WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten
Ik nodig u alvast uit op onze autovrije zondag op 23 september. Kom vrij wandelen, fietsen, rolschaatsen of
touwtjespringen in onze centrumstraten, loop mee in de 5
km tijdens de Rainbowrun, ‘pimp’ een parkeervak of help
ons het wereldrecord Grootste Vingerverfschilderij te
verpletteren. Het belooft opnieuw een echt volksfeest te
worden!

De zomer is achter de rug en de dagelijkse drukte is weer
volop op gang gekomen. We kunnen alvast met zekerheid
stellen dat de afgelopen maanden letterlijk en figuurlijk
boordevol warme momenten zaten. Ik denk uiteraard aan
de vele mooie sportprestaties van onze landgenoten. Aan
het schitterende resultaat van onze Rode Duivels, de gele
trui van onze Greg en de vele medailles die onze atleten
voor ons land binnenhaalden op de afgelopen Europese
kampioenschappen.

Of wat dacht u van ons uniek Bloementapijt met klank- en
lichtspel, onze Egmontevocatie en de Egmont Ouverture.
Een uniek schouwspel die Zottegem als Egmontstad op de
kaart zal plaatsen en waar heel wat verenigingen,
vrijwilligers en artiesten de afgelopen maanden hun
schouders onder hebben gestoken, waarvoor mijn allergrootste waardering. Kom genieten van een van de
hoogtepunten van ons Egmontjaar!

Maar ik denk ook aan alle evenementen die de afgelopen
maanden in Zottegem hebben plaatsgevonden. Van de
vreugde-uitbarstingen in het WK-dorp op de Markt, tot de
vele festivals, kermissen en andere evenementen die onze
zomer kleurden. Het was hartverwarmend om de gezelligheid tussen de Zottegemnaren keer op keer te kunnen
meemaken. Ik hoop dat ook u met volle teugen van de
zomermaanden heeft kunnen genieten.

Ziezo, dat en nog veel meer kan u terugvinden in dit
magazine. Ik wens u alvast veel leesplezier en hoop u op
een van onze vele activiteiten en evenementen te mogen
ontmoeten!

Ook in de komende periode valt er weer heel wat te
beleven in onze stad, en dit magazine is de ideale bron om
daar alles over te vernemen.

Jenne De Potter
Burgemeester
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Duurzaamheid

Zottegem kleurt uw autovrije zondag op 23 september
Klimaatneutraal naar het stemlokaal

Mobiliteit

Even voorstellen

Trage wegen
Veilige schoolomgevingen
Week van de Mobiliteit

Het College van Burgemeester en Schepenen

Nieuws uit de gemeenteraad
Beknopt overzicht van de notulen

Wonen

Samenhuizen charter
Infoavond ‘Gezond wonen’
Woningkwaliteitsonderzoeken
Vragen over Wonen
Sociaal Huis
Dienst Wonen

Herdenking Groote Oorlog

Tentoonstelling ’De Groote Oorlog in Zottegem’
Vredesboom in Sint-Goriks-Oudenhove

Egmontjaar 2018

Scherm in Egmontkoepel
Uniek Bloementapijt met schitterend klank- en lichtspel
Cultuurwerking Sotteghem presenteert
De Egmont-Evocatie
Kopzorgen rond Lamoraal.
Lezing door dr. Maarten Larmuseau
Klassiek Concert met Egmont Ouverture
Sinfonie Musicali
Lamoraal van Egmont en Zottegem.
Lezing door Olivier Van Rode
Graven in vryheydt… 4000 jaar (be)leven in Zottegem

Cultuur

Allemoal tuppe. 18de Week van de Verdraagzaamheid

CC Zoetegem

Kick-off cultuurseizoen 2017-2018
ACCU is geboren

Stedelijke academie muziek,
woord en dans

Inschrijvingen
Aanbod muziekafdeling
Aanbod woordkunst-drama-afdeling
Aanbod dansafdeling
Nieuw in de academie
Apero klassiek
Facebook
SAMWD-bibliotheek

Lokale politie

Halfmaandelijks beurtelings parkeren
Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera’s
DIV twee dagen op afspraak

Burgerzaken

Indeling kieswijken
www.vlaanderenkiest.be
Hoe stem ik geldig
Bij volmacht stemmen
Voornaamswijziging

Stedelijke academie beeldende kunsten

Inschrijvingen
Studieaanbod
Tentoonstelling atelier Schilderkunst
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Stadsbibliotheek

Sport

Voorleesuurtje
Aan de slag met de Android tablet
Bankieren met uw smartphone
Verhaal zoekt schrijver (M/V).
Inspiratiecursus voor schrijvers
Selfmade pop-up in de bib. XL wintereditie

Hatha Yoga. Evenwicht tussen lichaam en geest
Sportraad zoekt sportadviseurs
Pilates
Multimove

Ontwikkelingssamenwerking

Broederlijk Delen tot iedereen mee is
40 jaar Oxfam-Wereldwinkel Zottegem

Citymarketing

Zottegem. Stad van Sinterklaas

Sociaal Huis Zottegem

Huis van het kind
Twinkeltje. Ruilwinkel
Zibo

Kom op tegen kanker
Schooltoelage van kleuter en basisonderwijs tot
universiteit

Jong in Zottegem

Goed om weten

Zonnige groetjes van speelplein ’t Hemelrijk
Zomers Grabbelen
Activiteiten Herfstvakantie
Dag en nacht van de jeugdbeweging
In de herfst ravotten we in het speelbos
Kieskeurig Zottegem 2.0

Wegwijs in alle mogelijkheden van volwasseneneducatie

UIT in Zottegem
Kalender

Colofon
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Het college van
burgemeester en
schepenen

Leen Goossens, vierde schepen
Financiën, kerkfabrieken en erediensten, leefmilieu
T 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
T 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
T 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
T 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
T 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
T 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
T 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
T 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
T 09 364 64 52, stadssecretaris@zottegem.be
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Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de

Het Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) werd aanvaard.

28 mei

Toelichting korpschef bij lokale veiligheid - zonaal plan.

Kennis werd genomen van de intentieverklaringen van de
‘nieuwe’ gemeenten Deinze en Lievegem om vanaf 1 januari 2019 toe treden tot de hulpverleningszone Centrum.

De aanvulling van het tariefreglement van het AGB n.a.v.
huur sporthal VBS Grotenberge werd goedgekeurd.

De vorderingsstaat 2 en de eindstaat van de heraanleg
van de Godveerdegemstraat in asfalt werd goedgekeurd.

De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van 21 juni 2018 van Intergem werden goedgekeurd.

De herziening RUP voetbalclub E. Grotenberge werd voorlopig vastgesteld.

Verzoek tot verschuiven einddatum van Intergem. Voorstel tot verlenging tot 29 maart 2037. Statutenwijziging.

Het definitief ontwerp, het bestek en de raming voor het
natuur- en milieu-educatief centrum Beisloven werden
goedgekeurd.

gemeenteraadsvergaderingen van 28 mei

De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van 13 juni 2018 van SOLvA werden goedgekeurd.

Aanvullende punten
- Participatie van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen
- ’Operatie perforatie’: voor minder verharding en meer
groen op straten en pleinen
- Gevaarlijke verkeerssituatie in het vernieuwde centrum
- Inklapbare verkeersborden
- Voorstel van besluit tot het invoeren van wisselende
parkeervakken op het Meileveld
- Reflecterende huisnummers
- Neerweede
- Bermenbesluit
- Afwerking kantine aan Hemelrijk

Gemeentelijke vertegenwoordigers voor Zefier CVBA
werden aangeduid.
De agenda en de beslissingen voor de bijzondere
algemene vergadering van 28 juni 2018 van Zefier CVBA
werden goedgekeurd.
Een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van TMVW ov werd aangeduid.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van TMVW ov van 22 juni 2018 werden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor de
aankoop van een verreiker werden goedgekeurd.
Voor de kapel Onze-Lieve-Vrouw van bijstand werd het
sluiten van een dading aangaande de procedure voor het
Hof van Beroep - opheffing van de bescherming
goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
invoeren van parkeerverbod in de Erwetegemstraat ter
hoogte van het pad naar de Bronstraat werd ingevoerd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
uniformiseren van de voorrangsregeling voor het doorgaand verkeer op de Faliestraat en de Bontestraat werd
ingevoerd.
Een tijdelijk politiereglement op het gebruik van geestrijke
dranken, het gebruik van vuurwerk en het maken van vuur
in openlucht, het verspreiden van flyers en ander drukwerk en het verkopen, gratis wegschenken of dragen van
maskers en het inzetten van drones tijdens Rock
Zottegem op 29, 30 juni en op 1 juli 2018 werd ingevoerd.

5

HERDENKING GROOTE OORLOG

Tentoonstelling

De Groote Oorlog
in Zottegem

Vredesboom

Op 11 november 1918, na een slachtpartij van vier jaar,

zwegen de wapens. De Groote Oorlog was voorbij. De
stad Zottegem memoreert de 100ste verjaardag van de
Wapenstilstand met een tentoonstelling in het stadhuis.
Uit de ruime collectie van het Centrum voor
Streekgeschiedenis werd een selectie gemaakt van
sprekend beeldmateriaal. Foto’s, prentbriefkaarten, rouwprentjes, … Uniek zijn een aantal foto’s genomen door
Hector Van Wambeke. De fotograaf had zijn atelier op de
derde verdieping van het pand op de hoek van de Markt
en de Hoogstraat. Hij slaagde erin een aantal clandestiene
opnames te maken, onder meer het wegvoeren van
opgeëiste werklieden en de doordocht van de Duitse
Keizer.

op Kruiswaterplein
Naar aanleiding van honderd jaar Wapenstilstand

lanceerde het Departement Buitenlandse Zaken een
oproep om een Vredesboom aan te planten. Ook onze
stad doet mee.
De verdwenen Vredesboom op het Kruiswaterplein te
Sint-Goriks-Oudenhove zal worden vervangen door een
linde.

De tentoonstelling is thematisch opgevat. Zo worden
onder meer behandeld: spoorwegspionage (met Leonce
Roels en Désiré Van den Bossche), het opblazen van het
station in 1918, opgeëisten en gijzelaars, het inbeslagnemen van onder meer fietsen, de intocht van de Fransen,
de Bevrijding, het monument op de Heldenlaan … Verder
worden een hele reeks rouwprentjes getoond.
Bij de tentoonstelling hoort een boekje waarin alle bijdragen over de Groote Oorlog die de afgelopen vier jaar in dit
informatieblad werden gepubliceerd, worden gebundeld.
De expositie loopt van 15 oktober tot 18 november en is
open van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 en van
14 tot 16 uur. Gratis toegang.
DL & FU
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Scherm

in Egmontkoepel

Het
bloementapijt

D

e koepel aan de grafkelder op de Markt is beeldbepalend.
Hij maakt het de gidsen ook gemakkelijker om een groep
het verhaal van Egmont en Zottegem te brengen.
Sinds midden augustus werd een scherm aangebracht
waarop het verhaal van Egmont wordt verteld. Een
touchscreen is voor zowel de individuele bezoeker als de
gidsen handig om het leven van Lamoraal te volgen.

als apotheose
van het Egmontjaar
H

et bloementapijt vormt de apotheose van het Egmontjaar. Het 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 lichtspektakel
met dansende fonteinen. Daarnaast wordt er ook een
“foodcourt” opgesteld met foodtrucks waar men diverse
specialiteiten kan degusteren.
En uiteraard in de tent kan men zich verzekeren van het
nodige gerstenat, waaronder “Ne Maceklier”, het speciaal
door de Hoevebrouwers ontwikkelde streekbier
geserveerd in speciale stenen potten. Echt iets voor de
bierliefhebbers en verzamelaars.
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De Gilde van de Macekliers zetten traditiegetrouw hun
schouders onder dit project. De doelstellingen van de
Gilde: zorgen voor ’vriendschap, vreugde en plezier’,
willen zij uitdragen naar een breed publiek, zowel lokaal,
regionaal als landelijk. Bloemen hebben grote symboliek;
ze bezorgen de mensen een feestelijk gevoel en geven
positieve impulsen.
Als ontwerper werd Marc Schauteet aangezocht. Deze
Zottegemnaar is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Marc
geniet wereldwijde erkenning voor het ontwerpen van
prachtige bloementapijten. Zijn realisaties in Brussel,
Haarlem, Frankfurt, Dubai, Warschau, Shanghai, Tel Aviv,
Tokyo en tal van andere wereldsteden trokken massa’s
bezoekers.
Geplaatst in een groots opgezet tafereel - deze keer met
een oppervlakte van ongeveer 1000m² - wordt dit een
artistiek hoogstandje van internationaal niveau. Voortgaande op het aantal bezoekers van de vorige editie in
2010, verwachten we dit jaar 50.000 bezoekers.

voor een fris blond biertje van hoge gisting, 6,2° sterk,
met een pittige moutsmaak en een gebalanceerde lichte
kruid bittere afdronk, hetgeen een teruggrijpen is naar de
origine van het bier. Doet een beetje aan Orval denken
maar is zeker niet bitter.
Het wordt geschonken in stenen bierpotten welke een
absoluut collectors item zijn.

