WOORD VOORAF

Beste Zottegemnaren
Voor wie het volgende jaar goed wil inzetten met een
portie cultuur, zet CC Zoetegem in dit magazine graag
enkele aanraders van het voorjaar in de schijnwerpers.
Neem daarnaast gerust ook eens een kijkje in het aanbod
van onze stedelijke kunstacademie en ontdek rond welke
thema’s hun leerlingen de afgelopen maanden hebben
gewerkt.

De eindejaarsperiode luidt het einde in van een
Zottegems jaar boordevol festiviteiten en evenementen.
2018 zal in de analen van onze stad belanden als het jaar
met heel wat serene herdenkingsplechtigheden rond
100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog, waarbij we
onze gesneuvelde helden op gepaste wijze hulde
brachten, en uiteraard met heel wat hoogstaande
culturele activiteiten in het kader van het Egmontjaar, met
het bloementapijt en het spektakel van de Egmontevocatie als schitterende apotheose.

Tot slot ondersteun ik graag nog de oproep van MantelzorgHub, een initiatief die de mantelzorgwerking in onze
stad verder uitbouwt en op zoek is naar enthousiaste
vrijwilligers voor hun nieuw project. Voelt u zich
geroepen? Ontdek er alles over in dit magazine.

Nu is het tijd om onze blik stilaan op 2019 te richten, maar
eerst kunnen we nog genieten van de sfeervolle eindejaarsperiode, met de kerstmarkt en onze winkelstraten als
place to be voor wie van de gezellige kerstsfeer wil
komen proeven.

Zo dames en heren, er staat u alweer veel leesgenot te
wachten. Ik eindig dit voorwoord graag met u een
spetterend en warm eindejaar toe te wensen en kijk er
naar uit om binnenkort met u te klinken op een
fantastisch, voorspoedig en bovenal gezond 2019!

Ook 2019 zetten we naar goede traditie feestelijk in, met
naast driekoningen uiteraard onze verschillende carnavalsoptochten. De creatieve leden van onze talrijke carnavalsgroepen zijn druk in de weer om er opnieuw een
onvergetelijke editie van te maken. Noteer dus zeker in
uw agenda.

Jenne De Potter
burgemeester
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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, algemeen directeur
T 09 364 64 52, koen.codron@zottegem.be
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Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de

D-Vision 2018 werd aanvaard.

gemeenteraadsvergaderingen van 18 juni en 17 september.

De oprichting van de Interlokale vereniging van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd
goedgekeurd.

18 juni

Het klimaatplan in het kader van het
Burgemeestersconvenant en het project Klimaatgezond
Zuid-Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd.

De oprichting van de Interlokale vereniging van de
Stedelijke Academie Beeldende Kunst, Zottegem,
Sint-Lievens-Houtem, Herzele werd goedgekeurd.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van IlvA op 25 juni 2018 werden goedgekeurd.

Aanvullende punten
-

De jaarrekening 2017 werd goedgekeurd.
De budgetwijziging 2018/1 werd goedgekeurd.
De jaarrekening 2017 van het AGB werd goedgekeurd.
De verkoop van de gronden in de Rijkestraat werd
goedgekeurd.

Stop de dief met de lokfiets!
Ophaling batterijen door stadsdiensten van Zottegem
Vandalisme van tijdens het weekeinde
Google Maps en straatnamen
Vervanging huidige bibliothecaris
Voorstel van besluit tot vrijwillige afbouw van het
Lokaal Opvanginitiatief

17 september

De adviesnota en de wenselijkheidskaarten van de
deelgemeenten Elene en Oombergen voor fase 4 van
trage wegen werden goedgekeurd.

Akte werd genomen van de budgetwijzigingen van de
kerkfabrieken Oombergen, Elene, Sint-Maria-Oudenhove,
Leeuwergem, Zottegem, Grotenberge en Bevegem.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoeren
parkeerverbod in de Kapellestraat ter hoogte van woning
33 werd ingevoerd.

De meerjarenplanwijziging van de kerkfabrieken SintMaria-Oudenhove, Oombergen, Leeuwergem, Grotenberge en Zottegem werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoeren
van een snelheidsbeperking van 50 km/u op de Provinciebaan (tussen Elenestraat en Windmolenstraat) werd
ingevoerd.

De opdracht voor de samenwerkingsovereenkomst
omgevingshandhaving met SOLVA werd toegewezen en
goedgekeurd.
De aktes grondinnemingen-deel 2 voor de rioleringswerken in de Wijnhuizestraat werden goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer,
snelheidsremmers in de Gentse Steenweg: parallelle
middengeleiders, werd ingevoerd.

Het ontwerp voor de rioleringswerken in de Bontestaat
werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, plaatsen
van snelheidsremmers in de Minnenbergstraat door
middel van Berlijnse rijbaankussens en plooibakens werd
ingevoerd.

De gratis grondafstand strook grond aan het Schilderken
werd goedgekeurd.
De gratis grondafstand aan de Ekelweg werd
goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het plaatsen van snelheidsremmers in de Lippenseweg door middel
van drie asverschuivingen werd ingevoerd.

De vestiging recht van opstal TC Zottegem Bevegemstraat werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/uur in de
Langestraat werd ingevoerd.

Het collegebesluit van 25 juni 2018 houdende goedkeuren
54 lestijden (Tivoli) buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 van de Stedelijke Basisschool
werd bekrachtigd.

Een aanvulling bij gemeenteraadsbesluit van 18 december
2017, Dance D-Vision 2018, invoeren tijdelijk politiereglement, inzetten van drones, werd goedgekeurd.

De verlofkalender schooljaar 2018-2019 van de Stedelijke
Basisschool werd goedgekeurd.

Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Dance
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Het nieuw academiereglement van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoeren
parkeerverbod in de Kleine Deinsbekestraat ter hoogte
van de halfgrondse afvalcontainers van het OCMW werd
ingevoerd.

Het Kader van overeenkomst Leren in alternatieve leercontext van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans werd vastgelegd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, parkeerplaats voor personen met een handicap in de Acacialaan
werd ingevoerd.

De capaciteiten per opleiding van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans werd vastgelegd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
invoeren van eenrichtingsverkeer in de Leopold III-straat
werd ingevoerd.

Het nieuw academiereglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst werd goedgekeurd.
De gedeeltelijke afschaffing van de voetwegen 22 en 36 in
de deelgemeente Godveerdegem en Grotenberge werd
voorlopig goedgekeurd.

Planologisch attest - Simoens - Knutsegemstraat.

Aanvullende punten

-

Het Lokaal Functioneel Fietsnetwerk werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, verduidelijken voorrangsregeling August De Rouckstraat
werd ingevoerd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, wijzigen
voorrangsborden Tweekerkenstraat werd ingevoerd.
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ALGEMEEN

Sluitingsdagen
stedelijke
diensten
tijdens
eindejaarsperiode

Zoals elk jaar sluiten een aantal stadsdiensten een paar

Zwembad
Het zwembad is gesloten van zaterdag 15 december
t.e.m. woensdag 2 januari ingevolge groot onderhoud.

Alle stadsdiensten en het Sociaal Huis
Alle stadsdiensten en het Sociaal Huis zijn gesloten op
dinsdag 25 en woensdag 26 december en op dinsdag
1 januari.

Bibliotheek
De bibliotheek is op maandag 24 en 31 december open
van 9 tot 12 uur, maar gesloten in de namiddag.
De bibliotheek is ook gesloten op woensdagnamiddag
2 januari.

dagen tijdens de Eindejaarperiode.

Dienst toerisme & Centrum voor Streekgeschiedenis en
Dienst Burgerzaken
De dienst Toerisme, het Centrum voor Streekgeschiedenis en de dienst Burgerzaken zijn gesloten op woensdagnamiddag 2 januari.

Het Huis van het Kind
Het Huis van het Kind is gesloten op maandag 24 december in de namiddag, dinsdag 25, maandag 31 december in
de namiddag en dinsdag 1 januari.
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Graven in
vryheydt …
4000 jaar (be)leven
in Zottegem

Nog tot 31 maart loopt een unieke tentoonstelling in het

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

AVE. Archeocentrum Velzeke.

Archeologische opgravingen in de Zottegemse stadskern
toonden aan dat hier 4000 jaar geleden al mensen leefden. Ook Kelten en Romeinen lieten er hun sporen na.
Tijdens de middeleeuwen bepaalden machtige kasteelheren het uitzicht en de ontwikkeling van dit marktcentrum in de Vlaamse Ardennen: de bekendste onder hen
was ongetwijfeld, graaf Lamoraal van Egmont (1522-1568).

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

Veilig
rijden

in de winter

E

Pas uw rijstijl aan!

lk jaar opnieuw brengen sneeuw en ijzel behoorlijk wat
automobilisten in de problemen, met tientallen slip- en
glijpartijen tot gevolg.

- hou meer afstand tot uw voorganger
- probeer zo veel mogelijk af te remmen op de motor en
weinig met uw rempedaal
- geef weinig gas bij het optrekken, anders zullen de
wielen slippen en verliezen ze grip
- schakel vlot over naar een hogere versnelling om de
aandrijfkracht op de wielen te verminderen
- voer geen bruusk stuurmanoeuvre uit

Neem de nodige voorbereidingen

- maak uw wagen winterklaar, voorzie de nodige winteraccessoires zoals anti-vriesproducten, ijskrabber, anti-ijsdek, … Met de juiste winterbanden verhoogt u de
veiligheid en maakt u de kans op slippen kleiner.
Winterbanden zijn echter geen garantie dat je niet meer
kan slippen
- maak ruiten en koplampen ijs- en sneeuwvrij. Het verhoogt niet alleen uw zicht, maar ook uw zichtbaarheid
- ontdoe het dak van de wagen van sneeuw

Pas je snelheid aan!

Bij een nat wegdek is de remafstand minstens twee keer
zo lang dan bij een droge weerstoestand. Ligt er sneeuw
dan wordt de remafstand vier keer langer. Voor u het
weet bent u tientallen meters aan het glijden!

Hou er rekening mee dat de gebruikelijke rit veel langer
kan duren. Neem enkele warme dekens mee en eventueel
drank en voedsel. Zorg ook voor regelmatige pauzes en las
bij concentratieverlies een stop in.
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Nieuw
aangiftesysteem

U moet erop toezien dat uw aangifte up-to-date is, door
deze ten minste jaarlijks te valideren.
Zoals voorzien is door de Europese Verordening
Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet u
eveneens de verplichting op om een register van uw
beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit register
moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de
Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL) om
haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit
te voeren. Dit register zal een schriftelijke vorm aannemen,
al dan niet elektronisch, en moet worden bijgewerkt.

voor
bewakingscamera’s
Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt

aan de ingang van uw woning, in een supermarkt, of zelfs
op een industriële site, let op! Op 25 mei 2018 traden de
wijzigingen met betrekking tot het gebruik van
bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen uw
bewakingscamera’s te worden aangegeven bij de politiediensten.
Vóór 25 mei moest elke bezitter van bewakingscamera's
zijn camera's aangeven via het elektronisch loket van de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (CBPL). Vanaf vandaag moeten bewakingscamera's worden aangegeven via een elektronisch loket
dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt
(www.aangiftecamera.be).

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de
burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera
installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden:
hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register
moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat
als dusdanig niet betekent dat men de personen mag
filmen zonder hun toestemming).

Nieuwe aangifte: wat heeft u nodig?

Wat houdt dit in?

De aangiften van bewakingscamera's moeten elektronisch
worden ingediend (zoals onder het vroegere systeem) via
de volgende link: www.aangiftecamera.be.
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 (zoals wanneer u uw
belastingsaangifte via tax-on-web wil indienen). Indien u
een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het
dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.
Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem?
Contacteer de helpdesk ’camera’ van maandag tot vrijdag
tussen 9 en 17 uur op het nummer 02 739 42 80 of via
helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

De aangiften van uw bewakingscamera's zijn gratis.
Wilt u een nieuw camerabewakingssysteem installeren?
Geen probleem! U moet uw systeem aangeven op de
nieuwe applicatie, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien.
U had uw bewakingscamera's reeds aangegeven op het
elektronisch loket van de CBPL? Om uw gegevens bij te
werken, moet u uw camera's eveneens aangeven op deze
nieuwe applicatie. Er werd een overgangsperiode van
twee jaar voorzien om u de tijd te geven dit te doen; u
heeft dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat
dit punt betreft.
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Moet ik het
antwoordformulier
invullen

Contact
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

als ik een P.V. voor
een verkeersinbreuk
ontvangen heb?

Openingsuren

Bij het P.V. zit steeds een antwoordformulier bijgesloten.

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

U hoeft dit formulier slechts in te vullen indien:
- u de overtreding betwist;
- u niet de eigenaar van het voertuig bent;
- er geen bedrag in het proces-verbaal staat (voor zware
overtredingen).

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

Onze waarden

Beleefdheid - Professionalisme - Respect
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Stad
Zottegem
wil zich
maximaal
voorbereiden
op een mogelijke
elektriciteitschaarste

Tijdens de koudere maanden verbruiken we met z’n allen

Hoe gaat een mogelijke afschakeling
in zijn werk

meer elektriciteit. Als al onze voorzieningen dan niet
genoeg stroom produceren of we kunnen niet genoeg
stroom invoeren uit onze buurlanden, dan kan er een
stroomtekort ontstaan.

Bij een gecontroleerde afschakeling zal eerst zone 8 aan
bod komen, bij een volgende afschakeling zal zone 7 zonder elektriciteit worden gezet, dan zone 6, dan zone 5 …
Bij een internationaal energieschaarsteprobleem wordt dit
beurtsysteem omgedraaid en zal zone 1 eerst aan bod
komen.
Bij iedere gecontroleerde afschakeling zal zeven dagen op
voorhand een verwittiging in de media verspreid worden,
wat de burgers de kans moet geven om zich aan te
passen en energiebesparender te werk te gaan. Mogelijk
zullen dan ook verbodsmaatregelen worden opgelegd
door de hogere overheid. Indien deze waarschuwing niet
volstaat, dan zal de Minister 24 uur op voorhand de
beslissing tot gecontroleerde afschakeling nemen en dat
communiceren.

