WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten
Binnenkort start traditiegetrouw ook de jaarlijkse
bebloemingsactie van de Zottegemse middenstand. Zet
mee uw bloemetje buiten en geef zo extra kleur aan onze
stad. De natuur en uw buurt zullen u dankbaar zijn, en wie
weet val je er mee in de bloemen!

Het voorjaarsseizoen is weer volop aan de gang en dat
betekent in onze contreien maar een ding: de Vlaamse
voorjaarskoersen zijn er weer!
Ook in Zottegem doen we er alles aan om de wielerliefhebber aan zijn trekken te laten komen. We vieren voor
het tweede jaar op rij de doorgang van de Ronde van
Vlaanderen als Dorp van de Ronde, we bereikten een
akkoord met de Belgische Wielrijdersbond, om samen met
Herzele en Sint-Lievens-Houtem de komende zes jaar het
Belgisch Kampioenschap wielrennen voor verschillende
leeftijdscategorieën te organiseren, met als hoogtepunt
de aankomst van het BK bij de elite in Zottegem in 2024
en we ontvangen op zaterdag 12 mei duizenden wielertoeristen als middagstad van de ‘1000 km voor Kom op
Tegen Kanker’. Bij deze laatste zal er ook een gratis
evenementendorp zijn met heel wat animatie voor jong
en oud en verwelkomen we onze renners met een zo lang
mogelijke erehaag. Noteer dus alvast met stip in je
agenda!

Tot slot wil ik graag ook uw aandacht vestigen op onze
zwerfvuilactie ‘Poets 2018’. De strijd tegen sluikstorten
blijven we onverwijld voeren, via sensibilisering bij onze
jeugd en strenge bestraffing van de overtreders. Maar met
deze actie willen we de problematiek nog eens extra
onder de aandacht brengen. We hopen dan ook dat we
samen met u en de vele Zottegemse scholen en
verenigingen die deelnemen, onze stad een grondige
opkuisbeurt zullen geven en zwerfvuil uit onze stad zullen
bannen.
Ziezo, dit alles en nog veel meer kan u terugvinden in dit
magazine. Ik wens u alvast veel leesplezier toe en hoop u
binnenkort te mogen begroeten op een van de talrijke
voorjaarsactiviteiten in onze stad!

Het Egmontjaar is nu al enkele maanden ver en met onder
meer de prachtige wagens tijdens de carnavalsstoet en de
indrukwekkende vertoning van ‘Egmont de musical’ is het
jaar alvast zeer goed ingezet. Maar we hebben nog heel
wat Egmont-gerelateerde activiteiten voor u in petto,
zoals binnenkort op het stadhuis tijdens de Erfgoeddag.
Kom er alles over te weten in dit magazine of neem een
kijkje op onze website voor het hele Egmontprogramma.

Jenne De Potter
Burgemeester
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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 dins-, woens- en donderdag

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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Zottegem
in 2018
middagstad
voor 1000 km van
Kom op tegen Kanker
O

p zaterdag 12 mei, tijdens het Hemelvaartweekend,
strijken enkele duizenden fietsers en supporters neer in
Zottegem. Onze stad is uitgekozen als één van de
middagsteden van de negende editie van de 1000 km
voor Kom op tegen Kanker.

tegem is op zaterdag 12 mei middagstad, naast Boechout
(donderdag 10 mei), Leopoldsburg (vrijdag 11 mei) en
Harelbeke (zondag 13 mei).
Een middagstad van de 1000 km is niet zomaar een
stopplaats; de aankomst/het vertrek van de pelotons en
de uren voor en na zijn uitgegroeid tot een gigantisch
evenement op zich.

Hoe zit de 1000 km in elkaar?

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 zamelen een bedrag van 5000 euro
in om te mogen starten. De netto opbrengst van het
evenement gaat naar biomedisch kankeronderzoek. In
2017 werd zo ruim 4 miljoen euro opgehaald.

Evenementendorp

Tussen 10.30 en 17 uur valt er heel wat te beleven in en
rond het evenementendorp op een deel van de parking
aan de Bevegemse Vijvers. Voor en na de doortocht van
de renners kan je genieten van verschillende optredens,
(kinder)animatie, eten en drinken … We maken er een
echt volksfeest van, waarvan de opbrengst volledig naar
Kom op tegen Kanker gaat.
Om het evenementendorp vorm te geven en er zoveel
mogelijk mensen te kunnen ontvangen, doen we een
oproep. We nodigen alle denkers en doeners, verenigingen en organisaties uit om van 12 mei een absolute
topdag te maken.

Vorm mee de langste erehaag!

Zottegem geeft de renners graag een warm welkom.
Daarom nodigen we graag iedereen uit om een zo lang
mogelijke mensenketting te vormen! We gaan de concurrentie aan met de drie andere middagsteden om de
trofee van de Langste Erehaag te winnen! Het record

Zottegem middagstad

Elke dag rijden de acht pelotons een lus, vanuit vaste
gaststad Mechelen naar de middagstad en terug. Zot5
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Praktisch

staat op naam van Torhout, waar in 2016 maar liefst 3.465
mensen werden geteld. Zottegem, op naar 4000!
De erehaag wordt gevormd vlak voor de aankomst van
de pelotons, tussen 11.30 en 11.45 uur. De eerste renners
worden verwacht rond 12 uur! Een gerechtsdeurwaarder
komt alle deelnemers tellen.
Onze stadsreuzen zijn alvast van de partij. Maar ook de
dames en heren van ’t Schoon Vertier, Puurlain, Orkest
Bazart, Mme 2 Cheveux en anderen zorgen ervoor dat je
je niet snel zal vervelen in de erehaag.

Zaterdag 12 mei, 10.30 tot 17 uur, site Bevegemse Vijvers.

Verkeersregeling

Het centrum van Zottegem zal gedurende de hele dag
bereikbaar blijven voor doorgaand verkeer. Van 10 tot 15
uur zullen diverse straten in de omgeving van Bevegem
verkeers- en parkeervrij gemaakt worden. De verschillende pelotons worden gedurende het volledige traject
begeleid door de federale politie. Zij zorgen voor een
veilige passage van de renners in de straten die niet verkeersvrij zijn.

Werk mee aan dit mooie initiatief

Kruis zaterdag 12 mei aan in uw agenda.
Alle verenigingen en vrijwilligers zijn van harte welkom
om mee te werken aan dit mooie initiatief. Of kom mee
de pelotons onthalen in de langste erehaag van het land!
Maak spandoeken, kom als vereniging, breng familie en
vrienden mee en geef de fietsers een fantastisch welkom
in Zottegem! Heeft u zin om mee de schouders onder dit
project te zetten, als individu of met je school, bedrijf of
vereniging? Mail naar 1000km@zottegem.be

Parkeermogelijkheden

De omgeving Bevegem zal tijdelijk minder makkelijk
bereikbaar zijn, probeer dus zoveel mogelijk op alternatieve wijze naar het evenement te komen.
Er is een fietsparking voor bezoekers voorzien op de site
van de Bevegemse Vijvers. Wie toch met de auto komt
kan deze parkeren op:
• parking NMBS
• parking ASZ Sint-Elisabeth
• parking OCMW
Opgelet! De parking van de Bevegemse Vijvers is niet
toegankelijk!
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Groet van
Marc Michils

Directeur
Kom op tegen Kanker

Beste Zottegemnaren,

Onze mensen hebben de afgelopen maanden al een
enorm enthousiasme mogen ervaren bij iedereen die er in
Zottegem hard aan werkt om er een spetterende dag van
te maken op 12 mei. Een middagstop van de 1000 km staat
sowieso garant voor kippenvel, plezier, een warm gevoel
onder duizenden mensen samen … En ik heb zo een
vermoeden dat het aan de Bevegemse Vijvers nog ietsje
straffer zal worden. Dus zorg zeker dat je erbij bent!
Jullie hebben trouwens de kans om absoluut de strafste
Oost-Vlaamse stad te worden. Want al voor de zevende
keer reiken we de Trofee van de Langste Erehaag uit, maar
nog geen enkele keer is die naar Oost-Vlaanderen gegaan.
Ninove moest vorig jaar nipt de duimen leggen tegen het
Limburgse Bocholt. Dus aan alle Zottegemnaren: geef
onze pelotons de gigantische erehaag die ze verdienen,
en heel veel succes in de strijd met Boechout, Leopoldsburg en Harelbeke!

Het hemelvaartweekend komt er weer met rasse
schreden aan, en hoe rasser, hoe beter. Want het wordt
weer een ongelofelijk mooi weekend! Al voor het
negende jaar op rij trappen we dan samen tegen kanker.
Met enkele duizenden deelnemers fietsen we vier dagen
lang door heel Vlaanderen, en steken we op die manier
(ex-)kankerpatiënten en hun naasten een enorm hart
onder de riem.
Bovendien verleggen we ook een serieuze steen in de
strijd tegen kanker. Want met een 1000-tal deelnemende
teams, die elk 5000 euro inzamelen om te mogen starten,
zijn we nu al zeker dat we zo’n vijf miljoen euro zullen kunnen uitgeven aan broodnodig klinisch kankeronderzoek.
Onderzoek dat als doel heeft de overlevingskansen en de
levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren én waar de
financiële nood het hoogst is.
In eerste instantie zijn het die honderden teams die voor
dit gigantisch bedrag zorgen, maar zonder alle supporters,
partners, gaststad Mechelen … en zeker ook zonder de
middagsteden zou er geen 1000 km bestaan. Dus bij deze
alvast een heel dikke merci aan heel Zottegem dat jullie
ons op zaterdag 12 mei willen ontvangen.

Veel plezier op 12 mei en tot dan!
Sportieve groet,
Marc Michils
Directeur Kom op tegen Kanker
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Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 5 december 2017 van de Intercommunale
Westlede werden goedgekeurd.

gemeenteraadsvergaderingen van 16 oktober,
20 november en 18 december 2017.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 11 december 2017 van SOLvA werden
goedgekeurd.

16 oktober

De statuten projectvereniging ‘Wijk-werken’ werden
goedgekeurd.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 19 december 2017 van ILvA werden
goedgekeurd.

De agenda en de beslissingen, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Fingem in Intergem,
statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor
de algemene vergadering van 14 december 2017 van
Intergem werden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor de
aankoop van een vrachtwagen 6x4 voor de dienst wegen
werden goedgekeurd.

De agendapunten en de beslissingen voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2017 van
Fingem werden goedgekeurd.

De budgetwijziging 2017/2 werd goedgekeurd.
De algemene voorwaarden en retributie van het kerstmarktreglement 2017-2019 werden aangepast.

De agendapunten en de beslissingen voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017 van
Farys werden goedgekeurd.

Het prijssubsidiereglement Autonoom Gemeentebedrijf
Zottegem werd goedgekeurd.

De gemeentelijke opcentiemen OV aanslagjaar 2018-2019
werden goedgekeurd.

De aankoop van stroken grond BrouwerijstraatSteenakkerweg werd goedgekeurd.

De jaarrekeningen 2012-2013-2014-2015-2016 van het AGB
werden goedgekeurd.

Een politieverordening tijdens de Ronde van Vlaanderen
op zondag 1 april 2018 werd ingevoerd.

De aankoop van een strook grond voor BPA Sanitary werd
goedgekeurd.

Voor het project ‘wijk-werken’ werden vertegenwoordigers aangeduid.

Aanvullende punten

Voor de schoolomgeving Sint-Andriessteenweg werd de
vorderingsstaat nr. 4 goedgekeurd.

- Autodelen - een standplaats voor Cambiowagens in
onze stad
- Zottegem, organogram en personeelsformatie
- Openbare verlichting Zottegem
- Financiële ontvangsten van de stad
- Voorstel van besluit betreffende het gebruik van
verkiezingsborden
- Leonce Roelsstraat
- Cafetaria van het zwembad
- Financieel verslag
- Oversteek aan Delhaize

Het statuut van de interlokale vereniging met betrekking
tot de bijdrage van de participerende gemeenten werd
gewijzigd.

Aanvullende punten
-

20 november

Kennis werd genomen van het ontslag van een OCMWraadslid en de eedaflegging van een opvolgend OCMWraadslid.

Levenseinde
Dance D-Vision
Verkeer. Kasteelstraat op marktdagen
European Disability Card
Aanpak voormalige gewestwegen
Stand van zaken krotbelasting

18 december

Akte werd genomen van de voorgestelde wijzigingen aan
de budgetten van 2017 van de kerkfabrieken Bevegem en
Leeuwergem.

De samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang
(LOK) werd gewijzigd.
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De voorgestelde wijzigingen aan de meerjarenplannen van
2014-2019 van de kerkfabrieken Bevegem, Leeuwergem,
Sint-Maria-Oudenhove en Velzeke werden goedgekeurd.

De budgetwijziging 2017/1 van het AGB werd
goedgekeurd.
De gratis grondafstand Kernemelkstraat-Lettendries werd
goedgekeurd.

Akte werd genomen van de budgetten 2018 van de kerkfabrieken Bevegem, Elene, Erwetegem, Godveerdegem,
Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen, Sint-MariaOudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen, Velzeke en
Zottegem-centrum.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
inrichten van parkeerplaatsen voor mindervaliden op de
parking van de Bevegemse Vijvers, werd ingevoerd.

De uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd
Agentschap PISAD naar de vzw Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) werd
goedgekeurd en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
tussen het CGG ZOV werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer,
parkeerverbod Beislovenstraat, werd ingevoerd.
Een tijdelijk politiereglement op het gebruik van geestrijke
dranken, het gebruik van vuurwerk en het maken van vuur
in openlucht, het verspreiden van flyers en ander drukwerk en het verkopen, gratis wegschenken of dragen van
maskers tijdens Dance D-Vision op 3 en 4 augustus 2018
werd ingevoerd.

Het reglement inzake de vergoeding van externe
juryleden in selectiecommissies werd goedgekeurd.
Het gemeentelijk retributiereglement betreffende de
afgifte van administratieve stukken, periode 2014-2019
werd aangepast in functie van de terminologie van de
omgevingsvergunning.

Voor de Eerstelijnszone ‘Panacea’ werd de regio- en
inhoudelijke afbakening goedgekeurd.
Voor de projectvereniging ‘wijk-werken’ werd de prijs van
de wijkwerkcheque vastgelegd.

Het gemeentelijk belastingsreglement op leegstaande
gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden, periode 2014-2019 werd aangepast in functie van
de terminologie van omgevingsvergunning.

Het reglement op leegstaande gebouwen, woningen,
kamers en overige woongelegenheden, periode 2014-2019
werd aangepast aan de omgevingsvergunning.

De gemeentelijke belasting op onbebouwde percelen,
periode 2014-2019 werd aangepast in functie van de
terminologie van de omgevingsvergunning.

De samenwerkingsovereenkomst voor het aanleggen van
een fietsweg langs de spoorlijn Gent-Zottegem werd
goedgekeurd.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020/boekjaar
2018 werd goedgekeurd.

Aanvullende punten
- Proefopstelling eenrichtingsverkeer Godveerdegemstraat
- Parkeertoren
- Veilige schoolomgevingen
- Zottegem, gemeentelijk rioolbeleid
- Verslaggeving gemeenteraad
- Groen Zottegem vraagt stormgeld voor kerstmarkt

Het budget 2018 werd goedgekeurd.
De dotatie politie werd goedgekeurd.
De dotatie BVLAR 2018 werd goedgekeurd.
De gemeentelijke tarieven sanering voor 2018 werd
goedgekeurd.
De kapitaalsverhoging en -vermindering en de statutenwijziging voor het AGB werden goedgekeurd.
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Schitterend
gedenkteken
in Oombergen
O

p zondag 8 augustus 1919 werd er in Oombergen een
Vredefeest georganiseerd. Bij die gelegenheid werden "de
beeltenissen der gesneuvelden en de soldatenstrijders (...)
in groep gephotografieerd om zoo een blijvend aandenken te hebben (...)".
Aan de kerk richtte men een schitterend gedenkteken op,
waarbij het basreliëf met een engel die de linkerhand rond
een stervende soldaat houdt, het meest in het oog
springt. Op de linkerzijkant lezen we “Vrede eischt ons
bloed”; rechts staat “Zege schenkt moed”. Tussen de
vleugels van de engel werden de namen van de gesneuvelden gebeiteld: “K. Meuleman, A. Van Cauwenberge,
S. Van Den Berge, C. Vermassen”.

Het monument was een initiatief van de plaatselijke Oudstrijdersbond. In 1923 besliste de gemeenteraad immers
“aan het bestuur van den oudstrijdersbond V.O.S. dezer
plaatselijkheid, dit tot oprichten van het monument ter
nagedachtenis onzer gesneuvelden eene gemeentelijke
bijdrage toe te kennen van twee duizend twee honderd
vijftig frank”.
DL
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Zottegem
rond
met Egmont

De Stad Zottegem heeft er een nieuwe toeristische

troef bij. De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan
een prachtig geïllustreerd boekje dat kinderen op een
leuke manier door Zottegem en het leven van Lamoraal
van Egmont gidst. Het is een leuk invulboek geworden
waarbij kinderen en jongeren langs een korte wandeling
door het Zottegemse stadscentrum leuke activiteiten en
wist-je-datjes over Egmont voorgeschoteld krijgen. Het
boekje is gratis te verkrijgen bij de Dienst Toerisme. Het is
uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen of
scholen die Zottegem en haar Egmontgeheimen wil
ontdekken.

Handschoen

In aanloop naar de lancering van het boekje kon men van
10 december tot 15 januari in de bibliotheek deelnemen
aan de wedstrijd ‘Hoeveel weegt de handschoen van
Egmont?’.
43 deelnemers hebben een gokje gewaagd. Daarvan zat
Marleen Van Kerkhove er het dichtste bij met 24,1 kg. Zij
kreeg het eerste exemplaar van het boekje én een
exemplaar van het Egmontnummer van het Zottegems
Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde.

Het boekje ‘Zottegem rond met Egmont’ is de perfecte
combinatie tussen heel interessante info en weetjes en
leuke doe-activiteiten.
De teksten in het boekje werden verzorgd door Peter
Slabbynck en Danny Lamarcq, het boekje werd ook
prachtig geïllustreerd door Anja Forceville.

