WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten
Tot slot wil ik graag uw aandacht vestigen op de grote
huis-aan-huis-ophaling van gebruikte batterijen, die plaats
vindt op vrijdag 15 juni en waarvoor u bij de verpakking
van dit magazine een zakje heeft gekregen. Vul het zakje
of een kartonnen doos met uw lege batterijen en plaats
ze op een zichtbare plek bij je deur. U kan ze tot eind juni
ook zelf binnenbrengen op de verschillende inzamelpunten in Zottegem. Recycleer samen met ons mee voor een
proper en duurzaam Zottegem!

De zomer staat voor de deur en we hebben opnieuw een
uitgebreid programma voor u klaar die u een leuke tijd in
eigen stad kan laten beleven. Met het Zoetegemfestival,
het Egmont WK-dorp, Vlaanderen Feest, de festiviteiten
rond 21 juli, de activiteiten rond het Egmontjaar en tal van
andere evenementen beloven de zomermaanden uitermate boeiend te worden in onze stad. Een absolute aanrader is het bloementapijt met klank- en lichtfestival en de
Egmontevocatie, die één van de hoogtepunten van het
Egmontjaar zal worden. Noteer dus alvast 15 en 16 september met stip in uw agenda! De vele vrijwilligers die zich
hiervoor inzetten hebben een schitterende apotheose van
ons Egmontjaar in petto. Bedankt daarvoor!

Zo, alweer heel wat informatie waarmee u aan de slag kan.
Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat u een schitterende tijd zal beleven deze zomer in Zottegem!

Verder in dit magazine informeert onze lokale politie u
over wat u kan doen tijdens de zomermaanden om uw
huis zo veilig mogelijk achter te laten en uw reis zorgeloos
te laten verlopen. Vergeet zeker niet tijdig de nodige zorg
te voorzien voor uw huisdier(en), want nog al te vaak
worden achtergelaten dieren terug gevonden.

Jenne De Potter
Burgemeester

Sinds mei heeft onze dienst burgerzaken een online loket
geopend. U kan nu van thuis uit heel wat van uw attesten
en uittreksels opvragen en eventueel afdrukken. Zo bespaart u uzelf heel wat tijd. Neem zeker eens een kijkje op
www.zottegem.be voor meer informatie.
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EVEN VOORSTELLEN

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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GEMEENTERAAD

Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de

26 februari

gemeenteraadsvergaderingen van 22 januari, 26 februari,
19 maart en 16 april

Kennis werd genomen van het ontslag van een lid van de
raad van bestuur en de voordracht van een nieuw lid voor
de raad van bestuur van ILvA.

22 januari

Een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van ILvA werd aangeduid.

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

De oprichting van de Interlokale Vereniging HeHoZot!
voor de kandidaatstelling Belgische Kampioenschappen
Wielrennen 2019-2024 werd goedgekeurd.

De lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor
het onderhoud openbaar groen, straatkanten en begraafplaatsen werden goedgekeurd.

Het prijssubsidiereglement van het AGB werd
goedgekeurd.

De lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor
het herstel van asfalt werden goedgekeurd.

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

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
inrichten van de oplaadpunten voor elektrische wagens,
werd ingevoerd.

Het budget 2018 van het AGB werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer,
aanpassingen in de Lilarestraat, werd ingevoerd.

De verlenging van de huur pand Hospitaalstraat 18 en
pand Hospitaalstraat 20 werden goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer,
goedkeuren signalisatieplan Sint-Andriessteenweg, werd
ingevoerd.

De concessie Kasteel Breivelde werd goedgekeurd.
Het algemeen politiereglement, Gemeentelijke Administratieve Sancties, werd aangepast.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer,
Lakemaar, werd ingevoerd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan de
ontmoetingscentra werd ingevoerd.

De adviesnota en de wenselijkheidskaarten van de
deelgemeenten Velzeke en Strijpen voor fase 3 van trage
wegen werden goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoeren
van een parkeerverbod in de Meerlaan ter hoogte van
huisnummers 176-184 werd ingevoerd.

Een convenant voor de Ronde van Vlaanderen 2018-cyclo
werd afgesloten.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoeren
van een uitbreiding van de tonnagebeperking in de Paddestraat met Kruisstraat, Knutsegemstraat (gedeelte
tussen de Paddestraat en de Kluisstraat) werd ingevoerd.

Kennis werd genomen van de aanpassing meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW.
Kennis werd genomen van het budget 2018 van het
OCMW.

De aanleg van voetpaden, werken uit te voeren in eigen
beheer werd goedgekeurd.

De lastvoorwaarden, de gunningswijzen en de raming
voor de heraanleg van Eekhout in asfalt werden
goedgekeurd.

Kennis werd genomen van het Psychosociaal Interventieplan (PSIP).

Aanvullende punten

Kennis werd genomen van het Regiomasterplan openbare
verlichting (inclusief brandprogramma).

-

Verkeer en parkeren in de Molenkouter
‘Sivoorstraat’ versus ‘Hof van Sivoor’
Parkeerproblematiek in de Molenkouter
Gentsesteenweg
Parking Ledebergstraat
Ertegemse Trekkers

Voor Wijkwerken, Ouderengezelschapsdienst, werd de
tussenkomst in de cheque goedgekeurd.
De dotatie BVLAR 2018 goedgekeurd.
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16 april

Aanvullende punten
-

De statutenwijziging van SOLvA werd goedgekeurd.

Statiegeldalliantie
Bevelen om het grondgebied te verlaten
Veiligheidscamera’s in Zottegem
VIP kaart RVV
De voorbije kerstmarkt
Kunstcircuit in Zottegem
(Verkeers)veiligheid
Stand van zaken Crazy Eco-project
Toeristische borden
Sint-Goriks-Oudenhove - kerkhof
Thuislevering rijbewijzen en reispassen
Pop-up
Zwembad

De agenda en de beslissingen voor de buitengewone
algemene vergadering van 25 juni 2018 van IlvA werden
goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van IGS Westleden op 5 juni 2018 werden
goedgekeurd.
De lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor
de aanleg van voetpad Meersstraat - Zavelputten - Zandstraat en Mergelput werden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden, de gunningswijze en de raming voor
het aanbrengen van fietssuggestiestroken werden
goedgekeurd.

19 maart

De agenda en de beslissing voor de bijzondere algemene
vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2018 werden
goedgekeurd.

De aktes grondinnemingen voor de rioleringswerken in de
Wijnhuizestraat werden goedgekeurd.

De concessieovereenkomst en de aankoop van de ondergrondse parkeergarage Bisschoppelijk College werden
goedgekeurd.

Een procedure werd opgestart voor gerechtelijke
onteigening voor rioleringswerken in de Wijnhuizestraat.

De verkoop van de pastorie Sint-Maria-Oudenhove met
aanpalende tuin werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoeren
van een parkeerverbod tegenover handelszaak Hubo,
Industrielaan 5 werd ingevoerd.

Het ontwerp voor het uitvoeren van de rioleringswerken
in de Wijnhuizestraat werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, inrichten
van een oversteekplaats op de Langestraat ter hoogte van
het Z-park werd ingevoerd.

Een algemeen politiereglement op het verkeer in de Godveerdegemstraat-Léonce Roelsstraat (bestendigen van de
proefopstelling) werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, aanbrengen van een denkbeeldige rand van de rijbaan in combinatie met 2 verkeersgeleiders en het invoeren van een
parkeerverbod op de Bruggenhoek werd ingevoerd.

De aansluiting van de stad Zottegem bij de Statiegeldalliantie werd goedgekeurd.

De functiebeschrijvingen voor de decretale graden werden goedgekeurd.

Voor de voortzetting van de aansluiting van de openbare
bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem werd een overeenkomst gesloten tussen
Cultuurconnect vzw en de stad.

De selectieprocedure voor de algemeen directeur werd
goedgekeurd.
De selectieprocedure voor de financieel directeur werd
goedgekeurd.

Aanvullende punten
-

Ondersteuning vzw Give us a Break
Heraanleg van de Godveerdegemstraat-1
Heraanleg van de Godveerdegemstraat-2
Project “De kleine Loire”
De staat van de wandelpaden in het Breiveldepark
Timing werken: Parking Ledebergstraat, Welzijnstraat,
Bontestraat
- Blue Assist

Aanvullende punten

- Fedasil bespaart - wat gebeurt er met de reserves van
de lokale opvanginitiatieven?
- Schorsing NMBS-parkeertoren
- Mobiele camera’s tegen sluikstorten
- Peukentegels
- WK-voetbal en de bijhorende subsidie
- Kleedkamers sportstadion
- Huren fietsen
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ALGEMEEN

Sluitingsdagen
stedelijke
diensten
in juli en augustus

Zoals elk jaar sluiten een aantal stadsdiensten (een paar

Zwembad
Donderdag 28 juni t.e.m. zondag 1 juli - Rock Zottegem
Vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus - Dance D-Vision
Woensdag 15 augustus - O.L.V.-Hemelvaart
Vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus - kermis Zottegem

dagen) tijdens de Grote Vakantie.

Administratie (Sanitary)
Woensdag 11 juli - Feest Vlaamse Gemeenschap
Woensdag 15 augustus - O.L.V.-Hemelvaart
Maandag 20 en dinsdag 21 augustus - kermis Zottegem

Speciale openingsuren:
Zaterdag 21 juli - Nationale Feestdag, 14 tot 17 uur
Donderdag 2 augustus - Dance D-Vision, 10 tot 12 &
14 tot 18 uur

Dienst bevolking:
ook op zaterdag 21 juli - Nationale Feestdag
Bibliotheek
Woensdag 11 juli - Feest Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21 juli - Nationale feestdag
Woensdag 15 augustus - O.L.V.-Hemelvaart
Maandag 20 en dinsdag 21 augustus - kermis Zottegem
Dienst Toerisme
Woensdag 11 juli - Feest Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21 juli - Nationale feestdag
Woensdag 15 augustus - O.L.V.-Hemelvaart
Zaterdag 18 t.e.m. dinsdag 22 augustus - kermis Zottegem
CC Zoetegem
De UIT-balie is gesloten van zaterdag 21 juli tot en met
woensdag 22 augustus.

7

ALGEMEEN

Stad
Zottegem
heeft
meldpunt

Hoe wordt een melding behandeld?

S

inds 1 oktober vorig jaar heeft onze stad een meldpunt.
Dat is hét aanspreekpunt voor alle mogelijke meldingen,
suggesties, vragen en klachten die te maken hebben met
de werking van de stadsdiensten of waarvoor de stadsdiensten kunnen tussenkomen.

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

De melding kan gaan over

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

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

Wat kost een melding?
Een melding is gratis

Hoe melden?

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

Duitse
soldaten

Bewaarde bewegwijzering van het lazaret in het College

in het College
aan de Kasteelstraat
T

ijdens de Groote Oorlog werden er ook in Zottegem heel
wat soldaten ingekwartierd. Dat gebeurde niet alleen bij
particulieren, maar ook onder meer in de scholen. Zo werden er van midden oktober 1914 tot november 1918 soldaten in het College Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke
aan de Kasteelstraat ingekwartierd. Zowel in een aantal
klaslokalen als in de leraarskamers. De studiezaal werd als
lazaret ingericht.

Leerlingen uit de deelgemeenten kregen niet altijd een
paspoort. Vooral de Kommandantur van Oudenaarde en
Geraardsbergen deed moeilijk. Een serieus probleem want
niemand mocht zijn Kommandantur verlaten zonder een
paspoort. De situatie van Zottegem was vrij uniek. De
grenzen van de Kommandanturen van Aalst, Geraardsbergen en Oudenaarde kwamen ongeveer in Zottegem
samen. Zo behoorde de huidige deelgemeente SintGoriks-Oudenhove tot ‘Geraardsbergen’ en Zottegem en
Strijpen tot ‘Aalst’. Buurgemeente Roborst (nu Zwalm)
ressorteerde dan weer onder ‘Oudenaarde’.

Er werden ook zestig paarden gestald. Op de binnenkoer
slachtten de soldaten zwijnen en er liepen kippen. In het
natuurkundelokaal werd een winkel opengehouden; een
andere klas werd de kantine.
Toch werd er in het College nog les gegeven. Een aantal
klassen weken uit naar de Katholieke Kring op de Markt.

Bron: [F. Hitchinson], 125 Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbekecollege te
Zottegem. 1862-1987, Zottegem, 1987
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EGMONTJAAR 2018

Egmontkamer
in stadhuis

Egmont

De Egmontkamer werd ingericht in het vroegere kabinet

van de burgemeester. De ruimte werd helemaal gestript
en met een unieke selectie objecten wordt Lamoraal hier
centraal gezet. Blikvangers zijn onder meer: ‘De
onthoofding van Egmont en Horne’, een muurgroot olieverfschilderij van Fine Stevens, een schitterende gravure
‘Het Eedverbond der Edelen’ en de originele balksleutels
uit de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont.

fietsroute

De dienst Toerisme lanceert naar aanleiding van het

Egmontjaar een Egmontfietsroute. Goed 40 km lang over
een heuvelend parcours brengt deze tocht u langs een
aantal ‘Egmontrelicten’. U krijgt meteen ook de mooiste
plekjes van Zottegem te zien.
Een aanrader voor de geoefende fietser.
De fietskaart met routeplan is gratis te verkrijgen op de
dienst Toerisme.

Echt uniek is de 3D-print van de schedel van Lamoraal.
Die print werd mede gerealiseerd door het Fablab van
het KA Zottegem op basis van de coördinaten van de CTscan van de schedel van Egmont aan de Leuvense universiteit. Later volgt ook nog de print van de schedel van
Sabina.
Hoogst origineel is ook het gebruik van een kleinere
bijruimte. Hier worden tal van memorabilia uit het leven
van de graven Lamoraal en Sabina getoond. Onder meer
de originele 16de-eeuwse kistplaat, maar ook heel wat
kleinere objecten. Meest sprekend zijn hier de recipiënten
met de harten van Lamoraal en die van zijn zonen Karel
en Filips.
De Egmontkamer werd bewust sober ingericht. Hiervoor
konden we terugvallen op de knowhow van het
stadspersoneel, maar ook op de expertise van vormgever
Luc Lievens, die in dit verhaal toch wel een bijzondere
vermelding verdient.
Met deze Egmontkamer zetten we ons verder op de
kaart als Egmontstad en dat gaan we ook de komende
jaren blijven doen.
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Wervel
on stage
T

ijdens het Egmontjaar organiseert de Stedelijke Jeugdraad “Wervel on Stage”, een lokaal vrij podium voor jong
en oud. ‘Wervel on stage’ is uiteraard een rechtstreekse
verwijzing naar de kliefde halswervel van Lamoraal. Die
naar de onthoofding van Egmont en de
bezienswaardigheid van Zottegem in het stadhuis
namelijk zijn doorkliefde wervel.
Het vrij podium vindt plaats op zaterdag 23 juni in de
boomgaard van het Beislovenpark, die deze dag dan ook
een laatmiddeleeuws make-over krijgt. Er worden
passende animaties, 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.

Graven in
vryheydt …

Beislovenpark

Het nieuwe Beislovenpark wordt dezelfde dag om 17 uur
officieel geopend, in samenwerking met de milieudienst.
De milieudienst zal ook enkele workshops voorzien
waaronder bushcraft (vooraf in te schrijven bij de milieudienst, start 17 uur). Geïnteresseerden zullen kunnen meedoen aan een milieu-educatieve wandeling doorheen het
park.
Om 19 uur wordt het startschot gegeven voor het vrij
podium. Een tiental lokale deelnemers zullen hun talenten
tonen. Het publiek zal zijn favoriet kunnen kiezen. De winnaar ontvangt een prijzenpot ter waarde van 500 euro.
Als afsluiter volgt nog een special act.

4000 jaar (be)leven in
Zottegem

V

an 17 juni 2018 tot 31 maart 2019 loopt een unieke
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
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Bloementapijt

14 tot 17 september

De locatie

Uiteraard moet dit bloementapijt plaats vinden in het
park van het Kasteel van Egmont, de geliefkoosde
residentie van Graaf Lamoraal en zijn echtgenote Sabina
van Beieren in hartje Zottegem.
Het bloementapijt Zottegem 2018 wordt meer dan alleen
een bloementapijt. Rondom het Kasteel van Egmont en
het park wordt een totaalspektakel georganiseerd.
Gedurende vier dagen wordt het park omgetoverd tot
een kleurrijk spektakel, opgeluisterd met optredens van
diverse dans- en muziekgroepen. 's Avonds wordt het
park feeëriek verlicht en kunnen de bezoekers zich vergapen aan het kleurrijke lichtspel van dansende
fonteinen.
Op de site wordt een foodtruck festival georganiseerd.
Het park is ook de eindlocatie van de Egmontevocatie
waar de 'onthoofding van Egmont' wordt uitgebeeld.