Om te vermijden dat dit gebeurt, heeft de federale overheid een afschakelplan uitgewerkt. België werd ingedeeld
in 8 schijven, die om beurt zonder stroom kunnen worden
gezet tijdens de piekuren (van 17 tot 20 uur). Ook de stad
Zottegem heeft voorbereidingen getroffen. De
veiligheidscel heeft een bijzonder noodplan uitgewerkt
waarbij alle risico’s in kaart werden gebracht.
De kans dat het afschakelplan deze winter in werking
treedt, is groter dan de voorbije jaren. Zo zullen in de
maand november 6 van de 7 nucleaire centrales (kerncentrales) geen stroom kunnen leveren. Deze centrales worden onderhouden of zijn defect.

Energiebesparend

Ook Zottegem zit net zoals alle steden en gemeenten in
het afschakelplan. Het grootste deel van ons grondgebied
zit in zone 4. Een beperkt aantal straten zitten in zone 7 en
8. Meer info over welke straat in welke zone ligt vindt u op
afschakelplan.eandis.be.

Belangrijk is dat vanaf midden oktober de FOD economie
is gestart met een grootschalige informatiecampagne
rond energiebesparing en zuinig omgaan met energie
teneinde energieschaarste te vermijden.
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Als stadsbestuur zullen we daar uiteraard volledig onze
schouders onderzetten. Voor meer info kan u nu al terecht
op onder meer www.energiesparen.be.
Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, is het zelfs goed
mogelijk dat er zelfs geen afschakeling nodig zal zijn. In
ieder geval is er geen reden tot paniek.

Enkele praktische tips
om uw energieverbruik te verminderen:

Gouden
Gids en
Witte Gids

Verlichting
De verkoop van gloeilampen is al een tijdje verboden,
toch zijn er nog heel wat in gebruik. Vervang gloeilampen
door energiezuinige spaarlampen of LED-lampen. En nog
belangrijker: doe het licht uit waar geen verlichting nodig
is.

Sluipverbruik
Tot 10% van het elektriciteitsverbruik in uw woning is te
wijten aan stille verbruikers (lampjes, tijdsaanduidingen, …)
die dag en nacht wat energie nodig hebben. Zet die apparaten zoveel mogelijk volledig uit met de aan-/uitknop of
via een stekkerdoos. Door het sluipverbruik in te perken,
kunt u tot 150 euro per jaar besparen.

Uitschrijven
A

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

Televisie en decoder
Alle nieuwe televisietoestellen hebben een energielabel.
Plasmaschermen verbruiken meer dan lcd-tv’s met LEDachtergrondverlichting. De decoder voor digitale televisie
verbruikt vrij veel energie. Beperk het ‘sluipverbruik’ en
schakel de toestellen volledig uit als u geen tv-kijkt of
geen opnames gepland hebt. Kijk ook na of uw toestel
geen energiezuinige (stand-by)modus heeft die het
sluipverbruik kan verminderen.

Gebuikt u de gids niet meer? Schrijf u dan uit via de link:
https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek.
Wie zich uitschrijft voor 15 april, zal bij de volgende
bedelingen geen exemplaar meer ontvangen.
Bedrijven en adressen opzoeken kan op ecologische
manier via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

Wassen, drogen en strijken
Wassen op 30° levert zeer goede wasresultaten op en
bespaart elektriciteit. De droogkast is een ware energievreter. Met een A-label toestel daalt het verbruik echter al
met de helft. Ook buiten de zomermaanden kan de was
vaak op een rekje of buiten gedroogd worden. En is
strijken niet uw favoriete bezigheid? Probeer dit dan tot
een minimum te beperken door de droge was onmiddellijk
op te plooien en de stukken apart te leggen.
Koelen en vriezen
Er mogen alleen nog koelkasten en diepvriezers met een
A+-label verkocht worden. Laat uw koelkast of diepvriezer
niet langer open dan nodig en ontdooi uw diepvries regelmatig. Een ijslaag van 2 mm geeft namelijk al een meerverbruik van 10%.
Meer info over energiebesparende maatregelen vindt u op
www.energiesparen.be
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Betaal
minder

die tijdens de energieveiling op 5 februari de beste prijs
kan bieden, is de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe
groter de korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen
met een beperkt verbruik kunnen ook deelnemen.
Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan 36.500
Vlaamse gezinnen en meer dan 1.200 bedrijven respectievelijk gemiddeld 206 en 305 euro besparen op hun energiefactuur. Ook dit jaar is het doel weer zoveel mogelijk
Oost-Vlamingen groene, goedkope energie aan te bieden.

voor groene stroom
Wilt u besparen op uw energiefactuur en tegelijkertijd

uw steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan
mee met de achtste groepsaankoop voor groene stroom
en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Zottegem werkt mee!

Schrijf u vóór 5 februari 2019 in via www.samengaanwegroener.be. Inschrijven kan vanaf 3 december 2018 en is
gratis en volledig vrijblijvend. U krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op uw opgegeven verbruik.
Vindt u het voorstel interessant, dan accepteert u het
aanbod tot en met 30 april 2019. De Provincie regelt de
overstap naar uw nieuwe leverancier.

Ook de Stad Zottegem ondersteunt dit initiatief. Wie hulp
wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij het gemeenteloket.
Neem zeker uw laatste jaarafrekening mee! Daarin staan
immers alle gegevens die we nodig hebben om uw
inschrijving in orde te brengen.

Goedkopere energie via groepsaankoop

Gratis infolijn: T 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Meer info

Met deze groepsaankoop ondersteunt de Provincie OostVlaanderen haar inwoners bij de overstap naar groene en
scherp geprijsde energie. Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie een lage prijs
bedingen voor groene elektriciteit en gas. De leverancier

Gemeenteloket:
Milieudienst Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7.
Elke weekdag van 9 tot 12 uur of na afspraak:
T 09 364 65 13, milieudienst@zottegem.be.
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Woningkwaliteit
U bent huurder
van een woning
A

ls u als huurder vragen heeft over de kwaliteit van uw
huurwoning, kan u daarmee terecht bij de dienst wonen
van de stad. Indien u vermoedt dat uw huurwoning niet
conform de Vlaamse Wooncode is, heeft u als huurder het
recht om via de stad een woningkwaliteitsonderzoek aan
te vragen bij de Vlaamse overheid. Het doel van zo’n
onderzoek is om na te gaan in welke staat de woning
werkelijk is en indien er problemen worden vastgesteld,
de eigenaar van de woning aan te moedigen om de
gebreken weg te werken en de woning opnieuw in orde
te zetten, zodat u onbezorgd in een kwalitatieve huurwoning kan blijven wonen.

is, kan u een conformiteitsattest ontvangen, dat bewijst
dat uw woning in orde is. Dat C-attest blijft 10 jaar geldig.
Verhuurt u een woning die niet in orde is, dan kan het zijn
dat uw huurder een woningkwaliteitsonderzoek komt
aanvragen bij de stad en een ambtenaar van de Vlaamse
overheid dat komt vaststellen. U wordt dan in kennis
gesteld van de resultaten van het onderzoek en kan
beroep doen op uw hoorplicht. U kan op die manier ook
uw verhaal brengen en er kan samen gezocht worden
naar oplossingen voor de problemen die worden vastgesteld.
De dienst wonen beoogt steeds een win-win situatie voor
beide partijen: een kwalitatieve huurwoning, zodat huurder en verhuurder op beide oren kunnen slapen.
Indien de woning niet binnen de afgesproken termijn in
orde gebracht wordt, kan de burgemeester de woning
ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. De woning wordt
dan door de Vlaamse overheid opgenomen op de VIVOO
lijst en dan dient er heffing betaald te worden. Wanneer
het echt de spuigaten uitloopt, kan zelfs de Vlaamse
Wooninspectie langskomen en dreigen mogelijks
gerechtelijke procedures.

Er bestaan echter heel wat fabeltjes over het ongeschikt
en/of onbewoonbaar verklaren van woningen. Zo
betekent een advies tot ongeschiktheid niet altijd dat de
woning ook effectief ongeschikt verklaard wordt. En is het
niet zo dat een ongeschikte woning recht geeft op voorrang bij de toewijzing van een sociale woning.
Het is dus best, indien u twijfels heeft over de kwaliteit
van uw woning om u grondig te laten informeren over de
mogelijke gevolgen van een procedure ongeschiktheid/
onbewoonbaarheid, zowel voor de huurder als de
verhuurder.

U bent de verhuurder van een woning

Als verhuurder van een woning, heeft u de plicht om uw
woning in orde te brengen conform de eisen van de
Vlaamse Wooncode. Gaat u een woning voor het eerst
verhuren? Verandert uw huurwoning van huurder? Dan is
dat het ideale moment om bij de stad een woningkwaliteitsonderzoek aan te vragen. Als de woning in orde
15
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Infosessies
wonen

Wonen is een belangrijk onderdeel van ons leven en

omvat vele aspecten. De stad engageert zich om de
burgers zo goed mogelijk te informeren over zowat alle
aspecten van wonen in Zottegem: de mogelijke premies
wanneer u gaat verbouwen, vragen omtrent woningkwaliteit, tips rond preventieve woonzorg (brandpreventie, gezond binnenmilieu, inbraakpreventie, …), informatie
over duurzaam wonen, …

Sociaal
huis

Dit najaar organiseerden we opnieuw 2 infosessies rond
wonen. Op 24 oktober zorgde de brandweerzone Vlaamse
Ardennen voor een infoavond Brandpreventie & ‘Wat te
doen bij brand’. Heel wat praktische tips werden
meegegeven om brand te voorkomen, maar ook om de
eerste nodige stappen te zetten in geval een brand toch
uw woning treft. De aanwezigen ontvingen een gratis
rookmelder. Er zal nu verder worden gewerkt aan een
brochure, waarin de info van die avond wordt samengebracht en die onder de burgers kan worden bedeeld.

Het Sociaal Huis vindt u aan de Deinsbekestraat 23.

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

Dienst

Op 13 november werd in het kader van de Actieweek
‘Gezond binnen’ een infoavond georganiseerd door de
dienst wonen in samenwerking met Logo Gezond+ en de
vzw Goed Wonen rond alle aspecten van binnenmilieu en
in het bijzonder over vocht & schimmelvorming in de
woning en hoe verwarmen en verluchten daarbij kunnen
helpen. Er werd die avond ook een proefproject opgestart
waarbij mensen met vocht in hun woning een hygrometer
meekregen naar huis en hierdoor meestappen in een
begeleidingstraject om het vocht in hun woning weg te
werken. Wie nog interesse heeft in zo’n begeleidingstraject, kan zich steeds informeren op de dienst wonen.

wonen
D

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

Ook in het voorjaar van 2019 plannen we opnieuw 2 infosessies. De concrete data en onderwerpen zijn op moment
van deadline van dit stedelijk infoblad nog niet gekend.
We verwijzen u voor meer info graag naar de stedelijke
website en de lokale pers waar we deze zullen aankondigen.

Facebook

Dienst wonen, Administratief Centrum Sanitary, 2de
verdieping, Gustaaf Schockaertstraat 7.
Liefst na afspraak op T 09 364 64 95 of
wonen@zottegem.be.

L

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

Kerstshopping
en kerstmarkten

Naar jaarlijkse traditie wordt tijdens de eindejaarsperiode

Kerstshopping

het centrum van onze stad ondergedompeld in ware
kerstsfeer.

Op zaterdagen 22 en 29 december zijn de winkels open
van 10 tot 18 uur.
Op zondagen 23 en 30 december zijn de winkels open van
14 tot 18 uur.

Kerstmarkten

Vanaf 8 tot en met 30 december is er de permanente
kerstmarkt (houten chalets op de Markt) en op zondag 16
en 23 december is er de kerstmarkt met de traditionele
kerstmarkttentjes (Heldenlaan, Markt en Zavel). Hier kan
men genieten van heel wat lekkernijen en kan je zeker en
vast een fantastisch kerstcadeau op de kop tikken!
Dit jaar is de organisatie van de permanente kerstmarkt
opnieuw in handen van de stad Zottegem die hierin wordt
ondersteund door de kerstmarktwerkgroep die
afgevaardigd werd vanuit de middenstandsraad.
Zij toveren onze Markt om tot Egmonts winterdorp!

In het weekend van 22 en 23 december rijdt een ‘kerst’trein langs alle Z-parkings om de bezoekers op te pikken.
En natuurlijk maakt ook de kerstman, met paard en koets,
zijn opwachting!
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MIDDENSTAND

Wekelijkse
dinsdagmarkt
Wijzigingen op
Kerst en Nieuwjaar

De wekelijkse dinsdagmarkt van 25 december en

1 januari wordt verplaatst naar maandagvoormiddag
23 december en 31 december.
De uren zijn dezelfde als de dinsdagmarkt (8 tot 12 uur).
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Zottegem
in het
teken
van Driekoningen
en carnaval

liederen te zingen. Vanaf 14 uur bezoeken ze herbergen
waar gratis wafels of broodjes worden aangeboden aan
het publiek.
Met spitsvondige teksten op oude kerstwijsjes hekelen
zij plaatselijke, nationale en politieke toestanden.

Begin januari staat Zottegem telkens weer op zijn kop.

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

Uurrooster Drie Koningen van de Zottegemse
Macekliersgilde vrijdag 4 januari
13.30 uur woonzorgcentrum Sint-Franciscus Opbrakel
14.30 uur woonzorgcentrum Huize Roborst
15.30 uur woonzorgcentrum Bruggenpark
16.30 uur woonzorgcentrum De Vlamme
17.35 uur Gildenhuis Zottegem centrum
18.40 uur Café Lapaige Zottegem centrum
19.50 uur De Luchtbal Strijpen
21.00 uur Meileken Zottegem Station (Taptoe)

Donderdag 3 januari

Zottegem-centrum. Sleuteloverhandiging.
De symbolische stadsleutel zal officieel door de burgemeester worden overhandigd aan Prins Carnaval om
20.11 uur in de cafetaria van het Woonzorgcentrum
Egmont.

