoetingscentra van Zottegem
Het verkeer in het stadscentrum op dinsdagvoormiddag
en de verkeersborden Kasteelstraat
Meer omzichtigheid gevraagd bij samenvallende
organisaties
Verbetering verkeersstromen
Dance D-Vision en Rock Zottegem
Verkeersveiligheid centrum Zottegem
Aanvraag Dance D-Vision 2018

HERDENKING GROOTE OORLOG

Zandstenen
bas-reliëf
voor de Velzeekse
gesneuvelden
V

elzeke-Ruddershove vierde de terugkeer van de
soldaten op 31 augustus 1919. De gemeente droeg bij in de
organisatiekosten

teeken is allerprachtigst; een echt kunstvoorwerp, dat den
heer beeldhouwer C. Van de Capelle, van Anderlecht, ter
eere strekt".
Op het zandstenenbas-reliëf, met centraal een H. Martinus,
vinden we de namen terug van de gesneuvelden en de
burgerlijke slachtoffers. De informatie strookt lang niet
altijd met wat we in de overlijdensregisters terugvinden
en er moet nog in 1920 heel wat onduidelijkheid zijn
geweest over de precieze plaats en datum van overlijden.
Zo wordt een paar keer vermeld: “verdwenen Dixmuide”
of kortweg “verdwenen”.

Kort daarop rijst de idee om voor de gesneuvelden een
gedenksteen op te richten. Zo lezen we in De Beiaard
begin oktober 1919 : "Velsicque telt 20 gesneuvelde
soldaten en 4 burgerlijke slachtoffers. Ter hunner eere zal
eerlang een prachtvol gedenkteeken worden opgericht".
Meteen doet men ook een oproep aan de bevolking om
dit project mee te helpen financieren.
De onthulling van het monument waar "in goudvlammende letteren de namen onzer vijf en twintig dooden
staan te lezen" vindt plaats op 25 april 1920.
Het monument, een bas-reliëf in de westgevel van de kerk
ingewerkt, valt onmiddellijk in de smaak: "Het gedenk-

Tot 1979 hing achterin in de kerk ook een ingelijste
assemblage met de doodsprentjes van de gesneuvelden
en gevallenen. Deze is sindsdien spoorloos.
DL

9

EGMONTJAAR 2018

Pijkenzot
produceert
Egmont De Musical!

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
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: de Egmontmusical, een speciale editie van het Bloementapijt met uniek
klank- en lichtspel, de Egmontevocatie en de tentoonstelling in het Provinciaal Archeocentrum Velzeke.
In dit nummer stelt Pijkenzot zijn musical voor.

Zottegemnaren. Een wild idee dat steeds meer vorm
kreeg en concreter werd toen Elke ook Barbara en
Maarten warm kreeg om mee in dit project te stappen,
ondertussen al bijna 2 jaar geleden.

Egmont De Musical

Help!?

ste

Maar hoe begin je nu aan het producen van een musical?
Schrijven we de teksten zelf? Wie gaat zingen en
acteren? Wie gaat muziek schrijven? Dat kunnen we toch
niet alleen?

Misschien heeft u al een en ander gehoord over ons
project Egmont De Musical? Of heeft u eventueel al een
filmpje zien passeren van een van de nieuw geschreven
nummers die al in avant-première her en der werden
opgevoerd en te herbeluisteren zijn via facebook of via
onze website? Wie weet kent u zelfs iemand van onze
bijna 30 koppige cast?

Gelukkig kregen we na een voorstelling van ons project
aan het schepencollege van hen en CC Zoetegem de
nodige ondersteuning om uit de startblokken te vliegen.
Deze steun overtuigde ons dat we op de goeie weg
waren en zorgde ervoor dat we professionals wisten in te
schakelen voor het scenario, de muziek en de regie. Leen
Cogghe zorgde voor een script, Benjamien Lycke zette er
volledig nieuw gecomponeerde muziek onder en Stijn De
Wolf zorgt voor de regie.

Wie zijn wij?

Wij zijn Pijkenzot, ofwel Elke Moreels, Barbara Cousy en
Maarten Vansintjan. Drie jonge Zottegemnaren die elkaar
leren kennen hebben in Scouts Zottegem. Na de oproep
om met “een project” deel te nemen aan het Egmontjaar
2018 - een oproep gelanceerd door de stad Zottegem
zelf - kreeg een van ons, Elke, het gekke plan om een
musical te laten schrijven over Lamoraal Egmont en deze
op te voeren in Zottegem, voor Zottegem en door

Dit zorgde er voor dat we iets uitzonderlijk uniek konden
creëren: een op maat geschreven en gecomponeerde
musical over Egmont en Zottegem, helemaal nieuw van
10
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het eerste woord van het script, over de hoogste noot
van de zang tot de laatste buiging van de regie!
Maar een script is niets zonder acteur, een lied niets zonder zanger. Gelukkig barst Zottegem en de regio daarrond van talent. Dit hebben we kunnen merken op de
twee open auditiedagen die we hielden. Bijna 60 talenten
kwamen langs voor de auditie waar ze al een eerste keer
hun beste beentje moesten voor zetten door het instuderen en zingen van een nummer dat gebruikt wordt in
de musical. Een bijna 30-koppige cast van alle leeftijden
werd uiteindelijk geselecteerd.

zorgt er wel voor dat het verhaal en het belang van
Egmont nog meer tot zijn recht komt en hopelijk het
stoffige collectieve geheugen wat kan opfrissen.

Is die Egmont wel interessant genoeg?

Waarom zou ik komen kijken?

Verschillende redenen! Is het niet om eens naar een
unieke familiemusical over de bekendste inwoner van
Zottegem te komen kijken dicht bij huis, dan kan het
eventueel wel zijn om iemand van uw familie, uw
vrienden, uw kennissen, … te zien zingen en acteren
nadat ze klaargestoomd zijn door professionele zang- en
acteurcoaches?

Zeer zeker! Ongetwijfeld heeft elke inwoner van
Zottegem ooit al iets gehoord over Egmont. Het is dan
ook moeilijk naast een van zijn twee standbeelden te
kijken - eentje op de markt en eentje aan de bibliotheek.
Maar voor velen is het verhaal achter Egmont wat
verloren gegaan. Egmont De Musical neemt u daarom
dan ook mee naar de 16e eeuw in een meeslepend
avontuur van macht, verraad en liefde. Wie was Lamoraal
Egmont en waarom mogen de Zottegemnaren nu nog
trots zijn op hem? Waarom is zijn levensverhaal vandaag
nog altijd even boeiend en relevant?

Wij zijn blij dat volgende talenten volop aan het
repeteren zijn om er een prachtspektakel van te maken:
Jonge Egmont - Michiel Van Hende
Egmont - Jürgen Soetens
Jonge Sabina - Gwyneth Van Boegeld
Sabina - Tina Gallant
Eleonora - Farah Van Glabeke
Maria - Marie Temmerman
Francoise - Emma De Pril
Magdalena - Romy Wattez
Maria Christina - Annelies Van Theemsche

Egmont De Musical is geen geschiedenisles, wel een dolle
rit doorheen de emoties van een moedig krijgsman.
Natuurlijk hebben we het leven van Egmont wat
geromantiseerd en zullen we nooit beweren dat alles
100% historisch correct is, afgezien van de kostuums die
we op maat laten ontwerpen door top-kostuumontwerpster Elena Werner. Het afwijken van historische details
11
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Waar?

Filips - Sam De Smet
Van Horne - Jan Van den Steen
Willem van Oranje- Jasper Meulenijzer
Alva - Thibaut De Backer
Keizer Karel - Ghislain Diependaele
Juf Sabine - Lien Wattez
Martha - Ella Hendrickx
Tommy - Lander Temmerman
Vincent - Matthias De Smet
Isaura - Yaël Fosse
Latoya - Hanne Dekie
Edelvrouw - Magda Bernagie
Edelman - Chris De Saveur
Predikant - Johnny De Meyst
Soldaat - Vahe Harutyunyan
Volksvrouw - Britt Raymaekers
Margaretha - Regina Ricafort
Trouwgast - Julie Schietecatte

CC Zoetegem - Zaal Rethorica

Wanneer?

vrijdag 9/16/23 februari, 20 uur
zaterdag 10/17/24 februari, 20 uur
zondag 11/18/25 februari, 15 uur

Tickets?

€14 / €8 (-12)
online: www.cczoetegem.be
of via de UITbalie: Bibliotheek, Kasteel van Egmont
09 364 69 33 - uitbalie@zottegem.be

Meer info?

www.egmontdemusical.be
info@egmontdemusical.be
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Logo voor
Egmontjaar 2018
O

p vraag van de stad Zottegem en de cultuurraad
ontwierp Stijn Eeckhout, leerkracht aan de stedelijke
academie voor beeldende kunst, een sober maar erg
herkenbaar logo voor het Egmontjaar 2018. Hij liet zich
inspireren door het nieuwe stadslogo en symboliseert
Lamoraal met drie sprekende items: de handschoen van
het standbeeld, de ketting met Gulden Vlies en de
gekliefde halswervel. “Egmont 450” verwijst vanzelfsprekend naar de 450ste verjaardag van de onthoofding
van de onfortuinlijke graaf. Het logo zal zo veel als
mogelijk in alle communicatie van het Egmontjaar 2018
gebruikt worden.

Hoeveel
weegt
de handschoen
van Egmont?

Het standbeeld van Lamoraal in het park van het Kasteel
van Egmont mist een handschoen. Die wordt bewaard in
het kasteel.
De gietijzeren handschoen kan van 10 december tot 15
januari bekeken worden aan de onthaalbalie van de
stadsbibliotheek.
We maken er een wedstrijd van: raad hoeveel de handschoen weegt en noteer dat op het formulier. Let wel: Je
mag letterlijk de handschoen niet opnemen.
Wie het dichtst het exacte gewicht raadt, krijgt het
eerste exemplaar van een leuk en uniek Egmontdoeboekje dat midden januari verschijnt, samen met een ex.
van het Egmontnummer van het Zottegems
Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde.
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Info en verduidelijking
snelheidszones

In het weekend van 23 en 24 september voerde de stad

straat of straatvak te regelen (bijvoorbeeld zones 30 in
schoolomgevingen).
Dit gegeven kan natuurlijk ook als nadeel ervaren worden,
gezien de bestuurder niet meer herinnerd wordt aan de
geldende snelheid. De zoneborden worden namelijk niet
herhaald.
Om die reden werden op alle invalswegen naar Zottegem
gele infoborden geplaatst waarbij men de weggebruikers
in kennis stelt van de aanwezigheid van snelheidszones.
Let wel, de gele borden betreffen enkel infoborden en
leggen bijgevolg geen maximum toegelaten snelheid op.
Er dient steeds een zonebord ZC43 (50km/u of 30km/u),
ofwel een bord F4a (schoolomgeving) ofwel een bord F1
(bebouwde kom) zichtbaar te zijn, op elke toegangsweg
naar een bepaalde afgebakende zone.

Zottegem een nieuw snelheidsbeleid in, onder de vorm
van snelheidszones.
De zonale snelheid wordt aangeduid door een
rechthoekig verkeersbord met witte achtergrond waarop
het bord C43 wordt weergegeven:
Bijv.:

Snelheidszones hebben het voordeel dat de
wegbeheerder niet langer na elk kruispunt een bord moet
plaatsen.
Het principe is eenvoudig. Eens u een zonaal bord
passeert, houdt u de snelheid die erop aangegeven staat
aan tot:
- u een nieuw bord tegenkomt dat aangeeft dat u een
andere zone binnenrijdt met een andere maximum
snelheid
- u een einde zone-bord tegenkomt (indien geen nieuw
zonebord en buiten bebouwde kom = 70km/u)

Waarom 50km/u?

Zoals gezegd wordt de algemene regel 50 km/u op
grondgebied Zottegem.
Binnen bebouwde kom was, is en blijft de maximum
toegelaten snelheid 50km/u. Buiten de bebouwde kom,
op de vele landelijke wegen in de randgemeentes, was de
toegelaten snelheid vroeger 90km/u, sinds 1 januari dit jaar
70km/u.
Rekening houdende met de steeds groeiende bebouwing
op die landelijke wegen en buurten is een toegelaten
snelheid van 70km/u onverantwoord. Die wegen zijn daar
trouwens niet op voorzien.