Van 14 tot 17 september 2018 wordt in het park van het

Kasteel van Egmont een bloementapijt gelegd. De organisatie is in handen van de Macekliersgilde en gebeurt in
nauwe samenwerking en met de ruime steun van de stad
Zottegem.

Het project

Het project “Bloementapijt 2018” is een aansluiting op een
Maceklierstraditie die teruggaat tot 1965. Sindsdien
zorgden zij voor een aantal fel gesmaakte cultureel thematisch getinte Zottegemse bloementapijten, zo in 1965,
1968, 1975, 1985, 2000 en 2010. Het bloementapijt 2018
vormt dus het zevende in de reeks.
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De uitvoering

De Macekliers kunnen bogen op een rijke ervaring op het
vlak van bloementapijten. Hun stichter, wijlen Etienne
Stautemas, voorzitter van het Algemeen Verbond van de
Belgische Sierteelt (AVBS), was immers de eerste ontwerper van het Belgische bloementapijt. De huidge ontwerper Marc Schautteet, in zijn jonge jaren de
rechterhand van Etienne Stautemas, geniet ruime
bekendheid in binnen- en buitenland en bracht meerdere
opgemerkte realisaties tot stand, vorig jaar nog in Tel
Aviv en daarvoor in Warschau.

Het programma

Rond het bloementapijt werd een volledig programma
uitgewerkt. Een korte opsomming.
- In de Crypte van het kasteel, tonen de Zottegemse
floristen prachtige bloemstukken
- De Stedelijke Academie Beeldend Kunst ontwierp een
reeks unieke zeefdrukken. Deze kunstwerken, waarvan
een beperkt aantal genummerde exemplaren zijn
gemaakt, worden aangeboden aan geïnteresseerden
die een exclusief aandenken aan het Egmontweekend
wensen te bewaren.
- Op de Heldenlaan wordt door een aantal sponsors een
nieuw gamma wagens tentoongesteld, een soort mini
autosalon in het kader van 'Green Mobilty',
- In het park treden in de namiddag en ’s avonds diverse
Zottegemse muziek- en zangverenigingen op en in de
horecatent wordt een aparte muziek programmatie
aangeboden.
- Zoals het de Gilde van de Macekliers past is er ook
gedacht aan spijs en drank. Ter gelegenheid van het
Egmontjaar werd een speciaal degustatiebier gebrouwen door ons lid-brouwer 'De Hoevebrouwers'. 'Ne
Maceklier' wordt aangeboden in een passende bierpot.
In het park wordt een Foodtruck festival georganiseerd
waar verschillende specialiteiten aangeboden worden.
- Elke avond na zonsondergang start om de 15 min een
unieke klank en lichtshow opgevoerd met dansende
fonteinen. Het is een technisch huzarenstukje om deze
waterpartij mooi te integreren in het park en het bloementapijt.

De thematiek

Kaderend in de festiviteiten van het Egmontjaar 2018 en
met een schalkse verwijzing naar de plaatselijke Macekliers, de beenhouwersgilde van Jan Breydel, waarvan
een varken het logo is.
Het eerste gedeelte bevat het logo van de Macekliers
Gilde en slingert sierlijk tussen het groen van het park
naar het tweede deel en de fonteinen,
Het tweede deel toont een fiere Egmont, het prachtige
kasteel en de onthoofdingsscène.
Om een volledig beeldoverzicht van het tapijt te hebben
moet de bezoeker een volledig rondgang maken langs de
wandelpaden die afgebakend worden met een lage
omheining.
Alles wordt uitgevoerd met begonia’s geleverd en gekweekt bij de Oost-Vlaamse kwekers aangesloten bij het
AVBS.
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Egmont
evocatie
H

et weekend van 14 tot 16 september wordt de apotheose van het Egmontjaar. Met een bloementapijt, de
Egmont-evocatie en een Middeleeuws kamp.
Cultuurwerking Sotteghem tekent voor de Egmontevocatie en het Middeleeuws kamp.

voor jong en oud, boog- en kruisboogschieten voor jong
en oud, trebuchet schieten, smeden voor kinderen, tingieten voor kinderen, kaligrafie en zegels gieten voor
kinderen en grime voor kinderen.
De blikvanger van het middeleeuws kamp wordt
ongetwijfeld het full contact tornooi, een spectaculair
zwaardvechttornooi met internationaal gezelschap,
waarin Battle of the Nations deelnemers komen strijden
voor prijzen en de Egmont trofee.

Laat-middeleeuws re-enactment

Met dank aan de talrijke crowdfunders, wordt op de
Beisloven-site een heus laat-middeleeuws re-enactment
kamp neergepoot.

Egmontevocatie

De “Gilde der Vaganten”, die tal van Zottegemnaars in
haar rangen telt, zorgt voor een levendig 15de-eeuws
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.
Het kamp wordt echter geen passieve belevenis. De bezoekers kunnen deelnemen aan een reeks 15de eeuwse
workshops, waaronder een zwaardvechtinitiatie voor
kinderen, armbandjes lucetten (middeleeuws vlechten)

Op zondagnamiddag worden acht scènes uit het leven
van de graaf opgevoerd, in prachtige historische kledij.
De opvoeringen, elk ongeveer tien tot vijftien minuten
durend, worden elk tien keer herhaald, tussen 13 en 18
uur, zodat geïnteresseerden van podium tot podium
kunnen wandelen. De volgorde speelt hierbij geen rol.
Uiteraard zal ruimschoots de gelegenheid geboden
worden om tussendoor van de Egmont/Horne biertjes te
genieten.
De stijl, uitwerking en vormgeving van elke scène
werd volledig overgelaten aan de vereniging(en) die de
14
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opvoering verzorgen, zodat afwisseling gegarandeerd
wordt, gaande van een serieuze historische discussie
over vestingbouw in de zestiende eeuw, over diepgaande mystieke mijmeringen over de zin van het leven,
naar vrolijke slapstick.
Cultuurwerking Sotteghem faciliteert het gebeuren, door
de coördinatie tussen de deelnemende verenigingen te
verzorgen, repetities per scène te plannen, sessies te
organiseren waarop de kleermaakster van het Gentse
kostumeringsbedrijf Avothea elke acteur individueel ontmoet, hem of haar de maten opneemt, en in grote lijnen
zijn rol leert kennen. Op die manier kan optimaal rekening
gehouden worden met de noden, bij de vervaardiging
van de kledij.

De artiesten die in Februari 2018 de Egmont-musical
brachten, zijn tijdens de apotheose te gast om het publiek nog een laatste keer te verwennen met een uittreksel uit hun fantastische repertoire. En de artiesten die in
Weert een Horne-musical brengen zullen Zottegem verrassen met hun Limburgse bewerking van drie befaamde
rock-songs.
Als primeur brengt de Weertse muziekvereniging SintJoseph 1880 voor het eerst in België een opvoering van
de speciaal voor het Horne-jaar 2018 gecomponeerde
Van Horne-Ouvertüre. En dat tijdens de avond-apotheose
van de Egmont-Evocatie in Zottegem!

Tegen 20.30 uur wordt in het park van het Kasteel van
Egmont de eindopvoering ingezet. De Vrije Kunstkring
brengt de befaamde Egmont-Ouvertüre van Beethoven.
Hierop wordt ingepikt tijdens een Live-performance van
de metal-formatie Drughada, bestaande uit de Belgische
leden van de befaamde groep onder leiding van leadzanger en Zottegemnaar Franky De Smet-Van Damme.

Al deze prachtige opvoeringen leiden naar een culminatiepunt: Egmont wordt naar het schavot geleid, onder
begeleiding van bisschop Rithovius. Na de nodige gebeden knielt de graaf neer en wordt zijn hoofd na 450 jaar
opnieuw van de romp gescheiden.
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Afwezigheidstoezicht

tijdens de vakantie

• Is een vertrouwenspersoon ingeschakeld voor het leegmaken van de brievenbus, regelmatig op en neer laten
van de rolluiken, tuinonderhoud, ...
• Maakt u gebruik van tijdschakelaars voor binnenverlichting?
• Weet u wat u bezit? Zo niet, merk en/of fotografeer uw
waardevolle goederen en noteer de serienummers (registratiekaart).
• Als laatste stap: is uw alarmsysteem geactiveerd? Kent
uw vertrouwenspersoon de procedure bij alarmmelding
en is de alarmcentrale verwittigd over uw vertrek?

O

p vakantie of een tijdje niet thuis? Vraag dan afwezigheidstoezicht aan en wij houden een oogje in het zeil.
Afwezigheidstoezicht is een gratis dienstverlening. Het
bestaat uit een verhoogd toezicht door de lokale politie
op de woningen waarvan de bewoners voor een bepaalde
tijd met vakantie en/of afwezig zijn.
Afwezigheidstoezicht aanvragen is heel eenvoudig:
Surf naar www.police-on-web.be en volg de instructies.
Aan de onthalen in het hoofdcommissariaat en de wijkcommissariaten liggen ook de nodige documenten klaar
om het afwezigheidstoezicht aan te vragen.

Achterlaten

Denk bij je vakantievoorbereidingen ook aan maatregelen
om je woning veilig achter te laten. De gelegenheid maakt
de dief, ook als het gaat om woninginbraken. Met volgende tips kan je het risico op een inbraak aanzienlijk
beperken:
• Alle ramen en deuren afgesloten? Ook lichtkoepels,
dakvensters en keldergaten niet vergeten? Controleer
eveneens de toegangen van de bijgebouwen zoals
garage, tuinhuisje, ...
• Hoe zit het met sleutelbeheer? Laat nooit sleutels op
het slot steken en bewaar ze buiten het zicht.
• (Tuin)gereedschap veilig binnenshuis opgeborgen?
• Geen waardevolle goederen meer in huis aanwezig of
worden ze veilig in een verankerde kluis bewaard?
• Ben je discreet over je afwezigheid? Geen bericht op
buitendeur, antwoordapparaat of automatisch antwoord via e-mail achtergelaten? Staat de telefoon
doorgeschakeld naar de GSM?

dieren

De grote vakantie is voor huisdieren niet altijd een fijne

tijd. Vaak kunnen ze niet mee op reis. Ze kunnen wel bij
familie of vrienden blijven en er zijn ook hotels voor
dieren. Sommige baasjes kennen echter geen medelijden.
Ze zetten hun hond, kat of ander huisdier gewoon ergens
uit de auto en rijden dan weg.
Opgelet! Het artikel 35°3 van de dierenwelzijnswet van 14
augustus 1986 verbiedt het achterlaten van dieren met de
bedoeling zich ervan te ontdoen.
Begin enkel aan een huisdier als u er ook de volle verantwoordelijkheid wenst voor te dragen.
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Naar het
buitenland
met de
wagen?

Contact
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

Check de verkeersregels!

Wist u dat het in Spanje niet verboden is om in uw auto

Openingsuren

te slapen als u correct geparkeerd staat? En dat u in Hongarije helemaal geen alcohol mag drinken als u nog moet
rijden? Vertrek je met de wagen op reis, dan is het handig
dat u er eerst de lokale wegcode op naslaat. De website
van de Europese Commissie lijst netjes alle verkeersreglementeringen op in Europa: snelheid, gordel, alcohol, ...

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.

Nog makkelijker: download op diezelfde webpagina hun
app Going Abroad. Deze verkeersveiligheidsapp van de EU
bevat alle belangrijke verkeersregels en een paar leuke
spelletjes voor onderweg. Download de app voor u
vertrekt, zo vermijdt u roamingkosten.

Onze waarden

Beleefdheid - Professionalisme - Respect

Bron: europa.eu
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BRANDWEER

Samenwerkingsverband

WWW.
BVLAR.BE

nieuwe website van
de Brandweerzone
Vlaamse Ardennen

tussen hulpdiensten:
brandweer, politie en
ziekenhuizen

E

ind mei werd de nieuwe website van de Brandweerzone
Vlaamse Ardennen (BVLAR) voorgesteld aan de pers. Op
de site kan u allerlei info terugvinden i.v.m. de brandweer:
- waarom een hulpverleningszone
- welke posten zitten er in de zone
- hoe wordt u brandweerman en welke vacatures zijn er
momenteel
- online niet dringende hulp vragen (wespenverdelging,
stormschade, wateroverlast)
- info betreffende brandveiligheid voor privé en bedrijf

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - waar de stad

Zottegem deel van uit maakt - ondertekende, in het bijzijn
van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, op 9
mei te Zottegem een samenwerkingsovereenkomst met
de Politiezone Brakel, de Politiezone Ronse, de Politiezone
Vlaamse Ardennen, de Politiezone Zottegem/Herzele/
Sint-Lievens-Houtem en de ziekenhuizen: AZ Glorieux
Ronse, AZ Sint-Elisabeth Zottegem en AZ Oudenaarde.

Heeft u een vraag over de kostprijs van brandweerhulp,
dan kan je er de tariefregeling ook raadplegen. De
brandweer is immers niet altijd gratis! Het bevuilen van de
openbare weg of - in sommige gevallen - het verwijderen
van wespennest is betalend.

Voor het eerst formaliseren - binnen één brandweerzone brandweer, de politie, de ziekenhuizen en de Gouverneur
hun onderlinge samenwerking met als doel een veilige en
efficiënte tussenkomst te garanderen.

Via een live datastream kan u ook de laatste
oproepen/uitrukken van de diverse brandweerposten
volgen. Hoorde u de sirenes van de brandweer kan u vlug
checken wat er aan de hand is/was. De exacte locatie van
de interventie wordt om privacy redenen uiteraard nooit
gepubliceerd.

Met dit samenwerkingsverband wordt gestreefd om volgende doelstellingen te realiseren:
- het waarborgen van de veiligheid en het comfort van de
slachtoffers, van het eigen personeel en van de burgers
in het algemeen
- het ontwikkelen van een partnership tussen de
brandweer, de politie en de ziekenhuizen
- aan elkaar lerende organisaties worden door:
• samen procedures te ontwikkelen ter verbetering van
de hulpverlening
• gemeenschappelijke infomomenten te organiseren
• gezamenlijk lessen te trekken uit interventies
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Wespenverdelging
online aanvragen

Wat doe ik met bijen en hommels?

Via www.bvlar.be/wespenverdelging kan u online een

Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel
de hommel als de bij een beschermde diersoort zijn. U
kunt het nest gewoon laten zitten. Hommels en bijen
vallen zelden aan en leveren een belangrijke bijdrage aan
het milieu.

formulier invullen om een wespennest te verdelgen. De
dispatch zal contact met u opnemen om verder af te
spreken. Dit alles om de noodcentrales voor een stuk te
ontlasten van wespenmeldingen.

In sommige gevallen bevindt het nest zich op een vervelende plaats. In dergelijke gevallen neemt u het best contact op met een imker. Hij zal het nest verplaatsen of
handige tips meegeven hoe u het nest zelf op een veilige
manier kan verplaatsen.

Het verdelgen van een wespennest is
niet altijd gratis!

Indien de wespennest zich bevindt in uw woonkamer,
badkamer of keuken is de verdelging gratis.
In de andere gevallen (tuin, gevel, tuinhuis, …) is een
retributie verschuldigd van:
- € 48,40 (incl. BTW) tijdens de week
- € 96,80 (incl. BTW) tijdens het weekend en op feestdagen
Dit bedrag zal, binnen de dertig dagen na de verzending
van de factuur, via overschrijving geïnd worden door de
bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen…
Het tariefverschil tussen week en weekend is louter om
wespverdelgingen tijdens het weekend te ontraden en
om het brandweerpersoneel niet te overbelasten.
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Attesten en
uittreksels

van thuis uit vragen
en meteen krijgen

Kentekenbewijs

De stad Zottegem maakt het u graag zo makkelijk

mogelijk. Dienstverlening is belangrijk en daar wordt
stevig werk van gemaakt.