Vrijdag 4, zaterdag 5 en
zondag 6 januari

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

Uurrooster Drie Koningen van de Zottegemse
Macekliersgilde zaterdag 5 januari
11.30 uur woonzorgcentrum Neerhof Elst
15.00 uur woonzorgcentrum De Bron
15.50 uur Driebunderhof Grotenberge
16.35 uur Café Den Engel Grotenberge
17.10 uur Café Imeland Leeuwergem
20 uur
Huis te Oudenhove Sint-Goriks- Oudenhove
(taptoe)

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari zal het de drieëndertigste keer zijn dat de Drie Koningen van de Zottegemse
Macekliersgilde hun mooiste gewaden uit de kast halen en
trekken enkele leden rond om in het centrum hun kerst-

De Sterzingers gaan op 6 januari voor de vierendertigste
keer op stap met goud, wierook en mirre, al zingend met
muzikale begeleiding brengen we de kerstboodschap
onder de mensen.
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Uurrooster Koninklijke Hoogheden en hun herders zondag
6 januari
AZ St-Elisabeth
10 uur
11 uur
St-Franciscusinstituut Velzeke
15.30 uur Woonzorgcentrumcentrum Egmont
16.30 uur Café Imeland Leeuwergem: speciaal voor
verklede kinderen
17.15 uur Café Den Engel Grotenberge
18.45 uur Café De Hert Erwetegem
19.30 uur Café Bloemfontein Sint-Goriks-Oudenhove
20.15 uur Zangstonde aan de kerststal op de Markt
21.15 uur Café De Luchtbal Strijpen
22 uur
Café De Kring Zottegem cenrtum (taptoe)

Vrijdag 4 januari

Sint-Goriks-Oudenhove.
Stoet en koninglopen
Inschrijvingen:
- tot 3 januari om 18 uur in café Huys ’t Oudenhove,
Kruiswaterplein 1
- op 4 januari in het Ontmoetingscentrum vanaf 18 tot
20 uur
Vertrek stoet: om 20.30 uur op het Traveins
Prijsuitreiking om 01 uur in het Ontmoetingscentrum van
Sint-Goriks-Oudenhove
Inlichtingen: T 09 361 04 29 - M 0468 10 97 74

Kazernstraat - Stationsplein - Stationsstraat - Markt Heldenlaan (rechts naar beneden) - ontbinding van de
stoet aan ’t Hof.
De verklede groepen en deelnemers aan de stoet moeten
zich laten inschrijven op de dienst toerisme, Markt 1:
- op 3 en 4 januari van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
- op zaterdag 5 januari van 10 tot 12 uur en van 14 tot
15 uur.
Bij de inschrijving wordt het deelnemingsreglement
meegegeven.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden omstreeks 23 uur in de
fuiftent van radio Mfm of op het mobiel podium op het
marktplein.

Velzeke.
Kindercarnaval
OC Velzeke, 15.30 tot 18.30 uur
Inkom: 4 €
Animatie, kindergrime en dansinitiatie
De ouders, familie en vrienden van de deelnemende
kinderen zijn welkom - gratis toegang.
Zitplaatsen worden voorzien.

Zondag 6 januari

Zottegem-centrum.
Kindercarnaval
Alle ingeschreven kinderen ontvangen een naturaprijs.
Belangrijke geldprijzen worden toegekend aan groepen
met versierde wagens en worden dus beoordeeld door
een jury. Alle kinderen die deel uitmaken van zo ‘n groep
krijgen vanzelfsprekend een cadeautje.

Zaterdag 5 januari

Zottegem-Centrum.
Carnaval
Minimum € 12.000 aan geldprijzen.
De reclamewagens vertrekken om 18.15 u. in de Kastanjelaan. Onmiddellijk hierna komen de carnavalisten.

Er worden opnieuw een jeugdprins & jeugdprinses
verkozen. De kinderen die hieraan wensen deel te nemen,
dienen dit te melden aan de inschrijvingstafel in café
Meileken tussen 13.30 en 14.15 uur.

De reclamewagens stellen zich op in de Kastanjelaan,
tussen de Broeder Mareslaan en de Jules Lootenslaan. Zij
kunnen ter plaatse inschrijven tussen 17 en 18 uur. Wie zich
dan niet gemeld heeft, wordt niet meer toegelaten.
Kostprijs: € 30 per wagen (+ € 15 per aanhangwagen);
€ 15 per moto
De carnavalisten verzamelen in de Zwembadstraat.
Wegwijzer: Kastanjelaan - Godveerdegemstraat - Léonce
Roelsstraat - Sint-Annastraat - Frans De Beckstraat Gustaaf Schockaertstraat - Burgemeester Firmin De
Meyerstraat - Meerlaan - Hoogstraat - Zavel - Trapstraat -

Programma:
Inschrijving: 13.30 - 14.15 uur in café Meileken, Stationsplein
9-10.
Hier zal een schminkstand worden opgesteld, waar de
kinderen zich kunnen laten grimeren.
Alle kinderen verzamelen in Café Meileken (Stationsplein)
tussen 13.30 en 14.15 uur.
Vertrek kinderstoet: 14.15 uur op het Stationsplein
Opgelet: nieuw parcours met nieuwe aankomstplaats!
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Vrijdag 11 januari

Vanaf 15 uur in feestzaal Bevegemse Vijvers, Kindercarnavalshow met Jens De Matroos.
Tijdens de pauze verkiezing van de Jeugdprins en
Jeugdprinses.

Erwetegem.
Stoet
Inschrijving: Café De Hert vanaf 18 tot 19 uur
Stoet vanaf 20.11 t.e.m. 22 uur
Vertrek stoet: vorming van de reclamestoet en de praalwagens om 19.45 uur in de Ragestraat
Ontbinding stoet: Klemhoutstraat
Prijsuitreiking praalwagens rond 01 uur in feestzaal
Le Miracle aan de Smissenhoek te Erwetegem
Inlichtingen: M 0474 32 34 57 (Ertegems Carnavalcomité)

Maandag 7 januari

Zottegem-centrum.
Carnaval- & dansnamiddag voor de senioren
Feestzaal Bevegemse Vijvers - deuren open om 13 uur.
Vanaf 14 uur is er koffietafel.
Voor de muzikale animatie zorgt Leo’s Lifeband van 14.45
tot 19 uur.
Onnodig te vertellen dat deze musicus borg staat voor
een aangename namiddag, vol vrolijke muziek, zang en
dans.
Het toegangsgeld bedraagt € 6 per persoon, bijhorende
koffietafel (koffie + boterkoeken) inbegrepen.
Kaartenverkoop: dienst toerisme, Markt 1, T 09 364 64 64

Zaterdag 12 januari

Sint-Maria-Oudenhove.
Driekoningenstoet
Inschrijving: café De Kroon van 17.30 tot 18.30 uur
Vertrek stoet: Pijperzele om 19.30 uur
Prijsuitreiking: café ’n Haze, Faliestraat, om 00.30 uur
Prijzenpot: 4.500 €
Inlichtingen: T 09 360 68 08

Iedereen die verkleed is, krijgt een gratis drankbonnetje
van € 1,50.
De Seniorenkeizer Vic en Seniorenkeizerin Claudine
nodigen uit ten dans.

Zondag 13 januari
Grotenberge.
Popverbranding
Kerkplein om 19 uur

Voor iedereen zijn er prachtige, unieke carnavalmedailles,
hoedje en serpentines, … voorzien.
Keizer en Prins Carnaval zijn vanzelfsprekend ook van de
partij.

Maandag 14 januari

Zottegem centrum.
Sleutel teruggave
De symbolische stadssleutel wordt officieel teruggegeven
aan de heer burgemeester om 20.11 uur in de raadzaal van
het stadhuis.
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Kermissen
2019

We lijsten hieronder de data van alle kermissen in 2019
voor u op.

Leeuwergem
30 juni - 15 september

Zottegem centrum
9 juni -18 augustus

Oombergen
10 februari - 21 juli - 6 oktober

Elene
24 maart - 8 september

St.-Goriks-Oudenhove
5 mei - 13 oktober

Erwetegem
25 augustus - 17 november

St.-Maria-Oudenhove
21 april - 9 juni - 1 september

Godveerdegem
27 januari - 29 september

Strijpen
21 juli - 1 december

Grotenberge
30 juni - 20 oktober

Velzeke
23 juni - 6 oktober
22

CITYMARKETING

Huis van
De Kerstman

De Kerstman houdt open deur in de het stadhuis op de
Markt. Alle kinderen zijn er welkom voor een knuffel en
een presentje.
U kunt de Kerstman bezoeken op zaterdag 15 en
22 december, telkens van 15 tot 17 uur.
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Glasvlag
aan academie

De laatste jaren werden heel wat kunstwerken in de

publieke ruimte gerealiseerd. We denken hierbij aan onder
meer het unieke tegeltableau op de hoek Meire/Ledebergstraat, de schitterend sculptuur op de OCMWcampus, de ijsvogel in het Beislovenpark en aan de graffitikunst aan de bibliotheek en op de parking Molenstraat.

steentje, wat aarde, … Dit verwerkte hij voor elke
gemeente in een glazen vlag. Hiermee schrijft hij zich in de
traditie van een vlaggencultuur. De driehoekige vorm van
de vlag doet ook denken aan een scherf … En scherven
brengen geluk!

Recent kwam daar ‘de glasvlag’ bij. Dit kunstwerk werd
door de provincie Oost-Vlaanderen aan alle Oost-Vlaamse
steden en gemeenten geschonken, met het warme
verzoek het een mooi plek te geven.

Honoré d’O heeft ook een sterke affiniteit met Zottegem.
Hij bracht hier zijn jeugd door en hij was een van de eerste
leerlingen bij de heropstart van de stedelijke academie
beeldend kunst in 1972.

Het kunstwerk werd gerealiseerd door de internationaal
gerenommeerde Oost-Vlaamse kunstenaar Honoré d’O
(1961, Oudenaarde als Raf Van Ommeslaege en 1984, Gent
als Honoré d'O).

Logisch dus dat de ‘glasvlag’ zijn plek kreeg aan de gevel
van de academie.

Hij werkt in zijn installaties vaak met alledaagse materialen. Voor deze opdracht speelde hij met de idee van een
‘thuis’ en sprokkelde in elke gemeente een fragment: een

DL & PN

24

CULTUUR

Vrijetijdsaanbod

ook voor mensen met
een bescheiden
inkomen

2. Deelname aan het Zottegemse verenigingsleven:
a. bestaande uit lidgelden, inschrijvingsgelden
(max € 300/per jaar/per persoon).
b. materialen nodig voor het deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod naar keuze (max € 150/per jaar/per
persoon).

Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een

instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport- of
cultuurvereniging.

Deze korting kunt u enkel verkrijgen via de toeleider in uw
sport, jeugd en/of culturele vereniging, vraag hen er zeker
naar.

Veel mensen vallen hierdoor uit de boot en kunnen moeilijk of niet deelnemen aan leuke activiteiten in Zottegem.
De stad Zottegem werkte daarom het systeem van de
MIA (Mensen In Armoede)-korting uit.

Hoe

1. Aanvraag korting binnen de vrijetijdsdiensten Zottegem
Om de korting te verkrijgen op de gangbare tarieven binnen jeugd-, sportdienst en CC Zoetegem kan je als persoon met een RVV-statuut zelf contact opnemen met de
vrijetijdsdiensten:

Voor wie?

De MIA-korting is in het leven geroepen om inwoners van
Zottegem met een bescheiden inkomen aan te moedigen
om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten:
- alle inwoners met een RVV-statuut
- personen die via een erkende toeleider hun weg hebben
gevonden naar het vrijetijdsaanbod in Zottegem.

2. Aanvraag korting binnen de Zottegemse verenigingen
Wens je meer info over de MIA-korting als vereniging of
lid van een vereniging, kunt u contact opnemen met de
bevoegde vrijetijdsdiensten.

Het RVV-statuut is bedoeld voor mensen met een
moeilijke financiële gezinssituatie.
Het wordt weergegeven met de nummer 1 op de klevertjes van de mutualiteit.

Vragen

- voor cultuur / CC Zoetegem
cultuurcentrum@zottegem.be - T 09 364 69 33
- voor jeugd
jeugddienst@zottegem.be - T 09 367 91 98
- voor sport
sportdienst@zottegem.be - T 09 364 53 22
- voor SABK
secretariaat.sabk@zottegem.be - T 09 364 64 82
- voor SAMWD
secretariaat@samwdzottegem.be - T 09 364 64 35

Wat

Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een
korting van 50%:
1. Op tarieven binnen de Jeugd-, Sportdienst,
CC Zoetegem, SABK en SAMWD.
Dit kunt u als inwoner zelf bekomen.
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CC ZOETEGEM

Aanraders
foto: Diego Fransen

voorjaar

Het najaar is bijna ten einde. We kijken terug op fijne

producties, mooie concerten en volle zalen. Maar ook in
het voorjaar staan heel wat fijne voorstellingen gepland!
Hopelijk mogen we u opnieuw verwelkomen in
CC Zoetegem.

heid en perfectionisme zijn in onze huidige samenleving
zeker geen cadeau, maar laat dat nu net een uitstekende
voedingsbodem zijn voor een voorstelling van de bovenste plank!

Pieter Embrechts - A Street Concert

Wim Opbrouck en Ron Reuman
TV-Tunes K.N.T. Revisited

woensdag 16 januari, 20 uur
€16, €14 (-26/+60)

vrijdag 22 februari, 20 uur
€22, €20 (-26/+60)

Theaterdier, acteur, songsmid en zanger Pieter Embrechts
interviewde de voorbije jaren boeiende mensen die leven,
wonen, werken en wandelen op de Antwerpse Turnhoutsebaan, de plek waar hij zelf ook woont. Het resultaat is
een indringende en ontroerende voorstelling waarin de
verhalen van de mensen verteld worden via songs en
filmische portretten. Een kruisbestuiving van cinema, docu,
muziek, lied, theater en vertelling.

Vijftien jaar geleden was de voorstelling 'TV-Tunes K.N.T.'
van Wim Opbrouck en Ron Reuman een groot succes. Het
idee was even simpel als doeltreffend: herkenningsmelodieën van de bekendste tv-programma’s opfrissen
tot eigentijdse muziek. Gerechtvaardigde nostalgie, een
vrolijke portie opwinding en spelplezier en aanstekelijke
rebellie.
Nu is er, op verzoek van velen, deze succesherneming. De
Smurfen wonen nog steeds in hun hallucinerende paddenstoelenbos, Beertje Colargol ontroert nog altijd met zijn
ontzagwekkende fluitefluit en ook Ome Willem serveert
zijn royaal belegde broodjes poep weer smaakvol en
genereus.
Laat u meevoeren op deze muzikale roadtrip door een
dikke vijftig jaar tv-tunes.