Het uitgangsprincipe was een algemeen snelheidsregime
van 50km/u in te voeren, na goedkeuring door de
gemeenteraad. Dit principe wordt best veruitwendigd
door middel van zoneborden.
Sterker nog, de zoneborden mogen slechts voor meerdere
wegen ingevoerd worden. Zij mogen enkel toegepast
worden om een geheel van straten of een wijk te regelen,
en niet slechts één straat.
Enkel zone 30-borden mogen worden gebruikt om één

Om de snelheid op die buurtwegen en landelijke wegen
terug te dringen naar een meer verantwoorde 50km/u is
er maar één efficiënte oplossing, namelijk werken met
zoneborden.
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LOKALE POLITIE

Ongeval

Afwijkende snelheden zijn mogelijk

1. Winkelstraten Zottegem = woonerf = 20km/u (blijft
ongewijzigd)
2. Centrumstraten Zottegem (excl. woonerf) = 30km/u
Dit zorgt in sommige gevallen voor vreemde
combinaties, zoals bijvoorbeeld een verbodsbord C1
met daaronder een zonebord ZC43 (30km/u). Dit is
echter noodzakelijk om de volledige zone te kunnen
afbakenen.

politietussenkomst al
dan niet gewenst
Beide partijen zijn ter plaatse en er zijn
geen gewonden.

Je kan het schadegeval onderling regelen, vul het
Europese aanrijdingsformulier in.

Beide partijen zijn ter plaatse en er zijn
geen gewonden, maar je raakt niet
akkoord.

3. Schoolomgevingen = 30km/u (blijft ongewijzigd)
4. De gewestwegen (of minstens een deel ervan) =
70km/u
5. N42 Europaweg = 90km/u en 70 km/u ter hoogte van de
kruispunten (blijft ongewijzigd)

De politie zal op verzoek poolshoogte komen nemen.
Indien je alsnog onderling een akkoord bereikt, dan vul je
het Europees aanrijdingsformulier in. De politie zal in dit
geval een verkort proces-verbaal opstellen en dat als
directe regeling registreren (RDR).

Opmerking

Aan de overgang tussen een einde zone 50km/u en begin
bebouwde kom (tevens 50km/u) dient een bord ZC45
(einde zonebord 50) zichtbaar te zijn:

Eén van de partijen is onbekend of nam
de vlucht.
Je kan aangifte doen op het dichtstbijzijnde politiecommissariaat. Enkel indien het strikt noodzakelijk is, komt de
politie ter plaatse.

Er zijn gewonden gevallen bij het
ongeval.

Dit blijkt opnieuw een vreemde situatie gezien de
toegelaten snelheid dezelfde blijft maar die reglementering heeft te maken met diverse parkeerbeperkingen
binnen de bebouwde kom.
Bijvoorbeeld:
- Parkeren op verhoogde bermen is enkel verboden
binnen de bebouwde kom
- Auto’s, slepen en aanhangwagen van meer dan 7.5T
mogen maximum 8 uur parkeren binnen de bebouwde
kom

In deze gevallen moet je steeds de politie verwittigen (101
of 09 364 47 30). Er komt zo snel mogelijk een patrouille
ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.
In geval van tussenkomst door de politiediensten zal er
steeds een ademtest worden afgenomen van elke
betrokken bestuurder, ook indien er een onderlinge
regeling wordt getroffen.
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IJzel

Contact

sneeuw

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

IJzel of sneeuw betekent niet alleen winterpret maar

zorgt ook voor gevaarlijke situaties en soms voor overlast!
Het niet ruimen van de sneeuw en/of het ijs leidt tot
gevaarlijke situaties voor de gebruikers van het trottoir.
Elke gebruiker van een onroerend goed of eigenaar van
een ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare
weg moet instaan voor het reinigen. Je kan immers
verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele
ongevallen!

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag doorlopend van 9 tot 21 uur
Zaterdag van 9 tot 17 uur.
Zondag gesloten

Volgens de wettelijke bepalingen moeten de trottoirs zelfs in verkeersvrije straten en pleinen - steeds begaanbaar zijn over een breedte van 1 meter.
De verwijderde sneeuw- en ijsmassa moet worden
opgestapeld aan de rand van het trottoir zodanig dat ze
niet op de rijbaan terechtkomen. Als er geen ruimte is, dan
mag het op de rijbaan. De autobushaltes, rioolmonden, …
moeten uiteraard steeds vrij blijven en er moeten
openingen zijn om het afvloeiend water door te laten.

Voor dringende politietussenkomst gelieve telefonisch
contact op te nemen met het noodnummer 101.

Onze waarden

Beleefdheid/Professionalisme/Respect

Het gebruik van dooizout is toegelaten behalve in de
omgeving van bomen die zich bevinden in de trottoirstrook of bermstrook.
Een inbreuk op het politiereglement kan aanleiding geven
tot een administratieve geldboete van 60 euro (ingeval
van herhaling kan de geldboete oplopen tot maximum
350 euro). Daarenboven kan je aansprakelijk worden
gesteld bij eventuele ongevallen.
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DUURZAAMHEID

Ligt jouw
perceel

Gouden
Gids en
Witte Gids

in jachtgebied?

Uitschrijven

Heel wat tuinen of andere eigendommen liggen in jacht-

gebied, zonder dat de eigenaars daar zelf van op de
hoogte zijn. Via www.geopunt.be kunt u dit nakijken en
eventueel uw perceel laten ‘uitkleuren’.

A

ls milieubewuste gemeente kiezen we samen met FRC
Media, de uitgever van de Gouden Gids en Witte Gids
voor de gezamenlijke verdeling van telefoonboeken.

De jachtplannen in Vlaanderen zijn een oud zeer en
zorgen al jarenlang voor discussie tussen voor- en tegenstanders van de jacht. Om met het geweer te mogen
jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen
waaruit blijkt dat ze over minstens 40 ha aaneengesloten
terrein beschikken.

Gebuikt u de gids niet meer? Schrijf dan uit via het formulier op:
http://www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijvengidsen.

Jagers kleuren de plannen zelf in en leggen die voor aan
de arrondissementscommissaris, die ze goedkeurt. Hierdoor liggen heel wat percelen, zonder dat dit geweten is
door de eigenaar, in een dergelijk jachtgebied.

Wie zich uitschrijft voor 15 april, zal bij de volgende
bedelingen geen exemplaar meer ontvangen.
Bedrijven en adressen opzoeken kan op ecologische
manier via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

In 2014 keurde de Vlaamse Regering het ‘Jachtadministratiebesluit’ goed. Op geopunt.be (kaarten en plaatsen /
Natuur en milieu / Jacht) kunt u nakijken of uw eigendom
in een jachtplan is opgenomen.
Wilt u uw perceel laten schrappen uit het jachtplan?
Neem dan een kijkje op www.natuurenbos.be/jachtplannen.
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Groepsaankoop

Bijencharter

100% Groene Stroom

Bijensoort in de kijker

Ook dit jaar kunt u opnieuw veel besparen op uw

O

p 6 november ondertekende Stad Zottegem het
Bijencharter. Concreet betekent dit dat de milieudienst in
Zottegem de komende jaren een aantal sensibiliseringsacties rond bijen gaat organiseren. Ook op het terrein
wordt er werk gemaakt van een stuifmeel- en nectarrijke
omgeving.
Om u kennis te laten maken met enkele bij-vriendelijke
soorten stellen we het komende jaar enkele boeiende
bijenplanten voor. Beginnen doen we met de Spork.

energiefactuur! Hoe? Door u vrijblijvend in te schrijven
voor de 7de groepsaankoop 100% groene stroom en
aardgas. De Provincie Oost-Vlaanderen gaat voor u op
zoek naar de energieleverancier die een lage prijs biedt
voor 100% groene energie. Hoe meer mensen zich
inschrijven, hoe interessanter het aanbod! Al meer dan
142.000 gezinnen en bedrijven gingen u voor.
De campagne startte op 27 november en loopt tot
7 februari. De veiling is voorzien op 8 februari 2018.
Veranderen van energieleverancier(s) kan dan vanaf 1 mei
2018.
Meer informatie vindt u op www.samenaankoopenergie.be

Spork - Rhamnus frangula

Vuilboom, sporkehout, bloedboom, pijlhout, hondskers,
honzehout, sprokkel, peggehout, duivelskers, houtjeshout,
buskruithout,… allemaal verschillende namen voor
dezelfde struik, verschillende namen die meestal samenhangen met het (vroegere) gebruik ervan. Maar dé eigenschap van spork is zijn lange bloeitijd. Hij bloeit maar liefst
5 maanden onafgebroken: van mei tot september. Door
die lange bloeiperiode voorziet ze honderden soorten
bijen van stuifmeel en nectar. Bijen zijn er gewoonweg
verzot op, getuige daarvan de vele honderden bijen die
soms op één struik te vinden zijn. Ook vogels hebben
voordeel bij de spork. De vele bessen, die de struik maandenlang tooien zorgen voor een bijna jaarronde voedselvoorraad. Bijzonder is dat bloemen en bessen
terzelfdertijd aanwezig zijn. Bovendien is de plant van
levensbelang voor sommige vlinders: de spork is de enige
waardplant voor de citroenvlinder. Ook de rupsen van het
boomblauwtje leven van zijn bladeren. Als er één struik
meer aandacht verdient, dan is het wel deze. Om de spork
in de kijker te zetten organiseert een Zottegemse imker
‘De Bijenvriend’ deze winter een plantactie. Meer info vind
u op www.bijenvriend.be.
TH
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Visualiseren
en
accentueren

Fietspunt

van de Zottegemse
schoolomgevingen

en Fietsherstelplaats

Gedurende het schooljaar 2017-2018 zal, zoals eerder

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.

aangekondigd, verder worden ingezet op veilige
schoolomgevingen. Na de infrastructurele werken op de
Sint-Andriessteenweg, staat nu de accentuering en
visualisering van de zones 30 aan de scholen op de
agenda. Een intensieve samenwerking met Solva en de
Voetgangersbeweging vzw kende intussen zijn kick off en
zal zorgen voor een knelpuntenonderzoek van alle
schoolomgevingen, de opmaak van een digitale schoolroutekaart met veilige wegen van en naar school en het
aanbrengen van opvallend straatmeubilair om de
schoolomgevingen beter aan te duiden in het straatbeeld.

Sinds eind september is het ook mogelijk om in het
Fietspunt uw fiets gratis te laten registreren door het
aanbrengen van een fraudebestendig label dat uw fiets
linkt aan uw rijksregisternummer. Er werden al ruim
300 fietsen gelabeld.

Als Octopusgemeente maakte Zottegem in één klap alle
scholen tot Octopusschool. Zij krijgen nu de kans om dit
schooljaar uitgebreid kennis te maken met het verkeerseducatiepakket van de Octopusbeweging. De meeste
lagere scholen namen alvast enthousiast deel aan de
eerste activiteit van de Octopusbeweging, de STRAPDAG
op 22 september. Twee Zottegemse scholen vielen met
hun activiteiten direct in de prijzen: de VBS Grotenberge
en de SBS De Smidse.
Tussen de herfst-en krokusvakantie loopt de FLITS-campagne, waarbij leerlingen in de donkerste dagen van het
jaar worden gewezen op hun zichtbaarheid in het verkeer
en toch blijvend worden aangemoedigd om te voet of
met de fiets naar school te komen. Voor de deelname aan
de ludieke actie hieromtrent werden de materialen door
de stad ter beschikking gesteld van de scholen.
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Tragewegenproject
Zottegem
I

Eens we een afgewerkt tragewegenplan hebben, zal dat
via het Route You platform ter beschikking gesteld
worden, zodat iedereen er maximaal gebruik zal kunnen
van maken, zowel voor functionele als recreatieve
verplaatsingen.

n de loop van de maand november kwam de werkgroep
bijeen van de trage wegen fase 3. Vertegenwoordigers
van alle gebruikersgroepen en aangelanden van de trage
wegen in de deelgemeenten Velzeke en Strijpen bogen
zich over de evaluatiekaarten, opgemaakt door het
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Hieruit vloeien
binnenkort de adviesnota en wenselijkheidskaarten die in
de loop van december op de agenda staan van het
college van burgemeester en schepenen en van de
gemeenteraad.

Na opmaak van het tragewegenproject zal in de loop van
2018 ook de module Wegspotters worden opgestart, een
georganiseerd peter/meterschap over de trage wegen.
Wie interesse heeft in de Zottegemse wegen, kan via
Facebook alle laatste nieuwe ontwikkelingen volgen:
www.facebook.com/tragewegenzottegem. We mochten
daar dit najaar de 500ste volger verwelkomen!

Voor fase 4 - de laatste fase die de deelgemeenten Elene
en Oombergen omvat - werd door onze enthousiaste
vrijwilligers de inventaris ook al opgemaakt dit jaar. Na
nieuwjaar kunnen we dus aan de slag met de verwerking
van deze gegevens. In de eerste helft van 2018 hopen we
te kunnen landen met een volledig afgewerkt tragewegenplan.