Vanaf nu hoeft u voor liefst 34 uittreksels en attesten niet
meer naar het Administratief Centrum Sanitary te komen.
U kunt ze gemakkelijk thuis online aanvragen, 24 uur op
24, 7 dagen op 7.
Dat gebeurt op een 100% beveiligde en rechtsgeldige
manier en u krijgt de documenten meteen digitaal
ondertekend in uw mailbox.
U heeft enkel een computer, een internetverbinding, een
kaartlezer voor uw elektronische identiteitskaart en
eventueel een printer nodig en u moet zich voldoende
kunnen identificeren via uw elektronische identiteitskaart,
via een token of beveiligde app.

automatisch
aangepast
V

oortaan moet de burger na een verhuis niet meer op
het gemeente- of stadhuis langsgaan om het kentekenbewijs van zijn/haar voertuig te laten aanpassen met het
nieuwe adres. Wanneer de burger zijn/haar verhuis
aangeeft bij de gemeente, wordt het adres automatisch
aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen
Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het
oude adres blijft gewoon op het kentekenbewijs staan. De
controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de
databank moeten consulteren. Een vereenvoudiging dus
voor de burger en voor de gemeentelijke administraties,
en een grotere nauwkeurigheid voor de controlediensten.
Ook kan de aangifte van verlies van het kentekenbewijs of
van de kentekenplaat, voortaan niet enkel bij een politiedienst gebeuren, maar ook bij de autoriteit bevoegd voor
de uitreiking van de kentekenbewijzen of bevoegd voor
de inbeslagname van voertuigen. De betrokken politiedienst geeft in dat geval aan deze instellingen een attest
af waarin de aangifte wordt vastgesteld en maakt het
overblijvende deel van het meerdelig kentekenbewijs ongeldig.

Een paar voorbeelden:
- uittreksel geboorteakte
- uittreksel huwelijksakte
- uittreksel bevolkingsregister
- uittreksel overlijdensakte
- uittreksel strafregister
- attest samenstelling gezin
- attest van leven
- attest van verblijf / nationaliteit
- attest van verblijf voor een huwelijk
- attest van woonst / woonplaatshistoriek
Probeer het eens en surf naar www.zottegem.be/e-loket
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Reuze huisaan-huisophaling
batterijen

Honden
en broedvogels

op vrijdag 15 juni

W

andelaars met een loslopende hond hebben een
bijzonder grote invloed op het broedsucces van vooral
grondbroeders op open terreinen. Vooral akkervogels
zoals fazant, patrijs en leeuwerik zijn het slachtoffer.

V

an 1 tot 30 juni daagt BEBAT de steden en gemeenten
van de Provincie Oost-Vlaanderen uit om het grootste
gewicht aan gebruikte batterijen per inwoner in te zamelen. De gemeente die hierin slaagt krijgt stijlvolle picknicktafels uit gerecycleerd materiaal.

Deze grondgebonden vogels kunnen door honden
aangevallen, opgejaagd of opgegeten worden en zo
vormen deze dus een reëel gevaar voor veel dieren.

Ook de stad Zottegem heeft zich ingeschreven en organiseert hiervoor op vrijdag 15 juni een reuze huis-aan-huisinzameling van batterijen. Vanaf 8 uur ’s morgens rukken
de stadsdiensten uit om aan elk huis in Zottegem een
zakje batterijen op te halen. In de verpakking van dit
stadsmagazine vindt u een zakje! Er wordt gevraagd om
het zakje op een zichtbare plaats (aan de voordeur of aan
de brievenbus) te zetten! Bij grotere hoeveelheden kan
best gebruik gemaakt worden van een kartonnen doos.

De impact van loslopende honden is zoveel groter omdat
ze een veel groter terrein bestrijken dan aangelijnde honden, en geneigd zijn achter de dieren aan te gaan die ze
ruiken of zien. Het is daarbij de directe zichtbaarheid van
de hond die de trigger voor vluchtgedrag oplevert. Dit is
te wijten aan het feit dat honden meer nog dan mensen
als predatoren ervaren worden. Honden lopen vaak buiten
paden en jagen vogels gericht achterna. Ze lopen bovendien vaak door het vrije veld. In bosgebied beperkt het
negatieve effect zich tot het gebied waarbinnen de hond
door vogels wordt gezien.

Wat mag er meegegeven worden
- Lege batterijen;
- Gebruikte zaklampen;
- Accupacks (in opladers, laptops, GSM, …)

Wij doen dan ook een beroep op de wandelaars met
hond(en) om hun dieren aangelijnd uit te laten om onze
akkervogels te sparen van verstoring(en).

Tot en met 30 juni kan u uiteraard ook terecht op de
verschillende inzamelpunten in Zottegem. De lijst van de
inzamelpunten kan geraadpleegd worden via
www.bebat.be/inzamelpunten.
JS
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Het klimaat
daagt ons uit
H

oe ernstig u de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het
hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en
dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere
buien met wateroverlast tot gevolg, …

-

Zottegem gaat de uitdaging aan

De stad Zottegem wil samen met u deze en toekomstige
problemen aangaan. Met haar deelname aan het project
“Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de stad immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit
project werken we samen met 12 andere gemeenten aan
een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030
streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om
de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

-

Samen voor een klimaatgezonde
toekomst

-

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders
onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen,
landbouwers, de stad, de provincie, …
Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we
houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties
waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit
verloopt via een participatief proces.
Tijdens het klimaatteam in september 2017 wisselden
ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun
ideeën uit.
Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel
van 21 november 2017 sprokkelden we wilde en minder
wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s:
adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie,
mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule:
opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een
lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.
Enkele ideeën uit onze stad in de spotlights
- "Verminder goederentransport door bv. een centraal
depot op te richten waar postpakketjes geleverd en
opgehaald kunnen worden.” (mobiliteit)
- "Stimuleer multimodaal vervoer door bv. de fietsinfrastructuur rond het station van Zottegem te verbeteren
of er extra parkeerplaatsen te voorzien.” (mobiliteit)
- "Informeer, sensibiliseer en verleen gratis advies aan
huishoudens rond rationeel energiegebruik, energe-

tische renovaties en hernieuwbare energie.” (hernieuwbare energie)
"Organiseer groepsaankopen voor bv. LED-verlichting.”
(hernieuwbare energie)
"Verplicht een bepaald EPC-niveau bij verkoop of verhuur.” (wonen)
"Herontwikkel wijken door een wijkgerichte aanpak met
o.a. aandacht voor gebundeld wonen, compacter
wonen, kwalitatieve appartementen, hogere gebouwen,
minder garages, meer groen, meer open ruimte.”
(wonen)
"Zet een deelsysteem op voor grote machines en
toestellen waarbij scholen van het stadsbestuur kunnen
lenen.” (consuminderen)
"Stimuleer het eten van minder vlees.” (consuminderen)
"Voer een klimaattoets in die de impact met betrekking
tot adaptatie nagaat voor alle beleidsbeslissingen.”
(adaptatie)
"Vergroen de omgeving door bv. bossen aan te planten,
inheems groen aan te platen in dreven/straten/bermen,
tegeltuinen en groendaken te stimuleren.” (adaptatie)

De laatste rechte lijn naar een
goedgekeurd en gezamenlijk
klimaatactieplan

Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit,
energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie, …
mochten tijdens een netwerkevent in februari mee
dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen
tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en
acties in het klimaatactieplan.
De klimaatteams ten slotte, wachtte tijdens hun tweede
bijeenkomst in februari/maart 2018 een moeilijke taak: van
de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld een prioriteitenlijst maken.
Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie
via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning
auto, … Het is geen of/of-verhaal maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook onze stad zal haar
voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een
groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving
te creëren.
Nu staan we voor de laatste essentiële stap: voor de
gekozen acties budgetten voorzien én het engagement
nog voor de zomer officieel omzetten in een gemeenteraadsbesluit. We planten dus nu de zaadjes om de acties
in het najaar te laten ontkiemen.
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Save
the date!
A

utovrije zondag wordt opnieuw een editie om nooit te
vergeten, en daar werken we achter de schermen hard
aan. Hou alvast zondag 23 september vrij en verwacht u
aan een spectaculaire en kleurrijke dag! Meer informatie
vindt u binnenkort op www.zottegem.be/autovrijezondag
en op de facebookpagina ‘Milieudienst Stad Zottegem’
Een tip van de sluier? Begin alvast te trainen en wie weet
wordt u ‘De Held van de Heldenlaan’.

23

MOBILITEIT

Duidelijkheid
op de wegen

Mobiliteitsplan

Elke weg behoort tot een bepaalde categorie met speci-

fieke doeleinden en regels. Dat geheel proberen we
duidelijker te stellen voor elke weggebruiker.
Zo zorgt de inventaris van trage wegen voor meer
duidelijkheid over waar niet-gemotoriseerd verkeer zich
kan verplaatsen op een veilige en aangename manier. Het
vorig jaar ingevoerde zonaal snelheidsplan geeft dan weer
duidelijk aan welke snelheid op welk type weg is toegelaten en deze snelheden worden nu ook geleidelijk aan
afgestemd met die van de naburige gemeenten.

verder uitgerold
M

obiliteit blijft een heikel thema. Niet alleen in Zottegem. Het toenemend aantal auto’s maakt dat centra
dichtslibben en iedereen alsmaar langer in de file staat.
Niet alleen op weg van of naar het werk, maar evengoed
voor een kort bezoekje aan de lokale handelaar, op weg
naar de bib of het zwembad of bij het afhalen van de
kinderen aan de schoolpoort.

Recent werd ook een overdracht van wegenis
goedgekeurd, waardoor volgende straten de resterende
gewestwegen zijn op grondgebied Zottegem: Faliestraat,
Ten Ede, Smissenhoek, Kloosterstraat, Erwetegemstraat,
Meerlaan, Meire, Sint-Andriessteenweg, Rijkestraat,
Langestraat, Tweekerkenstraat, N42, Provinciebaan en
Steenweg op de Aalst. Deze wegen worden beheerd door
het Vlaams Gewest. Alle werken die daar gerealiseerd
worden, worden gepland en uitgevoerd door AWV, maar
gebeuren steeds in nauw overleg en soms ook met de
nodige druk van de stad.

We zullen met z’n allen moeten wennen aan het idee dat
mobiliteit ook anders kan. Een mobiliteitsbeleid dat het
STOP-principe hanteert - voorrang voor voetgangers, fietsers en collectief vervoer - vraagt een mentaliteitswijziging. Allicht hebben we nog een lange weg te gaan, een
weg waar we als stad constructief willen aan bouwen.
Niet alleen omwille van het positieve effect op onze
gezondheid en het milieu, maar omdat het dan voor
iedereen aangenamer wordt om zich te verplaatsen in
onze stad. Want de één zijn vrijheid eindigt, waar die van
een ander begint. En dat is soms een moeilijke oefening …
Vanuit dit idee werken we in Zottegem ook verder aan de
thema’s beschreven in ons mobiliteitsplan, die dit jaar extern geëvalueerd worden en bijgestuurd in functie van de
nieuwe noden en knelpunten.
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Bovenlokaal

en lokaal fietsnetwerk

Parkeerbeleid

Het bovenlokale fietsnetwerk wordt uitgewerkt door de

Provincie in nauw overleg met de stad. Het gaat hier om
grote investeringen voor de aanleg van fietspaden die
zorgen voor functionele, bovenlokale verbindingen, zoals
de fietssnelwegen die overal in Vlaanderen worden aangelegd. In Zottegem krijgen de plannen stilaan hun definitieve vorm. We hopen dan ook dat er snel realisaties te
zien zullen zijn op het terrein.
Ook aan het lokale fietsnetwerk wordt resoluut verder
gewerkt. Zo werd in overleg met wegbeheerder AWV een
overeenkomst gesloten voor het realiseren van een veilige
fietsoversteek in de Langestraat om over te steken tussen
de Tweekerkenstraat en de Doolstraat. En wordt er bij
goed weer ook verder gewerkt aan het aanbrengen van
de okergele fietssuggestiestroken die een indicatie
moeten geven aan fietsers en automobilisten over waar
de plaats van de fietser is op rijweg.

De hoge parkeerdruk op de stationsomgeving en de

daarmee gepaard gaande onveilige situaties in de buurt,
dienen te worden aangepakt. Het gaat hier echter om een
erg complexe puzzel, waarbij elke beslissing in de ene of
andere richting voor- en tegenstanders kent.
Om op termijn uit te komen bij een geheel van maatregelen die op steun kunnen rekenen van de pendelaars en
omwonenden, worden heel wat stappen gezet op verschillende vlakken. Niet altijd meteen zichtbaar in de
straat, maar zeker en vast in voorbereiding achter de
schermen.
Zo werd door de stad een mobiliteitsstudie in opdracht
gegeven om de verkeerssituatie in de stationsbuurt te
onderzoeken (met het oog op de potentiële bouw van de
parkeertoren van de NMBS) en wordt de schoolomgeving
aan het station onder de loep genomen door de mensen
van het Octopusteam.
Minister van Mobiliteit Bellot kondigde bovendien aan dat
heel wat zal worden geïnvesteerd in de optimalisering van
stationsomgevingen en dat Zottegem mee op de lijst
staat van stations waarvoor het nodige geld zal worden
uitgetrokken.

Trage
wegen

In mei kwam de werkgroep Trage Wegen voor de laatste

De randparkings van het centrum, die werden aangelegd
na de stadskernrenovatie, zullen in de toekomst anders en
beter worden aangeduid. Hier en daar zullen de parkeerregimes worden aangepast in functie van een beter gebruik van deze parkings voor en door de verschillende
bezoekers aan het centrum.

keer samen. Na 4 jaar werk met heel wat vrijwilligers en
onze partners de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (duizendmaal
dank!) ligt ook voor de deelgemeenten Elene en Oombergen de wenselijkheidskaart en de adviesnota klaar voor
het bestuur. Van zodra ook deze laatste fase wordt
goedgekeurd, is het tragewegenplan voor Zottegem klaar.
We hebben dan een handleiding om de komende maanden en jaren op een constructieve manier om te gaan met
de trage wegen en deze maximaal te laten uitgroeien tot
een alternatief voor heel wat functionele en recreatieve
verplaatsingen.
Uiteraard is dit niet het eindpunt. Na de zomer plannen we
de opstart van de module Wegspotters waarbij we intensief op zoek gaan naar meters en peters voor de trage
wegen.
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Verkeersveiligheid
Onveilige situaties in het verkeer, we zien ze elke dag.

Soms ontsnappen we ternauwernood aan een ongeval,
soms laat een aanrijding (met alle gevolgen van dien) zich
niet vermijden. Veel van de onveilige situaties op de weg,
worden gecreëerd door de weggebruikers zelf. Aan de
schoolpoort, op drukke kruispunten, bij omleidingen of
werken, zien we soms de vreemdste gedragingen. Soms
omdat het niet echt duidelijk is wie voorrang heeft of
waar precies welke doelgroep mag rijden. Maar heel vaak
ook omdat we allemaal zo weinig tijd (geduld) hebben of
de verkeersregels helemaal niet zo goed (meer) kennen …
Naast een regelmatige oproep naar de burgers om zich
hoffelijk te gedragen in het verkeer, proberen we ook diverse groepen weggebruikers zich veilig te leren bewegen
op de weg. Zo hielden we in mei opnieuw het jaarlijkse
fietsexamen voor de leerlingen van alle 6de leerjaren, een
goede test om de fietsvaardigheid van de kinderen te
testen. En we organiseerden in april een gratis en erg gesmaakte opfrissingscursus van de verkeersregels voor senioren in het Lokaal Dienstencentrum. Tegen 1 september
zal ook elke zone 30 aan de scholen extra in de verf gezet
worden met een octopuspaal om mensen erop te wijzen
dat ze in een schoolomgeving komen.
Tegelijk is sensibilisering niet alles. Sommige verkeerssituaties en knelpunten schreeuwen nu eenmaal om een
oplossing. Tal van dossiers waarbij op vraag van burgers,
buurtverenigingen, politiediensten, scholen en anderen
melding wordt gemaakt van potentieel gevaarlijke situaties worden grondig bekeken en in overleg met alle betrokken partijen wordt gezocht naar oplossingen. Soms
zijn die snel en eenvoudig te realiseren, maar vaak is de
puzzel complex of een oplossing op korte termijn eenvoudigweg niet realiseerbaar.
We blijven veel aandacht besteden aan de mobiliteitsvraagstukken in de stad en hieraan verder werken om op
termijn een vlotte doorstroming in de stad mogelijk te
maken, ook op plaatsen waar het vandaag moeilijk is.
Daarbij gaat veiligheid steeds boven alles.