Erfgoeddag

Wie het parcours volgt, ontdekt de doorgekliefde
halswervel van Egmont en leert de schilderijen in de
Raadzaal ontleden, komt op de markt het standbeeld van
Egmont tegen en brengt een bezoekje aan het Kasteel
van Egmont. Op het einde van de route staat er een
bezoek aan de crypte op de agenda waar de geraamten
van Egmont en zijn vrouw Sabina te bewonderen zijn.
Tegelijk kom je tijdens de route allerhande dingen te
weten over de tijd waarin Lamoraal van Egmont leefde,
krijg je de kans om een leuke tekening te maken en krijg
je meer info over het ontstaan van Zottegem zelf. Het
perfecte recept dus voor een namiddagje weg met de
kinderen.

in het teken van
Lamoraal
I

n Zottegem staat Erfgoeddag in het teken van Lamoraal,
graaf van Egmont. U vindt hier alles over onder de rubriek
‘Centrum voor Streekgeschiedenis’.
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Bier, gin,
champagne
en brood

Graven in de
vryheydt …

Naar aanleiding van het Egmontjaar 2018 worden diverse
Egmontproducten op de markt gebracht.

Cultuurwerking Sotteghem pakt uit met vier biertjes:
Alva (een rood bier, gebrouwen door Bles), 1568 (door de
Hoevebrouwers), Horn (door De Brouwschuur) en
Lamoral Degmont (door brouwerij Van Den Bossche).
Deze bieren worden ook in een verzamelbox met glas
samengebracht. Een pakket kost 20 euro.
Te verkrijgen op de dienst Toerisme en via
olivier.van.rode@pandora.be.

4000 jaar (be)leven in
Zottegem

Van 17 juni 2018 tot 31 maart 2019 loopt een unieke

AD Delhaize Zottegem eert Lamoraal van Egmont met
een lekkere gin, die kreeg de toepasselijke naam
‘Egmont’s Garden’ mee. De gin wordt handmatig gestookt
bij Stokerij Rubbens in originele koperen ketels en kleine
batches. De kwaliteit van de gin is - volgens kenners uitstekend en ‘Egmont’s Garden’ is te verkrijgen in twee
versies: ‘Herb Garden’ (ietwat kruidige gin) en ‘Orchard
Edition’ (floraal en fruitig met frisse citrustoets). Een fles
‘Egmont’s Garden’ gin kost 29,99 euro en is, naast in AD
Delhaize Zottegem en Geraardsbergen, ook verkrijgbaar
bij tal van speciaalzaken, o.a. Wholly Spirits, Jurgen’s
Whiskyhuis, etc. Een deel van de opbrengst gaat naar een
goed doel voor de bescherming van de Zottegemse
natuurgebieden.

tentoonstelling in het AVE, Archeocentrum Velzeke.

Archeologische opgravingen in de Zottegemse stadskern
toonden aan dat hier 4000 jaar geleden al mensen leefden. Ook Kelten en Romeinen lieten er hun sporen na.
Tijdens de middeleeuwen bepaalden machtige kasteelheren het uitzicht en de ontwikkeling van dit marktcentrum in de Vlaamse Ardennen: de bekendste onder hen
was ongetwijfeld, graaf Lamoraal van Egmont (1522-1568).
Aan de hand van unieke bodemvondsten en reconstructies loodst deze sfeervolle tentoonstelling de bezoeker
doorheen het rijke verleden van Zottegem en zijn
voormalige beschermheer.
Meer info:
www.pam-ov.be/velzeke; pamzov@oost-vlaanderen.be

Willy Pandelaere stelt een exclusieve Egmont-champagne
voor. Hij liet de Champagne bottelen met een echte
Egmont-champagnedop. Een echte must-have voor
verzamelaars. Je kan dit collector’s item al op de kop
tikken voor 25 euro per fles; daarvan gaat 5 euro naar een
goed doel in Zottegem. De Egmont-champagne is vanaf
1 maart te verkrijgen op de dienst Toerisme.

Egmonttasting

Bij Bakkerij Sint-Anna kunt u het Lamoraal Van Egmontbroodje kopen. Een knapperig wit broodje, met rozijntjes
en vruchtjes en erg origineel afgewerkt met de naam
‘Lamoraal Van Egmont’. Het kost 3,20 euro.

Een culinair topevent waar streek- en Belgische pro-

ducten op een eigenzinnige manier gebracht worden.
Zondag 3 juni, vanaf 11 uur - Markt.
Meer info: www.egmonttasting.be.
12
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Crowdfunding

worstenverkoper, een middeleeuwse wapenhandelaar
en een eetkraampje;
- een full contact tornooi: een spectaculair zwaardvechttornooi met internationaal gezelschap, waarin Battle of
the Nations-deelnemers komen strijden voor prijzen en
de Egmont-trofee.

voor middeleeuws
re-enactment

Crowdfunding

Teneinde dit kamp te kunnen realiseren, startte Cultuurwerking Sotteghem een crowdfunding-campagne, waarbij in drie fasen gepoogd wordt om het benodigde geld
voor deze fijne extra dimensie bijeen te sprokkelen. Opnieuw een verzoek, ditmaal gericht naar alle Zottegemnaars: steun ons en help ons jullie deze onvergetelijke
attractie aan te bieden!
De crowdfunding-campagne is te vinden op volgende url:
https://nl.ulule.com/laat-middeleeuwse-workshops/.

Cultuurwerking Sotteghem plant in het topweekend van
14-16 september op de Beisloven-site een heus laat-middeleeuws re-enactment kamp in te richten. De Gentse
vereniging De Reysighers van Ghendt, die tal van
Zottegemnaars in haar rangen telt, werd hiervoor aangesproken. Zij zouden zorgen voor:

- een 15de-eeuws levendig kampement met een tiental
tenten, luifels en baldakijnen, mooi kleurrijk en
aantrekkelijk aangekleed. Tijdens de ganse dag wordt er
middeleeuws gekookt en geven kampbewoners meer
uitleg aan de bezoekers i.v.m. het middeleeuws
kampleven;
- 15de-eeuwse doorlopende en interactieve acts, zoals
een beul, een bedelaar en twee stadswachten, een
goochelaar, een nar, muziek en dans, een waarzegster,
een wapenmeester met stand, een kanonnier, een
weefster en een houtbewerker;
- 15de-eeuwse workshops: zwaardvechtinitiatie voor
kinderen; armbandjes lucetten (middeleeuws vlechten)
voor jong en oud; boog-, kruisboog- en trebuchetschieten voor jong en oud, middeleeuwse bordspelen
voor iedereen; smeden, tingieten, kaligrafie, zegels
gieten en grime voor kinderen;
- middeleeuwse ambachten/handelaars, zoals een
kruidenvrouw, een medeverkoper (met proeverij!), een

Egmontjaar
2018
digitaal te volgen

H

et volledige programma van Zottegem, Oud-Beijerland,
Egmond en Weert vindt u op:
www.zottegem.be/egmontjaar.
DL
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LOKALE POLITIE

Fietsers

Hoe in groep rijden?
M

aar wat zijn de regels als men met verscheidene fietsers samen rijdt? Mogen twee fietsers naast elkaar rijden?
Mag een groep fietsers de rijbaan gebruiken? Wanneer
moet men wegkapiteins en begeleidende auto’s voorzien?

rijbaan rijden op voorwaarde dat u gegroepeerd blijft. U
mag alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen
rijstroken zijn, mag u nooit meer dan de helft van de
rijbaan innemen.
Is uw groep niet groter dan 50 fietsers, dan mag u zich
laten vergezellen door ten minste twee wegkapiteins.
De groep mag voorafgegaan en gevolgd worden, op een
afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende
auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet
deze de groep volgen.
Telt de groep meer dan 50 deelnemers, dan moet u
vergezeld worden door twee begeleidende auto’s en
minstens twee wegkapiteins.

Als u met z’n tweeën of in kleine
groepen (minder dan 15 personen) fietst
U moet het fietspad gebruiken. U mag er met z’n tweeën
naast elkaar op rijden voor zover u geen andere tweewielers, die u willen inhalen of kruisen, hindert.
Op de rijbaan met z’n tweeën naast elkaar rijden is toegelaten, maar let op dat het kruisen met een tegenligger
mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom moet u weer
achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend
voertuig nadert.
Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een
aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is.

Als u deel uitmaakt van een groep van
minstens 15 fietsers
U bent u niet verplicht om het fietspad te volgen.
U mag permanent met z’n tweeën naast elkaar op de
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Nieuwe
website

Contact

slachtofferzorg

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: PZ.Zottegem@police.belgium.eu
www.lokalepolitie.be/5429

Op 25 januari 2018 werd de informatiewebsite

www.slachtofferzorg.be gelanceerd. De website bundelt
informatie voor zowel slachtoffers, na(ast)bestaanden en
getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of
aanslag. De volledig nieuwe site biedt informatie en
ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak
waarmee slachtoffers en hun omgeving zelf aan de slag
kunnen.

Openingsuren

De thema's die aangeboden worden zijn:
- Verwerken van een schokkende gebeurtenis
- Wat moet je regelen?
- Waar kan je terecht?
- Informatie over de juridische procedure
- Klacht neerleggen
- Schadevergoeding
- Een slachtoffer in je omgeving helpen
- Informatie voor jongeren
- Praten met de media
- Contact met de dader
- Informatie voor professionals

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

Onze waarden

Beleefdheid - Professionalisme - Respect

Elk thema bevat zowel informatie, tips, als concrete
stappen die slachtoffers en hun omgeving op weg kunnen
helpen. De website zal ook ingezet worden bij toekomstige noodsituaties op nationaal niveau zoals bijvoorbeeld
bij terreur of rampen.
Vanaf het voorjaar 2018 zal de site aangevuld worden met
delictgebonden thema's (verkeer, seksueel misbruik,
geweld ...).
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BRANDWEER

De brandweer
doet het
graag én goed

maar niet altijd gratis ...
D

CO-meting in acute gevallen
Bij een vermoeden van CO-intoxicatie met een onmiddellijk risico komt de brandweer langs voor een COmeting. In niet acute gevallen is een CO-meting te
betalen. Contacteer preventief een installateur om je
toestellen (bv. verwarmingsketel) te laten nakijken. Het
kan levens redden.
Neutraliseren van stormschade
Bij extreme weersomstandigheden (storm zoals
gedefinieerd door het KMI) neutraliseert de brandweer
gevaarlijke situaties, zoals loshangende dakgoten,
bomen die dreigen om te vallen en dergelijke. Deze
dienst is niet gratis wanneer blijkt dat het probleem ‘niet
nieuw’ was (bv. een vervallen schouw of een zieke
boom). Bij betwisting over een zuchtje wind of een
echte storm is het oordeel van het KMI doorslaggevend.
Respons op loos alarm
Bij een (nutteloze) oproep via een automatisch branddetectiesysteem (bv. door een stofje of een technisch
defect) is de eerste tussenkomst gratis. Bij een tweede
loos alarm binnen de 12 maanden, volgt er wel een factuur. Wie brand vermoedt, maar niet zeker is, hoeft niets
te vrezen: een goedbedoeld loos alarm word je niet
kwalijk genomen. Kwaadwillig vals alarm is strafbaar en
kan beboet worden.
Toegang verschaffen tot woning
Wanneer bezorgde familieleden, kennissen of medische
hulpverleners vragen toegang te verschaffen tot de
woning van een vermoedelijk slachtoffer, dan gebeurt
dit gratis. In andere gevallen is dit te betalen: bent u uw
sleutels kwijt, dan stuurt de brandweer een factuur.
Wateroverlast
Bij overstromingen of hevige regenval ten gevolge van

e wettelijke opdrachten van de brandweer
(KB 7/04/2003), zoals het blussen van een brand of het
bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zijn in
principe gratis. Daar betaalt u immers belastingen voor.
Voor sommige andere tussenkomsten, zoals het verwijderen/verdelgen van een wespennest of het opruimen
van de openbare weg na een ongeval, wordt er wel een
factuur opgemaakt.
Het retributiereglement, goedgekeurd door de zoneraad
(waarin de burgemeesters van de verschillende steden en
gemeenten van de hulpverleningszone zetelen), beschrijft
de taken van de brandweer met het bijbehorende tarief.
Dat tarief is afhankelijk van het ingezette materiaal, het
tijdstip en de duur van de opdracht. Of de brandweer met
een volledig bemand voertuig komt, speelt geen rol.
U krijgt soms twee, soms meerdere brandweermannen
over de vloer. En dat is logisch, want zij kunnen op elk moment worden weggeroepen voor een brand of een ander
noodgeval, en dan is er geen seconde te verliezen. Het
opgeroepen team blijft dus altijd samen.

Een overzicht van de gratis diensten

Brandbestrijding
Dit is duidelijk een kerntaak van de brandweer, dus altijd
gratis.
Bevrijden van personen
Opgesloten in de lift? De brandweer komt gratis de
deuren openen.
Gekneld in een voertuig
Ook hier is de bevrijding gratis, het eventuele ziekenvervoer niet.
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Recupereren van materiaal
Het zoeken van sleutels in de riolering, het opvissen van
materiaal uit waterlopen, het losmaken van fietsen,
voertuigen ... de brandweer doet het met de glimlach,
maar niet gratis.
Redden van dieren
Het redden van dieren in nood is niet gratis. De eigenaar
van het dier ontvangt een factuur.
Stilleggen van een alarm
Dit is een betalende dienst.
Ziekenvervoer
Wie vervoerd wordt met een ziekenwagen, krijgt altijd
een factuur. Er wordt in het hele land een vast bedrag
per kilometer gehanteerd. Omdat de ziekenwagens
vanuit verschillende standplaatsen kunnen vertrekken,
kan het aantal aangerekende kilometers verschillen voor
een op het eerste gezicht gelijke rit. Het Hulpcentrum
112 stuurt altijd de dichtstbijzijnde beschikbare ziekenwagen en die brengt je verplicht naar het meest nabije
ziekenhuis met een erkende spoedopnamedienst.

noodweer zoals aangekondigd door het KMI, pompt de
brandweer gratis de ondergelopen huizen leeg. Bij
pompwerken met een andere oorzaak zoals een openstaande kraan of een lek, stuurt de brandweer de factuur enkel naar de begunstigde van de interventie (het
adres waar de interventie werd uitgevoerd). Is er
bijvoorbeeld een lek in de openbare riolering waar u hinder van ondervindt, dan ontvangt u een factuur voor de
tussenkomst van de brandweer. U betaalt deze zelf (en
kan achteraf - afhankelijk van je polis - eventueel de
kosten recupereren via uw verzekeraar).
Zandzakjes
Bij wateroverlast door noodweer stelt de brandweer
gratis zandzakjes ter beschikking. Wie op een ander moment preventief (bv. bij aangekondigde stortbuien) zakjes komt afhalen in zijn brandweerpost, krijgt ze ook
gratis in bruikleen. Voor andere doeleinden (bv. het aan
de grond houden van een feesttent) worden de zandzakjes aangerekend.

Overzicht van de te betalen diensten

Tarieven

Wespennesten
Het vernietigen van een wespennest is te betalen. Het
onschadelijk maken van nesten die gevaar meebrengen
voor personen is daarentegen wel gratis, bijvoorbeeld
wespennesten of bijenzwermen in o.a. woonkamer,
badkamer, keuken. U kunt een aanvraag tot verdelging
doen via het e-loket (www.bvlar.be). Bijennesten
worden nooit vernietigd. Voor het ophalen van een
zwerm honingbijen neemt u het best contact op met
een imker of met de Koninklijke Vlaamse Imkersbond
(www.konvib.be).
Opruimen van de rijweg
Het opruimen van de rijweg na een verkeersongeval is
niet gratis. De betrokkenen bij een ongeval kunnen een
factuur krijgen. De brandweer buigt zich echter niet over
schuld of aansprakelijkheid, dit is de taak van de verzekeringsmaatschappijen. De brandweer maakt de rijweg
vrij zodat er terug vlot en veilig verkeer mogelijk is. Voor
het weghalen van de brokstukken naast de weg of het
takelen van voertuigen worden andere diensten ingeschakeld zoals een afvalophaler of een takelfirma.
Gaat het om een andere vorm van vervuiling, zoals verlies van lading of een oliespoor op het wegdek, dan gaat
de factuur naar de eigenaar van het vervuilende product
of de vervoerder van de lading.