IDP
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WONEN

Stad
Zottegem
engageert
zich verder

3. Ook inbrekers hebben een plan! De gaatjesboorders zijn
nog steeds aan het werk!
4. Meld elke verdachte handeling op het noodnummer 101
of bij de wijkpost op 09 364 47 30
5. Zorg in de donkere dagen voor voldoende licht in en
rond de woning, zeker met de nakende feestdagen! Of
beter nog, vraag je buren om een oogje in het zeil te
houden. Bent u lange tijd afwezig? Vraag afwezigheidstoezicht aan bij de lokale politie.

voor kwaliteitsvol,
betaalbaar, duurzaam
en leefbaar wonen

In november volgde een infoavond voor private verhuurders met info over de vereiste kwaliteitsnormen en het
conformiteitsattest, het snoeien in energieverbruik en het
verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. Kon u er niet bij
zijn, maar heeft u toch vragen over het verhuren van een
woning, contacteer dan gerust onze dienst wonen:
isolde.depaepe@zottegem.be of 09 364 64 95.

De stad Zottegem maakt verder werk van de uitvoering

van het woonplan. 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.

In het voorjaar volgen opnieuw 2 infosessies rond wonen.
U zal hierover alles kunnen lezen op onze Facebookpagina
Wonen in Zottegem, de stedelijke website en via de
lokale pers.

Infosessies wonen

Eind oktober vond de infoavond ‘1 dag niet’ plaats in het
LDC Egmont, in samenwerking met de lokale politie. Het
werd een boeiende avond met informatie over de buurtinformatienetwerken en met heel wat tips om uw woning
te beveiligen tegen inbraken, zeker met het oog op de
donkerste dagen van het jaar.

Affiches ‘te huur’ en ‘te koop’

Naast de eerder aangekondigde affiches ‘te huur’, die
voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het
afficheren van een vacante huurwoning, kan u vanaf nu
ook affiches voor de verkoop van een huis of appartement bekomen. U kan deze gratis afhalen in het
Administratief Centrum Sanitary en het Sociaal Huis.

We onthouden zeker het volgende:
1. Een inbraak duurt gemiddeld 5 minuten. ‘Ik ben maar
even weg’ is dus geen reden om je woning niet af te
sluiten!
2. De grootste schade bij een inbraak is vaak de
emotionele schade. Deze wordt vaak onderschat. Hou
hiermee rekening en contacteer indien nodig
slachtofferhulp.

Facebook

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

Kerstshopping
en kerstmarkten

Naar jaarlijkse traditie wordt tijdens de eindejaarsperiode

het centrum van onze stad ondergedompeld in ware
kerstsfeer.
Vanaf 8 december tot en met 30 december is er de
permanente kerstmarkt (houten chalets op de Markt) en
op zondag 10 en 17 december is er de kerstmarkt met de
traditionele kerstmarkttentjes (Heldenlaan, Markt en Zavel).
Hier kan men genieten van heel wat lekkernijen. Dit jaar
ook heel wat kraampjes met diverse geschenkartikelen!

Permanente kerstmarkt

Dit jaar is de organisatie van de permanente kerstmarkt in
handen van de stad Zottegem die hierin wordt ondersteund door de uiterst gemotiveerde kerstmarktwerkgroep
die afgevaardigd werd vanuit de middenstandsraad.
Deze enthousiastelingen zorgen voor een heel gevarieerd
aanbod:
Vrijdag 8 december
Zondag 10 december
Woensdag 13 december
Donderdag 14 december
Zaterdag 16 december
Zondag 17 december
Woensdag 20 december
Vrijdag 22 december
Woensdag 27 december
Donderdag 28 december
Vrijdag 29 december
Zaterdag 30 december

Egmonts winterdorp

Al deze activiteiten vinden plaats op de Markt die voor de
gelegenheid wordt omgetoverd tot Egmonts winterdorp!
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag/vrijdag
Zaterdag
Zondag

Officiële opening
Egmonts shopping dorp
Egmonts minidorp
(kindernamiddag)
Ladiesnight
Egmonts dance dorp
Egmonts shopping dorp
Egmonts minidorp
(kindernamiddag)
Egmonts classic dorp
Egmonts minidorp
(kindernamiddag)
Afterwork
Egmonts rock dorp
laatsten tap Egmonts
winterdorp

Gesloten
10 - 13 en 16 - 23 uur
14 - 23 uur
16 - 23 uur
14 - 1 uur
14 - 24 uur

Tijdens de kerstmarkten op 10 en 17 december zijn de
winkels open van 14 tot 18 uur - de Stationsstraat, Markt,
Arthur Scheirisstraat, deel Hoogstraat en Heldenlaan worden vanaf 13.30 uur verkeersvrij!
Op vrijdag 22 december is er een laatavondshopping tot
21 uur.
Op zaterdagen 9, 16, 23 en 30 december zijn de winkels
open van 10 tot 18 uur.
Op 24 en 31 december zijn de winkels open van 10 tot 16
uur.
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FEESTELIJKHEDEN

Zottegem
in het
teken
van Driekoningen
en carnaval

zalen de verkleedden bij elkaar komen. Zo ook in
Zottegem en zijn deelgemeenten.
Op donderdag 4 en vrijdag 5 januari zal het de tweeëndertigste keer zijn dat de Drie Koningen van de
Zottegemse Macekliersgilde hun mooiste gewaden uit de
kast halen en trekken enkele leden rond in en om het
centrum om hun kerstliederen te zingen. Vanaf 14 uur
bezoeken ze herbergen waar gratis wafels of broodjes
worden aangeboden aan het publiek.
Met spitsvondige teksten op oude kerstwijsjes hekelen zij
plaatselijke, nationale en politieke toestanden.

Begin januari staat Zottegem telkens weer op zijn kop.

Zowel Driekoningen als (Driekoningen-)carnaval worden in
het Centrum en in een aantal deelgemeenten gevierd. Een
overzicht.

Donderdag 4 januari

Zottegem-centrum. Sleuteloverhandiging.
De symbolische stadsleutel zal officieel worden overhandigd door de heer Burgemeester aan Prins Carnaval
om 20.11 uur in de zaal van het Dienstencentrum
Woonzorgcampus Egmont, ingang A. Gevaertlaan.

Uurrooster Drie Koningen van de Zottegemse Macekliersgilde 4 januari:
11 uur
Het Neerhof - Elst
14 uur
Huize Roborst - Roborst
15 uur
St.-Franciscus - Opbrakel
16 uur
Vlaamse Ardennen - Horebeke
17 uur
Privébezoek - Steenhuize
18 uur
Café Imeland - Leeuwergem
19 uur
Driebunderhof - Grotenberge
20 uur
Huis te Oudenhove - Sint-Goriks

Vrijdag 4 en 5 januari

Sterzingen
Dat vroeger (en nu nog) door de kinderen aan huis werd
gezongen, al dan niet met een draaiende ster, is alom
bekend.
Maar ook de ouderen trokken tot een tiental jaren terug
nog in grote groepen van huis tot huis, van familie naar
bekenden.
We vinden dit nu enkel nog terug onder de noemer van
een driekoningenfeest, waar in verschillende herbergen of

Uurrooster Drie Koningen van de Zottegemse Macekliersgilde 5 januari:
14 uur
De Vlamme - Erwetegem
15 uur
Bruggepark - Strijpen
16 uur
De Bron - Zottegem Centrum
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17 uur
18 uur
19 uur
20 uur
21 uur

Den Engel - Grotenberge
Lapaige - Zottegem Centrum
De Luchtbal - Strijpen
Samenzang Kerststal - Markt Zottegem
Meileken - Zottegem Station (Taptoe)

Velzeke. Kindercarnaval
OC Velzeke, 15.30 tot 18.30 uur
Inkom: 4 €
Animatie, kindergrime en dansinitiatie
Ouders en familie zijn gratis welkom
Zitplaatsen voorzien

De Sterzingers gaan op 5 januari voor de drieëndertigste
keer op stap met goud, wierook en mirre, al zingend met
muzikale begeleiding brengen we de kerstboodschap
onder de mensen.

Velzeke. Carnavalbal
OC Velzeke, deuren open 21.30 uur
Happy Hour tussen 22 en 23 uur
Inkom: 4 €

Uurrooster Koninklijke Hoogheden
10 uur
AZ St.-Elisabeth - Zottegem
11 uur
“St-Franciscusinstituut” - Velzeke
15.30 uur Dagverzorgingscentrum “Egmont” - Zottegem
17.30 uur Café “Imeland” - Leeuwergem: speciaal voor
kinderen
18.15 uur Café “Den Engel” - Grotenberge
19 uur
Café “De Hert” - Erwetegem
20 uur
Zangstonde aan de kerststal op de Markt
21 uur
Café “De Kring” - Zottegem
22 uur
Café “De Luchtbal” - Strijpen met ‘Taptoe’

Zaterdag 6 januari

Zottegem-Centrum. Carnaval
Minimum € 5500 aan geldprijzen (excl. ereprijzen).
De reclamewagens vertrekken om 18.15 u. in de Kastanjelaan. Onmiddellijk hierna komen de carnavalisten.
De reclamewagens stellen zich op in de Kastanjelaan,
tussen de Broeder Mareslaan en de Jules Lootenslaan. Zij
kunnen ter plaatse inschrijven tussen 17 en 18 uur. Wie zich
dan niet gemeld heeft, wordt niet meer toegelaten.
Kostprijs: € 30 per wagen (+ € 15 per aanhangwagen);
€ 15 per moto
De carnavalisten verzamelen in de Zwembadstraat.

Vrijdag 5 januari

Grotenberge.
Driekoningenviering - danscafé Gemeentehuis
Inlichtingen: 0493 67 45 57

Wegwijzer: Kastanjelaan - Godveerdegemstraat - Léonce
Roelsstraat - Sint-Annastraat - Frans De Beckstraat Gustaaf Schockaertstraat - Burgemeester Firmin De
Meyerstraat - Meerlaan - Hoogstraat - Zavel - Trapstraat Kazernstraat - Stationsplein - Stationsstraat - Markt Heldenlaan (rechts naar beneden) - ontbinding van de
stoet aan ’t Hof.

Sint-Goriks-Oudenhove. Stoet en koninglopen
Inschrijvingen:
- tot 6 januari om 18 uur in café Huys ’t Oudenhove,
Kruiswaterplein 1
- op 6 januari in het Ontmoetingscentrum van 18 - 20 uur

De verklede groepen en deelnemers aan de stoet moeten
zich laten inschrijven op de dienst toerisme, Markt 1:
* op 4 en 5 januari van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
* op zaterdag 6 januari van 10 tot 12 uur en van 14 tot 15
uur

Vertrek stoet: om 20.30 uur op het Traveins
Prijsuitreiking om 1 uur in het Ontmoetingscentrum van
Sint-Goriks-Oudenhove
Inlichtingen: tel 09 361 04 29 - 0468 10 97 74
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Maandag 8 januari

Bij de inschrijving wordt het deelnemingsreglement
meegegeven.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden omstreeks 23 uur in de
fuiftent van radio Mfm of op het mobiel podium op het
marktplein.

Zottegem-centrum. Carnaval- & dansnamiddag voor de
senioren
Feestzaal Bevegemse Vijvers - deuren open om 13 uur.
Vanaf 14 uur is er koffietafel.

Zondag 7 januari

Zottegem-centrum. Kindercarnaval
Alle ingeschreven kinderen ontvangen een naturaprijs.

Voor de muzikale animatie zorgt Leo’s Lifeband van 14.45
tot 19 uur.
Onnodig te vertellen dat deze musicus borg staat voor
een aangename namiddag, vol vrolijke muziek, zang en
dans.
Het toegangsgeld bedraagt 6 euro per persoon,
bijhorende koffietafel (koffie + boterkoeken) inbegrepen.
Kaartenverkoop: dienst toerisme, Markt 1, 09 364 64 64
Iedereen die verkleed is, krijgt een gratis drankbonnetje
van € 1,50.

Belangrijke geldprijzen worden toegekend aan groepen
met versierde wagens en worden dus beoordeeld door
een jury. Alle kinderen die deel uitmaken van zo ‘n groep
krijgen vanzelfsprekend een cadeautje.
Er worden opnieuw een jeugdprins & jeugdprinses
verkozen. De kinderen die hieraan wensen deel te nemen,
dienen dit te melden aan de inschrijvingstafel in café
Meileken.

De Seniorenkeizer Vic en Seniorenkeizerin Claudine
nodigen uit ten dans.
Voor iedereen zijn er prachtige, unieke carnavalmedailles,
hoedje en serpentines,… voorzien.
Keizer en Prins Carnaval zijn vanzelfsprekend ook van de
partij.