De Macekliers zijn een gilde van zo'n 25 vrienden uit
Zottegem en omgeving. Hun lijfspreuk: ‘Wij doen ’t voor ’t
volk en d’eere van de stede’. De gilde is een begrip in
Zottegem vanwege zijn lange bestaan, de georganiseerde activiteiten, de bloementapijten uit het verleden, het
meer dan 30 jaar Sterzingen op driekoningenavond en
zijn beruchte toegangsproef voor de nieuwe leden.
Zie: http://www.macekliers.be/

Ook de innerlijke mens versterken

Het klassieke natje en een droogje in een modern jasje
gestoken, daar hebben de Macekliers ook voor gezorgd.
Naast ons nieuw Macekliersbier werken we ook een
’Food Concept’ uit. Een tiental foodtrucks zullen naast de
Tent worden opgesteld met allerhande culinaire specialiteiten van de bovenste plank. Aan de bezoekers de
lekkere taak om dit alles te ontdekken en ervan te
genieten.

Het thema

Kaderend in de festiviteiten van het Egmontjaar en met
een schalkse verwijzing naar de plaatselijke Macekliers,
de beenhouwersgilde van Jan Breydel, waarvan een
varken het logo is, bevat het eerste gedeelte het logo
van de Macekliers Gilde en slingeren de nieuwe logo’s
van de Stad 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 totaalbeeld van het tapijt te hebben moet de
bezoeker een volledige rondgang maken langs de
wandelpaden die afgebakend worden met een lage
omheining.
Alles wordt uitgevoerd met begonia’s, dahlia’s, leisteen
en schors gekweekt en geleverd door de Oost-Vlaamse
siertelers aangesloten bij het AVBS.

De Egmont Evocatie
en het re-enactment

Zoals in een afzonderlijke bijdrage vermeld wordt aansluitend op de site van het bloementapijt een re-enactment
opgevoerd en op zondagavond vindt er de onthoofding
van Lamoraal van Egmont plaats.

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

Het nieuwe Macekliersbier

Werd gebrouwen ter gelegenheid van het Egmontjaar, en
omdat de Macekliers terug een origineel Zottegems
biertje nodig hadden voor hun befaamde proefaflegging.
Maceklier Kjell Spoormans van de Hoevebrouwers zorgde
na unanieme goedkeuring van de vrienden Macekliers
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-

-

-

-

geïnteresseerden die een exclusief aandenken aan
het Egmontweekend wensen te bewaren.
In het park treden in de namiddag en ’s avonds
diverse Zottegemse muziek- en zangverenigingen
op en in de horecatent wordt een aparte muziekprogrammatie aangeboden.
Ter gelegenheid van het Egmontjaar werd een
speciaal degustatiebier gebrouwen door ons lidbrouwer 'De Hoevebrouwers'. 'Ne Maceklier' wordt
aangeboden in een passende bierpot.
In het park wordt een Foodtruck festival
georganiseerd waar verschillende specialiteiten
aangeboden worden.
Kindercircus; animatie voor de kinderen.
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.
Op de Heldenlaan wordt door een aantal sponsors
een nieuw gamma wagens en fietsen tentoongesteld, een soort mini auto/fiets salon.
Re-enactment in het Beislovenpark en Egmont
evocatie.

15.30 - 15.50 uur Locomotion
Podium feesttent
Vrije Kunstkring
16 - 16.45 uur
Podium kasteel
17 - 17.30 uur
Dansstudio
Podium feesttent
17.30 - 18.15 uur Sint-Paulus Koor
Podium feesttent
18.30 - 19.30 uur Brussels Police Band
Podium kasteel
20 - 21.30 uur
Ra-Ta-Tou
Podium feesttent
22 - 23.30 uur
Bruges Swan Patrol – The 60’
Podium feesttent
23.30 - 1 uur
Afsluiten avond met DJ
Podium feesttent
Zondag 16 september
11.30 - 14 uur
Aperitiefconcert Opus 7
Podium feesttent
14 - 14.45 uur
Muziek Velzeke
Podium kasteel
15 - 15.30 uur
Kinder Zangkoor
Podium feesttent
15.45 - 16.30 uur Opus 7
Podium kasteel
16.45 - 17.15 uur Sing Out Loud
Podium feesttent
17.30 - 18.15 uur Tiroler Blaaskapel Zottegem
Podium kasteel
18.15 - 19.45 uur Dust - coverband
Podium feesttent
20 - 22 uur
Egmontevocatie Cultuurwerking
Podium feesttent
22 - 24 uur
Gregor Terror & Calypso Gigolos
Podium feesttent

Vrijdag 14 september
18 - 19.30 uur
Bluebird - Gentse Bluesgroep
Podium feesttent
19 uur
Officiële opening Thebaanse blazers
Podium feesttent
20 uur
Klank en lichtspel Thebaanse blazers
Podium feesttent
20 - 21.30 uur
De Platte Choco's
Podium feesttent
21.30 - 23.30 uur John Henry Band - Rock Covers
Podium feesttent
23.30 - 1 uur
Afsluiten avond met DJ
Podium feesttent

Maandag 17 september
Doorlopend
Bezoek van de scholen
20 - 22 uur
Las Rebandadas - Latino songs
Podium feesttent
22 uur
Slotakkoord door Hans Moreels
Achter Bloementapijt

Zaterdag 15 september
14 - 14.45 uur
Muziek St.-Maria-Oudenhove
Podium kasteel
15 - 15.30 uur
SA Muziek Woord & Dans
Podium feesttent
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Cultuurwerking
Sotteghem

zijn er middelen beschikbaar. De ’Gilde der Vaganten’
tovert het gehele weekend lang de Beisloven site om tot
een middeleeuws tentenkamp. Goochelaars, kruidenvrouwen, bedelaars, kanonniers en anderen zorgen
ervoor dat bezoekers de leefwereld van Egmont zullen
ervaren. Actieve workshops zoals boogschieten, kruisboogschieten, trebuchet schieten, lucetten en zoveel
meer brengen ons volledig in de sfeer. Maar vooral niet te
missen wordt de spectaculaire confrontatie tussen de
verschillende deelnemers aan de full-contact contest.

presenteert
De Egmont-Evocatie
Tijdens het weekend van 14 tot 16 september vindt de

apotheose van het Egmontjaar plaats. Het wordt een
waarlijk Zottegems weekend, wanneer tal van
Zottegemse verenigingen hun beste beentje voorzetten
om het stadscentrum onder te dompelen in de sfeer van
Egmont.

Op zondagnamiddag volgt dan de
feitelijke evocatie

Cultuurwerking Sotteghem heeft met de organisatie in
de eerste plaats een feestelijk gebeuren voor ogen, van
Zottegemnaars, voor Zottegemnaars, door Zottegemnaars. Daarom werden in de voorbije jaren tal van
Zottegemse verenigingen aangesproken om het concept
uit te werken. En de respons was groot. Steeds meer
nieuwe ideeën werden geopperd, plannen bijgeschaafd,
nieuwe partners aangetrokken. Maar altijd bleef de eerste
bezorgdheid dat het een Zottegems gebeuren moest
worden, waaraan zoveel Zottegemnaars bijdragen, dat
het evenement nog lang zal nazinderen.
Daarnaast moest het evenement echter voldoende body
hebben om een wijdvertakte uitstraling te krijgen, zodat
ook bezoekers uit Holland en Noord-Frankrijk verleid
worden tot een bezoek aan de Egmontstad voor een
weekend vol vertier.

Doorlopend van 13 tot 18 uur worden acht taferelen uit
het leven van de graaf opgevoerd, in prachtige
historische kledij. De voorstellingen, elk ongeveer tien tot
vijftien minuten durend, worden tien keer herhaald, zodat
geïnteresseerden van podium tot podium kunnen
wandelen en elk halfuur genieten van een verzorgde
opvoering. De volgorde speelt hierbij geen rol en 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 opvoering verzorgen zodat afwisseling gegarandeerd wordt,
gaande van een serieuze historische discussie, over diepgaande mystieke mijmeringen, naar vrolijke slapstick ...
De podia waarop deze evocatie zal plaatsvinden, worden
in het stadscentrum geconcentreerd.

Middeleeuws re-enactment kamp

1. Op het marktplein

Om Lamoraal uit de stoffige geschiedenisboeken te
plukken en om te toveren tot een persoon van vlees en
bloed, met zijn emoties, passies en gebreken, moeten we
natuurlijk ook de sfeer van zijn tijd oproepen. En daarvoor

Op de Markt wisselen twee taferelen elkaar af op een
groot podium dat rond het Egmontstandbeeld
opgesteld zal worden.
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De scène brengt eerst de officiële huwelijksceremonie
in beeld. De plechtige afkondiging door keizer Karel
contrasteert sterk met de daarop volgende braspartij.
De acteurs van Toneelgezelschap Velzeke (T.G.V.)
worden voor dit tafereel bijgestaan door de turnsters
van Eikels worden Bomen, in de rol van narren.

Egmont’s diplomatieke missie naar Madrid, 18 januari
1565

4 In de Congregatiekapel, Kasteelstraat.
De Beeldenstorm, augustus 1566

In 1564 verslechterde de toestand in de Nederlanden
zienderogen. Egmont werd als gezant naar de koning in
Madrid gestuurd. De ontvangst die hij daar kreeg, was
opvallend hartelijk. Met deze scène wordt die fantastische ontvangst in de verf gezet. Flamenco dansschool
La Sonanta uit Herzele was meer dan enthousiast om
dit scenario uit te werken. Egmont en Filips II dansen
het diplomatieke protocol tot een streling voor oog en
oor.

Lamoraal van Egmont werd als Gouverneur en KapiteinGeneraal van Vlaanderen en Artois van zeer nabij
betrokken bij het religieuze conflict en in de ogen van
de koning bracht hij het er niet al te best van af ...
De stormachtige scène, een choreografie opgevoerd in
de Congregatiekapel in de Kasteelstraat, toont de
vernieling van de heiligenbeelden.
5. In de kapel van het dekenaal centrum, Zavel.
De Balseming van het lichaam

De herontdekking van Egmont’s graf 17 oktober 1804

Na zijn onthoofding werd het lichaam van Egmont in
Brussel gebalsemd voordat het naar Zottegem
gebracht werd. De balseming gebeurde door het
verwijderen van de weke delen, zoals het hart, de
hersenen, de nieren ... In de plaats werd een
balsemvloeistof aangebracht, samengesteld uit tal van
producten die we dagelijks in onze keuken aantreffen
zoals kamillebloesem, lavendel, rozemarijn, citroenkruid, munt, tijm, salie ...
Dit bracht ’t Rad op leuke ideeën voor een ietwat
lugubere koldervoorstelling, in de voor Chris De Saveur
zo kenmerkende stijl. Niet te missen...

Op 17 oktober 1804, toen België bij Frankrijk ingelijfd
was, werden bij toeval tijdens werken aan het kerkkoor
de lijkkisten van Egmont en Sabina herontdekt. ’t Rad
brengt op een groot podium op het Stationsplein de
sfeer van die gebeurtenis schitterend tot leven.
2. Bovenaan de Heldenlaan. Het gezin Egmont na de
executie
Na de executie van Lamoraal van Egmont liet Sabina
vóór hun huis aan de Zavel in Brussel een rouwkapel
optrekken. Maar omdat de graaf van al zijn titels en
eigendommen beroofd was, kon dit niet toegestaan
worden. Alva liet de kapel onmiddellijk weghalen.
Deze wrede verstoring van het rouwproces wordt door
Toneelgezelschap Velzeke (T.G.V.) op emotionele wijze
vertolkt.

6. In CC Zoetegem. De aanhouding van Egmont en Horne,
9 september 1567
Na de Beeldenstorm had de koning beslist het bestuur
in de Nederlanden te vervangen. Oranje, Egmont en
Horne zouden bij wijze van afschrikking terechtgesteld
worden. De hertog van Alva werd met deze opdracht
belast. Oranje trok naar zijn Duitse landgoederen in
Nassau, maar Egmont en Horne hadden enkel eigendommen in de Nederlanden ... Kort na zijn aankomst in
Brussel nodigde Alva de beide edelen uit voor een
feestmaal, en daarna vroeg hij hen om nog even naar
zijn ambtswoning te komen voor een krijgsraad. Dit

3. In de Ridderzaal van het Egmontkasteel. Het Huwelijk
van Lamoraal en Sabina, Speyer, 8 mei 1544.
Keizer Karel arrangeerde voor de jonge graaf van
Egmont een fabuleus huwelijk, dat hem naar de allerhoogste regionen van het Heilig Roomse Rijk verhief.
Sabina van Wittelsbach, Paltsgravin van de Rijn, was
opgevoed door de nicht van de Keizer.
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bleek een list te zijn, want tijdens die bijeenkomst
werden de graven van Egmont en Horne in de boeien
geslagen. De Suyghelingen van Polus vertolken de
gebeurtenissen in het ambtshuis van Alva.
7. In de Raadzaal van het Stadhuis, Markt.
Egmont’s Laatste Biecht
De nacht vóór zijn executie kreeg Egmont gezelschap
van bisschop Rythovius van Ieper. Na de executie trok
de bisschop met grote haast naar de Leuvense universiteit, waar hij zijn ervaring aan de rector meedeelde.
Dankzij het verslag van een Engelse bisschop in
ballingschap, die het hele verhaal optekende, kennen
we de feiten van die laatste nacht.
’t Meibloempje brengt het dramatische verhaal in de
Raadzaal van het Stadhuis op de Markt.