Zwaar
vervoer
M

eer en meer vrachtverkeer op onze wegen: er is geen
ontkomen aan. Toch zijn er regels nodig om dat allemaal in
goede banen te leiden, ook in Zottegem.
Zo werd er een verbod voor zwaar vervoer ingevoerd in
de stadskern, werd er een tonnagebeperking ingevoerd
ter bescherming van onze legendarische Paddestraat en
werd vorig jaar een bewegwijzeringsplan opgemaakt en
uitgevoerd om het vrachtverkeer vlot te geleiden naar
onze verschillende KMO zones.
De tolheffing op de N8 zorgt voor meer zwaar vervoer op
de N46, waar geen tolheffing van toepassing is. Deze weg
is in zeer slechte staat en zal door wegbeheerder AWV in
twee fasen worden aangepakt voor een totale heraanleg.
Het gaat hier om grote werken met veel implicaties. Een
huzarenstukje dus. Maar de plannen zijn klaar en de
werken worden ingepland. Een herstel van het wegdek zal
er zeker voor zorgen dat de buurtbewoners minder last
hebben van het zwaar vervoer dat deze weg gebruikt.
IDP
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Woonplan
als leidraad
H

et vorig jaar gelanceerde woonplan voor Zottegem,
dient verder als leidraad voor het woonbeleid in onze
stad. Kwaliteitsvol, betaalbaar, duurzaam en leefbaar
wonen zijn de vier hoofdingrediënten van het woonplan.

Kwaliteitsvol wonen

Nog te veel mensen wonen in een niet-kwalitatieve woning. Meestal gaat het om eigenaars die al wat ouder zijn
en de aanpassings- en verbeteringswerken aan een oudere woning niet meer zien zitten of niet kunnen betalen.
De andere groep zijn huurders die wonen in een woning
die niet beantwoordt aan de eisen van de Vlaamse Wooncode, en dat terwijl het verhuren van een niet-conforme
woning bij wet verboden is.

de huurwaarborg. We zetten de premies nog even voor u
op een rijtje:
- 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.
- 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.
- 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.
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.
- 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.
- 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.

Wie denkt dat zijn woning niet in orde is, kan steeds bij de
dienst wonen van de stad een conformiteitsonderzoek
aanvragen. Samen met het aanvraagformulier en de
nodige foto’s, wordt het dossier overgemaakt aan Wonen
Vlaanderen. Zij sturen dan een controleur om de woning
te inspecteren.
Wanneer de woning minder dan 15 strafpunten heeft, kan
een conformiteitsattest worden afgeleverd. Wanneer de
woning meer dan 15 strafpunten heeft, worden huurder en
eigenaar in kennis gesteld van de feiten en wordt de eigenaar gevraagd om zo snel mogelijk de gebreken in de
woning weg te werken. Indien dat niet gebeurt, wordt de
woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.
Er bestaan heel wat misvattingen over het conformiteitsonderzoek. Huurders verwachten dat een ongeschikte
woning aanleiding zal geven tot voorrang op sociale
huisvesting of menen dat vochtproblemen in de woning
tot een ongeschiktheid zal leiden. Dat is niet het geval. U
laat zich dan ook best goed informeren door de Dienst
Wonen vooraleer een onderzoek aan te vragen.

Betaalbaar wonen

Wonen kost geld. Naast de maandelijkse kost van uw
woning (huur of lening), rekenen we ook de energiefactuur, herstellingswerken, … mee in de woonkost, die vaak
een flinke hap uit het gezinsbudget neemt. Gelukkig zijn er
best wel wat premies te bekomen voor uw bouw- of renovatieplannen en kunnen mensen die hun woonkost
maar moeilijk kunnen betalen terecht in het Sociaal Huis
voor een huursubsidie, huurpremie of een tussenkomst in
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We zullen moeten leren leven in deze veranderde
maatschappij en met een zeker openheid de uitdagingen
van onze tijd tegemoet moeten gaan. Niettemin moet bij
de uitvoeringen van nieuwe plannen door de stad telkens
rekening gehouden worden met de woonkwaliteit. Vaak is
het een verhaal van individuele verzuchtingen tegen een
vaak groter belang. Daarin een evenwicht vinden is moeilijk, maar niet onmogelijk.

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 het Sociaal Huis.

Duurzaam wonen

Een energiezuinige woning is niet alleen goed voor het
milieu en dus voor de toekomst van onze planeet, maar
ook goed voor uw portemonnee. Kleine inspanningen kunnen een flinke besparing opleveren. In het Klimaatplan
voor Zottegem zullen zeker acties worden opgenomen
die duurzaam bouwen, verbouwen en wonen stimuleren.

Sociaal

Het ‘verduurzamen’ van uw woning kan door middel van
volgende dingen:
- Uw woning goed te isoleren.
Denk hierbij niet alleen aan dakisolatie, maar ook aan
zoldervloer- en spouwmuurisolatie!
- Herbruikbare energie een plaatsje te geven in uw woning.
Informeer u over de meerwaarde van zonnepanelen,
warmtepompen, …
- Bewust om te gaan met energie.
Zet de verwarming een graadje lager en draag een
dikkere trui, zorg ervoor dat al uw huishoudtoestellen
uitgeschakeld zijn wanneer ze niet worden gebruikt, …
- Denk na over nieuwe vormen van wonen.
Is uw woning te groot voor u alleen? Overweeg dan een
verhuis naar een aangepastere woning
of het aanpassen van uw huis aan uw noden.
- Ga na of de benovatiepremie iets is voor jou. Heel wat
maatregelen ter verduurzaming van uw woning,
geven recht op premies van netbeheerder Eandis. Vanaf
3 maatregelen, ontvangt u een supplementaire bonuspremie.
Meer info op www.eandis.be

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.

Dienst
wonen
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.

Leefbaar wonen

De omstandigheden waarin we wonen, heeft vaak een
grote impact op ons welzijn. Zo kan een woning met COgevaar letterlijk je dood betekenen, maar kunnen ook
kleinere gebreken aan de woning (zoals vocht) schade
berokkenen aan je gezondheid. Niet alleen de kwaliteit
van de woning, maar ook de woonomgeving, staat mee in
voor een algemeen gevoel van welbehagen of niet. Fijne
buren, een woning die vlot bereikbaar is, een rustige straat
met veel groen, … het zijn allemaal factoren die je een
goed gevoel geven. Jammer genoeg is dat niet overal het
geval. De toenemende mobiliteit, de verdichting van de
stedelijke kernen, de toegenomen migratie, … het zijn
maar enkele facetten die een impact hebben op het subjectieve gevoel over ons wonen.

Facebook
L

‘ ike’ onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alle
info over wonen!
https://www.facebook.com/Wonen-In-Zottegem104249586777235/?ref=bookmarks.
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Zoetegemfestival
15 juni tot 11 juli
H

Op woensdag 11 juli vieren we “Vlaanderen Feest” in de
dekenale kerk en op de Markt. We starten met een
beiaardrecital en een optreden van Crescendo en een
concert van Capriola di Gioia in de dekenale kerk. In de
vooravond worden we vergast op een concert van Guido
Belcanto en na de wereldbeker voetbal kunt u genieten
van een spetterend optreden van Slagerij Vanderstukken.
Een schitterend programma dat de stad gratis aanbiedt
naar aanleiding van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

et Zoetegemfestival viert zijn zilveren jubileum. Inderdaad, dit jaar wordt de stad Zottegem voor de 25ste keer
drie weken lang ondergedompeld in een cultureel bad,
een unicum in Zuid-Oost-Vlaanderen.
Het was de kersverse cultuurraad die in 1993 uitpakte met
de “Culturele Week”, eigenlijk een veertiendaagse waarin
de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad samen de
schouders zetten onder een gemeenschappelijke ‘Week’.
De cultuurraad patroneerde en coördineerde, i.s.m. de
stad, maar de verenigingen zorgden zelf voor de uitwerking van hun activiteit. Van meet af aan was de Culturele
Week geënt op de 11-juliviering, die als orgelpunt van het
gebeuren werd gezien. Tot op vandaag is dat zo gebleven.

Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni is het verzamelen geblazen
op de Festivalweide aan de Bevegemse Vijvers waar ROCK
ZOTTEGEM zijn tenten opslaat. Op de affiche staan onder
meer: Arno, Fischer-Z, Kaiser Chiefs, The Offspring en Millionaire.
Op zondag inviteert ROCK ZOTTEGEM ON SUNDAY
De Kreuners en Clouseau.

Op die 25 jaar werden honderden activiteiten georganiseerd. Sommige groeiden uit tot massaevents, met als
uitschieter Rock Zottegem, voor een paar honderd
enthousiaste muziekliefhebbers op de Markt gestart, tot
het driedaags festival dat vandaag afklokt op meer dan
30.000 bezoekers.

Verder zijn er nog ruim twintig tentoonstellingen, wandelingen en happenings in het centrum en de deelgemeenten.

In 2002 werd de toen nog veertiendaagse herdoopt tot
‘Zoetegemfestival’, verwijzend naar de verklaring van de
naam ‘Zottegem’. De zoete ondertoon van de naam weerspiegelt de filosofie van het initiatief. Twintig verenigingen
werken mee aan dit programma. Dat doen ze allemaal belangeloos, in hun vrije uren en met een aanstekelijk
enthousiasme. Daarnaast geven ook nog een vijftal ondersteunende stadsdiensten een duwtje mee. Dit zorgt uiteraard voor een wel erg speciale sfeer.

Om het zilveren jubileum extra te beklemtonen, wordt de
opening van het Zoetegemfestival op vrijdag 15 juni met ’t
Schoon Vertier een knaller waar we u graag op uitnodigen.
En, voor deze 25ste editie werd een schitterende Kastelenkunstroute uitgewerkt.
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Programma
Doorlopend

Zaterdag 16 tot zaterdag 23 juni

‘Wereldburgers’ (Brian Eno, Johnny Rotten, Jonas Geirnaert, Daan, Panamarenko, Franky De Smet Van Damme,
etc.) leveren een artistieke bijdrage aan ARTROCK!
Deze kunstwerken zijn te zien op ROCK ZOTTEGEM (29 en
30 juni en 1 juli) op grote banners en worden ook op een
selectie drankbekertjes gedrukt. Exclusief voor de festivalgangers!
Organisatie: Curieus

Gratis toegang
Organisatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Vrijdag 15 juni

KASTELENKUNSTROUTE

EINDEJAARSTENTOONSTELLING

ARTROCK! DÉ BRUG TUSSEN ROCK EN KUNST

di - vr 13.30 tot 21 uur
za 9 tot 17 uur, Galerij Schockaert’s

Zondag 17 juni
Zie p. 34

OFFICIËLE OPENING VAN HET 25STE ZOETEGEMFESTIVAL
MET OPTREDEN VAN ‘T SCHOON VERTIER

TENTOONSTELLING

Gratis toegang - iedereen welkom
Organisatie: Cultuurraad i.s.m. O.C.M.W.

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

20 uur, Chez Marnic, Deinsbekestraat 23

10 tot 12.30 & 15 tot 20 uur, OC Leeuwergem
TENTOONSTELLING

Zaterdag 16 juni

Gratis toegang
Organisatie: Schildersatelier Koeleur ‘t Neerhof

TENTOONSTELLING

15 tot 18 uur, Atelier Neerhofstraat 12

Gratis toegang
Organisatie: Schildersatelier Koeleur ‘t Neerhof
15 tot 18 uur, Atelier Neerhofstraat 12

Dinsdag 19 juni

TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

Gratis toegang
Organisatie: Schildersatelier Koeleur ‘t Neerhof

14 tot 20 uur, OC Leeuwergem

10 tot 12 uur, Atelier Neerhofstraat 12
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Vrijdag 22 juni

Vrijdag 29 juni

TENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING MET WERK VAN JACQUES TORTELBOOM EN ANITA BAELE EN CREATIES VAN EIGEN LEDEN
OPENING

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex
19 tot 22 uur, OC Leeuwergem

Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren
19 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem

Zaterdag 23 juni
TENTOONSTELLING

Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

ROCK ZOTTEGEM

14 tot 20 uur, OC Leeuwergem

Tent, festivalweide Bevegemse Vijvers
Vrijdag - 16.45 uur
JEBROER, LIL’ KLEINE, LOST FREQUENCIES, KAISER CHIEFS,
LEVELLERS, FISCHER-Z
Zaterdag - 16.45 uur
ARNO, THE OFFSPRING, MILLIONAIRE, FLEDDY MELCULY,
COELY, SONS, THE JEZUS AND MARY CHAIN
Dagtickets: 45 euro (VVK). Combitickets kosten 85euro
(VVK)

Zaterdag 23 juni en zondag 24 juni
BRADERIJ

Centrumstraten
Organisatie: Middenstandsraad

Organisatie: J.S. ROCK ZOTTEGEM

Zondag 24 juni

Zaterdag 30 juni

KASTELENKUNSTROUTE

TENTOONSTELLING MET WERK VAN JACQUES TORTELBOOM EN ANITA BAELE EN CREATIES VAN EIGEN LEDEN

Zie p. 34
TENTOONSTELLING

Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

14 tot 21 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem

10 tot 12.30 & 15 tot 20 uur, OC Leeuwergem

BBQ
Organisatie: Leeuwergemse Senioren
18 tot 21 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem

Maandag 25 juni
CREATIEF WERKEN

Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Zondag 1 juli

KASTELENKUNSTROUTE

14 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem

Zie p. 34
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Zondag 1 juli

Donderdag 5 juli

Een leuke wandeling die start met een zelf meegebrachte
pick-nick in het park van het Kasteel van Egmont, daarna
een wandeling met mooie prijzen en als afsluiter varken
aan ’t spit “à volonté” met gezellig samenzijn in OC
Strijpen.
Deelnameprijs: 20 euro (leden vtbKultuur en VAB), 25 euro
(niet leden)
Organisatie: vtbKultuur
Info: zottegem@vtbkultuur.be of 0475 46 19 94

Dit duo bestaat uit Michaël en Sylvia Boone, broer en zus,
die elkaar muzikaal versterken.
De zangeres wordt door haar broer begeleid met de piano
Met hun brede repertoire van Celine Dion, Toon Hermans,
Dana Winner, Elton John en Bocelli en vele andere weten
ze de gevoelige snaar van hun publiek te raken.
Toegang: 10 euro, incl. drankje
Organisatie: NEOS

“BOOTSES IN ’T PARK”

HOOGZOMERSE MELODIEËN MET HET MUZIKAAL DUO
LA VERA MUSICA

11.30 uur

14.30 uur, Ridderzaal Kasteel van Egmont

TENTOONSTELLING MET WERK VAN JACQUES TORTELBOOM EN ANITA BAELE EN CREATIES VAN EIGEN LEDEN

PARKCONCERT
Gratis toegang
Organisatie: vzw Free Entrance

Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

20 uur, Park Kasteel van Egmont

14 tot 18 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem
ROCK ZOTTEGEM ON SUNDAY

Vrijdag 6 juli

De Kreuners, Clouseau
Ticket: 35 euro
Organisatie: J.S. ROCK ZOTTEGEM

WANDELING DOOR ZOTTEGEM IN HET TEKEN VAN
EGMONT

17 uur, Tent, festivalweide Bevegemse Vijvers

Er wordt afgesloten met een koude schotel in Het Volkshuis.
Deelname: 15 euro (koude schotel en gids inbegrepen)
Organisatie Viva/SVV

Dinsdag 3 juli

14 uur, Markt

OPENDEURDAG MET ANIMATIE. TENTOONSTELLING
VAN HOBBY- EN SCHILDERWERKEN
Gratis toegang
Organisatie: OKRA

Zaterdag 7 juli
TENTOONSTELLING

14 tot 18 uur, Ontmoetingscentrum Sint-GoriksOudenhove

Gratis toegang
Organisatie: Schildersatelier Koeleur ‘t Neerhof
15 tot 18 uur, Atelier Neerhofstraat 12

Woensdag 4 juli

KAARTING & TENTOONSTELLING MET WERK VAN
JACQUES TORTELBOOM EN ANITA BAELE EN CREATIES
VAN EIGEN LEDEN

Zondag 8 juli

GULDENSPORENMIS

Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Toespraak door Peter De Wilde, nationaal DF-voorzitter
Organisatie: Davidsfonds Zottegem

14 tot 19 uur, Ontmoetingscentrum Leeuwergem

10 uur, Sint-Pietersbandenkerk te Erwetegem
GROTE FIETSZOEKTOCHT
(voor groepen van 3 of 4 personen)
Organisatie: Organisatie: Sint-Gorikskring
12.30 uur, Ontmoetingscentrum St-Goriks-Oudenhove
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Woensdag 11 juli

Zondag 8 juli

OPENDEURDAG. TENTOONSTELLING VAN HOBBY- EN
SCHILDERWERKEN

TENTOONSTELLING
Gratis toegang
Organisatie: Schildersatelier Koeleur ‘t Neerhof

Gratis toegang
Organisatie: OKRA

15 tot 18 uur, Atelier Neerhofstraat 12

14 tot 18 uur, Ontmoetingscentrum Sint-GoriksOudenhove

Dinsdag 10 juli

VLAANDEREN FEEST. STEDELIJKE 11-JULIVIERING
Dekenale kerk & Markt
Gratis toegang
Organisatie: 11-julicomité & CC Zoetegem

TENTOONSTELLING

Gratis toegang
Organisatie: Schildersatelier Koeleur ‘t Neerhof

13.30 uur: Beiaardconcert door Paul Hoste

10 tot 12 uur, Atelier Neerhofstraat 12

15 uur: Crescendo

OPENDEURDAG. TENTOONSTELLING VAN HOBBY- EN
SCHILDERWERKEN

16 uur: Capriola di Gioia

Gratis toegang
Organisatie: OKRA

22.15 uur Slagerij Vanderstukken

18.30 uur Guido Belcanto

14 tot 18 uur, Ontmoetingscentrum Sint-GoriksOudenhove
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Kastelenkunstroute
zondag 17 en 24 juni
en 1 juli, 10 tot 18 uur

Marleen De Smet - Panamarenko - Rebecca Caron - Ruben
Bellinkx - Sabine Vermeulen - Thijs Van der Linden - Wilfried Jacobs - Willem Serneels - Yerna Vanden Driessche Yves Velter

450 jaar geleden werd Lamoraal onthoofd, 25 jaar gele-

den startte het Zoetegemfestival en 5 jaar geleden werd
het idee van De Kleine Loire gelanceerd, drie redenen om
uit te pakken met een unieke Kastelenkunstroute.