Programma:
Inschrijving: 13.30 - 14.15 uur in café Meileken, Stationsplein
9-10.
Hier zal een schminkstand worden opgesteld, waar de
kinderen zich kunnen laten grimeren.
Alle kinderen verzamelen in Café Meileken (Stationsplein)
tussen 13.30 u. en 14.15 u.
Vertrek kinderstoet: 14.15 u. op het Stationsplein
Parcours: Stationsplein - Stationsstraat - Markt - Heldenlaan - L. Demetsstraat - Grotenbergestraat - A. Gevaertlaan
Opgelet: nieuwe aankomstplaats!

© Danny Cantaert

Vanaf 15 uur in zaal van het Dienstencentrum Woonzorgcampus Egmont, ingang A. Gevaertlaan, show van
Clown Pico!
Tijdens de pauze verkiezing van de Jeugdprins en
Jeugdprinses. Inschrijven voor de verkiezing kan in Café
Meileken tussen 13.30 en 14.15 uur.
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Vrijdag 12 januari

Zondag 14 januari

Erwetegem. Stoet

Grotenberge. Popverbranding
Kerkplein om 19 uur

Inschrijving: Café De Brug vanaf 18 tot 19 uur
Stoet vanaf 20.11 t.e.m. 22 uur
Vertrek stoet: Klemhoutstraat: vorming van de
reclamestoet en de praalwagens om 19.45 uur
Ontbinding stoet: Kattenberg
Prijsuitreiking praalwagens rond 1 uur in feestzaal
Le Miracle aan de Smissenhoek te Erwetegem
Inlichtingen: 0474 32 34 57 (Ertegems Carnavalcomité)

Maandag 15 januari

Zottegem centrum - Sleutel teruggave
De symbolische stadssleutel wordt officieel
teruggegeven aan de heer burgemeester om 20.11 uur
in de raadzaal van het stadhuis.

Zaterdag 13 januari

Sint-Maria-Oudenhove. Driekoningenstoet
Inschrijving: café The Corner van 17.30 tot 18.30 uur
Vertrek stoet: Pijperzele om 19.30 uur
Prijsuitreiking: Ontmoetingscentrum, Hazestraat, om 00.30
uur
Prijzenpot: 3.500 €
Inlichtingen: 09 360 68 08
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Kermissen
2018

Zottegem centrum
20 mei

19 augustus

Elene
25 maart

9 september

Oombergen
11 februari

Erwetegem
26 augustus

11 november

St.-Goriks-Oudenhove
5 mei
14 oktober

22 juli

Godveerdegem
28 januari
30 september

St.-Maria-Oudenhove
1 april
20 mei

Grotenberge
10 juni

21 oktober

Strijpen
15 juli

2 december

Leeuwergem
1 juli

16 september

Velzeke
17 juni

7 oktober
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7 oktober

2 september
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CC ZOETEGEM

CC Zoetegem
tipt

De Toverfluit in een Note(n)dop
Klassieke muziek mét aperitief

Voorjaarsprogrammatie

Zondag 28 januari, 11 uur
In De Toverfluit in een note(n)dop brengen hoboïsten
Bram Nolf en Piet van Bockstal samen met actrice
Maaike Cafmeyer een pocketversie van dit meesterwerk.
De muziek is in hoofdzaak van de hand van Mozart-himself, in een anonieme historische instrumentatie voor
twee hobo’s. Maar daarnaast worden ook uitstapjes
gemaakt naar de 20e eeuw, met muziek van Britten (uit
de Zes Metamorfosen naar Ovidius), Isang Yun en Heinz
Holliger. De tekst is een Maaike Cafmeyeriaanse lezing
van het oorspronkelijke libretto…
€ 15

Walter Baele - No Man Show
Vrijdag 26 januari, 20 uur

Geacht publiek, hartelijk welkom maar ik ben er niet.
Zo begint de nieuwe show van Walter Baele. Zijn alter
ego’s moeten het deze keer alleen zien te redden. Wat
doen Martin Rigolle en co? Of is het rekenen op een
noodinterventie van koning Filip, onze premier en Willy
Naessens?
No Man Show is een onemanshow zonder de man voor
wie we allemaal zijn gekomen. Wat een vlotte avond
moest worden dreigt te eindigen in een nooit eerder
gezien brokkenparcours ... Met zijn mimiek en timing
creëert ‘de man van 1001 typetjes’ in enkele seconden
tijd een nieuwe fantasiewereld.
€ 16

Jan Jaap van der Wal - Schoon
Donderdag 8 maart, 20 uur

Twee jaar geleden viel Vlaanderen als een blok voor de
Nederlandse comedian Jan Jaap van der Wal en vice
versa. Zijn eerste exclusief voor Vlaanderen gemaakte
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Luik. En ook niet Boechout of Bilzen. Verrassing …
Belpop Bonanza Quattro maakt deel uit van een alsmaar
groter wordend geheel. De heren gaan platen uitbrengen
op hun eigen Belpop Bonanza Records. Jan heeft een
nieuw boek klaar met de mooiste verhalen uit de Belgische
popgeschiedenis.
€ 15

Film voor
kinderen

voorstelling, De Nieuwe Belg, kon overal rekenen op
uitverkochte zalen. Ook in de media was het moeilijk naast
Jan Jaap te kijken: van Café Corsari over Siska Staat Op tot
De Slimste Mens en De Ideale Wereld.
Ondertussen woont Jan Jaap deeltijds in Antwerpen.
Schoon is de tweede show die hij maakt speciaal voor en
in Vlaanderen. De liefde tussen Jan Jaap en z’n tweede
thuisland is nog niet bekoeld. Sterker nog, die is dieper
geworden.
In Schoon gaat hij verder in op alles wat mooi is aan
Vlaanderen. En pas op: de schoonheid kan ook zitten in de
lelijke dingen. De rafelrandjes, en scherpe hoekjes, en uitgewreven vlekken, ze zijn allemaal schoon. Het is maar
hoe u er naar kijkt. Met grappen die van absurditeit logica
maken en van logica absurditeit, belooft ’t een schone
avond te worden. We zien ons in ’t theater.
“Deze vluchteling is een blijver.” (Het Nieuwsblad)
€ 18

in CC Zoetegem
ZOOks, een familiefilm voor iedereen
vanaf 8 jaar tijdens de krokusvakantie
Woensdag 14 februari, 14 uur

Komt dat zien. ZOOks, een Vlaamse animatie film, een
hedendaags sprookje, een eco-adventure. Een tekenfilm
van de gebroeders Kristoff en Dimitri Leue, in uw CC!
ZOOks vertelt het verhaal van Robin, een rebels tienermeisje, dat naar het verboden woud trekt om de
mysterieuze verdwijning van haar moeder te onderzoeken.
Ze ontmoet er een “wilde jongen”. Hij weet wat er met
haar moeder gebeurd is. Wie is die jongen en slagen ze er
samen in om niet alleen hun families te herenigen, maar
ook de relatie tussen mens en natuur, de stad en het
woud te herstellen? Of gaat alles verloren?
ZOOks is gemaakt op basis van een klassieke animatietechniek, die ook Walt Disney gebruikte bij zijn legendarisch Sneeuwwitje. Bij deze techniek wordt eerst het
verhaal helemaal gefilmd - met échte acteurs - en vervolgens worden de acties en prestaties van de acteurs “overgetekend”. ZOOks stelt u dan ook voor aan de tekenfilm
versie van Matteo Simoni, Frank Focketyn, Warre
Borgmans, Wim Helsen, Tine Reymer en Wouter Hendrickx.
€ 7 - Info en tickets: www.cczoetegem.be
IV

Belpop Bonanza Quatro
Jan Delvauw & DJ Bobby Ewing
Zaterdag 17 maart, 20 uur

De apostels van de Belpop zijn terug. Jan Delvaux en dj
Bobby Ewing (aka Jimmy Dewit) hebben een nieuw
programma klaar met verrassende verhalen uit de vaderlandse muziekgeschiedenis. Belpop Bonanza Quattro is de
vierde theatershow van het melomane duo uit Leuven.
Aflevering 4 wordt even leerrijk, entertainend en grappig
als haar voorgangers. Maar ze steekt anders en
ingenieuzer in elkaar: het is een reisprogramma in vier
etappes. Delvaux en Ewing starten hun 4x4 en racen langs
vier plaatsen waar geschiedenis is geschreven door grote
namen uit binnen- en buitenland. Neen, niet Antwerpen of
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Schrijfmarathon

Amnesty International
Mensenrechten staan in december opnieuw volop in de

belangstelling, dankzij de jaarlijkse schrijfmarathon van
Amnesty International. Die vindt dit jaar plaats tot
31 december. Ook Zottegem doet mee.
Brieven schrijven en actie voeren voor mensen die in nood
verkeren omdat hun mensenrechten met voeten worden
getreden. Dat doet Amnesty International het hele jaar
door. De jaarlijkse schrijfmarathon in december is het
orgelpunt. Tijdens de schrijfmarathon worden in de hele
wereld honderdduizenden brieven en solidariteitskaartjes
geschreven voor een aantal personen of voor groepen van
mensen, van wie de mensenrechten ernstig worden
geschonden. Vorig jaar werden alle records verpulverd
met wereldwijd 4.660.774 brieven, kaartjes, tweets en
andere boodschappen.

Bezoek
de VR-lounge

Een handgeschreven brief met een persoonlijke boodschap: het blijft een ijzersterk actiemiddel. En zeker nu die
brief online versterking heeft gekregen van digitale media.
Eén op de vier schrijfacties van Amnesty treft doel:
iemand die onterecht opgesloten zit, wordt vrijgelaten;
een terdoodveroordeelde krijgt gratie; gevangenen krijgen
een humaner behandeling, folterpraktijken worden onderzocht, discriminerende wetten worden aangepast, …

Naar aanleiding van de Digitale Week geeft de

bibliotheek haar bezoekers de kans om uitgebreid kennis
te maken met virtual reality, als eerste bibliotheek van
Vlaanderen én als een van de eerste in Europa.
In de VR-lounge van de bib kunnen de bezoekers
boeiende 3D-content ervaren en kunnen ze in VR een
360°-visualisatie van de bestaande bibliotheken van de
regio bezoeken. Deze VR-lounge is een initiatief van
Regiobibliotheek Route 42 en Cultuurconnect.

Elke schrijfmarathon heeft zo zijn succesverhalen. Vorig
jaar voerde Amnesty International bijvoorbeeld actie voor
Máxima Acuña, een Peruaanse boerin. Er liep een rechtszaak tegen haar omdat ze weigert haar grond af te staan

Virtuele werkelijkheid of virtual reality is een techniek die
ondertussen al enige tijd een nieuwe evolutie in de media
en onze persoonlijke belevingswereld aankondigt. Slechts
weinigen mochten tot nu toe proeven van wat dit
spectaculaire medium te bieden heeft en waar de
toekomstmogelijkheden liggen. Nochtans volgen de
nieuwe ontwikkelingen op vlak van techniek en creatieve
invulling elkaar razendsnel op en leunt virtual reality
steeds dichter aan bij onze dagelijkse leefwereld. Daarom
creëerde Route 42 een VR-lounge die in de komende jaren
langs de andere bibliotheken kan reizen. Regiobib Route
42 organiseert ook workshops voor haar bezoekers waar
ze zélf 360°-opnames leren maken. Bovendien kan
iedereen gratis een 360°-camera uitlenen!
Hou zeker de FB pagina van de bib en van Regiobib Route
42 in de gaten!
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aan een groot mijnbouwbedrijf. Ze vreest dat het mijnafval de meren ernstig zal vervuilen en het leefmilieu van
duizenden mensen in gevaar zal brengen. In mei 2017
kwam het verlossende bericht dat ze niet langer
gerechtelijk vervolgd wordt.

Bibliotheek

Op vrijdag 15 december 2017 kunt u in de bibliotheek
tijdens de openingsuren uw brief komen schrijven.
Deelnemen aan de schrijfmarathon kan ook thuis, via uw
computer. Of u kunt zelf iets organiseren onder vrienden,
met collega’s of buren. We roepen iedereen op naar de
pen te grijpen en brieven te schrijven voor de slachtoffers
van mensenrechtenschendingen die tijdens de schrijfmarathon centraal staan.
Dit jaar kunt u onder meer schrijven voor tien Turkse
mensenrechtenactivisten, onder wie de directeur van
Amnesty International Turkije, Idil Eser. Ze werden begin
juli opgepakt en opgesloten, enkel en alleen omdat ze
opkwamen voor ieders rechten in Turkije.
Laat uw stem horen tegen dit onrecht en schrijf een brief
naar de Turkse autoriteiten om hun vrijlating te vragen.