Tarieven zijn variabel volgens tijdstip van uitvoering waarbij volgend onderscheid wordt gemaakt:
- Normaal tarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de
weekdagen tussen 6 en 22 uur.
- Nachttarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de
weekdagen tussen 22 en 6 uur.
- Weekendtarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tussen
zaterdag 0 uur en zondag 24 uur.
- Feesttarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tussen
0 en 24 uur op feestdagen.
Het tijdstip van alarmering bepaalt welk tarief wordt
toegepast voor de eerste twee uren.
Wilt u weten wat de tussenkomst van de brandweer u
precies zal kosten? Raadpleeg dan het retributiereglement
en de tarievenlijst op www.bvlar.be.
De facturatiedienst van de brandweer is te bereiken
tijdens de kantooruren op het nummer 055 31 15 60.
Een gemaakte afspraak is altijd onder voorbehoud: mocht
er intussen een noodoproep binnenkomen, krijgt deze
altijd voorrang en wordt uw geduld even op de proef
gesteld.
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BURGERZAKEN

Aantal
inwoners

Validatie van
documenten
voor
deeltijds
werklozen

blijft stijgen

Het aantal inwoners in onze stad stijgt het twaalfde

opeenvolgende jaar: een fikse stijging van 238 inwoners.
Per 1 januari 2018 woonden er 26.365 inwoners in de
Egmontstad, waarvan 12.840 mannen en 13.525 vrouwen.
Er zijn 992 inwoners van vreemde nationaliteit. Opnieuw is
de stijging uitsluitend te wijten aan inwijking (1.491
nieuwkomers en slechts 1.038 vertrekkers), terwijl de
natuurlijke aangroei - het verschil tussen geboorten en
overlijdens - negatief is: min 57.
Wat betreft de deelgemeenten blijft Zottegem (centrum
en Bevegem) veruit de grootste deelgemeente met 5.450
inwoners, gevolgd door Strijpen: 4.399 inwoners, Velzeke
met 3.328 inwoners en Erwetegem met 3.244 inwoners.
Daarna komen Sint-Maria-Oudenhove (2.475), Leeuwergem (1.352), Grotenberge (1.334), Elene (1.178), Godveerdegem (1.043), de wijk Bijloke (961) en Sint-Goriks-Oudenhove met 937 inwoners. De kleinste deelgemeente is
Oombergen met 616 inwoners.
Voor de dienst burgerlijke stand werden in totaal 672
kinderen (333 jongens en 339 meisjes) geboren in Zottegem. Er waren 481 overlijdens (255 mannen en 229
vrouwen). Er werden 80 huwelijken voltrokken en 51
echtscheidingen overgeschreven.

in A.C. Sanitary

De deeltijds werklozen kunnen voor de validatie van de

formulieren C3-deeltijds voortaan terecht in het Administratief Centrum Sanitary.
De deeltijds werklozen kunnen hun formulieren C3-deeltijds laten valideren bij de Infobalie van het Administratief
Centrum en bij de dienst Burgerzaken.
Hiermee bieden we de deeltijds werklozen een vlottere
dienstverlening.
MH
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MIDDENSTAND

Zottegem
Bloemenstad
Bebloemingsactie 2018

De stad Zottegem en de Stedelijke Middenstandsraad

Iedere inwoner van Zottegem mag gratis deelnemen. Het
reglement kunt u bekomen op de dienst Toerisme, Markt 1
(09 364 64 64). U vindt het ook op de webstek:
www.zottegem.be/bebloemingsactie.
Wij zijn er van overtuigd dat veel Zottegemnaren ook dit
jaar een inspanning zullen leveren om hun gevel, balkon,
voortuin, enz. extra te bebloemen, zodat Zottegem in 2018
een echte bloemenstad blijft.

namen in 1991 het initiatief een bebloemingsactie te
starten onder het motto 'Zottegem Bloemenstad'. Deze
actie is nog altijd erg succesvol.
Wij wensen te benadrukken dat het niet gaat om een
echte wedstrijd, maar wel om een appreciatie en waardering van de mensen die hun best doen om Zottegem
aantrekkelijker te maken.

✁
INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende:
Naam:
Adres:

e-mail:

heeft kennis genomen van het reglement en wenst deel te nemen aan de volgende wedstrijdcategorieën (*):
■ Bebloeming gevels handelsgebouwen
■ Bebloeming appartementsgebouwen
■ Bebloeming openbare gebouwen
■ Bebloeming particulieren
■ perkplanten
■ voortuinen (buxushagen, struikjes ...)
■ gevels
Opmerking. Als u een foto wilt van een specifiek hoekje in je tuin, gelieve het hier te melden:

Datum:

/

/ 2018

Handtekening

* aankruisen wat van toepassing is
Bezorg ons de gegevens tegen uiterlijk 31 mei 2018
Dienst Toerisme, Markt 1, 9620 Zottegem of via mail: toerisme@zottegem.be.
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MOBILITEIT

Fietsvriendelijke
stad

Veilige

schoolomgevingen

Zottegem zet verder in op het verhogen van de fiets-

vriendelijkheid in onze stad. Zo werden al tal van nieuwe,
veilige en comfortabele fietsverbindingen aangelegd,
onder meer de Stopweide, de Korenbloemstraat, de Doolstraat en de Wurmendries. In 2017 werden ook de fietspaden vernieuwd in de Beugelstraat en de Elenestraat.
De besprekingen met de Provincie voor de uitbouw van
een fietsroutenetwerk met de aanleg van het langeafstandsfietspad (LAF) en de verdere uitbouw van het
bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF) schieten goed op.
De Zottegemnaren kunnen nog steeds terecht in het
Fietspunt aan het station, ook voor het gratis registreren
van hun fiets. Groep Intro staat in voor het labelen van de
fietsen. Zij baten ook de Mobyspot uit aan de Meengracht
6c en staan er in voor het nazicht, onderhoud en herstel
van fietsen van scholen en vzw’s, …, het onderhoud van
bedrijfsfietsen, bakfietsen, rolstoelen, …., de verkoop van
tweedehandsfietsen en fietsverhuur in het kader van toeristische uitstappen.
Binnen Mobyspot bieden we werkervaring en tewerkstelling aan mensen uit kwetsbare groepen aan. Iedereen
draagt volgens zijn talenten en competenties bij aan een
gemeenschappelijk doel.
Voor meer info kan u terecht bij Bart Noterman
op het nummer 0473 52 87 63 of via
fietsherstelplaats.zottegem@groepintro.be.
De Mobyspot is open van maandag tot vrijdag telkens van
8 tot 16 uur of na afspraak.

V

orig jaar werden de schoolomgevingen van de basisschool in Strijpen en die in Sint-Maria-Oudenhove
heraangelegd.
Sinds september 2017 zijn alle Zottegemse scholen
Octopusschool en wordt in de meeste van de lagere
scholen al deelgenomen aan de diverse acties rond
verkeersveiligheid, zoals de recent afgelopen FLITS-campagne die leerlingen bewust wil maken van hun beperkte
zichtbaarheid in het verkeer tijdens de donkere dagen van
het jaar.
Met beter weer in het vooruitzicht, kijken we al uit naar
de maand mei, waarin de scholen kunnen deelnemen aan
PARKOUR en daarmee het bewegen op school en in de
omgeving van de school kunnen stimuleren.
Ondertussen wordt met de deskundigen van de
vzw Voetgangersbeweging gewerkt aan het uitrollen van
het Octopusplan in Zottegem. Na het ondertekenen van
het Octopuscharter, gingen de scholen, de dienst verkeer,
de wijkagenten en de specialisten van Octopus op pad om
de schoolomgevingen en hun uitdagingen in kaart te
brengen. Alle verzamelde info zal binnenkort leiden tot
het verschijnen van het Octopusmeubilair aan de
schoolomgevingen, zodat deze veel beter zichtbaar zijn in
het straatbeeld.
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MOBILITEIT

Proefopstelling

Godveerdegemstraat
- Léonce Roelsstraat
bestendigd

Herwaardering
trage wegen

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, de Provincie en

Na een grondige evaluatie werd beslist om de proefop-

het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zal nog voor
de zomer Zottegem zijn tragewegenplan klaar hebben,
een half jaar eerder dan voorzien. Momenteel leggen we
de laatste hand aan de evaluatiebundels van fase 4.
Iedereen mag hierop reageren en voorstellen doen voor
het toekomstig tragewegenbeleid in Elene en Oombergen.
Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld en samen met de werkgroep wordt dan in mei de
toekomstvisie bepaald.
Wilt u ook uw mening geven, dan kunt u alle kaartmateriaal, het invulformulier en alle verdere informatie
vinden op www.rlva.be/tragewegenzottegemfase4 of
http://www.zottegem.be/mobiliteit-en-verkeer/trage-wegen.
We verwachten uw reactie tegen ten laatste maandag
16 april 2018 op papier of digitaal bij de dienst Mobiliteit,
Gustaaf Schockaertstraat 7, tel. 09 364 64 95,
verkeer@zottegem.be.
Digitaal indienen kan ook bij RLVA:
Jonathan Clerckx via jonathan.clerckx@rlva.be.
Na goedkeuring van de uiteindelijke wenselijkheidskaart
en de adviesnota door de gemeenteraad, is het tragewegenplan klaar en kunnen we starten met de uitvoering
ervan op het terrein.

stelling met het beperkt éénrichtingsverkeer in de
Godveerdegemstraat en de Van Aelbrouckstraat te
bestendigen. Daarmee zijn de problemen die zich daar
stellen grotendeels opgelost en kunnen de bewoners
weer opgelucht ademhalen en zich te voet of met de fiets
veilig verplaatsen.
Uitvoerige metingen en vaststellingen ter plaatse leerden
ons dat de druk op de achterkant van het station licht is
toegenomen, maar dat het effect ervan beperkt blijft.

Parkeertoren

Over de parkeertoren van Infrabel geven we graag nog
een stand van zaken mee.
De nodige bouwvergunning werd afgeleverd door het
Vlaams Gewest, maar enkele bewoners zijn tegen deze
vergunning in beroep gegaan. We wachten nu eerst af
wat dat beroep zal opleveren. Als de parkeertoren er
komt, zal alvast heel de wijk Bevegem blauwe zone
worden, met bewonerskaarten.
De complexe mobiliteitspuzzel van de stationsbuurt
verdient de nodige aandacht en zal daarom binnenkort
onder handen genomen worden door een gespecialiseerd
studiebureau dat alle aspecten van de buurt zal meenemen in het opmaken van een objectieve studie.
Tevens zal, van zodra er duidelijkheid is over de bouw van
de parkeertoren, een werkgroep mobiliteit terzake
worden opgericht.
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WONEN

Infosessies
wonen

Dit voorjaar planden we opnieuw twee boeiende info-

Verhuren
zonder
zorgen

sessies wonen.

Op 27 februari konden de burgers aansluiten bij een Praatcafé Zozo voor een avond over ‘Hulpmiddelen en aanpassen van de woning als sleutel tot langer thuis wonen’.
De Vlaming heeft nog steeds de spreekwoordelijke baksteen in de maag. En als we ons eigen nestje kunnen
bouwen, blijven we daar ook graag ons hele leven wonen.
Dat is helaas niet altijd mogelijk, maar tegenwoordig
bestaan er heel wat diensten en middelen die dat wél zo
lang mogelijk kunnen waarmaken. De kunst is om niet te
wachten tot het te laat is, maar vroeg genoeg na te
denken over uw oude(re) dag en wat u dan nodig zult
hebben. Beter nog: zelfs jonge mensen die willen bouwen,
denken best wat verder in de toekomst.
Wie de infoavond gemist heeft en toch informatie
hierover wil, kan contact opnemen met de dienst wonen.

via het Sociaal
Verhuurkantoor
U

wenst een woning te verhuren? Denk dan zeker ook na
over de mogelijkheid om uw huis of appartement te verhuren via het SVK, Sociaal Verhuurkantoor. Waarom zou u
dat doen?
1. U bent zeker van uw huurinkomsten.
2. U bent verlost van de administratieve rompslomp die
gepaard gaat met het verhuren van een woning.
3. Er zijn tal van financiële extra’s: diverse premies, een
renteloze energielening en een fiscaal voordeel in uw
personenbelasting.

Op 19 april vindt een tweede infoavond plaats met als onderwerp de ‘Groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie’.
Samen met 17 andere steden en gemeenten, vindt de stad
Zottegem dat investeren in energiebesparende maatregelen een verstandige zet is. Samen met SOLVA en vzw BEA
organiseren we daarom een groepsaankoop voor dak- en
spouwmuurisolatie. Door deze groepsaankoop kunnen we
scherpere prijzen afdwingen en een goede kwaliteit
garanderen. Het kan u als inwoner over de streep trekken
om te werken aan de gebouwschil van uw huis. Niet alleen
bespaart u er tot 20% mee op uw energiefactuur, maar u
helpt de stad ook om de CO2 uitstoot op hun grondgebied met 40% te reduceren in het kader van het klimaatplan.
Alle informatie over deze groepsaankoop én over de
energielening krijgt u op 19 april 2018 van 19.30 tot 21 uur in
zaal Noorderlicht van het Administratief Centrum Sanitary.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven bij de dienst
wonen is gewenst.

Interesse? Neem dan zeker contact op met het Sociaal
Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen, Stationsstraat 196,
Herzele, 053 39 40 70 of info@svkzovl.be.

Premies bij de dienst wonen

Er zijn best wel wat premies te bekomen voor uw bouwof renovatieplannen, maar soms ziet u door de bomen het
bos niet meer. Wij zetten alvast een paar dingen voor u op
een rijtje:
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Sociaal
huis

Het Sociaal Huis vindt u in de Deinsbekestraat 23.

Contact: 09 364 57 50 - sociaalhuis@ocmw.zottegem.be.
U kan er terecht van maandag tot vrijdag van 8.30 tot
12 uur en op donderdag van 17 tot 19 uur of na afspraak
van maandag tot vrijdag in de namiddag.

Dakisolatiepremie
Voor dakisolatie- of zoldervloerisolatiewerken kan u een
premie aanvragen bij uw netbeheerder Eandis. U vindt
de voorwaarden en een aanvraagformulier op
www.eandis.be.

Dienst

Renovatiepremie
De Vlaamse Overheid geeft een premie voor 4 categorieën renovatiewerken: structurele elementen van de
woning, het dak van de woning (exclusief isolatiewerken), het buitenschrijnwerk van de woning en de
technische installaties van de woning.

wonen

Verbeterings- en aanpassingspremie
U kan ook terecht bij de Vlaamse Overheid voor de verbeterings- en aanpassingspremie waarmee u uw woning
kunt laten aanpassen aan uw leeftijd met het oog op
levenslang wonen of de staat van uw woning kan verbeteren.

D

e dienst wonen van de stad Zottegem kan u vinden in
het Administratief Centrum Sanitary op de 2de verdieping.
U kan er terecht bij onze huisvestingsambtenaren op
09 364 64 95 of wonen@zottegem.be.

Alle voorwaarden voor deze premies, alsook het aanvraagformulier kan je vinden op www.wonenvlaanderen.be.
Voor verdere vragen of het helpen invullen van uw
aanvraag, kan u terecht bij de dienst wonen van de stad.

Facebook

Premies bij het Sociaal Huis

Huurpremies
De huurpremie van de Vlaamse Overheid helpt financieel
bij het huren van een woning op de private markt, wanneer u op een wachtlijst staat voor een sociale woning.

L

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

Huursubsidie
De huursubsidie is bedoeld voor mensen die verhuizen
van een ongeschikte woning naar een geschikte huurwoning.
Tussenkomst huurwaarborg
In bepaalde gevallen kan het OCMW ook tussenkomen
bij de betaling van de waarborg die u als huurder moet
betalen.
Alle voorwaarden voor deze premies, alsook het aanvraagformulier kunt u vinden op www.wonenvlaanderen.be.
Voor verdere vragen of het helpen invullen van uw
aanvraag, kan u terecht bij het Sociaal Huis.
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Poets 2018

Plant

Zottegem
tegen zwerfvuil!

een klimaatbestendig
landschap

Op zaterdag 24 maart organiseert de stad naar jaarlijkse

H

eeft u interesse om een houtkant, heg, bomenrij,
hoogstamboomgaard of bos te planten?
De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt aanplantingen
met een aanzienlijke impact op het landschap en staat in
voor 80% van de kosten, of biedt gratis plantgoed als je
zelf de handen uit de mouwen steekt.
Houtige landschapselementen zorgen voor meer biodiversiteit en een gematigder microklimaat. Tegelijk hebben ze
een erosie werend effect, dragen ze bij aan het afremmen
en vasthouden van hemelwater en halen ze koolstof uit
de lucht. Redenen genoeg om ook een stukje klimaatbestendig landschap te planten.

traditie de grote zwerfvuilopruimactie Poets. Dit jaar
steken niet enkel de Zottegemse scholen, dit evenwel op
vrijdag, de handen uit de mouwen. De stad en de milieuraad doen een oproep naar de bevolking om massaal deel
te nemen aan deze actie - samen met je buren, met je
(jeugd)vereniging, met het oudercomité. Iedereen is
welkom! Al het opgeruimde zwerfvuil zal tentoongesteld
worden op de Markt.
Inschrijven voor de poetsactie kan tot en met vrijdag
16 maart via jan.scheerlinck@zottegem.be. De stad zorgt
voor logistieke ondersteuning (fluohesjes, afvalprikkers,
witte zakken en handschoenen).

Interesse?

Voor houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden, neem contact op met Paul Haustraete, Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen, 055 20 72 65,
paul.haustraete@rlva.be.

De vorige jaren deed de milieudienst een oproep naar
meters of peters voor elke straat in Groot-Zottegem.
Ondertussen hebben al 34 vrijwilligers zich aangemeld.
Meters en peters krijgen van de stad afvalprikkers en
zwerfvuilzakken ter beschikking om hun straat zwerfvuilvrij te houden. Eenmaal de zak vol is komen de stadsdiensten deze ophalen. Zij ruimen enkel zwerfvuil op, géén
sluikstorten.
De stad wil ook heel kort op de bal spelen - aan inwoners
die zwerfvuil en/of een sluikstort opmerken wordt
gevraagd om dit zo snel mogelijk te laten weten aan de
milieudienst via jan.scheerlinck@zottegem.be of
09 364 65 13.
JS

Voor bos en bosomvorming, neem contact op met
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender,
vlaamseardennen@bosgroep.be, 055 21 62 80.
We bekijken met u de mogelijkheden op maat en
coördineren de uitvoering of levering in samenwerking
met de provincie.
Meer info op www.rlva.be/klimaatbestendig-landschap.
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Welke aanplantingen komen in
aanmerking?

Bijkomende houtkanten, heggen, bomenrijen en
hoogstamboomgaarden:
- minimum lengte 100 meter;
- of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks;
- hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter;
- of als deel van een samenhangend open ruimtegebied
(bv. aaneensluitend valleigebied of bosrijke regio): ook
kleinere landschapselementen komen dan in aanmerking.

Drie nieuwe
publieke
laadpalen

Bijkomend bos en bosomvorming:
- enkel realisaties die niet in aanmerking komen voor
bebossingssubsidie van het Agentschap voor Natuur en
Bos.
Voorwaarden:
- landschapselementen minimum 5 jaar laten uitgroeien
(geen geschoren hagen, geen korte omloophout);
- uitsluitend gebruik van inheemse soorten en zo veel
mogelijk autochtoon genetisch materiaal;
- landschappelijke meerwaarde: private tuinen of erven
zonder uitstraling naar het omliggend landschap komen
niet in aanmerking.

voor elektrische wagens
G

oed nieuws voor eigenaars van elektrische wagens,
want de stad Zottegem neemt drie nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in gebruik. Zo zijn er nu in
totaal vier laadpalen beschikbaar: er was er al een op de
parking van de Bevegemse Vijvers en nu dus drie nieuwe:
een op de grindparking aan de Molenstraat (tussen ons
administratief centrum Sanitary en de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst), een op de parking aan het
Domein Breivelde en een op de parking Désiré Van Den
Bosschestraat aan het Kasteel van Egmont.

