WOORD VOORAF

Beste Zottegemnaren
je buren en vrienden aan en steek mee met ons je handen
uit de mouwen voor een propere stad.

Het eerste kwartaal is alweer achter de rug. We kunnen
terugblikken op een uitermate geslaagde carnavalsperiode, een korte winterprik en de ambitieuze start van
onze nieuwe bestuursploeg. Nu is het tijd om ons te
richten op wat het voorjaar voor ons in petto heeft.

Tot slot valt er ook op cultureel vlak weer heel wat te
gebeuren in onze stad. Bekijk wie CC Zoetegem dit
seizoen op de planken heeft of kom een kijkje nemen in
een van de vele tentoonstellingen van onze Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunsten. Ook het kunstenfestival Loss van 10 tot 12 mei is een echte aanrader voor
jong en oud. Bent u eerder fan van de authentieke ambachtelijke stiel? Noteer dan zeker ook Erfgoeddag op
zondag 28 april 2019 in uw agenda. Dit jaar wordt immers
rond het thema ‘hoe maakt u het?’ gewerkt, met een
terugblik op de oude ambachtelijke beroepen.

Zoals ieder jaar staat in onze regio de koers op de agenda,
met de traditionele voorjaarsklassiekers die ook over onze
Zottegemse wegen denderen. Voor de laatste keer zullen
wij dit jaar als Dorp van de Ronde hulde brengen aan
Vlaanderens mooiste, zoals dat alleen in Zottegem kan.
Bovendien verwelkomen wij op donderdag 13 juni ook de
aankomst van de 2de rit van de Baloise Belgium Tour,
beter bekend als de Ronde van België. In dit magazine
leest u er alles over.

Zo beste stadsgenoten, er valt weer heel wat te doen in
onze Egmontstad. Ik hoop dat u in deze editie opnieuw
veel nuttige informatie terugvindt en ik kijk al uit om u te
begroeten op een van de talrijke activiteiten.

Ook het klimaat staat dit voorjaar hoog op de agenda.
Ontdek hoe je best kan benoveren en of u in aanmerking
komt voor de nieuwe renovatiepremie, maar ook hoe
Zottegem werkt aan een ambitieus bijenplan. Tot slot
willen we met onze jaarlijkse POETS 2019-actie oproepen
om mee ons openbaar domein proper te houden. Spreek
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EVEN VOORSTELLEN

Het college van
burgemeester en
schepenen

Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer,
veiligheid, college, briefwisseling
T 09 364 64 51 - M 0473 96 74 42
jenne.depotter@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de burgemeester,
Administratief Centrum Sanitary, na afspraak

Matthias Diependaele, vierde schepen
Verkeer en mobiliteit, openbare werken,
ruimtelijke ordening, deelgemeenten, dierenwelzijn
M 0486 44 00 97 - matthias.diependaele@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary, na afspraak

Evelien De Both, eerste schepen
Verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking,
patrimonium, lokale economie, middenstand,
feestelijkheden, personeelsbeleid
M 0494 80 86 62 - evelien.deboth@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary, na afspraak

Brecht Cassiman, vijfde schepen
Sport, agb, digitalisering, communicatie, toerisme,
citymarketing
M 0479 21 88 60 - brecht.cassiman@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary, na afspraak

Leen Goossens, tweede schepen
Financiën, kerkfabrieken, leefmilieu, groenonderhoud,
landbouw, begraafplaatsen
M 0470 74 85 54 - leen.goossens@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary, vrijdag na afspraak

Peter Vansintjan, zesde schepen
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
Schepen van rechtswege
Sociale zaken, senioren, tewerkstelling, huisvesting,
eenzaamheid
M 0476 49 41 21 - peter.vansintjan@zottegem.be
Zitdagen: Ten Huize Rodestraat 20, na afspraak

Lieselotte De Roover, derde schepen
Jeugd, onderwijs, cultuur, erfgoed,
burgerlijke stand & bevolking
M 0499 14 72 35 - lieselotte.deroover@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary, na afspraak

Koen Codron, algemeen directeur
T 09 364 64 52 - koen.codron@zottegem.be
Zitdagen: Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
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Het
stadsbestuur

Brecht Cassiman (N-VA)
vijfde schepen
Eekhout 10
M 0479 21 88 60
brecht.cassiman@zottegem.be

Een overzicht

Peter Vansintjan (CD&V)
schepen van rechtswege
Rodestraat 20
M 0476 49 41 21
peter.vansintjan@zottegem.be

Op 7 januari werd het nieuwe stadsbestuur aangesteld. U
vindt alle coördinaten hieronder.

College van Burgemeester en Schepenen
en leden van het Vast Bureau (OCMW)

De gemeenteraad
(volgens voorrangstabel) en
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Jenne De Potter (CD&V)
burgemeester
Astridstraat 49
M 0473 96 74 42
jenne.depotter@zottegem.be

De leden van het schepencollege maken eveneens deel
uit van de gemeenteraad.

Evelien De Both (N-VA)
eerste schepen
Kastanjelaan 14
M 0494 80 86 62
evelien.deboth@zottegem.be

Paul Lievens (CD&V)
Kloosterstraat 34
T 09 360 37 17
lievens.paul@skynet.be

Leen Goossens (CD&V)
tweede schepen
Schilderken 39
M 0470 74 85 54
leen.goossens@zottegem.be

Joost Franceus (sp.a)
Meerlaan 79
M 0476 72 18 52
joost.franceus@skynet.be

Lieselotte De Roover (CD&V)
derde schepen
Mulderslos 4
M 0499 14 72 35
lieselotte.deroover@zottegem.be

Nadine Stalpaert (sp.a)
Meileveld 24 bus 3
M 0479 50 02 11
nadine.stalpaert@telenet.be

Matthias Diependaele (N-VA)
vierde schepen
Verrendries 4
M 0486 44 00 97
matthias.diependaele@zottegem.be

Sandra De Roeck (sp.a)
Oudenhovestraat 15
M 0473 53 23 53
sandra.deroeck@outlook.be
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Peter Roman (sp.a)
Acacialaan 60
M 0478 24 10 76
peter.roman@rsz.fgov.be

Jan De Maesschalck (Open Vld)
Ragestraat 47
M 0475 35 51 30
jan.demaesschalck@openvldzottegem.be

Cyntia Braems (CD&V)
De Vlamme 36
M 0474 41 12 39
cyntia.braems@telenet.be

Dieter Everaert (Groen)
Meerlaan 127
M 0477 76 47 33
deeverae@hotmail.com

Ann De Smet (CD&V)
Traveins 2
M 0486 38 81 78
desmetann@telenet.be

Kurt De Loor (sp.a)
Lippenhovestraat 55
M 0475 43 62 97
kurt.deloor@vlaamsparlement.be

Cynthia Van den Steen (N-VA)
Molenkouter 120
M 0499 11 50 37
gruarach@telenet.be

Lode Bruneel (Open Vld)
Gustaaf Schockaertstraat 40
M 0497 87 48 81
lode.bruneel@gmail.com

Evert De Smet (N-VA)
Holleweg 1B
M 0498 29 84 82
evert.desmet@n-va.be

Peter Lagaert (N-VA)
voorzitter gemeenteraad en
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Sabina Van Beierenlaan 40
M 0476 55 30 19
peterlagaert@skynet.be

Heidi Schuddinck (Groen)
Buke 125
M 0472 98 77 03
heitjes@hotmail.com

Louie Van Rijsselberge (sp.a)
Wurmendries 111
M 0478 04 70 22
louie.van.rijsselberge@gmail.com

Dirk Minnaert (Open Vld)
Alsbroeken 19
M 0475 58 90 75
dirk.minnaert@skynet.be

Sven Mornie (Open Vld)
Puttestraat 16
M 0474 68 80 23
sven.mornie@openvldzottegem.be
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Yana Giovanis (sp.a)
Grotstraat 26
M 0497 26 47 63
yanagiovanis@hotmail.com

Karel Busschop (N-VA)
Traveins 86
M 0494 93 03 63
karel.busschop@telenet.be

Marnic De Clercq (Open Vld)
Elenestraat 71
M 0475 76 87 54
maan@telenet.be

Joke Rossel (N-VA)
Marebeekstraat 47
M 0478 06 68 13
rossel.joke@gmail.com

Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst (alfabetisch)

Politieraad

Lode Bruneel (Open Vld)
Jan De Maesschalck (Open Vld)
Ann De Smet (CD&V)
Evert De Smet (N-VA)
Matthias Diependaele (N-VA)
Joost Franceus (sp.a)
Paul Lievens (CD&V)
Peter Roman (sp.a)
Cynthia Van den Steen (N-VA)

Leen Borremans (sp.a)
Liliane De Lange (Open Vld)
Els Demyttenaere (N-VA)
Frederik Deputter (CD&V)
Frank Douchy (Groen)
Claudine Placke (CD&V)
Bernard Van der Stock (N-VA)
Geert Van Waeyenberge (sp.a)
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Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de

Het gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 12, het
gedeeltelijk afschaffen en verplaatsen van voetweg nr. 31
en van de ongenummerde voetweg in de deelgemeente
Grotenberge werd voorlopig beslist.

gemeenteraadsvergaderingen van 19 november en
17 december 2018 en van 7 en 28 januari 2019.

19 november

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
voorbehouden van een parkeerplaats voor een
ceremoniewagen ter hoogte van de kerk op het Heilig
Hartplein werd ingevoerd.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering in buitengewone zitting van Intergem op
20 december 2018 werden goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het aanbrengen van parkeervakken op de Buke werd ingevoerd.

De agenda en de beslissingen voor de buitengewone
algemene vergadering van IGS Westlede op 4 december
2018 werden goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
plaatsen van signalisatie na de aanleg de betonnen
fietsstrook in de Bosveldstraat werd ingevoerd.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van SOLvA op 12 december 2018 werden
goedgekeurd.

De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het leveren
en plaatsen van speeltoestellen werd goedgekeurd.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van ILvA op 17 december 2018 werden
goedgekeurd.

De dotatie voor de Brandweerzone Vlaamse Ardennen
2019 werd goedgekeurd.

De agenda en de beslissingen voor de buitengewone
algemene vergadering van TMVW ov op 21 december 2018
werden goedgekeurd.

Aanvullende punten
- Cobra elektronische documenten
- Monumenten Oud-Strijders

De toetreding tot de raamovereenkomst ‘Telecomcontracten Vlaamse overheid 2018’ werd goedgekeurd.

17 december

Kennis werd genomen van de evaluatie sportkampen 2018.

De budgetwijziging 2018/2 van de stad werd
goedgekeurd.

Goedkeuring voorstellen i.f.v. organisatie sportkampen
2019.

De budgetwijziging 2018/1 van het AGB werd
goedgekeurd.

Het beheersplan Sanitary hoofdgebouw, schouw en
scheepsstoomketel werd goedgekeurd.

Het hoogste bod voor de verkoop van de pastorie
Sint-Maria-Oudenhove werd aanvaard.

Kennis werd genomen van de budgetwijziging 2018/1 van
het OCMW.

De desaffectatie van een strook grond gelegen aan het
Sint-Eligiusplein werd goedgekeurd.

De meerjarenplanwijziging van de kerkfabrieken werd
goedgekeurd.

Het retributiereglement voor voornaamsverandering werd
goedgekeurd.

Akte werd genomen van de budgetten van de kerkfabrieken.

Het leerplan van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans werd goedgekeurd.

Het budget 2019 werd goedgekeurd.
De akte van grondinneming 15 voor de rioleringswerken in
de Wijnhuizestraat werd goedgekeurd.

Het arbeidsreglement van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans werd goedgekeurd.

Het huishoudelijk reglement van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans werd opgeheven.

Het leerplan van de Stedelijke Academie Beeldende Kunst
werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het aanbrengen van parkeervakken in de Wolvenstraat ter hoogte
de dansstudio, werd ingevoerd.

Het gedeeltelijk afschaffen van voetweg 22
Godveerdegem en 36 Grotenberge werd definitief beslist.
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28 januari

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, goedkeuren signalisatieplan Heilige Borre, werd ingevoerd.

De gemeentelijke tarieven sanering Farys werden
goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
aanbrengen van een onderbroken streep die de rijstroken
aanduidt in de Meyerskouter, werd ingevoerd.

Het instellen van de raad van bestuur van het AGB
Zottegem werd goedgekeurd.

Een politieverordening tijdens de Ronde van de
Vlaanderen op zondag 7 april 2019 werd ingevoerd.

De gratis overdracht van een strook grond gelegen aan de
Zavelputten en de August De Rouckstraat werd
goedgekeurd.

De samenwerkingsovereenkomst voor technische
ondersteuning ‘toezicht’ tussen de gemeente Oosterzele
en de stad Zottegem ten behoeven van de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans werd
goedgekeurd.

De gratis overdracht van een strook grond gelegen aan de
Hazestraat werd goedgekeurd.
De gratis overdracht van de wegeninfrastructuur Solva
werd goedgekeurd.

De overeenkomst over terbeschikkingstelling tussen de
gemeente Oosterzele en stad Zottegem van een technisch beambte vanaf 1 december 2018 werd goedgekeurd.

Akkoord werd gegaan met de dadingsovereenkomst voor
de vochtschade ter hoogte van Laurens De Metsstraat 19.

7 januari

Kennis werd genomen van het budget 2019 van de
Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA).

Kennis werd genomen van de geldigverklaring van de
resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2018 door de raad van verkiezingsbetwistingen.

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

Akte werd genomen van de eedaflegging van de heer
Jenne De Potter tot burgemeester van de stad Zottegem
met ingang van 1 januari 2019.

De lastvoorwaarden, gunningswijze en raming van de
raamcontracten voor het onderhoud openbaar groen
werden goedgekeurd.

De geloofsbrieven van de gemeenteraadsleden werden
goedgekeurd, akte werd genomen, hun eedaflegging en
de rangorde van de gemeenteraadsleden werd vastgesteld.

Kennis werd genomen van de beleidsverklaring en
gedeeltelijk besproken.

De fracties werden vastgesteld.

Aanvullende punten

Kennis werd genomen van de ontvankelijke gezamenlijke
voordracht van de kandidaat-voorzitter en de voorgedragen voorzitter werd verkozen verklaard.