Kamal Kharmach - De schaamte voorbij
donderdag 14 februari, 20 uur
€16, €14 (-26/+60)

Met amper één jaar ervaring als stand-upper charmeerde
Kamal jury en publiek tot in de finale van Humo’s Comedy
Cup 2014. Nu staat hij in zijn eerste avondshow scherper
dan ooit. Letterlijk, want hij is zomaar eventjes 120 kilo
lichter, maar ook figuurlijk, omdat hij vastbesloten is zijn
materiaal van een snedig randje te voorzien. De jonge
comedian is op vele vlakken de schaamte voorbij, maar
diep vanbinnen vindt hij zichzelf nog altijd datzelfde
onzekere dikkerdje. Voor het grote publiek en zelfs voor
vrienden en familie lijkt hij misschien zijn schaamte
verloren, maar zelf kan hij het soms allemaal niet goed
volgen. Want hoe kunt u een succesvolle BV spelen als u
ouders uw toch liever zagen lesgeven? Kamals onzeker-

Sven de Leijer - Content

vrijdag 22 maart, 20 uur
€19, €17 (-26/+60)

Sven de Leijer werd dankzij De Laatste Show de beroemdste publieksopwarmer van het land. Hij presenteerde
‘Achter de rug’, is een van de presentatoren van Hotel
26

CC ZOETEGEM

Römantiek op Vier en vaak te zien als satirische politieke
verslaggever in De Ideale Wereld op Canvas. Hoog tijd dus
voor een eerste eigen avondvoorstelling voor een
livepubliek. Want Sven de Leijer is content. Oké, hij zit nog
met een klein hoestje, en de aannemer belt maar niet
terug, maar hij mag niet klagen. Sterker nog: hij wil niet
klagen. Want hij is dankbaar. Hij staat erop dat het niet
alleen zijn avond wordt, maar ook en vooral die van jullie.
Hij is zeer benieuwd waarover het publiek het graag wil
hebben. Als dj kent hij het belang van verzoeknummers.
Dus stuur maar door naar info@simpletone.be!

Kinderfilm
Asterix & het Geheim
van de Toverdrank (6+)

Dinsdag

woensdag 6 maart, 14 uur (Krokusvakantie)
€4, €3 (-12 jaar)

filmdag

Druïde Panoramix snijdt dagelijks maretakken uit eiken in
het bos bij het Gallische dorp, maar op een dag loopt het
verkeerd af en breekt hij zijn benen! Panoramix komt er
dus met een grote schrik van af, maar het zet hem toch
tot denken: wat als hij er plots niet meer is? Wie zal zijn
geheim toverdrank dan kunnen maken? Hij geeft het
onafscheidelijke duo Asterix & Obelix de opdracht om in
Gallië een jonge, geniale druïde te vinden die het waard is
om zijn grootste geheim mee te delen.

E

lke dinsdag kunt u in CC Zoetegem terecht voor een
fantastische filmervaring. In het voorjaar plannen wij opnieuw een reeks recente films. Het volledige programma
kunt u nalezen op www.cczoetegem.be. Het filmseizoen
voorjaar 2019 starten we alvast met een kaskraker.

Girl

dinsdag 8 januari, 20 uur
€7

Tickets

GIRL vertelt een confronterend en ontroerend verhaal
over identiteit en gender.
De film laat ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige
Lara, die het wil maken als ballerina. Daarvoor trotseert ze
de wereld maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt.
Lara ondervindt dagelijks de grand écart tussen de
realiteit van haar mannelijke biologie en haar vrouwelijke
identiteit.
De 16-jarige Victor Polster, die de hoofdrol speelt in Girl,
werd op het filmfestival van Cannes terecht bekroond
met de Prijs voor Beste Acteerprestatie. Later mocht
Lukas Dhont de Queer Palm en de Un Certain Regard
Fipresci Prijs van de internationale persjury in ontvangst
nemen. Uiteindelijk kwam daar ook nog de prestigieuze
Caméra d'Or bij.

en info

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).
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BIBLIOTHEEK

Sluitingsdagen

Grote

eindejaarsperiode

boekenverkoop

De bibliotheek is gesloten op:

dinsdag 25 december (Kerstdag), woensdag 26 december
(2de Kerstdag), dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) en
woensdagnamiddag 2 januari

D

e zes bibliotheken van Route 42 organiseren op zaterdag 26 januari naar jaarlijkse gewoonte een grote boekenverkoop met afgevoerde werken uit de bibliotheken van
Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-LievensHoutem en Zottegem.
Om 9 uur stipt opent zaal De Bevegemse Vijvers zijn
deuren.

De bibliotheek is open van 9 tot 12 uur (maar gesloten in
de namiddag) op maandag 24 en 31 december.

Tweewekelijks

Het aanbod wordt onderverdeeld in jeugdboeken, fiction
of non-fiction voor volwassenen, tijdschriftenpakketten,
cd’s en dvd’s. Alle materialen voor amper 1 euro.
Zaterdag 26 januari 2019 Bevegemse Vijvers, 9 tot 16 uur
Gratis toegang

voorleesuurtje

Kruip gezellig in het voorleesschuurtje voor het voor-

leesuurtje!
Tweewekelijks op woensdagnamiddag komen er één of
twee voorleesdames langs in de bib om de kinderen te
verwennen met prachtige verhalen.
Vaak worden deze afgewisseld met een knutsel- of
kleuractiviteit.
Gratis, voor alle leeftijden!
Tweewekelijks op woensdag (behalve tijdens
schoolvakanties) van 15 tot 16 uur in de jeugdafdeling van
de bibliotheek.
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Jazz
Zottegem
at the Bib

Jeugdboekenmaand

zaterdag 15 en
zondag 16 juni

van 1 tot 31 maart
Tijdens de Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.

Jazz Zottegem (at the bib) vindt dit jaar plaats in het

Alle Zottegemse basisscholen worden uitgenodigd om
van de voorstellingen van het eenmanstheater Purlain
(1ste leerjaar) en verteller Tom Vout (2de leerjaar) te
komen genieten.

gezellige Egmontpark op zaterdag 15 en zondag 16 juni.
Boegbeeld Jean Blaute presenteerde daar de laatste jaren
o.a. Jef Neve, Lady Linn, Isolde, Philip Catherine, An Pierlé,
Sioen, Stef Kamil, Viktor Lazlo en Bent van Looy.
De affiche van 2019 wordt in het voorjaar bekend
gemaakt.

Kinderen van de 2de en 3de graad kunnen de interactieve
tentoonstelling ‘Zeg Roodkapje, waar ga je heen?’ van Villa
Verbeelding komen bezoeken.
In de eerste week van de paasvakantie (8 -13 april) kunnen
kinderen ook met mama en papa de tentoonstelling
bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Naast een resem aan muzikale talenten kan je op Jazz
Zottegem genieten van het ‘Openlucht Kunstenatelier’,
een literair programma, en een boeken- en
muziekverkoop. Kinderanimatie met vertellers en
foodtrucks zullen natuurlijk niet ontbreken. De toegang
tot het park en het jazzfestival is gratis.
Zaterdag 15 juni vanaf 15 uur en zondag 16 juni vanaf 11 uur
Gratis toegang
Organisatie: Stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m. vzw
Jazz on Sunday
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STEDELIJKE ACADEMIE
BEELDENDE KUNST

Met een
nieuw
decreet

Absoluut
record
aantal inschrijvingen

van start

schooljaar 2018 - 2019

S

inds 1 september is een nieuw decreet voor het deeltijds
kunstonderwijs van kracht. Hierdoor krijgt de academie na
een programmatiestop van 7 jaar weer de nodige ruimte
om het aanbod te actualiseren. Zo programmeert SABK
het cross-over project, waarbij de ervaren student twee
disciplines combineert. Een schot in de roos zo blijkt want
de opleiding is meteen volzet. Ook het nieuwe beeldhouwatelier heeft de start niet gemist. Negen studenten
beginnen het eerste jaar. De 3-jarige opleiding audiovisuele en beeldende cultuur krijgt dan weer grote interesse
van de ‘beschouwende’ kunstliefhebber. Deze opleiding is
theoretisch en omvat 1 uur kunstgeschiedenis en 1 uur cultuurfilosofie per week. Regelmatig is er een begeleid tentoonstelling/museumbezoek gepland.

Nooit eerder schreven meer studenten zich in voor een

opleiding aan de academie. Dit schooljaar volgen maar
liefst 878 studenten les in SABK, dat zijn er 59 meer dan
vorig schooljaar en 44 meer dan vorig recordjaar 2013-2014.
De stijging is evenredig verdeeld over de verschillende
graden. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen vinden
steeds meer hun weg naar de academie. Een groot succes!
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STEDELIJKE ACADEMIE
BEELDENDE KUNST

Tentoonstelling

Nieuwjaarsdrink

beeldhouwen en
ruimtelijke kunst

Tot en met dinsdag 8 januari loopt in de galerij van de

N

aar jaarlijkse gewoonte klinken studenten, leerkrachten
en personeel de eerste dinsdag na de kerstvakantie op
een nieuw jaar. Dinsdag 8 januari om 18.30 uur zet SABK
2019 in met een drankje en een hapje aangeboden in het
cafetaria van de academie.

academie de tentoonstelling beeldhouwen en ruimtelijke
kunst naar aanleiding van de opstart van het gelijknamig
atelier. Jan Wyffels, de nieuwe docent van het atelier, stelt
de tentoonstelling samen met o.a. eigen werk en werk van
collega’s. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de academie.

Info

Dag van de
academies

A

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

open deur

Zaterdag 23 februari is het in Vlaanderen en Brussel

‘Dag Van De Academies’. Alle academies zetten zich positief in de kijker met een gemeenschappelijk thema: ‘tijd
voor kunst’. SABK Zottegem opent wagenwijd de deuren
en nodigt U graag uit voor een bezoek. Van 13.30 tot 17 uur
kunt u de verschillende ateliers aan het werk zien, de tentoonstelling bezoeken en kinderen kunnen deelnemen aan
verschillende workshops. De leerkrachten staan ouders en
bezoekers graag te woord en in het academiecafé kan
nog gezellig nagepraat worden. Van harte welkom!
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STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

Vernieuwing

aanbod en initiatieven
Dit schooljaar wordt er gestart met een vernieuwd aan-

- meer uren dans zijn voorzien in de derde en vierde graad
- er is meer aandacht voor creatieve muzikanten in
muziek schrijven in de derde en creërend muzikant in de
vierde graad
- er is een cursus literatuurgeschiedenis vanaf 15 jaar in
samenwerking met de stadsbibliotheek.
- er is een cursus schrijver vanaf 15 jaar in samenwerking
met de stadsbibliotheek
- volwassenen kunnen instrumentles volgen in het filiaal
Oosterzele
- er is een nieuwe cursus muziekinitiatie voor leerlingen
vanaf 6 jaar in het filiaal
- er is een Woordkunst-Drama-afdeling opgericht in ons
filiaal Oosterzele
- onze Ridderzaalconcerten hebben een nieuwe naam:
Apero Klassiek!
- onze speelplaats aan de Firmin Bogaertstraat zit in een
compleet nieuw jasje, met veel dank aan onze huiskunstenares en lerares MCV/Klanklab Anneleen De
Causmaecker

bod en met tal van initiatieven. We lijsten op.

- er is een nieuwe cursus woordinitiatie voor leerlingen
vanaf 6 jaar.
- leerlingen kunnen vanaf 8 jaar een instrument leren bespelen, ook in de optie Jazz Pop Rock.
- De nieuwe methode muzikale vorming ’Cecilia’ loopt tot
en met het vierde jaar Muzikale Vorming.
- er zijn vier kinderkoren in onze academie voor leerlingen
vanaf 8 jaar
- er is groepsmusiceren voor leerlingen vanaf 11 jaar.
- Muzikale Vorming specifiek voor leerlingen Jazz Pop
Rock in het vierde jaar kinderen/derde jaar volwassenen
- onze zorg voor leerlingen met een leerachterstand
wordt verder verfijnd
- in bepaalde gevallen wordt leren in een alternatieve
leercontext mogelijk gemaakt
- Woordkunst-Drama in de derde graad krijgt een
vakoverschrijdende aanpak
32

STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

GC De Kluize Oosterzele, 11 uur
info en tickets: www.gcdekluize.be
Breathe, het Belgian Reed Ensemble, is een nieuwe hechte
formatie van vijf rietblazers die een grote muzikale passie
delen. Het repertoire van het kwintet bestaat uit arrangementen en nieuwe composities. Kamermuziek uit vele
eeuwen klinkt herwerkt in een unieke bezetting van hobo,
klarinet, saxofoon, basklarinet en fagot. Alle kleuren en effecten die uit het grote toonbereik kunnen worden
gehaald, zijn benut door deze fantastische instrumenten.
Het spel ademt durf om te zoeven met klank, om met instrumenten fijn te etsen en ruig te beitelen. Virtuoos spel,
briljante arrangementen en een ontspannen podiumpresentatie. Buitelende, dan weer dromerige muziekjes,
natuurbeelden oproepende nummers en barokke dansvormen. Daar komt Pan, de god van de zomerwind!

Apero
Klassiek

Apero Klassiek is een initiatief van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans Zottegem, het filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC De Kluize.

’Niets’

De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en
zeer gesmaakte kamermuziekconcerten in de stemmige
Ridderzaal van het Egmontkasteel 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.

totaalproject
door leerlingen
vierde graad

Zondag 17 februari

N

‘Hauman en groep’ met Marc Hauman (zang), Bert Van
Reeth (gitaar), Wouter Vandenabeele (viool) en Karin Van
Steenlandt (accordeon)

‘ iets’ is een voorstelling over heel fundamentele vragen:
is het leven zinvol of niet? Delen mensen dezelfde waarden? Waar ligt de grens tussen goed en kwaad?
Onze drie afdelingen, muziek, woord en dans, spelen elk
een voorname rol in dit totaalproject. Alle instrumenten
uit de academie zijn vertegenwoordigd, er is klassieke en
hedendaagse dans en de leerlingen woord hanteren
virtuoos alle mogelijke stijlen.