Collateral event

En er is meer. Naast de KASTELENKUNSTROUTE wordt
door CAS Zottegem ,een “collateral event” gebracht op
diverse locaties (CAS Zottegem en Cantaertsite - Loodsen
Michiels Sport - Studio Marc Galle - Hoevebrouwers - Studio Arbor - Wholly Spirits - Koperen Kot Elene - Hoeve
Rijkbos - Bronsatelier) tussen de drie kastelen en op
dezelfde tijdstippen. Met meer dan 30 exposanten.

Drie kastelen

Drie zondagen wordt in de tuinen van het Kasteel van
Leeuwergem en in en rond het Kasteel van Egmont en het
Kasteel van Breivelde een “palet” van (toegankelijke) kunsten uit diverse disciplines gebracht: beeldhouwwerken,
schilderkunst, conceptuele, poëzie, glaskunst, keramiek,
fotografie. De zorgvuldige selectie gebeurde door curator
Guido De Vos die koos voor artiesten die kunst naar een
hoger niveau tillen.

Alexandre Dufrasne - Anne Kiesecoms - Bram Kinsbergen Bram Vandekerckhove - Charlie De Voet - David Tanghe Eddy Symkens - Ellen Vrijsen - Emiel De Roover - Fons
Galle - Frank Demarest - Fred Bervoets - Frederik Langhendries - Geert Vanhoovels - Hilde Vanhonacker - Karel
Thienpont & friends - Karl Mechnig - Lieven Demunter Linda Boardman - Lucas Delaere - Marc Galle - Matthias
De Wolf - Matthias Michiels - Pascal Jaminet - Patrick
Storms - Peggy Wauters - Peter Bettens - Stephane Gerhards - Steven Peters Caraballo - Ulrike Bolenz - Vadim
Vosters - William Sweetlove

Met toppers uit de Belgische kunstenaarsscène die al lang
hun sporen hebben verdiend en zich al jaren hebben
gepositioneerd, maar ook met een schare minder gekende
kunstenaarsgoden die kunst van hoog en toegankelijk
niveau brengen.
Panamarenko brengt een nog nooit eerder vertoond virtual reality-project en nooit eerder vertoond fysiek werk!
Drie zondagen wordt het gratis genieten!
Start- en aankomstplaats: Kasteel van Leeuwergem
Anja Ooms - Barbara Reyns - Bert Bossaert - Carine
Hantson - Geert Van der Linden - Guido De Vos - Hilde De
Smet - Hilde Goossens - Hilde Van de Walle - Honoré d'O Hugo Van Herbruggen - Inge Brackman - Ingrid Cannoot Jean-Pierre Belaen - Jan Clement - Jan De Vis - Klaas Van
der Linden - Luc Mertens - Marc Galle - Marijke Coppens -

Curator

Guido De Vos is moeilijk in een hokje te plaatsen.
Beeldend kunstenaar, schilder, fotograaf en vaste curator
voor de Zottegemse stadsbibliotheek en nauw betrokken
bij het uitwerken van verschillende kunstroutes en tentoonstellingen.
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Vlaanderen
feest!

Concert Capriola di Gioia
Dekenale Kerk, 16 uur

Gedreven door een gezamenlijke passie voor (post-)barok
repertoire, richtten klavecinist-organist Bart Naessens en
zijn vrouw Amaryllis Dieltiens (sopraan) in 2007 het ensemble Capriola Di Gioia op voor kleinschalige, intense
uitvoeringen van aangrijpende, maar vaak vergeten
muziek uit de 17de en 18de eeuw.

En Zottegem viert
mee

Guido Belcanto & groep

Na het succes van vorig jaar trakteert de stad opnieuw

Markt, 18.30 uur

op een aantal optredens. Een volledig muzikaal programma. Voor jong en oud, maar vooral helemaal gratis. En
dat alles op en rond de Markt van Zottegem en de dekenale Kerk, op woensdag 11 juli.
Binnen de timing van dit programma houden we rekening
met het WK Voetbal, en rekenen we erop dat de Rode
Duivels om 20 uur hun halve finale spelen. Halen ze het
net niet, dan kunnen de uren nog aangepast worden.
Check daarvoor onze website www.cczoetegem.be.

Reeds drie decennia lang vaart Guido Belcanto, de eigenzinnige zanger, zijn eigen koers, wars van alle modes en
trends, stroomopwaarts en zonder compromissen. Belcanto is een genre apart, een stroming op zich. Men
noemt hem de populairste volkszanger van Vlaanderen.
Terecht, want Guido staat op het toppunt van zijn roem
en werkt harder dan ooit tevoren. Hij doet opnieuw
beroep op zijn fantastische muzikanten waarmee hij het
publiek in verrukking brengt en van verbazing omver
blaast.

Beiaardconcert
Markt, 13.30 uur

Slagerij Vanderstukken

Paul Hoste is organist van de Genste Sint-Jozefskerk en
stadsbeiaardier van Zottegem. Hij brengt op 11 juli werk
van Vlaamse meesters, originele beiaardwerken en variaties op 18de-eeuwse kamermuziek..

Markt, 22.15 uur

Neem honderd gram smartlappen, vier sneden levensliedjes en twee stuks van het betere Nederlandstalige lied. Dit
alles voor u bereid door Roel Vanderstukken. Roel en zijn
bende brengen u een show waar iedereen elk nummer
kent en kan meezingen, doorspekt met humor maar
steeds met het nodige respect voor zijn oorsprong.
Welkom bij Slagerij Vanderstukken!
DL

Concert koor Crescendo
Dekenale Kerk, 15 uur

Crescendo brengt hoofdzakelijk het klassieke koorrepertoire uit de polyfonie, renaissance en romantiek.
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Zottegem
loves 21 juli

Met de Ketnetband en de Platte Choco’s

Er zijn twee springkastelen, een unieke en te gekke opblaasbare voetbaldarts, 12 volksspelen, een ballonwedstrijd, ijsjes, gratis zwemmen en als kers op de taart een
optreden van de Ketnetband om 15 uur en van de Platte
Choco’s om 16.45 uur.

De laatste jaren kreeg 21 juli naast het traditionele Te
Deum een ruimer platform onder de vorm van een gezinsnamiddag.

Toegang gratis!

Ook dit jaar organiseert de stad Zottegem op het terrein
achter de fuifzaal aan de Bevegemse Vijvers op 21 juli,
onze Nationale Feestdag, van 14 tot 18 uur een happening
voor het ganse gezin.
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Seizoen
2018-2019

Openingsfilm

Podiumprogrammatie
Eind september start alweer een nieuw cultuurseizoen in

CC Zoetegem. Met namen als Jef Neve, Xander De Rycke,
Hannelore Bedert, Rudy Vranckx, Het Zesde Metaal, Pieter
Embrechts, Jacques Vermeire, Kapitein Winokio, Wim Opbrouck, Lieven Scheire, Stef Bos en vele anderen, kozen
wij opnieuw voor een mix tussen theater, humor en
muziek. Het volledige programma kan u doornemen via
onze website www.cczoetegem.be, waar u ook tickets
kan bestellen.

Three Bilboards Outside Ebbing
dinsdag 25 september, 20 uur

Wanneer de politie negen maanden na de brutale moord
en verkrachting van haar dochter nog steeds geen verdachte in het vizier heeft, is voor alleenstaande moeder
Mildred Hayes de maat vol. Met haar laatste spaarcenten
laat ze drie reclamepanelen beplakken waarin ze de lokale
sheriff tot de orde roept. Haar stunt mist zijn effect niet en
al gauw staat het hele dorp in rep en roer.

Ciné Local

Film voor
senioren

film op dinsdag in
CC Zoetegem

CC Zoetegem is een cultuurhuis met een hart voor film.

Op dinsdagavond kunt u in het cultuurcentrum terecht
voor de betere film. We selecteren opnieuw een aanbod
uit hedendaagse, bekende en minder bekende film, uit
binnen- en buitenland. Een unieke filmervaring in Zottegem. Regelmatig organiseren wij ook film tijdens de
namiddag, voor senioren of kinderen. Het volledige Ciné
Local programma kunt u vinden op onze website
www.cczoetegem.be.
De keuze van de films wordt besproken binnen een werkgroep film. Bent u een filmkenner, filmfan of heuse
cineast? Kom gerust een langs.

Finding your feet

maandag 22 oktober, 14 uur
Na veertig jaar huwelijk ontdekt de burgerlijke Sandra dat
haar man een affaire heeft. Ze besluit in te trekken bij haar
oudere, maar erg levenslustige en vrijgevochten zus Bif.
Geholpen door Bifs wijsheden en het enthousiasme van
het lokale stijldansgezelschap, begint de stijve Sandra
beetje bij beetje weer open te bloeien.
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Tickets
en info

Tickets voor Ciné Local kosten 7,00 euro en zijn verkrijg-

baar via onze website www.cczoetegem.be of aan de UITbalie (09 364 69 33 - UITbalie@zottegem.be ).

Ambassadeur

Cultuurkaravaan
in Strijpen

Woont of werkt u in 9620 Zottegem en wilt u ons helpen

om onze activiteiten bekend te maken? Dat kan door
onze affiche thuis aan uw raam te hangen of op een zichtbare plaats op uw werk of bij uw vereniging.

Waar de cultuurkaravaan halt houdt, daar wordt het dorp

voor één dag op culturele stelten gezet. Een eerste editie
vond plaats in Oombergen, de jaren daarop waren SintGoriks-Oudenhove en Elene aan de beurt. Voor de editie
2018 houden we graag halt in Strijpen.

Nieuwsgierig?

CC Zoetegem, de jeugddienst en de bibliotheek bundelen
hiervoor de krachten.
De dag wordt om 12 uur ingezet met een grote ruilpicknick. Aansluitend start, na een leuke officiële opening, de
culturele programmatie met theater, muziek en animatie,
… voor alle leeftijden en helemaal gratis. Met Pigeon, de
kleinste concertzaal ter wereld, Tir Canard, een knotsgek
retro kermiskraam, mini-theatervoorstellingen in de Hip
Hip Hipcabine en het unieke Zottegem Plage. Circus Marcel brengt de geweldige Home Made openluchtvoorstelling, de allerkleintjes kunnen genieten van leuke
voorleesmomenten!!

Blijft u graag op de hoogte? Schrijf u in op onze

tweemaandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte
van al onze activiteiten, speciale acties en nieuwe titels in
ons aanbod. Inschrijven kan heel eenvoudig: u gaat naar
www.cczoetegem.be, doorklikken naar ‘nieuwsbrief’.
Ook via onze Facebookpagina kunt u op de hoogte blijven
van ons reilen en zeilen, surf naar
https://www.facebook.com/CCZoetegem
Wilt u graag een (film)brochure in de brievenbus? Mail uw
adres naar cultuurcentrum@zottegem.be en we zorgen
ervoor.

Chiro St.-Andries Strijpen stelt haar terrein ter beschikking
en hun oudleiding organiseren een dorpstoog.
Wie met de fiets komt, wordt extra in de watten gelegd. U
kunt uw fiets parkeren op de daarvoor voorziene fietsparking en hoeft niet ver te wandelen.
Alle activiteiten zijn gratis. Vele zijn doorlopend, andere
voorstellingen beginnen op een vast tijdstip. Op voorhand
reserveren is niet nodig. Het volledige programma kunt u
vinden op www.cczoetegem.be.
IV
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Study
@debib

Bent u student en op zoek naar een rustige studieplek?

Welkom in de bib!
U kan terecht in de letterenkamer, de stille kamer en op
de boekenzolder.
Nog tot 7 juli en van 15 augustus tot 15 september geldt
het blokbeleid. Studeren kan dan ook buiten de openingsuren. Daarover informeren we u graag ter plaatse, aan de
balie.

Voorleesuur

tijdens zomervakantie

Zomer

T

ijdens de zomervakantie genieten de voorleesdames
even van een terrasje, maar in september wordt het
schuurtje weer opgezet. Ze sprokkelen een nieuwe lading
verhalen voor alle leeftijden en lezen die op woensdag
graag aan u voor.
Op volgende data, van 15 tot 16 uur, in de jeugdafdeling:
- 5 en 19 september
- 3 en 17 oktober
- 7 en 21 november
- 5 en 19 december

in de bib

U hoeft niet ver te reizen om een vakantiegevoel te krij-

gen. Op het leesterras van de bibliotheek is het op een
mooie zomerdag ook genieten. Heerlijk achterover leunen
bij een kopje koffie of iets fris, uw favoriete magazine binnen handbereik. Schaduw of zon, zoals u wenst. In het
leescafé, vindt u voldoende kranten, tijdschriften, strips en
reisgidsen om een paar uur weg te dromen. Wie er liever
op uit trekt, vindt in de rekken zeker inspiratie voor fietsen wandeltochten, daguitstappen naar de mooiste plekjes
dichtbij en iets verder weg, ideeën om de kids te boeien
op een regenachtige vakantiedag. De echte reizigers
zullen smullen van het aanbod reisgidsen dat in het
leescafé te vinden is. En vergeet geen goede thriller of
zoete roman mee te nemen voor de luie zomeruren. Alles
wat u in de zomerperiode uitleent, mag u vier in plaats
van drie weken houden.

De kaft
carrousel
W

oensdag 5 september 2018 kan u uw splinternieuwe
schoolboeken komen kaften in de bib. Breng uw boeken
en schriftjes mee, eventueel uw eigen favoriete kaftpapier, en we steken ze samen in een mooi kleedje!
Vrijwilligers zetten u op weg en helpen u mee kaften. We
voorzien wat extra papier en wat spullen om gekaft materiaal mee te pimpen. Afspraak in het leescafé tussen 16 en
18 uur.