- Zottegem, sociale stad - een beter statuut voor
onthaalouders
- Heraanleg Welzijnstraat
- Grotenbergestraat
- Heraanleg Provinciebaan

Kennis werd genomen van de ontvankelijke gezamenlijke
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.
De voorgedragen kandidaat-schepenen werden verkozen
verklaard in de rangorde van de gezamenlijke akte van
voordracht van kandidaat-schepenen.
Akte werd genomen van de eedaflegging.
Akte werd genomen van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd.
Akte werd genomen van het aantal schepenen, geldig
voor de ganse duur van de legislatuur, en zoals vastgelegd
door het aantal voorgedragen schepenen op ontvankelijke
gezamenlijke voordrachtsakte, met name 5.
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Met de
motor?

Veiligheid op kop!

Tip 2: leer motorrijden

Klinkt logisch, maar heeft u al eens gedacht aan het volgen van een vervolmakingscursus? U kan daarvoor terecht
bij een rijschool in uw buurt.

Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer. Van alle

weggebruikers zijn de motorrijders betrokken bij de meest
dodelijke ongevallen. Drie vierde van de motorongevallen
gebeuren tussen april en oktober.
Aan de andere weggebruikers wordt gevraagd (opnieuw)
rekening te houden met het feit dat er heel wat motorrijders op de baan zijn.
Gelukkig kunnen motorrijders zelf veel doen om op een
veilige manier aan het verkeer deel te nemen. Onze tips
helpen u alvast op weg.

Tip 3: houd u aan de verkeersregels in
het algemeen, en aan de snelheid
beperkingen in het bijzonder

In de stad is de snelheid beperkt tot 50 km/u.
Tussen de files laveren? De motorrijder mag in die gevallen
nooit sneller rijden dan 50 km/u en het snelheidsverschil
met de overige voertuigen mag niet meer dan 20 km/u
bedragen. Op autosnelwegen en autowegen moet tussen
de twee meest links gelegen rijstroken gereden worden.

Tip 1: draag beschermende kledij

Tip 4: zorg voor een goed zicht op
de rijweg en voor voldoende
zichtbaarheid

Sinds 1 september 2011 zijn de bestuurders en passagiers
van motorfietsen verplicht om naast een valhelm ook
handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange
broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de
enkels beschermen te dragen. De bestuurders en passagiers van bromfietsen en van drie- en vierwielers met
motor moeten een valhelm dragen.

Hou voldoende afstand, zo heeft u een beter zicht op de
weg voor u en kan u beter anticiperen op eventueel
gevaar en op eventuele hindernissen.
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Hou rekening met de dode hoek van auto's, bussen en
vrachtwagens.
Positioneer u op twee derde van de rijstrook, zo zien
automobilisten u het best in de achteruitkijkspiegels, en
verplicht u bestuurders van andere voertuigen om een
andere rijstrook te gebruiken om u voorbij te steken.
Felle kleuren, een fluovestje of op z'n minst reflecterende
stroken op de kleding zijn ten sterkste aan te raden.
Vermijd echter het gebruik van de grootlichten die andere
weggebruikers kunnen verblinden.

Tip 5: in groep? Rij veilig!

Motorrijders kunnen, in functie van de meest veilige
positie, hun plaats op de rijbaan kiezen. Wanneer
motorrijders met ten minste twee in groep rijden op een
weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden. Ze
mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen
geschrankt rijden met voldoende veiligheidsafstand
onderling. Als de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken,
mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag
nemen. Als het kruisen echter onmogelijk is, moeten
motorrijders achter elkaar rijden.
Elke deelnemer aan een rondrit voor motoren moet, zoals
elke weggebruiker, het verkeersreglement naleven en zijn
voertuig moet voldoen aan de technische eisen, geluidsnormen inbegrepen.
Motorrijders die in groep een rondrit maken moeten
vergezeld worden van zogenaamde wegkapiteins.
Deze regel is verplichtend voor groepen van meer dan
50 motorrijders, doch reeds aangewezen van zodra er
15 motorrijders samen een rondrit maken. Een groep van
meer dan 50 deelnemers moet vergezeld worden door
ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50
deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee
wegkapiteins.

Een
zichtbaar én
leesbaar
huisnummer

Tip 6: draag zorg voor uw stalen ros

Zorg ervoor dat uw motor technisch in orde is en dat hij
goed onderhouden is. Niemand wil de baan op met
slechtwerkende remmen.

kan uw leven redden!

Tips voor autobestuurders

- Hou het verkeer om u heen in de gaten, ook achter jou.
- File? Blijf dan in het midden van de rijstrook rijden, zodat
motorrijders vlot kunnen passeren.
- Gebruik uw achteruitkijkspiegels en richtingaanwijzer
voor u van rijstrook verandert.
- File, warm weer, nood om de beentjes te strekken?
Open uw portier enkel bij noodgevallen. Zomaar uw
portier openen, kan zware gevolgen hebben voor
motorrijders. Gebruik voor verkoeling de ramen en
airconditioning.

Zorg ervoor dat uw huisnummer goed zichtbaar is vanaf

de straatzijde. Dit is handig voor alle hulpdiensten:
zo vinden ze makkelijk en vlug de juiste woning waar men
(in nood) hulp moet bieden! In noodgevallen kan elke
minuut belangrijk zijn om een leven te redden!
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Commissariaat
Zottegem

Contact

aanpassing
openingsuren

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

Sinds 1 januari zijn de openingsuren van het
commissariaat in Zottegem aangepast:
- maandag tot zaterdag van 8 tot 20 uur
- zaterdag van 9 tot 17.0 uur
- zondag: gesloten

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag doorlopend
van 8 tot 20 uur.
Zaterdag van 9 tot 17 uur.
Zondag gesloten.
Gelieve voor dringende politietussenkomst telefonisch
contact op te nemen met het noodnummer 101.

Onze waarden

Beleefdheid - Professionalisme - Respect
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BURGERZAKEN

Indienen
aangifte
aanslagjaar 2019

Adreswijziging

Niet iedereen moet een aangifte
indienen

Indien u een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde

aangifte ontvangt dient u, enkel indien het voorstel
fouten bevat of onvolledig is, het antwoordformulier
terug te sturen aan het voorgedrukte antwoordadres.
U hoeft in dat geval geen aangifteformulier meer in te
dienen.

belastingkantoor

De papieren aangifte sterft uit

H

et belastingkantoor ‘Particulieren Dendermonde Beheer
Team 7’ bevoegd voor het beheer van de aangiften in de
personenbelasting (niet BTW-aangifteplichtige burgers)
verhuist omstreeks 15 april van Zottegem, Heilig Hartplein
35 naar Aalst (9300), Dokter André Sierensstraat 16 bus 1.
Het telefoonnummer en het e-mailadres blijven
ongewijzigd: T 02 577 71 30
p.denderm.team7@minfin.fed.be.

Weet dat het grootste deel van de belastingplichtigen
intussen zijn/haar aangifte elektronisch indient via de
internettoepassing www.myminfin.be (voorheen bekend
als www.taxonweb.be).
Die toepassing wordt steeds gebruiksvriendelijker en
bevat veel praktische toelichtingen.

U wenst toch hulp bij het invullen van
uw aangifte

Indien u toch bijstand wenst bij het invullen van uw
aangifte in de personenbelasting wordt er aan de
inwoners van Zottegem die niet BTW-aangifteplichtig zijn,
de mogelijkheid geboden om hun aangifte te laten
invullen door ambtenaren van de FOD Financiën.
Daartoe wordt één (of) worden er meerdere zitdagen
georganiseerd.
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BURGERZAKEN

Zitdagen in
Zottegem
voor
aangifte
aanslagjaar 2019
D

Wat brengt u mee naar de zitdag

e Federale overheidsdienst Financiën en de stad
Zottegem organiseren zitdagen voor het invullen van de
aangifte van de personenbelasting. Let wel, dit kan enkel
na afspraak.

Uw identiteitskaart.
Voor wie een gemeenschappelijke aangifte indient
(gehuwden en wettelijk samenwonenden) volstaat de
identiteitskaart van één van beide belastingplichtigen.

Waar

Komt u voor iemand anders? Breng dan een kopie van zijn
of haar identiteitskaart mee alsook een volmacht

Administratief Centrum Sanitary, dienst Burgerzaken.

Wanneer

Ook in het belastingkantoor te Aalst

Dinsdag 21 mei van 9 tot 12 uur
Woensdag 22 mei van 9 tot 12 uur
Donderdag 23 mei van 9 tot 12 uur
Dinsdag 28 mei van 9 tot 12 uur
Woensdag 29 mei van 9 tot 12 uur

Voor het invullen van uw aangifte in de personenbelasting
kan u ook alle werkdagen van de maand mei van 9 tot 12
uur en alle werkdagen van juni van 9 tot 15 uur
langskomen in het belastingkantoor te Aalst:
Particulieren Beheer Dendermonde Team 7,
Dokter André Sierensstraat 16 bus 1 te 9300 Aalst
T 02 577 71 30

Indien u gebruik wenst te maken van
deze invulhulp

Voor algemene vragen nopens de personenbelasting
en/of de werking van myminfin / Tax-on-web, kan u bellen
naar het nummer T 02 572 57 57 (nationaal contactcenter).

Maak vooraf een afspraak (één afspraak per in te vullen
aangifte) via de stad door op werkdagen tussen 9 en 12
uur te bellen naar het nummer 09 364 65 35.
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MIDDENSTAND

Zottegem
Bloemenstad
Bebloemingsactie 2019

Wij wensen te benadrukken dat het niet gaat om een
echte wedstrijd, maar wel om een appreciatie en waardering van de mensen die hun best doen om Zottegem
aantrekkelijker te maken. Een jury maakt twee keer een
onaangekondigde rondrit om de voortuinen en de
bebloemde gevels te beoordelen. In het najaar worden
alle deelnemers uitgenodigd op een prijsuitreiking.
Wij zijn er van overtuigd dat veel Zottegemnaren ook dit
jaar een inspanning zullen leveren om hun gevel, balkon,
voortuin, enz., extra te bebloemen, zodat Zottegem in
2019 een echte bloemenstad blijft.

De stad Zottegem en de Stedelijke Middenstandsraad

namen in 1991 het initiatief een bebloemingsactie te
starten onder het motto 'Zottegem Bloemenstad'. Deze
actie is nog altijd succesvol.
Iedere inwoner van Zottegem mag gratis deelnemen.
Het reglement kunt u bekomen op de dienst Toerisme,
Markt 1 (T 09 364 64 64). U vindt het ook op de webstek:
www.zottegem.be/bebloemingsactie.

✁
INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende:
Naam:
Adres:

e-mail:

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

Datum:

/

/ 2019

Handtekening

* aankruisen wat van toepassing is
Bezorg ons de gegevens tegen uiterlijk 31 mei 2019
Dienst Toerisme, Markt 1, 9620 Zottegem of via mail: toerisme@zottegem.be.
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MOBILITEIT

Speelstraten
D

e stad Zottegem wil kinderen terug op straat laten
spelen. Dit kan uiteraard enkel in veilige omstandigheden.
Een van de mogelijkheden is het inrichten van een speelstraat. Een speelstraat wordt volledig voorbehouden aan
spelende kinderen. Hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen
of skaten kan terug op straat. Doorgaand verkeer is er
verboden.
Om na te gaan of uw straat in aanmerking komt om in te
richten als speelstraat, heeft de stad een handige infobrochure uitgewerkt met een overzicht van alle voorwaarden en vereisten. Geïnteresseerde ouders kunnen zo
samen nagaan of de inrichting van een speelstraat
haalbaar is.
Een aanvraag voor een speelstraat indienen, doet u
door het aanvraagformulier én de bewonersenquête in te
dienen bij de dienst mobiliteit. Beide documenten zijn
terug te vinden op de website. Aanvragen voor de zomervakantie moeten ten laatste op 15 mei worden ingediend.

Nieuwe
parkeerautomaten
en parkeerfolder
V

anaf maart 2019 worden de parkeerautomaten in het
centrum vervangen door nieuwe exemplaren. Op de
nieuwe automaten zal een klavier aanwezig zijn waarop u
de nummerplaat van uw wagen dient in te geven. U kan
dan vervolgens betalen voor de tijd die u wenst te
parkeren. Dankzij de nieuwe meters wordt het mogelijk
om uw parkeertijd ook met bankkaart te betalen. Betalen
met klein geld, via SMS of APP zal ook nog steeds mogelijk zijn. Op de zijkant van de parkeerautomaten staat
vermeld hoe u van deze betaalmodaliteiten kan gebruikmaken.
Samen met de nieuwe parkeerautomaten wordt ook een
nieuwe parkeerfolder gelanceerd. Deze folder geeft een
overzicht van de parkings en van het straatparkeren met
het daarbij geldende parkeerregime (betalend
parkeren/blauwe zone/uurregelingen/tarieven). De folder
kan afgehaald worden in het administratief centrum en is
ook digitaal beschikbaar op de website van de stad.
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WONEN

Benoveren

De nieuwe

B

enoveren (= beter renoveren), betekent uw huis renoveren, zodat het energiezuiniger wordt. Ook in 2019 zijn
hiervoor heel wat premies en subsidies verkrijgbaar.
De aanvraag en uitbetaling van de benovatiepremies
gebeurt via uw netbeheerder Fluvius.
Een overzicht van alle beschikbare premies kan u vinden
op www.energiesparen.be/subsidies.

renovatiepremie
D

e Vlaamse regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2019
de verbeteringspremie te integreren in de renovatiepremie. De renovatiepremie blijft dus ook dit jaar van
kracht en wordt dus uitgebreid.
Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen evenals
eigenaars die verhuren via het SVK (zie verder) en een huis
van minstens 30 jaar oud willen renoveren kunnen een
renovatiepremie aanvragen tot maximaal 10.000 euro.
Wie voldoet aan de voorwaarden, kan met een tussentijd
van min. 1 jaar en max. 2 jaar twee aanvragen indienen
voor een uitbetaling van de premie. Per aanvraag kunt u
maximum voor 2 van de 4 categorieën werken een premie
krijgen.