Pluspunten:
- aanplant van houtkanten of stukken bos die minimum 10
jaar uitgroeien, leveren bovendien een wezenlijke
bijdrage aan de opname van koolstof ter compensatie
van uitgestoten CO2;
- soortenkeuze waar mogelijk in functie van relevante
prioritaire soorten voor Oost-Vlaanderen. Meer specifiek
aandacht voor aanplantingen die betekenisvol zijn voor:
Geelgors, Grauwe gors, Steenuil, Keizersmantel, Kleine
ijsvogelvlinder, Rouwmantel, Grote weerschijnvlinder,
Sleedoornpage, Iepenpage en Eikelmuis.

De publieke laadpalen passen in het burgemeestersconvenant waarbij we ons als stad geëngageerd hebben om
tegen 2020 ten minste 20% van de lokale uitstoot van
broeikasgassen te laten dalen. Dit is een van de eerste
stappen om dit doel te bereiken. We moeten immers het
gebruik van elektrische wagens aanmoedigen, want elektrische mobiliteit draagt lokaal bij tot een schonere luchtkwaliteit en heeft ook globaal een positief effect op het
klimaat.
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Zottegem
helpt
bij Europese
natuurdoelen

Geen
hondenpoep

Het Kloosterbos, een van de mooiste boscomplexen in

op de stoep

Zottegem, krijgt een nieuw natuurbeheerplan. Op die
manier zal Zottegem mee helpen aan het behalen van de
noodzakelijke Europese natuurdoelen. Het bos krijgt een
duurzaam beheer waarbij inheemse boomsoorten en zijn
rijke voorjaarsflora zullen versterkt worden. Voor het
beheren van het Kloosterbos zal Zottegem in de toekomst
ook beheersubsidies krijgen.
Wie het Kloosterbos dit voorjaar wil bewonderen kan via
de wandelknooppunten een wandeling maken.
Start: Kloosterbosstraat, knooppunten 27 - 25 - 26 - 32 - 34
- 28 - 27.
Afstand: 4,7 km.
TH

A

l eens in hondenpoep getrapt? Niet leuk! Toch zien we
nog her en der op de voetpaden hondendrollen liggen.
Deze drollen komen daar terecht omdat sommige
eigenaars van honden het nog altijd niet nodig vinden om
de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter op te kuisen
tot ergernis van velen.
Conform artikel 33 van het GAS-reglement dient de
begeleider van een hond de uitwerpselen van het dier op
de openbare weg of op het openbaar domein te verwijderen en moet bijgevolg in het bezit zijn van de nodige
middelen hiervoor.
Wat ook dikwijls wordt vastgesteld is dat sommige
eigenaars wel in het bezit zijn van de nodige recipiënten
om de hondendrollen op te kuisen maar dat ze die dan
zomaar deponeren in de dichtstbijzijnde rioleringsrooster.
Dit is ten strengste verboden en kan tot ernstige
verstoppingen leiden!
Het stadsbestuur doet een oproep naar alle hondenbaasjes om in de toekomst zich te houden aan artikel 33 van
het GAS-reglement: samen streven we naar een proper
Zottegem!
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Miele

Reuzenommegang

als reus vereeuwigd

zondag 20 mei

D

e stad Zottegem draagt zijn reuzen hoog in het vaandel.
Eind vorig jaar, tijdens de zesde Federatiedag van Reuzen
in Vlaanderen vzw, mocht de stad Zottegem samen met
andere reuzenvrienden voor elke van onze reuzen een
erkenningsmedaille als Cultureel Immaterieel Erfgoed
ontvangen.

C

ambrinus en Cambrina, Leo en Treeze, de acht wippelpaardjes en Sotto en Johanna zijn ook dit jaar weer de
sterren van de Zottegemse Sinksenkermis, wanneer ze op
zondagnamiddag plechtig door de straten van het
centrum defileren. Per reus zijn er een drager en een
begeleider en de wippelpaardjes worden bemand door
leerlingen van de stedelijke basisschool.

Sinds de geboorte van Trees en Leo in 1975 bleef het
Zottegemse reuzenbestand ongewijzigd. Daar komt nu, in
2018, verandering in met de doop en de lancering van
Reus Miele.

Voor het eerst stapt de nagelnieuwe Reus Miele mee op.
En, naar aanleiding van 150 jaar Brandweer Zottegem,
nemen een aantal brandweerreuzen deel aan de optocht,
onder meer die uit Wetteren, Malle, Zoersel en Sint-GillisWaas. De muziekkapel van de brandweer begeleidt de
stoet.

Bart ‘Grin’ Van Uytvange, stand-up comedian, nu wonend
in Zottegem is een gepassioneerd reuzenliefhebber;
tegelijk is hij een vurige fan van onze Zottegemse bard
Miele. Nu is het in reuzenmiddens niet ongebruikelijk dat
volksfiguren als reus worden vereeuwigd. Miele, die met
zijn ‘Zottegem Blues’ in onze stad een immense populariteit kent, is uiteraard een geknipt figuur voor een reus.

De reuzenommegang start om 17 uur op de parking aan de
Molenstraat.

Reus Miele werd gedoopt en kreeg zijn geboorteakte op
zaterdag 10 maart, dit in aanwezigheid van minister van
Cultuur Sven Gatz.

Voorafgaand aan de stoet wordt het label Reusvriendelijke gemeente aan onze stad overhandigd door een
delegatie van Reuzen in Vlaanderen.

Bart zal vanaf nu zelf Reus Miele dragen. Dragen, want het
is een dansende reus.
DL
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schilderachtige tafereel naar het andere. Veel bonter dan
dit maken ze jeugdtheater niet!
€8 /€5 (-12)

Pascale Platel - Gezegend zij

Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing
-Belpop Bonanza Quattro-

Donderdag 30 maart, 20 uur

Een dolle rally door het Belgische muzieklandschap

Pascale Platel brengt nog eens haar memorabele
solovoorstelling uit 2002 waarin ze de levensloop van
Jezus Christus vertelt vanuit het ooggetuigenis van tante
Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Pascale
Platel vertelt het verhaal vol humor en kwinkslagen. Ze
laat u gieren van het lachen, maar evenzeer beweegt ze u
tot tranen toe.
€14 / €12 (-26/+60)

Zaterdag 17 maart, 20 uur
Jan Delvaux en dj Bobby Ewing, de apostels van de
Belpop, hebben een volledig nieuw programma klaar met
verrassende verhalen uit de vaderlandse
muziekgeschiedenis. Geen saaie lezing, maar hoogstaand
entertainment met de vaart van een comedyshow en de
degelijkheid van een goede rockumentary.
€15 / €13 (-26/+60)

Theater Tieret/Walrus - Meneer Beer (5+)
Vrijdag 13 april, 15 uur

Tuning People & DE MAAN
Bonte nacht (4+)

Duik met Meneer Beer mee het bos in. Waar Woeste Wolven de muzikale plak zwaaien, Staf de Uil een oogje in het
zeil houdt en Eddy de Vos uren kan uitweiden over koetjes en kalfjes. Een muzikaal bosfestijn voor alle kleine
durvers en grote berenvrienden. Dit 'pop-concert' is een
beestige co-productie met de topmuzikanten van Walrus.
I.s.m. Jeugddienst Zottegem.
€8 / €5 (-12)

Woensdag 21 maart, 15 uur

In ‘Bonte nacht’ bekliederen drie mensen met emmers verf
en gebricoleerde schilderobjecten hun omgeving en
zichzelf. Ze belanden in een kleurrijke droom waarin ze
transformeren tot extravagante figuren met gekleurde
gezichten en veelbenige wezens. Ze glibberen van het ene
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liefhebbers uitnodigde om samen te componeren en musiceren. Zo ontstonden ter plekke pareltjes van RimskyKorsakov en Borodin, terwijl elegante mannen en vrouwen
zich in de sofa’s vleiden en zich overgaven aan heerlijk
eten, zoete woorden en roddels.
Het Ensor Kwartet brengt deze legendarische avonden
terug tot leven samen met Jan Decleir, die instaat voor de
roddels en de mooie woorden. Hij leest voor uit Gogol’s
stadsverhaal Nevski Prospekt, een verhaal dat de sfeer uit
die tijd ademt. Hij maakt er met de gerenommeerde
muzikanten van het Ensor Strijkkwartet een nieuw verhaal
van. U kunt erbij zijn.
€16 / €14 (-26/+60)

Jan De Wilde & Vrienden
Dag meneer De Wilde
donderdag 24 mei, 20 uur

Gwen Cresens, Patrick Riguelle,
Sam Vloemans, Karla Verlie …
¡Viva Dalida!

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon, dankzij liedjes die tot
onze culturele ziel zijn gaan behoren: Joke, Een vrolijk
lentelied, Walter, Eerste sneeuw, Fanfare van honger en
dorst … Ook in 2018 staat Jan De Wilde ongegeneerd op
het podium. Witgallig zilvergrijs, onnavolgbaar grappig
maar bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste uit wat hij
ooit op plaat zette én met nieuwe liedjes, zoals Wals met
Mathilda, de intrigerende cover van de Tom Waits’ song
Tom Traubert’s Blues.
€20 / €18 (-26/+60)

Donderdag 20 april, 20 uur

¡Viva Dalida! is een prachtige hommage met zangeres
Karla Verlie (Orquesta Tanguedia, Kadril). Zij waadt door
het omvangrijke repertoire van Dalida. Accordeonist Gwen
Cresens (Orquesta Tanguedia, Raymond van het Groenewoud, Kommil Foo) richtte speciaal voor dit concert
l’Orchestre Dalidadaiste op met topmuzikanten uit de
entourages van Arno, Arsenal, Gabriel Rios, Adamo en
The Wallace Collection.
€17 / €15 (-26/+60)

William Boeva - RESET
Zaterdag 26 mei, 20 uur

Na zijn eerste succesvoorstelling Megalomaan, ging het
leven van William als één grote rollercoaster: nu en dan
stevig over de kop, onverwachte bochten en hier en daar
het occasionele kotsplekje. Nu de rit voorbij is en William
weer met beide voeten op de grond staat, blijft er een
onbehaaglijk gevoel in de maag. De spannende rush was
misschien het beste dat hem ooit is overkomen, maar hij
zat niet echt aan het stuur. Alles is veranderd, maar is hij
zelf veranderd?
€14 / €12 (-26/+60)

Jan Decleir / Ensor Kwartet
Les Vendredis
Met Jan Decleir naar Rusland
Donderdag 3 mei, 20 uur
‘Les Vendredis‘ is een trip naar Sint-Petersburg in 1850,
naar de chique salons van de steenrijke handelaar Mitrofan Belaïev, die wekelijks een bont gezelschap muziek29

CC ZOETEGEM

Seizoenspresentatie /
Save the date
donderdag 17 mei, 20 uur
Terwijl seizoen 2017-2018 nog in volle gang is, bereiden

we ons al weer voor op seizoen 2018-2019. De komende
maanden zijn er nog tal van fijne, mooie voorstellingen te
zien in onze zaal. Ondertussen werken wij achter de
schermen alweer hard aan een fijn programma voor volgend seizoen.
Tijdens de seizoenspresentatie geven de programmatoren
en gasten wat meer uitleg en spannende tips uit het
programma. En we sluiten af met een glaasje, een toast op
het nieuwe seizoen. Noteer alvast de datum in je agenda
en check tijdig onze website of facebookpagina!

Ciné Local
voor kinderen
Gruwelijke rijmen (6+)

#Living
Zottegem

Woensdag 4 april - 14 uur

De verfilming van Roald Dahls Gruwelijke Rijmen brengt
een hele parade sprookjesfiguren bij elkaar in een
ingenieus verhaal voor alle leeftijden. Even hilarisch als
poëtisch, vol ondeugende twists en verrassende
ontknopingen. Verbluffend mooi geanimeerd door de
makers van o.a. De Gruffalo en Mannetje Tak.

huiskamerconcerten
M

et de huiskamerconcerten wil CC Zoetegem een
nieuwe stap zetten op het vlak van livemuziek. De opzet is
zowel eenvoudig als geniaal. Voor een zeer beperkt publiek treedt een artiest op in de huiskamer van een Zottegemnaar. Knus en intiem, een mini-concertzaal.

Oproep

Living Zottegem zoekt gastvrije Zottegemnaars
Heb je een bijzondere living, toffe ruimte of charmante
locatie? Wij vormen je ruimte graag om tot concertzaal
voor een dag. Stuur voor 1 april een mailtje met enkele
foto’s van je ruimte en je adres naar
cultuurcentrum@zottegem.be.
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Cultuurkaravaan

Zilverscherm
FC De Kampioenen 3

2018

Maandag 5 maart, 14 uur

DDT is ‘back in business’ en slaagt er op sluwe wijze in om
eigenaar te worden van FC De Kampioenen. Boma wordt
meteen buitenspel gezet en onze Kampioenen worden
vervangen door een nieuw team van jonge, getalenteerde
spelers.

Waar de Cultuurkaravaan halt houdt, daar wordt het

dorp voor een dag lang op culturele stelten gezet.
Oombergen, Sint-Goriks-Oudenhove en Elene werden al
getrakteerd op een namiddag lang muziek, familietheater
en allerlei acts.
Waar de karavaan dit jaar zal neerstrijken, verklappen we
nog niet. Wanneer dat zal zijn, wel! Noteer alvast zondag
17 juni in je agenda.
IV

Vele hemels boven de zevende
Maandag 16 april, 14 uur

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een
rots in de branding voor haar puberende nichtje Lou, haar
ruziënde ouders en haar dolverliefde zus Elsie. Ze is
kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar
brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende
eenzaamheid.
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Nieuwe
evaluatie
D

e voorbije twee jaar werd binnen de academie gewerkt
aan een nieuw evaluatiebeleid. Dit beleid resulteert in
nieuwe rapporten met oog voor zowel persoonlijke, vakmatige als artistieke vaardigheden. Hierbij worden onze
punten vervangen door een alternatieve waarderingsschaal met heel wat ruimte voor persoonlijke leerdoelen
en feedback.
Dit nieuwe beleid is ontstaan vanuit een nood, die zowel
bij de leerlingen als de leraren aanwezig is:
- zelfreflectie stimuleren bij leerlingen
- alert blijven als leerkracht, ‘mee’ zijn en blijven
- mee evolueren als academie
- komen tot meer relevante evaluatie
- komen tot meer inspirerende evaluatie
- komen tot betere, rechtstreekse communicatie met
leerlingen over hun leerproces
- evaluatie beter laten aansluiten op de lespraktijk
- komen tot een evaluatiekader dat flexibel is en kan mee
evolueren
- zuurstof en vrijheid bieden aan leraren
- komen tot evaluatie die motivatie bevordert
Bij dit nieuwe evaluatiebeleid hoort daarom een visietekst
die vanuit de academie, samen met alle leraren, werd
opgesteld:

gereikt om volgende stappen te zetten in zijn leerproces. Op die manier ervaart hij keer na keer dat inspanning leidt tot persoonlijke vooruitgang.
2. We hebben oog voor de kunstenaar in wording, maar
ook voor de unieke persoonlijkheid van de leerling.
Technische beheersing en vakmanschap zijn belangrijke
bouwstenen. Daarnaast werken we ook aan een optimale aandacht voor het welbevinden, de creativiteit en
de eigen inbreng van onze leerlingen. Die bevorderen
we door hen zo persoonlijk en concreet mogelijk feedback te geven over vakgebonden, artistieke en persoonlijke competenties. We vinden het belangrijk dat deze
individueel en in groepsverband tot uiting komen.
3. De rol van de leraar is cruciaal en veelzijdig. De
leerkracht is vakexpert én ondersteuner. Hij is ambitieus
in kwaliteit, oordeelt objectief, maar zorgt ook voor
aangepaste ondersteuning om elke leerling zo ver
mogelijk te krijgen op zijn eigen leerpad. Hiertoe
hanteert hij een veelheid aan didactische werkvormen
en evaluatiemethoden.
4. Evaluatie biedt een bijzondere bron aan informatie.
Evaluatie biedt een aanknopingspunt om ouders te
betrekken bij het leerproces van hun kind. Ze stimuleert
interactie tussen leerkrachten en leerlingen, en tussen
leerkrachten onderling. Bovendien geeft het leerrendement van de leerlingen leerkrachten feedback over hun
eigen aanpak.
5. Leerlingen worden hun eigen leraar. Leren stopt nooit.
Daarom willen we leerlingen stap voor stap zo zelfstandig mogelijk maken. We stimuleren zelfreflectie
door hen zichzelf en elkaar te laten beluisteren,
observeren en feedback te leren geven. Op die manier
geven we hen de sleutels in handen om ook na hun
loopbaan op de academie een leven lang bij te leren in
Woord, Dans en Muziek.
De academie wil met dit nieuw evaluatiebeleid de leerlingen nog beter kunnen begeleiden en inspireren.

De visie op evaluatie in SAMWD

Artistieke competenties verwerven doet u niet van de ene
dag op de andere. Het is een continu leerproces. Daarom
kiezen we voor een motiverende evaluatie, die leerlingen
zin geeft om hun passie voor Dans, Muziek en Woord vol
enthousiasme te ontplooien.
Daartoe hanteren we volgende principes:
1. Evaluatie geeft de leerling een duidelijk zicht op zijn
kwaliteiten op dit moment, de afgelegde weg in het
verleden en biedt groeikansen voor de toekomst.
De leerling weet daardoor niet alleen waar hij nu staat,
maar krijgt ook concrete tips, tools en technieken aan32
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Activiteiten
© De Lobelle Danny

schooljaar 2017-2018
Z

ondag 18 maart
Blazers- en slagwerkdag voor leerlingen uit de lagere
graad: samenspel, workshops en concerten in SAMWD
Zottegem.
Weekend van 27-29 april
De productieklas toneel speelt 'Zoutloos' van Studio Orka
in het woonzorgcentrum Egmont.

Ridderzaalconcerten

Zaterdag 28 april
Gitaardag voor leerlingen lagere, middelbare en hogere
graad in SAMWD Zottegem.

seizoen 2017-2018

Dinsdag 15 mei tot vrijdag 15 juni
Openbare examens.
Info: www.samwdzottegem.be.