Op deze dagen is de bibliotheek gesloten

- woensdag 11 juli
- zaterdag 21 juli
- woensdag 15 augustus
- maandag 20 augustus
- dinsdag 21 augustus
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Wilde
planten
tussen de
straatstenen
en in de
natuur
Nuttig onkruid

Filosofisch

I

n uw omgeving groeien wellicht meer planten dan u zou
vermoeden. Tijdens deze wandeling gaan we op ontdekking naar wat we zoal aantreffen tussen de plaatselijke
flora. Van eetbare bloemen en planten tot verhalen en
anekdotes van lang geleden. U krijgt ondertussen ook tal
van handige huis- tuin- en keukentips. Na deze wandeling
gaat u vast en zeker anders denken over ‘onkruid’ en wilde
planten.

terras
W

ilt u op een originele manier kennismaken met
filosofie? Neem deel aan een gesprek en onderzoek mee
een filosofische vraag. Verwacht geen duidelijk antwoord:
het gaat om de denkoefening, het bewust worden van
overtuigingen en redeneringen. We dagen u uit om
zorgvuldig te formuleren, te argumenteren, te luisteren en
vragen te stellen. De begeleider speelt de rol van
Socrates: door vragen te stellen zet hij aan tot nadenken
en zorgt hij voor evenwicht tussen filosofische diepgang
en ontspannen gesprek.
Deelnemen is gratis.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw i.s.m. bibliotheek Zottegem

8 september, 14 tot 17 uur
€ 10,00 standaardprijs, € 2,00 sociale prijs
Vertrekplaats: stadsbibliotheek
Inschrijven: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Sint-Annastraat 8, 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Jeugd

boekenverkoop

Maandag 2 juli en 27 augustus, van 19.30 tot 22 uur
Inschrijven:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Sint-Annastraat 8 , 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Z

it er een gat in uw (jeugd)boekenkast? Op 9 september
2018 kan u het vullen. De zes bibliotheken van Route42
bieden van 14 tot 18 uur afgevoerde jeugdboeken, fictie en
non-fictie, voor een prik aan. Perfect om uw klasbibliotheek aan te vullen of uw kinderen blij te maken. Voor 1
euro koopt u er een boek, voor 5 euro gaat u met zes
boeken naar huis.
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STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

Inschrijvingen
schooljaar 2018-2019

Aanbod

Alle inschrijvingen vinden omwille van organisatorische
redenen plaats in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12.

Muziekafdeling

Na afspraak

Maak een afspraak vanaf woensdag 13 juni via
www.samwdzottegem.be/inschrijvingen

Kinderen, jongeren én volwassenen

Van maandag 25 juni tot en met woensdag 4 juli
Van maandag 27 augustus tot en met zaterdag 1 september

- Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 4 jaar.
- Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en tweede
leerjaar. Op een leuke en speelse manier leren de
kinderen kennismaken met alle vormen van muziek.
- Muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend
kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch
gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en schrijven,
hedendaagse kinderliederen in samenzang.
- Klassiek en Jazz-Pop-Rock
- Instrumenten: accordeon - altviool - cello - contrabas dwarsfluit - fagot - gitaar - harp - hobo - hoorn - klarinet
- koper - orgel - piano - piccolo - saxofoon - slagwerk viool - zang - elektrische gitaar - basgitaar - drums jazz-pop-rockzang
- Nieuw: leerlingen kunnen vanaf 8 jaar met een instrument starten.
- Nieuw: kinderkoor
- Samenspel, combo, muzikale en culturele vorming,
muziekgeschiedenis, koor, klanklab, muziek schrijven, …

maandag tot vrijdag, van 14 tot 19 uur
zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Zonder afspraak

Van maandag 3 tot en met zaterdag 29 september

Tarieven gesubsidieerde cursussen
-18 jaar:

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

Woordkunst-dramaafdeling

Aanbod

Kinderen, jongeren én volwassenen

Dansafdeling

- Nieuw: woordinitiatie vanaf 6 jaar
- Woordatelier vanaf het derde leerjaar
- Woordlab: vanaf 12 jaar
- Verteltheater
- Welsprekendheid
- Toneel
- Nieuw: Woord- en Dramacultuur
- Nieuw: Schrijver

Voor jongens, meisjes en volwassenen
- Kleuterdans: Op een speelse en creatieve manier maken
de kleuters van 4 en 5 jaar kennis met dans. Het
dansplezier en de expressie van het kind vormen de
basis waarmee gewerkt wordt.
- Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): Leerlingen van
het eerste en tweede leerjaar leren op een zeer
gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van
hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn heel vaak
themalessen, er worden echte choreografieën aangeleerd, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van de
kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware proeven
van de verschillende dansstijlen.
- Nieuw: Danslab (vanaf het derde leerjaar)
- Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Jongensklas

SAMWD
bibliotheek

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

muziek, poëzie, toneel en vooral partituren.
Ongeveer 1.500 boeken en partituren kunnen ontleend
worden, dezelfde werkwijze en voorwaarden als in de
Stadsbibliotheek.
Online zoeken in onze catalogus (selecteer Zottegem
Academie Muziek, Woord, Dans)
Lenerskaart van de stadsbibliotheek is noodzakelijk om
boeken en partituren uit te lenen.

Openingsuren

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14u tot
18 uur
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Noteer alvast volgende data in uw agenda:
Zondag 30 september, 11 uur, Ridderzaal (info en tickets:
www.cczoetegem.be): Lieve Van de Rostyne (harp), Patricia De Corte (woord) en Steven Van der Heyden (woord)
Zondag 21 oktober, 11 uur, Ridderzaal (info en tickets:
www.cczoetegem.be): Zottegem Jan Lust (piano) en Arno
Bornkamp (saxofoon)
Zondag 25 november, 11 uur, GC De Kluize Oosterzele (info
en tickets: www.gcdekluize.be): Celine Debacquer (zang),
Liesbeth Peelman (fluit) en Jenna Vergeynst (harp)

Kalender

Zondag 17 februari 2019, 11 uur, CC Zoetegem (info en tickets: www.cczoetegem.be): "Hauman en groep" met Marc
Hauman (zang), Bert Van Reeth (gitaar), Wouter Vandenabeele (viool) en Karin Van Steenlandt (accordeon) in CC
Zoetegem

2018

Zondag 12 mei 2019, 11 uur, GC De Kluize Oosterzele (info
en tickets: www.gcdekluize.be): Rietkwintet met Kasper
Baele (hobo), Niels Hap (klarinet), Andy Dhondt (saxofoon), Ricardo Matarredona (basklarinet) en Bert Helsen
(fagot)

Proclamatie

Op zaterdag 23 juni heeft in de SAMWD de jaarlijkse

proclamatie plaats. De leerlingen uit het laatste jaar van de
lagere en middelbare graad en de leerlingen die afstuderen worden gelauwerd. De proclamatie wordt opgeluisterd door leerlingen en leraren. Nadien wordt een receptie
aangeboden.

Facebook

Openbare proeven

Vanaf dinsdag 15 mei tot en met donderdag 14 juni vonden de jaarlijkse openbare concert-, woord- en dansproeven plaats. Onze leerlingen gaven hun repertoire ten
beste in mooie publieke optredens. Onze leerlingen en
leraren mogen terecht fier zijn op het resultaat van een
jaar lang oefenen!

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en like onze
SAMWD pagina op facebook.
Wat komt er op onze pagina? Foto’s, affiches, filmpjes ,
mededelingen en meer.

NIEUW: Apero Klassiek, opvolger van de
Ridderzaalconcerten

Contact

Apero Klassiek is een initiatief van de Stedelijke Academie
voor 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 en in het
GC De Kluize te Oosterzele. De muzikanten stellen een
programma van ongeveer een uurtje voor. Nadien wordt
een receptie aangeboden door de stad Zottegem of de
gemeente Oosterzele.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

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

Examen

tentoonstelling

commissie

V

Op dinsdag 19 juni 2018 stellen de studenten van het 5

an woensdag 20 tot en met dinsdag 26 juni 2018 kunt u
in de galerij en de ateliers van de academie de eindejaarstentoonstelling schooljaar 2017-2018 bezoeken. Naast
de afstudeerprojecten is er jaarwerk te zien van lagere,
middelbare, hogere en specialisatiegraad. Alle disciplines
die de academie biedt komen aan bod: schilderkunst,
tekenkunst, grafiek, keramiek, fotokunst en monumentale
kunst.
Di-wo-vr 13.30 - 20.30 uur, do 17.30 - 20.30 uur, za 9.00 16.30 uur.

de

jaar hogere graad en van het 2 jaar specialisatiegraad
hun eindproject voor aan de examencommissie. Hierin
zetelt, naast de directeur en de vakleerkrachten, tenminste één deskundige van buiten de academie. De studenten
zijn uitgenodigd tot een persoonlijk evaluatiegesprek over
het werk. De examencommissie beraadslaagt of de student al dan niet een (kwalificatie)getuigschrift deeltijds
kunstonderwijs behaalt.
de
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Een nieuw
decreet

Proclamatie

voor het DKO

De proclamatie van de hogere en specialisatiegraad gaat

Vanaf 1 september wordt voor het deeltijds kunston-

door op dinsdag 26 juni om 19.30 uur. Na het uitreiken van
de getuigschriften en de boekenprijzen volgt een receptie
aangeboden door het bestuur.
De attesten van de lagere graad en middelbare graad worden overhandigd op woensdag 27, vrijdag 29 en zaterdag
30 juni op de aanvangsuren van de respectievelijke lessen.
De werken van de eindejaarstentoonstelling kunnen op
dat moment mee naar huis genomen worden.

derwijs een nieuw decreet van kracht. Het decreet biedt
naast verankering in het onderwijs, inbedding in de
Vlaamse kwalificatiestructuur en geactualiseerde einddoelen heel wat nieuwe mogelijkheden voor academies.
Zo kan het aanbod na een jarenlange programmatiestop
weer uitbreiden en samenwerking met het leerplichtonderwijs is mogelijk.
De nieuwe organisatiestructuur en aangepaste benamingen, een overzicht:
Vóór het nieuwe decreet

Inschrijvingen

Vanaf 1 september
(nieuw decreet)

2018-2019

Studierichting
beeldende kunst

Domein beeldende en
audiovisuele kunsten
Langlopende
studierichtingen:
Lagere graad 1-2
Eerste graad
- Alg. beeldende vorming
- Beeldatelier
Lagere graad 3-6
Tweede graad
- Alg. beeldende vorming
- Beeldatelier
Middelbare graad
Derde graad
- Beeldende vorming
- Beeldatelier
- Digitaal beeldende kunst
- Digitaal beeldatelier
- Oriëntatie beeldende kunst - Initiatieatelier
Hogere graad
Vierde graad
- Fotokunst
- Fotokunst
- Keramiek
- Keramiek
- Monumentale kunst
- Projectatelier
- Schilderkunst
- Schilderkunst
- Tekenkunst
- Tekenkunst
- Vrije grafiek
- Grafiekkunst
-X
- Cross-over-project
- Kunstbeschouwing
Kortlopende studierichting
Beeldende en audiovisuele
cultuur
Specialisatiegraad
Kortlopende studierichting
(alle opties)
Specialisatie (alle opties)

V

an woensdag 20 juni tot en met zaterdag 30 juni en
van woensdag 29 augustus tot en met zaterdag 29 september tijdens de openingsuren van het secretariaat,
Trapstraat 45, 9620 Zottegem
di, wo, vr: 13.30 tot 20.30 uur
do: 17.30 tot 20.30 uur
za: 9 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur

Inschrijvingsgeld
2018-2019
J

ongeren tot 18 jaar: 65 euro
verminderd tarief: 42 euro
18 tot 24 jaar: 129 euro
+ 24 jaar: 307 euro, verminderd tarief (uitsluitend met
geldig attest, zie website): 129 euro
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Studieaanbod

schooljaar 2018-2019
1ste en 2de graad

B

eeldatelier, 6 - 12 jaar, 2 lestijden per week, 2 + 4 studiejaren
Woensdag van 13.30 tot 15.10 uur of van 15.20 tot 17 uur of
zaterdag van 9 tot 10.40 uur of 10.50 tot 12.30 uur

Contact

3de graad

Beeldatelier, 12 - 18 jaar, 4 lestijden per week, 6 studiejaren
Woensdag van 17.30 tot 21 uur of
vrijdag 17.30 tot 21 uur of
zaterdag van 13.30 tot 17 uur

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

Digitaal beeldatelier

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

14 - 18 jaar, 4 lestijden per week, 4 studiejaren
Woensdag van 17.30 tot 21 uur of
vrijdag 17.30 tot 21 uur

Initiatieatelier

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

Vanaf 18 jaar, 4 lestijden per week, 2 studiejaren
Dinsdag van 13.30 tot 17 uur of
dinsdag 17.30 tot 21 uur

Initiatieatelier voor mensen met een
beperking

Alle info

Vanaf 18 jaar, 4 lestijden per week, 2 studiejaren
Vrijdag van 13.30 - 17 uur

4de graad

Www.sabkzottegem.be

Fotokunst - Keramiek - Grafiekkunst - Projectatelier Schilderkunst - Tekenkunst - Cross-over-project
Vanaf 18 jaar, 8 lestijden per week, 5 studiejaren

Specialisatie

Fotokunst - Keramiek - Grafiekkunst - Projectatelier Schilderkunst - Tekenkunst - Cross-over-project
Vanaf 18 jaar, 8 lestijden per week, 2 studiejaren

Beeldende en audiovisuele cultuur
Vanaf 18 jaar, 2 lestijden per week, 3 studiejaren
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CENTRUM VOOR
STREEKGESCHIEDENIS

Erfgoedbank
Vlaamse Ardennen
T

waalf steden en gemeenten sloegen enkele jaren geleden de handen in elkaar om een gezamenlijke Erfgoedwerking uit te bouwen. De vereniging EVA (Erfgoed
Vlaamse Ardennen) is vandaag een feit en stelde op 31
mei haar eerste project voor: een Erfgoedbank voor de
Vlaamse Ardennen.

Heemkringen, erfgoedwerkers en vrijwilligers zijn vandaag
volop bezig met nieuwe beelden in de Erfgoedbank in te
voeren. Maar dit gigantische werk is verre van af! We zijn
nog op zoek naar helpende handen die mee willen erfgoedmateriaal opsporen, getuigenissen afnemen, digitaliseren en invoeren in de Erfgoedbank. Wilt u graag mee
aan de slag te gaan? Laat dan iets weten aan erfgoedmedewerker Lien Urmel via lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be. Wij brengen u in contact met de
lokale verantwoordelijke van uw gemeente of stad.

In de Erfgoedbank verzamelen we beeldmateriaal uit
archieven en privécollecties. Deze verborgen schatkamers
worden zo op een toegankelijke manier bereikbaar voor
alle inwoners van de streek. U kunt de Erfgoedbank online
bekijken en grasduinen tussen oude foto’s, postkaartjes,
en ander erfgoedmateriaal. Deze beelden raken, verbinden
en verrijken ons. Het verleden komt tot leven en inspireert
ons om op een andere manier naar onze omgeving te
kijken en onze streek en geschiedenis te waarderen.

De twaalf steden en gemeenten zijn Kruishoutem, Zwalm,
Zottegem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Horebeke,
Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Kluisbergen, Ronse en
Maarkedal. Elke gemeente heeft een portaalpagina op de
nieuwe website www.erfgoedvlaamseardennen.be.

De kracht van het cultureel Erfgoed tevoorschijn halen en
versterken, dat is waar Erfgoed Vlaamse Ardennen voor
staat. EVA ondersteunt onze erfgoedverenigingen en
werkt rond gebruiken en tradities, oude volkssporten, verhalen, kennis en vaardigheden en zo veel meer. Kortom
alles wat we willen doorgeven aan de volgende generaties.

Alle info via de website www.erfgoedvlaamseardennen.be
Contact:
Lien Urmel - lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be
0492 59 58 73
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Een klasje
van toen

Openingsuren

Zo’n lokaaltje zou heel leerzaam zijn bij een bezoek door

leerlingen van de lagere school want de kinderen kunnen
zich maar moeilijk voorstellen hoe het er vroeger aan
toeging.

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12
uur en van 14 tot 16 uur
Van Pasen tot eind september elke 1ste en 3de zondag van
de maand van 15 tot 18 uur

Misschien heeft u ergens in de woning of op zolder een
oude schoolbank, een lei en griffel, oude schoolboeken,
een inktpot in porselein of glas, een oude landkaart, een
groot zwart bord, etc.

Contact

Museum voor Folklore, Grotenbergestraat 162
09 345 77 73 - folklore@zottegem.be.

Bent u in het bezit van dit materiaal en bent u bereid dit
te schenken of in bruikleen te geven om dit lokaaltje vorm
te geven gelieve contact te nemen per mail of telefoon.
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Twinkeltje
ruilwinkel

Solden & Laatavondshopping

Infoavond. Zwanger? Samen op weg

O

ok Twinkeltje doet mee aan de solden en dit start op 2
juli!
Noteer ook alvast de volgende data waarop Twinkeltje
geopend is tot 19 uur i.p.v. tot 16 uur: 18 juni, 16 juli en 20
augustus!