In vergelijking met 2018 werden de premies voor dakisolatie verlaagd naar 4 euro/m² indien geplaatst door een
aannemer en 2 euro/m² indien zelf geplaatst en de premie
voor spouwmuurisolatie werd verlaagd naar 5 euro/m².
Verder zijn de premies gelijk gebleven.
Wie gaat voor een totaalrenovatie en dus verschillende
maatregelen combineert binnen de 5 jaar, heeft vanaf
3 werken bijkomend recht op een totaalrenovatiebonus.
Deze wordt automatisch toegekend vanaf 3 aangevraagde
premies bij uw netbeheerder.
Wie samen met zijn buren, vrienden of familie samen
10 woningen wil benoveren, heeft recht op een gratis
benovatiecoach via de ‘burenpremie’. De 10 eigenaars worden dan begeleid door een coach die het centraal
aanspreekpunt is, advies geeft en begeleid bij de premieaanvragen, …

De 4 categorieën zijn:
1. Structurele elementen van een woning
2. Dakrenovatie (behalve isolatie)
3. Buitenschrijnwerk
4. Technische installaties
Alle info en de nodige documenten, kan u vinden op de
website van de Vlaamse overheid: www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie.
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WONEN

Verhuren

Sociaal
huis

via het
Sociaal Verhuurkantoor

Het Sociaal Huis vindt u aan de Deinsbekestraat 23.

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

Wie een woning wenst te verhuren, maar zich wil

ontdoen van de zorgen daarrond, kan zijn huis verhuren
via het Sociaal Verhuurkantoor of SVK. Als verhuurder sluit
u een contract af van 9 jaar met het SVK dat op zijn beurt
aan de slag gaat om uw woning te verhuren aan een
kandidaat-huurder. Gedurende die 9 jaar bent u zeker van
uw huuropbrengst, ook als de woning leeg staat. Tevens
heeft u de garantie op het onderhoud van uw woning en
bent u verlost van de administratieve rompslomp van het
verhuren van een huis en het zoeken van een huurder.
Het SVK biedt een billijke huurprijs voor uw woning. De
woning dient wel te voldoen aan de eisen van de Vlaamse
Wooncode. Voor oudere huizen (bijvoorbeeld uit een
erfenis) kan het zijn dat eerst renovatiewerken nodig zijn.
Bijkomend op de renovatie- en benovatiepremies heeft u
recht op een fiscale aftrek (9 jaar, 5%).
Meer info nodig?
Surf naar www.svkzovl.be of bel T 053 39 40 70 voor het
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen dat in Zottegem actief is.

Dienst
Wonen
D

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

Facebook
L

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

Een
ambitieus
bijenplan

- een bijenhotel en nectarplanten meteen een hulp zijn
voor de wilde bijen?
- solitaire bijen en wespen niet steken?

Het gaat niet goed met onze bijen. Zowel honingbijen als

Bijvriendelijk

solitaire bijen hebben het moeilijk. Ziekten, pesticiden,
maar ook het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid zijn
een belangrijke oorzaak. Aangezien bijen (en bij uitbreiding heel veel andere insecten) onze belangrijkste
bondgenoten zijn in de voedselproductie, is het hoog tijd
om in navolging van het bijencharter een ambitieus bijenplan op te maken. Daar maken we vanuit de milieudienst
dit voorjaar werk van.
Maar ook u kan daarbij helpen!

Bijen worden zeldzamer, zowel de honingbijen als de
solitaire bijen. In het huidige landschap worden nectar en
stuifmeelbronnen en degelijke nestgelegenheden erg
schaars. Bovendien is het intensieve gebruik van pesticiden een groot probleem voor de insecten die de
bespoten planten bezoeken. Het is daarom zeer belangrijk
om te bekijken hoe we onze natuur en landbouwgebieden, tuinen, parken en zelfs industriezones op een
bijvriendelijke manier kunnen inrichten en beheren.
Wie een bijenhotel plaatst, zet alvast een stap om bijen te
helpen. Zo’n 60 soorten ongevaarlijke bijen kunnen nestelen in zogenaamde insectenhotelletjes. Vooral metselbijen
vallen op door hun koortsachtige bouwactiviteiten. Daarnaast vind je er ook tal van (ongevaarlijke!) goudwespen,
graafwespen en ander klein grut. Dat, in combinatie met
een natuurvriendelijke aanleg en beheer van je tuin zijn
een belangrijke stap in de goede richting! Meer informatie
over ecologisch tuinieren vindt u op www.velt.be

Wist u dat?

- er naast de honingbijen zo’n 350 wilde bijensoorten in
Vlaanderen zijn?
- die nodig zijn om meer dan 80% van alle landbouwgewassen te bestuiven?
- die jammer genoeg achteruitgaan door het verdwijnen
van natuur en nectarplanten en door pesticiden en
ziektes?
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Ligt
uw perceel

Compostdemo

in jachtgebied?
H

eel wat tuinen of andere eigendommen liggen in jachtgebied, zonder dat de eigenaars daar zelf van op de
hoogte zijn. Via geopunt.be kan u dit nakijken en
eventueel uw perceel laten ‘uitkleuren’.

E

r zijn duizend en één methodes te bedenken om
keuken- en tuinafval in de tuin te verwerken. U kunt het
tuin- en keukenafval aan de kippen voederen. Of misschien gebruikt u grasmaaisel en andere plantenresten als
mulch tussen struiken en vaste planten. Of hakselt u ook
snoeihout fijn om het te gebruiken als padbedekking? Of
maakt u vlechtwerkjes en andere mooie creaties met
snoeihout? Schitterend! Naast deze en andere kringloopmogelijkheden kunt u uiteraard ook nog composteren. Een
compostvat of een compostbak in de tuin kan heel zinvol
zijn. Wat doet u bv. met bananenschillen of met de resten
van kiwi en prei? En wat als u tijdens een warme, vochtige
zomer toch te veel grasmaaisel hebt? Wat in de tuin niet
meteen een nuttige bestemming kan krijgen, composteert
u best. Voor het eindproduct - de compost - zijn er een
heleboel nuttige toepassingen. En vooral: composteren is
ongelooflijk boeiend!

De jachtplannen in Vlaanderen zijn een oud zeer en zorgen al jarenlang voor discussie tussen voor- en tegenstanders van de jacht. Om met het geweer te mogen
jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen
waaruit blijkt dat ze over minstens 40 ha aaneengesloten
terrein beschikken. Jagers kleuren de plannen zelf in en
leggen die voor aan de arrondissementscommissaris, die
ze beoordeelt. Hierdoor liggen heel wat percelen, zonder
dat dit geweten is door de eigenaar, in een dergelijk
jachtgebied. In 2014 keurde de Vlaamse Regering het
‘Jachtadministratiebesluit’ goed. Op geopunt.be (kaarten
en plaatsen > Natuur en milieu > Jacht) kan u nakijken of
uw eigendom in een jachtplan is opgenomen. Wil u uw
perceel laten schrappen uit een jachtplan? Bezorg dan een
ingevuld formulier (te vinden op natuurenbos.be/jachtplannen) aan de arrondissementscommissaris van de
provincie waar uw perceel gelegen is.
Stad Zottegem en het OCMW hebben alvast hun gronden
laten uitkleuren.
Voor meer info kan u ook altijd terecht op de milieudienst.

Omdat composteren niet altijd even eenvoudig is, hebben
we het jaar rond een infopunt over composteren in het
Beislovenpark. Wie graag ook een woordje uitleg en
enkele praktische voorbeelden wil, die kan terecht op
onze compostdemo op 22 juni 2019 van 10 tot 12 uur.
Meer informatie over composteren en de mogelijke
composteermogelijkheden vindt u op
zottegem.be/natuur-en-milieu.
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Poets
2019
Z

werfvuil … wie ergert er zich niet aan? Rondslingerende
blikjes, verfrommeld papier, sigarettenpeukjes, … vervuilen
jammer genoeg het straatbeeld. Het opruimen van het
zwerfvuil kost het stadsbestuur handenvol geld.

tentoongesteld worden op de Markt. Alle deelnemers
worden getrakteerd op een drankje en een hapje.
De meters en peters die jaarrond zwerfvuil rapen krijgen
die dag een extraatje. Zelf zin om meter of peter te
worden in je buurt en zo je omgeving proper te houden?
Neem contact op met de milieudienst op
milieudienst@zottegem.be of op T 09 364 65 13

De milieudienst organiseert daarom ook dit jaar een grote
zwerfvuilopruimactie ‘POETS 2019’ op vrijdag 29 (scholen)
en zaterdag 30 maart 2019 en doet een oproep naar de
bevolking om massaal deel te nemen aan deze poetsactie.
Al het opgeruimde zwerfvuil zal op zaterdag 30 maart

Samen gaan we de strijd aan tegen het zwerfvuil!
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CULTUUR

Loss

Kunstenfestival

Deelnemende kunstenaars

Bruno Vandenberghe, Louise De Langhe, Quinten Inghelaere, Sabine Oosterlynck, Jolien Collen, Stien Bekaert,
Robert en Frank, Peter Waterschoot, Johan Gelper,
Renée Pavernagie, Tiemke Gauderis, Lysandre Begijn,
Peter Lagast, Ines Claus, Corry Vandermassen, Freddy K,
Hendrik Vermeulen, …

Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei op Site

Sanitary, Molenstraat 10 en Trapstraat 45.

Loss is een kunstenfestival voor jong en oud dat staat
voor loslaten en zich los maken van bewandelde paden en
traditie. Kunstenaars, acteurs, muzikanten en dansers voelen zich bevrijd en kijken met nieuwe ogen naar de wereld
van vandaag en morgen. Loss is ook een vruchtbare grond
waaruit iets nieuws kan groeien, zich een weg kan banen
en verder kan vertakken. Het staat symbool voor het terrein waar het toekomstige Culturele Centrum en de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans zich
zullen bevinden. Op dit terrein, in de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst en in Administratief Centrum Sanitary laten we gerenommeerde artiesten en leerlingen van
de academies los op een multidisciplinair programma:
experiment en kruisbestuiving staan centraal.
Organisatie: CC Zoetegem, SABK Zottegem en SAMWD
Zottegem
Doorlopend muziek, theater, beeld, dans, performances en
installaties.

Deelnemende klassen SAMWD

Hedendaagse en Klassieke dans o.l.v. Evelyne Vlassenbroeck en Lisa De Groote
Verteltheater o.l.v. Kris Van de Weyer
Piano o.l.v. Jan Lust, Ilias Verbelen, Sylvie De Cramer,
Tom Van der Schueren en Vera Verschelden
Comboklas o.l.v. Bruno Van der Haegen
Klassen Klanklabo en Muzikale en Culturele Vorming o.l.v.
Anneleen De Causmaecker
Diverse domeinoverschrijdende performances en workshops.
Dit doorlopende programma wordt verrijkt met tal van
activiteiten op vrijdag, zaterdag en zondag.
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Vrijdag 10 mei vanaf 19 uur

BOONYI
Hans Depelchin en Jonas Bruyneel brengen een combinatie van tekst en muziek, niet zelden in een naargeestige,
magisch-realistische sfeer. Woord, beeld en klank (een
combinatie van akoestische instrumenten en elektronica)
zoeken de confrontatie op, de communicatie, een evenwicht in onevenwicht.

Opengingsevent. Hi Hawaii
Hi Hawaii is een Brussels muzikaal duo van Jens Bouttery
en Lennart Heyndels. De twee gedijen op basis van hun
kennis in free jazz, hedendaagse muziek, pop, theater en
filmmuziek. De habitat bevindt zich dus tussen catchy pop
en grenzeloze improvisatie. Hun uiterst meezingbare
teksten verwijzen naar de absurditeit, het geluk en het
ongeluk des levens.

Playground +
Nog nooit klonk speelgoed zo mooi!
Gekraak uit een teddybeer of gepiep uit een Barbiepop.
Klankkunstenaar Laurens Van Bouwelen haalt werkelijk de
gekste geluiden uit alledaags speelgoed. En dan is het
jouw beurt om je eigen speelgoed tot leven te wekken.
Want wat als je draaitol bliept als een ufo of je speelgoedkassa suist als een waterglijbaan? Samen onderzoeken we
ook hoe speelgoed klinkt. Soms nauwelijks hoorbaar. Maar
geen nood. Met wat elektronica maken we er één groot,
spannend klankveld van.

’Uitgesproken synths, een aanstekelijke beat en vooral
heel veel instrumentale diversiteit die je doen afvragen
hoe ze dit allemaal met z’n tweeën spelen’.

Zaterdag 11 mei tussen 14 en 19 uur

De Bus met Benen
De Bus met Benen is objectentheater tussen kitsch en
houtje-touwtje voor iedereen vanaf 4 jaar.

Hacking the music
‘Hacking the music’ is een artistiek, educatief, creërend
project dat verder bouwt op een samenwerking tussen
Tiptoe Company, studio Champ d'Action en Anneleen De
Causmaecker (als scenograaf). Tijdens het LOSS festival zal
de installatie 2 dagen volcontinu te zien zijn. Onze leerlingen klanklabo en Muzikale en Culturele vorming zullen
volop experimenteren met de klank. De muzikanten zullen
hen daarbij begeleiden, en zelf ook musiceren.

Een vrouw, een man, een kind, een huis.
Het huis neemt de benen.
Had het huis ook oren?
Dan zouden ze het huis kunnen roepen als een hondje.
De vrouw, de man, het kind vertrekken op een zoektocht
naar hun huis met benen.
Liggend kijk je naar het plafond van de bus, waar hun reis
voorbij rolt.
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Zondag 12 mei tussen 14 en 19 uur

piano aan het conservatorium/School of Arts in Gent bij
Claude Coppens en Daan Vandewalle. Zijn interesse voor
zowel muziek als theater leidde hem naar het NTG waar hij
als muzikant en componist zijn medewerking verleende
aan tal van producties (Masterclass, The Rocky Horror
Show, God van Morgen ,…). Hij was muziekdirecteur van
The Cockroach Company van 1999 tot 2001 in Kaapstad en
gastdocent improvisatie en theatermuziek aan de universiteiten van Kaapstad en Stellenbosch. Als pianist werkte
hij mee aan ‘Merlin, oder das wüste Land’ in een regie van
Johan Simoens voor de Ruhrtriënnale in Essen.
Naast theater is hij ook werkzaam voor televisie en werkt
hij als componist en muzikant voor het productiehuis
Woestijnvis. Als improvisator is hij sinds 1997 verbonden
aan de Universitaire filmclub Filmplateau, en sinds 2011
tevens aan KASKcinema, waar hij de stille films van
pianobegeleiding voorziet.