Z

ondag 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

Oprichting
ouder- en
leerlingenraad

Zondag 6 mei, 11 uur, Ridderzaal
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 en Dans, Zottegem, het filiaal
Oosterzele, CC Zoetegem en GC De Kluize.
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 in Oosterzele.
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 een klassiek en een modern repertoire op
een frisse en toegankelijke manier worden gebracht.
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.

S

inds eind vorig schooljaar werd de ‘raad van ouders en
leerlingen’ (ROL) opgericht binnen de SAMWD. Een 10-tal
enthousiaste ouders en leerlingen hebben zich achter dit
initiatief geschaard. De ROL wil de betrokkenheid van
onze ouders en leerlingen bij de academie verhogen en
het participatief klimaat op de academie stimuleren. De
Rol verhoogt ook de inspraak van ouders en leerlingen in
het academiebeleid en zet mee de schouders onder de
artistieke projecten. Zo heeft deze raad meegewerkt aan
het nieuwe evaluatiebeleid van onze academie en aan de
viering van 40 jaar Filiaal en 50 jaar SAMWD Zottegem.
AD
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Project

Pedagogische
studiedag

tekenkunst

Het vlot

De studenten van het atelier tekenkunst ruilen

gedurende de maand maart het atelier voor de galerij.
Tijdens deze periode werken ze aan een groots project
met als titel: ‘2038’. Het project bestaat uit meerdere
fasen: opbouw van een decor, fotograferen van
personages in dat decor, het omzetten van de foto’s in
tekening op grote formaten. Als toeschouwer kunnen we
de ontwikkeling van het project stap voor stap volgen.
Tegen het einde van maart wordt het uiteindelijke
resultaat van dit totaalconcept zichtbaar.

‘Kunst is (niet) eenzaam / The Raft. Art is (not) Lonely’
gaat over het vaartuig en de vervoering van kunst.
Enkele namen: Théodore Géricault, Michael Borremans,
Luc Tuymans, Steve McQueen, Mike Figgis ...
Samen met kunsthistorica Joanna De Vos cureert de
kunstenaar Jan Fabre dit project. Het is curator Joanna De
Vos zelf die ons rondleidt en toelichting geeft tijdens de
pedagogische studiedag op zaterdag 31 maart 2018. In de
namiddag wonen we een life uitvoering bij van Stasis,
een performance van Ruben Bellinkx (1975, Wilrijk). Voor
de studenten is er deze zaterdag geen les.
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Jury

Toonmoment
Cultuur KAZ

ID#3

V

ID is een gezamenlijk kunstenproject van Sint-Lievens-

oor de lessen cultuur gaat het Koninklijk Atheneum Zottegem een unieke samenwerking aan met beide stedelijke
academies. De lessen vinden ook plaats in de lokalen van
de academies. Van 6 tot 9 juni tonen de leerlingen van de
eerste graad module cultuur hun werk in de galerij van
SABK.

Houtem, Herzele en Zottegem in het kader van de Week
van de Amateurkunsten (WAK). Op zaterdag 31 maart
2018 gaat in de academie het jurymoment voor Zottegem door van de derde editie van deze kunstwedstrijd.
De ingeschreven deelnemers krijgen 10 minuten de tijd
om hun werk voor te stellen aan een professionele jury.
Alle info over ID#3 vindt u op www.kunst-id.be.

Info

Tentoonstelling

A

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

werk van leerkrachten

Gedurende de maand mei stellen leerkrachten van de

academie eigen werk tentoon. Naast het lesgeven en het
begeleiden van studenten hebben de meeste
leerkrachten ook een eigen artistiek oeuvre.
Deze tentoonstelling is voor studenten een gelegenheid
om kennis te maken met het werk van hun meester-kunstenaar en uiteraard ook voor elke andere kunstliefhebber een aanrader.
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Tweewekelijks

Dirk
Draulans

blik op het klimaat

voorleesuurtje

Dirk Draulans brengt het pakkende verhaal, ondersteund

K

ruip gezellig in het voorleesschuurtje voor het voorleesuurtje!
Tweewekelijks op woensdagnamiddag komen er één of
twee voorleesdames langs in de bib om de kinderen te
verwennen met prachtige verhalen.
Vaak worden deze afgewisseld met een knutsel- of kleuractiviteit.
Gratis, voor alle leeftijden!

met beeldmateriaal, waarin hij uitlegt wat de problemen
rond klimaat en andere milieuaspecten zijn, en waarom
het zo moeilijk is om mensen aan te zetten tot een
gedragsverandering.

Dirk Draulans studeerde aan de universiteit van Leuven en
Oxford, waar hij ook een tijd verbonden was als wetenschappelijk medewerker.
Hij behaalde een doctoraat in de zoölogie en werkt
momenteel als journalist voor het weekblad Knack.

Tweewekelijks op woensdag (behalve tijdens
schoolvakanties) van 15 tot 16 uur in de jeugdafdeling van
de bibliotheek.

Donderdag 29 maart, 20 uur
Stadsbibliotheek
Inschrijven: info@route42.be.
Prijs: 10 euro

Voor de exacte datums houdt u best onze Facebookpagina of website in de gaten.
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Digitaal

café

Apps over mobiliteit

In het Digitaal Café leren we samen beter met de tablet of
IPad werken. De begeleider geeft een korte demonstratie
en daarna gaat u in kleine groepjes aan de slag om een
opdracht tot een goed einde te brengen. U kan natuurlijk
altijd beroep doen op elkaar, het internet en de begeleider. Dit Digitaal Café gaat over apps die uw mobiliteit
kunnen verbeteren zoals een routeplanner, de app van de
NMBS ... We demonstreren 3 apps, daarna zetten we u aan
het werk.
Zaterdag 14 april, 9.30 tot 12 uur
Stadsbibliotheek
Gratis. Ter plaatse betaalt u 5 euro als bijdrage voor een
hapje en een drankje.
Praktische info:
Breng uw toestel mee.
Zorg dat u de paswoorden kent.
Partners:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Route 42,
stadsbibliotheek.
Inschrijven:
Via Vormingplus: www.vormingplus-vlad.be
of 09 330 21 30

Dinsdag 15 mei, 9.30 tot 12 uur
Stadsibliotheek
Gratis. Ter plaatse betaal je 5 euro als bijdrage voor een
hapje en een drankje.
Praktische info:
Breng uw toestel mee. Zorg dat u de paswoorden kent.
Partners:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Route 42,
stadsbibliotheek.
Inschrijven:
Via Vormingplus: www.vormingplus-vlad.be
of 09 330 21 30.

Op citytrip met een app

Leren werken met de smartphone

In het Digitaal Café leren we samen beter met de tablet of
IPad werken. De begeleider geeft een korte demonstratie
en daarna gaat u in kleine groepjes aan de slag om een
opdracht tot een goed einde te brengen. U kan natuurlijk
altijd beroep doen op elkaar, het internet en de begeleider. Dit Digitaal Café gaat over apps die u kunnen helpen
om een korte uitstap te plannen of die u ter plaatse bijstaan. Bijvoorbeeld apps om uw weg te vinden in een
stad, om een restaurant te vinden of - wie weet - om het
weer te voorspellen. We demonstreren 3 apps, daarna is
het aan u!

Een smartphone! Nu hebt u er een ... Maar, hoe werkt het?
Aan de hand van deze op de praktijk gerichte cursus leert
u vlot omgaan met uw Android-smartphone. Hoe kan u
een app op uw smartphone installeren? Hoe maakt u
gebruik van Wifi?
Woensdag 6 en 13 juni, 9.30 tot 12 uur
Stadsbibliotheek
Prijzen:
Standaardprijs: 24 euro
Sociale prijs: 5 euro
Praktische info:
Breng uw smartphone met opgeladen batterij mee.
Zorg dat u de paswoorden kent.
Partners:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Route 42,
stadsbibliotheek.
Inschrijven:
Via Vormingplus: www.vormingplus-vlad.be
of 09 330 21 30.
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Verdwalen

in verhalen

Kunt u niet genoeg krijgen van verhalen?

Vertelcollectief Ratara verrast de bibliotheekbezoekers in
Zottegem elke zaterdag van de maand met meeslepende
verhalen uit onze streek maar ook uit verre landen.
Hier en daar valt een muzikale noot.
Voor alle leeftijden: kinderen en volwassenen.
Stadsbibliotheek, elke eerste zaterdag van de maand van
10.30 tot 11.30 uur: 7 april, 5 mei en 2 juni.

Jazz
Zottegem
at the Bib
I

n het gezellige Egmontpark valt de volgende editie van
Jazz Zottegem (at the bib) dit jaar enkele weken vroeger.
Het programma wordt nog volop samengesteld maar dat
er opnieuw enkele klinkende namen uit de muziek- en
jazzwereld op het programma staan zal niet verbazen.
De vorige jaren stonden hier Jef Neve, Lady Linn, Isolde
Lasoen, Philip Catherine, Bert Joris, Tom Barman, An Pierlé,
Sioen en Stef Kamil Karlens op de affiche!
De vertrouwde presentator Jean Blaute is alvast opnieuw
van de partij. Regiobib Route 42 houdt tijdens die dag naar
goede gewoonte een outlet van zomerlectuur, reisgidsen
én muziek. Kinderanimatie, een gezellige inkleding,
foodtrucks en het openlucht Kunstatelier blijven vaste
troeven van het festival. Schrijver en performer Christophe
Vekeman zorgt deze keer voor een extra literaire toets. De
toegang tot het park en het jazzfestival is gratis.
Praktisch:
zaterdag 9 juni vanaf 14 uur
zondag 10 juni vanaf 11 uur
Gratis toegang.
Organisatie: stadsbibliotheek & CC Zoetegem,
i.s.m. vzw Jazz on Sunday.

Samen
lezen

Leest u graag verhalen? Al eens met uw ogen dicht naar

een gedicht geluisterd? Er wordt een straf kort verhaal en
een gedicht voorgelezen. Daarna ontstaat er een gesprek
over wat u ziet, hoort of herkent in de tekst. Iedereen is
vrij om te spreken of te zwijgen. U hoeft niets voor te
bereiden.
Donderdag 19 april, 3 mei en 17 mei, 14 tot 16 uur
Stadsbibliotheek. Samenlezen is gratis. U kan deelnemen
aan een of meer (of alle) bijeenkomsten.
Meldt u aan via www.vormingplus-vlad.be of telefonisch
09 330 21 30 of in het Lokaal Dienstencentrum Egmont.
Partner: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Beschut wonen en stadsbibliotheek.
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Erfgoeddag
in het teken van
Egmont

Op zondag 22 april vindt Erfgoeddag plaats. Met als

Wanneer leefde hij? Wat heeft hij zoal gedaan? Waarom
koos hij voor Zottegem? Hoe zag zijn kasteel en ons dorp
er toen uit? Heeft het kasteel een spook? Waarom liet de
koning hem onthoofden? Waarom werd hij onder onze
kerk begraven? Waarom heeft hij twee standbeelden? En
meer nog … wat betekende hij voor onze Stad Zottegem.
Aan de hand van de tastbare overblijfselen, tal van
verhalen en leuke opdrachten maken de kinderen op een
speelse manier kennis met de figuur Egmont en het
verleden van de stad Zottegem. Ter gelegenheid van Erfgoeddag neemt auteur Peter Slabbynck families met
kinderen, die Egmont en de geschiedenis van Zottegem
beter willen leren kennen, mee op wandel.
Praktisch:
Leeftijd 6 tot 12 jaar - max 25 deelnemers per groep.
Twee gidsbeurten van telkens één uur: om 14 uur en
om 16 uur.
Vertrekpunt:
Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1, Zottegem.
Vooraf reserveren noodzakelijk.

thema 'Kiezen' zetten we dit jaar alles in op de
herdenkingsfeesten van Lamoraal graaf van Egmont.

Gidsbeurten

Wie was Lamoraal van Egmont? Wat waren zijn banden
met Karel V en Filips II, Oranje en Hoorne? Was hij krijgsman of diplomaat? En hoe zat het met zijn executie?
Via een gegidste wandeling kom je alles te weten over
het leven en de dood van de onfortuinlijke graaf. Hoe was
zijn relatie met de stad Zottegem. Meer nog … hoe keek
Zottegem tegen Lamoraal aan? De verhalen van de
grafkelder, de twee identieke standbeelden, het kasteel,
de halswervel en de schilderijen in de Raadzaal, komen
aan bod tijdens deze anderhalf uur durende gidsbeurt.
Praktisch:
Drie gidsbeurten van anderhalf uur: om 10.30 uur,
om 14 uur en om 16 uur.
Vertrekpunt:
Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1, Zottegem.
Vooraf reserveren noodzakelijk.

Egmont. Zottegems toperfgoed!

Met een select aantal stukken, memorabilia, kunstwerken,
naslagwerken en archivalia die refereren naar het leven en
de executie van de graaf, wordt in het stadhuis de
Egmontkamer ingericht.
Praktisch:
Doorlopend van 10 tot 18 uur.
Stadhuis, Markt 1, Zottegem.
Geen reservatie.

Zottegem rond met Egmont
Speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Graaf Lamoraal van Egmont was een machtig edelman.
Toch liep het slecht met hem af. In 1568 werd hij onthoofd.
Hoe kon het zover komen? In een originele uitgave met
interessante info en leuke opdrachten brengen jeugdschrijver en zanger Peter Slabbynck, historicus Danny
Lamarcq en grafisch ontwerpster Anja Forceville Egmont
weer tot leven.
Een educatieve zoektocht waarbij de kinderen een
antwoord krijgen op de vragen: wie was Lamoraal?

Alle activiteiten en de brochure ‘Zottegem rond met
Egmont’ zijn op Erfgoeddag gratis.
Inlichtingen en reservaties:
cvs@zottegem.be of 09 364 64 57
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Het Tapijt van Sotteghem

Dit Egmonttapijt, geïnspireerd op het Tapijt van Bayeux is
een wandtapijt van 20 m en telt 20 scènes uit het leven
van Lamoraal. De scènes werden geschilderd op jute
koffiezakken en afgewerkt met bijhorende tekst en datum
in naald en draad.
Er wordt gestart bij de Gelderse Oorlog en de scènes
eindigen bij de Tachtigjarige Oorlog.
De rode draad in het werk, figuurlijk en letterlijk, is de
samenwerking met atelier Hafre uit Nederland.
Organisatie: An Ruyssinck, Atelier Kouleur.
Samenwerking: Hafre Egmond - vzw Cultuurwerking Sotteghem - vrienden uit de SABK
Kapel WZC Egmont, Deinsbekestraat 23
Tijdens Erfgoeddag, op 22 april, open van 10 tot 18 uur.
Verder en dat tot 16 september, dagelijks van 14 tot 16 uur.
Gratis toegang.
Meer informatie: an.ruyssinck@telenet.be.
In De Beiaard van 3 februari 1968 wordt een kort verslag
van het gebeuren afgedrukt:
‘Woensdagnamiddag werd Nonkel Bob Davidse’s
jeugdprogramma rechtstreeks uitgezonden vanuit de zaal
Parking die de TV-mensen tussen haakjes niet bijster
geschikt vonden.
Een levendig en genietbaar programma, alleszins, dat in de
Zottegemse huiskamers voor het kleine scherm véél aandacht wekte, vooral wanneer kleine broer of zus even in
beeld kwamen.
Maar waarom onderscheid maken? Bepaalde scholen kregen door de B.R.T. deelnamelijsten toegestuurd, andere
niet. Waarom? In Zottegem maken wij dat soort onderscheid niet! Nonkel Bob mag dat gerust weten.
Bovendien waren die lijsten zo slecht gesteld en getikt,
dat een onderwijzer er eerst de meest opvallende fouten
uit weerde. Bepaalde schooldirecties werden slechts
verwittigd via een korte telefonische mededeling, en toen
zijzelf Bob Davidse opbelden, was de uitleg al niet veel
klaarder.
Bob had trouwens voor de uitzending gewaarschuwd, dat
uitlatingen in verband met ‘Leuven Vlaams’ niet zouden
gedoogd worden. En het grappigste van al (zielig eigenlijk): de politiemensen tastten de kinderen (knaapjes van
8-9 jaar) af op voetzoekers en ander spul, vooraleer zij de
zaal in mochten. Een knaapje had een nogal opvallende
bult in zijn rechter broekzak, en de agent tastte tot zijn
verrassing in een doornatte zakdoek. De kleine was voordien gevallen en had zijn knieën gewassen, net jongetje
als hij was ...’
Het katholieke weekblad had duidelijk geen hoge dunk
van het geheel en de reporter geeft een sneer naar de BRT
want de katholieke scholen waren niet uitgenodigd … De
verwijzing naar ‘Leuven Vlaams’ houdt uiteraard verband
met de strijd van Vlaamse studenten en professoren voor
de taalkundige splitsing van de Leuvense universiteit.

Nonkel Bob
in
Zottegem
tijdens
Egmontjaar 1968

Op 31 januari 1968, tijdens het toenmalig Egmontjaar vond
in Zottegem een veel besproken uitzending plaats van het
toen immens populaire jeugdprogramma met Nonkel Bob.
We werden gecontacteerd door Berdhy Ysebaert die als
elfjarige de uitzending bijwoonde en deelnam aan de
Egmontkwis. Hij is op zoek naar foto’s van het event en
naar de coördinaten van de andere ‘19 deelnemers’ aan de
kwis. Graag geven we hem hier een platform. Wie meer
informatie heeft kan met ons contact opnemen:
cvs@zottegem.be of 09 364 64 57. We bundelen de
reacties en spelen die dan door aan Berdhy.

De uitzending en het verslag ervan in
‘De Beiaard’

De rechtstreekse uitzending werd opgenomen in de, nu
verdwenen, zaal ‘Parking’ in de Grotenbergestraat.
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Zottegem

Dorp van de Ronde
Zottegem is Dorp van de Ronde voor 2017, 2018 en 2019.

12 km, met de Paddestraat en er is een uitbreiding van een
6-tal km richting Bijloke. Bij de route hoort een handig
kaartje, maar ze is ook bewegwijzerd met De Kleine
Flandrien-pijltjes.
Op de dienst Toerisme kunt u een bevoorradingszakje
aanschaffen, met het routeplan en De Kleine Flandriendrinkbus. Het kost u slechts twee euro.