CC Zoetegem, 11 uur
info en tickets: www.cczoetegem.be
Dertig jaar geleden zong Marc Hauman voor het eerst zijn
Liekes van Temst en de kaai als tussenact bij een optreden
van Wannes Van de Velde. Even later vroeg Wannes hem
om mee te zingen met het Antwerps volkskoor Water &
Wijn. Een jarenlange samenwerking en vriendschap volgde.
Met zijn folkformatie Hauman & de Moeite bouwde Marc
ondertussen aan zijn eigen repertoire. Wat vertrok als een
bundel verhalen omtrent het leven aan de Scheldekant,
deinde uit tot een liedboek vol vertelsels, poëtische overpeinzingen en luchtige observaties allerlei. Blader mee op
een gezongen zondagochtend.

Vrijdag 22 februari om 20 uur en zaterdag 23 februari om
15 uur
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Info & tickets: www.gcdekluize.be
toegang: 10 euro/ -19j: 6 euro
AD

Zondag 12 mei

Rietkwintet met Kasper Baele (hobo), Niels Hap (klarinet),
Andy Dhondt (saxofoon), Ricardo Matarredona (basklarinet) en Davy Callens (fagot)
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Grabbelpas
terug
uit de prehistorie

In de herfstvakantie gingen we helemaal terug in de tijd,

Vertrek parking SJC De Muze met de bus - 9 uur
Terug SJC De Muze - 18 uur
Lunchpakket meebrengen - 15 euro
6-12 jaar

Tijdens de kerstvakantie sluit de jeugddienst even zijn
deuren. We willen jou alvast een megafantastisch 2019
toewensen. Een jaar vol Grabbel- en Speelpleinplezier!
Nieuw vanaf 2019 is dat we geen grabbelpasje meer
hebben. Iedereen is welkom op onze activiteiten zonder
pasje. Kom zeker eens kennismaken tijdens alle schoolvakanties, behalve de kerstvakantie. De deur van de jeugddienst staat ook in 2019 steeds open voor al je vragen.
In 2019 starten we in de krokusvakantie met activiteiten
voor alle kinderen tussen 5 en 12 jaar. Enkel de uitstap is
vanaf 6 jaar.

Woensdag 6 maart
‘Asterix & het Geheim van de Toverdrank’ - FILM
We verzamelen aan CC Zoetegem en reizen terug in de
tijd naar Gallië. Druïde Panoramix geeft het onafscheidelijke duo Asterix & Obelix de opdracht om in Gallië een
jonge, geniale druïde te vinden die het waard is om zijn
grootste geheim mee te delen. Zullen ze slagen in hun
grootse plan?
Na de film knutselen we tot 17 uur in de Foyer, naast de
zaal Rethorica. Daar kunnen (groot)ouders jullie komen
ophalen.
Zaal Rethorica - 14 tot 17 uur - 3 euro
6-12 jaar

tot in de prehistorie. We ontdekten echte fossielen,
gingen jagen met pijl en boog en maakten zelf vuur.

Donderdag 7 maart
‘Jouw eigen hippe tote bag!’ - KNUTSELEN
Liever een stoere tas om mama te helpen dragen? Of een
fleurige bloementas? Dit kies je volledig zelf! Gaan winkelen met mama en papa wordt een plezier met je gepersonaliseerde hippe ‘totebag’. We bedenken ons eigen
ontwerp en gebruiken stempels, textielverf en textielstiften om onze draagtas om te toveren tot een echt
pareltje.
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
5-12 jaar

Activiteiten Krokusvakantie

Maandag 4 maart
’Knutselen en smullen met maïs’ - KNUTSELEN
We knippen, plakken, kneden en rollen met playmaïs. We
maken de kleurrijkste kunstwerkjes die er bestaan. Als
vieruurtje smullen we van homemade popcorn!
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
5-12 jaar
Dinsdag 5 maart
’Speelgoedmuseum: 60 jaar LEGO’ - UITSTAP
We gaan op uitstap naar het speelgoedmuseum in
Mechelen waar ze 60 jaar LEGO bouwplezier vieren. We
volgen hoe het LEGO-blokje is ontstaan, bewonderen
echte LEGO-kunstwerken en duiken in de bioscoop in de
verschillende filmthema’s: Star Wars, Legomovie, … In de
bouwzone kunnen we onze eigen creativiteit bovenhalen
en naar hartenlust zelf bouwen met LEGO.

Vrijdag 8 maart
‘Chocolicious’ - KOKEN
We kokerellen erop los met choco. Choco-cupcakes, een
choco-wafel met banaan en een choco-milkshake.
Mmmmm Chocolicious!
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
5-12 jaar
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Inschrijven Krokusvakantie

Inschrijven kan online via de webshop of breng een
bezoekje aan de jeugddienst tijdens de openingsuren.
Je kan inschrijven tot de dag zelf, let wel: bij grabbelpas
zijn de plaatsen beperkt. Uiteraard kan je tijdens de openingsuren op de jeugddienst of op het speelplein ook
inschrijven.
Op de website jonginzottegem.be onder ‘online inschrijven’
vind je een handig stappenplan. Indien je nog vragen hebt,
mag je gerust contact opnemen met de jeugddienst.
Wil je online reserveren voor de activiteiten? Surf naar
https://webshopzottegem.recreatex.be

Gezocht

Paasvakantie
2019

Speelse, creatieve,
enthousiaste,
grappige,
gemotiveerde,
verantwoordelijke,
sociale,
kindvriendelijke
animatoren

Speelpleinwerking &
Grabbelpas
Tijdens de paasvakantie organiseert de jeugddienst zowel

Voor Speelpleinwerking 't Hemelrijk en Grabbelpas-

grabbelpasactiviteiten als dagelijkse speelpleinwerking.
Op het Speelplein ’t Hemelrijk zijn alle kinderen tussen 4
en 15 jaar welkom, de grabbelpasactiviteiten worden
georganiseerd voor alle kinderen tussen 5 en 12 jaar:
van maandag 8 april tot 19 april - dagelijks speelpleinwerking en grabbelpasactiviteit, paasmaandag geen
speelplein of grabbelpas, maar wel openspelendag.

activiteiten zijn wij steeds op zoek naar animatoren om
onze activiteiten te begeleiden. Ben je 16 jaar of word je 16
in 2019? Voel jij je aangesproken in de omschrijving hierboven en wil je eens proeven van ons aanbod? Neem dan
zeker contact op met de jeugddienst!

Speelplein gaat door in het speelpleingebouw 't Hemelrijk
- Hemelrijkstraat 1, de grabbelpasactiviteiten gaan door in
het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4 te
Zottegem. Meer info op www.jonginzottegem.be
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Meer info

Zet zeker
in je agenda

S

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

Openspelendag

Paasmaandag 22 april - 13.30 tot 18 uur

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

Cultuurkaravaan

Zondag 23 juni - 11 tot 17 uur

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

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

HV

HUIS VAN HET KIND

Twinkeltje

23 januari, 20 februari en 20 maart. Om 2018 spetterend af
te sluiten is er opnieuw onze fantastische Kerstkinderfuif!
Mister Jan Pladijs en DJ Franky Forel van vzw Jeuk zijn op
19 december opnieuw van de partij voor de sfeer en de
beats. De fuif start om 14 uur en is voor groot en klein!
Om de 2 weken, buiten de vakantieperiodes, zal er nog
een extra activiteit plaatsvinden, gericht op een specifieke
doelgroep, te beginnen met 6 februari. Hou de facebookpagina van Huis van het Kind dus zeker in de gaten of
vraag een exemplaar van de voorjaarskalender 2019 voor
meer info!

ruilwinkel

Twinkeltje: laatavondshopping

O

p 17 december vindt onze laatste laatavondshopping
plaats voor dit jaar. Volgend jaar is dit gepland op
21 januari, 18 februari en op 18 maart. Twinkeltje is dan
open tot 18 uur i.p.v. tot 16 uur.

Infoavond ‘Een hapje voor jou,
een hapje voor mij’

In Twinkeltje kan u speelgoed en baby- en kinderkledij
ruilen tot maat 128. Het werkt als volgt:
1. U brengt proper gewassen kinderkledij of ander bruikbaar materiaal naar Twinkeltje.
2. Elk stuk dat u binnenbrengt, wordt geteld en bezorgt u
punten op uw klantenkaart.
3. Voor dit aantal punten kan u naar hartenlust shoppen in
Twinkeltje, meteen of bij een volgend bezoek.

Op 18 december, om 19.30 uur, organiseren we in samenwerking met Hilde Porrez, verpleegkundige bij Kind &
Gezin, een interactieve infoavond over groenten- en fruitpap! Vragen zoals ‘Koken we in een babycook of pletten
we de patatjes? Starten we met fruit of groenten?
Gebruiken we koekjes of melen?’ komen aan bod. Breng
gerust uw baby mee!

Infoavond ‘Kinderen zijn geen puppy’s.
De kracht van zelfsturing in opvoeding.’

Twinkeltje is gesloten van 24 december tot 5 januari. De
solden starten op maandag 7 januari!
We hopen u te mogen verwelkomen in onze vernieuwde
en uitgebreide winkel!

Op 27 maart geeft Jürgen Peeters een lezing over de
kracht van zelfsturing in opvoeding. Wat als we zouden
bekijken wat kinderen werkelijk van ons nodig hebben om
uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in de
ontwikkeling? Wat wordt mogelijk als we, voorbij de korte
termijn gedragscontrole, focussen op de ontwikkeling
over een langere termijn? Hoe kunnen we een richtinggevende autoriteit zijn zonder autoritair te zijn? Hoe kunnen we ons eigen onvermogen benutten als kans om zelf
te groeien en te leren?
Als u dit soort vragen wil exploreren, schrijf u dan zeker
voor deze lezing in!
In samenwerking met Huis van de Mens Zottegem

Twinkelend verwenmoment
voor mama’s

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 T 09 339 04 10 of stuur een mailtje naar
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.
Een verwenbeurt = 5 puntjes uit Twinkeltje!

Spelenderwijs

Praktisch

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’. Één keer per maand staat
een activiteit op de planning. Noteer alvast volgende data:

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
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Zibo

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
ciaal voor de allerkleinsten opvang in ’t Droomwolkje. In
een warme en geborgen sfeer van de opvang kunnen de
kindjes na een drukke voormiddag op school een middagdutje komen doen. We gaan de kinderen ’s middags
ophalen aan de school na hun middagmaal. Nadat ze even
geslapen hebben en uitgerust zijn, mogen zij spelen en is
er een lekker vieruurtje voor de kindjes. Er is opvang
voorzien tot 18.30 uur in ZIBO.
Instapdata schooljaar 2018 - 2019
- 7 januari 2019
- 1 februari 2019
- 11 maart 2019
- 23 april 2019
- 3 juni 2019

Opvang schoolvakanties

Wij voorzien tijdens de vakantieperiodes in het Zot-

tegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO) elke
werkdag van 7 tot 18.30 uur allerlei leuke activiteiten voor
de kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Noteer alvast in uw agenda dat inschrijven voor de kerstvakantie kan vanaf maandag 26 november 2018. Inschrijven voor de krokus- en paasvakantie kan tegelijkertijd
vanaf maandag 28 januari 2019. De reservatieformulieren
worden meegegeven in de boekentasjes en zijn ook altijd
te verkrijgen in ZIBO en OCMW Zottegem. Inschrijven
kan door het reservatieformulier door te mailen aan
zibo@zottegem.be of in te dienen bij Huis van het Kind.

Kostprijs ZIBO

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

Opvang woensdagnamiddag

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

ZIBO zoekt jobstudenten

Bent u 16 jaar of ouder en heeft u een groot hart voor
kinderen? Bent u creatief en op zoek naar een uitdaging?
Dan bent u bij het ZIBO op de juiste plaats. Gedurende
elke schoolvakantie zorgen wij dat de kinderen een leuke
tijd hebben. Voor meer info, aarzel zeker niet en neem
contact op met de coördinator Lotte Beernaert op
T 09 360 24 86.

Opvang schoolvrije dagen

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

Contact

Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje

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

Iedere namiddag tijdens de schoolweek voorzien wij spe38

SPORT

Generatie
rookvrij

Sportraad

De stad Zottegem stapt als eerste gemeente in Oost-

zoekt
sportadviseur(s) M/V

Vlaanderen mee in het project 'Generatie Rookvrij' van
Kom Op Tegen Kanker. De stad gaat voor rookvrije
stedelijke sportterreinen vanaf januari 2019. Roken en
sporten passen niet bij elkaar. Naast het sportveld wordt
er soms gerookt, terwijl op het terrein kinderen en
jongeren aan het sporten zijn. Bedoeling van de actie is
om kinderen rookvrij te laten opgroeien. Want zien roken,
doet roken.

N

a 6 jaar zich met hart en ziel ingezet te hebben voor de
Zottegemse sportadviesraad nemen wij op
14 december afscheid van het huidige coördinatieteam. De
leden van de algemene vergadering zijn nu op zoek naar
kandidaten met een hart voor sport die zich vanaf
1 januari willen engageren voor de verdere uitbouw van
het sportgebeuren en de sportinfrastructuur in Zottegem.

Signalisatieborden op de verschillende Zottegemse sportterreinen met het logo van Generatie Rookvrij zullen bezoekers attent maken op de nieuwe huisregel. De nieuwe
afspraken zijn niet bedoeld tegen rokers of als verbod op
roken. Rokers kunnen in de omgeving van het sportterrein
terecht in daarvoor voorziene zones.

Bent u ouder dan 18 jaar, sportief van geest en bereid om
maandelijks één keer de ledenvergadering bij te wonen
van de sportraad Zottegem? Heeft u affiniteit met sport
en bent u al dan niet actief in een club binnen Zottegem?
Heeft u advies voor de sportdienst en schepen van sport
omtrent de noden en voorzieningen in onze stad? Helpt u
graag mee bij de uitbouw van de Zottegemse sportidentiteit op korte en lange termijn?
Stuur dan voor 1 december een e-mail met uw kandidatuur en een korte motivatie waarom u een meerwaarde
kan betekenen voor onze sportraad naar
mara.vandensteen@zottegem.be
De Sportdienst dankt alvast de leden van het huidige
coördinatieteam: Marc De Vrieze (Sportakern Zottegem),
Indra Haegeman (Badmintonclub Zottegem),
Jo De Geyter (Judoclub Zottegem), Inge Van Den Berghe
(SF Psylos), Clo Van Der Gucht (WTC De Hert), Etienne Van
De Maele (Shotokan Zottegem) en Frank Vandegehuchte
(zwemclub Labio-First) voor hun jarenlange expertise,
inzet en voorstellen!
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Speelnamiddagen
zwembad

Lesreeksen

E

en schitterende zomer is voorbijgevlogen maar in het
stedelijk zwembad zitten we niet stil! Kom op één van
onderstaande zondagen genieten met het hele gezin
tijdens onze speelnamiddagen! Wij voorzien een leuke en
uitdagende opblaasattractie op het water, plezier voor
jong en oud!

sportdienst

Vanaf woensdag 12 december (20 uur) kan u zich via de

De kinderen aan het spelen en zelf wat zwemmen of relaxen? Dat kan! Tijdens de speelnamiddagen zijn er steeds
drie zwembanen beschikbaar. Bovendien beschikt ons
stedelijk zwembad over twee volledig uitgeruste jacuzzi’s.

webshop van stad Zottegem opnieuw inschrijven voor
een lesreeks multimove, aquafitness of zwemmen.
De lessen starten op woensdag 9 januari en zaterdag
12 januari.