PAKMAN
PAKMAN leeft sneller dan een muis kan klikken. 1 pakje,
2 formulieren, 3 stempels, 6 handtekeningen, 450 keer per
dag, 159.750 pakjes per jaar in ruil voor 10 vakantiedagen.
PAKMAN doorkruist het land om altijd precies op tijd pakjes af te leveren. In de laadbak van zijn kleine vrachtwagen
wordt het publiek uitgenodigd voor een intense performance over een even eenzame als onzichtbare bewoner
van onze virtuele economie.
PAKMAN is een ontmoeting tussen de ritmes van jongleur
Stijn Grupping en drummer Frederik Meulyzer. Samen onderzoeken zij het ritme waaraan ‘deze’ tijd onderhevig is.
Hoe verhoudt de opgelegde snelheid van PAKMAN zich
tot zijn natuurlijke ritmes als hartslag en ademhaling? Stijn
en Frederik laten de ritmes en routines van hun botsballen
en drums in dialoog treden. Samen maken ze live muziek,
waarbij ze elkaar - elk met hun eigen instrument - versterken, tegenwerken, aanvullen en uitdagen.

Hacking the music
‘Hacking the music’ is een artistiek, educatief, creërend
project dat verder bouwt op een samenwerking tussen
Tiptoe Company, studio Champ d'Action en Anneleen De
Causmaecker (als scenograaf). Tijdens het LOSS festival zal
de installatie 2 dagen volcontinu te zien zijn. Onze leerlingen klanklabo en Muzikale en Culturele vorming zullen
volop experimenteren met de klank. De muzikanten zullen
hen daarbij begeleiden, en zelf ook musiceren.

PAKMAN speelt in een vrachtwagen, de toeschouwers
nemen mee plaats in de laadbak. Deze adembenemende
performance is geschikt voor iedereen vanaf vijf jaar.
'Man met de Camera' van Dziga Vertoff, stille film met
live piano door Tom Van der Schueren
Tom Van der Schueren werd geboren in 1973 en studeerde
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CULTUUR

foto: Eddy Grandy

Cultuurkaravaan
zondag 23 juni

Reuzenommegang

Waar de Cultuurkaravaan halt houdt, daar wordt het

dorp voor één dag lang op culturele stelten gezet.
Voor de vijfde editie trekken we naar Leeuwergem op
zondag 23 juni.
CC Zoetegem, de Jeugddienst en de Stadsbibliotheek
bundelen opnieuw hun krachten. Voor deze editie gaan zij
de samenwerking aan met lokale verenigingen en handelaars.
Binnenkort kunt u het programma raadplegen op
www.zottegem.be. Zet alvast de datum in uw agenda
want het beloofd terug de moeite te worden.

zondag 9 juni
C

ambrinus en Cambrina, Leo en Treeze, de 8 wippelpaardjes en Sotto en Johanna zijn ook dit jaar weer de
sterren van de Zottegemse Sinksenkermis, wanneer ze
op zondagnamiddag plechtig door de straten van het
centrum defileren. Per reus zijn er een drager en een
begeleider en de wippelpaardjes worden bemand door
leerlingen van de stedelijke basisschool.

Meer informatie

Jeugddienst:
Hellen Volckaert, T 09 367 91 98
hellen.volckaert@zottegem.be
Stadsbibliotheek:
Koen De Keukeleire, T 09 364 64 28
koen.dekeukeleire@zottegem.be
CC Zoetegem:
Inge Vandermeiren, T 09 364 64 56
inge.vandermeiren@zottegem.be

Reus Miele danst door de straten en de reuzen van Lede
en Bevere stappen mee op.
De stoet wordt begeleid door de Tiroler Blaaskapel.
De reuzenommegang start om 17 uur op de parking aan de
Molenstraat.
DL
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CC Zoetegem
tipt

ste publieksopwarmer van het land. We zagen hem in
’Achter de rug’ en als een van de presentatoren van ‘Hotel
Römantiek’ op VIER en hij is vaak te gast als satirische politieke verslaggever in ‘De Ideale Wereld’ op Canvas. Hoog
tijd dus voor een eerste eigen avondvoorstelling met 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 ook dankbaar. Hij staat erop dat het niet
alleen zijn avond wordt, maar evenzeer die van jullie. Hij is
echt benieuwd waarover het publiek het graag wil
hebben. Als DJ kent hij het belang van verzoeknummers.
Dus stuur maar door naar info@simpletone.be!

Passa il Tempo - Sprookjes enzo (4+)

zaterdag 16 maart, 19 uur
€ 8/€ 5 (-12)

Diep in het bos ligt er een magische plek waar de tijd
groeit, waar de tijd geplukt wordt en de wijde wereld
ingestuurd wordt. U kunt er de tijd zien, als licht, als vuur.
Het vuur vertelt de verhalen van geboren worden, spelen,
groeien, liefhebben, ouder worden, doodgaan en opnieuw
geboren worden ...
Passa il tempo gaat over het verglijden van de tijd. Met
vuur, circus, objecttheater en fysiek theater worden zowel
kinderen als volwassenen in vervoering gebracht.
Gaat door op locatie in het Egmontpark.

Last days, een ode aan het leven
Lieve Blancquaert

donderdag 28 maart, 20 uur
€ 12/€ 10 (-26/+60)

Content - Sven de Leijer

Na Birthday en Wedding Day volgt nu Last Day. Fotografe
Lieve Blancquaert trok naar acht verschillende bestemmingen in de wereld om te ontdekken wat het daar
betekent om ouder te worden en welke plaats ouderen en
overledenen er krijgen.

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

Sven de Leijer werd dankzij De Laatste Show de beroemd26
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1969, een halve eeuw woodstock.
Histrylogie
zaterdag 30 maart, 20 uur
€ 18/€ 16 (-26/+60)

Proef 50 jaar na Woodstock de sixties met Neeka,
Axl Peleman, Esther Lybeert, Maarten Flamand en
Wouter Mattelin.
Neeka laat zich graag inspireren door de songs van de
golden sixties. Axl Peleman kijkt terug op zijn allereerste
tatoeage: het logo van Woodstock. Ester Lybeert laat met
liefde Janis Joplin herleven, Maarten Flamand staat te
popelen om de vurigste Jimi Hendrix in zich los te laten en
Wouter Mattelin vertelt vol overgave de sappigste
verhalen over die Moeder aller Festivals en het bruisende
jaar 1969. Proef de sixties, voel de liefde, everybody hippie!

Ciné
Local

Even goede vrienden - Otto-Jan Ham
zaterdag 4 mei, 20 uur
€ 16/€ 14 (-26/+60)

Hollywood aan de schelde
maandag 18 maart, 20 uur
€7

Er doen al jaren hardnekkige geruchten de rond over
Otto-Jan Ham. De meeste daarvan zijn absoluut waar.
Maar … er is wellicht nog veel meer smeuïgs dat u niet
wist over Otto-Jan Ham. Zonde hoor. Misschien is het tijd
dat u Otto-Jan wat beter leert kennen, en hij u. Het mag
tenslotte van twee kanten komen. Wie weet ontstaat er
wel een waardevolle vriendschap? Of u beiden komt
erachter dat het beter is om ‘mekaar voorlopig maar niet
meer te zien.’ Even goede vrienden. Of net niet. Enfin, we
komen er wel uit. En wel in een interactieve humoristische
show met hier en daar wat ruimte voor ontroering.

Na twee decennia bloed, zweet en tranen is het eindelijk
zover: Robbe De Hert presenteert Hollywood aan de
Schelde, zijn langverwachte documentaire over de
geschiedenis van de Vlaamse film.

Daens

dinsdag 23 april, 20 uur
€7
We sluiten onze Ciné Local-dinsdagavonden af met een
klassieker van formaat: een digitale, gerestaureerde versie
van Daens. De Aalsterse priester Adolf Daens wordt
geconfronteerd met de schrijnende leefomstandigheden
van de arbeiders in de textielindustrie.

Info & tickets

www.cczoetegem.be
UITbalie T 09 364 69 33
UITbalie@zottegem.be
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Seizoenspresentatie
Save the date
donderdag 23 mei
T

erwijl het seizoen 2018-2019 nog in volle gang is, bereiden we ons weer voor op seizoen 2019-2020. De komende
maanden zijn nog tal van fijne, mooie voorstellingen te
zien in onze zaal. Ondertussen werken wij achter de schermen alweer hard aan een gevarieerd programma voor volgend seizoen. Tijdens de seizoenspresentatie geven de
programmatoren en gasten wat meer uitleg en spannende
tips. En we sluiten af met een glaasje, een toast op het
nieuwe seizoen. Reserveer tijdig uw plaats en check
binnenkort onze website of facebookpagina!

En verder
Hector

zondag 28 april, 15 uur
€7

Erfgoeddag: CC Zoetegem activeert zijn oude 35mm projector. Geniet van deze klassieker, het geratel van
tandwielen en de honderden meters pellicule die voorbijrolleren. Hector is 35 jaar en woont in het weeshuis, tot
een vergeten tante zich herinnert dat hij bestaat.

CC
Zoetegem
zoekt

Will Tura, Hoop doet leven
maandag 29 april, 14 uur
€7

Hoop doet leven, is een ontroerende en boeiende film
geworden die ons niet alleen laat zien wat een groot artiest Will Tura is, maar die ook een ode wil zijn aan een
samenleving en cultuur waarvan wij allen deel uitmaken
en waarvan Will als het ware muzikale symbool is.

nieuwe uitbater voor
Cultuurcafé Foyer

Info & tickets

V

www.cczoetegem.be
UITbalie T 09 364 69 33
UITbalie@zottegem.be

oor de concessie voor het uitbatingsrecht van het
cultuurcafé Foyer verbonden aan cultuurcentrum
Zoetegem zoeken we een nieuwe uitbater. Alle informatie
hierover is te vinden op de website van CC Zoetegem.
De uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur
is 25 maart.
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STEDELIJKE ACADEMIE
MUZIEK, WOORD EN DANS

Apero
Klassiek

Belgian Reed Ensemble ’Breathe’
met Cake walk

zondag 12 mei april, 11 uur, GC De Kluize Oosterzele
Vijf mannen met vijf rietinstrumenten die één grote passie
delen: kamermuziek uit vele eeuwen doen klinken in een
unieke bezetting van hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet
en fagot. De muziek ademt durf om te zoeven met klank,
om fijn te etsen en ruig te beitelen met de instrumenten.
Buitelende, dan weer dromerige muziek, natuurbeelden
oproepende nummers en aanstekelijke dansen, van Claude
Debussy, Johannes Ockegem, Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach en Robert Schumann.
Met Andy Dhondt (saxofoon), Niels Hap (klarinet),
Davy Callens (fagot), Ricardo Matarredona (basklarinet) en
Kasper Baele (hobo).
Info en tickets: www.gcdekluize.be

Activiteiten
schooljaar 2018-2019

Apero Klassiek is een initiatief van de Stedelijke Academie
Muziek Woord Dans Zottegem, het filiaal Oosterzele,
CC Zoetegem en GC De Kluize.
De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en
zeer gesmaakte kamermuziekconcerten in de stemmige
Ridderzaal van het Egmontkasteel in Zottegem. Sinds 2014
wordt dit initiatief uitgebreid met twee concerten in
GC De Kluize te Oosterzele.
Met deze aperitiefconcerten wil de academie haar
aandacht vestigen op haar maatschappelijke en culturele
rol in de stad Zottegem, de gemeente Oosterzele en in de
ruimere regio. Zij richt zich op een divers publiek van jong
én oud waarbij klassiek en modern repertoire op een frisse
en toegankelijke manier worden gebracht.
Ieder concert wordt uitgewerkt door een of meerdere
leraren, allen ervaren professionele musici. Zij stellen een
programma van een uur voor. Achteraf wordt een receptie
aangeboden door de stad Zottegem of de gemeente
Oosterzele.

zondag 31 maart, 18 uur, Congregatiekapel

Jazz on Sunday met in het voorprogramma een combo
van SAMWD.
Weekend van 26 tot 28 april, SAMWD, Meerlaan 48
Toneelvoorstelling door Productieklas.
Zaterdag 27 april, Ridderzaal.
Gitaardag met workshops en concerten
Maandag 13 mei tot zaterdag 15 juni
Openbare examens.
Laatste week van juni
Schoolvoorstellingen.
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STEDELIJKE ACADEMIE
BEELDENDE KUNST

Tentoonstelling
keramiek
XTAREA #02

XTAREA is een initiatief van het keramiekatelier en

biedt een platform aan studenten die een jury project
hebben afgerond binnen de opleiding keramiek van de
academie. De tweede editie vindt plaats in de Oude
Pastorie, Sint-Mauritsplein 9, 9550 Ressegem (Herzele).
De vernissage is op vrijdag 22 maart om 19 uur en de
tentoonstelling is verder te bezichtigen op zaterdag en
zondag 23 en 24 en 30 en 31 maart, telkens van 14 tot 18
uur.
De deelnemende kunstenaars zijn An Bauwens,
Colette Léger, Lucienne Uytterhaegen, Lydie Meurrens,
Jeannine De Vuyst, Gilbert Wanzeele, Carine Hantson,
Ann Ruyssinck, Chris De Both, Fabiana Dubois en
Rita Beerens.

Tentoonstelling
grafiek
Donkere kamers

V

oor deze tentoonstelling werkten de studenten uit het
grafiekatelier vanuit het principe van vrije associatie.
Vanuit collages creëerden ze mysterieuze, donkere en
bevreemdende beelden. Er werd gewerkt met aquatint,
een oude etstechniek waar onder meer Francisco de Goya
om bekend stond. Treed binnen en laat uw verbeelding de
vrije loop in deze donkere kamers.
Opening zaterdag 16 maart om 10.30 uur.
De tentoonstelling loopt tot 27 april in de galerij van
de academie en is te bezichtigen tijdens de openingsuren.
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BEELDENDE KUNST

Parijs
Studiereis

Cross-over

Naast de reguliere lessen organiseert de academie ook

extra-muros-activiteiten waaronder tweejaarlijks een
meerdaagse studiereis. Zo trekt de academie van 6 tot 8
april met 65 deelnemers naar Parijs. Op het programma
staan o.a. de tentoonstelling ‘Le modèle noir de Géricault à
Matisse’ in musée d’Orsay, het vernieuwde Picassomuseum en ook klassiekers als het Louvre en Centre
Pompidou ontbreken niet!