Jeugdboekenmaand van
1 tot 31 maart

Meer info en alle schrijfacties vindt u op www.schrijfmarathon.be

Eureka! Wetenschap
en techniek

Boekenverkoop

W

etenschap en techniek, dat is de evolutietheorie. Dat is
een colafles die een fleecetrui wordt. Maar dat is eigenlijk
pas het laatste. Eerst is er de jonge Charles Darwin die
kevers verzamelt. De PMD-zak. Eerst zijn er vragen in de
kop. Nieuwsgierig zijn. Willen weten. Zoeken. Kijken. Iets
proberen. Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw
proberen. Eureka is het feestje dat daarbij hoort.

Regiobibliotheek
Route 42
op zaterdag 27 januari

Wetenschap en techniek, dat is kijken. Naar de mieren op
uw appeltaart bijvoorbeeld. Om dan ergens te lezen dat
zo’n beestjes ervoor zorgen dat wij überhaupt appels
kunnen eten. Als u dit weet, gaat u snel aardiger voor hen
zijn. Maar nog leuker is de nieuwe wereld die u ontdekt.
Zo zijn wetenschap en techniek overal. Hoe meer u kijkt,
hoe meer u ziet. Hoe meer u ziet, hoe meer u wilt weten.
En hoe meer u weet, hoe meer u ziet.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de zes bibliotheken
van Route 42 op zaterdag 27 januari een grote boekenverkoop met afgevoerde werken uit de bibliotheken van
Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-LievensHoutem en Zottegem.
Het aanbod wordt keurig onderverdeeld in jeugdboeken,
fiction en non-fiction voor volwassenen, tijdschriften, cd’s
en dvd’s. Zowel boeken- als muziekliefhebbers kunnen
deze zaterdag mooie koopjes doen!
Zaterdag 27 januari, Bevegemse Vijvers, 9-12 en 13-16 uur.
Toegang gratis

Tijdens de Jeugdboekenmaand ontvangt Bibliotheek
Zottegem verschillende jeugdauteurs. Marc De Bel, Jonas
Boets, Hilde Rogge, Peter Slabbynck en Reina Ollivier
brengen een aangepast programma rond het thema van
de Jeugdboekenmaand voor de leerlingen van het
Zottegemse basisonderwijs.
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Ridderzaalconcerten
seizoen 2017 - 2018
Zondag 28 januari

Zondag 6 mei 11 uur

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.
Info en tickets: www.gcdekluize.be

Machteld Brepoels (hoorn, lerares SAMWD), Luk Callens
(hobo) brengen samen met pianiste Gwendolyn Vankeirsbilck triomuziek van onder andere Reinecke en Brossé.
Info en tickets: www.cczoetegem.be
De “Ridderzaalconcerten” zijn een initiatief van de
Stedelijke Academie Muziek Woord Dans Zottegem, het
filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC De Kluize.

Ridderzaal Kasteel van Egmont

11 uur, GC De Kluize Oosterzele

Zondag 25 februari

11 uur, Ridderzaal Kasteel van Egmont

De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en
zeer gesmaakte kamermuziekconcerten in de stemmige
Ridderzaal van het Egmontkasteel in Zottegem. Sinds 2014
wordt dit initiatief uitgebreid met twee concerten in GC
De Kluize te Oosterzele.

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.
Info en tickets: www.cczoetegem.be

Met deze aperitiefconcerten wil de academie haar
aandacht vestigen op haar maatschappelijke en culturele
rol in de stad Zottegem, de gemeente Oosterzele en in de
ruimere regio. Zij richt zich op een divers publiek van jong
én oud waarbij klassiek en modern repertoire op een frisse
en toegankelijke manier worden gebracht.

Zondag 22 april

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

Ieder concert wordt uitgewerkt door een of meerdere
leraren, allen ervaren professionele musici. Zij stellen een
programma van een uur voor. Achteraf wordt een receptie
aangeboden door de stad Zottegem of de gemeente
Oosterzele.
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Record

aantal leerlingen

2017,
een waar
feestjaar

D

it schooljaar hebben zich maar liefst 1098 leerlingen
ingeschreven in onze academie: een nieuw record voor
SAMWD Zottegem.
Van deze 1098 leerlingen zijn er 73 kinderen en 29
volwassenen gestart met muziek in de lagere graad. Ook
onze klassen Suzuki viool/altviool en muziekinitiatie zijn
heel populair bij kinderen tussen 4 en 8 jaar. En ook de
dynamische Jazz en lichte muziekafdeling zit in de lift. In
totaal volgen er nu 815 leerlingen les in onze muziekafdeling.

voor SAMWD

Net zoals de muziekafdeling, doen ook de woord- en
dansafdelingen het zeer goed. Steeds meer leerlingen
vinden ook in deze richtingen de weg naar de academie:
121 in de woordrichting en 248 leerlingen in de dansrichting. Bij dans is er ook meer vraag bij de jongens. Daar zijn
we heel blij mee: vanaf de lagere graad voorzien we voor
hen dan ook een alternatief parcours. Heel wat leerlingen
combineren ook verschillende artistieke opleidingen die
onze academie aanbiedt.

I

n mei 2017 werd al 20 jaar cultuurklassen gevierd, maar in
SAMWD Zottegem hebben we nog meer redenen om te
feesten: ons filiaal Oosterzele wordt namelijk dit schooljaar 40 jaar en SAMWD Zottegem wordt maar liefst 50
jaar. Dit moet uiteraard gevierd worden:
Op vrijdag 17 november organiseerde het Filiaal Oosterzele
een feestvoorstelling, verzorgd door onze leerlingen, in de
Dekenale Kerk te Oosterzele. Het thema van de
voorstelling was “de maan”.

Deze cijfers bevestigen de absolute waarde van het
Deeltijds Kunstonderwijs in onze regio. De stad Zottegem
mag hier terecht fier op zijn.

Op zaterdag 18 en zondag 19 november vierden we in
SAMWD Zottegem het 50-jarig jubileum met tal van
concerten en voorstellingen door leerlingen én leraren.
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50 jaar
SAMWD
Een beetje
geschiedenis

Op 29 juni 1966 ontving de stad Aalst het verzoek van

Cursussen en uitbreiding
per schooljaar:

burgemeester Jules Matthijs van Zottegem om een
Zottegemse afdeling op te richtten van de Aalsterse
Muziekacademie.
De school werd geopend op 11 januari 1967 in de lokalen
van de gemeenteschool aan de Firmin Bogaertstraat.
187 leerlingen schreven zich in. Aanvankelijk kon men enkel
woord en muziek volgen in de academie. Een jaar later
werd ook gestart met dansonderwijs.

1967
1967 - 1968
1968 1969 1971 1977 1978 1985 1989 1990 -

Halverwege de jaren zeventig heeft men voor het eerst
meer dan 300 leerlingen. Secretaris Van den Meersschaut
vermeldt dan al: “Dit hoge leerlingenaantal schept grote
problemen wegens een gedurig tekort aan klaslokalen:
we zijn immers nog altijd ondergebracht in de Gemeenteschool in de F. Bogaertstraat”.
Inmiddels is de gemeente Zottegem gepromoveerd tot
stad, dus verandert de naam van Gemeentelijke school
naar Stedelijke school.

1969
1970
1972
1978
1979
1986
1990
1991

1991 - 1992
1998 - 1999
2000 - 2001

Op 1 september 1987 wordt er vanwege het ministerie een
belangrijke wijziging doorgevoerd: muziekscholen en
academies worden gelijkgeschakeld.
Een muziekschool was voorheen een onderwijsinstelling
van categorie 2, terwijl academies tot de 1ste categorie
behoorden.
De verschillen tussen de twee categorieën waren o.a.
verschillende wedden voor leerkrachten, meer
subsidiëring van cursussen in categorie 1, …

2002 - 2003
2003 - 2004
2006 - 2007

Vanaf 1 september 1990 worden we de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans.
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notenleer en dictie
piano, viool, klarinet, saxofoon,
dwarsfluit, voordracht
koperblazers, gitaar, ballet
cello, harmonieleer, toneel
samenspel
blokfluit
hobo, slagwerk
samenzang, muziekgeschiedenis
hoorn
algemene muziekcultuur, instrumentaal
ensemble, dramatische expressie,
algemene inleiding op de repetoirestudie, algemene artistieke
bewegingsleer, artistieke training
zang
accordeon, orgel, fagot, harp, altviool
geleidelijke overgang Gemeentelijke
Muziekschool Oosterzele (opgericht in
1977) naar Filiaal SAMWD Zottegem
vioolinitiatie - Suzuki methode
hoorn opnieuw ingericht als
afzonderlijke cursus
oprichting Jazz en Lichte Muziekafdeling, trombone kleuterdans
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Vestigingen

Firmin Bogaertstraat
Bij de start wordt gekozen voor de gebouwen in de Firmin
Bogaertstraat 12. Sinds meer dan 100 jaar is dit de locatie
van het gemeentelijk lager onderwijs. Als op 11 januari 1967
de eerste lessen dictie en notenleer moeten gegeven
worden zijn de klaslokalen ternauwernood klaar.
Een bureel of een wachtlokaal is er niet. Eind 1967 wordt
het schoolhuis (de woonst van schoolhoofd Arthur Van
Driessche, die op pensioen gaat) in gebruik genomen. In
de kleine, nog te renoveren kamers worden de lessen
piano, viool, klarinet en dwarsfluit gegeven. Op het
gelijkvloers krijgt de schooladministratie een onderkomen.
Met de uitbreiding van het leerlingenaantal worden
uiteindelijk alle klassen van de dagschool dubbel gebruikt.

2010, de Meerlaan
In 2010 mogen we de lokalen van het oud politiekantoor
aan de Meerlaan 48 in gebruik nemen.
Toekomst
De gebouwen van onze academie zijn doorheen de jaren
veel te klein geworden. Wij kijken samen met onze 1098
leerlingen uit naar het nieuwbouwproject aan de Sanitary.
Nog een beetje geduld…
AD

Verbouwingen
In 1985 begint men met de bouw van de auditiezaal met
kleedruimtes en een pianolokaal. In 1987 worden deze in
gebruik genomen. In de loop der jaren wordt er
gerenoveerd: nieuwe toiletten, centrale verwarming,
valse zolderingen, …
In 1993 worden de lerarenkamer en een bijkomend bureel
in gebruik genomen.
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STEDELIJKE ACADEMIE
BEELDENDE KUNST

Inschrijvingen
schooljaar 2017-18.

Sinterklaas

Een recordaantal volwassenen schrijft zich in voor een

brengt lekkers

opleiding aan de academie. Vooral de opties tekenkunst,
schilderkunst en keramiek zitten in de lift. Met een sterke
instroom, ruim 60 nieuwe eerstejaarsstudenten in de
hogere graad, kijken we positief naar de toekomst! Ook
de jeugd (6 - 18 jaar) blijft erg geïnteresseerd in
creatief beeldend werken. We sluiten af met 819
inschrijvingen, waarvan 196 in de hogere en maar liefst
613 in de lagere en middelbare graad.

Traditiegetrouw brengt de Sint ook voor de kinderen van

SABK wat lekkers. Op zaterdag 2 en woensdag 6 december rijdt hij (hopelijk) ook dit jaar de academie niet voorbij!

Tentoonstelling

Dag van de
academies

keramiek

Open deur

D

e studenten van het keramiekatelier belichten hun
werk, letterlijk én figuurlijk. In een totaal-installatie waarbij
licht een centrale rol speelt, toont men recent werk in de
academiegalerij. De tentoonstelling opent op dinsdag
5 december, 19 uur en is te bezichtigen tot vrijdag 22 december en dit tijdens de openingsuren van de academie.

Op zaterdag 3 februari

is het in Vlaanderen en Brussel
‘Dag Van De Academies’. Alle academies zetten zich op
één of andere manier positief in de kijker. SABK Zottegem
opent de deuren en nodigt iedereen uit om de academie
in volle activiteit te bezoeken. Van 13.30 tot 17 uur kunt u
kennis maken met de verschillende ateliers. In de galerij,
gangen en ateliers zijn er werken te zien van de studenten. Er zijn verschillende workshops waaraan alle kinderen
kunnen deelnemen. De leerkrachten staan ouders en
bezoekers graag te woord en in het academiecafé kan
nog gezellig nagepraat worden. Van harte welkom!