Benieuwd welke attractie wanneer op het water ligt?
Vragen over het tarief of de openingsuren van het zwembad? Aarzel niet en contacteer sportdienst@zottegem.be
of kom gewoon even langs en vraag de nodige info aan
onze balie!

Voor de lessen pilates of yoga dient u niet op voorhand in
te schrijven. U kan ten alle tijden met deze lessen starten.
Betalen kan aan de hand van een Sport Overdag
beurtenkaart. Deze kunt u aankopen aan de kassa van het
zwembad op bij de lesgever pilates of yoga ter plaatse.

Wij zijn alvast klaar voor een zondagnamiddag met heel
veel FUN, hopelijk u ook! Reserveren op voorhand is niet
nodig, aangepaste zwemkledij is vereist.

Alle info met betrekking tot lesdata, uren en tarieven kan
u terugvinden op de website van stad Zottegem:
www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/sporten-inzottegem.

Data speelnamiddagen

Zondag 9 december, zondag 20 januari, zondag 10 februari,
zondag 3 maart, zondag 14 april, zondag 19 mei, zondag 16
juni, zondag 28 juli en zondag 28 augustus.
Telkens van 14 tot 17 uur.
Toegang met normale zwemtarieven.
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Stedelijk
zwembad

Sportkampen

openingsuren

A

Maandag & vrijdag

fgelopen zomer namen opnieuw 1700 kinderen deel aan
de sportkampen van de stedelijke sportdienst. Samen met
een nieuw team gaat sportdienst Zottegem dit jaar de
uitdaging aan om de sportkampen in 2019 te vernieuwen.
De flyer met het nieuwe aanbod van de sportkampen
maakt sportdienst Zottegem in de loop van januari 2019
kenbaar via de stedelijke website en Facebook pagina van
Sportdienst Zottegem. Inschrijven kan via de stedelijke
webshop.
Interesse om sportkampen te begeleiden als vakantiejob?
Dat kan! De stedelijke sportdienst zoekt jaarlijks tal van
jobstudenten en sportmonitoren om de sportkampen mee
te ondersteunen. De vacatures komen in de loop van het
voorjaar online op de stedelijke website. Hou zeker de
Facebook pagina van de sportdienst in de gaten.

7.30 tot 9 uur (baantjeszwemmen)*
12 tot 13.15 uur (baantjeszwemmen)*
15 tot 16.15 uur (baantjeszwemmen)*
19 tot 21.30 uur
dinsdag & donderdag 7.30 tot 9 uur (baantjeszwemmen)*
15 tot 16.15 uur (baantjeszwemmen)*
19 tot 21.30 uur
woensdag
7.30 tot 9 uur (baantjeszwemmen)*
14 tot 20 uur
zaterdag
12 tot 13 uur (baantjeszwemmen)*
13 tot 18 uur
zondag
8.30 tot 12.30 uur
14 tot 17 uur

Openingsuren tijdens
de schoolvakanties

weekdagen
10 tot 21.30 uur
zaterdag
10 tot 18 uur
zondag
8.30 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur
*Geen baantjeszwemmen tijdens de schoolvakanties

Sportgala
2019

Data schoolvakanties

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Zomervakantie

Op vrijdag 1 maart organiseert de stedelijke sportdienst in
samenwerking met de stedelijke sportadviesraad het jaarlijkse sportgala. Op deze feestelijke avond brengen ze
hulde aan de sportkampioenen van het voorbije sportjaar
en aan verdienstelijke sportfiguren binnen een sportclub.
Wilt u deze feestelijke avond bijwonen? De toegang is
gratis voor alle geïnteresseerden in het Zottegemse
sportgebeuren.
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29 oktober tot 4 november
24 december tot 6 januari
8 april tot 22 april
1 juli tot 31 augustus

SPORT

Speciale openingsuren
(feestdagen, wedstrijden, …)
vrijdag 2 november
Allerzielen
woensdag 7 november
zwemwedstrijd SO
woensdag 21 november
zwemwedstrijd LO
maandag 22 april
2de Pasen
vrijdag 31 mei
maandag 10 juni
Pinkstermaandag
zondag 21 juni
Nationale feestdag
donderdag 1 augustus
Dance D-Vision

Het zwembad is gesloten
op volgende (feest)dagen

zondag 21 oktober
donderdag 1 november
zondag 11 november
zaterdag 15 december
t.e.m. woensdag 2 januari
zondag 10 maart
zondag 21 april
woensdag 1 mei
donderdag 30 mei
zondag 9 juni
donderdag 4 juli
t.e.m. zondag 7 juli
vrijdag 2 augustus
t.e.m. zaterdag 3 augustus
donderdag 15 augustus
zondag 18 augustus
t.e.m. dinsdag 20 augustus

14 tot 17 uur
17 tot 20 uur
17 tot 20 uur
14 tot 21.30 uur
14 tot 21.30 uur
14 tot 17 uur
14 tot 17 uur
10 tot 18 uur
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zwemwedstrijd First
Allerheiligen
Wapenstilstand

sluiting groot onderhoud
zwemwedstrijd First
Pasen
Feest van de Arbeid
O.-L.-H. Hemelvaart
Pinksteren
Rock Zottegem
Dance D-Vision
O.-L.-V. Hemelvaart
Kermis Zottegem

SPORT

Seniorenfietsen

OostVlaanderens
Mooiste

2019

2019

I

n samenwerking met de stedelijke sportdienst organiseert wielerclub WTC De Hert reeds enkele jaren
wekelijkse fietstochten voor senioren. De vrijwilligers van
de wielerclub nemen de Zottegemse 50-plusser iedere
donderdagnamiddag mee voor rustige fietstochten in en
rond onze prachtige wielerstad. Onderweg is er tijd voor
een verkwikkende rustpauze.
Ondertussen is het seniorenfietsen een vaste waarde
binnen het sportieve aanbod voor 50-plussers. Wekelijks
rijden een 30-tal sportievelingen mee. Naar jaarlijkse
gewoonte werd het seizoen op 25 oktober afgesloten
met een etentje voor alle deelnemers en begeleiders.
Bent u een fervent fietser of ken je geïnteresseerde
fietsgenoten binnen uw vriendenkring? Noteer dan alvast
4 april voor de start van het nieuwe seizoen. Afspraak aan
de Bevegemse Vijvers om 13.30 uur.
Voor meer info kan je terecht bij
sportdienst@zottegem.be - T 09 364 53 20
NVA - MVDS

Na een schitterende editie op 1 en 2 september waarbij

we meer dan 2500 fietsers en wandelaars hebben mogen
verwelkomen zijn we klaar voor onze volgende editie.
Deze vindt plaats op 31 augustus en 1 september.
Ook tijdens deze editie krijgt iedereen de kans om te
wandelen (op zaterdag) en fietsen op zaterdag en zondag.
Ontdek onze mooie streek per fiets of te voet en geniet
van een (h)eerlijk drankje na de inspanning.
Voor onze jongste fanaten en gezinnen voorzien we een
leuke familierit.
Een samenwerking tussen sportdienst Zottegem,
sportakern Zottegem, WTC Leeuwergem - Erwetegem Den Hert en wandelclub Egmont.
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Minder
mobielen
centrale

MantelzorgHub

O

ok in onze stad kampen mensen met verplaatsingsmoeilijkheden. De minder mobielen centrale biedt deze
mensen vervoer aan. Wenst u met ons mee te werken,
dan nemen we u graag op in ons team van chauffeurs.

enthousiaste
mantelzorgers
gezocht voor nieuw
project

Wat?

De minder mobielen centrale (MMC) zorgt voor het
vervoer van mensen die willen deelnemen aan sociale
activiteiten zoals bijeenkomsten, boodschappen, bezoek
aan familie, de dokter, … en doet hiervoor beroep op
vrijwillige chauffeurs.
Chauffeur-vrijwilliger zijn betekent dat u bereid bent om u
ergens voor in te zetten. Bij de MMC beslist u zelf hoeveel
tijd u eraan wil besteden.
De MMC verwacht van de vrijwillige chauffeur dat hij/zij:
- veilig en voorzichtig rijdt
- een hulpvaardige houding aanneemt
- respect heeft voor het vertrouwen dat met de gebruikers wordt opgebouwd

Heel wat mensen bieden ondersteuning en hulp aan hun
zorgbehoevende partner, ouder, vriend, buur of kennis.
Herkent u zichzelf in deze beschrijving? Dan bent u een
mantelzorger en hebben wij goed nieuws voor u.

MantelzorgHub

Binnenkort starten we met de MantelzorgHub, een project
voor én door mantelzorgers, dat tot stand kwam met de
steun van Kom op tegen Kanker. De MantelzorgHub zal
een gemeenschap zijn rond mantelzorgers waar er zowel
ruimte zal zijn voor lotgenotencontact en psychosociale
ondersteuning als voor vormingen en opleidingen.

Praktisch

Bij een vervoersaanvraag neemt de Centrale contact op
met de vrijwilliger-chauffeur om af te spreken voor het
vervoer. Bent u niet vrij, dan zoeken we naar een andere
chauffeur.
Na het einde van de rit betaalt de gebruiker aan de chauffeur: het totaal aantal kilometers vanaf de woonplaats van
de chauffeur tot de woonplaats van de chauffeur x € 0,30
+ administratiekosten: € 0,25/rit.
De chauffeur behoudt € 0,30 per km als onkostenvergoeding. Er dient € 0,25 euro administratiekosten per rit
afgegeven te worden aan het OCMW.
Als vrijwilliger-chauffeur bent u tijdens de MMC-ritten
omnium verzekerd: de chauffeur, de wagen en de leden
van de MMC zijn verzekerd. Omwille van de verzekering is
het uiterst belangrijk dat alle ritten geregeld worden via
de centrale. Indien u werkloos of in ziekteverlof bent, kan
u ook als vrijwilliger meewerken met ons.

Vooraleer we van start gaan, hebben we uw stem echter
nodig! We maken graag kennis met zoveel mogelijk
mantelzorgers. Zowel jong als oud en ongeacht de ziekte
of beperking van de persoon voor wie u zorgt, iedereen is
welkom.

Voor wie

Mantelzorgers die bereid zijn zich vol enthousiasme te
engageren en samen met ons een traject op te starten.
Samen gaan we op zoek naar uw noden en behoeften.
Het doel is dan om een kerngroep van mantelzorgers te
vormen waarmee we samen oplossingen zoeken voor
lokale uitdagingen.

Voor verdere inlichtingen

Hoe kunt u deelnemen

OCMW, Deinsbekestraat 23 - T 09 364 57 19
Krista Cardoen (elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en
op donderdagavond van 16.45 tot 19 uur)

Dat kan door contact op te nemen met Jeanine Bellens:
jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be of T 09 364 57 41.
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Sociaal

verwarmingsfonds
Al sinds 2004 komt het Sociaal Verwarmingsfonds voor

Hoe aanvragen

een deel tussen in de kosten voor stookolie voor personen
die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden.
Het gaat hier niet alleen over stookolie, doch ook over de
kosten van aankoop bulkpropaangas of lamppetroleum
(type C).
Het geldt evenwel niet voor de factuur van aardgas via
het stadsdistributienet, propaangas of butaan in flessen,
noch voor pellets, hout of steenkool.

Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal
Verwarmingsfonds, kan u contact opnemen met het
OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de
levering.
Het OCMW zal uw aanvraag individueel bekijken, en hiervoor nagaan:
- of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën
van de doelgroep;
- of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen.
- of het adres dat op de factuur wordt vermeld,
overeenkomt met het leveringsadres en het adres van
waar u gewoonlijk verblijft
- of u voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen; uw
inkomensgegevens en die van de leden van uw
huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij
de FOD Financiën opgevraagd worden.

Wie

Rechthebbenden worden verdeeld in een drietal
categorieën.
De eerste categorie zijn personen die recht hebben op
een verhoogde verzekeringstegemoetkoming via het
ziekenfonds
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen
van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.730,66
verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*.
Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in
volgende gevallen:
- wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende
persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet
van het RVV-statuut;
- wanneer alle leden van het huishouden genieten van
het RVV-statuut

U neemt in ieder geval de leveringsfactuur of -bon of
kopie hiervan.
Indien u in een gebouw met meerdere appartementen
woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het
gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur
betrekking heeft.
Indien u behoort tot categorie 1, neemt u ook een klevertje van het ziekenfonds mee waaruit blijkt dat u verhoogde verzekeringstegemoetkoming heeft.
Indien u behoort tot categorie 3, brengt u een attest mee
van de toelaatbaarheid tot schuldbemiddeling of van de
schuldbemiddelaar.

De tweede categorie zijn personen met een ‘beperkt’
inkomen.
Het betreft hier de huishoudens met een jaarlijks bruto
belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde
kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen
buiten de gezinswoning.

Contact

Sociale Dienst, Deinsbekestraat 23 - T 09 364 57 50
sociale.dienst@ocmw.zottegem.be
De sociale dienst is elke dag open van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdag van 17 tot
19 uur.

In de derde categorie gaat het om personen die aan
volgende dubbele voorwaarde voldoen: personen die in
schuldbemiddeling zijn én die er niet in slagen hun
verwarmingsfactuur te betalen.
Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden
voor de toekenning van een verwarmingstoelage.
Gezien de literprijs is de maximum toelage momenteel per
huishouden 210,00 euro, al kan dit schommelen.
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Minimale
levering
gas

Springt
u mee

op de ZoZo-tandem?

via de budgetmeter

Wat?