De nieuwe opleiding ‘cross-over-project’ waarbij de

ervaren student de uitdaging aangaat om twee disciplines
te combineren opent nieuwe mogelijkheden binnen het
artistiek parcours van de student. Een onderdeel van de
opleiding is ook het presenteren en de opstelling maken
van een tentoonstelling. Hiervoor wordt de galerij van de
academie ter beschikking gesteld van 16 mei tot 4 juni
2019. Tijdens deze periode zijn resultaten van dit eerste
jaar cross-over doorlopend te zien als ‘tentoonstelling in
progress’.

Loss

Kunstenfestival

Info

D

e tweede editie van het driejaarlijks kunstenfestival
Loss vindt plaats van 10 tot 12 mei op de site van de
stedelijke academie voor beeldende kunst.
Loss is een samenwerking tussen CC Zoetegem, SAMWD
en SABK en brengt een doorlopend programma hedendaagse kunst over de verschillende kunstdisciplines heen.
Alle informatie over dit unieke gebeuren vindt u op blz. 21.

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
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BIBLIOTHEEK

Tweewekelijks

Verdwalen
in verhalen

voorleesuurtje
in de bib

met Ratara
V

ertelcollectief Ratara verrast de bibliotheekbezoekers
elke laatste zaterdag van de maand met meeslepende
verhalen uit onze streek maar ook uit verre landen.
Oren open verplicht, optioneel ogen dicht!
Voor alle leeftijden.
Hier en daar valt een muzikale noot.
Elke laatste zaterdag van de maand, op de boekenzolder
van de bib, van 10.30 tot 11.30 uur.
zaterdag 30 maart, 27 april, 25 mei.
Meer info: https://www.facebook.com/ratararatararatara
of email ratara@telenet.be

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.
Voor de exacte data houdt u best onze Facebook pagina
of website in de gaten.
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Boeren
voor de
toekomst

Vuile
lakens

Heleen Debruyne

Voedende landbouw
voor iedereen?

Weinig mensen voelen zich 100% thuis in hun lichaam en

aanvaarden dat zoals het is. Hoe komt dat? Ook over wat
u moet voelen, verwachten, verlangen … bestaan er blijkbaar misverstanden, taboes, schaamte. Mag en kan alles?
Bij nader inzien misschien toch niet. Heleen Debruyne en
Anaïs Van Ertvelde publiceerden Vuile Lakens, een spraakmakend boek waarin ze onderzoeken in welk keurslijf
onze lichamen nog steeds gevangen zitten. Ze putten uit
geschiedenis, cultuur en wetenschap en uit eigen ervaringen. Heleen houdt voor ons een wetenschappelijk én
persoonlijk pleidooi voor respect en vrijheid.

Lokaal en milieubewust kwaliteitsvoedsel verbouwen is

helemaal niet vanzelfsprekend. Dat kunnen Leen, Antoine
en Ruben u wel vertellen. Leen en Antoine zijn pioniers
wat bioteelt betreft. Samen met Ruben, bio-boer van de
jongere generatie, brengen zij het verhaal van De Kollebloem, wat veel meer is dan een bedrijf dat voedsel
produceert. Tegen de stroom van voedselschandalen,
milieu-impact en agro-industrie in nemen ze u mee in een
mogelijk toekomstverhaal. Samen met Koen van het
bio-opleidingscentrum Landwijzer leggen ze uit hoe ze te
werk gaan.

Maandag 6 mei, 19.30 tot 22 uur
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
i.s.m. stadsbibliotheek
Inschrijven via Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
vzw: T 09 330 21 30 of info@vormingplus-vlad.be.
Prijs: € 10,00 (Standaardprijs), € 2,00 (Sociale prijs)

Donderdag 9 mei, 19.30 tot 22 uur
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
i.s.m. stadsbibliotheek
Inschrijven via Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
vzw: T 09 330 21 30 of info@vormingplus-vlad.be
Prijs: € 5,00 (Standaardprijs)
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Wellness

op basis van honing
Verzorgingsproducten op basis van honing zijn effectief

en duurzaam, dat wist u wellicht al. Maar wist u ook dat ze
heel eenvoudig zelf te maken zijn? In deze cursus
vervaardigt u zelf een shampoo en een bodylotion. U leert
hoe u een gezichtscrème kan bereiden. En u gaat naar huis
met recepten voor nog andere producten op basis van
bijenwas.
Ingrediënten zijn inbegrepen in de deelnameprijs. Breng
zelf glazen potjes mee.

Jazz
Zottegem
at the Bib

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
i.s.m. stadsibliotheek.
Woensdag 5 juni, 19.30 tot 22.30 uur.
Inschrijven via Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
vzw: T 09 330 21 30 of info@vormingplus-vlad.be.
Prijs: € 14,00 (Standaardprijs), € 6,00 (Sociale prijs).

zaterdag 15 en
zondag 16 juni

Sluitingsdagen

Het is steeds uitkijken naar de jaarlijkse affiche van Jazz

Zottegem (at the Bib). In het gezellige Egmontpark
presenteert Jean Blaute een gevarieerd programma van
klinkende namen uit de muziek- en jazzwereld. De vorige
jaren stonden Viktor Lazlo, Jef Neve, Lady Linn, Isolde
Lasoen, Philip Catherine, Bert Joris, Tom Barman, An Pierlé,
Sioen en Stef Kamil op de affiche!
Maar Jazz Zottegem is meer dan enkel een muziekfestival.
Een weekend lang kan u genieten van het gezellige terras
in het Egmontpark, met daarrond een bib-verkoop van
reisgidsen en muziek, kinderanimatie, literaire uitspattingen
en vertellingen, foodtrucks en een openlucht Kunstenatelier. De toegang tot het park en het jazzfestival is gratis.
Organisatie: stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m. vzw
Jazz on Sunday; met steun van de Vlaamse Gemeenschap.

De bibliotheek is gesloten op:
Paasmaandag 22 april
Dag van de Arbeid 1 mei
O.L.H.-Hemelvaart 30 mei
Pinkstermaandag 10 juni
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CENTRUM VOOR
STREEKGESCHIEDENIS

Erfgoeddag
zondag 28 april
O

nder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19de editie
van Erfgoeddag volop de schijnwerpers op vakmanschap.
Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Hoe
maakt u het? Maar ook: hoe maakt het u? En hoe geven
we dat dan door. Voeg aan die vragen nog het suggestieve woordje ‘beter’ toe en u heeft het thema en de
uitdaging van Erfgoeddag 2019 helemaal beet: over
vakmanschap, ambachtelijkheid en vakmensen dus.
En cultureel erfgoed.
Vakmensen oefenen hun vak met veel passie en trots uit.
En laat nu net dat vakmanschap en die vakkennis de rode
draad zijn van ons programma.
We bieden u een hele waaier activiteiten aan. Ze vinden
plaats op verschillende locaties en worden met elkaar
verbonden door middel van een fietsroute.
We zetten alle activiteiten op een rijtje.

de vorm van spinnen en kantwerk. En, met handschoenen
viel er meer te verdienen dan met de traditionele huisarbeid. De ambacht kende een steile opmars. Aan het eind
van de negentiende eeuw kwamen steeds meer uitgevers
zich vestigen in de streek, met gekende families als Schollaert en Verbruggen. Vandaag blijft er van deze ambacht
niet veel meer over. De familie Schollaert schonk aan de
stad Zottegem een collectie machines, werktuigen en
handschoenen. Deze unieke collectie toont ons hoe
tussen 1860 en 1950 deze belangrijke huisnijverheid in
Zuid-Oost-Vlaanderen evolueerde. Een dochter van de
familie Verbruggen, die als kind de ambacht nog bewust
heeft beleefd, zal op erfgoeddag de tentoonstelling
ondersteunen met haar herinneringen en kennis over dit
'vakmanschap'.

Demonstratie kantklossen

Museum voor Folklore, Grotenbergestraat 162.
Info: folklore@zottegem.be of T 09 345 77 73

De handschoennijverheid
in Zuid-Oost-Vlaanderen

Kantklossen, ooit een bloeiende nijverheid nu een
ambacht die bijna verdwenen is. Het werd al in de middeleeuwen beoefend en vooral Brugge is er heel bekend
om.
Kloskant wordt gemaakt met behulp van kantklosjes die
altijd in paren worden gebruikt. Op deze klosjes worden
draden gewikkeld. Een ervaren kantklosster kan werken
met honderden klosjes tegelijk. Deze worden zeer snel om
elkaar heen geslagen. Na een paar slagen wordt een speld
in het patroon gestoken zodat het vlechtwerk op zijn
plaats blijft
De Zottegemse hobbyclub ‘Kantklosplezier Bevegem’ is
ontstaan in 1992. Op erfgoeddag zullen verschillende leden
een demonstratie kantklossen geven. Met de nodige uitleg tonen ze hoe o.a. stropkant, fijn en grof bloemwerk,
tule en Vlaamse kant gemaakt wordt.

Museum voor Folklore, Grotenbergestraat 162.
Info: folklore@zottegem.be of T 09 345 77 73
De streek Zuid-Oost-Vlaanderen, en vooral Sint-MariaOudenhove en omliggende dorpen, waren bekend om hun
handschoennijverheid. De handschoenen werden er al
sedert de 17e eeuw door thuiswerksters genaaid. Een definitieve introductie gebeurde echter in de jaren 1840,
toen een Brusselse zakenman op zoek ging naar bekwame
thuiswerksters voor het vervaardigen van lederen handschoenen. Het Klooster van Sint-Maria-Oudenhove was
bereid om als tussenpersoon te fungeren en handschoenen uit te geven onder de bevolking en te zorgen voor de
nodige opleiding. Het initiatief sloeg aan en de interesse
was van meet af aan erg groot. In het 'Arme Vlaanderen'
van toen waren de vrouwen thuisarbeid gewoon, onder
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Ons erfgoed: hoe beginnen we eraan?
een blik achter de schermen
Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1.
Info: cvs@zottegem.be of T 09 364 64 57

Kunstschilders waren eeuwen geleden geen kunstenaars,
maar ambachtslieden. Ze stonden ten dienste van de kerk
en de adel. Hun kennis was heel breed. Deze ambachtslieden moesten niet alleen goed kunnen schilderen, maar
ook een grondige kennis hebben van materialen. In de
20ste eeuw hebben we te maken met een enorme evolutie in de schildertechnieken en stromingen. Om kunstwerken te kunnen restaureren moeten we diezelfde
kennis hebben. Restaureren is niet alleen een ambacht,
maar een passie.
Op erfgoeddag ziet u restaurateurs van het restauratieatelier Artsodi actief aan het werk. Ze tonen hoe zo een
restauratie gebeurt en vertellen hoe en waarom bepaalde
ingrepen gebeuren.
Deze activiteit gaat ook door in het Centrum voor
Streekgeschiedenis, Markt 1, 9620 Zottegem

We beseffen het misschien niet meteen, maar ieder van
ons is, min of meer, een erfgoedbewaarder. We houden
allemaal grote en kleine spullen, documenten en foto’s bij
die ons herinneren aan vroeger of die ons om een of
andere reden dierbaar zijn. We willen ze dan ook liefst zo
goed mogelijk bewaren en doorgeven. Maar bewaring van
ons persoonlijk erfgoed vergt wel enkele voorzorgen. Hoe
beginnen we eraan?
Het Centrum voor Streekgeschiedenis is de plaats waar
heel wat private archieven opgeschoond, geïnventariseerd, gedigitaliseerd en ontsloten worden. Vanuit
onze expertise hebben we een draaiboek opgesteld als
handleiding voor de erfgoedbewaarder in elk van ons.
Breng een kijkje achter de schermen van ons documentatiecentrum. Onze vakmensen tonen u aan de hand van
dit draaiboekje hoe u in zeven stappen jouw erfgoed in de
beste condities bewaart.

Hector

Restauratie van schilderijen:
een ambacht, een passie.
Demonstratie door het restauratieatelier
ARTSODI

CC Zoetegem, zondag 28 april, 15 uur
€7
Erfgoeddag: CC Zoetegem activeert zijn oude
35mm-projector. Geniet van deze klassieker, het geratel
van tandwielen en de honderden meters pellicule die
voorbijrolleren. Hector is 35 jaar en woont in het weeshuis,
tot een vergeten tante zich herinnert dat hij bestaat.

Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1.
Info: Restauratieatelier Artsodi - www.artsodi.be
info@artsodi.be - M 0485 82 04 089
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Metalen sculpturen uit gerecycleerd
materiaal

te malen, staat centraal.
U kunt op ontdekking gaan in deze eeuwenoude watermolen en de molenaar vertelt u alles over de techniek van
de molen en het ambacht van molenaar. De molen zelf zal
draaien en groene stroom opwekken. Op de oude binnenplaats van de molen kunt u genieten van een drankje of
een versgebakken pannenkoek!

Atelier DSB-ART BENNY, Beislovenstraat 60
Info: M 0478 37 56 58

Benny De Smet werkt in een metaalverwerkend bedrijf.
Met oud ijzer en recuperatiemateriaal, geeft hij op
vakkundige wijze vorm aan sculpturen en moderne
beelden.
In zijn ontwerpen laat de kunstenaar zich soms inspireren
door de plaatselijke geschiedenis, zo maakte hij een beeld
van de onthoofde Graaf van Egmont, en wie oog heeft
voor details ziet meteen ook dat het wapenschild van
Zottegem erin verwerkt zit.
Als beroepsvakman en als amateur-kunstenaar geeft hij
een kunstzinnige invulling aan zijn ambacht. Op erfgoeddag wil hij met zijn passie voor het vak anderen inspireren.

Raku bakken en opendeur
keramiekatelier Marc Deplancke

Keramiekatelier Marc Deplancke, St.-Andriessteenweg 6
Info: Koeleur@telenet.be - http://users.telenet.be/koeleur/
M 0476 52 20 31
Atelier Koeleur in samenwerking met keramiekatelier Marc
Deplancke tonen u op erfgoeddag de kunst van het raku
bakken.
Raku bakken is een zeer oude Japanse stooktechniek. Het
ruwgebakken vormpje wordt geglazuurd en gebakken in
een buiten oven. Door de plotse afkoeling van het werk in
het zagemeel barst het glazuur en krijgt men een craquelé
effect. Het is een onvoorspelbare techniek die steeds voor
mooie verassingen zorgt.
Keramiek door een ambachtsman.