Op 18 juni organiseren we de tweede editie van
“Zwanger? Samen op weg…”, een infoavond voor zwangere vrouwen en hun partner, in samenwerking met Kind
& Gezin en de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. Vragen als “waar en wanneer vraag ik kinderopvang aan?”, “Wat kan het Huis van het Kind voor mij
betekenen?”, e.a. komen aan bod. Wees welkom vanaf
19.30 uur.

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.

Zomerfeest 31 augustus!

Op 31 augustus is het weer zover! Voor zij die er vorig jaar
niet bij waren, denk aan: prachtig weer, een DJ, een
modeshow van Twinkeltje, een optreden van de ZIBOkindjes, lekkere frietjes, ijsjes, smoothies … En dit jaar gaan
we uiteraard niet voor minder! Dus zorg dat je erbij bent
op deze fantastische afsluiter van de zomer.

Iedereen is welkom!

Spelenderwijs

Praktisch

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’. Één keer per maand staat
een activiteit op de planning.
Op 20 juni komt vzw De Kikker langs die ons enkele circustechnieken zal aanleren! Ouders mogen meedoen!

Al onze activiteiten zijn gratis en zonder inschrijving.
Enkel voor de infoavonden dient u vooraf in te schrijven
via administratie.hvk@ocmw.zottegem.be
Graag tot binnenkort.
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Zibo

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Opvang schoolvrije dagen

Opvang zomervakantie

De zomervakantie staat voor de deur en ook deze

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

vakantie voorzien wij vele leuke spelletjes om de kinderen
een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Tijdens de
vakantieperiodes is het ZIBO elke werkdag open van 7 tot
18.30 uur. ZIBO geeft voorrang aan kinderen tot en met 6
jaar. Voor de oudere kinderen verwijst ZIBO graag door
naar de sportkampen en de speelpleinwerking.

Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje

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

Bij het toekennen van de vrije plaatsen worden altijd de
volgende voorrangsregels gehanteerd:
- als eerste wordt de aanvraag voor opvang van kinderen
uit Zottegem jonger dan 6 jaar verwerkt;
- daarna wordt de aanvraag van kinderen ouder dan 6 jaar
uit Zottegem verwerkt;
- daarna wordt de opvang van kinderen buiten Zottegem
jonger dan 6 jaar verwerkt;
- als laatste wordt de aanvraag van kinderen ouder dan 6
jaar van buiten Zottegem verwerkt.
Nadat de inschrijvingen zijn verwerkt, krijgt u een
schriftelijke bevestiging samen met het programmaboekje
vol leuke activiteiten voor de zomervakantie.
Samen maken we er een leuke zomer van!

Instapdata schooljaar 2018-2019
- maandag 3 september
- maandag 5 november

Kostprijs ZIBO

1/3de 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 woensdagnamiddag

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

Contact

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

Tijdens de zomervakantie 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 activiteiten waar kinderen kunnen uit kiezen. Van een bouwdorp, zandbak, go-cartsparcours tot een gekke
fietsen-terrein, voetbal- en basketveld.

Mia

Deelnemers aan het MIA-project betalen voor een volle
dag 2,00 euro, een halve dag 1,00 euro. Maaltijden 1,50
euro, soep 0,25 euro . MIA is er enkel voor kinderen uit
Zottegem. Breng een strookje van de mutualiteit mee ter
herkenning (nummer eindigt op xx1-xx1).

Wanneer

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 naar Plopsaland.
Op woensdag 15 augustus, maandag 20, dinsdag 21 augustus en op vrijdag 31 augustus is het speelplein gesloten!

Waar

't Hemelrijk - Hemelrijkstraat 1

Leeftijdsgroepen kinderen

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

Openingsuren

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

Prijs

Kinderen uit Zottegem: volle dag 4,00 euro, een halve dag
2,00 euro
Kinderen buiten Zottegem: volle dag 5,00 euro, een halve
dag 2,50 euro
Inbegrepen: verzekering, 1 drankje per dagdeel, een
zwembeurt (niet verplicht) per week.
Dagelijks mogelijkheid tot warme maaltijd aan 3,00 euro
en soep aan 0,50 euro.

Opgelet

9 uur start activiteiten = kassa sluit!
13.30 uur start activiteiten = kassa sluit!
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Er is één gratis zwembeurt per week per kind voorzien. Dit
is geen verplichte activiteit.
Indien uw kind kiest om niet deel te nemen, zijn er activiteiten op het speelplein voorzien.

Inclusie

Het speelplein is open voor iedereen in de zomer, ook
voor kinderen met een beperking.
Hiervoor dien je wel op voorhand in te schrijven, graag
een belletje vooraf op het nummer
0479 17 09 00 voor een overleg met Aurélie. De kinderen
mogen 5 weken deelnemen aan het speelplein, dit
omwille van organisatorische redenen en om de kinderen
een kwaliteitsvolle werking te kunnen aanbieden.
Voor de inclusiekinderen is er een snoezelruimte met spelletjes op maat voorzien. Al de animatoren krijgen extra
vorming om kwaliteit te bieden aan deze doelgroep.

Taalkriebels

Inschrijven

Deze zomer organiseren we voor het eerst de taalkriebels:
van 9 tot 13 juli. Dit voor kinderen die de Nederlandse taal
onder de knie willen krijgen.
Kinderen krijgen in de voormiddag op een speelse manier
taalstimulatie, in de namiddag kunnen ze mee spelen met
de andere kinderen op het speelplein.
Vooraf inschrijven is een must, inschrijven kan op het
nummer 0479 17 09 00 of via speelplein@zottegem.be.

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. Nieuw dit jaar is onze speelpleinkaart. Per halve dag
krijg je een gekke stempel. Na 30 stempels krijg je een
coole speelplein T-shirt.

Gratis busvervoer

Opgehaald en/of teruggebracht. Enkel voor kinderen die in
Zottegem wonen.
Minimum 2 dagen op voorhand contact opnemen met Aurélie op het nummer 0479 17 09 00.

Warme maaltijden en soepen

Tickets kunnen aangekocht worden op het speelplein of
op de jeugddienst tijdens de openingsuren voor publiek.

Openspeelpleindag op 2 juli

Op maandag 2 juli starten we met de openspeelpleindag
en zijn alle ouders welkom tussen 7 en 9 uur voor een
hemels ontbijt.
Tussen 9 en 16 uur is de dagplanning voor de kinderen,
zoals springkastelen, kermis, volksspelen, reuze spelen.
Gratis popcorn voor alle kinderen.
Tussen 16 en 18 uur zijn de ouders, grootouders, oud
moni's, ... welkom voor een drankje en show van de animatoren en kinderen.

HALTE

HEEN

TERUG

OC Velzeke - Provinciebaan 275
Kerk Strijpen - Strijpenplein 1
OC St.-M.-Oudenhove - Hazestraat 2
ZIBO - Kloosterstraat 40
Centrum - Parking De Muze
Speelplein 't Hemelrijk

7u45
8u00
8u30
8u45
8u55
9u00

18u00
17u45
17u30
17u15
17u05
17u00

Attesten en medische fiche

Alle kinderen moeten een medische fiche invullen, je kan
deze vinden op onze website. De medische fiche breng je
mee de eerste keer dat je naar het speelplein komt.
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.

Zwemmen

Maandagvoormiddag: 12 tot 15 jaar
Maandagnamiddag: 6 tot 7 jaar
Donderdagvoormiddag: 8 tot 11 jaar
Donderdagnamiddag: 4 tot 5 jaar
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Grabbelpas
Grabbelpasactiviteiten

Wat

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

Prijs

zomervakantie

Kinderen uit Zottegem: 4,00 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).

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

Kortingen

Grabbelpas: gratis gadget
Speelplein: gratis 1 dag naar het speelplein
Sportdienst: gratis gadget
Openspelendag: -2,00 euro op de inkomprijs
Zwembad: -0,20 euro per zwembeurt
Kinderaanbod CC Zoetegem: -1,00 euro per familievoorstelling

Locatie

Bijna alle activiteiten gaan door in het jeugdcentrum, tenzij anders vermeld (zie programma uitstappen).

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.

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.

Programma Juli & Augustus

Waar kan je een grabbelpas kopen?

Wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4
Prijs: 3 euro per activiteit

Het pasje kan je bekomen in stedelijk jeugdcentrum De
Muze, Beislovenstraat 4, tijdens de openingsuren voor
publiek (zie verder in kader).

JULI
Dinsdag 3 juli - Schildermachine: verven zonder handen!
Woensdag 4 juli - Strawberry Fever: koken met aardbeien.
Dinsdag 17 juli - Muze @ the beach: we toveren de Muze
om tot een strandhuis.
Woensdag 18 juli - Bella Italia: Italiaans koken.
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Dinsdag 31 juli - Rozebroeken: zwemparadijs
vertrek 9 uur - terug 17 uur - prijs: 10 euro
Woensdag 22 augustus - Spruitenbal: kindernamiddag
vertrek 9 uur - terug 17 uur - prijs: 10 euro

Donderdag 19 juli - Action Painting: het kan wel eens uit
de verf... Euh! Hand lopen!
Dinsdag 24 juli - Zeepjes maken: handjes wassen met
zelfgemaakte zeepjes.
Woensdag 25 juli - Cirque du muze: circustechnieken en
stoere acrobatenfoto’s.
Donderdag 26 juli - Taartenslag: taarten in alle vormen,
maten, geuren en kleuren.

Tieners (12-15 jaar)
Vrijdag 6 juli - Blaarmeersen: recreatiedomein
vertrek 9 uur - terug 17 uur - prijs: 10 euro
Vrijdag 20 juli - Outsiders Club: avonturenpark
vertrek 9 uur - terug 17 uur - prijs: 28 euro
Donderdag 16 en vrijdag 17 augustus - Tienertweedaagse
vertrek 9 uur - terug 16 uur - prijs: 28 euro

AUGUSTUS
Woensdag 1 augustus - Freeze koken: ijsjes, ijspralines, ijsdrankjes ... voor coole kikkers!
Donderdag 2 augustus - Op wereldreis: we brengen de
lekkerste, leukste souveniertjes mee.
Dinsdag 7 augustus - Lollypop: oh lolly lollyPOP.
Woensdag 8 augustus - Indianendag: we maken van jou
een echte indiaan.
Donderdag 9 augustus - Vlieg met me mee: vliegen in je
eigen luchtballon.
Donderdag 16 augustus - Junior Chef: een sterrenmenu
koken voor mama & papa.
Dinsdag 28 augustus - Op schattenjacht: waar ligt onze
schat?
Woensdag 29 augustus - Restjesdag: met restjes de
mooiste meesterwerken knutselen!

Voor iedereen
Donderdag 30 augustus - Plopsaland: Pretpark
vertrek 9 uur - terug 18 uur - prijs: 28 euro

Zin om mee
te werken
op het speelplein of
de grabbelpas?

Uitstappen

Iedereen mag mee, speelbeesten van het speelplein,
grabbelpassers en alle andere avontuurlijke kids die graag
een dagje weggaan!
Om deel te nemen aan de uitstappen is het verplicht om
op voorhand in te schrijven. Dit kan op het speelplein of
op de jeugddienst of via de webshop. De bus vertrekt
steeds vanop de parking van speelplein ’t Hemelrijk Hemelrijkstraat 1.
Je hoeft bij de uitstappen enkel de prijs te betalen van de
uitstap, dus je hoeft geen dagticket meer voor het
speelplein bij te kopen: vervoer, inkom, voor- en naopvang, en begeleiding zit allemaal verrekend in de prijs.
Geef op alle uitstappen zeker een lunchpakket mee voor
de kinderen.

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

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.

Kleuters (4-5 jaar)
Dinsdag 10 juli - De Galjaar: binnenspeeltuin
vertrek 9.30 uur - terug 16 uur - prijs: 10,00 euro
Vrijdag 27 juli - De Vierhoekhoeve: kinderboerderij
vertrek 9 uur - terug 16 uur - prijs: 10,00 euro
Vrijdag 10 augustus - De Brielmeersen: recreatiedomein
vertrek 9 uur - terug 16 uur - prijs: 10,00 euro

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.

Speelvogels (6-11 jaar)
Donderdag 5 juli - Technopolis: wetenschapscentrum
vertrek 9 uur - terug 18 uur - prijs: 18 euro
Vrijdag 13 juli - Kid Rock Wetteren: kinderfestival
vertrek 9 uur - terug 17u30 - prijs: 18 euro
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Meer info

Cultuurkamp

S

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

Fotografie
“Shoot it 2.0!”

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

Jongeren kunnen zich net als vorig jaar een week lang

uitleven achter de lens!
Altijd al zo'n coole foto's willen hebben zoals die ene
hippe influencer op instagram? Wil je graag zo'n grappige
foto’s maken zoals de straatkunstenaar Slinkachu (miniwereld met poppetjes)? Of misschien sta je te popelen om
een verhaal te vertellen aan de hand van beelden in plaats
van woorden?

Open:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Tijdens deze workshop fotografie komt dit en veel meer
aan bod. Je leert de technische aspecten (diafragma,
sluitertijd, ISO, scherptediepte, brandpuntsafstand) van
fotografie om ze daarna aan je laars te lappen en je creativiteit bot te vieren. Je leert foto’s bewerken met Photoshop en andere digitale programma’s.

Praktische info

Voor wie: jongeren tussen 14 en 18 jaar
Wanneer: van 27 tot 31 augustus 2018
Uren: elke weekdag van 9 tot 16u30
Waar: Trapstraat 43 te Zottegem
Prijs: 90 euro voor jongeren in Zottegem - 105 euro voor
jongeren buiten Zottegem
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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

SPORT

Sport

Pilates

aanbod

& Yoga

A

Onze lessenreeksen Pilates en Yoga blijven het goed

lle informatie over zwemlessen, sportkampen, yoga
en pilates, openingsuren:
één adres - www.zottegem.be/sporten-recreatie

doen. Beide reeksen worden druk bezocht, maar staan
zeker nog open voor nieuwe deelnemers.
U hoeft voor deze lessenreeksen niet in te schrijven. Deelnemen kan met de “Sport Overdag” kaart, te koop aan de
kassa van het zwembad.
Beide lessen gaan door in sporthal Helios , Kazernestraat.
Wilt u eens vrijblijvend proberen? Dan kan u contant 4,50
euro betalen bij aanvang van de les. Een Sport Overdag
kaart kost 30 euro.

Yoga

Donderdag 31 mei en 7, 14, 21 en 28 juni, van 18.30 tot 19.30
uur
Woensdag 6, 13, 20 en 27 juni, van 12.30 tot 13.30 uur
Data van nieuwe lessen komen steeds online via de
stedelijke website (www.zottegem.be) en Facebook
pagina van de sportdienst.

56

SPORT

Generatie
Rookvrij

Zottegem zet mee zijn schouders onder Generatie
Rookvrij en maakt zijn speel- en sportterreinen rookvrij.

denk aan een druk stadion of een terras, kan dit hun
gezondheid schaden.

Elke week beginnen in België honderden kinderen te
roken. Confronterend, niet? Daarom steunt Zottegem
“Generatie Rookvrij”.

Een veiligere en aangenamere
omgeving

Rookvrije omgevingen zijn plaatsen waar kinderen en
jongeren zich veilig en gezond kunnen amuseren: weg
met de vieze rook, weg ook met het risico op brandwonden of peuken die door kinderen worden opgepakt
en in de mond gestopt. Vrienden ontmoeten, samen
ravotten en sporten is veel fijner in een rookvrije
omgeving.

“Generatie Rookvrij” wil een brede beweging opstarten
met mensen en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen
van roken en meeroken. Een samenleving waarin we
kinderen en jongeren beschermen tegen de verleiding
om te beginnen roken en verslaafd te geraken. Het
doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. Want
kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op
te groeien.

Zottegem gaat deze zomer voor
rookvrije speel- en sportterreinen

Een gezonde omgeving voor kinderen vindt Zottegem
belangrijk. Speel- en sportterreinen kunnen een sterke
voorbeeldrol vervullen, net omdat ze kindvriendelijke
plaatsen zijn. In het kader van de Generatie Rookvrij wil
onze stad daarom de speeltuintjes en de sportterreinen
rookvrij maken. Er wordt aan rokers gevraagd om op
deze kindvriendelijke plaatsen niet meer te roken of
enkel verderop uit het zicht van de kinderen te roken.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Samen dragen
we bij aan een rookvrije generatie, waarin alle kinderen
rookvrij kunnen opgroeien en geen enkel kind nog begint met roken. Meer info over Generatie Rookvrij?
Ga naar www.generatierookvrij.be

Waarom?