O

p de ZoZo-tandem vormt u als vrijwilliger een team met
een medewerker van een professionele thuiszorg- of
verplegingsdienst. Samen bevordert u het welzijn en het
welbevinden van de alleenwonende ouderen zonder of
met een beperkt familiaal netwerk.

G

ezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door
hun energieleverancier, krijgen verder levering door de
distributienetbeheerder, voor Zottegem is dit Eandis.
Als facturen bij Eandis onbetaald blijven, plaatst de
netbeheerder een budgetmeter, waarbij mensen via een
oplaadkaart toch over energie kunnen beschikken. Dit
voor zowel elektriciteit als voor gas.

Hoe?

De diensten luisteren eerst bij de oudere wat bij hen het
sociale isolement, de vereenzaming zou kunnen doorbreken. Een gezellige babbel thuis, samen met de vrijwilliger naar de wekelijkse markt gaan, samen een terrasje
doen, of samen een (gemeenschappelijke) hobby doen.
Afhankelijk van de vraag en de woonplaats van de oudere
bekijken we de interesse en beschikbaarheid van de
vrijwilliger die het best een antwoord op de vraag kan
bieden. Als vrijwilliger bepaalt u zelf wanneer en hoe vaak
u met iemand op pad wil gaan. U staat er niet alleen voor
maar u komt terecht in een team dat kan rekenen op de
nodige ondersteuning.

Voor elektriciteit is er de mogelijkheid om een verminderd
vermogen (10 ampère) te gaan gebruiken indien er even
geen mogelijkheid is om op te laden.
Voor gas is dit niet het geval en is er geen levering meer
indien het krediet opgebruikt is.
Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan
geld om op te laden in de winter zonder verwarming
vallen, voorzag de Vlaamse Regering vanaf de winter van
2010 een alternatief. Dat laat het OCMW toe om een
beperkte, terugbetaalbare, financiële steun toe te kennen
om op te laden, aan personen die daar nood aan hebben.
Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale
hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort.

Rachel en Ingrid doen het al en dit zijn hun ervaringen
Ingrid: voor mij geeft dit een enorme voldoening te weten
dat u nog iets goeds kunt doen voor iemand anders. Ik
denk dat er nog veel mensen nood hebben aan een
babbel. Want zo is het tussen mij en Rachel: een middag
babbelen. Het klikte van het eerste moment en er is
ondertussen een mooie vriendschap gegroeid.
Rachel: Voor mij is Ingrid echt een vriendin geworden.

De Vlaamse Minister van Energie heeft zoals vorige jaren
goedkeuring gegeven dit systeem van minimale levering
te starten vanaf 1 november 2018 en dat tot en met 31
maart 2019.
Indien u in een situatie zit waarbij u het moeilijk heeft om
opladingen te doen van de budgetmeter gas en zo zonder
verwarming dreigt te zitten, neem dan gerust contact op
met de sociale dienst van het OCMW. Aan de hand van
een sociaal onderzoek kunnen zij mogelijks een oplossing
bieden en u door tweewekelijkse opladingen enigszins
verder helpen.

Ook zin om op de ZoZo-tandem te springen?
Aarzel niet bel, mail of spring eens binnen in het lokaal
dienstencentrum en we zullen u met plezier verder
informeren.

Contact

Lokaal dienstencentrum, Arthur Gevaertlaan
T 09 364 56 95 - ldcegmont@ocmw.zottegem. be

De sociale dienst is elke dag open van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van
17 tot 19 uur. U maakt het best vooraf een afspraak:
telefonisch op T 09 364 57 50 of via
sociale.dienst@ocmw.zottegem.be.
46

SOCIAAL HUIS

mensen zijn niet aangesloten bij een organisatie. De stap
zetten naar een organisatie is soms te groot. Net daarom
bestaat Rap-Op-Stap. Mensen hoeven geen lid te zijn van
de organisatie en hoeven geen afspraak te maken, ze kunnen gewoon langsgaan.

Waar kan u terecht?

Wie in Zottegem woont kan elke dinsdagvoormiddag van
8.30 tot 12 uur terecht op het Rap-op-Stap kantoor, bij
Caroline Van Renterghem, in het Sociaal Huis Zottegem,
Deinsbekestraat 23. U kan haar ook alle werkdagen van
8.30 tot 12 uur telefonisch bereiken op T 09 364 57 01.
Mailen kan via
caroline.vanrenterghem@ocmw.zottegem.be.

RapOp-Stap

Als u dus niet bij een sociale organisatie aangesloten bent,
kan u via het Rap-op-Stapkantoor rechtstreeks een
daguitstap of vakantie aanvragen.

Iedereen
verdient vakantie

Wat dient u te doen?

Bezorg ons één keer per jaar een bewijs van inkomen. Dat
is ofwel:
- een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een
verhoogde tegemoetkoming heeft (van ieder gezinslid 1
klevertje).
- een aanslagbiljet van de belastingen en een document
van gezinssamenstelling. Er wordt rekening gehouden
met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het
aanslagbiljet personenbelasting. Het inkomen waarmee
de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat
alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, …) per jaar of maand. Ligt uw inkomen
lager dan de cijfers in de tabel van de armoedegrens,
dan heeft u recht op korting.
- een attest van schuldbemiddeling en een attest van
gezinssamenstelling.

600 toeristische ondernemers, 70 Rap Op Stap kantoren,

1800 sociale organisaties en een pak andere actoren die
het verschil maken, vormen samen het netwerk ‘Iedereen
Verdient Vakantie’: een netwerk dat op jaarbasis heel wat
mensen die vakantiedrempels ervaren, bereikt. We
verbinden ons op hetzelfde credo: Iedereen Verdient
Vakantie!

Het netwerk bestaat uit ...

Lidorganisaties
Sociale organisaties zijn een noodzakelijke schakel om te
zorgen dat vakantie mogelijk wordt voor mensen met
minder vakantiekansen. Vlaanderen heeft een sterke traditie van verenigingen en diensten die geloven in de kracht
en de positieve effecten van vakantie. Ze zorgen ervoor
dat mensen de stap zetten en begeleiden hen in alle
facetten van het proces. Toerisme Vlaanderen zorgt voor
een aanbod, promotie en de boekingsformaliteiten.

Maak een keuze uit het aanbod en bespreek samen met
uw Rap-op-Stapkantoor uw daguitstap of vakantie.
Voor een daguitstap ontvangt u een reservatiebewijs
waarmee u aan de kassa met korting betaalt. Als u een
vakantie aanvraagt, zal het Rap-op-Stapkantoor dit
doorgeven via Steunpunt Vakantieparticipatie die terug
contact opneemt om de vakantie al dan niet te bevestigen. Nadien ontvangt u dan het reservatiebewijs, een
infoboekje over het verblijf en de aangevraagde lijnpasjes.
De betaling gebeurt altijd rechtstreeks met het verblijf.

Toeristische partners
Toeristische partners engageren zich voor een specifiek
aanbod. Hun engagement bepalen ze zelf. Ondernemers
vinden in het partnerschap een manier om hun hart te
laten zien, meer consumenten te bereiken, nieuwe
opportuniteiten te ontdekken, innovaties te lanceren en
aan een positief imago te werken. Toerisme Vlaanderen is
kruisbestuiver en hefboom en zorgt voor promotie en
bemiddeling.

Hou zeker rekening met de annulatievoorwaarden.

Rap-Op-Stap kantoren
Rap-op-Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Vele
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Enquête
opvang en
vrije tijd

van schoolgaande
kinderen

Gezinsprofiel van de respondenten

In 56,25 % van de tweeoudergezinnen werken beide
partners voltijds. Dat betekent dat in 43,75 % van de
tweeoudergezinnen één van de partners deeltijds aan de
slag is. Voor een eenoudergezin ligt deze keuze veel
moeilijker en werkt 69% van de ouders fulltime

Waarom deze enquête?

De Vlaamse regering keurde op 18 december 2015 de
conceptnota ’Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie
voor de opvang en vrije tijd van kinderen’ goed. Hierin
wordt onder meer gesteld dat de Vlaamse overheid de
buitenschoolse opvang in zijn huidige vorm niet verder wil
uitbreiden.

Het merendeel van de ouders werkt buiten Zottegem,
waarmee de stad zijn status van pendelgemeente nogmaals bevestigt.

De toenemende vraag naar gevarieerde, betaalbare en
toegankelijk opvang- en vrijetijdsaanbod na school en tijdens vakanties moet in de toekomst beantwoord worden
door het stadsbestuur. De buitenschoolse opvang en de
stedelijke vrijetijdsdiensten (sport, cultuur, jeugd,
de academies) zullen in de toekomst samen de puzzel
moeten leggen.

Opvang van de schoolgaande kinderen

47,45% van de gezinnen zorgen zelf al dan niet met de
hulp van de grootouders voor de opvang van de kinderen.
In 32% van de tweeoudergezinnen kiest een partner
bewust voor een 4/5 job om er te zijn voor de kinderen.
De werkvrije dag valt dan ook niet toevallig op woensdag.

Om een passend antwoord te kunnen geven is het
belangrijk om eerst te luisteren naar de ouders. Dit
gebeurde met een enquête waarbij 1696 gezinnen met
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar werden aangeschreven.

Tijdens het schooljaar zijn het vooral de scholen die
voorzien in de voor- en naschoolse opvang. Omdat het
voor de werkende ouder een hele klus is om de kinderen
tijdig van school naar de academie of de sportclub te
brengen, stellen zij voor om de vrijetijdsactiviteiten naar
de school te brengen. Een waardevolle suggestie om in te
gaan op de vraag naar een ruimer en gevarieerd activiteitenaanbod in de naschoolse opvang.

314 gezinnen met samen 512 kinderen vulden de enquête
in, wat staat voor een respons van 18,51 %.
We geven u alvast de belangrijkste conclusies van de
enquête ‘Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen’
mee. Wie het volledige rapport wil nalezen kan het
opvragen bij Jeanine Bellens
( jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be).

Als de school sluit, blijft het voor veel ouders puzzelen om
een gepaste opvang en vrije tijdsbesteding voor de
kinderen te zoeken.
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Ondanks dat een deel ouders de keuze (kunnen) maken
om er te zijn voor de kinderen of beroep kunnen doen op
de grootouders, zijn er vandaag aanwijzingen dat er ook in
de toekomst voldoende opvangcapaciteit zal moeten zijn.
De Zottegemse bevolking blijft immers groeien weliswaar
vooral op basis van migratie. Dat laatste impliceert het
inwijken van families die hier niet kunnen terugvallen op
familie. Daarnaast zijn er ook de huisvestingsprojecten die
momenteel in aanbouw zijn of in de planningsfase zitten
en nieuwe gezinnen zullen aantrekken..

23% van de ouders uit de enquête dat niet belangrijk vinden.

Vrijetijdsbesteding
van de schoolgaande kinderen

Alleenstaande ouders geven aan dat sommige initiatieven
(sportkampen, ZIBO, academies) voor hen onbetaalbaar
zijn. Ook hun vervoersarmoede is veelal een belemmering.
De speelpleinwerking en Grabbelpas worden getipt als
het meest betaalbaar. Grabbelpas is dan weer minder
toegankelijk omwille van zijn halve dag werking. Opvallend is ook de onbekendheid van de mogelijke kortingen
(mutualiteit, MIA- korting …) waarop men kan beroep
doen.

Betaalbaarheid

Een zinvolle vrije tijdsbesteding biedt kinderen de
mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe
vrienden te maken en om maatschappelijk te integreren.
We polsten dan ook bij de ouders naar de betaalbaarheid
van het aanbod.

De Zottegemse jeugd is echt wel Zot van Sport. In het
schooljaar zijn ze actief in de sportclub en tijdens de
vakanties nemen ze massaal deel aan de sportkampen.
Heel wat kinderen vinden ook de weg naar de kunstacademies. Anderzijds zijn 5,41% van de 6-12 jarigen nergens
bij aangesloten. Het staat de kinderen uiteraard ook vrij
om nergens bij aan te sluiten en om op een ongeorganiseerde manier toch hun ding te doen.

Zottegem is een financieel sterke gemeente. Het mediaan
inkomen 2015 bedroeg in Zottegem 27.533 euro tegenover
25.788 euro in de provincie. Een rijkere gemeente mag
echter de midden- en hogere middenklasse niet als standaard nemen voor het voeren van een toegankelijk opvang- en vrijetijdsbeleid. Als we ontplooiingskansen van
alle kinderen willen garanderen en als we alle kinderen
een plaats in het verenigingsleven willen geven, dan is er
nood aan een gedifferentieerd prijzenbeleid.

De conceptnota legt ook sterk de nadruk op het versterken van de sociale cohesie in de buurten en het delen
en efficiënt gebruiken van bestaande infrastructuur (vb.
scholen). Leeftijdsvriendelijke speelruimte, aanbod tijdens
de vakanties in kindrijke deelgemeenten kunnen daarbij
belangrijke deuropeners zijn.
Bij het polsen naar de interesse om eventueel meer vrije
tijdsaanbod tijdens de vakanties in de deelgemeente te
voorzien lijkt dat voor 65% van de respondenten het
overwegen waard. Voor 82% van de ouders zou dit
kunnen in de infrastructuur van de school.

Hoe kijken ouders en kinderen
naar de kwaliteit van het aanbod?