Erfgoeddag - Hoe maakt u het?

Provinciaal Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2
Info: pamzov@oost-vlaanderen.be
www.pam-velzeke.be - T 09 360 67 16
In het Provinciaal Archeocentrum Velzeke vertrekken ze
vanuit archeologische vondsten die in het depot bewaard
worden. Het publiek krijgt hier dan ook toegang toe. De
originele bodemvondsten worden uitgepakt en tentoongesteld: fibulae, lederen voorwerpen, Romeinse
bouwelementen, maalstenen, ceramiek…
De replica's die in onze permanente tentoonstelling en
onze workshops aan bod komen tonen hoe die vondsten
er aanvankelijk uitzagen en hoe ze functioneerden. Met
erfgoeddag zullen vaklui hun historische kennis en hun
jarenlange ervaring met 'living history' gebruiken om de
ambachten opnieuw in de praktijk te brengen.
De bezoekers krijgen de kans om zelf met het materiaal
aan de slag te gaan. In diverse ateliers en workshops
tonen we hoe die voorwerpen gemaakt werden. Zo maakt
u samen met een steenkapper een maalsteen die u
meteen kan uitproberen!

Praktisch

Alle activiteiten, behalve de film in CC Zoetegem, zijn
doorlopend te bezoeken van 10 tot 18 uur
Geen reservatie - gratis

Verder in de Vlaamse Ardennen

Laat uzelf verrassen en spring op de fiets! Via twee fietslussen verkent u meerdere Erfgoeddag-activiteiten in de
Vlaamse Ardennen. EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen),
stippelde een parcours uit langs leuke Erfgoeddagactiviteiten in de regio Zottegem-Zwalm, en in de regio
Ronse-Oudenaarde. Kaartjes zijn beschikbaar via
www.erfgoedvlaamseardennen.be/erfgoeddag en bij de
lokale activiteiten.
EVA organiseert op erfgoeddag ook een erfgoedlab in het
MUST in Ronse. Heeft u erfgoedmateriaal of een verhaal
over ambachten of vakmanschap, dat u graag wil delen?
Kom naar het erfgoedlab, en we registeren uw verhaal of
digitaliseren je materiaal. We zorgen er voor dat alles mooi
bewaard wordt in de erfgoedbank van de Vlaamse Ardennen.
Een overzicht van alle activiteiten in de Vlaamse Ardennen
vindt u op www.erfgoedvlaamseardennen.be/erfgoeddag.

Molenaars aan het werk in
de Van Den Borresmolen

Watermolen Van Den Borre, Molenhoek 14
Info: www.facebook.com/vandenborresmolen/
M 0487 20 23 48
Op de Erfgoeddag zet ook de Van Den Borresmolen zijn
deuren open voor het publiek!
Een watermolen is een knap staaltje van techniek en
bouwkunde. De bouw van een watermolen vraagt dus
echt vakmanschap. Maar ook het ambacht van molenaar,
namelijk het gebruik maken van deze techniek om graan

FU
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Een klasje
van toen
B

egin dit jaar werd er een oud klasje opengesteld in het
museum. Het kwam er in de plaats van het vroegere
‘Egmontlokaal’, dat werd vervangen door de Egmontkamer
in het stadhuis.

Leerkrachten die graag een bezoekje brengen met hun
klas maken een afspraak. Een gidsbeurt door het hele museum met een groepje van een 20-tal leerlingen duurt
ongeveer een uurtje en is gratis.

Het klasje werd ingericht met materiaal dat in bruikleen is
gegeven of werd geschonken door stadsgenoten.

Openingsuren
Museum voor Folklore, Grotenbergestraat 162
T 09 345 77 73 - folklore@zottegem.be
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12
en van 14 tot 16 uur
Van Pasen tot eind september elke 1ste en 3de zondag
van de maand van 15 tot 18 uur

Heel leuk en leerrijk voor kinderen van
de lagere school

Bij schoolbezoeken kunnen de leerlingen waarnemen hoe
het er vroeger aan toe ging in de klas.
Per twee kunnen ze gaan zitten in een houten lessenaar
die voorzien is van een porseleinen inktpot. Vooraan in het
klasje hangt een groot krijtbord en ook een lei en griffel
ontbreken niet.
En hoe gebeurde het straffen vroeger alweer?

AB
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Vlaanderen
Vakantieland

Egmontkamer

O

p de dienst Toerisme vindt u tientallen gratis folders en
brochures over Vlaanderen en Wallonië, waaronder
Logeren in Vlaanderen Vakantieland, Stap Af en de
vernieuwde uitgave Zottegem rond met Egmont.
Daarnaast kan u fiets- en wandelnetwerkkaarten
aankopen.

in stadhuis

Praktisch

Dienst Toerisme, Markt 1
T 09 364 64 64 - toerisme@zottegem.be
Open:
maandag tot vrijdag, van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur
van 1 mei tot 15 september ook op zaterdag (10-12 en 13
tot 15 uur) en op zondag (9 tot 13 uur)

D

e Egmontkamer werd ingericht in het vroegere kabinet
van de burgemeester. De ruimte werd helemaal gestript
en met een unieke selectie objecten wordt Lamoraal hier
centraal gezet. Blikvangers zijn onder meer: ‘De onthoofding van Egmont en Horne’, een muurgroot olieverfschilderij van Fine Stevens, een schitterende gravure ‘Het
Eedverbond der Edelen’ en de originele balksleutels uit de
Ridderzaal van het Kasteel van Egmont. Echt uniek is de
3D-print van de schedel van Lamoraal. In de kleinere
bijruimte worden tal van memorabilia uit het leven van de
graven Lamoraal en Sabina getoond. Onder meer de originele 16de-eeuwse kistplaat, maar ook heel wat kleinere
objecten. Meest sprekend zijn hier de recipiënten met de
harten van Lamoraal en die van zijn zonen Karel en Filips.
De Egmontkamer is, net als de grafkelder, gratis te
bezoeken tijdens de openingsuren van de dienst Toerisme.

AVT

DL

39

CITYMARKETING

Zottegem

Dorp van de Ronde

De Kleine Flandrien

De Kleine Flandrien blijft een vast ingrediënt van
Zottegem, Dorp van de Ronde. Het is onze sympathieke
mascotte en wordt ook gebruikt als logo.

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

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

De Kleine Flandrien, moet kinderen, ouders en grootouders
warm maken voor de koers. Hij is eigenlijk wie we diep van
binnen allemaal zijn: een klein jongetje dat droomt om ooit
Vlaanderens mooiste te winnen. De kleine Zottegemse
wielerheld werd getekend door striptekentalent, Kristof
Berte.
Er werd een Kleine Flandrienroute uitgewerkt. Een fietsroute voor gezinnen met (kleine) kinderen, met vertrek en
aankomst aan de dienst Toerisme. Er is een route van goed
12 km, met de Paddestraat en er is een uitbreiding van een
6-tal km richting Bijloke. Bij de route hoort een handig
kaartje, maar ze is ook bewegwijzerd met De Kleine Flandrien-pijltjes.
Op de dienst Toerisme kunt u een bevoorradingszakje aanschaffen, met het routeplan en De Kleine Flandriendrinkbus. Het kost u slechts twee euro.

De kasseien maken de koers

De kasseien van de Paddestraat en de Lippenhovestraat
spelen een prominente rol in het parcours van de Ronde
en zetten Zottegem als wielerstad op de kaart. Die kasseien vormen de rode draad, met als slogan ’De kasseien
maken de koers’.
Met spandoeken aan het begin van de kasseistroken
maken we dat alvast op zondag 7 april opnieuw duidelijk.
Een detachement Romeinse legionairs groet de renners in
de Paddestraat, een initiatief van het provinciaal archeocentrum Velzeke.

De Koers es dor

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

Op de dienst Toerisme kunt u ook een de Kleine Flandrienaffiche ’Zottegem verwelkomt de Ronde’ ophalen. Hang ze
voor uw venster en laat onze stad koers ademen.
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Ook dit jaar komt De Kleine Flandrien echt tot leven! Onze
kleine wielerheld zal ook als mascotte rondlopen tijdens
Vlaanderens Mooiste, in een unieke De Kleine Flandrienoutfit!

Champagne

Er worden opnieuw 300 flessen exclusieve champagne op
de markt gebracht met de speciale ’Zottegem Dorp van
de Rondekroonkurk’. Te koop op de dienst Toerisme aan
€ 70 per karton van 3 flessen, elk met een verschillende
capsule.

Vlaanderens Mooiste op groot scherm.
Zondag 7 april

aankomst omstreeks 16.30 uur zorgt DJ S-SOUND voor een
knaller en dat tot 10 uur ’s avonds.
Op groot scherm hoeft u niets te missen van de Ronde,
mét de startuitzending. Het wordt drie keer drummen
voor de koers: om 9.35 uur passeren de Junioren, om 11.40
uur de Dames en omstreeks 12.40 uur wordt het drummen
om de Eliterenners aan te moedigen.
Het worden ongetwijfeld kippenvelmomenten.

Zondag 7 april is een wielerhoogdag en die gaan we
samen vieren. Samen met een aantal horeca uitbaters,
verenigd in Lamoral Music City Zottegem, toveren we de
Markt om tot het Zottegemse Rondedorp.
Van 9 tot 11 uur kunt u er genieten van een gratis ontbijt.
Croissants, koeken en koffie en fruitsap. Iedereen is
welkom, maar om praktische redenen geeft u het best
vooraf een seintje op toerisme@ zottegem.be.
Van 11 tot 12 uur kunt u genieten van de Platte Choco’s, zij
brengen live hun Rondelied.
Op de middag en dat voor de rest van de dag kunt u ter
plekke een hapje eten en een glas drinken en na de

Ook op 7 april

Velzeke. Penitentenlaan. Volksfeest met Ronde op groot
scherm.
Velzeke. Paddestraat. Drankenstand Radio Mfm.
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Speelpleinwerking
’t Hemelrijk

Leeftijdsgroepen kinderen

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

I

n februari gingen de animatoren van het speelplein op
startweekend. Dit is het jaarlijkse startschot om de
speelpleinwerking te plannen. Na een weekend vorming
en voorbereiding zijn onze gemotiveerde animatoren klaar
om de kinderen een boeiende en toffe vakantie aan te
bieden.
Op het Hemelrijk zijn alle kinderen die in 2019 vier jaar zijn
(of worden) t.e.m. 15 jaar welkom.
Kinderen kunnen per leeftijdsgroep kiezen uit koken, knutselen, bouwdorp, zandbak, go-cartsparcours, gekke fietsen, voetbal, …
Deze activiteiten worden door enthousiaste animatoren
voorbereid en begeleid. De animatoren worden aangestuurd door de speelpleinverantwoordelijke Aurélie
Verlinden.

Dagindeling

De kinderen dienen ingeschreven te zijn voor de aanvang
van de activiteiten, voor 9 uur. Daarna kan er niet meer ingeschreven worden. Tijdens de activiteiten kan u uw kind
niet halen of brengen. De uitgebreide dagindeling:
7 - 9 uur:
inschrijven en vooropvang
(om 9 uur sluit de kassa)
9 - 9.15 uur:
animatie
9.15 - 11.30 uur: activiteiten
11.30 - 12.30 uur: middagmaal (keuze uit lunchpakket of
warme maaltijd)
12.30 - 13.30 uur: inschrijven en begeleid vrij spel
(om 13.30 uur sluit de kassa)
13.30 - 13.45 uur: animatie
13.45 - 15.45 uur: activiteiten
15.45 - 16 uur:
Stukje fruit
16 - 18 uur:
afhalen van de kinderen en na-opvang

Wanneer

8 tot en met 19 april

Waar

't Hemelrijk - Hemelrijkstraat 1 te Zottegem.
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Inschrijven

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

Mia
D

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

Speciale activiteiten

Er is één gratis zwembeurt per week per kind voorzien:
dinsdagvoormiddag: 12 tot 15 jaar
dinsdagnamiddag: 6 tot 7 jaar
donderdagvoormiddag: 8 tot 11 jaar
donderdagnamiddag: 4 tot 5 jaar
Zwemmen is geen verplichte activiteit. Indien uw kind
kiest om niet deel te nemen, zijn er activiteiten op het
speelplein voorzien.

Weetjes

Voor ieder kind dient elk jaar opnieuw een inlichtingenfiche te worden ingevuld, (dit is belangrijk voor o.a. de
verzekering) deze moet ten laatste op de dag dat het kind
naar het speelplein komt meegebracht worden. De fiches
zijn terug te vinden op https://www.jonginzottegem.be of
bij de jeugddienst.
Bij het verlaten van ons speelplein wordt verwacht dat je
jouw kind afmeldt bij de animator aan de ingang/uitgang
van het plein. Zo houden wij een goed overzicht over de
aanwezige kinderen.
Op ons speelplein wordt goed gespeeld. Kinderen dragen
bij voorkeur speelkledij.
Attest nodig voor het werk of de mutualiteit, dan moet je
dit aanvragen. Dit kan aan het onthaal op het speelplein of
telefonisch op het nummer T 09 367 91 98.
Een fiscaal attest (voor kinderen tot 12 jaar) krijg je toegestuurd in het voorjaar.

Op vrijdag 12 april mogen alle kindjes van 6-15 jaar op
uitstap naar het Pass. Het Pass is een wetenschappelijk
avonturenpark. Zowel binnen als buiten kan je op wetenschappelijke ontdekkingstocht. Kom samen met ons de
plaats van wetenschap in ons dagelijkse leven op een
originele manier ontdekken! Vergeet zeker je lunchpakket
niet! De bus vertrekt stipt om 9 uur op speelplein
‘t Hemelrijk, Hemelrijkstraat 1. We zijn terug rond 17.30 uur.
Prijs: 15 euro kinderen in Zottegem - 17 euro kinderen
buiten Zottegem - 7,50 euro MIA

Prijs

Duurzaam & gezond speelplein

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

Sinds dit jaar werken we volop aan een duurzaam
speelplein. Er zullen geen sapjes meer te verkrijgen zijn
zodat we de afvalberg een beetje verkleinen. Als alternatief is er de hele dag door gratis water te verkrijgen en
bieden we in de namiddag een stukje fruit aan. Breng
zeker je eigen drinkfles mee!
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Wafelenbak

Het speelplein opent een week voor de paasvakantie al
eens zijn deuren. Zondag 31 maart van 14 tot 17 uur kunnen
alle kindjes en ouders het speelplein komen
ontdekken op onze jaarlijkse wafelenbak. Mama, papa,
oma en opa smullen van een lekkere wafel. Jullie kunnen
een hele namiddag spelen en ravotten. Een springkasteel,
volksspelen, een spel met de animatoren, een schmincken tattoostand, … Voor ieder wat wils, breng zeker al je
vriendjes mee!