Kinderen en jongeren spiegelen zich aan hun voorbeelden. Ze kopiëren gedrag. Als kinderen of jongeren
(jong)volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk
dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van
het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Zien
roken, doet roken. Daarom wil “Generatie Rookvrij”
zoveel mogelijk omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij maken. Zo wordt rookvrij de
nieuwe norm. Dat maakt hen weerbaarder om later zelf
niet te gaan roken. Het is een strategie die er mee voor
zorgt dat kinderen en jongeren van de sigaret afblijven.

Ook meeroken is ongezond

De gezondheidsschade door passief roken, is veel groter
in binnenruimtes dan in de buitenlucht. Toch mogen we
ook het effect van sigarettenrook in de buitenlucht niet
onderschatten. Wanneer kinderen of jongeren zich op
een korte afstand van een brandende sigaret bevinden,
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Padel

Nieuw in Zottegem

Leer op
’OostVlaanderens
Mooiste’

U

had het misschien reeds gezien maar sinds zaterdag 14
april kan in Zottegem Padel gespeeld worden. Na een
proefsessie met een mobiel veld, een samenwerking
tussen sportdienst Zottegem en de tennisclub Zottegem
heeft TC Zottegem de stap gezet. Vanaf heden kan u op
drie nieuwe padel terreinen terecht voor deze uitermate
uitdagende racketsport.
Nieuw in de sport of zin in een proefsessie? Leer andere
nieuwkomers kennen via de formules op maat: “start to
padel” (volwassenen en kinderen), “meet and play” en laat
je sportief uit in een wedstrijdje twee vs twee.
Meer info? www.tczottegem.be of neem contact op met
david@acetennisschool.be of 0475 52 64 80.

de pittoreske Vlaamse
Ardennen kennen!

Voor alle
inlichtingen

O

p 1 en 2 september organiseert de Sportdienst de
tweede editie van “Oost-Vlaanderens Mooiste”, een fietsen wandelevenement doorheen de Vlaamse Ardennen. Als
Poort van de Vlaamse Ardennen is onze stad de perfecte
uitvalsbasis om deze mooie streek te ontdekken.

of reservaties

Zowel geoefende als beginnende sporters kunnen tijdens
dit weekend genieten van verschillende tochten
doorheen de regio. Met start aan de Bevegemse Vijvers,
kunt u vertrekken voor een wandeltocht van 6-12-18 km,
een fietstocht van 25-50-75-100-125 km of een MTB-tocht
van 25-50-75 km. Dit alles voor een kleine inschrijvingsprijs
van 5 euro.

S

tedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1 - 09 364 53 20
sportdienst@zottegem.be
BC/MVDS/NVA

Meer informatie vindt u binnenkort op de website
https://www.oostvlaanderensmooiste.be.

58

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Atheneum
steunt
watervoorzieningsproject
in Oeganda
H

et GO! atheneum Zottegem wil haar steentje bijdragen
aan ontwikkelingssamenwerking. Het steunt al meerdere
jaren een aantal zinvolle projecten. Momenteel werken
we hiervoor samen met Young Water Solutions.

Het belang van een duurzame oplossing voor de waterproblematiek is niet enkel van hygiënische aard. Het biedt
de jongeren ook meer onderwijskansen door hen de tijd te
besparen die ze nu noodgedwongen moeten besteden
aan het aandragen van water.

Young Water Solutions

Daarnaast gebruikt Young Water Solutions (YWS) het geld
om een ziekenhuis in het dorp te voorzien van water. Dat
de noodzaak aan degelijke watervoorziening in dit ziekenhuis, dat honderden patiënten per week behandelt, minstens even prangend is als de watervoorziening in de
schooltjes, spreekt voor zich.

Young Water Solutions zoekt naar oplossingen voor de
waterproblematiek en investeert hiertoe in de samenwerking tussen de jeugd in Noord en Zuid. Duurzame toegang tot water is één van de grootste uitdagingen van
onze maatschappij. Water kost dagelijks het leven aan
duizenden kinderen, die sterven aan water-gerelateerde
ziekten. Het houdt ook kinderen (vooral meisjes) van
school en belemmert de fysische en socio-economische
ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Onder begeleiding van YWS zal het KAZ onder meer de installatie van drinkwaterbassins en sanitaire voorzieningen
bekostigen. Er wordt bij dit project geïnvesteerd in duurzaamheid door de lokale jeugd te laten instaan voor de
uitwerking en het onderhoud van de voorzieningen.

Young Water Solutions - Oeganda

Het KAZ steunt een initiatief dat zorgt voor de voorziening van drinkwater en proper sanitair in een school in het
westen van Oeganda (Hakibale, dichtbij Fortportal). De
leerlingen organiseren hiertoe verschillende projecten om
geld in te zamelen.
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Zottegem
zet in
op bewegen

Wilt u zich
laten
verwennen?

B

eweegcoach Hilde Buyck helpt inwoners van Zottegem
om meer te bewegen. Via het project “Bewegen op verwijzing” kan de huisarts patiënten met een verhoogd
gezondheidsrisico of patiënten die baat zouden hebben
bij meer bewegen doorverwijzen naar een professionele
beweegcoach.
“Het is mijn taak om de mensen die bij mij aankloppen aan
het bewegen te krijgen met een programma op maat”,
zegt coach Hilde. “Ik probeer daarbij maximaal aan te
sluiten bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. Meer bewegen hoeft niet altijd extra veel tijd of
moeite te kosten: al wandelend de boodschappen doen,
poetsen op muziek, spelen met de kleinkinderen, elke stap
gewonnen telt! Bewegen kan zelfs voor de televisie”.

We brengen u een
gezonde en lekkere
maaltijd aan huis.

Verschillende inwoners van Zottegem vonden reeds de
weg naar coach Hilde. “Het begon met wandelen, maar
ondertussen hebben we ons ook al ingeschreven in de
fitnes”, getuigen schoonzussen Annie (67) en Marieke (69).
Nog straffer is het verhaal van de 53-jarige Marie-Paul.
“Mijn beweegcoach heeft me niet enkel fysiek sterker
gemaakt, maar ook mentaal. Door een depressie sloot ik
mij maandenlang op in mijn woning. Ik kwam gewoon niet
buiten. Zelfs op één been staan lukte me niet. Nu doe ik
elk dag meer dan 12.000 stappen. Ik ga te voet naar het
centrum om inkopen te doen en kom weer onder de
mensen. Ik voel mij zo veel fitter dan een jaar geleden,
maar nog veel belangrijker, mijn beweegcoach heeft me
uit mijn sociaal isolement gehaald. Ik ben ondertussen ingeschreven bij de Line-dance groep, ga regelmatig naar
activiteiten in het lokaal dienstencentrum en werk zelfs als
vrijwilliger”, vertelt Marie-Paul trots.

De dienst “warme maaltijden” bezorgt dagelijks ’s mid-

dags maaltijden aan huis, ook op zaterdag en zondag. U
bent niet verplicht om dagelijks een maaltijd te nemen, u
kan ook bepaalde dagen kiezen.
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een
nagerecht. U kan een extra portie soep, vlees, groenten
en/of aardappelen of soep bekomen. Dieetvoeding is
eveneens mogelijk. Onze diëtiste past uw dieet aan op
basis van een dieetvoorschrift van uw huisarts.
Wilt u een maaltijd annuleren of bij bestellen ? Dan kan dit
de dag zelf tot 9.00 uur.
Het tarief voor een maaltijd wordt berekend op het netto
maandelijks inkomen, in voorkomend geval verhoogd met
1/12 van het kadastraal inkomen van uw eigendommen.
Voor echtparen bedraagt de prijs van de tweede maaltijd
0,50 euro minder. U kan vrijblijvend de prijs voor een
maaltijd aanvragen.

Ook andere deelnemers getuigen: Lydia (60): “Dankzij mijn
beweeg-coach heb ik de smaak te pakken. Elke dag 15
minuten op de hometrainer en elke dag check ik mijn
stappen op de stappenteller”. Serge (56): “Ik hou echt niet
van sporten maar mijn coach leerde mij dat ik ook gezond
blijf door meer te bewegen”.

Wenst u meer info? U kan contact opnemen met OCMW
- Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem, van
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdag
van 16.45 tot 19 uur.
(09 364 57 50 en sociale.dienst@ocmw.zottegem.be).

Wilt u aan de slag, vraag dan een verwijsbrief aan je huisarts. De arts legt u uit hoe u coach Hilde kan contacteren
of maakt samen met u een afspraak. U kan ook zelf een afspraak maken met de beweegcoach Hilde op 0476 91 61 60
of zottegem@bewegenopverwijzing.be

KC
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Het OostVlaamse
landschap
ook uw landschap

Als land- of tuinbouwer bent u elke dag actief in het

landschap.
Uw zorg en uw acties dragen bij aan het behoud van de
open ruimte die veel te bieden heeft: voedsel, hout, klimaatregulatie, bescherming tegen overstromingen,
luchtzuivering, ruimte voor recreatie, …
In een rijk en goed beheerd landschap is het bovendien
aangenaam vertoeven. Als landschapsbouwer draagt u
bovendien bij aan een draagvlak en een goed imago voor
de landbouwsector.

Contact en meer info

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Landbouw en Platteland: landbouw@oost-vlaanderen.be, 09 267 86 79

Wilt u groen aanplanten op uw bedrijf
of op uw percelen?

Heeft u bouwplannen?

Agrarische architectuur besteedt aandacht aan:
- een goede inplanting van de gebouwen
- de vormgeving
- het materialen- en kleurengebruik
- nestgelegenheid voor hoevefauna zoals zwaluwen en
vleermuizen
Een deskundige van de Provincie kan u hierbij helpen.
Samen met de architect, de bouwfirma en eventueel het
gemeentebestuur zoekt de deskundige naar haalbare
oplossingen en suggesties op maat van uw bedrijf. Dat kan
voor of tijdens de opmaak van concrete plannen voor een
nieuw agrarisch gebouw (stal, loods, silo, schuur, …).
Het advies is niet bindend, maar is een aanbeveling. Het
advies geeft geen juridische rechten of verplichtingen. De
keuzes uit het advies kan je wel opnemen in de begeleidende nota en motivatie van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning.
Het inspirerende fotoboek 'Nieuwe agrarische gebouwen
in beeld' brengt goede voorbeelden van hedendaagse
land- of tuinbouwgebouwen in beeld.
U kunt als land- of tuinbouwer nestkasten aanvragen voor
nuttige hoevefauna zoals mussen, vleermuizen, zwaluwen.
Dit kan onder andere tijdens de groepsaankoop plantgoed
voor land- en tuinbouwers.
Via een faunapaneel kunt eenvoudig een nestkast integreren bij nieuwbouwprojecten. Het faunapaneel is een
klassiek betonpaneel met een of meerdere openingen om
nestkasten te bevestigen.

Als Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer kan u bij de Provincie advies of ondersteuning vragen als u
- uw bedrijf wil integreren in het landschap
- landschapselementen zoals hagen, heggen en houtkanten wil beheren
- een klimaatbestendig landschap wil aanleggen
- plantgoed wil aankopen
- hout wil oogsten als CO2-neutrale brandstof
Op uw vraag maakt de Provincie een plan op maat voor je
landbouwbedrijf met haalbare inrichtingsvoorstellen.
U kunt subsidies aanvragen:
- voor houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven
- voor onderhoud en (her)aanleg van knotwilgen en poelen in provinciale aandachtsgebieden
- voor projecten of initiatieven rond landschapsbeheer
(voor verenigingen)
In de winter kunt u deelnemen aan de groepsaankoop van
plantgoed.
Inspiratie vindt u in brochures op de website www.oostvlaanderen.be
Ook bij andere overheden kunt u terecht. De Vlaamse
Overheid biedt beheerovereenkomsten aan en subsidie
voor niet-productieve investeringen. Sommige gemeenten
bieden ook een subsidie aan voor aanplant of onderhoud
van landschapselementen.
Agrobeheergroepen of werkers kunnen u helpen bij aanplanten of beheren.
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UIT IN ZOTTEGEM

vrijdag 15 juni tot woensdag 11 juli

zondag 1 juli

ZOETEGEMFESTIVAL

RUITEROMMEGANG LEEUWERGEM

Zie p. 29-33

10 uur, kerk Leeuwergem, St.-Eligiusplein

zondag 17 juni

maandag 2 juli

KASTELENKUNSTROUTE

OPENSPEELPLEINDAG

Zie p. 34

Zie p. 51

CULTUURKARAVAAN

FILOSOFIECAFÉ

Zie p. 38

Zie p. 40

AOIDE ENSEMBLE, CONCERT
Organisatie: Davidsfonds Zottegem

zondag 8 juli

17 uur, Sint-Martinuskerk, Oombergen

GULDENSPORENMIS
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen:

donderdag 21 juni

10 uur, Sint-Pieters-Bandenkerk, Erwetegemstraat 63

HALVE DAG WANDELING IN ERWETEGEM, GEORGANISEERD DOOR OKRA TREFPUNT ASPELARE-VOORDE

woensdag 11 juli

Organisatie: OKRA sport Midden-Vlaanderen
Inlichtingen:

VLAANDEREN FEEST

14 uur, Kerk Erwetegem, Sint-Pietersplein

Zie p. 35

zondag 24 juni

zondag 15 juli

KASTELENKUNSTROUTE

WIE BEN IK?

Zie p. 34

Organisatie: PRH - Persoonlijkheid en Relaties
Inlichtingen: 03 226 53 25, info@prh.be
9 uur, Het Eerste Woord, Kloosterstraat 40

donderdag 28 juni

LOOPBAANCOACHING. AL FLUITEND NAAR HET WERK?

zaterdag 21 juli

Organisatie: Krachtpunt
Inlichtingen: lezingen@krachtpunt.be

ZOTTEGEM LOVES 21 JULI

20 uur, Triamant, Faliestraat 1

Zie p. 36

zondag 1 juli

maandag 20 augustus

KASTELENKUNSTROUTE

VUURWERK

Zie p. 34

Organisatie: stad Zottegem
Inlichtingen: 09 364 64 64
22 uur, park Kasteel van Egmont
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UIT IN ZOTTEGEM

dinsdag 21 augustus

zaterdag 15 september

GROTE PRIJS STAD ZOTTEGEM

MIDDELEEUWS KAMP
Zie p. 14

Organisatie: Stadsbestuur Zottegem
Inlichtingen: 0475 84 36 94

S-PLUS EN VFG FEESTEN !!!

Centrum Zottegem

Organisatie: S-Plus Oost-Vlaanderen
Inlichtingen: 09 333 57 76
Fuifzaal Bevegemse vijvers, Bevegemse Vijvers 1

maandag 27 augustus
FILOSOFIECAFÉ
Zie p. 40

zondag 16 september
EGMONTEVOCATIE
Zie p. 14-15

zaterdag 1 september
BOMBELBAS FESTIVAL
Organisatie: VZW Bombelbas

Festivalweide Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers

zondag 9 september

ONTDEK EEUWENOUDE EN MODERNE TECHNIEK IN DE
VAN DEN BORRES WATERMOLEN

Vrijetijdsmarkt

9 uur, Watermolen Van den Borre, Molenhoek 14

dinsdag 11 september

UITGESLAPEN WAKKER WORDEN

De stad Zottegem stelt zijn vrijetijdsaanbod voor op de

Organisatie: Krachtpunt
Inlichtingen: lezingen@krachtpunt.be

vrijetijdsmarkt op zondag 9 september.
Voor de zesde keer bundelen alle diensten hun krachten
en stellen ze zich, samen met een groot aantal verenigingen, voor tijdens een heuse vrijetijdsmarkt.
Bent u dus op zoek naar een toffe jeugdvereniging, een
nieuwe sport of cultuurvereniging, dan is de vrijetijdsmarkt ‘the place to be’!
Iedereen is van harte welkom op zondag 9 september van
14 tot 17 uur op de site van de Bevegemse Vijvers.

20 uur, Triamant, Faliestraat 1

vrijdag 14 tot maandag 17 september
BLOEMENTAPIJT
Zie p. 12-13
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