Als we de kwaliteitscriteria die de ouders hanteren naast
die van de kinderen leggen, dan zijn beiden het roerend
eens over de aanwezigheid van voldoende en continue
begeleiding en over de nood aan een uitdagend en
gevarieerd aanbod. Het grote verschil is dat kinderen de
aanwezigheid van vriendjes als topprioriteit stellen, terwijl
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zaterdag 8 t.e.m. zondag 30 december

dinsdag 18 december

KERSTMARKTEN

FILM FEST GENT ON TOUR

Zie p. 17

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

dinsdag 11 december

woensdag 19 december

PORTRETTEKENEN

PIETER KONIJN (3+)

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

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

COMEDYCAFÉ: PIET DE PRAITERE EN JEROEN LEENDERS

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

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

DON'T WORRY, HE WON'T GET FAR ON FOOT
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

donderdag 20 december
SAMENLEZEN

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

donderdag 13 december

ISLAM - GELOOF EN LEVENSWIJZE DOOR
FRANS HITCHINSON, DEKEN VAN GERAARDSBERGEN

14 uur, Stadsbibliotheek Zottegem
Kasteel van Egmont, Heldenlaan

Organisatie: OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen

ONDER DE VLEUGEL - YVES MEERSSCHAERT, EVA EN
KAPINGA GYSEL, ELS DOTTERMANS,
BRUNO DENECKERE, NILS DE CASTER, TOM CESAR WOLF

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont (LDC)
Arthur Gevaertlaan

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

vrijdag 14 december
LORO

zaterdag 22 december

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

HUIS VAN DE KERSTMAN
Zie p. 23

zaterdag 15 december

KERSTSHOPPING

HUIS VAN DE KERSTMAN

Zie p. 17

Zie p. 23

zondag 23 december
KERSTSHOPPING

maandag 17 december

Zie p. 17

THE LEISURE SEEKER

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

zaterdag 29 december
KERSTSHOPPING
Zie p. 17
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zaterdag 29 december

dinsdag 8 januari

VERDWALEN IN VERHALEN

GIRL

08 uur, stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont

Zie p. 27

zondag 30 december

vrijdag 11 januari

KERSTSHOPPING

ERWETEGEM. STOET

Zie p. 17

Zie p. 21

donderdag 3 januari

zaterdag 12 januari

ZOTTEGEM-CENTRUM. SLEUTELOVERHANDIGING

SINT-MARIA-OUDENHOVE. DRIEKONINGENSTOET

Zie p. 19

Zie p. 21

vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 januari

zondag 13 januari

STERZINGEN

GROTENBERGE. POPVERBRANDING

Zie p. 19

Zie p. 21

vrijdag 4 januari

maandag 14 januari

SINT-GORIKS-OUDENHOVE. STOET EN KONINGLOPEN
VELZEKE. KINDERCARNAVAL

ZOTTEGEM CENTRUM - SLEUTEL TERUGGAVE
Zie p. 21

Zie p. 20

woensdag 16 januari

zaterdag 5 januari

PIETER EMBRECHTS | A STREET CONCERT

ZOTTEGEM CENTRUM. CARNAVAL

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

Zie p. 20

zondag 20 januari

zondag 6 januari

BERLAEN | #BESTEFUCKINGPLAATINTZULTSEVER
(HUISKAMERCONCERT)

ZOTTEGEM CENTRUM. KINDERCARNAVAL
Zie p. 20

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

maandag 7 januari

donderdag 14 februari

ZOTTEGEM CENTRUM. CARNAVAL- & DANSNAMIDDAG
VOOR DE SENIOREN

KAMAL KHARMACH | DE SCHAAMTE VOORBIJ

Zie p. 21

Zie p. 26
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zondag 17 februari

vrijdag 1 tot zondag 31 maart

APERO KLASSIEK: MARC HAUMAN & GROEP

JEUGDBOEKENWEEK

Zie p. 33

Zie p. 29

vrijdag 22 februari

woensdag 6 maart

WIM OPBROUCK EN RON REUMAN | TV-TUNES K.N.T.
REVISITED

ASTERIX & HET GEHEIM VAN DE TOVERDRANK
Zie p. 27

Zie p. 26

zaterdag 9 maart

donderdag 28 februari

CLUB KAPEL: DOUGLAS FIRS | HINGES OF LUCK

LIEVEN SCHEIRE | LIVE IN NERDLAND: DNA

20 uur, Congregatiekapel, Kasteelstraat 30

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

vrijdag 15 maart

vrijdag 1 maart

STEF BOS SOLO | RUIMTE

BOMBELBAS QUIZT

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

23 uur, Ontmoetingscentrum Velzeke
Provinciebaan 275
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GOED OM WETEN

Vuurwerk
op
Eindejaar

Liever niet, en verknal
zeker uw feestje niet.

Damiaanactie

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en mis-

zet een punt
achter lepra.

schien denkt u eraan om de overgang van oud naar nieuw
extra in de verf te zetten met een spetterend vuurwerk. U
doet dat beter niet, want het is erg storend voor dieren en
het is niet zonder gevaar.

Vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan van een supergezellige avond snel een heuse
nachtmerrie maken.
Brandwonden, blindheid … Ieder jaar weer worden veel te
veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk
met vaak onomkeerbare gevolgen.

L

eprapatiënten worden vandaag nog steeds de rug
toegekeerd. Letterlijk zelfs. Wie lepra heeft verliest vaak
gezin en werk en wordt verbannen uit zijn vertrouwde
omgeving. Wie lepra heeft verliest het recht op een
knuffel. Op liefde.
Daarom verstoppen leprapatiënten hun ziekte vaak. Ze
verzwijgen het voor vrienden en familie, maar zoeken ook
geen medische hulp. Zo blijft de epidemie voortbestaan!
Willen we lepra elimineren moeten we ook de stigma’s
aanpakken. Damiaanactie strijdt tegen die stigma’s en
focust hierop tijdens haar januaricampagne. Die loopt van
25 tot 27 januari.

Volg daarom, als u toch vuurwerk afsteekt, deze tips om
uw feestje niet te verknallen.
1. Koop enkel met CE-markering en geschikt voor uw
leeftijd.
2. Lees de gebruiksaanwijzingen op de verpakking.
3. Kies een geschikte afsteekplaats: een open en droge
plek zonder wind.
4. Zorg dat toeschouwers op voldoende afstand blijven en
breng dieren naar een veilige plaats.
5. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en
wacht minstens een half uur vooraleer terug te keren,
ook al heeft het vuurwerk niet gewerkt.
6. Steek nooit opnieuw de lont aan van een artikel dat niet
heeft gewerkt.
7. Ruim de afsteekplaats op.

Hoe zet u een punt achter lepra?

Heel eenvoudig: door mee geschiedenis te schrijven. Elk
gekocht pakje stiften zorgt ervoor dat Damiaanactie de
middelen heeft om het stigma rond lepra te doorbreken.
U kunt helpen op 3 manieren:
- koop onze stiften
- verkoop stiften of doe een actie
- maak het verschil met een gift op BE 05 0000 0000 75 75
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Samen
voor een

lokaal alcohol- en
drugbeleid

In samenwerking met lokale partners organiseerde het
team drugpreventie en -begeleiding interactieve ouderavonden rond alcohol, drugs en/of verantwoord gamen.
Via deze weg kunnen we ouders preventief bereiken in
het kader van alcohol- en drugpreventie en verantwoord
gamen. De vorming gaat in op beschermende opvoedingsvaardigheden: hoe kan u via de opvoeding uw kinderen
gezond leren omspringen met gamen, alcoholgebruik zo
lang mogelijk uitstellen en tabak- en druggebruik
voorkomen?

Het gebruik van alcohol, cannabis en andere illegale

drugs, is in iedere Vlaamse stad of gemeente een realiteit;
evenals problematisch gamen en gokken. Zo wordt elke
stad of gemeente geconfronteerd met verkeersongevallen, overlast, gezondheidsproblemen … omwille
van alcohol- en druggebruik.

Scholen

Het team drugpreventie en -begeleiding van het Centrum
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG
ZOV) (vroeger gekend onder de naam PISAD) ondersteunt
19 steden en gemeenten (Brakel, Denderleeuw, Gavere,
Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen,
Kruishoutem, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove,
Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem en Zottegem) bij het uitwerken van een
alcohol- en drugbeleid. Zo kan men tegelijk structurele
maatregelen treffen en samen kort op de bal spelen.

Naast de ouders richten we ons naar scholen. We merken
dat de populariteit van games de afgelopen jaren
explosief is toegenomen. Gamen kan heel leerzaam of
ontspannend zijn. Het kan ook een medium zijn waar
kinderen verschillende aspecten van hun persoonlijkheid
ontdekken. Bij een kleine groep gamers kan het gamegedrag ontsporen. Team drugpreventie en –begeleiding
organiseerde in verschillende steden en gemeenten workshops voor leerkrachten over de preventiepakketten
‘Vlucht naar Avatar’ (10 tot 12-jarigen) en ‘Play’ (12 tot 14jarigen). Met deze pakketten willen we jongeren op een
verantwoorde manier leren omgaan met gamen. Daarnaast bieden wij ook rond de thema’s drugs, alcohol en
gokken pakketten en vormingen aan.

Jongeren en jongvolwassenen

Het team drugpreventie en -begeleiding richt zich op jongeren en jongvolwassenen (-26 jaar). Wij richten ons op
vroegdetectie en vroeginterventie en bieden hen informatie, advies en kortdurende individuele begeleiding rond
alcohol, drugs, gokken en verantwoord gamen. Daarnaast
werken we nauw samen met hun context.

Op preventief maar ook op begeleidend vlak werken we
nauw samen met de scholen. Deze samenwerking berust
op heldere en eenduidige afspraken tussen de jongere,
ouders en de school. In het schoolreglement van alle secundaire scholen in onze regio wordt verwezen naar deze
samenwerking. Indien leerlingen problemen hebben met
alcohol, drugs, gokken en/of gamen dan kan de school
hen aanmelden bij onze dienst. Wij proberen, samen met
de omgeving, deze problemen vroegtijdig op te merken
en aan te pakken met een begeleiding op maat.

Ouders

Ouders zijn namelijk een belangrijke partner. Door hen te
ondersteunen in hun opvoedende rol wordt er
samengewerkt om jongeren te motiveren om hun gedrag
te veranderen.
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Lokale besturen

Sportivos
Sportivos, het preventietraject van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), helpt sportclubs
met het opstellen van een alcohol- en drugbeleid.
Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame
clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters,
clubleden, sympathisanten en bezoekers van de sportclub.
VAD en het team drugpreventie en -begeleiding voorzien
hierin ondersteuning onder de vorm van materialen
(affiches, brochures, communicatietips …), vorming en
coaching.
Samen met het gemeentebestuur Gavere en de sportdienst werden de sportclubs gemotiveerd om zich in te
schrijven voor dit preventieprogramma. Ondertussen volgen 6 sportclubs uit Gavere het traject. Evenals de rugbyclub van Oudenaarde. Team drugpreventie en -begeleiding
organiseerde voor zowel de sportclubs in Gavere als in
Oudenaarde een vorming over verantwoord alcohol
schenken. Daarnaast werden ze ook geïnformeerd over de
relevante wetgeving. Ook in andere steden en gemeenten
werd Sportivos voorgesteld op de sportraad. Alle geïnteresseerde sportclubs kunnen ons contacteren om samen
aan de slag te gaan!

Lokale besturen zijn een evidente partner wanneer het
aankomt op het aanpakken van de maatschappelijke
gevolgen van alcohol- en druggebruik. Het voorkomen,
begeleiden en beperken van middelengerelateerde problemen gebeurt het meest effectief wanneer er een
integrale aanpak is. Dit betekent bijvoorbeeld dat het
alcohol- en drugbeleid zich niet alleen op individuele jongeren en probleemgebruikers richt, maar ook op hun
omgeving. De steden en gemeenten staan hier niet alleen
voor. Het team drugpreventie en -begeleiding bekijkt hoe
men hiervoor kan samenwerken met verschillende
sectoren (vrije tijd, jeugdwerk, onderwijs …).

Enkele projecten van het Team
Drugpreventie en -Begeleiding
Tournée Minérale.
Deze sensibiliseringscampagne roept alle Belgen op om in
februari een maand lang geen alcohol te drinken. Want alcohol drinken is heel normaal geworden. Een glas wijn bij
het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het
deel uit van de (dagelijkse) routine. Uit onderzoek blijkt
dat 17% van de Vlaamse bevolking meer drinkt dan 10
glazen alcohol per week, hetgeen meer is dan de huidige
preventieve Vlaamse alcoholrichtlijn. Er zijn heel wat
risico’s verbonden aan alcohol en dat niet alleen voor de
problematische gebruikers. Alcohol heeft invloed op bijna
alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer
zestig verschillende aandoeningen. De relatief onschuldige
kater is daar één van, maar er is ook een verband met heel
wat ernstigere gezondheidsklachten, zoals een black-out,
hartklachten, leveraandoeningen en kanker. Redenen
genoeg dus om alcohol een maand lang aan de kant te
zetten. Team drugpreventie en -begeleiding bood informatie, advies en materiaal aan op maat van steden en
gemeenten. En met succes! 104.579 personen schreven
zich in via de website en gingen de uitdaging aan om in de
maand februari geen alcohol te drinken. Uit onderzoek
blijkt dat 77% van de deelnemers de volledige maand
februari geen druppel alcohol dronk.

‘Zot op Kamp’
Om jeugdbewegingen te motiveren afspraken te maken
over alcohol en drugs op kamp stelde het team drugpreventie en -begeleiding het materiaal ‘Zot op Kamp’ voor
aan alle jeugddiensten. Deze gids werd op de jeugdraad in
Zottegem toegelicht aan alle jeugdbewegingen.
De komende jaren werken we alvast samen verder aan
een lokaal alcohol- en drugbeleid! Dergelijk beleid biedt
de inwoners van een stad of gemeente vele tastbare
voordelen. Zo vergroot, onder andere, het veiligheidsgevoel van de inwoners en krijgen specifieke lokale problemen een aanpak op maat. Daarnaast maakt men betere
afspraken tussen de lokale partners en is er een goede
afstemming tussen verschillende sectoren, waardoor de
inwoners beter hun weg vinden naar de hulpverlening.
Meer info?
http://www.zov.be
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Maakt u even tijd voor Info Zottegem?
Bij de verspreiding van het infoblad gebeurt het soms dat er iets misgaat en niet elke bus wordt bedeeld. Om dit in
de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, vragen we hiervoor uw medewerking. Stuur na ontvangst van ‘Info
Zottegem’ een mailtje met je straatnaam naar: infozottegem@fotodatprinting.be.
Zo weten wij welke straten bedeeld zijn. Wij zorgen er dan voor dat straten die per ongeluk geen info ontvingen,
toch nog bedeeld worden. Zo hopen we effectief naar een 100% verspreiding te gaan.
Op de site www.fotodatprinting.be vindt u een paar weken vóór de verschijningsdatum de exacte bedelingsdata
terug onder de rubriek ‘Info Zottegem’. Hebt u na die data nog geen infoblad ontvangen? Neem dan contact met ons
op. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk een exemplaar in uw bus vindt.
Wij danken u voor uw medewerking.
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