Als wielerstad zetten we uiteraard drie jaar lang alle zeilen
bij en dat niet alleen op de dag van Vlaanderens Mooiste,
maar het ganse jaar.

De kasseien maken de koers

De kasseien van de Paddestraat en de Lippenhovestraat
spelen een prominente rol in het parcours van de Ronde
en zetten Zottegem als wielerstad op de kaart. Die kasseien vormen de rode draad, met als slogan ‘De kasseien
maken de koers’.
Met spandoeken aan het begin van de kasseistroken
maken we dat alvast op zondag 1 april opnieuw duidelijk.
Een detachement Romeinse legionairs groet de renners in
de Paddestraat, een initiatief van het provinciaal
archeologisch centrum Velzeke.

De Kleine Flandrien-kleurplaten worden ruim verspreid in
de scholen en bij de Zottegemse Middenstand. Voor al
wie een eetfestijn organiseert hebben we De Kleine
Flandrienonderleggers. Ze zijn gratis af te halen op de
dienst Toerisme. Heeft u grotere hoeveelheden (500 of
meer) nodig dan geeft u best een week vooraf een seintje
(toerisme@zottegem.be of 09 364 64 64).
Op de dienst Toerisme kunt u ook de Kleine Flandrienaffiche ‘Zottegem verwelkomt de Ronde’ ophalen. Hang ze
voor uw venster en laat onze stad koers ademen.

De Koers es dor

De Platte Choco’s, nu al een legende in Zottegem, hebben
een speciaal Zottegems Rondelied gecomponeerd. ‘De
Koers es dor’ wordt ook dit jaar en hopelijk langer een hit.

Dit jaar komt De Kleine Flandrien ook echt tot leven! Onze
kleine wielerheld zal ook als mascotte rondlopen tijdens
Vlaanderens Mooiste, in een unieke De Kleine Flandrienoutfit!

De Kleine Flandrien

De kleine Flandrien broodzak

De Kleine Flandrien blijft een vast ingrediënt van
Zottegem, Dorp van de Ronde. Het is onze sympathieke
mascotte en wordt ook gebruikt als logo.
‘De Kleine Flandrien’, moet kinderen, ouders en grootouders warm maken voor de koers. Hij is eigenlijk wie we
diep van binnen allemaal zijn: een klein jongetje dat
droomt om ooit Vlaanderens Mooiste te winnen. De kleine
Zottegemse wielerheld werd getekend door striptekentalent, Kristof Berte.

Vanaf 12 maart verpakken verschillende Zottegemse
bakkers hun groot rond brood in een speciale De Kleine
Flandrien-verpakking. U kunt de broodzak op uw hoofd
zetten of knip er de ogen uit en bekijk de koers door de
ogen van De Kleine Flandrien. Massaal doen tijdens de
doortocht!

Champagne

Er worden opnieuw 300 flessen exclusieve champagne op
de markt gebracht met de tweede speciale ‘Zottegem
Dorp van de Rondekroonkurk’. Te koop op de dienst
Toerisme voor €25/fles en €130/karton.

Er werd een Kleine Flandrienroute uitgewerkt. Een fietsroute voor gezinnen met (kleine) kinderen, met vertrek en
aankomst aan de dienst Toerisme. Er is een route van goed
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Vlaanderens Mooiste op groot scherm
Zondag 1 april

knaller en dat tot 22 uur.
Op groot scherm hoeft u niets te missen van de Ronde,
mét de startuitzending. Het wordt twee keer drummen
voor de koers: om 10.55 uur passeren de Junioren, om 11.50
uur de Dames en omstreeks 12.40 uur wordt het drummen
om de Eliterenners aan te moedigen.
Het worden ongetwijfeld kippenvelmomenten.

Zondag 1 april is een wielerhoogdag en die gaan we
samen vieren. Samen met een aantal horeca-uitbaters,
verenigd in Lamoral Music City Zottegem, toveren we de
Markt om tot het Zottegemse Rondedorp.
Van 9 tot 11 uur kunt u er genieten van een gratis ontbijt.
Croissants, koeken en koffie en fruitsap. Iedereen is
welkom, maar om praktische redenen geeft u het best
vooraf een seintje op toerisme@zottegem.be.
Van 11 tot 12 uur kunt u genieten van de Platte Choco’s, zij
brengen live hun Rondelied.
Op de middag en dat voor de rest van de dag kunt u ter
plekke een hapje eten en een glas drinken en na de
aankomst omstreeks 16.30 uur zorgt DJ S-SOUND voor een

Ook op 1 april

Velzeke, Penitentenlaan. Volksfeest met Ronde op groot
scherm.
Velzeke, Paddestraat. Drankenstand Radio Mfm.
Godveerdegem, Godveerdegemstraat. Cupcakes en appelsap.
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Speelplein
‘t Hemelrijk

In februari 2018 gingen de animatoren van het speelplein
op startweekend. Dit is het jaarlijkse startschot om de
speelpleinwerking te plannen. Na een weekend vorming
en voorbereiding, zijn onze opgeleide en gemotiveerde
animatoren klaar om alle kinderen een boeiende en toffe
vakantie aan te bieden.

Tijdens de paasvakantie opent speelplein ’t Hemelrijk
haar deuren voor alle kinderen die in 2018 vier jaar zijn
(of worden) t.e.m. 15-jarigen.
Kinderen kunnen per leeftijdsgroep, zelf kiezen hoe ze hun
dag op het speelplein omtoveren tot ‘DE’ dag van hun
leven. Naast activiteiten, gegeven door enthousiaste
animatoren, bestaat ons aanbod ook uit voldoende keuzeactiviteiten waar kinderen zich mee kunnen amuseren.
Van een bouwdorp, zandbak, go-cartsparcours tot een
gekke fietsen-terrein, voetbal- en basketveld.

Openingsuren

Vooropvang: van 7 tot 9 uur.
Naopvang: van 16 tot 18 uur.
De kinderen moeten in de voormiddag aangemeld worden op het plein tussen 7 en 9 uur of tussen 12 en 13.30 uur.
De kinderen kunnen afgehaald worden tussen 12 en 13.30
uur of tussen 16 en 18 uur. Gelieve de kinderen op tijd te
komen ophalen. Om 18 uur sluit het speelplein!

Leeftijdsgroepen kinderen

Opgelet
9 uur start activiteiten = kassa sluit!
13.30 uur start activiteiten = kassa sluit!

De kinderen worden per leeftijd opgedeeld in 3 leeftijdsgroepen.
4 tot 5-jarigen: kleuters.
6 tot 11-jarigen: speelvogels.
12 tot 15-jarigen: tieners.

Inschrijven

Het is niet verplicht om op voorhand in te schrijven voor
het speelplein, plaatsen zijn onbeperkt. Wil je ’s ochtends
aan de kassa tijd besparen, dan kan je vooraf je kind/eren
online inschrijven (tot de dag zelf) via de website
http://webshopzottegem.recreatex.be.
Indien je een volledige dag naar het speelplein wil komen,
moet je per dag 2 halve dagen selecteren. Er kan nog
steeds de dag zelf op het speelplein worden ingeschreven.

Wanneer?

Paasvakantie:
Het speelplein is open vanaf dinsdag 3 tot en met vrijdag
13 april.
Zomervakantie:
Het speelplein is open vanaf maandag 2 juli tot en met
woensdag 29 augustus. Op donderdag 30 augustus is er
een grote uitstap voorzien voor alle kinderen.

Warme maaltijden (tickets) kunnen aangekocht worden
op het speelplein of op de jeugddienst tijdens de openingsuren voor publiek (zie verder in kader).

Op woensdag 15, maandag 20, dinsdag 21 en vrijdag
31 augustus is het speelplein gesloten!
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Grabbelpas
Wat?

Grabbelpas is een pasje voor kinderen tussen 5 en 12 jaar,
waarmee je in Zottegem heel wat voordelen hebt.

Prijs

Kinderen uit Zottegem: 4 euro.
Kinderen buiten Zottegem: 7 euro.
MIA: - 50% op het pasje en alle activiteiten.
MIA is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een
strookje van de mutualiteit mee ter herkenning (nummer
eindigt op xx1-xx1).

Speciale activiteiten

Er is één gratis zwembeurt per week per kind voorzien.
Dinsdagvoormiddag: 8 tot 11 jaar.
Dinsdagnamiddag: 6 tot 7 jaar.
Donderdagvoormiddag: 12 tot 15 jaar.
Donderdagnamiddag: 4 tot 5 jaar.

Kortingen met je pasje

Grabbelpas: gratis gadget.
Speelplein: gratis 1 dag naar het speelplein.
Sportdienst: gratis gadget.
Openspelendag: -2 euro op de inkomprijs.
Zwembad: -0,20 euro per zwembeurt.
Kinderaanbod CC Zoetegem: -1 euro per familievoorstelling.

Zwemmen is geen verplichte activiteit.
Indien uw kind kiest om niet deel te nemen, zijn er
activiteiten op het speelplein voorzien.

Het pasje is niet meer verplicht om mee te doen met de
activiteiten die tijdens de vakanties georganiseerd
worden door de jeugddienst. Vriendjes en vriendinnetjes,
nichtjes en neefjes, iedereen tussen 5 en 12 jaar kan deelnemen aan de activiteiten.

Waar

't Hemelrijk - Hemelrijkstraat 1 te Zottegem.

Prijs

Kinderen uit Zottegem:
volle dag 4 euro, een halve dag 2 euro.
Kinderen buiten Zottegem:
volle dag 5 euro, een halve dag 2,50 euro.
Inbegrepen: verzekering, 1 drankje per dagdeel, een
zwembeurt (niet verplicht) per week.
Dagelijks mogelijkheid tot warme maaltijd voor 3 euro.

Waar kan je een Grabbelpas kopen?

Het pasje kan je bekomen in het stedelijk jeugdcentrum
De Muze, Beislovenstraat 4, tijdens de openingsuren voor
publiek (zie verder onder rubriek ‘Meer info’).
De Grabbelpas startte dit jaar met toffe activiteiten in de
krokusvakantie. De kinderen konden zich in de namiddag
uitleven tijdens kook- en knutselactiviteiten, ze gingen in
zaal Rhetorica kijken naar Zooks, een animatiefilm en
daarna nog verder knutselen in het cultuurcafé De Foyer.

Mia

Deelnemers aan het MIA-project betalen voor een volle
dag 2 euro en een halve dag 1 euro. Maaltijden 1,50 euro.
MIA is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een
strookje van de mutualiteit mee ter herkenning (nummer
eindigt op xx1-xx1).

Activiteiten Paasvakantie 2018

Ook tijdens de paasvakantie staan een pak toffe
activiteiten op het programma voor alle 5 tot 12-jarigen.

Attesten

Locatie:
Bijna alle activiteiten gaan door in het jeugdcentrum, tenzij anders vermeld (zie programma).
Uitstap met trein: vertrek aan het station.

Heb je een attest nodig voor het werk of de mutualiteit,
dan moet je dit aanvragen. Dit kan aan het onthaal op het
speelplein of telefonisch op het nummer 09 367 91 98.
Een fiscaal attest (voor kinderen tot 12 jaar) krijg je toegestuurd in het voorjaar.
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Inschrijven voor activiteiten:
Inschrijven per activiteit is verplicht en pas geldig na
betaling. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Je
kan online inschrijven via deze link:
http://webshopzottegem.recreatex.be of je kan tijdens de
openingsuren voor publiek langskomen op de jeugddienst
(zie verder in kader).

Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4.
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA.
Week 2 - Thema Beestenboel - de 2de week van de paasvakantie maken we er een beestenboel van. Boerderijdieren, junglebeesten … alles komt aan bod!
Maandag 9 april - Beestenmaskers maken - knustelen.
Je maakt een masker van je lievelingsdier, we verkleden
ons om daarna op de foto te gaan en de foto mee te
nemen in een echt beestenkader!
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4.
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA.

Week 1 - Thema Striphelden - de eerste week van de paasvakantie gaan we met de Grabbelpas koken, knutselen en
op uitstap met onze favoriete striphelden. Of je nu zot
bent van Jommekestrips of je je liever verkleed in Lucky
Luke, de hele week komt jouw stripheld tot leven!
Dinsdag 3 april - Daguitstap - Indoor pretpark in Antwerpen met onze Belgische striphelden!
Comics Station Antwerps is het nieuwe indoor pretpark
rond populaire Belgische stripfiguren.
Suske en Wiske, Jommeke, De Kiekeboes, De Smurfen,
Lucky Luke en Urbanus heten je hier welkom. Je vindt er
ook de hoogste indoorglijbaan ter wereld van maar
liefst 22,5 m hoog!
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 8.30 tot 17.30 uur.
Waar: voorkant station Zottegem.
Prijs: 18 euro voor kinderen uit Zottegem, 20 euro voor
kinderen buiten Zottegem, 9 euro MIA, inkom, trein en
begeleiding inbegrepen.
Meenemen: Rugzakje met lunchpakket en drankje.

Dinsdag 10 april - Beertjes en pandakoekjes bakken koken.
We bakken allerlei verschillende diertjes-koekjes die we
zelf versieren en maken een eigen beestendoosje om al
die lekkere diertjes aan iemand speciaal cadeau te doen.
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4.
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA.
Woensdag 11 april - Beestjes recyleren - knutselen.
We maken een heus dierenpark met bekertjes, doosjes
en papier. Je kan kiezen om raamversiering, boekenlegger, spelletjes … te maken, zolang er maar beestjes aan
te pas komen.
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4.
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA.

Woensdag 4 april - Smurfendorp - knutselen.
Deze namiddag maakt ieder zijn eigen smurfendorp met
leuke paddestoelen & klei-smurfjes.
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4.
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA.
Donderdag 5 april - Stripheldcake en taartjes bakken koken.
We maken ons eigen deeg dat we bakken en versieren
in allerlei striphelden. Daarna proeven we natuurlijk van
al dat lekkers en versieren we onze tafel in een volledig
stripheldenfeest!
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4.
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA.

Donderdag 12 april - Beestige patatten - koken/knutselen.
We maken frietjes in dierenvormen met een lekkere
berenhamburger, daarna stempelen we ons frietpakje
vol met aardappelstempels en maken een aardappelmonster.
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4.
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA.

Vrijdag 6 april - Stripfiguur badges - knutselen.
Badges in verschillende grotes voor op je boekentas,
tote bag, jas ... met al je favoriete striphelden op!
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.

Vrijdag 13 april - Meneer Beer en de Woeste Wolven Muzikaal bosfestijn.
Duik mee met Meneer Beer het bos in. Waar Woeste
Wolven de muzikale plak zwaaien, Staf de Uil een oogje
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in het zeil houdt en Eddy De Vos uren kan uitweiden
over koetjes en kalfjes.
Na de voorstelling gaan we traditiegetrouw nog knutselen in De Foyer en krijgen alle grabbelpassers een gratis
drankje.
Voor wie: 5 tot 12 jaar.
Wanneer: van 14 tot 17 uur.
Waar: Zaal Rhetorica, Hospitaalstraat 20.
Prijs: 5 euro kinderen in Zottegem - 7 euro kinderen
buiten Zottegem - 2,50 euro MIA.

Zin om mee
te werken

Openspelendag

op het speelplein of
de grabbelpas?

2018

Op zondag 15 april is het naar jaarlijkse traditie terug

Ben je graag actief bezig met kinderen? Dan ben je voor

Openspelendag!
Het Park van Egmont (achter bib) wordt speciaal voor alle
kinderen omgetoverd tot het tofste pretpark in Zottegem
en omstreken!

ons de geknipte persoon om de werking kwalitatief te
laten verlopen en de kinderen een fijne tijd te bezorgen.
Elke vakantie gaan we op zoek naar enthousiaste animatoren voor de begeleiding van de kinderen, uitwerken van
de activiteiten …
Je kan als animator aan de slag vanaf het jaar dat je 16
wordt. Je hoeft geen animatorcursus gevolgd te hebben,
maar dit wordt wel sterk aanbevolen. Enige vorm van
ervaring in omgang met kinderen (babysit, scouts, chiro,
jeugdhuis …) is een pluspunt.

Net als vorig jaar zal de Openspelendag doorgaan in het
Park van Egmont. Het park wordt op 15 april een gigantisch pretpark. Jong en oud kan zich terug uitleven op tal
van nieuwe, avontuurlijke attracties.
De jeugddienst belooft om samen met een 80-tal
jeugdbegeleiders uit de Zottegemse jeugdbewegingen
(chiro, scouts, jnm, jeugdhuis, speelpleinwerking, kaj,
studentenkring …) alle kinderen en jongeren een onvergetelijke namiddag te bezorgen.

Op cursus

We raden de cursus bij VDS (Vlaamse Dienst voor
Speelpleinwerk) aan omdat deze speciaal op speelpleinen
is afgestemd. Vergeet niet dat Stad Zottegem tot 75 euro
terugbetaald van het cursusgeld.

Praktisch

Voor slechts 5 euro kunnen de kinderen zich op alle
attracties uitleven. In de prijs is een aandenken, een versnapering, ijsje en een drankje inbegrepen.
Grabbelpassers hebben op vertoon van hun pasje een
korting van 2,00 euro. MIA’s betalen 2,50 euro. Indien je
graag vooraf inschrijft, kan je vanaf april in het jeugdcentrum terecht voor een inschrijvingsbandje en aandenken.
Iedereen is op zondag 15 april welkom vanaf 13.30 uur.
Groepen kunnen inschrijven vanaf 13 uur.
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Wervel
on stage

Vrij podium &
officiele opening
Beislovenpark

Naar aanleiding van de 450

Om 10 uur ’s morgens organiseert de milieudienst in het
Beislovenpark een compostdemo verzorgd door VELT.
Het volledige programma kan je vinden op
http://www.jonginzottegem.be.

verjaardag van Graaf van
Egmont, worden er in Zottegem het hele jaar door festiviteiten op poten gezet. De Stedelijke Jeugdraad organiseert hierbij Wervel on Stage, een lokale talentenshow.
ste

Op 23 juni wordt in het gloednieuwe Beislovenpark, dat
dezelfde dag officieel voor het eerst zijn deuren opent,
‘Wervel on Stage’ georganiseerd. Op dit vrij podium is de
Zottegemnaar, jong en oud, welkom om zijn allerfijnste
kunstjes te komen tonen. Dit kan van zang, toneel, cabaret
tot eender welk talent gaan. We willen er graag een kleine
versie van Belgium’s got talent van maken maar dan voor
de Zottegemnaar.