Avondapotheose

Kopzorgen
rond
Lamoraal

Om 18 uur eindigt de evocatie, en wordt iedereen richting
bloementapijt geloodst, waar De Macekliers als barmhartige Samaritanen de dorstigen zullen laven, de hongerigen
spijzen en de geesten verrukken met hun klank- en lichtspektakel. En ondertussen wachten we op het donker.
Tegen 20 uur volgt dan op de podia achter het Egmontkasteel de grootse apotheose van de Egmontevocatie,
die de dramatische laatste jaren van onze graaf in beeld
brengt. Tal van Zottegemse en andere verenigingen
werken samen om hiervan een onvergetelijk spektakel te
maken. We noemen De Vrije Kunstkring, de metal-formatie Drughada (bestaande uit de Belgische leden van de
befaamde groep onder leiding van lead-zanger en
Zottegemnaar Franky De Smet-Van Damme), het
befaamde Crescendo-koor, de acteurs die in februari 2018
de gesmaakte Egmont-musical verzorgd hebben, hun
tegenpolen die in Weert de Horne-musical brachten,
Viviane De Norre, die uitblonk met haar monologen van
Sabina van Beieren, Germanist Marc De Vrieze, onze
metal-helden van IronBorn, ...

lezing door
dr. Maarten Larmuseau
Dinsdag 25 september

Ridderzaal Kasteel van Egmont, 20 uur
Gratis toegang
Organisatie: stad Zottegem, Centrum voor
Streekgeschiedenis, is.m. Zottegems Genootschap voor
Geschiedenis en Oudheidkunde, Stadsbibliotheek en vzw
Cultuurwerking Sotteghem.

Al deze prachtige opvoeringen leiden naar een
hoogtepunt: Egmont wordt naar het schavot gevoerd,
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!

In juni 2017 werden de schedels van Egmont en zijn
vrouw in het UZ Gasthuisberg gescand. Dr. Maarten
Larmuseau bespreekt de resultaten van de CT scan en
van het forensisch onderzoek en toont het ware gelaat
van Lamoraal.
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Klassiek
Concert

met o.a.
de Egmont Ouverture

Lamoraal
van
Egmont en
Zottegem

12 oktober, 20.30 uur
Dekenale kerk
Meer info: www.kiwanis-zottegem.be
Kiwanis Zottegem Egmont organiseert voor de 29ste
maal het jaarlijks Klassiek Concert in de dekenale kerk te
Zottegem. Traditiegetrouw brengt Kiwanis een programma van uitstekende kwaliteit.
In dit Egmontjaar brengen we, in samenwerking met Stad
Zottegem, een passend heroïsch concert: vooreerst de
Egmont Ouverture van Ludwig van Beethoven, gevolgd
door Tsjaikovski’s Cello Concert en om te besluiten
Beethoven’s machtige 3de Symfonie (Eroïca).
Het optreden van de Wit-Rus Yvan Karizna, laureaat Cello
van de wereldvermaarde Koningin Elisabethwedstrijd 2017,
maakt deze editie bijzonder. Van eigen bodem begroeten
we terug het orkest Prima La Musica, o.l.v. Dirk Vermeulen.

lezing door
Olivier Van Rode
Dinsdag 27 november

Ridderzaal Kasteel van Egmont, 20 uur
Gratis toegang
Organisatie: stad Zottegem, Centrum voor
Streekgeschiedenis, is.m. Zottegems Genootschap voor
Geschiedenis en Oudheidkunde, Stadsbibliotheek en vzw
Cultuurwerking Sotteghem.

Inkom 50 euro. Kaarten verkrijgbaar bij de leden, aan de
inkom en/of in het clublokaal: restaurant ’t Parksken.
Na het muzikaal gedeelte wordt een uitgebreide receptie
aangeboden aan alle aanwezigen.
De opbrengst van het 29ste Klassiek Concert gaat integraal
naar onze sociale werken. Voorbije jaren hebben we o.a.
steun verleend aan het Kinderkankerfonds, Artsen zonder
Grenzen, Vlaamse Liga voor Gehandicapten, Hippoc, Lichtpunt, BiJeVa, het Kiwanis Eliminate Project (uitroeiing
MNT), XAVI (school voor weeskinderen in Indië), de Bolster (verstandelijk gehandicapten), de Vlaamse Vereniging
voor Autisme, BuSo, Hartekamp Vlaanderen, Ziekenhuisschool Gent, Kinderrevalidatie UZ Gent en menig andere
kleine en grotere projecten.
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Graven in
vryheydt…
4000 jaar (be)leven
in Zottegem

Sinfonie
Musicali

N

og 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 (15221568). Aan de hand van unieke bodemvondsten en
reconstructies loodst deze sfeervolle tentoonstelling de
bezoeker doorheen het rijke verleden van Zottegem en
zijn voormalige beschermheer.

Antoine Tronquo &
Jan Devliegher op
klavecimbel
23 november, 20 uur
Sint-Martinusk---erk Oombergen, Oombergenstraat 25
Organisatie: stad Zottegem
Inkom: 5 euro
Tickets: www.cczoetegem.be | uitbalie@zottegem.be |
09 364 69 33.

Meer info:
www.pam-ov.be/velzeke; pamzov@oost-vlaanderen.be

"Sinfonie Musicali”, genoemd naar het muziekbundel van
Ludovico Grossi da Viadana, brengt muziek voor 2
klavecimbels uit de 16de en 17de eeuw.
De muziek sluit aan bij het tijdsbeeld van Egmont.
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Nieuw
aangiftesysteem

Halfmaandelijks
beurtelings parkeren

voor
bewakingscamera’s

Het halfmaandelijks beurtelings parkeren zorgt regel-

matig voor verkeersproblemen.
Misschien bent u het ook al eens uit het oog verloren om
uw auto na twee weken tijdig aan de andere kant van de
straat te parkeren.

De Camerawet voorziet dat bewakingscamera’s

Het niet naleven van de regels met betrekking tot dit
parkeerregime vormt echter niet enkel een inbreuk op de
wegcode, maar is dikwijls ook een oorzaak van gevaarlijke
of hinderlijke situaties waarbij een vlotte verkeersdoorstroming en dus ook de toegankelijkheid voor de
hulpdiensten belemmerd wordt.

aangegeven moeten worden bij de politiediensten. Deze
aangifte moet elektronisch ingediend worden via de
volgende link: www.aangiftecamera.be.
Sinds 25 mei 2018 dienen alle aangiften te gebeuren via
dit e-loket. Voor de aangiften die reeds vóór deze datum
werden gedaan, is een overgangsperiode van twee jaar
voorzien (tot 25 mei 2020) om de gebruikers de tijd te
geven de nodige stappen te ondernemen.
Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men
zich te identificeren door middel van zijn elektronische
identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke
veiligheidscode via een mobiele applicatie.
De gebruikshandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem
voor uw bewakingscamera's is beschikbaar op:
www.BeSafe.be.

Vergeet dus niet om uw voertuig tijdig, dit is op de laatste
dag van elke periode tussen 19.30 en 20 uur, van kant te
wisselen.
Er wordt vastgesteld dat de periode om de voertuigen
van kant te veranderen door bepaalde weggebruikers
dikwijls ruimer genomen wordt: sommigen plaatsen hun
voertuigen te vroeg aan de andere kant, anderen laten na
hun voertuig op tijd te verplaatsen.
Omdat inbreuken kunnen leiden tot enige verkeerschaos
wordt er door de politie rond die halfmaandelijkse
periodes gericht toezicht gehouden. Bij niet naleving van
deze regels loopt u het risico een boete van 55 euro te
moeten betalen, bovendien kan het voertuig dat vóór of
na de wisselingsperiode aan de verkeerde kant staat en de
vrije doorgang belemmert op last van de politie worden
weggesleept.

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem?
Contacteer de helpdesk ’Camera’ van maandag tot
vrijdag tussen 9 en 17 uur via 02 739 42 80 of
helpdeskcamera@eranova.fgov.be.
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DIV

twee dagen op
afspraak

Contact

S

inds 2 juli behandelt elke antenne van de DIV twee
dagen per week enkel aanvragen tot inschrijving op
afspraak. Er wordt een agenda voorzien voor de
ingevoerde voertuigen (afspraak elke 10 minuten) en een
agenda voor de gewone aanvraagformulieren (afspraak
elke 5 minuten). De DIV-antenne zal op deze dagen vrij
toegankelijk blijven voor het publiek maar enkel
aanvragen tot inschrijving waarvoor voorafgaandelijk
een afspraak werd gemaakt, zullen prioritair worden
behandeld.

C

ommissariaat Zottegem
Meengracht 1
(kmo-zone aan de Buke,
te bereiken via de Leeuwerikstraat)
T 09 364 47 30
F 09 364 47 47
E-mail: PZ.Zottegem@police.belgium.eu
www.lokalepolitie.be/5429

Openingsuren

Hoe?

Ga naar de website www.div.be en maak onmiddellijk een
afspraak.

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

Wanneer?

Gelieve voor dringende politietussenkomst telefonisch
contact op te nemen met het noodnummer 101.

De antenne van de DIV in Gent werkt maandag en
dinsdag na afspraak, is woensdag gesloten en donderdag
en vrijdag kunt u er zonder afspraak terecht.
Uiteraard worden de per post opgestuurde aanvraagformulieren nog altijd aanvaard en intern behandeld.

Onze waarden

Beleefdheid - Professionalisme - Respect
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Alle
kandidaten

Indeling

uitslagen en informatie
op vindt u op
www.vlaanderenkiest.be

kieswijken

Om minder mobiele kiezers aan te moedigen om hun

Op 14 oktober kiest u de nieuwe gemeenteraads- en

stem zelf uit te brengen heeft het stadsbestuur het
initiatief genomen om de kiesindeling te wijzigen. Voor de
eerste keer worden in vier woonzorgcentra stembureaus
ingericht.

provincieraadsleden.
Om u goed te informeren heeft de Vlaamse overheid de
verkiezingswebsite vlaanderenkiest.be volledig vernieuwd.
Vóór 14 oktober kunt u er terecht voor alle verkiezingsinformatie, zoals:
- een overzicht van alle kandidaten, nadat de lijsten zijn
vastgesteld (vanaf 17 september);
- informatie op maat van zowel de kiezer als de kandidaat;
- alle formulieren voor de verkiezingen, zoals bijvoorbeeld
het volmachtformulier als u zelf onmogelijk kunt gaan
stemmen;
- veelgestelde vragen en antwoorden voor kiezers en
kandidaten;
- alle relevante regelgeving voor de organisatie van de
Lokale en Provinciale verkiezingen.

De bewoners van WZC Egmont, WZC De Bron, Residentie
Bruggenpark en WZC De Vlamme zullen samen met de
kiezers van de omliggende straten in hun woonzorgcentrum kunnen gaan stemmen. Hiermee wil het stadsbestuur
tegemoetkomen aan de vele vragen om oudere inwoners
zoveel zelf hun stem te laten uitbrengen in hun
woonomgeving.
De andere kiezers gaan stemmen in de gebruikelijke
locaties (mits een paar kleine wijzigingen):
Fuifzaal Bevegemse Vijvers, O.-.L.-.V.-College-Campus
Bevegem, Stedelijke Basisschool Erwetegem,
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, Ontmoetingscentrum
Oombergen, Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove, Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Oudenhove,
Ontmoetingscentrum Strijpen, Ontmoetingscentrum
Velzeke en Oud-Schoolgebouw Elene.

Op 14 oktober volgt u mee de verkiezingsuitslagen. De
website wordt doorlopend actueel gehouden met de
binnengekomen uitslagen. U vindt de resultaten van de
verschillende lijsten, de voorkeurstemmen en een
simulatie van de zetelverdeling.
Ook de uitslag van de vorige verkiezingen (2012) is
vermeld, zodat u de evolutie kan volgen. Wanneer de
uitslag volledig is doorgestuurd, volgt een volledige
zetelverdeling en een lijst van de gekozenen.
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Bij
volmacht
stemmen

Wie kan men aanwijzen?