Grabbelpas
Voor wie

A

lle kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn welkom op onze
grabbelpasactiviteiten.
Kom zeker eens kennismaken. Grabbelpasactiviteiten zijn
er tijdens alle schoolvakanties, behalve de kerstvakantie.

Spaarkaart

Dit jaar kunnen jullie opnieuw sparen voor een coole
speelplein T-shirt. De T-shirt zit in een nieuw kleurtje, wie
zal deze als eerste verzameld hebben? Iedereen kan
meesparen via de spaarkaart. Per dag dat je naar het
speelplein komt krijgen jullie een stempel. Kaart vol? Dan
mag je jouw T-shirt bij Aurélie afhalen. Deze spaaractie
loopt het hele jaar door dus hou je kaartje zeker goed bij
na de paasvakantie.

Nieuw

Vanaf dit jaar zijn er geen grabbelpasjes meer.

Locatie

Bijna alle activiteiten gaan door in het jeugdcentrum, tenzij anders vermeld..

Inschrijven voor activiteiten

Inschrijven per activiteit is verplicht en pas geldig na
betaling. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
Je kan online inschrijven via deze link
http://webshopzottegem.recreatex.be of je kan tijdens de
openingsuren voor publiek langskomen op de jeugddienst.

Week 1 – Thema Pasen

De 1ste week is het paasweek. We maken ons eigen paasmandje, bakken echte paashaaskoekjes en spelen een
groot spel met de paashaas.
Maandag 8 april - Paasboom - Knutselen
Om de paasweek goed in te zetten maken we onze eigen
paasboom. We gaan op zoek naar takken in het Beislovenpark en fleuren deze helemaal op in het paasthema!
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen
buiten Zottegem - 1,50 euro MIA
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Dinsdag 9 april - Paaseitjes in je eigen paasmandje - Knutselen
Deze namiddag knutselen we ons eigen paasmandje
gevuld met geschilderde eitjes. We blazen eitjes uit om ze
daarna te versieren. Van het eitje zelf maken we een
lekkere omelet.
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen buiten
Zottegem - 1,50 euro MIA

heeft mag deze zeker meebrengen.
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen buiten
Zottegem - 1,50 euro MIA
Dinsdag 16 april - The Incredibles - koken & knutselen
Deze superheldenfamilie nodigt alle superhelden uit in de
Muze. SUPERcupcakes en SUPERbadges, enkel voor echte
helden. Haal maar al jullie superkrachten boven.
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen buiten
Zottegem - 1,50 euro MIA

Woensdag 10 april - Incredibles 2 - Film
De superheldenfamilie is terug! Verschillende gevaren
liggen opnieuw op de loer. Zijn ze nog wel incredible
genoeg om het gevaar te overwinnen?
Na de film gaan we paaseitjes zoeken en krijgen we een
drankje in de Foyer. Daar kunnen jullie (groot)ouders jullie
ophalen.
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Zaal Rhetorica, Hospitaalstraat 20, 9620 Zottegem
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen buiten
Zottegem - 1,50 euro MIA

Woensdag 17 april - Coco - Koken
Deze mooie animatiefilm zit helemaal in een Mexicaans
jasje. We volgen het verhaal van Miguel die Dia de los
Muertos viert en in een wel heel speciale wereld
terechtkomt. We bakken fleurige schedelkoekjes en laten
onszelf helemaal omtoveren in één van Miguel’s
voorouders.
De kindjes kunnen zich laten grimeren, gelieve allergieën
zeker door te geven de dag zelf!
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen buiten
Zottegem - 1,50 euro MIA

Donderdag 11 april - Funky paashaas - Koken
Mmmm … We bakken onze eigen paashaaskoekjes in de
keuken en knutselen een funky paashaas. We smullen van
onze zelfgemaakte koekjes maar brengen er zeker eentje
mee naar huis voor mama en papa.
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen buiten
Zottegem - 1,50 euro MIA

Donderdag 18 april - Toy Story - knutselen
Met onze raket naar de sterren en daar voorbij … Potato
head en Woody willen ook graag mee op onze ruimtereis.
Buzz Lightyear klaar voor lancering, maatjes!
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4,
9620 Zottegem
Prijs: 3 euro kinderen in Zottegem - 5 euro kinderen buiten
Zottegem - 1,50 euro MIA

Vrijdag 12 april - Het Pass - Uitstap - 6-15 jaar
Het Pass is een wetenschappelijk avonturenpark. Zowel
binnen als buiten kan je op wetenschappelijke ontdekkingstocht. Kom samen met ons de plaats van wetenschap in ons dagelijkse leven op een originele manier
ontdekken! Vergeet je lunchpakket niet.
Wanneer: van 9 tot 17.30 uur
Waar: Vertrek & aankomst bus - Speelplein ‘t Hemelrijk,
Hemelrijkstraat 1, 9620 Zottegem
Prijs: 15 euro kinderen in Zottegem - 17 euro kinderen
buiten Zottegem - 7,50 euro MIA

Vrijdag 19 april - Disney - De klassiekers - Muzikaal theater
Ze zullen er allemaal bij zijn: Sneeuwwitje, Pinocchio,
de kleine zeemeermin, Belle en het beest, de Aristokatten,
Assepoester, Bambi, Alladin, Pocahontas, de Leeuwenkoning, Tarzan … en Micky Mouse natuurlijk. Mary Poppins
wou er nog wel a spoonful of sugar bovenop doen, maar
Cools & Zoon doen het zonder toegevoegde suiker. Dat is
al zoet genoeg!
Ga zitten (of staan) voor een heerlijk concert. Het wordt
supercalifragilisticexpialidocious!
Daarna krijgen we een drankje in de Foyer en gaan we nog
even knutselen. Daar kunnen jullie (groot)ouders jullie
ophalen.
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Zaal Rhetorica, Hospitaalstraat 20.
Prijs: 5 euro kinderen in Zottegem - 7 euro kinderen buiten
Zottegem - 2,50 euro MIA

Week 2 - Thema Disney

De 2de week is het Disney-week! Elke dag knutselen of
koken we rond een magisch of avontuurlijk Disneyverhaal. We sluiten de week af met een muzikaal theater
van de Disney klassiekers. Verkleed je zeker in je favoriete
disney prinses of held, het beloofd een magische week te
worden.
Maandag 15 april - Frozen - Knutselen
Olaf, de trollen en Elsa zijn allemaal van de partij! We
maken een Olaf sneeuwbal, een stenen trol en herbeleven
samen het Frozen-avontuur. Wie thuis glazen bokaaltjes
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JONG IN ZOTTEGEM

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

Animator worden? Ben je 16 jaar of ouder? Ben je het

Onze jaarlijkse infoavond vindt plaats in de paasvakantie.
Op woensdag 10 april om 19 uur in het speelpleingebouw.
Kom zeker eens kennismaken met onze werking. We laten
je met veel trots ons speelplein zien. Vuur zeker al je vragen af op onze animatoren.

speelbeest in jezelf nog niet kwijt?
Werk je graag met kinderen? Dan ben je voor ons de
geknipte persoon om de werking kwalitatief te laten verlopen en de kinderen een fijne tijd te bezorgen.
Elke vakantie gaan we op zoek naar enthousiaste animatoren voor de begeleiding van de kinderen, uitwerken van
de activiteiten …
Je hoeft nog geen animatorcursus gevolgd te hebben,
maar dit wordt wel sterk aanbevolen. Enige vorm van
ervaring in omgang met kinderen (babysit, scouts, chiro,
jeugdhuis …) is een pluspunt.

Op cursus

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

Het jaarlijkse buitenpretpark in het park van het Kasteel

van Egmont laat meer dan duizend kinderen en jongeren
genieten van springkastelen, klauterbanen, een
sportarena en zoveel meer. De site wordt op paasmaandag 22 april terug omgetoverd tot het grootste
pop-up pretpark uit de streek.
Vanaf dit jaar zet de organisatie in op een groen evenement. Een aantal leden van de jeugdraad zat met de
jeugddienst en de milieudienst samen en werkte een
stappenplan uit voor de verenigingen om een duurzaam
evenement te organiseren. Hiermee willen de stad, als
organisator, en de jeugdraad het goede voorbeeld
geven.
Een van de opvallendste acties is dat alle tachtig vrijwilligers in plaats van een plastiek flesje een herbruikbare
drinkfles krijgen die ze kunnen bijvullen en meenemen
aan hun attractie. Daarnaast worden verschillende afvaleilanden voor gescheiden afvalinzameling voorzien.
De sleutelhanger als aandenken zal niet in plastiek maar
in hout gemaakt zijn. Drank aan de toog zal in glazen en
herbruikbare bekers worden geschonken. Het gratis
drankje voor de kinderen zal uit flesjes gegeven worden
met biodrinkrietjes. Alle drukwerk werd op 100%
gerecycleerd eco-papier gedrukt. Er wordt een fietsparking voorzien om bezoekers te mobiliseren de fiets
te nemen.
Er worden minder springkastelen opgesteld, wat zorgt
voor een duidelijke besparing op elektriciteit en wat
zorgt voor een grotere variatie in het spelaanbod. De
Zepline wordt ongetwijfeld een topattractie: het is een
Deathride, maar in een supersnelle versie. Voor de iets
ouderen voorzien we een hoogtouwenpiste van
3 meter, waar men moet balanceren over balken,
touwen en teugels, uiteraard in veilige omstandigheden,
dankzij het autobeveiligingssysteem. Voor de iets
jongere is er een lager touwenparcours. De avonturiers
kunnen zich uitleven op een klimmuur met twee routes
van 8 meter en in de speleo-burcht moet je in een
donker labyrint naar de uitgang op zoek.

Meer info
S

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

Kortom, de Openspelendag wordt ongetwijfeld
opnieuw een topper.
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--9.30 - 12 uur
9.30 - 12 uur
--9.30 - 12 uur

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

HUIS VAN HET KIND

Zibo

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje

Opvang schoolvakanties

W

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

ij voorzien tijdens de vakantieperiodes in het
Zottegems 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 zomervakantie kan vanaf maandag 6 mei. De reservatieformulieren worden meegegeven in de boekentasjes en zijn ook
altijd te verkrijgen in ZIBO en het Sociaal Huis Zottegem.
Inschrijven kan door het reservatieformulier door te
mailen aan zibo@zottegem.be of in te dienen bij Huis van
het Kind.

Opvang woensdagnamiddag en
schoolvrije dagen

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)

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. 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.

ZIBO zoekt jobstudenten

Ben jij 16 jaar of ouder en heb je een groot hart voor
kinderen? Ben je creatief en op zoek naar een uitdaging?
Dan ben je bij het ZIBO op de juiste plaats. Gedurende 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.

Contact

Lotte Beernaert, Kloosterstraat 40 - T 09 360 24 86
48

HUIS VAN HET KIND

Twinkeltje

Activiteiten voorjaar

Hou onze facebookpagina in de gaten voor al deze fijne
activiteiten.

Infoavond “Drukdrukdruk”
door Nina Mouton

Twinkeltje: laatavondshopping

Op 18 maart, 15 april en 20 mei is Twinkeltje opnieuw

’Drukdrukdruk’ … een veelgehoorde verzuchting bij ouders
die het gevoel hebben zichzelf voorbij te lopen. Wat kan
je doen om zuurstof te krijgen in je gezin? Waar kent dat
druktegevoel zijn oorsprong? Hoe kan je mentale ruimte
creëren? Nina Mouton, psychologe, contextueel therapeute en vaste columniste bij Radio 1 geeft hierover een
interactieve lezing met hands-on tips op woensdag 3 april
om 19.30 uur. In samenwerking met CM.

open tot 18 uur i.p.v. 16 uur. De ideale gelegenheid om een
bezoekje te brengen aan onze vernieuwde en
uitgebreide ruilwinkel!
In Twinkeltje kan u baby- en kinderkledij ruilen tot maat
128. Het werkt als volgt:
1. U brengt proper gewassen kinderkledij of ander bruikbaar materiaal naar Twinkeltje.
2 Elk stuk dat u binnenbrengt, wordt geteld en bezorgt u
punten op uw klantenkaart.
3. Voor dit aantal punten kan u naar hartenlust shoppen in
Twinkeltje, meteen of bij een volgend bezoek.

Infoavonden voor (aanstaande) ouders

Naast de lezing door Jürgen Peeters ’Kinderen zijn geen
puppy’s - De kracht van zelfsturing in opvoeding’ op
27 maart en deze van Nina Mouton, organiseren we nog
tal van andere infoavonden. Zo komen thema’s als
’faalangst’, ‘scheiding’, ‘peuterpuberteit’, ‘ouderschap en
werken’, ‘borstvoeding’ nog aan bod dit voorjaar.
Alle details kan u terugvinden op de facebookpagina van
Huis van het Kind.

Twinkelend verwenmoment
voor mama’s

De data van de verwenmomenten voor mama’s zijn ietwat
aangepast. Dit voorjaar kan je je laten verwennen op
11 maart, 27 maart, 8 april, 24 april, 13 mei en 29 mei. Wees
er snel bij want de plaatsjes zijn gauw ingenomen! Je kan
reserveren via T 09 339 04 10 of via
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.
Een verwenbeurt = 5 puntjes uit Twinkeltje!

Nieuw! Babbelcafé

Tweewekelijks op maandagnamiddag van 13.30 tot
15 uur zijn mama’s welkom die graag op een ongedwongen manier de Nederlandse taal willen beoefenen.
Kindjes tot 3 jaar mogen meekomen. Ons babbelcafé vindt
plaats in het Huis van het Kind en gebeurt o.l.v.
Kathleen Geurts, Intergemeentelijk Projectmedewerker
van de Interlokale Vereniging OIB Z-O-Vl en vrijwilligers
van Huis van het Kind.