Meer info
S

tedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
09 367 91 98 - http://jonginzottegem.be

Het vrij podium vindt plaats in de boomgaard van het
Beislovenpark, die deze dag dan ook een middeleeuwse
make-over krijgt. Er worden passende eet- en drinkmogelijkheden voorzien en daarnaast zullen ook de enige
echte Lamoraal en zijn vrouw Sabina aanwezig zijn om de
winnaar van de talentenshow uit te roepen.

Jeugdconsulente:
Hellen Volckaert - jeugddienst@zottegem.be.
Administratie:
Carine Van Den Dooren - speelplein@zottegem.be.
Jeugdprogrammator:
Aurélie Verlinden - aurelie.verlinden@zottegem.be.

Beislovenpark

Dezelfde dag wordt het Beislovenpark om 17 uur officieel.
Naast de Zottegemnaren zullen alle buurtbewoners nog
uitgenodigd worden voor een drankje en een hapje.
Daarna gaat het feestgebeuren op het podium van start.

Open:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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--9.30 - 12 uur
9.30 - 12 uur
--9.30 - 12 uur

14 - 17 uur
14 - 17 uur
14 - 17 uur
14 - 17 uur
14 - 17 uur

HUIS VAN HET KIND

Zibo

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Opvang schoolvakanties

W

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 het ZIBO.

ij voorzien tijdens de vakantieperiodes elke werkdag
van 7 tot 18.30 uur allerlei leuke spelletjes voor de kinderen
van 2,5 jaar tot 12 jaar.
Het schooljaar zit er weer bijna op wat wil zeggen dat het
bijna grote vakantie is. Noteer alvast in uw agenda dat u
kan inschrijven voor de zomervakantie vanaf maandag
7 mei om 8.15 uur.

Instapdata schooljaar 2017-2018:
Maandag 16 april
Maandag 14 mei

Opvang woensdagnamiddag

Kostprijs ZIBO

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

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

Sofie De Roy, Kloosterstraat 40 - 09 360 24 86
zibo@zottegem.be

Contact

Wanneer de school een pedagogische studiedag heeft,
kan je zoon/dochter steeds terecht in het ZIBO. Wij zijn
dan open voor alle schoolgaande kinderen tot 12 jaar van
7 tot 18.30 uur.

ZIBO zoekt jobstudenten

Ben jij 16 jaar of ouder en heb je een groot hart voor
kinderen? Ben je creatief en op zoek naar een uitdaging?
Dan ben je bij het ZIBO op de juiste plaats. Gedurende de
grote vakantie zorgen wij dat de kinderen een leuke tijd
hebben.
Voor meer info, aarzel zeker niet en neem contact op met
Sofie De Roy.

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
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HUIS VAN HET KIND

Twinkeltje
ruilwinkel
Laatavondshopping

Infoavonden

Ook dit jaar is Twinkeltje elke derde maandag van de

‘Zwanger? Samen op weg …’
Op 19 maart om 19.30 uur 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
vragen aan bod komen zoals: ‘Hoe vraag ik kraamzorg
aan? Waar en wanneer vraag ik kinderopvang aan? Wat
kan het Huis van het Kind voor mij betekenen?’.

maand geopend tot 19 uur i.p.v. tot 16 uur. Dit voorjaar is
dit het geval op 19 maart, 16 april en 14 mei. De lente is
bijna in het land dus kom zeker eens kijken naar onze
voorjaarscollectie!
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.

‘3, 2, 1, Start borstvoeding!’
Op 24 april om 19.30 uur geeft vroedvrouw Sabine Van
Peteghem een infoavond voor aanstaande ouders die hun
kindje borstvoeding willen geven of daarover nog twijfelen, met veel ruimte voor vragen. Alle belangrijke info
komt aan bod zodat je als ouder een geïnformeerde keuze
kan maken!

Iedereen is welkom!

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!

‘Een hapje voor jou, een hapje voor mij’
Voor ouders met jonge baby’s organiseren we op 8 mei
om 19 uur een interactieve infoavond rond groenten- en
fruitpap! We leren hoe we een gezond papje maken en
proeven er natuurlijk ook van! Breng gerust je baby mee!

Week van de opvoeding

Spelenderwijs

16 tot 23 mei wordt opnieuw dé week voor iedereen die
met opvoeden bezig is! Het thema dit jaar is ‘Opvoeden is
samenspel’. Uiteraard draagt het Huis van het Kind hier zijn
steentje bij.
Zo laten we op 16 mei eens de kinderen aan het woord en
organiseren we op 22 mei een infoavond voor ouders
rond ‘Stress bij kinderen’.

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’. Een keer per maand staat
een activiteit op de planning.
Zo staat op 21 maart een knutselactiviteit rond de lente
gepland en gaan we op 18 april naar aanleiding van
Buitenspeeldag wobbelturnen in onze tuin! Wiebelplezier
gegarandeerd!

Voor meer informatie

www.facebook.com/huisvanhetkindZottegem
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SPORT

Zwembad
openingsuren
maandag

dinsdag

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

Het zwembad is gesloten
op volgende (feest)dagen

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

Zondag 18 maart
Zwemwedstrijd First
Zondag 1 april
Pasen
Zondag 15 april
Free Dive wedstrijd
Dinsdag 1 mei
Feest v.d. Arbeid
Donderdag 10 mei
O.-L.-H. Hemelvaart
Zondag 20 mei
Pinksteren
Maandag 25 t.e.m. woensdag 27 juni
Jaarlijks onderhoud (data nog o.v.)
Donderdag 28 juni t.e.m. zondag 1 juli Rock Zottegem
Vrijdag 3 t.e.m. zaterdag 4 augustus
Dance D-Vision (data nog o.v.)
Woensdag 15 augustus
O.-L.-V. Hemelvaart
Zondag 19 t.e.m. dinsdag 21 augustus Kermis Zottegem

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

woensdag 14 - 20 uur
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

Speciale openingsuren

Maandag 2 april 2de Pasen
Maandag 21 mei Pinkstermaandag
Zaterdag 21 juli
Zottegem Loves 21 juli
Donderdag 2 augustus
Dance D-Vision

zondag
8.30 - 12.30 uur en 14 - 17 uur
* Geen baantjeszwemmen tijdens de schoolvakanties.
Effectieve zwemtijd is tot het sluitingsuur.
Toegang tot het zwembad tot 30 minuten voor sluitingstijd.

50

14 tot 17 uur
14 tot 17 uur
14 tot 17 uur
10 tot 12 uur &
14 tot 18 uur

SPORT

Werken

Interscholen
sport

sporthal

S

Van 12 maart tot 29 juni ondergaat de vloer van de grote

amen met de Zottegemse scholen, de sportraad en de
sportclubs organiseert de stedelijke sportdienst en SVS
een aantal activiteiten voor het lager- en het secundair
onderwijs. Door werken aan de sporthal werden er
wijzigingen in het programma voor 2018 aangebracht!

sporthal een volledige renovatie. Deze werken zijn nodig
om te beantwoorden aan de kwalitatieve eisen van al
onze gebruikers. Tijdens de werken is de sporthal niet toegankelijk voor sportclubs, scholen of andere gebruikers.

Lager onderwijs

Woensdag 7 maart
Netbal
Sporthal Erwetegem
Woensdag 21 maart
Dans
Bevegemse Vijvers
Woensdag 18 april
Voetbal 8-8 Jeugdterreinen KSV Zottegem
Woensdag 2 mei
Badminton
Sporthal Erwetegem
Vrijdag 8 juni
Atletiek
Sportstadion

Sportkampen
2018

Ook in 2018 blijken de sportkampen een populaire

vakantiebestemming voor jongeren uit de streek. De inschrijvingen voor de sportkampen zijn sinds eind januari
reeds volop aan de gang. Jaarlijks zakken meer dan 2.000
kinderen af naar het Zottegemse sportcentrum.

SVS
Sportdienst
SVS
SVS
Sportdienst

Secundair onderwijs

Woensdag 7 maart
Tafeltennis
Bevegemse Vijvers
Badminton
(2de en 3de graad)
Woensdag 14 maart
Tafeltennis
Bevegemse Vijvers
(1ste graad)
Vrijdag 30 maart
De warmste uurloop Bevegemse Vijvers
Woensdag 25 april
Minivoetbal
Bevegemse Vijvers
Vrijdag 25 mei
Atletiek
Sportstadion

Sportkampen in Zottegem staan vooral voor plezier en
vrienden maken. Het programma telt meer dan 20 verschillende thema’s, waar kinderen en jongeren gedurende
de krokus-, paas- en zomervakantie van kunnen proeven.
U hoeft geen Olympische atleet te zijn om deel te kunnen
nemen, de Zottegemse kampen zijn voor iedereen toegankelijk. Een goed humeur is wel verplicht.
Inschrijven kan nog steeds via de stedelijke webshop:
www.webshop.zottegem.be.
Opgelet! Sommige sportkampen zijn reeds volzet!
De kampen worden begeleid door lesgevers die vaak zelf
actief zijn in het Zottegemse verenigingsleven. Door het
grote aanbod is de sportdienst steeds op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerde monitoren. De sollicitaties
voor de krokus- en paasvakantie zijn reeds afgelopen.
Kandidaat-lesgevers voor de zomervakantie kunnen hun
sollicitatie van 05/03 tot 16/04 online indienen via de
stedelijke website: https://www.zottegem.be/economieen-werken/werken-in-zottegem.aspx.
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SVS

SVS
Sportakern
Sportdienst
Sportdienst

SPORT

Zwem

Fietstochten

activiteiten

voor senioren

Z

V

wemmen is gezond. Water werkt ontspannend en traint
het volledige lichaam. Daarom biedt de sportdienst een
uitgebreid gamma wateractiviteiten aan voor volwassenen en kinderen.

an 5 april tot 25 oktober trekken de Zottegemse
senioren er opnieuw wekelijks op uit met de fiets. De
sportvrienden vertrekken telkens om 13.30 uur aan de
inkomhal van het stedelijk sportcentrum Bevegemse
Vijvers. Kostprijs is 1,50 euro (drankje t.w.v. 1,70 euro inbegrepen). Initiatiefnemer Guido De Staercke voorziet
telkens een fietstocht van ongeveer 35 km. De fietsers
rijden aan een langzaam tempo, begeleid door leden van
wielerclub De Hert. Hierdoor zijn de fietstochten toegankelijk voor verschillende conditieniveaus. Om de
samenhorigheid onder de deelnemers te versterken is als
afsluiter van het fietsseizoen een etentje met de deelnemers voorzien eind oktober. Nieuwe deelnemers melden
zich bij aanvang van de eerste rit best even aan.

Op 21 april start opnieuw een lessenreeks aquafitness en
zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters en volwassenen. Inschrijven voor lesreeks 3 kan vanaf 19 maart om
20 uur via de webshop: (www.webhop.zottegem.be)
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Sportgala
hulde aan de
sportkampioenen

Op vrijdag 2 februari nam naar jaarlijkse traditie in de

MIA-korting

feestzaal van de Bevegemse Vijvers het Sportgala plaats.
Op deze feestelijke avond brengen wij hulde aan de
sportkampioenen van het voorbije sportjaar en aan
verdienstelijke sportfiguren binnen een sportclub.

50% korting op
uw inschrijvingsgeld

Dit jaar sloegen turnclub ‘EWB’ (met hun afdelingen acro
en dans & demo), ropeskippingclub ‘Locomotion’ en dansclub ‘Movez’ het publiek opnieuw met verstomming bij
het demonstreren van hun kunsten. Wij danken jullie om
van het sportgala opnieuw een opmerkelijke avond te
maken!

S

port kost geld: kledij, materiaal, inschrijvingsgelden …
Het netwerk vrijetijdsparticipatie komt hieraan tegemoet
met de MIA-korting.
Het inschrijvingsgeld van alle sportactiviteiten kan met
50% gereduceerd worden! Deze korting is ook geldig op
alle andere activiteiten van CC Zoetegem, de jeugddienst
en de Stedelijke Academies. Leden van Zottegemse
jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kunnen ook van
deze korting genieten. Vraag er zeker eens naar in uw
vereniging!

Blijf

geïnformeerd …

Voor wie?

Iedereen in Zottegem met een RVV-statuut (vroeger
Omnio). Het RVV-statuut is bedoeld voor mensen met een
moeilijke financiële gezinssituatie.
Het RVV-statuut wordt weergegeven met de nummer 1
op de klevertjes van de mutualiteit.

W

il jij als eerste op de hoogte blijven van het reilen en
zeilen in het sportcomplex Bevegemse Vijvers?
Like ‘Sportdienst Zottegem’ op Facebook en blijf op de
hoogte van lopende acties, inschrijvingen, vacatures, leuke
nieuwtjes, foto’s en nog veel meer!

Hoe aanvragen?

Voor alle inlichtingen of reservaties kan je nog steeds
terecht via de gebruikelijke kanalen:
Stedelijke Sportdienst - Bevegemse Vijvers 1 - 09 364 53 20
- sportdienst@zottegem.be.
BC/JZ/MVDS

MIA-korting kan u aanvragen via inschrijvingsformulieren
of de verantwoordelijke van een sportclub. Er is steeds
meer informatie te verkrijgen in het Jongeren Advies Centrum (JAC).
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Project
Bollé Bollé

klassen in gebruik genomen. Om de duurzaamheid van de
poreuze betonvloeren te verbeteren, werden alle klassen
en slaapzalen voorzien van vloertegels. In het voorjaar van
2017 werd een bestaand gebouw verbouwd, zodat ook in
deze school de administratieve functies en schooldirectie
een definitieve plaats hebben gekregen.
- Alvera Orphanage
Het kleinschalige weeshuis van mama Alvera, een
vroegere medewerkster van pater Bolle, is gelegen in
Kishuro (Bukoba) en biedt al meer dan 40 jaar lang onderdak aan 25 tot 40 weeskinderen. Op vraag van mama
Alvera bouwde Bollé Bollé vzw in 2013 een nieuwe, multifunctionele eetzaal. In 2017 werd een gebouw opgetrokken
met slaapkamers voor 25 kinderen. Daarnaast werden
enkele andere gebouwen gerenoveerd en werden ook alle
ruimtes voorzien van LED-verlichting op basis van zonnepanelen.

Vzw Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en klein-

schalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania. Het gaat
steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met
de nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en
watervoorziening. Speciale aandacht wordt besteed aan
de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen en aan de
bescherming van het milieu.

De drie grootste projecten die de vzw
recentelijk ondersteunde

- St. Magreth Mary Alakok Secondary Boarding School
for Girls
De bouw van een secundaire meisjesschool
met internaat voor 900 meisjesstudenten in Igunga
Onderwijs voor meisjes is niet vanzelfsprekend in Tanzania. Meisjes worden van jongs af aan ingeschakeld in het
huishouden en op het veld. Het district Igunga had geen
enkel internaat waar meisjes terecht konden. Omdat
degelijk onderwijs de voedingsbodem is voor een betere
toekomst, wilde Pater Bolle een meisjesschool met internaat realiseren. De bouwwerken voor deze school startten
in 2008 en werden volledig door Bollé Bollé vzw gefinancierd. De eerste leerlingen startten in januari 2009. Alle
klassen, slaapzalen, refters, keuken, computer- en schoollabo’s zijn intussen klaar. Het voorbije jaar werd het laatste
gebouw afgewerkt: een administratief gebouw met directielokalen, secretariaat, vergaderzaal en leraarskamer.
Omdat er tijdens het zes maanden lange droge seizoen
geen druppel regen valt en drinkbaar water dus een groot
probleem vormt, werden er watertanks gebouwd. In totaal kan de school nu 550.000 liter regenwater opvangen.
De school werd enkele maanden geleden ook uitgerust
met een waterzuiveringsunit die werkt met zonne-energie.
zie ook: http://www.bollebolle.be/nl/projecten/bouw-secundaire-school
- St. Leo the great English medium pre- and primary school
Het uitbreiden van een gemengde lagere school met
internaat in Igunga
Deze lagere school werd door pater Bolle opgericht in
2004 en biedt plaats aan ca. 650 leerlingen waarvan de
helft op het internaat verblijft. Op vraag van pater Bolle
werd de school sinds 2008 systematisch door Bollé Bollé
vzw uitgebreid met klassen, slaapzalen, een keuken en
een grote eetzaal. Daarnaast zorgde Bollé Bollé vzw in
2013 voor de inrichting van een computerklas en werd er
net als in de secundaire school een waterzuiveringsunit op
zonne-energie geïnstalleerd. Begin 2017 werden 5 nieuwe

Het volgende project wil de vzw
realiseren in 2017-2019

- SOLAR FOR IGUNGA
Duurzame energie voor twee scholen en een hospitaal
in Mwanzugi
Het project omvat het plaatsen van een solarinstallatie
bestaande uit zonnepanelen, accubanken en laderomvormers om alle slaapzalen, refters, administratieve gebouwen en het operatiekwartier van het hospitaal te voorzien
van duurzame energie, zodat deze geen last meer hebben
van de voortdurende stroompannes in Tanzania.

Concrete noden 2017-2019

Voor het nieuwe project 'Solar for Igunga' is de studie voor
de twee installaties zo goed als afgerond. Momenteel is
de vzw op zoek naar de financiële middelen om de installatie in de periode 2017-2019 te kunnen verwezenlijken.
Daarnaast heeft de vzw ook middelen nodig voor:
- het onderhoud van de secundaire meisjesschool met
internaat;
- de afwerking van de lagere school;
- een project rond watervoorziening in hun weeshuis in
Bukoba.

Zelf een steuntje geven? Het kan.

Door een storting op rekeningnummer 734-0223613-37
(IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDBEBB) op naam van
Bollé Bollé vzw of een storting op rekeningnummer
BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) ten voordele van
Leraars zonder Grenzen met als mededeling ‘Gift aan LzG Bollé Bollé VZW’ (u krijgt een fiscaal attest vanaf 40 euro).
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Cunina stuurt
kansarme
kinderen in
het Zuiden
naar school
via persoonlijke
peterschappen
C

Een bezoek aan uw petekind is enkel mogelijk via een
inleefreis, georganiseerd door Cunina.

unina betekent ‘Godin van de wieg’. De plaats waar uw
wieg staat, bepaalt immers vaak de kansen die u krijgt in
het leven. Dat is de kern van Cunina, om kinderen die niet
het geluk hebben in een welvarende staat te zijn geboren,
te helpen.