Info
A

lle nuttige info i.v.m. de werking van de academie kunt u
vinden op www.sabkzottegem of volg ons via facebook:
SABK Zottegem
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TOERISME

Schilderij
Egmont

als puzzel te koop
In de Raadzaal van het stadhuis hangt een monumentaal

Het prachtige schilderij werd door Martijn Mulder van
de Stichting Historisch Egmond, met toestemming van
stad Zottegem, gefotografeerd. De foto’s werden gebruikt om een puzzel van 1.000 stukken te maken. De
puzzel met een poster van het kasteel kost 15 euro en
kan verkregen
worden op de Dienst Toerisme en bij Cultuurwerking
Sotteghem.”

doek met daarop het Kasteel van Egmond-aan-den-Hoef.
Dat originele 16de-eeuwse werk van de Noordhollandse
meester Gillis De Saen wordt nu aangeboden in
puzzelvorm.
Het monumentale doek van 1,26 meter op 2,90 meter is
een echt pronkstuk in de Raadzaal van het Zottegemse
Stadhuis. Het werd gemaakt in opdracht van de Egmonts
en toont het slot en de kapel van de graven van Egmont
in hun volle glorie. Het werd indertijd aangekocht door de
‘Vrienden van het Kasteel van Egmont en zijn Museum’ en
hangt al sinds voorjaar 1968, ook een Egmontjaar, te
pronken in Zottegem. Eerst kreeg het een plaatsje in de
Ridderzaal van het Kasteel van Egmont, later kreeg het zijn
vaste stek in de Raadzaal van het Stadhuis.”

Wedstrijdje puzzelen in de Bib

Puzzelliefhebbers konden ook hun hart ophalen in de
Stadsbibliotheek. In de Letterkamer kon iedereen helpen
om enkele stukjes bij te passen. Wie mee puzzelt, kon
zijn naam achterlaten. Veertig personen namen deel. Eén
onder hen zal via lottrekking een puzzel krijgen.
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MUSEUM VOOR FOLKLORE

Verlichting
met olie- en
petroleumlamp
D

e petroleumlamp kwam omstreeks 1859 op de markt als
opvolger van de olielamp.
Bij de olielamp bestond de brandstof uit dierlijk of
plantaardig vet terwijl de brandstof bij de petroleumlamp
van organische oorsprong (aardolie) was. Petroleumlampen gaven opvallend meer licht dan de olielampen.

te verlichten. En tenslotte de hangende lamp die diende
als huiskamerverlichting. Deze moest wel recht boven de
plek hangen waar men het licht nodig had zoals bijvoorbeeld de eettafel.
De grotere petroleumlampen waren voorzien van een
lampenkap die gemaakt was in mat glas of melkglas. Dit
glas gaf een mooi zacht licht.

De Vlaamse snotneus is de zuiverste onder de koperen
olielampjes en was in de negentiende eeuw zeer
populair. Het is een koperen olielamp op een standaard
met een lange tuit aan de voorkant. Onder het deksel
steekt een potje met olie die in een tweede cylinder zit.
De olie die van de wiek afdruipt loopt terug naar het
tweede reservoirtje en wordt terug in het eerste gegoten.

Een variant is de stormlantaarn die geschikt was om licht
te blijven geven tijdens buitenwerkzaamheden in slechte
weersomstandigheden. Vandaar dat de glazen kop
omhuld werd door een metalen frame om te voorkomen
dat het glas brak. Een metalen handvat zorgde ervoor dat
de lamp gemakkelijk kon gedragen worden.
Deze lantaarn werd ook stallantaarn genoemd omdat de
boer deze gebruikte om ’s avonds het vee te controleren.

De petroleumlamp heeft een katoenen lont, kous genoemd, die in de petroleum hangt. Het brandstofreservoir
is in metaal, glas of porselein. Een stukje van de kous
wordt tussen een metalen omhulsel omhoog of omlaag
gedraaid om de vlam te regelen. De lamp wordt uitgedaan
door de kous zo lang naar beneden te draaien tot het
vlammetje dooft.

Op het einde van de negentiende eeuw werd de petroleumlamp verdrongen door de gloeilamp.

Openingsuren

Museum voor Folklore, Grotenbergestraat 162
(09 345 77 73, folklore@zottegem.be)
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur

Petroleumlampen zijn bekend geworden in drie
uitvoeringen. Het kleine lampje voor de verlichting van
bijvoorbeeld de slaapkamer. Een staande lamp vooral
gebruikt bij werkzaamheden binnenshuis om het werkvlak

AB
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O

ok in 2018 wil de jeugddienst activiteiten aanbieden
tijdens alle schoolvakanties. We beginnen met grabbelpasactiviteiten tijdens de krokusvakantie. Ook tijdens de
paasvakantie kan je dagelijks zowel op het speelplein als
in de Muze terecht voor grabbelpasactiviteiten. De jeugddienst organiseert ook jaarlijks enkele evenementen voor
jong en oud. Noteer deze voor dit voorjaar nu al in je
agenda.

Grabbbelpasactiviteiten
Krokusvakantie 2018

Tijdens de krokusvakantie voorzien we van maandag 12

tienermeisje, dat naar het verboden woud trekt om de
mysterieuze verdwijning van haar moeder te onderzoeken.
Ze ontmoet er een ‘wilde jongen’. Hij weet wat er met
haar moeder gebeurd is. Wie is die jongen en slagen ze er
samen in om niet alleen hun families te herenigen, maar
ook de relatie tussen mens en natuur, de stad en het
woud te herstellen?
Na de voorstelling gaan we traditiegetrouw nog knutselen
in De Foyer tot 17 uur.

tot en met vrijdag 16 februari een week vol activiteiten.
Deze vinden plaats in het Stedelijk Jeugdcentrum De
Muze, behalve op woensdag. Dan gaan we bij de collega’s
van het CC Zoetegem op bezoek.
12 februari - Maandag Koken - Zoete bekjes
14 tot 17 uur - 3 euro
We bakken en koken allerlei lekker zoete dingen: koekjes,
pannenkoeken, pudding,… en veel choco! Voor ieder wat
lekkers!

15 februari - Donderdag Koken - Het kip of het ei?
14 tot 17 uur - 3 euro
Wat was er eerst? Geen idee? Dat hoeft ook niet want
tijdens deze grabbelpasactiviteit maken we lekkere
receptjes klaar met kip en/of eitjes.

13 februari - Dinsdag Knutselen - Emoji’s
14 tot 17 uur - 3 euro
Deze namiddag staat in teken van ☺ emoji’s ☺: sleutelhangers, pins, deurhangers, … alles kan zolang er maar een
emoji opstaat!

16 februari - Vrijdag Knutselen - Feesten!
14 tot 17 uur - 3 euro
Vandaag bouwen we De Muze om tot een feestpaleis: we
spelen allerlei spelletjes, versieren het lokaal, maken
feesthapjes en dansen en springen tot mama of papa ons
komt halen!

14 februari - Woensdag ) Film - ZOOks (8+)
14 tot 17 uur - 7 euro - CC Zoetegem
ZOOks is een splinternieuwe Vlaamse animatiefilm/ecoadventure van de gebroeders Kristoff en Dimitri Leue.
De tekenfilm vertelt het verhaal van Robin, een rebels
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Grabbbelpasactiviteiten
Paasvakantie 2018

T

ijdens de paasvakantie organiseert de jeugddienst zowel
grabbelpasactiviteiten als de dagelijks speelpleinwerking.
Op het speelplein ’t Hemelrijk zijn alle kinderen tussen 4 en
15 jaar welkom, de grabbelpasactiviteiten worden georganiseerd voor alle kinderen tussen 5 en 12 jaar:

Inschrijven

voor grabbelpas en
speelpleinwerking

3 tot 6 april: dagelijks speelpleinwerking en
grabbelpasactiviteit
Opgelet: op Paasmaandag geen speelplein of grabbelpas.
9 tot 13 april dagelijks speelpleinwerking en
grabbelpasactiviteit

B

egin 2018 start de online verkoop voor grabbelpas en
speelpleinwerking.

De speelpleinwerking vindt plaats in het speelpleingebouw 't Hemelrijk - Hemelrijkstraat 1; de grabbelpasactiviteiten gaan door in het Stedelijk Jeugdcentrum
De Muze, Beislovenstraat 4.
Meer info op www.jonginzottegem.be

Via de website www.jonginzottegem.be kan je terecht in
onze webshop. Nadat je bent aangemeld, kan je inschrijven per halve/dag voor het speelplein en/of inschrijven
voor activiteiten of uitstappen.
Indien je geen account hebt via CC Zoetegem of de sportdienst, moet je als nieuwe gebruiker registreren. Nadien
kan je zowel voor de jeugddienst, sportdienst en
CC Zoetegem inschrijven en/of tickets bestellen.
Hiervoor klik je op ‘aanmelden als nieuwe gebruiker’
waarna je de registratieprocedure doorloopt. Als je alle
verplichte vakken ingevuld hebt, ontvang je een
activatiemail in je mailbox.

Openspelendag

en andere activiteiten

U kan inschrijven tot de dag zelf, let wel: bij grabbelpas
zijn de plaatsen beperkt. Uiteraard kan je tijdens de
openingsuren op de jeugddienst of op het speelplein ook
inschrijven. Op de website jonginzottegem.be onder
“online inschrijven” vind je een handig stappenplan. Indien
je nog vragen hebt, mag je gerust contact opnemen met
de jeugddienst.

Zondag 15 april: Openspelendag, 13.30 tot 18 uur
Zondag 17 juni: Cultuurkaravaan, 11 tot 17 uur
Zaterdag 23 juni: Wervel on stage. Vrij podium
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Zottegem
op alcoholvrije
Tournée

Ook in 2018 werken we aan een campagne om onze

mensen slapen beter, anderen hebben meer energie en je
werkt ermee aan een gezonder gewicht. Veel deelnemers
voelen zich gewoon beter in hun vel. In 2017 registreerden
122.460 Belgen zich via www.tourneeminerale.be waarbij 8
op 10 deelnemers geen alcohol dronk.

Zottegemnaren warm aan te moedigen om verstandig om
te gaan met alcohol. Je hebt niet per definitie alcohol
nodig om je te amuseren.
Dienst Welzijn, Onderwijs en Jeugd sloegen de handen
opnieuw in elkaar en werken gezamenlijk aan een campagne. Het project kadert in het lokaal gezondheidsbeleid
‘Zottegem, Gezonde Stad’, dat uitgestippeld werd samen
met Logo Gezondplus vzw. Ook binnen de Zottegemse
Jeugdraad staat dit thema in het kader van ‘100% positief
fuifbeleid’ centraal.
Door alle Zottegemse scholen hierin te betrekken en
jongeren ambassadeurs te maken van deze campagne
hopen we een zo breed mogelijk draagvlak te creëren bij
alle Zottegemnaren.

Bob en Bobbette rijden ook lekker in 2018

Maar we gaan een stapje verder in 2018 want we willen
dat de ‘mocktail van het jaar 2018’ ook na Tournée
minérale blijft bestaan. We merken dat het aanbod
alcoholloze alternatieven nogal schaars is op diverse
events. Dat betekent dat Bob en Bobbette gedoemd zijn
tot de reguliere frisdranken op een evenement of een
gezellig cafébezoekje.
Alle scholen slaan de handen in elkaar om een promoteam
samen te stellen en een brede campagne uit te werken.
We betrekken horecazaken, maken filmpjes, overspoelen
sociale media, voorzien recepten op bierviltjes, zorgen
voor marktacties, ... We werken samen met de horecazaken een ludieke actie uit waar een prijs aan verbonden
is. We streven ernaar om de mocktail van het jaar op
zoveel mogelijk plaatsen aan te bieden zodat ook Bob en
Bobbette een lekker ritje van en naar huis kunnen maken.

Mocktail van het jaar 2018

Ook dit jaar zetten Zottegemse scholen hun beste
alcoholvrije beentje voor om een heerlijke alcoholloze
cocktail - een zogenaamde mocktail - te prepareren.
Leerlingen van het Sint-Franciscus BUSO, KAZ Zottegem
en OLV College Campus Centrum werken samen aan een
recept ‘Mocktail van het jaar 2018’. Apéro Zero verzorgt in
dit kader diverse workshops voor de leerlingen van de drie
scholen. Een professionele jury selecteert uiteindelijk 1
mocktail.

Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol

De mocktail van het jaar 2018 vormt tevens het startschot
van de actie ‘Tournée Minérale’ die opnieuw loopt
gedurende de maand februari. Daarin gaan we de
uitdaging aan om een maand lang ‘nee’ te zeggen tegen
alcohol. Daar zijn voordelen aan verbonden: sommige
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Animatoren

Meer

gezocht

info

V

S

oor speelpleinwerking en Grabbelpasactiviteiten zijn wij
steeds op zoek naar speelse, creatieve, enthousiaste,
grappige, gemotiveerde, verantwoordelijke, sociale,
kindvriendelijke animatoren om onze activiteiten te
begeleiden.

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

Ben je 16 jaar of word je 16 in 2018? Voel jij je aangesproken in de omschrijving hierboven en wil je eens proeven
van ons aanbod? Neem dan zeker contact op met de
jeugddienst!
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HUIS VAN HET KIND

Zibo

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje

Iedere namiddag tijdens de schoolweek voorzien wij
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 gaan de kinderen
’s middags ophalen aan de school na hun middagmaal.
Nadat ze even geslapen hebben en uitgerust zijn, mogen
zij spelen en is er een lekker vieruurtje voor de kindjes.
Er is opvang voorzien tot 18.30 uur in ZIBO.