U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een
kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal
wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als
volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

I

n België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u
zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de
verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om
uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen
door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Wat moet u als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen. Het volmachtformulier kan u gratis
verkrijgen bij de dienst Burgerzaken, op de website van de
stad Zottegem of op www.vlaanderenkiest.be.
Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen
een attest te worden toegevoegd.

In welke gevallen?

- U bent om medische redenen niet in staat om naar het
stembureau te gaan of om er naartoe gebracht te
worden. Voeg een medisch attest bij de volmacht.
- U verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Voeg een attest van uw werkgever bij de
volmacht.
- U maakt deel uit van het gezin of het gevolg van
iemand die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft. Voeg een attest van de werkgever of van
de overheid bij deze volmacht.
- U verblijft in België maar u moet werken op de dag van
de verkiezingen. Voeg een attest van uw werkgever of
van de overheid bij de volmacht.
- U of een gezinslid met wie u samenwoont, oefent het
beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger.
Voeg het attest van uitoefening van het beroep van
schipper, marktkramer of kermisreiziger, afgegeven door
de burgemeester van uw woonplaats, bij de volmacht.
- U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een
rechterlijke maatregel. Voeg een attest van de directie
van de strafinrichting bij de volmacht.
- Uw geloofsovertuiging staat u niet toe te gaan stemmen. Voeg een attest van uw religieuze overheid bij de
volmacht.
- U bent student en kunt om studieredenen niet gaan
stemmen. Voeg een attest van de directie van uw
onderwijsinstelling bij de volmacht.
- U verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland.
Voeg het attest, afgegeven door de burgemeester van
uw woonplaats, bij de volmacht. U kunt dat attest
verkrijgen door de nodige bewijsstukken van tijdelijk
verblijf in het buitenland aan de burgemeester voor te
leggen. Als u die bewijsstukken niet kunt voorleggen,
kunt u dat attest bij de burgemeester verkrijgen op
grond van een verklaring op erewoord.

Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het
stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te
kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich
hebben: het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
het bijbehorend attest; de oproepingsbrief van de
volmachtgever en zijn eigen oproepingsbrief; zijn eigen
identiteitskaart.

Hoe stem ik
geldig?
O

m geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts
stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan:
- door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een
lijst (lijststem)
- door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam
van één of meerdere kandidaten (naamstem).
Indien u tegelijkertijd een lijststem én één of meerdere
naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met
de lijststem geen rekening gehouden.
Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden
beschouwd en niet worden meegeteld.
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Voornaamswijziging
S

inds 1 augustus is de bevoegdheid voor de verandering
van voornamen overgedragen van de minister van Justitie
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Deze procedure geldt voor Belgen en erkende vluchtelingen en staatlozen. De aanvrager moet ingeschreven zijn in
het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
Personen die in het buitenland wonen en niet langer in
een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen
terecht in de gemeente waar zij het laatst waren
ingeschreven. Personen die in het buitenland wonen en
nooit in een Belgische gemeente waren ingeschreven,
kunnen terecht bij de burgerlijke stand van Brussel.
Meerderjarigen dienen hun verzoek zelf in, minderjarigen
doen dat via hun wettelijke vertegenwoordiger(s) bij de
dienst Burgerzaken.
De aanvrager vult de verklaring van voornaamsverandering aan het loket in en zorgt voor de geboorteakte als
hij/zij niet in België geboren is; als de burger wel in België
geboren is vraagt de dienst Burgerzaken zelf de
geboorteakte.
De Ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het
verzoek, waarbij de gevraagde voornamen geen aanleiding mogen geven tot verwarring en verzoeker of derden
niet mogen schaden. De voornamen die belachelijk (op
zichzelf of samen met de familienaam), hatelijk, absurd of
choquerend zijn worden geweigerd en de ambtenaar van
de burgerlijke stand gaat de gerechtelijke antecedenten
van de verzoeker na. Bij twijfel kan de ambtenaar van de
burgerlijke stand advies inwinnen via de procureur des
Konings. Dat advies is niet bindend, maar moet wel binnen
de drie maanden worden gegeven.
Binnen de drie maanden neemt de ambtenaar van de
burgerlijke stand een beslissing. Als de beslissing positief is
worden alle akte die betrekking hebben op de verzoeker

aangepast en vraagt de dienst Burgerzaken een nieuwe
identiteitskaart aan. De burger hoeft hiervoor niks zelf te
doen. Eventueel moeten ook het rijbewijs en de reispas
vernieuwd worden.
Als de beslissing negatief is, krijgt de verzoeker een
gemotiveerde beslissing tegen dewelke hij in beroep kan
gaan binnen de dertig dagen.
Voor transgenders kunnen de procedures van voornaamsverandering en wijziging registratie geslacht tegelijkertijd
worden aangevraagd. De gekozen voornaam moet in
overeenstemming zijn met de gewijzigde situatie.

Wijziging van naam

Wie zijn familienaam wil veranderen, moet wel nog altijd
een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan de
Minister van Justitie, dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Uw verzoek moet gebaseerd zijn
op ernstige redenen, bijvoorbeeld van familiale, persoonlijke, sociaal-historische of administratieve aard.
MH

DUURZAAMHEID

Zottegem
kleurt uw
autovrije
zondag

13.15 uur worden alle deelnemers opgewarmd. Om 13.40
uur wordt het startschot gelost en krijgen alle deelnemers
hun eerste kleurensalvo. Bij aankomst in het Egmontpark
zullen alle deelnemers er uitzien als een echte regenboog
en worden ze opgewacht door een top-dj. Top of the bill
wordt ongetwijfeld het aftelmoment waarbij we met zijn
allen nog eens stevig uit de bol gaan. Het wordt een
waanzinnig en kleurrijk feest! Deelnemen kost slechts 5
euro - tickets kunt u kopen via de webshop van de stad
Zottegem. Bij de aankoop van een ticket kan vrijblijvend 2
euro gedoneerd worden aan Think Pink om zo
borstkankerpatiënten te steunen tijdens de moeilijkste
strijd van hun leven.
We mikken op 2.000 deelnemers!
Langs het parcours zorgen we voor animatie en vooral
veel kleurrijke muziek.

op 23 september!

Na het megasucces van de allereerste autovrije zondag in
Zottegem waarbij duizenden mensen kwamen helpen om
het wereldrecord ‘langste krijttekening ter wereld’ te verpulveren pakt de stad het ook dit jaar groots aan. Groots
maar vooral kleurrijk!
Vooreerst worden alle centrumstraten (roze zone op plannetje) autovrij gemaakt waar iedereen vrij kan wandelen,
fietsen, rolschaatsen, springtouwen, krijttekenen, …
Er zijn 3 hoofdactiviteiten.

Wereldrecordpoging
‘grootste vingerverfschilderij ter wereld’.

Vanaf 12 uur kunnen de kinderen terecht op de Markt
waar ze samen met leerkrachten van de stedelijke
academie beeldende kunst een reuzegrote Egmont gaan
vingerverven. Het huidige wereldrecord bedraagt 28,98 m²
- wij gaan voor 31 m²! De vingerverf wordt geschonken
door Dreamland Zottegem.

Rainbow run

Dit is een loop (geen wedstrijd) van 5 km die start op de
festivalweide waarbij alle deelnemers op 6 hot spots
wolken van kleurenpoeder over zich heen krijgen. Vanaf
20

DUURZAAMHEID

Klimaatneutraal

naar het stemlokaal
Z

ondag 14 oktober wordt een drukke dag op de weg.
Iedereen vanaf 18 jaar wordt verwacht aan de verschillende stembureaus in Zottegem. Stembureaus die gemiddeld op minder dan 4 km liggen van elke inwoner in
Zottegem. De ideale afstand om te voet of met de fiets af
te leggen! Maar ook op ander momenten zijn korte
(woon-werk)verplaatsingen te voet of met de fiets een
meerwaarde. We sommen ze gauw even op:
Aan zowel de Rainbow run als de wereldrecordpoging
‘grootste vingerverfschilderij ter wereld’ is een scholenwedstrijd verbonden. De school met procentueel de
meeste deelnemers wint een waardebon van 250 euro
voor aankoop van schoolmateriaal bij Dreamland Zottegem.

Snel

Het klinkt onlogisch, maar korte afstanden te voet of met
de fiets levert tijdwinst op. U vermijdt files en een lange
zoektocht naar parking.

Makkelijk

Pimp uw parking

Een fiets neemt weinig plaats in beslag. Zowel op de weg
als op de parking. Ook elektrisch fietsen is een aanrader.
Minder inspanning en toch vlot verplaatsen.

Ontdek in de Stationsstraat en de Hoogstraat de wondere
wereld van een parkeervak. Kom ontdekken wat u met de
ruimte van 1 parkeervak kan doen? Creatief, speels,
lichtvoetig, romantisch, sportief? Alles kan en alles mag.
Amusement verzekerd!
Op de Heldenlaan zullen er food- en dranktrucks staan! En
van de Zavel maken we een echt kinderparadijs!
Het wordt een waar volksfeest!
We doen ook een oproep naar alle inwoners die langs het
parcours van de Rainbow run wonen om hun gevel te
versieren in 1 van de regenboogkleuren (zie plannetje).
Alle info op www.zottegem.be.

Voordelig

Geen brandstofprijzen en geen parkeermeters.

Ontspannend

Wie fietst, hoeft zich weinig zorgen te maken. Een frisse
bries maakt uw hoofd leeg en zorgt voor minder stress
dan dezelfde rit met de auto.

Productief

JS & TH

Wie de dag in beweging begint, concentreert zich beter..

Gezond

Bewegen is nu eenmaal goed voor de gezondheid. Maar
wist u dat er ook cijfers zijn die dat bewijzen? Wie te voet
of met de fiets korte verplaatsingen maakt is minder vaak
ziek en leeft zelfs 2,5 jaar langer.

Gezellig

In elke omgeving zijn er stemlokalen. Wie weet kan je met
je buren afspreken om samen te gaan? Ook onderweg zal
je heel wat wandel- en fietsburen tegenkomen!
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Trage
wegen

In juni 2018 keurde de gemeenteraad fase 4 van het

tragewegenplan Zottegem goed. Daarmee ronden we de
opmaak van het tragewegenplan in samenwerking met de
Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen voortijdig af. Het goedgekeurde plan
kan nu in uitvoer gaan met behulp van subsidies van de
Provincie.
De goedgekeurde trage wegen zullen vanaf nu via
verschillende kanalen ook te vinden zijn, zodat ze
maximaal inzetbaar zijn om te dienen als alternatief voor
functionele en recreatieve verplaatsingen.
Er wordt gewerkt aan 1 grote overzichtskaart van alle
trage wegen in Zottegem, zodat iedereen het resultaat
van het werk van de vele vrijwilligers van de afgelopen
jaren kan zien en consulteren.
De goedgekeurde trage wegen zullen ook worden
geïntegreerd op het wandel- en fietsplatform Route You.
Op die manier kan elke inwoner van Zottegem of elk lid
van een Zottegemse sportvereniging maximaal gebruik
maken van de trage wegen bij het samenstellen van zijn
fiets- of wandelroute. In de Week van de Mobiliteit zal
hierrond een infoavond worden georganiseerd.

opvolgen. Ze kunnen de nood aan onderhoud, mogelijks
zwerfvuil, onrechtmatige inname of andere problemen op
een eenvoudige manier melden bij de bevoegde stadsdiensten, zodat snel kan worden ingegrepen.

Om het gebruik van de trage wegen door de verschillende
soorten gebruikers (wandelaars, fietsers, ruiters, …) te
regelen, wordt er, samen met de vzw Code Groen,
gewerkt aan de opmaak van een gebruiksreglement.
Hierbij wordt gestreefd naar een maximaal gebruik door
en respect voor alle gebruikers en de trage wegen zelf.
Tot slot zal bij de opmaak van de digitale schoolroutekaarten ook gebruik worden gemaakt van zoveel mogelijk
trage wegen.

Wie interesse heeft om zich voor een stukje van ons
tragewegenpatrimonium te engageren als meter of peter,
mag zich zeker al melden op:
isolde.depaepe@zottegem.be of 09 364 64 95.
Meer info volgt.

Tevens starten we dit najaar de module wegspotters op.
Aan de hand van een mobimelder, kunnen toekomstige
peters en meters van de trage wegen, ‘hun’ trage wegen
22
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Week

van de Mobiliteit

wordt het initiatief ook vanuit de school ondersteund met
leuke acties. Vraag dus zeker na in de school van jouw
kind, hoe u kan bijdragen tot een succesvolle editie van de
Strapdag.

Van 16 tot 22 september loopt de Week van de Mobiliteit.
Programma van de Week van de Mobiliteit: concrete data
zijn nog niet beschikbaar bij het in druk gaan van dit infoblad. U kan de praktische info terug vinden op de
stedelijke website onder de rubriek ‘Mobiliteit’.

Autovrije Zondag

Net als vorig jaar breien we in Zottegem een slotevent
aan de Week van de Mobiliteit op zondag 23 september
met de 2de editie van de Autovrije Zondag. Daarover kan u
meer info vinden in dit infoblad.