De tweede pijler van de Cuninawerking is het realiseren
van educatieve projecten. Onderwijs is maar efficiënt als
de omkadering ook goed is. Daarom investeert Cunina o.a.
ook in het bouwen van scholen, opstarten van vakopleidingen en bijscholing van leerkrachten. Sinds 1990 heeft
Cunina zo al meer dan 130 duurzame projecten gerealiseerd. Elk van deze projecten is nu nog steeds actief.

Als ontwikkelingsorganisatie zijn we er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst
is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat
betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van
armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is
noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling.

Uw eigen petekind een toekomst geven

Wat is er mooier dan een kansarm kind naar school te
sturen? Zo kan het een toekomst opbouwen in zijn land.
Als Cuninapeetouder betaalt u maandelijks € 30 voor de
onderwijskosten van uw petekind in een van onze zes
partnerlanden: Haïti, de Filipijnen, Brazilië, Nepal, ZuidAfrika of Oeganda. Voor uw bijdragen ontvangt u een
belastingsvermindering van 45%.
Uw bijdrage gebruiken we rechtstreeks om uw petekind
onderwijs te bieden van de lagere tot en met de middelbare school. U weet dus perfect waar uw geld naartoe
gaat. Dat is het bijzondere aan Cunina.
Meer informatie: www.cunina.org.

De twee pijlers van Cunina

Cunina staat voor onderwijs voor kansarme kinderen in
het Zuiden. In de eerste plaats door financiële steun van
peetouders in België, die de maandelijkse schoolkosten
van hun petekind dragen. De relatie tussen peetouder en
petekind is een-op-een, wat betekent dat een peetouder
specifiek een kind steunt. De peetouder en het petekind
kunnen dan ook communiceren met elkaar via briefwisseling. Op die manier kan de peetouder het kind stimuleren
en motiveren om zijn of haar best te doen op school.
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Hoe kijkt u
als ouder van
kinderen in
de kleuteren lagere
school naar

Geestig
gezond

in lokale
dienstencentra

het aanbod van de
buitenschoolse
opvang en naar het
vrijetijdsaanbod voor
kinderen?

Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Elke dag

komt er heel wat op ons af en dat kan veel van een mens
vragen. Maar hoe komt het dat sommigen daar beter mee
omgaan dan anderen? Het antwoord: veerkracht! Met de
andere lokale dienstencentra uit Zuid-Oost-Vlaanderen
zetten we daarom dit jaar in op mentale gezondheid met
het project ‘Samen veerkrachtig’.
‘Samen veerkrachtig’ is de slogan van het regionaal project
over geestelijke gezondheid in 2018. Het komende jaar
slaan de lokale dienstencentra van Zuid-Oost-Vlaanderen
de handen in elkaar om de veerkracht van hun bezoekers
te versterken. Want wie voldoende veerkracht heeft, staat
sterker en positiever in het leven en veert terug bij stress
en tegenslag. Wie genoeg veerkracht heeft kan zich beter
aanpassen aan nieuwe uitdagingen, kortom gaat mentaal
gezonder door het leven.
Veerkracht heeft veel te maken met wat u denkt, voelt en
doet. U kunt het ook trainen door middel van de 10 ‘Fit in
uw hoofd’-stappen. Maar ook uw leefomgeving speelt een
grote rol: een warme buurt, beweegmogelijkheden,
ontspanning en cultuur … Lokale dienstencentra zijn dus
de plaats bij uitstek om veerkracht te versterken.
Elke maand gaan we met een tip van ‘Fit in je hoofd’ aan
de slag. Deelnemers krijgen een stempelkaart en iedere
activiteit is een stempel waard. Een volle spaarkaart
betekent een gratis toegangsticket voor het afsluitmoment: een gezond ontbijt en voordracht van Zaki ‘Ondeugender ouder worden’ op 10 oktober 2018 in Gavere.
In april is dit ‘Beweeg!’ en werken we samen met de sportdienst om iedereen aan het bewegen te krijgen. Wilt u
meer info? Kom dan naar het gratis startmoment in het
lokaal dienstencentrum, een ludiek toneelstuk op woensdag 11 april om 14 uur of neem contact met het lokaal
dienstencentrum Egmont via 09 364 56 95 of
Ldcegmont@ocmw.zottegem.be.

Waarom deze enquête?

H

et stadsbestuur krijgt de opdracht om het aanbod van
de buitenschoolse opvang en van de vrijetijdsinitiatieven
beter op elkaar af te stemmen, dit om alle kinderen nog
meer speel- en ontwikkelingskansen te bieden.
Het aanbod zal vorm krijgen vanuit een samenwerkingsverband tussen opvang, onderwijs, jeugd, sport, cultuur en
deeltijds kunstonderwijs.
Een eerste stap in de voorbereiding van de toekomst is
luisteren naar de gezinnen die vandaag gebruik maken van
deze diensten en voorzieningen. De voorbije weken
hebben alle gezinnen met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
een vragenlijst in de bus gekregen.
Uw mening, uw aangereikte noden, de knelpunten, maar
ook uw suggesties betekenen voor het stadsbestuur een
enorme meerwaarde om de toekomst uit te lijnen.
Bezorg ons zeker uw ingevulde enquête terug voor
30 maart 2018 met de bijgevoegde enveloppe. Of bezorg
ze aan het onthaal van het Huis van het Kind, het Sociaal
Huis of het Consultatiebureau van Kind en Gezin.
U kan de enquête ook downloaden van de website
www.zottegem.be.
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SOCIAAL HUIS

Praatcafé
Dementie
H

et Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse
bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen
met dementie.
Elke keer staat een ander thema centraal. Er wordt een
deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van
dementie toelicht.
Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken.
Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de
mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en
contacten te leggen met andere mantelzorgers. Gewoon
luisteren kan uiteraard ook.
Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen
steeds opnieuw met hun vragen en twijfels terecht
kunnen.

Zorgen
voor

in lokale
dienstencentra

U bent van harte welkom op:

Vandaag lijden meer dan 500 Zottegemse 65+’ers aan

dementie, dat is 10% van alle 65+’ers in Zottegem. Cijfers
tonen aan dat dat in 2025 al zal oplopen tot bijna 700.
Steeds meer Zottegemse gezinnen zullen in de toekomst
dus geconfronteerd worden met dementie. Eens de diagnose dementie realiteit is, roept dit heel wat vragen op:
‘Wat nu? Waar kunnen we terecht? Wat brengt de
toekomst?’.

27 maart 2018
Als Amor de draad kwijtraakt. Over seksualiteit en
intimiteit bij personen met dementie.
Nele Frederix, Expertisecentrum Dementie Paradox.
29 mei 2018
Vragen staat vrij. De stuurgroepleden staan paraat om al
uw vragen te beantwoorden.

Om een antwoord te bieden op die vragen werkte de
stuurgroep ‘Dementievriendelijk Zottegem’ de infobrochure ‘Zorgen voor een persoon met dementie’ uit.
Het is een nuttige gids voor wie zorgt of in de toekomst
moet zorgen voor een persoon met dementie. Bovendien
is de gids volledig op maat van Zottegem. Naast heel wat
info over de ziekte, vindt u er ook heel wat nuttige tips
terug om te leren omgaan met personen met dementie en
komt u te weten waar u met uw vragen terecht kan in
Zottegem. De brochure is (gratis) beschikbaar in het
lokaal dienstencentrum Egmont of op de webpagina
www.zottegem.be/welzijn/voorsenioren.

Het Praatcafé vindt plaats in het lokaal dienstencentrum
Egmont, Arthur Gevaertlaan.
Gratis toegang.
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WIJK-WERKEN

PWA werd
vervangen
door
wijk-werken

Op 1 januari 2018 werd PWA vervangen door

‘wijk-werken’, een beslissing van de Vlaamse Regering.
Concreet betekent dit dat de lokale besturen van Zottegem, Geraardsbergen, Ninove, Haaltert en Denderleeuw
beslist hebben om samen met VDAB ‘wijk-werken’ te
organiseren, dit onder de vorm van de projectvereniging
PWWA (‘Plaatselijk Wijk Werk Agentschap’).

Netto komt dit neer op € 5,22 per uur.
Voor de inwoners van Zottegem met een OMNIO-statuut
en voor zij die beroep doen op de ouderengezelschapsdienst is er een extra tegemoetkoming voorzien vanuit
het stadsbestuur en OCMW. Voor meer info kan je terecht
op het plaatselijk kantoor.
Alle info vind je op www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker.

Wijk-werken voor de werkzoekende

Hoofdkantoor

Via het systeem van ‘wijk-werken’ kan je als werkzoekende aan de slag in scholen, verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven of bij de gemeente. Maar ook bij mensen
thuis is het mogelijk om enkele uren per week extra
werkervaring op te doen. Deze ervaring is voor veel
werkzoekenden goud waard: het is immers een eerste
stap in de zoektocht naar een duurzame job.
Alle info vind je op
www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker.

Het hoofdkantoor is gelegen in de Kattenstraat 27 in
Geraardsbergen, maar in elk van de deelnemende
gemeenten of steden zijn er zitdagen voorzien.
Het centraal telefoonnummer is 054 43 33 02.
Alle informatie betreffende de toegelaten activiteiten kan
je terugvinden op vdab.be/wijk-werken.

Zitdagen in Zottegem

De zitdagen voor Zottegem vinden plaats in het
Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23 (eerste verdieping):
- dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag
van 8.30 tot 12 uur
- dinsdag- en woensdagnamiddag telefonisch te
bereiken: 09 364 57 48

Wijk-werken voor gebruikers

Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, verenigingen,
lokale overheden als de land- en tuinbouw die gevestigd
zijn in de deelnemende gemeenten kunnen hulp aanvragen.
De prijs voor een wijk-werkcheque bedraagt €7,45 per uur
en is 30% fiscaal aftrekbaar voor particulieren.

ADS
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UIT IN ZOTTEGEM

Maandag 12 maart

Zaterdag 17 maart

GRAAF VAN EGMONT
EEN SLEUTELFIGUUR UIT ONS VERLEDEN

JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING
BELPOP BONANZA QUATTRO

Organisatie: Davidsfonds Academie
Inlichtingen: 016 31 06 70

Zie p. 28

14 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont, Heldenlaan

Dinsdag 20 maart
DE GEUZEN, DE GEUZEN

Dinsdag 13 maart

Organisatie: Davidsfonds Zottegem

HELDER WATER

20 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont, Heldenlaan

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be
19 uur, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8

Woensdag 21 maart

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

A GENTLE CREATURE

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

20 uur, CC Zoetegem, zaal Rhetorica

15 uur, Fuifzaal Bevegemse Vijvers
Bevegemse Vijvers 1

Woensdag 14 maart

BEGINNERSCURSUS WIJNMAKEN

SCHATTEN OP PASTORIEZOLDERS?

19 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem
Gentse Steenweg 306

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
20 uur, Boekenzolder, Kasteel van Egmont

Donderdag 22 maart

Donderdag 15 maart

RIJBEWIJS

VROUWEN EN GELD ... EEN WANDELING LANGS
ENKELE CLICHÉS - J. DESMEDT, VDK BANK

Organisatie: Leerpunt - Centrum voor basiseducatie
Inlichtingen: 054 32 61 29, info@leerpuntzovl.be

Organisatie: OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen

Lokaal Dienstencentrum Egmont (LDC)
Arthur Gevaertlaan

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont (LDC)
Arthur Gevaertlaan

FABULEUS & MOLDAVIË / RANDI DE VLIEGHE - POPCORN

LEZING BAAS OVER JE BLAAS

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

Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove

20 uur, Fuifzaal Bevegemse Vijvers
Bevegemse Vijvers 1

19 uur, Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove
Hazestraat 2

Zaterdag 24 maart

Zaterdag 17 maart

POETS 2018

TWEEDEHANDSBEURS

Organisatie: Gezinsbond Zottegem/Strijpen/Elene

Zie p. 28

14 uur, OLVC ZOTTEGEM, Campus CENTRUM, ZAVEL
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UIT IN ZOTTEGEM

Zondag 25 maart

Zaterdag 14 april

WATERGEWENNING EN ZWEMLESSEN

DIGITAAL CAFÉ

Organisatie: Gezinsbond Vlierzele
Inlichtingen: 0475 440 420, patrick.sienaert@lonza.com

Zie p. 37

Zwembad Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1

Dinsdag 17 april

Dinsdag 27 maart

FILM FEST GENT ON TOUR

IN THE FADE

20 uur, CC Zoetegem, zaal Rhetorica

20 uur, CC Zoetegem, zaal Rhetorica

Woensdag 18 april

Donderdag 29 maart

BUITENSPEELDAG 'WOBBELTURNEN'

SAMENLEZEN

13 uur, Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40a

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be
14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont (LDC)
Arthur Gevaertlaan

Donderdag 19 april

DIRK DRAULANS 'BLIK OP ... HET KLIMAAT'

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2018
IN EEN WIJZIGEND LOKAAL LANDSCHAP

Zie p. 36

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont (LDC)
Arthur Gevaertlaan

Vrijdag 30 maart

PASCALE PLATEL - GEZEGEND ZIJ

Vrijdag 20 april

Zie p. 28

GWEN CRESENS, PATRICK RIGUELLE, SAM VLOEMANS,
KARLA VERLIE … - ¡VIVA DALIDA!

Zondag 1 april

Zie p. 29

ZOTTEGEM. DORP VAN DE RONDE
Zie p. 41-42

Zaterdag 21 april
DAUWWANDELING

Woensdag 4 april

Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Inlichtingen: 09 360 72 17

CINÉ LOCAL VOOR KINDEREN: GRUWELIJKE RIJMEN

6 uur, Ontmoetingscentrum Godveerdegem
Tweekerkenstraat 185

Zie p. 30

Vrijdag 13 april

THEATER TIERET/WALRUS
MENEER BEER EN DE WOESTE WOLVEN (5+)
Zie p. 28
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UIT IN ZOTTEGEM

Dinsdag 24 april

Zondag 6 mei

3, 2, 1, START BORSTVOEDING!

RIDDERZAALCONCERT - MACHTELD BREPOELS,
LUC CALLENS & GWENDOLYN VANKEIRSBILCK

19 uur, Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40a

Zie p. 33

THE POST

Dinsdag 8 mei

20 uur, CC Zoetegem, zaal Rhetorica

INFOAVOND VOOR OUDERS
'EEN HAPJE VOOR JOU, EEN HAPJE VOOR MIJ'

Donderdag 26 april

19 uur, Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40a

FILOSOFIECAFÉ

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be
19 uur, Huis van de Mens Zottegem, Hoogstraat 42

Zaterdag 12 mei

ZOTTEGEM MIDDAGSTAD KOTK

Dinsdag 8 mei

Zie p. 5-7

W.A.K. KOELEUR 'T NEERHOF KOMT NAAR BUITEN
Organisatie: ‘WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN’

Dinsdag 15 mei

19 uur, Schildersatelier Koeleur 't Neerhof
Neerhofstraat 12, 9620 Zottegem

DIGITAAL CAFÉ
Zie p. 37

Zaterdag 28 april

OP ZOEK NAAR EGMONT, BUSRIT

Donderdag 17 mei

Organisatie: Davidsfonds Zottegem

KOOKLES ASPERGES

Parking Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1

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

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

SAMENLEZEN

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

Zie p. 38
HET GEWELD VAN GELD
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Donderdag 3 mei

JAN DECLEIR / ENSOR KWARTET - LES VENDREDIS

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

Zie p. 29
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UIT IN ZOTTEGEM

Zondag 20 mei

Donderdag 31 mei

REUZENOMMEGANG

CREALES SCHELPJES EN ZEEPJES
Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove

zie p. 27

19 uur, Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove
Hazestraat 2

Maandag 21 mei

VUURWERK TER GELEGENHEID VAN PINKSTERKERMIS

Zondag 3 juni
EGMONTTASTING

22 uur, Park Kasteel van Egmont

Organisatie: Egmonttasting
Inlichtingen: www.egmonttasting.be

Dinsdag 22 mei

11 uur, Markt

INFOAVOND VOOR OUDERS 'STRESS BIJ KINDEREN'
Inlichtingen: administratie.hvk@ocmw.zottegem.be

Zaterdag 9 juni

20 uur, Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40a

BEZOEK AAN HET MUSEUM VOOR OUDERE TECHNIEKEN
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Donderdag 24 mei

13 uur, Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1

JAN DE WILDE & VRIENDEN - DAG MENEER DE WILDE

JAZZ ZOTTEGEM AT THE BIB

Zie p. 29

Zie p. 38

Zaterdag 26 mei

Zondag 10 juni

OVER GRANEN EN MEEL

JAZZ ZOTTEGEM AT THE BIB

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

Zie p. 38

9 uur, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8
WILLIAM BOEVA - RESET
Zie p. 29
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GOED OM WETEN

15 nieuwe
kinderen
zouden
graag
hun vakantie in
Vlaanderen
doorbrengen
Z

bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld.
Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele
weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.
De nieuwe kinderen uit Slovakije gaan voornamelijk
komen uit gezinnen waar geen vader aanwezig is en waar
de moeder alleen moet instaan voor het gezin.
Wat Kroatië betreft gaat het vooral over kinderen die het
thuis moeilijk hebben en waar het inkomen laag ligt.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde
gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit
jaar verwachten we vijftien jongens en meisjes tussen 8
en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen
komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen
onderhouden met deze kinderen en hun ouders.
Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact opnemen op
tel. 0495 67 82 37 of mailen naar info@eurochildren.be.
Bijkomende informatie vindt u op onze website
www.eurochildren.be.

oals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children
kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in
Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer
25 kinderen, waarvan vijftien die voor de eerste maal
komen. Van deze laatsten zijn er negen uit het zuidoosten
van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl
en zes uit Kroatië en Bosnië en Herzegovina.
Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26
april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de
miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan
een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden
overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen
pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze
generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit
dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog
ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een
gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriëntenarme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn
de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral
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