Opvang schoolvakanties

W

ij voorzien tijdens de vakantieperiodes in 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.
De herfstvakantie zit er reeds op maar noteer alvast in uw
agenda dat inschrijven voor de kerstvakantie 2017-2018
kan vanaf maandag 27 november 2017, voor de krokusvakantie vanaf 15 januari 2018 en voor de paasvakantie
vanaf 5 maart 2018 telkens om 8.15 uur.

Instapdata schooljaar 2017-2018:
Maandag 8 januari
Donderdag 1 februari
Maandag 19 februari
Maandag 16 april
Maandag 14 mei

Opvang woensdagnamiddag

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 opgehaald ’s middags op
hun school en naar ZIBO gebracht voor een leuke namiddag.

Kostprijs ZIBO

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

Opvang schoolvrije dagen

Wanneer de school een pedagogische studiedag heeft,
kan uw zoon/dochter steeds terecht in de ZIBO. Wij zijn
dan open voor alle schoolgaande kinderen tot 12 jaar van
7 tot 18u30.

Contact

Sofie De Roy, Kloosterstraat 40; 09 360 24 86;
zibo@zottegem.be
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Twinkeltje
Ruilwinkel

Twinkeltje: Laatavondshopping

Infoavond voor zwangeren: Zwanger?
Samen op weg…

S

inds september is ruilwinkel Twinkeltje elke derde
maandag van de maand geopend tot 19 uur. De laatste
keer voor dit jaar is dat dus op 18 december.
In Twinkeltje kan u baby- en kinderkledij ruilen tot maat
128. Het werkt als volgt:
1. U brengt proper gewassen kinderkledij of ander
bruikbaar materiaal naar Twinkeltje.
2. Elk stuk dat u binnenbrengt, wordt geteld en bezorgt u
punten op uw klantenkaart.
3. Voor dit aantal punten kan u naar hartenlust shoppen in
Twinkeltje, meteen of bij een volgend bezoek.

Op 11 december organiseren we een infoavond voor
zwangeren en hun partner in samenwerking met Kind &
Gezin en de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. Eerst komen we samen voor een hapje en een
drankje. Daarna volgt een interessante uitleg waarbij o.a.
vragen zoals “Hoe vraag ik kraamzorg aan? “Waar en wanneer vraag ik kinderopvang aan?” aan bod komen.
Inschrijven of meer info kan via:
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be of 09 360 53 72.
Welkom vanaf 19.30!

Iedereen is welkom!

Kerstkinderfuif

De kerstman komt dit jaar zijn beentjes losgooien in Huis
van het Kind Zottegem! Niemand minder dan 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!

Twinkelend verwenmoment voor mama

Elke eerste maandag en woensdag van de maand kunnen
mama’s zich laten verwennen: een voetbadje, een massage, een gezichtsmasker, … kortom, een uurtje tot rust
komen, welke mama houdt daar niet van?
Reserveer uw plaatsje via 0495 56 46 77!
Een verwenbeurt = 5 puntjes uit Twinkeltje!

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. Een bezoek van de Sint en
zijn zwarte pieten mag uiteraard niet ontbreken!
Op 6 december verwachten wij Hem en gaan we samen
liedjes zingen voor de goede wijze man! Wie zoet is, krijgt
lekkers….
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Zwembad
openingsuren

* Baantjeszwemmen: kassa gaat pas open om 8.30 uur,
geen kassadienst tussen 12 en 12.30 uur. Voorzie een
opgeladen toegangsbadge om de automatische poort
te gebruiken. Geen baantjeszwemmen tijdens de
schoolvakanties.

maandag: 7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
12 - 13.15 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (seniorenzwemmen*)
19 - 21.30 uur
dinsdag:

Effectieve zwemtijd is tot het sluitingsuur.
Toegang tot het zwembad tot 30 minuten voor
sluitingstijd.

7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 - 21.30 uur

Schoolvakanties (uitgezonderd juli en augustus): van 14
uur tot gewoon sluitingsuur.

woensdag: 7.30 - 9 uur (baantjeszwemmen*)
14 - 20 uur

Gewijzigde openingsuren

donderdag: 7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 - 21.30 uur
vrijdag:

7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
12 - 13.15 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 - 21.30 uur

zaterdag:

14 - 17 uur

zondag:

8.30 - 12.30 en 14 - 17 uur

Het zwembad zal gesloten zijn op:
- zaterdag 23 december 2017:
zwemwedstrijd zwemclub First
- zondag 24, maandag 25, dinsdag 26 december:
kerstperiode
- zondag 31 december en maandag 1, dinsdag 2 januari:
eindejaarperiode
- zondag 18 maart: zwemwedstrijd zwemclub First
- zondag 1 april: Pasen
- zondag 15 april: Freedive Duikwedstrijd
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Zwemlessen
vanaf januari
V

anaf januari start opnieuw een lessenreeks zwemmen
van 10 lessen. U kan inschrijven via de stedelijke webshop
vanaf 11 december 2017. De webshop gaat open om 20u
’s avonds. Indien u nog geen account heeft maakt u deze
best aan op voorhand.

Sportkampen

Op zaterdagvoormiddag zijn er zwemlessen voor baby’s,
peuters, kleuters en volwassenen.

in 2018

Data lessen van januari tot maart:
- 13, 20 en 27 januari
- 3, 10 en 24 februari (niet op 17 februari),
- 3, 10, 17 en 24 maart

Het boekje van de sportkampen zal in de loop van

januari kenbaar gemaakt worden via de stedelijke
website en Facebook pagina van Sportdienst Zottegem.
Inschrijven kan via de stedelijke webshop.

Hangjongeren

Interesse om sportkampen te begeleiden als
vakantiejob? Dat kan. De stedelijke sportdienst zoekt
jaarlijks tal van jobstudenten en sportmonitoren om de
sportkampen mee te ondersteunen. Daarnaast zijn er
ook jobstudenten nodig om de voor- en naopvang van
de sportkampen te begeleiden. De vacatures komen in
de loop van het voorjaar online op de stedelijke website.
Hou zeker de Facebook pagina van de sportdienst in de
gaten.

van en door
Zottegemse jongeren
Hangjongeren is een sportproject van en door

Zottegemse jongeren, gericht op sportieve, zinvolle
vrijetijdsbesteding. Het project begon met enkele
vrienden en is ondertussen uitgegroeid tot een gezellige
bende die dagelijks samenkomt aan de fit-o-meter van het
stedelijk sportcentrum Bevegemse Vijvers. Iedereen is
welkom, dagelijks na schooltijd. Je kan de hangjongeren
volgen op Facebook.
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Zottegem
in 2018

middagstad
van de 1000 km voor
Kom op tegen Kanker
O

p zaterdag 12 mei 2018, tijdens het hemelvaartweekend,
strijken enkele duizenden fietsers en supporters neer in
Zottegem. Onze stad is namelijk uitgekozen als een van de
middagsteden van de 9de editie van de 1000 km voor Kom
op tegen Kanker. Een hele eer voor Zottegem, dat trots is
om op deze manier mee te helpen in de strijd tegen
kanker.

Zottegem middagstad

Elke dag rijden de acht pelotons een lus, vanuit vaste gaststad Mechelen naar de middagstad en terug. Zottegem is
dus op zaterdag 12 mei middagstad, naast Boechout (donderdag 10 mei), Leopoldsburg (zaterdag 11 mei) en Harelbeke (zondag 13 mei).

Hoe zit de 1000 km in elkaar?

Een middagstad van de 1000 km is niet zomaar een stopplaats; de aankomst/het vertrek van de pelotons en de
uren voor en na (van ongeveer 11u tot 15u) zijn uitgegroeid
tot een gigantisch evenement op zich:
- Er wordt een heus rennersdorp uitgebouwd, waar
zowel toekomende als vertrekkende fietsers worden
onthaald, fietsen kunnen worden gestald, warme en
koude maaltijden worden voorbereid en verdeeld …
- De vier middagsteden strijden om de Trofee Langste
Erehaag, en proberen een zo lang mogelijke mensenketting te vormen om de pelotons warm te onthalen.
Het record staat op naam van Torhout, waar in 2016
maar liefst 3465 mensen werden geteld.
- Voor het publiek wordt een evenementendorp
ingericht, met optredens, kinderanimatie, eet- en drankstandjes …, verzorgd door de plaatselijke verenigingen.

De 1000 km is een fietsvierdaagse. De totale afstand
wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km, dus
twee etappes per dag. Die etappes worden gereden in
peloton, en telkens rijdt één lid van het team een etappe.
Elk team bestaat uit minimum één fietser (die dan de volle
1000 km fietst) en maximum acht fietsers (die dan elk een
etappe van 125 km fietsen).
De deelnemers gaan niet alleen de baan op, maar rijden in
peloton, volledig afgeschermd van het verkeer. Voor
iedereen is er een gepaste snelheid, met pelotons die aan
24, 27 of 30 km/u rijden. Flanders Classics, organisator van
onder meer de Ronde van Vlaanderen, heeft de praktische
organisatie in handen.
Deelnemende teams dienen een bedrag van 5000 euro in
te zamelen om te mogen starten. De netto-opbrengst van
het evenement gaat naar biomedisch kankeronderzoek, in
2017 ruim 4 miljoen euro.
Meer weten? Ga naar www.1000km.be.

De komende maanden stellen Kom op tegen Kanker, Flanders Classics en wij alles in het werk om er op 12 mei 2018
een absolute topdag van te maken.
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Redderscursus

Like

onze facebookpagina
B

lijf op de hoogte van de verschillende evenementen,
laatste nieuwtjes, foto’s, … via onze Facebookpagina.
Via volgende link kan je onze pagina liken:
https://www.facebook.com/sportdienst.zottegem

Via de opleiding Hoger Redder kan je het brevet van

Basisredder behalen of het brevet van Hoger Redder. De
basisredder kan enkel aan de slag in zwembaden die max.
1,40 m diep en max. 100 m² groot zijn. Voor alle andere
zwembaden en openluchtzwemgelegenheden is het
brevet van Hoger Redder vereist (Vlarem).

Voor alle
inlichtingen

Toelatingsvoorwaarden Basisredder

• min. 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start
• 200 m kunnen zwemmen

Toelatingsvoorwaarden Hoger Redder

of reservaties

• Min. 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start.

Op zaterdag 13 januari start de nieuwe redderscursus.
Deze cursus gaat over 14 weken en bestaat uit 60 uren
(theorie & praktijk). Kostprijs: 230 euro.

S

tedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1
09 364 53 20 - sportdienst@zottegem.be

Inschrijven

BC/ RD/ JZ

Contacteer Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool:
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/
Meer info over deze cursus
Contacteer Redfed - De Vlaamse Reddingsfederatie:
http://www.redfed.be
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Nieuwe
plannen

‘Voedseltuin Rijkbos’

Bedoeling is dat het perceel van 1,5 hectare op Rijkbos de
komende jaren samen met vrijwilligers en partnerorganisaties kan uitgroeien tot een groen paradijsje waar ook
diverse gemeenschapsvormende activiteiten kunnen
plaatsvinden.

Dit jaar werd in Elene op vierkantshoeve ‘Rijkbos’ gestart

met een sociaal-ecologisch samentuinproject. Twee
verschillende ploegen van elk een tiental mensen gingen
wekelijks aan de slag in de gezamenlijke biologische
moestuin. Naast specifieke doelgroepen zoals mensen
met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een
beperking kwamen ook andere bewoners uit de omgeving
mee helpen in dit project. Het leverde in het eerste werkjaar niet alleen een overvloedige oogst op maar ook vele
warmmenselijke ontmoetingen. Het bijzondere aan dit
project is dat iedereen er welkom is, voorbij de etiketten.
Via dit project wordt het deugddoende van het werken in
de natuur gekoppeld aan het creëren van nieuwe sociale
contacten.

Voor het nieuwe werkjaar zoekt Voedseltuin Rijkbos nog
vrijwilligers met groene vingers en/of een sociaal hart die
zich graag willen inzetten voor dit ecologisch en sociaal
project. Zo willen we graag een aantal nieuwe mensen
vinden die zich willen engageren binnen de gezamenlijke
moestuin, mensen die bereid zijn mee te helpen bij een
feestelijke activiteit, enz. Interesse? Meld u aan bij projectcoördinator Filip Loobuyck, 0486 08 32 42 of
filip.loobuyck1@telenet.be. Volg Voedseltuin Rijkbos ook
op facebook: www.facebook.com/VoedseltuinRijkbos
Een project van Beweging van Wakkere Geesten vzw
i.s.m. Velt vzw, PC Sint-Franciscus-De Pelgrim, Beschut
Wonen De Vlaamse Ardennen, PZT Het Akkoord, tweb
vzw, De Hoop vzw, Natuurpunt Zwalmvallei, Velt Land
van Rhode, Steunpunt Welzijn en Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender.