Infoavond Route You

We plannen een uiteenzetting over Route You, dé website bij uitstek om te gebruiken om leuke wandelingen of
fietstochten in de regio te zoeken of er zelf één samen te
stellen. De infoavond is vooral bedoeld voor gebruikers die
nog geen of weinig ervaring hebben met het platform.

IDP

Veilige

Voorstelling Tragewegenplan Zottegem
+ project Wegspotters

schoolomgevingen

Tijdens de Week van de Mobiliteit zetten we ook de trage
wegen in de kijker. We brengen de pers, alle vrijwilligers
van de afgelopen jaren en alle potentiële meters en peters
van de trage wegen samen voor een feestelijk moment
om het afgewerkte tragewegenplan voor te stellen.

D

e uitvoering van het octopusplan, dat moet zorgen
voor veiliger schoolomgevingen en veiliger verplaatsingen
van en naar scholen voor de meer dan 5000 leerlingen die
school lopen in onze stad, gaat zijn tweede fase in.

Promotie van het Fietspunt

Net als vorig jaar, zetten we ook dit jaar tijdens de Week
van de Mobiliteit, de hele week het Zottegemse Fietspunt
in de spotlight. Zij ondernemen dan enkele extra acties.
Zo zullen ze op dinsdag 18 september en donderdag
20 september aan de achterkant van het station, telkens
van 16 tot 18u30 een antidiefstal preventie campagne
voeren i.s.m. met NMBS en de Lokale Politie. Net als
gewoonlijk zal u er terecht kunnen voor het labelen van
uw fiets, een fietsdiagnose aan de hand van een fietscontrolekaart en kan u er info verkrijgen rond de werking van
het fietspunt en de fietsherstelplaats.

Vorig schooljaar werden alle schoolomgevingen
doorgelicht door de mensen van de vzw Voetgangersbeweging en werden vanuit die analyse aanbevelingen
gedaan naar het bestuur die op korte en lange termijn de
veiligheid aan elke Zottegemse schoolpoort veiliger moet
maken. Eindproject van die fase was de plaatsing in juni
van de Octopuspalen om de zones 30 aan de
schoolomgevingen extra in de verf te zetten.
In de 2de fase wordt met de scholen, leerlingen en hun
ouders gewerkt rond de opmaak van schoolvervoersplannen (een overzicht van wie op welke manier en langs
welke route naar school komt) en digitale schoolroutekaarten (die de meest ideale route van en naar
school voor elke leerling suggereren).

Op zondag 23 september zal het Fietspunt uitzonderlijk
geopend zijn naar aanleiding van de Autovrije Zondag. Die
dag zullen ze instaan voor het gratis oppompen van banden, het geven van info rond hoeveel druk er in een fietsband moet en organiseren ze een verkoop van
kwalitatieve 2de handsfietsen met 6 maand garantie.

Tevens staat de stad ook dit schooljaar in voor de betaling
van de lidgelden van alle Zottegemse lagere scholen,
zodat zij toegang hebben tot het digitaal leerplatform
‘Octopusland’ en kunnen deelnemen aan verkeerveilige
acties zoals de Strapdag en Fietscampagne. Zottegem is
hiermee voor het 2de jaar op rij Octopusgemeente.

Strapdag

Op vrijdag 21 september is er opnieuw Strapdag. Die dag
worden alle leerlingen aangemoedigd om te voet of met
de fiets naar school te komen. In veel Zottegemse scholen
23
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Woningkwaliteits
onderzoeken

Woningkwaliteit is één van de pijlers van het woonplan.

De stad blijft hier verder op inzetten. Maar wonen is voor
een groot deel een privaat gebeuren en we weten niet
altijd wat er achter de muren van een woning aan de hand
is. Om ervoor te zorgen dat we de ergste gevallen van
slechte woningkwaliteit toch kunnen opvangen, worden
de wijkagenten en maatschappelijk werkers, medewerkers
van de dienst thuiszorg van het Sociaal Huis Zottegem
opgeleid om een eerste blik te werpen op de
woonkwaliteit. Bij een vermoeden van slechte en
eventueel gevaarlijke woonkwaliteit (bijvoorbeeld
potentieel brandgevaar, elektrocutiegevaar of CO-gevaar),
verwittigen zij de bevoegde diensten om via een woningkwaliteitsonderzoek na te gaan of de precaire woonsituatie kan verholpen worden.

aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan
de geldende woningnormen. U kan zich daarvoor wenden
tot de dienst Wonen van de stad.
Om op lange termijn het aantal woningen met een slechte
woonkwaliteit van de markt te halen, wordt gewerkt aan
een gemeentelijke verplichting van het conformiteitsattest bij verhuring.
Het gaat hierbij om een weloverwogen en consequente
keuze om de woningkwaliteit in de stad te monitoren en
waar nodig bij te sturen. Deze keuze vraagt echter om een
goed voorbereidingsproces, waarbij we alle huurders en
verhuurders in eerste instantie goed zullen moeten
informeren over dit zogeheten C-attest. Daarna zal
gefaseerd het C-attest verplicht worden ingevoerd.

Een procedure O/O (ongeschikt/onbewoonbaar) opstarten is nooit zonder gevolgen, zowel voor de huurder
als de verhuurder. Deze procedure moet dan ook met de
nodige zorg aangepakt worden. Mensen die vermoeden
dat hun huis niet voldoet aan de eisen van de Vlaamse
Wooncode, kunnen zich best eerst vrijblijvend informeren
bij de dienst Wonen.

Vragen

Let wel: een procedure ongeschikt/onbewoonbaar kan
voor een huurder niet als middel dienen voor een
versnelde toewijzing in de sociale huisvestingsmarkt.

over wonen?

Verplicht C-attest

Indien u een woning verhuurt in het Vlaams Gewest, moet
u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan de normen
zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. Als eigenaarverhuurder kan u bij de stad een conformiteitsattest

B

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

Infoavond

S

teden en gemeenten dragen vandaag de dag de eindverantwoordelijkheid voor het lokaal woonbeleid en zijn
daarom belangrijke partners in nieuwe, toekomstgerichte
samenhuis-initiatieven.

‘Gezond wonen’

Serviceflats hebben hun ingang ook in onze stad al gevonden, maar net als overal in Vlaanderen zal het voor de
verdere toekomst ook belangrijk zijn om andere vormen
van samenhuizen hun ingang te laten vinden.

Dinsdag 13 november om 19.30 uur - LDC Egmont
In de Actieweek ‘Gezond binnen’ kozen we voor het
thema ‘een gezond binnenmilieu’. Medewerkers van Logo
Gezond+ tonen hoe we de binnenkant van onze woning
gezond kunnen maken en ook houden. We denken daarbij
onder meer aan: de gevolgen van roken in de woning?
Hoe kunnen we gezond klussen? Hoe detecteren we COgevaar? Hoe voorkomen we huisstofmijt? Wat zijn
mogelijke gezondheidsrisico’s van stralingen in de
woning? Maar ook uw vragen krijgen een antwoord.
In het tweede deel van de avond gaan de medewerkers
van Goed Wonen vzw dieper in op de problematiek van
vocht in de woning. Vocht is een vaak voorkomend
probleem met een grote impact op de gezondheid van de
bewoners. De verschillende soorten vocht en hoe ze te
bestrijden, maar vooral de tandem verwarmen en
verluchten, zullen in detail worden toegelicht, zodat u ook
uw woning optimaal kan beschermen tegen vocht.

Samenhuizen is een overkoepelende term voor verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen, zowel het
huisdelen, waarbij mensen samen leven onder 1 dak en
bepaalde leefruimtes binnen 1 woning delen als de
woongemeenschappen, waarbij een kleine duurzame en
open buurt centraal staat.
Het vraagt een heuse mentaliteitswijziging om open
te staan voor dergelijke woonvormen, maar er leeft
vandaag een sterke vraag naar de mogelijkheden bij de
Zottegemnaren. Daarom wil de stad nieuwe vormen van
samenhuizen actief ondersteunen en tekende het
Samenhuizencharter als engagementsverklaring om hier
een actieve rol in te spelen.
Mensen die overwegen om een project rond samenhuizen
op te starten, nemen best contact op met de dienst
Wonen van de stad om te kijken welke ondersteuning kan
worden geboden.

Inschrijven is niet nodig, maar wenselijk en kan via
wonen@zottegem.be. De infosessie is gratis.

Sociaal

Dienst

huis

wonen

Het Sociaal Huis vindt u in de Deinsbekestraat 23. U kan

D

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.
Contact: 09 364 57 50 of sociaalhuis@ocmw.zottegem.be

e dienst wonen bevindt zich in het Administratief
Centrum Sanitary, op de 2de verdieping.
U kan er terecht bij onze huisvestingsambtenaren. Ze zijn
ook bereikbaar via 09 364 64 95 of wonen@zottegem.be.
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Allemoal
tuppe

18de Week van de
Verdraagzaamheid

Het voorlopige programma
Maandag 12 november

Van 10 tot en met 18 november organiseert CC Zoetegem

RABOT?

i.s.m. de Zottegemse Cultuurraad de 18de Week van de
Verdraagzaamheid.

Christina Vandekerckove | BE | 93’
20 uur, CC Zoetegem, zaal Rhetorica

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

Rabot vertelt het verhaal van een sociaal woonblok dat
tegen de vlakte moet. Mensen die een uitweg zoeken in
hun miserie komen er van het dak springen, zij die nergens
anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een klein
dorp in de hoogte waar onverschilligheid hoogtij viert.
Zowel de bewoners als het gebouw moeten weg, het
einde van een woelig tijdperk. We volgen een aantal

De cultuurraad besliste om ‘allemoal tuppe’ als thema te
gebruiken. Allemaal samen als leidmotief voor vrede en
verdraagzaamheid.
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Zondag 18 november

bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in de
woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid
en armoede in het hart van onze Westerse samenleving.
Het langspeeldebuut van de Gentse regisseur Christina
Vandekerckhove ging in première op het Filmfestival van
Gent en won nadien ook de Publieksprijs. Het is niet de
eerste keer dat een documentaire aan de haal gaat met de
publieksprijs in Gent, maar wel de eerste keer dat een
Vlaamse docu dat doet. 'Rabot' is dan ook veel meer dan
een Gents onderonsje: de film is een krachtig en waardig
portret van (kans)armoede, verteld met veel mededogen,
maar zonder te verbloemen; in prachtige kaders, maar
zonder franjes. De intense score van Stijn Ylode De Gezelle
en Madensuyu maken het af.

BEWONERS WZC EGMONT VRAGEN PLAATJES AAN
Organisatie: cultuurraad
Inlichtingen: lieven.vandevoorde@zottegem.be
14 uur, ‘Chez Marnic’, WZC Egmont
De iets ouderen onder ons waren vroeger iedere zondagavond aan de radio gekluisterd. Lutgart Simoens presenteerde toen ‘Vragen staat vrij’ een leuk programma waarbij
de luisteraar zelf een liedje kon aanvragen. In het kader
van de Week van de Verdraagzaamheid pikt de Cultuurraad hierop in.
Johan Persyn draait twee uur lang plaatjes voor de bewoners van het woonzorgcentrum Egmont. De bedoeling
van het concept is dat de bewoners plaatjes kunnen
aanvragen voor iemand die ze graag zien.

Dinsdag 13 november

SEVENTY (IES). NORBERT DETAEYE
Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09 269 32 17

‘Yesterday live' zal rechtstreeks te volgen zijn tussen 14 en
16 uur via radio Mfm op 107.6 of via internet:
www.radiomfm.eu.
Het zou fijn zijn, mochten er heel veel mensen de uitzending volgen en wie er graag bij is, kan de uitzending ter
plekke bijwonen ‘Chez Marnic’.

14.30 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont

Woensdag 14 november

LORE BAETEN SPREEKT OVER SYRIE
Organisatie: Davidsfonds
Inlichtingen: www.davidsfonds-zottegem.be
20 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont
Syrië was een land van prachtige kastelen, betoverende
archeologische sites, eeuwenoude moskeeën, groene
bergen, uitgestrekte woestijnen, rustgevende stranden,
bruisende steden vol culturele activiteiten, de lekkerste
restaurants, de mooiste cafés, … Syrië was een bakermat
van cultuur, wetenschap, beschaving.
Hoe is Syrië in de huidige uitzichtloze situatie aanbeland?
Hoe moet het verder met het land en haar inwoners?
Welke impact heeft de vluchtelingenstroom op ons land
en op de toekomst van Syrië? En is de situatie echt zoals
de media ons vertellen?
Een historische achtergrondschets en een verduidelijkend
beeld op de huidige toestand, aangevuld met persoonlijke
verhalen van een Belgische die jarenlang in Syrië gewoond
heeft.
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© Rob Walbers

Kick-off
Cultuurseizoen
2018-2019

Vernieuwd Gents Volkstoneel
Goed Zot!

E

ind september staat CC Zoetegem alweer aan de start
van een nieuw cultuurseizoen. Het volledige podiumprogramma en alle films kunt u nalezen op de website
www.cczoetegem.be. Hier alvast een aantal toppers!
Wat staat u in het nieuwe seizoen te wachten? Unieke
optredens en pareltjes van voorstellingen, grootheden en
intieme familievoorstellingen. Kies maar uit!

donderdag 25 oktober, 20 uur
€ 18, € 16 (-26/+60)

Tekstschrijver Jo Van Damme blaast met zijn gevatte
dialogen en verrassende plots het genre van het volkstheater nieuw leven in. Bob De Moor, drijvende kracht
achter het VGV, staat in deze nieuwe productie zelf mee
op scène.

Jef Neve - Spirit Control

Rudi Vranckx, Katarina Vermeulen,
Wigbert e.a. - Vriend of Vijand

donderdag 27 september, 20 uur
€ 25, € 23 (-26/+60)+

donderdag 15 november, 20 uur
€ 17, € 15 (-26/+60)

Jazzpianist Jef Neve ziet zijn project Spirit Control zoals
het leven zelf op zijn best: ruimte voor improvisatie,
terwijl de mooiste stem subtiel is weggelaten, zodat
iedereen het muziekstuk voor zichzelf kan inkleuren en
zijn eigen verhaal kan scheppen.

Bram Vermeulen was gefascineerd door WO1. Dochter
Katarina, Wigbert, Charles Nagtzaam en Serge Feys lieten
zich muzikaal inspireren door Bram Vermeulens oeuvre. Dit
in combinatie met oorlogsverslaggever Rudi Vranckx die
zijn eigen tekst- en beeldmateriaal brengt. Een intimistische voorstelling over het samengaan van mens en oorlog.

Club Kapel: King Dalton - The Third
zaterdag 20 oktober, 20 uur
€ 12, € 10 (-26/+60)

Het Zesde Metaal – Calais

Club Kapel, het nieuwe concertlabel van CC Zoetegem,
brengt muziek naar Zottegem! Het idee is eenvoudig, fijne
muziek op een inspirerende locatie. Voor een staand
publiek. Met bekende namen en te ontdekken artiesten.
King Dalton bijt de spits af. De band kent zijn muzikale
oorsprong op de hoek van de straat, op eindeloze jams,
op allerlei festivals, van pool tot evenaar. Al meer dan
twintig jaar delen de bandleden hun muzikaliteit. Blues,
folk, jazz, avant-garde, organisch, funky: King Dalton is het
allemaal!

donderdag 22 november, 20 uur
€ 25, € 23 (-26/+60)

Het Zesde Metaal trekt met frontman en stuwende kracht
Wannes Cappelle de theaters in om er volledig herwerkte
versies te brengen van songs uit het beklijvende ‘Calais,’
naast werk uit eerdere albums.
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ACCU

is geboren!
De voorbije jaren was er al sprake van een nieuw onder-

dak voor CC Zoetegem en SAMWD Zottegem. We
bouwen aan een nieuw (t)huis en presenteren u met
plezier de eerste schetsen van onze toekomstige werkplek. Een duurzaam centrum voor de toekomst, dat dicht
aanleunt en verweven is met de stad Zottegem, haar
bewoners, leerlingen van de academie, publiek en
artiesten!
Het nieuwbouwproject kreeg als projectnaam ACCU.

Tickets

Waarom ACCU?

en info

ACCU is geen akkefietje, ACCU zorgt voor een nieuwe
start!
AC van academie, CC van cultuurcentrum, U als U publiek,
de bezoekers, de leerlingen, de verenigingen, de buren,
iedereen die bij dit project kan betrokken worden.
ACCU wil activeren. Om onze batterijen op te laden, om
energie te delen, om samen te werken met vrijwilligers,
verenigingen, individuen, … Om in vervoering te raken, om
de fantasie of creativiteit te voeden.
Alle info over het nieuwbouwproject, stand van zaken,
verschillende stappen, etc. kunt u volgen via de website
www.accu-zottegem.be. Met deze website willen we
iedereen op een accurate manier informeren over het
nieuwbouwproject.

Tickets voor Ciné Local kosten 7,00 euro en zijn verkrijgbaar via onze website www.cczoetegem.be of aan de
UITbalie (T 09 364 69 33 - UITbalie@zottegem.be).

IV
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STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

Inschrijvingen
schooljaar 2018-2019

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

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

Aanbod Woordafdeling
(kinderen, jongeren én volwassenen)

•
•
•
•
•
•
•
•

14 - 19 uur
14 - 19 uur
14 - 19 uur
14 - 19 uur
14 - 19 uur
9 - 11.30 uur

Tarieven gesubsidieerde cursussen

Woordinitiatie
Woordatelier
Verteltheater
Spreken en Vertellen
Toneel
Dramalab
Schrijver
Literatuurgeschiedenis

De woordafdeling wordt geleid door leraren met een
master in Toneel of Verteltheater en een professionele
lerarenopleiding.

-18 jaar:

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

Aanbod Dansafdeling (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.
- Danslab (vanaf het derde leerjaar)
- Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Jongensklas in de tweede graad

Aanbod muziekafdeling
(kinderen, jongeren én volwassenen)

- Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 4 jaar.
- Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en tweede
leerjaar. Op een leuke en speelse manier leren de
kinderen kennismaken met alle vormen van muziek.
- Muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend
kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch
gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en schrijven,
hedendaagse kinderliederen in samenzang.
- Klassiek, Jazz, Pop en Rock
- Instrumenten: accordeon - altviool - cello - contrabas dwarsfluit - fagot - gitaar - harp - hobo - hoorn - klarinet koper - orgel - piano - piccolo - saxofoon - slagwerk viool - zang
- Groepmusiceren, Combo, Muziekgeschiedenis,
(Kinder)koor, Klanklab, Muziek schrijven, …

De dansafdeling wordt geleid door leraren met een bachelor in de dans en een professionele lerarenopleiding.
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STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

Nieuw

in onze academie
Woordinitiatie

seren en in te zetten. Op de magnifieke site van het Kasteel van Egmont, in de stedelijke bibliotheek, gaat u drie
jaar lang aan de slag met eigen werk. We zoeken uw
hoogstpersoonlijke vertelstem aan de hand van concrete
schrijfopdrachten, gaan na hoe u een tekst kan opbouwen, we experimenteren met spanningsbogen en spelen
met personages. Alle tekstvormen komen aan bod, van
kortverhalen over poëzie tot columns, met slechts drie
basisvereisten: de verwondering, de werklust en de
honger. Samen kannibalen.

In de lessen initiatie gaat u op zoek naar de basiselemen-

ten van drama. Spelenderwijs ontdekt u dat uw spel ook
een getuige kan hebben, het publiek. U maakt kennis met
de kracht van lichamelijke expressie, duidelijk praten,
geluid creëren, spanning opbouwen, en overdracht.
Centraal in deze lessen staat plezier, onderzoek, vrijheid,
leren samenwerken, en bovenal uw eigen verbeelding en
die van anderen. Duur: 60’, voor leerlingen vanaf 6 jaar.

Kinderkoor

Voor jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar, op donderdag van 19 tot 22 uur, Kasteel van Egmont.

Kinderen leren zingend aanvoelen hoe u muziek kunt
afwerken en verfijnen. De liedjes leunen nauw aan bij de
leefwereld van de kinderen.
Duur: 60’, voor leerlingen vanaf 8 jaar (gecombineerd met
muzikale vorming en instrument).

Woordkunst-dramacultuur

‘Vertel mij, Muze, over de wrok’
Met dat simpele zinnetje van Homeros begint, zo wordt
aangenomen, de westerse verteltraditie. De literatuur. We
zijn ondertussen meer dan drieduizend jaar verder. De
literatuur bestaat nog steeds, en dat zinnetje ook. Waarin
schuilt de kracht ervan? Waarom lezen en schrijven we?
Hoe is de literatuur geëvolueerd? Wat vertelt ze over
tijdsgeest en samenleving? Heeft ze vandaag nog een
impact?
In het vak woordkunst-dramacultuur zoekt u een
antwoord op die vragen. U krijgt een overzicht van de
literatuurgeschiedenis, telkens vertrekkend vanuit primair
tekstmateriaal.
Het zinnetje van Homeros toont bovendien aan hoe
theater, beeldende kunst en literatuur verbonden zijn: in
het vertellen. Literatuur, podiumkunsten en beeldende
kunsten vertellen in woordkunst-dramacultuur samen het
verhaal van onze menselijke neiging om te vertellen. Niet
per se over de wrok, maar wel over mensen.

Schrijven

‘Een schrijver is een kannibaal. Hij vreet alles wat hij
meemaakt en tegenkomt’ - Jeroen Olyslaegers
U bent hongerig. Naar woorden, naar beelden, naar verhalen.
U jaagt door bladzijden, u ruikt dat ene personage, die ene
ruimte, uw speekselklieren slaan op hol. U zweet hevig
wanneer de draadjes zich verder ontspinnen, als zenuwbanen, en u ze met uw nagels uiteen kan trekken. Hoe zit het
in elkaar? Waar gaat het naartoe?
U bent nieuwsgierig, u smult van verhoudingen, dialogen
en plotlijnen.
U kijkt, u vreet, u leest. En u wil het zelf doen. Gelezen
worden, jager en prooi tegelijk zijn.
U schrijft of u wilt graag schrijven.
SAMWD Zottegem start met een schrijfopleiding, zonder
uw honger te stillen, maar wel met het doel die te kanali-

Voor jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar, op zaterdag
van 14 tot 16 uur, Kasteel van Egmont.
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Apero
Klassiek

opvolger van de
Ridderzaalconcerten

SAMWD

Apero Klassiek is een initiatief van de Stedelijke Academie

bibliotheek

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 Kasteel van Egmont 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.

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 14 tot 18 uur.

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)

Facebook

Zondag 21 oktober, 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)

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.

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

Contact

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 Davy Callens (fagot)

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Firmin Bogaertstraat 12
www.samwdzottegem.be
T 09 364 64 35
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STEDELIJKE ACADEMIE
BEELDENDE KUNST

Inschrijvingen
schooljaar 2018-2019

Nog tot en met zaterdag 29 september 2018 kunt u zich

inschrijven voor een opleiding aan de Academie
Beeldende Kunst Zottegem schooljaar 2018-2019.

Studieaanbod

Aanbod voor jongeren
1ste en 2de graad (6-12 jaar, 2 lestijden per week)
Beeldatelier:
woensdag 13.30 tot 15.10 uur of 15.20 tot 17.00 uur
of zaterdag 9 tot 10.40 uur of 10.50 tot 12.30 uur
3de graad (12-18 jaar, 2 lestijden per week)
Beeldatelier:
woensdag 17.30 tot 21 uur of vrijdag 17.30 tot 21 uur
of zaterdag 13.30 tot 17 uur
Digitaal beeldatelier (+14 jaar)
woensdag 17.30 tot 21 uur of vrijdag 17.30 tot 21 uur

Tentoonstelling

Aanbod voor volwassenen
3de graad (4 lestijden per week)
Initiatieatelier: dinsdag 13.30 tot 15.10 uur of 17.30 tot
21 uur
Initiatieatelier voor volwassenen met een beperking:
vrijdag 13.30 tot 17 uur
4de graad en specialisatie (8 lestijden per week)
Fotokunst
Grafiekkunst
Keramiek
Schilderkunst
Tekenkunst
Cross-over-project (nieuw)
Beeldhouwkunst (nieuw)
Audiovisuele en beeldende cultuur (2u week) (nieuw)

atelier schilderkunst
V

an 10 tot 27 oktober 2018 stelt het atelier schilderkunst
van SABK jaarwerk van alle studenten tentoon in de galerij
van de academie. U kunt de tentoonstelling bezichtigen
tijdens de openingsuren van de academie. De vernissage is
op dinsdag 9 oktober 2018 om 19.00 uur.

Openingsuren

Inschrijvingsgeld

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

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

PN
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Aan de slag

met de Android tablet
Misschien bent u van plan een tablet-pc aan te schaffen

of heeft u er pas een gekocht? Maar hoe werkt alles nu
precies? Wat zijn 'apps' en hoe krijgt u ze op uw toestel?
Zijn er veel verschillen met een iPad? In deze korte cursus
gaat u zelf aan de slag met een Android tablet.
Breng uw Android tablet mee. Geef de bib een seintje
indien u er geen heeft, dan reserveren we één voor u.

Voorleesuurtje

Donderdag 20 en 27 september
9.30 tot 12 uur
Inschrijven:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be
€ 24 (€ 5 sociaal tarief)

T

Bankieren

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.

met uw smartphone

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

Zo kan het ook.