In 2018 wil ‘Voedseltuin Rijkbos’ graag een aantal nieuwe
stappen in het project realiseren. Zo zullen we starten met
een biologische bloemen(pluk)tuin waar kleurrijke
seizoensbloemen groeien die kunnen dienen als prachtig
veldboeket. Ook zal er een eetbare bostuin aangeplant
worden met allerlei fruitbomen en bessenstruiken. Daarnaast voorzien we ook ruimte voor een aantal dieren,
bijenkasten, een vuurplek, enz.

Met de van steun van Leader, Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling, OCMW Zottegem en de
stad Zottegem.
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zondag 10 december

Zaterdag 16 december

RUILVERGADERING

SPROOKJES ENZO & PROGETTO BAGLIORI
INCONTRI#ZOTTEGEM (3-103J)

Organisatie: Postzegelclub Egmont

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be

10-12 uur, Meileken, Stationsplein 9

16 uur, Egmont park Zottegem, Heldenlaan

Dinsdag 5 december
THE OTHER SIDE OF HOPE

Maandag 18 december

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be

ALLEMAAL FAMILIE

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Woensdag 6 december

DIPPY & DOPPY SINTERKLAASSHOW + VERWELKOMING
VAN SINT EN PIETEN

Dinsdag 19 december
FILM FEST GENT ON TOUR

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

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Donderdag 7 december

DOMUS VOBISCUM - DOOR MARK DE BIE, AUTEUR

Woensdag 20 december

Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3

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

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be
14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

Zondag 10 december

KERSTKINDERFUIF

WERELDLICHTJESDAG 2017

Inlichtingen: administratie.hvk@ocmw.zottegem.be
14 uur, Huis van het Kind Zottegem, Kloosterstraat 40

zie p. 54

Dinsdag 26 december

Dinsdag 12 december

WAFELENTOCHT

LE FIDÈLE

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

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be

08 uur, Bevegemse vijvers feestzaal, Bevegemse
Vijvers 1

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18
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Donderdag 4 en vrijdag 5 januari

Zaterdag 13 januari

STERZINGEN

SINT-MARIA-OUDENHOVE. DRIEKONINGENSTOET

zie p. 23-24

zie p. 26

Vrijdag 5 januari

Zondag 14 januari

GROTENBERGE. DRIEKONINGENVIERING

GROTENBERGE. POPVERBRANDING

zie p. 24

zie p. 26

SINT- GORIKS-OUDENHOVE. STOET

RUILVERGADERING
Organisatie: Postzegelclub Egmont

zie p. 24

10-12 uur, Meileken, Stationsplein 9

VELZEKE. KINDERCARNAL EN CARNAVALBAL

ODE AN DIE FREUNDE, NIEUWJAARSCONCERT
DAVIDSFONDS ZOTTEGEM

zie p. 24

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: 09 360 01 47, danny.delooze.dfz@gmail.co

Zaterdag 6 januari

17 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

ZOTTEGEM-CENTRUM. CARNAVAL
zie p. 24-25

Vrijdag 26 januari

WALTER BAELE - NO MAN SHOW

Zondag 7 januari

zie p. 28

ZOTTEGEM-CENTRUM. KINDERCARNAVAL
zie p. 25

Zondag 28 januari

MAAIKE CAFMEYER, BRAM NOLF & PIET VAN BOCKSTAL
- DE TOVERFLUIT IN EEN NOTE(N)DOP

Maandag 8 januari

zie p. 28

ZOTTEGEM-CENTRUM. CARNAVAL & DANSNAMIDDAG
VOOR SENIOREN
zie p. 25

Zondag 11 februari
RUILVERGADERING

Organisatie: Postzegelclub Egmont

Vrijdag 12 januari

10-12 uur, Meileken, Stationsplein 9

ERWETEGEM. STOET
zie p. 26

Woensdag 14 februari
ZOOKS

zie p. 29
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Zondag 25 februari

Zaterdag 17 maart

RIDDERZAALCONCERT
ANNE VAN MELCKEBEKE & MICHELINE DE WAELE

JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING - BELPOP BONANZA
QUATTRO

zie p. 32

zie p. 29

Zaterdag 3 maart

Woensdag 21 maart

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be

DIE VERDAMMTE SPIELEREI - NACHTVORST

TUNING PEOPLE & DE MAAN - BONTE NACHT (5+)

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 18

15 uur, Fuifzaal Bevegemse vijvers,
Bevegemse Vijvers 1

Donderdag 8 maart

Donderdag 22 maart

JAN JAAP VAN DER WAL - SCHOON

FABULEUS & MOLDAVIË / RANDI DE VLIEGHE POPCORN

zie p. 28-29

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: 09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be

Zondag 11 maart

20 uur, Fuifzaal Bevegemse vijvers,
Bevegemse Vijvers 1

RUILVERGADERING

Organisatie: Postzegelclub Egmont
10-12 uur, Meileken, Stationsplein 9
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De e-sigaret
een vloek
of een zegen?

- Er meer onderzoek nodig is naar de risico’s en gevolgen
van het dampen van e-sigaretten.
- Jongeren er beter afblijven.

Er zijn ook een aantal verschillen:

E-sigaret
Bevat meestal nicotine
Hervulbaar
Duurder
Neutraal ontwerp
Vaak gebruikt om te stoppen met roken
Shisha-pen
Bevat meestal geen nicotine
Niet hervulbaar
Lage prijs
Ontwerp gericht op jong publiek
Kan de drempel voor jongeren verlagen om te roken

Het gebruik van de e-sigaret zit duidelijk in een stijgende

lijn. Over de risico’s die ermee gepaard gaan, is er heel wat
discussie.

Wist je dat?

- De e-sigaret en shisha-pen grotendeels hetzelfde zijn.
- De vloeistof wordt verhit en omgezet in damp die
wordt ingeademd.
- Het roken van e-sigaretten in gesloten publieke ruimtes
verboden is.
- De verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 16
jaar verboden is.
- De verkoop van e-sigaretten met nicotine via het
internet verboden is sinds 17/01/2017.
- Een shisha-pen zonder nicotine ook tot de categorie
elektronische sigaretten behoort.
- De e-sigaret geen erkend rookstopmedicijn is. Je gaat
dus beter bij een tabakoloog langs.
- Er beter geen e-sigaretten in gesloten ruimtes worden
gerookt waar ook kinderen zijn.

Inlichtingen

Bij de drugbegeleider van PISAD
Geraardsbergen - Lierde - Brakel - Horebeke - Zottegem Herzele - St-L.-Houtem: info@pisad.be 0499 57 84 94 0499 57 84 90 - 0499 57 84 97
Deze bijdrage is gebaseerd op informatie van FOD
Volksgezondheid, Veiligheid en Leefmilieu; Vlaams
Instituut Gezond Leven en VAD.
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Maandelijkse
logiesconsults

Wereldlichtjesdag

bij Toerisme
Oost-Vlaanderen

ter herdenking
van alle overleden
kinderen

W

ist u dat al wie tegen betaling een kamer/studio/
woning aanbiedt en hiervoor promotie maakt via eigen
kanalen of die van derden (vb. Airbnb, Booking.com) de
Vlaamse logieswetgeving moet naleven?
Baat u reeds een logies uit en heeft u vragen bij de
wetgeving?
Wilt u starten met een logies in Oost-Vlaanderen?
Toerisme Oost-Vlaanderen organiseert - gratis en
vrijblijvend - maandelijks logiesconsults om (startende)
logiesaanbieders in Oost-Vlaanderen te informeren en te
adviseren over de specifieke uitbatingsregelgeving en wat
er allemaal bij komt kijken.

O

p zondag 10 december worden alle overleden kinderen
gedenkt met warme teksten en gedichten.
Kinderkoor Bevegem zorgt voor sfeervolle muziek.
Om 19 uur worden kaarsjes aangestoken als teken van
steun aan alle families van overleden kinderen. De kaarsjes
worden aangeboden door de Praatgroep OVOK
Zottegem.

Waar, wanneer en hoe

Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel willen
deelnemen, kunnen een kaarsje aan hun voorgevel
plaatsen.

- PAC te Gent, Woodrow Wilsonplein 2
- maandelijks op woensdagvoormiddag (10u-12u)
- volgende sessies:
6 december
24 januari, 21 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei en
27 juni

Afspraak om 18.30 uur in het park van het Kasteel van
Egmont.

Inschrijven is noodzakelijk. Minimaal 3 - maximaal 10
uitbaters in opstart per sessie. Naast een algemene
toelichting ook de mogelijkheid tot individuele
vraagstelling.
Contacteer daarvoor de logiesconsulenten van Toerisme
Oost-Vlaanderen:
theo.de.meyer@oost-vlaanderen.be en
deborah.ongena@oost-vlaanderen.be .
54

GOED OM WETEN

Als u leert
staat u sterker

Ik geef het

Leerpunt Centrum voor Basiseducatie organiseert gratis

op een briefje

cursussen voor volwassenen.

Alles verandert snel en u wilt graag mee zijn. Leerpunt
help u om in uw eigen tempo uw kennis op te frissen en
te versterken.

D

e juiste brief in de juiste brievenbus, dat is onze
opdracht, elke dag opnieuw…
bpost behandelt gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000
pakjes … per dag! Zoals voor het adresseren van elektronische post of voor het vormen van telefoonnummers,
moeten een aantal regels in acht genomen worden om de
taak van uw postbode te vergemakkelijken.

Alle lessen vinden in Zottegem plaats in het Lokaal
Dienstencentrum Egmont, Arthur Gevaertlaan.

Contact

www.leerpuntzovl.be - info@leerpuntzovl.be
054 32 61 29

Laten we eerst kijken naar het adres…

Het adres is de enige informatie die aangeeft voor wie
een boodschap bestemd is.
1. Het adres moet volledig zijn. Het bestaat uit minstens 3
onmisbare lijnen
• De naam van de bestemmeling
• De straatnaam, gevolgd door het huisnummer (en
waar nodig het busnummer, dat voorafgegaan wordt
door het woordje “bus”)
• De postcode en de plaatsnaam
2. Het adres moet correct zijn: een straat is bij voorbeeld
geen laan
3. Het adres moet in de juiste vorm en op de juiste plaats
op de omslag staan
De manier waarop je het adres op de omslag aanbrengt, is
belangrijk. Hierna enkele regels terzake:
1. Schrijf leesbaar en met voldoende contrast (rode,
groene, … inkt, fluo en inversie (witte letters op
donkere achtergrond)) zijn te vermijden.
Zorg voor voldoende afstand tussen de regels en lijn op
het adres links uit. Als je een vensteromslag gebruikt, let
er dan op dat het adres steeds leesbaar blijft in het
venster.
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2. Als het adres een busnummer bevat, vermeld dat
busnummer en laat het voorafgaan door het woordje
“bus” of “box”. Gebruik geen “B, b-bt,#,-,/ “enzovoort.
3. Laat een ruimte van 3 centimeter van de onderkant vrij
voor het drukken van de interne streepjescode, die
toelaat de juiste bestemming te kiezen voor de
zending.
4. Gebruik geen “B, BE, NL, FR “… ISO-code voor de
postcode. Deze kan de sortering in de war sturen. Stuur
je een zending naar het buitenland, schrijf dan de naam
van het land van bestemming in hoofdletters onder de
lijn met de postcode en de plaats van bestemming.

- de toegang tot de brievenbussen is permanent vrij en
zonder gevaar
- de opening van uw brievenbus is minstens 23 cm breed
en 3 cm hoog
- uw brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote
omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten
- de opening van uw brievenbus bevindt zich op 70 tot
170 cm van de grond
- de nummering van uw brievenbus is zichtbaar en
leesbaar vanaf de straat
- als verschillende busnummers toegewezen werden aan
een huisnummer, moeten de busnummers zichtbaar en
leesbaar vermeld worden op of in de onmiddellijke
nabijheid van de respectieve brievenbussen. De nummering volgt een logische volgorde en is bij voorkeur
opgebouwd uit cijfers.
- nuttig maar niet verplicht: breng de naam van alle
bewoners aan op de brievenbus.

Aan het eind van de weg van de brief …
jouw brievenbus

Hieronder vindt u de belangrijkste wettelijke bepalingen
rond afmetingen en plaatsing van uw brievenbus.
- uw brievenbus staat aan de rand van de openbare weg.
In gebouwen met minstens 4 wooneenheden, moeten
de brievenbussen op de toegangsdeur geplaatst
worden, of op het gelijkvloers in een goed verlichte en
gemakkelijk toegankelijke ruimte.
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