Bankieren met smartphone of tablet zit in de lift. Nadat de
thuis-pc het bankloket jaren terug al van de troon stootte,
heeft de smartphone het nu definitief overgenomen van
de pc. Vorig jaar gebruikten al 3,1 miljoen Belgen een mobiele bank-app. Men verwacht dat er tegen het einde van
dit jaar meer dan 4 miljoen mensen gebruik van maken.
Niets kan dan ook op tegen het gemak van bankieren met
de smartphone. Tijdens deze demonstratie ziet u apps van
enkele grote banken in werking. Het aankopen op internet
wordt niet besproken.

Info: bibliotheek@zottegem.be

Donderdag 4 oktober
13.30 tot 16 uur
Inschrijven:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be
€ 12 (€ 2 sociaal tarief)

34

BIBLIOTHEEK

Selfmade
pop-up in
de bib
XL wintereditie
I

n december vindt de wintereditie van de Selfmade Popup opnieuw plaats in de bib. Tijdens deze XL editie pakt
Regiobib Route 42 niet enkel uit met een marktje met
zelfgemaakte dingen, maar ook met workshops.
Het programma staat nog niet helemaal vast, inschrijven
voor een workshop of een standje op de selfmade markt
kan vanaf eind september.
Houd zeker onze sociale media en de verschillende bibs
van Regiobib Route 42 in de gaten voor meer info!
De datum, 8 december, die staat wel al vast.
Het ideale moment om originele cadeautjes te scoren
voor het eindejaar.
Of om inspiratie op te doen tijdens de workshops en zo
iemand te verrassen met een zelfgemaakt geschenk.
Info: bibliotheek@zottegem.be

Verhaal
zoekt
schrijver (M/V)
Inspiratiecursus
voor schrijvers

Verhalen zoeken dringend mensen die ze willen opschrij-

ven!
Op vier avonden gaan we aan de slag met verbeelding en
inspiratie. We schrijven ter plaatse en werken thuis aan
kleine opdrachten die je laten kennismaken met het
schrijversambacht en het kortverhaal.
Want verhalen vindt u overal. De personages lopen u
voorbij op straat, u vangt flarden op van conversaties uit
hun verborgen levens. U leest advertenties die u een glimp
gunnen van plaatsen waarin andere wetten gelden,
andere gebruiken. In uw verbeelding groeien parallelle
werelden waarin u de baas bent en uw werkelijkheid
schept. Geen schrijfervaring nodig!
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
en stadsbibliotheek
Donderdag 22 en 29 november, 6 en 20 december, van
19.30 tot 22 uur
€ 40,00 (€ 8,00 sociaal tarief)
Inschrijven: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Sint-Annastraat 8 - 09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be

CITYMARKETING

Zottegem

Stad van Sinterklaas
op 17 november
Op zaterdag 17 november komen de Sint en zijn Pieten
naar Zottegem! Komt u ook?

We verwachten u vanaf 14 uur op de markt aan het
podium waar we samen de Sint opwachten. Voorafgaand
aan de komst van Sinterklaas kunnen de kinderen naar de
enige echte Zwarte Pietenschool waar ze - na een spoedcursus - als volleerde Pieten aan de slag kunnen! Kan u
gekke bekken trekken of jongleren als de beste, op een
éénwieler rijden of op uw handen staan? Dan bent u
beslist de toekomstige Piet die we zoeken!

Daar wordt aan de deur geklopt

Een wervelende familieshow voor jong (vanaf 3 jaar) en
oud.
Wat moet er nu eigenlijk écht bij je schoen staan zodat
Sinterklaas zeker je deurtje niet voorbij rijdt?
Is 'Sinterklaas kapoentje' het lievelingslied van Sinterklaas
of is het eerder 'Zie ginds komt de stoomboot'? Zijn al die
wortelen eigenlijk wel gezond voor ‘slecht weer vandaag’
en drinkt zwarte piet nu liefst prikwater of chocolademelk?

Eenmaal de Sint is aangekomen en we uit volle borst
hebben gezongen, blijft natuurlijk dé grote vraag: ‘Zijn er
dit jaar stoute kinderen …?’ Laten we samen alvast hopen
van niet …
Kan u er maar niet genoeg van krijgen?
Op woensdag 28 november om 15 uur staat een Sinterklaastheater op het programma in CC Zoetegem.

Op al deze vragen krijgen jullie een antwoord tijdens 'Daar
wordt aan de deur geklopt', een muzikale show waar je
mee MOET zingen EN dansen!
- woensdag 28 november om 15 uur, CC Zoetegem
- Inkom: - 12 jaar: 2 euro ; + 12 jaar: 5 euro
- Tickets via www.cczoetegem.be of
uitbalie@zottegem.be (09 364 69 33)
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Twinkeltje
ruilwinkel

Twinkeltje bestaat 3 jaar!

Onze ruilwinkel viert op 12 september zijn 3

verjaardag!
Om dit te vieren hebben we een ballonplooier uitgenodigd en zal iedere bezoeker van een lekker stukje taart
kunnen genieten. Iedereen welkom!
Ook in het najaar is Twinkeltje elke 3de maandag van de
maand geopend tot 18 uur i.p.v. tot 16 uur. Noteer alvast de
data: 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december.
de

Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het
geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse
overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het is
samengesteld op maat van het kind en van het gezin
waarin het opgroeit.
Meer weten wat er zoal verandert vanaf 1 januari 2019?
Kristien De Waele van Famifed (Federaal agentschap voor
de kinderbijslag) vertelt er u alles over op 27 september
om 19.30 in het Huis van het Kind Zottegem.

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.

Twinkelend verwenmoment
voor mama’s

Infoavonden voor (aanstaande) ouders

Ook in het najaar organiseren we opnieuw tal van
infoavonden voor (aanstaande) ouders zoals ‘Ouder zijn,
het is me wat’ (18 september), ‘Over protjes en potjes’
(16 oktober), ‘3, 2, 1 Start borstvoeding’ (6 november),
‘k ben 2 en ik zeg nee’ (13 november) en ‘EHBO bij kinderen’
(29 november). Op 11 oktober nodigen we graag Els
Diependaele van Via Promessa uit die een lezing zal geven
over ‘Hoogsensitiviteit bij kinderen’.
Voor al deze infoavonden dient vooraf te worden
ingeschreven.

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

Spelenderwijs

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’. Één keer per maand staat
een activiteit op de planning.
Zo werken we op 19 september samen met de kindjes in
de tuin, organiseren we op 17 oktober een fietsworkshop,
doen we op 31 oktober een leuke Halloweenwandeling,
knutselen we erop los op 21 november en krijgen we op 5
december opnieuw de Sint op bezoek! Hou onze
facebookpagina in de gaten voor al deze leuke gratis
activiteiten!

Infoavond voor kandidaat-onthaalouders

De Dienst Gezinsopvang van het OCMW Zottegem is op
zoek naar nieuwe onthaalouders. Daarom organiseren we
op donderdag 4 oktober om 19.30 een infoavond voor
kandidaat-onthaalouders in het Huis van het Kind
Zottegem. We geven u meer info over het statuut, het
wettelijk kader, het takenpakket en we laten een ervaren
onthaalouder aan het woord.
Inschrijven kan t.e.m. 20 september.

Infoavond ‘uw groeipakket’
door Famifed

Praktisch

Al onze activiteiten zijn gratis en zonder inschrijvingen!
Enkel voor de infoavonden dient u zich vooraf in te
schrijven via administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.

Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de
Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen.
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Zibo

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje

Iedere namiddag tijdens de schoolweek voorzien wij
speciaal voor de allerkleinsten opvang in ’t Droomwolkje.
In een warme en geborgen sfeer van de opvang kunnen
de kindjes na een drukke voormiddag op school een middagdutje komen doen. We gaan de kinderen ’s middags
ophalen aan de school na hun middagmaal. Nadat ze even
geslapen hebben en uitgerust zijn, mogen zij spelen en is
er een lekker vieruurtje voor de kindjes. Er is opvang
voorzien tot 18.30 uur in het ZIBO.
Instapdata schooljaar 2018-2019
- Maandag 3 september 2018
- Maandag 5 november 2018

Opvang schoolvakanties

W

ij voorzien tijdens de vakantieperiodes in het
Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO) elke
werkdag van 7 tot 18.30 uur allerlei leuke spelletjes voor de
kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
Inschrijfmomenten schoolvakantie 2018-2019:
- Herfstvakantie: vanaf maandag 1 oktober
- Kerstvakantie: vanaf maandag 26 november

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.

Kostprijs ZIBO

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

Opvang schoolvrije dagen

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

Contact

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

Zonnige
groetjes

grabbelen

van speelplein
’t Hemelrijk

Ook de grabbelpaszomer was een groot zomers feest!

We smulden en knutselden erop los in de Muze of onder
ons tentje in de tuin wanneer het te warm was. Bij de
zomerse temperaturen is er ook wel eens een waterballonnengevecht ontstaan.

Geland en bagage afgehaald. Nog een laatste blik

Onze grabbelpaszomer zit erop maar niet getreurd!
Tijdens de herfstvakantie zijn we terug met drie volledige
grabbelpasdagen. We gaan drie dagen terug in de tijd
helemaal tot in de Prehistorie!

achteruit en dan samen met mama en papa terug naar
huis. Nog vaak mijmerend over de geweldige reis naar ‘t
Hemelrijk starten we het nieuwe schooljaar.
De speelzomer nam op 2 juli een vliegende start met de
open speelpleindag. Waar jeugddienst en animatoren
maanden aan voorbereid hadden, kon eindelijk officieel
geopend worden met een feestelijk glaasje. Het betekende het begin van een succeszomer waarbij recorddagen
tot 150 inschrijvingen opliepen en veelvuldige waterspelletjes voor de nodige afkoeling zorgden. De troeven dit
jaar waren een opgesmukt terrein, originele activiteiten en
verfrissende uitstappen. Een pluim gaat evenzeer naar de
enthousiaste animatorenploeg, bestaande uit vrijwilligers,
die aandacht besteedde aan élk kind. De klemtoon werd
gelegd op de inclusiviteit van ’t Hemelrijk door de integratie van kinderen met een beperking en anderstaligen. In
de tweede week van juli organiseerden we zelfs voor het
eerst een talenkamp om niet-Nederlandstalige speelvogels
extra te ondersteunen.
Bedankt aan alle ingecheckte passagiers en graag tot een
volgende reis in de paasvakantie.
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Dag en
nacht

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

van de
jeugdbeweging

Op vrijdag 19 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging.

De feestdag voor tal van kinderen en jongeren die zich
elke week opnieuw met heel veel plezier in hun jeugdbewegingskledij hijsen. Op die dag tonen we met trots
ons engagement en zetten we het jeugdbewegingsleven
extra in de verf.

Ontbijt van 7 tot 9 uur aan het station

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

Op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen
zetten we die dag het engagement van de vele
vrijwilligers in de kijker. Meer dan 240.000 jongeren zetten
zich het hele jaar in om andere jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen en hun steentje bij te dragen aan
de maatschappij. Ook dit jaar zal er opnieuw samen
gevierd, gegeten, gezongen, geroepen ... maar vooral
gespeeld worden. Want spelen kunnen we als de beste!

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

’s Avonds krijgen de vrijwilligers van alle Zottegemse
jeugdverenigingen een gratis spaghetti en glaasje wijn, dit
om hen te bedanken voor hun vrijwillige inzet jaar in en
uit.

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

Na het lekkere eten, wordt aan de hand van onze jaarlijkse
quiz op zoek gegaan naar de slimste jeugdvereniging van
Zottegem. Inschrijven kan in groepjes van min. 4 en max. 6.

Ga je nog niet naar een jeugdvereniging?

Dag van de Jeugdbeweging speelt op zijn eigen manier.
We spelen met een grote portie jeugdbewegingsgevoel.
Iedere week, maand … staan we opnieuw klaar om leden
van de jeugdbeweging een dag mee op sleeptouw te
nemen. We boksen een activiteit in elkaar in thema, gaan
op uitstap, spelen een spel … geheel in de eigen stijl van
de jeugdbeweging. Spelen toont wie we zijn en daar zijn
we trots op!

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

Spelregels en scorebord kan je op deze link downloaden:
https://www.jonginzottegem.be/sites/default/files/wysiwyg/bosgolf_2.pdf
Het speelbos te Zottegem kan je vinden achter de fuifzaal
aan de Bevegemse Vijvers. In het speelbos staan enkele
leuke speelelementen: tipi, heuvel met tunnel, boomstammenzitjes, hindernissenparcours,…

en spelen we bosgolf

Je mag er vrij spelen, alleen vragen we om volgende spelregels te volgen:
- (Brom)fietsen zijn niet toegestaan.
- Gebruik de fietsrekken aan het begin van de parking.
- Het speelbos is geen hondentoilet! Honden blijven aan
de leiband en verwijder hondenpoep!
- Respecteer de natuur! Beschadig geen bomen en/of
planten.
- Trek geen bloemen, paddenstoelen, planten, ... uit.
- Het is verboden vuur te maken.
- Gooi geen afval in het bos maar in de vuilnisbakken of
neem het mee naar huis.
- Verwijder en neem al het spelmateriaal terug mee.
- Gebruik geen nietjes of duimspijkers in de bomen!
- Kamperen in het speelbos is verboden.

Sinds vorig jaar is een permanent bosgolfparcours aan-

gelegd in het speelbos. Net zoals bij het golfen, moet je
met een golfstok de bal in het putje krijgen, in zo weinig
mogelijk slagen. In het bos worden deze putjes grote putten en krijg je een dikkere stok, met een klomp aan. Dit
circuit begeeft zich in het speelbos. Aan het begin van het
speelbos staat aangegeven waar het circuit begint.
Het spel begint met het slaan van de bal richting de nummerbordjes.
Start bij nummer 1 aan de ingang van het speelbos. Wie
begint kan je met een blad-steen-schaar afspreken. Indien
team 1 is begonnen, mag team 2 altijd meteen daarna
slaan en omgekeerd.
Er zijn 10 verschillende putten of ‘holes’, die allemaal
aangeduid zijn met een nummerbordje. Hole per hole
probeer je de bal in de put te slaan. Daarbij tel je ook het
aantal slagen die je nodig hebt, om de bal in de hole te
krijgen. Hoe minder je moet slaan, hoe beter!
Je kan de bosgolfclubs en ballen uitlenen bij de jeugddienst (Beislovenstraat 4) en dit volledig gratis. Op de
jeugddienst kan je 20 golfstokken afhalen met bijhorende
ballen. Vijf stokken van elk kleur namelijk groen, geel,
blauw en rood.
Binnenkort kan je ook 4 bosgolfstokken uitlenen aan de
balie van de sportdienst (Bevegemse Vijvers 1) en dat
volledig gratis mits het afgeven van jouw pas tijdens de
uitlening.
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Kieskeurg
Zottegem
2.0

Op vrijdag 5 oktober kunnen de jeugd en alle andere
geïnteresseerden hun vragen afvuren op de toekomstige
beleidsmakers van onze stad tijdens Debattle. De jeugdraad legt de politici het vuur aan de schenen met heel wat
brandende stellingen en gevatte vragen. Naast
jeugdbeleid zijn er ook heel wat andere thema's die aan
de politici worden voorgelegd. Twee gespreksleiders, een
voor thema jeugd en een voor thema algemeen, zullen het
debat in goede banen leiden. Het debat zal plaatsvinden
in CC Zoetegem en start om 20 uur.

Samen kiezen
voor een jonge &
dynamische stad
5 oktober
CC Zoetegem, 20 uur

Jeugdraad Zottegem stelde tevens een ’Memorandum
Jeugd’ op om aan de politici hun bekommernissen voor de
komende 6 jaar te laten zien. Meer openbare ruimtes voor
kinderen en jongeren met specifieke vraag van een
skatepark, jeugdwerk blijvend ondersteunen, openere
communicatie en samenwerking, veilige verkeersinfrastructuur, een positief uitgangsbeleid, jeugdwerk voor
allen stimuleren en inzetten op mentaliteitswijziging op
vlak van milieu en duurzaamheid zijn de voornaamste
aandachtspunten. Wie het memorandum wil lezen, kan
het vinden op www.jonginzottegem.be.

Jeugdraad Zottegem zit gedurende de verkiezingskoorts
niet stil en wil met Kies-Keurig Zottegem de jongeren
klaarstomen op het (eerste) rode bolletje. Een verkiezingskrantje, een debat op 5 oktober met de Zottegemse
politici en een ‘Memorandum Jeugd’ moeten de Zottegemse jongeren helpen bij een Kies-Keurige stem.
Kies-Keurig is een verkiezingsproject van de Zottegemse
Jeugdraad. Zij wil de Zottegemse jongeren helpen om het
politieke landschap te ontdekken, maar wil ook Zottegemse politieke partijen adviseren over de behoeften
van jongeren.
In het verkiezingskrantje, dat in de brievenbus van alle 18tot 25-jarigen zal belanden, kunnen de jonge kiezers de
standpunten van de Zottegemse partijen nagaan. Ze
komen ook te weten wanneer ze op het stemlokaal
worden verwacht, wat ze moeten meenemen en hoe ze
geldig stemmen. Verder kunnen zij ook lezen wat de
jeugdraad belangrijk vindt voor de toekomstige
legislatuur.
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Activiteiten
herfstvakantie

M

aandag 29 oktober
Van 9 tot 12 uur maken we ons eigen vuurtje en gaan we
prehistorisch koken. s’Middags smullen we van onze historische maaltijd in de Muze-grot. In de namiddag, van 14
tot 17 uur, maken we onze eigen fossielen van buffels,
dino’s en reuze-insecten.

Meer info

Dinsdag 30 oktober
Van 9 tot 13 uur brengen we een bezoek aan het archeologisch museum in Velzeke. We verzamelen om 9 uur aan
het Provinciaal Archeocentrum in de Doolbosweg nr. 2 in
Velzeke. Daar gaan we als jager-verzamelaars op ontdekking in een wereld waar de natuur centraal staat en
overleven de belangrijkste dagtaak is. We leren werken
met een speer, pijl en boog. We leren vuur maken en ook
zelf stof weven om er onze eigen kleren uit te maken. We
eten ons lunchpakket op in een daarvoor voorziene ruimte
in het museum.
In de namiddag gaan we op wandelzoektocht richting de
Muze waar we, van 14 tot 17 uur, alle prehistorische dieren
gaan leren kennen. We maken zelfs onze eigen fossielen!

S

tedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
T 09 367 91 98 - http://jonginzottegem.be
Jeugdconsulente:
Hellen Volckaert - jeugddienst@zottegem.be.
Administratie:
Carine Van Den Dooren - speelplein@zottegem.be.
Jeugdprogrammator:
Aurélie Verlinden - aurelie.verlinden@zottegem.be.
Open:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Woensdag 31 oktober
Van 9 tot 12 uur maken we met onze prehistorische
wezens een stopmotionfilm. We bouwen grotten en een
kampvuur als decor en maken er één groot prehistorisch
avontuur van. s’Middags bekomen we even van ons avontuur en eten we samen ons lunchpakket op in de Muze.
Om 13.30 uur gaan we te voet richting zaal Rethorica waar
we naar de film ’Early man’ gaan kijken. ’Early man’ start om
14 uur en gaat over holbewoner Dug en zijn maatje
Zwijnkop. Wanneer hun vallei aangevallen wordt door de
machtige Lord Nooth moeten ze alles uit de kast halen om
hun thuis te redden. Dug is soms een beetje onhandig wat
hilarische taferelen oplevert. Wij hebben alvast zin om te
lachen en te grollen met Dug en Zwijnkop, jullie ook? Na
de film knutselen we tot 17 uur in de Foyer, naast de zaal
Rethorica. Daar kunnen (groot)ouders jullie komen
ophalen.
Voor een volledige grabbelpasdag betaal je 6 euro. Voor
een halve grabbelpasdag betaal je 3 euro. Inschrijven kan
online via de webshop of breng een bezoekje aan de
jeugddienst! Tot dan lieve holbewoners!
Wil je online reserveren voor de activiteiten?
Surf naar https://webshopzottegem.recreatex.be/
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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

Hatha Yoga
Evenwicht tussen
lichaam en geest

Kan ik Yoga beoefenen? Is Yoga goed voor mij?

Word ik daar leniger van, kalmer, gezonder, slanker,
sterker, jonger, zekerder van mijn stuk, gelukkiger?
Verbetert mijn spijsvertering? Zal ik minder uren slaap
nodig hebben? Vermindert mijn stress, mijn angst, mijn
depressie? Win ik enkele centimeters lichaamslengte?
Bereik ik een betere balans in mijn lichaam? Transformeer
ik mijn cellen? Verandert mijn levenshouding, mijn relatie
met mijn medemensen, met mijn omgeving? Versterkt
mijn immuunsysteem? Krijg ik nieuwe energie, innerlijke
rust? Verhoogt mijn concentratie? Breng ik eenheid tussen
mijn gedachten, woorden en daden? Verdwijnen mijn
spanningen? Ontdek ik mijn innerlijke vrede en vreugde?

Multimove
M

ultimove legt de basis voor een breed en gevarieerd
bewegen en rekent er op dat de ouders dit thuis
verderzetten.
Multimove biedt plezier, succesbeleving en 1000 kansen
om te bewegen. U leert creatief omgaan met eenvoudig
materiaal en gevarieerd bewegen, spelen en sporten.

Yoga is verbazingwekkend simpel en gemakkelijk uit te
voeren. Bijna geen inspanning is nodig. Mensen van élke
leeftijd kunnen Yoga volgen. Yogabewegingen zijn in
essentie rekkingen van de ledematen, vooral de benen en
voeten. Wanneer we ze uitvoeren op een vredevolle aandachtige manier zullen we ontspannen. Yoga helpt ons
lichaam te beschermen, zuivert ons. Yoga creëert ‘verbondenheid’, eenheid tussen lichaam-geest en levenskracht,
tussen u en uw eigen wezen, tussen u en de wereld.
Yoga leert u uw geest te concentreren, te verstillen en
toont u de weg naar de rust en de vrede die in u aanwezig
zijn, zoals de plant in het zaad.

Meer info

www.multimove.be

Kom proeven, ervaren, voelen, ondervinden…
Asana's (houdingen), Pranayama (ademhalingstechnieken),
Shatkarma (zuivering) Mudra's (handhoudingen), Surya
Namaskar (zonnegroet), Dharana (meditatie), Yoga Nidra
(relaxatie) ...

Data

Woensdag van 12.30 tot 13.30 uur
5, 12, 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober, 7, 14, 21 en
28 november en 5, 12 en 19 december
44

SPORT

Sportraad
zoekt

sportadviseurs m/v
Heeft u een mening over sport in de brede zin?
Heeft u een visie over sport gerelateerde thema’s?
Bent u actief in een sportclub of vereniging?
Bent u sportdeskundige of heeft u gewoon voeling met
sport?
Wilt u bepaalde doelgroepen meer kansen bieden binnen
de sport?
Wilt u de sportbeoefening bij de Zottegemse inwoners
helpen verhogen?
Dan bent u de man/vrouw die we zoeken!

Wat verwachten wij van u?

Als sportadviseur engageert u zich op vrijwillige basis en
wordt u uitgenodigd om gehoord te worden, te overleggen, te adviseren en uw visies te motiveren over
sportthema's die hun specifieke aandacht vragen. U
neemt dus deel aan bijeenkomsten over thema's die uw
sporttak en interesse aanbelangen.

Onze missie

Het samenbrengen van alle sportinitiatieven.
Het ontwikkelen en implementeren van visies over sport
gerelateerde thema's.
De burgerparticipatie verhogen.
Het formuleren van gefundeerde adviezen inzake
sportaangelegenheden.

Interesse?

Stuur dan uw kandidatuur naar
spordienst@zottegem.be en wie weet mogen we u de
volgende vergadering al verwelkomen!
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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 T 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.

Stedelijke sportdienst

Bevegemse Vijvers 1 - T 09 364 53 20
sportdienst@zottegem.be

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

BC/MVDS/NVA
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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 een 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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SOCIAAL HUIS

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. “k 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 een 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 middags
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 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
beweegcoach 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.
T 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
T 0476 91 61 60 of zottegem@bewegenopverwijzing.be.

KC
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GOED OM WETEN

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 - T 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 u 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
uw 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.oost-vlaanderen.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, Sint-Eligiusplein

zondag 17 juni

maandag 2 juli

KASTELENKUNSTROUTE

OPENSPEELPLEINDAG

Zie p. 34

Zie p. 51

CULTUURKARAVAAN

FILOSOFISCH TERRAS

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
Zie p. 35

14 uur, Kerk Erwetegem, Sint-Pietersplein

zondag 15 juli

zondag 24 juni

WIE BEN IK?

KASTELENKUNSTROUTE

Organisatie: PRH - Persoonlijkheid en Relaties
Inlichtingen: T 03 226 53 25, info@prh.be

Zie p. 34

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
Zie p. 36

20 uur, Triamant, Faliestraat 1

maandag 20 augustus

zondag 1 juli

VUURWERK

KASTELENKUNSTROUTE

Organisatie: stad Zottegem
Inlichtingen: T 09 364 64 64

Zie p. 34

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: T 0475 84 36 94

S-PLUS EN VFG FEESTEN!

Centrum Zottegem

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

maandag 27 augustus
FILOSOFISCH TERRAS
Zie p. 40

zondag 16 september
EGMONTEVOCATIE
Zie p. 14-15

zaterdag 1 september
BOMBELBAS FESTIVAL

Organisatie: VZW Bombelbas
Festivalweide Bevegemse Vijvers

zondag 9 september

Vrijetijdsmarkt

ONTDEK EEUWENOUDE EN MODERNE TECHNIEK
IN DE VAN DEN BORRES WATERMOLEN
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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