Spelenderwijs

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’. We plannen 2 maal per
maand een leuke begeleide activiteit, volledig gratis en
zonder inschrijvingen.
Zo leggen we op 20 maart de eerste hand aan onze
kruiden- en (of) moestuin, houden we een sessie ouderkindyoga op 3 april, verwelkomen we de paashaas op
17 april, koken we op 22 mei en verrassen mama en papa
op 8 mei en op 5 juni.

Al onze activiteiten zijn gratis en zonder inschrijvingen!
Enkel voor de infoavonden dient u zich vooraf in te
schrijven via het googleformulier op de facebookpagina,
T 09 339 04 10 of via administratie.hvk@ocmw.zottegem.be
Graag tot binnenkort!
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Sportadviesraad
Zottegem

Generatie
rookvrij

Algemene
ledenvergadering

O

nze stad maakt sinds 1 januari 2019 als eerste gemeente
in Oost-Vlaanderen deel uit van het project 'Generatie
Rookvrij’. Het project, een initiatief van Kom Op Tegen
Kanker, wil een brede beweging op gang trekken die ijvert
voor meer rookvrije omgevingen, daar waar veel kinderen
en jongeren komen.
Door de stedelijke sport- en speelterreinen rookvrij te
maken wil stad Zottegem kinderen en jongeren beschermen tegen de verleiding om te starten met roken, want
zien roken doet roken. Binnenkort verschijnen signalisatieborden op de verschillende Zottegemse sport- en speelterreinen met het logo van Generatie Rookvrij. Deze
moeten bezoekers attent maken op hun rookgedrag in de
nabijheid van spelende of sportende kinderen. De nieuwe
afspraken zijn niet bedoeld tegen rokers of als verbod op
roken.
Wilt u meer te weten komen over het project en hoe u
het project mee kan ondersteunen? Surf dan naar
www.generatierookvrij.be.

Op donderdag 24 januari vond in de Ridderzaal de

algemene ledenvergadering plaats van de stedelijke
sportadviesraad. De vergadering was het uitgelezen
moment om net aangetreden Schepen van Sport voor te
stellen aan de leden van de algemene vergadering.
Hoofdbrok vormde de installatie van een nieuw
coördinatieteam.
Na een oproep stelden negen personen zich kandidaat.
Uit het vorige bestuur wilden Inge Van den Berghe
(SF Velzeke), Jo De Geyter (Judoschool Zottegem) en
Etienne Van De Maele (Shotokan Karateclub Zottegem)
hun engagement opnieuw verderzetten. Bij de nieuwe
kandidaten ontvangen we Herwig De Vooght (Sportdeskundige), Ruth De Fraine (Zwemclub Labio-First), Joren
Pede (Individueel sporter), Jeroen Buyse (Eendracht Elene
Grotenberge), Ludo Van Achter (Tennisclub Zottegem) en
Jeroen De Cocker (WTC Vierkantwortel 49). Met het
nieuwe bestuur wil de sportdienst een belangrijke schakel
vormen in de communicatie tussen het beleid en alle
partijen betrokken in het stedelijke sportlandschap.
De stad bedankt uittredende coördinatieleden Marc
De Vrieze (Sportakern Zottegem), Clo Van Der Gucht
(WTC De Hert), Frank Vandegehuchte (Zwemclub LabioFirst) en Indra Haegeman (badmintonclub Zottegem) voor
hun inzet in de stedelijke sportadviesraad de voorbije
jaren.

50

SPORT

Seniorenfietsen
2019
I

n samenwerking met wielerclub WTC De Hert organiseert
de stedelijke sportdienst al enkele jaren wekelijkse fietstochten voor senioren. De vrijwilligers van de wielerclub
nemen de Zottegemse 50-plussers 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 50plussers. Wekelijks rijden een 30-tal sportievelingen mee.
Bent u een fervent fietser of kent u geïnteresseerde
fietsgenoten binnen uw vriendenkring? Noteer dan alvast
donderdag 4 april in uw agenda voor de start van het
nieuwe seizoen. Afspraak aan de Bevegemse Vijvers om
13.30 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig!
Voor meer info kunt u terecht bij
sportdienst@zottegem.be - T 09 364 53 20

Speelnamiddagen
zwembad Zottegem

D

e kinderen aan het spelen en zelf wat zwemmen of
relaxen? Dat kan! Wij voorzien iedere maand één zondagnamiddag een leuke en uitdagende opblaasattractie op
het water. Plezier voor jong en oud! Benieuwd welke
attractie wanneer op het water ligt?
Zondag 3 maart:
Water Obstakel Run
Zondag 14 april:
Waterglijbaan
Zondag 19 mei:
Obstakel Run Orka
Zondag 16 juni:
Surfer speeleiland
Zondag 28 juli:
Kroko
Zondag 28 augustus: Obstakel run Krab
Tijdens de spelnamiddagen zijn er steeds drie zwembanen
beschikbaar.
Inkom aan normaal tarief, telkens van 14 tot 17 uur.

Sportdienst
Lesaanbod

Sinds woensdag 27 februari kan u zich via de webshop

van stad Zottegem opnieuw inschrijven voor een lesreeks
multimove, aquafitness of zwemmen (baby’s, peuters en
volwassenen). De lessen gaan van start respectievelijk op
woensdag 27 maart, woensdag 3 april en zaterdag 30
maart.
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 kan je aankopen aan de kassa van het
zwembad op bij de lesgever pilates of yoga ter plaatse.
De lessen yoga vinden plaats op woensdag (12.30 tot 13.30
uur) en donderdag (18.30 tot 19.30 uur). De lessen pilates
op zaterdag (9 tot 10 uur), telkens in sporthal Helios.
Alle info met betrekking tot lesdata, uren en tarieven kan
u terugvinden op de website van stad Zottegem:
https://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrijetijd/sporten-in-zottegem.aspx.
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Zottegem
aankomstplaats

voor tweede rit
Baloise Belgium Tour
D

Zottegemnaar ten volle genieten van dit wielerspektakel.
Aan de finishzone zal iedereen de rit op groot scherm
kunnen volgen en er zal uiteraard voorzien worden in
randanimatie en catering van de bovenste plank. De finish
in de Broeder Mareslaan wordt verwacht tussen half vier
en kwart voor vier. De rit zal ook live te bekijken zijn op
Sporza en Eurosport.

onderdag 13 juni wordt alweer een wielerhoogdag voor
Zottegem. De tweede rit van de Baloise Belgium Tour
doorkruist de Vlaamse Ardennen en zal na enkele lokale
rondes zijn ontknoping kennen in hartje Zottegem.
De Baloise Belgium Tour is een vijfdaagse rittenkoers
buiten categorie (2.HC) uit de UCI Europe Tour en daarmee
één van de meest prestigieuze meerdaagse wielerwedstrijden van ons land. De eerste editie van deze roemrijke
rittenkoers dateert al van 1908. Bij de jongste twee edities
ging de eindzege naar Jens Keukeleire.

“We zijn fier dat de Baloise Belgium Tour binnenkort in
Zottegem mag neerstrijken”, aldus koersdirecteur Rob
Discart van organisator Golazo sports. “Zottegem is een
stad met een enorme wielerhistoriek. Het uitdagende
parcours in de prachtige Vlaamse Ardennen staat garant
voor een bijzonder aantrekkelijk koersverloop. De etappe
naar Zottegem is dan ook erg belangrijk in de sportieve
opbouw van onze wedstrijd. De Vlaamse Ardennen en
Zottegem mochten absoluut niet ontbreken in het
gevarieerde parcours dat we uitgetekend hebben.”

Op donderdag 13 juni zal de tweede rit van de Baloise Belgium Tour 2019 starten in Knokke en finishen in Zottegem.
Alle details omtrent het parcours zullen later bekendgemaakt worden, maar vast staat dat deze rit alle deelgemeentes van Zottegem zal aandoen. Uiteraard mogen ook
enkele legendarische bergjes en kasseistroken uit de
Vlaamse Ardennen - waaronder de Berendries en de Paddestraat – niet ontbreken. Ook zeker is dat er twee lokale
rondes in Zottegem zullen zijn. Op die manier kan de

Meer info op www.baloisebelgiumtour.be.
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Stedelijk
zwembad
openingsuren
Maandag
en vrijdag

dinsdag
en donderdag
woensdag
zaterdag
zondag

Speciale openingsuren
(feestdagen, wedstrijden …)

7.30 tot 9 uur (baantjeszwemmen)*
12 tot 13.15 uur (baantjeszwemmen)*
15 tot 16.15 uur (baantjeszwemmen)*
19 tot 21.30 uur
7.30 tot 9 uur (baantjeszwemmen)*
15 tot 16.15 uur (baantjeszwemmen)*
19 tot 21.30 uur
7.30 tot 9 uur (baantjeszwemmen)*
14 tot 20 uur
12 tot 13 uur (baantjeszwemmen)*
13 tot 18 uur
8.30 tot 12.30 uur
14 tot 17 uur

maandag 22 april
2de Pasen
vrijdag 31 mei
maandag 10 juni
Pinkstermaandag
zondag 21 juli
Nationale feestdag
donderdag 1 augustus
Dance D-Vision

14 tot 21.30 uur
14 tot 21.30 uur
14 tot 17 uur
14 tot 17 uur
10 tot 18 uur

Het zwembad is gesloten
op volgende (feest)dagen

Openingsuren tijdens
de schoolvakanties

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

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.

Data schoolvakanties

Krokusvakantie 4 maart tot 10 maart
Paasvakantie
8 april tot 22 april
Zomervakantie 1 juli tot 31 augustus
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Pasen
Feest van de Arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
Pinksteren

Rock Zottegem
Dance D-Vision
O.L.V.-Hemelvaart
Kermis Zottegem

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

GROS

steunt jongeren met
interesse voor de
derde wereld
J

ongeren die op verkenning gaan in de derde wereld
kunnen rekenen op steun van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking (GROS).
De raad is gestart in 2008 en adviseert het stadsbestuur
met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en
sensibiliseert rond de problematiek van de derde wereld.
De raad wil mensen bewust maken van de leefomstandigheden daar die weinig of niet beschreven wordt in de reisgidsen en is eveneens de spreekbuis van de mensen en
organisaties in onze stad, die zich belangeloos inzetten
voor de derde wereld. Deze mensen geven concreet
advies over steun aan zuidprojecten, noodhulp en fairtrade.
De gemeentelijke raad wil ook jongeren aanmoedigen om
kennis te maken met de moeilijke leefomstandigheden
van mensen in de derde wereld. Dus als u plannen
heeft voor een inleefreis (min. 1 maand) of een stage
(min. 3 maand) of vrijwilligerswerk (min 6 maand) dan kan
u een aanvraag indienen voor een kleine financiële aanmoediging. Respectievelijk gaat dit over 100, 200 of 300
euro.
Het aanvraagformulier is op te vragen bij de ambtenaar
ontwikkelingssamenwerking van de stad.
Jongeren met interesse voor een van de GROS-verenigingen kunnen ook via de medewerker van de stad vragen
om in contact gebracht te worden met de respectievelijke
verenigingen.

Projecten met een rechtstreekse band
in het zuiden

Born in Afrika (Zuid Afrika), Bolle Bolle (Tanzania), Cunina
(Nepal, Zuid Afrika, Oeganda), Toogall (Senegal), Kisangani
(Congo), Xavi Indi (Indië), Koninklijk Atheneum Zottegem

Koepelorganisaties

Wereldwinkel, Wereldsolidariteit, Broederlijk Delen, Trias,
11.11.11
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Laat
angst om
te vallen

je leven niet bepalen!
H

Bespreek uw valangst met familieleden,
lotgenoten, vrienden en/of een arts

ilda, 76 jaar, is vorig jaar van de trap gevallen. Zij durft
sindsdien de trap niet meer op en af, omdat ze schrik
heeft om nog een keer te vallen.
Heeft u ook angst om te vallen? U bent niet alleen;
ongeveer één op twee 65-plussers heeft valangst.
Een val met een ernstig letsel als gevolg, kan valangst
veroorzaken waardoor u misschien minder gaat bewegen.
Hierdoor neemt uw spierkracht en evenwicht af en
vergroot net de kans om opnieuw te vallen.
Zo komt u in een vicieuze cirkel terecht.
Volgende tips helpen u om deze vicieuze cirkel te doorbreken:

Door een gesprek kunt u uw houding en denken ten
opzichte van uw angst veranderen.

Pas uw omgeving en uw gedrag aan
zodat u het risico om te vallen verkleint

- vraag de buschauffeur om te wachten met vertrekken
tot u zit.
- overloop samen met uw familie en/of een ergotherapeut uw verblijfplaats. Breng samen de gevaren in kaart
en zoek oplossingen.
- gebruik handgrepen, bv. in toilet of douche als steun.
- zorg voor voldoende verlichting. Doe bv. het licht aan
als u ’s nachts opstaat.
- laat geen spullen rondslingeren op de grond waar u over
kunt struikelen.

Blijf in beweging

- zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van de
dag licht intensief te bewegen. Geef bv. de planten
water, doe huishoudelijke taken, speel met uw
(achter)kleinkinderen. Iedere (bijkomende) beweging,
hoe klein ook, is beter dan niet actief zijn.
- vraag aan uw arts of kinesitherapeut een specifiek
oefenprogramma met spierversterkende- en
evenwichtsoefeningen die u thuis of in groep kunt doen.
- gebruik een hulpmiddel zoals een wandelstok of rollator
indien nodig.

Meer info?
Ga naar www.valpreventie.be of vraag raad aan uw arts.

55

SOCIAAL HUIS

Bevolkingsonderzoek

Lokaal
Dienstencentrum

dikkedarmkanker

Egmont

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen

dikkedarmkanker. Doe van uw 51ste tot en met uw 74ste
elke twee jaar de stoelgangtest.

Samen musiceren

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek
moedigt mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar
aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen.
Een laboratorium onderzoekt of uw stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op
dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn de voorlopers van
dikkedarmkanker.

Sinds januari is men in het Lokaal Dienstencentrum gestart
met het samenbrengen van geïnteresseerde muzikanten
55+ers. De eerste sessie op dinsdag 15 januari was een
succes. Een 20-tal muzikanten ontmoeten mekaar in het
Lokaal Dienstencentrum. Op het einde van de
samenkomst werd al aardig samengespeeld.
Interesse? Elke 3de dinsdag van de maand van 14 uur tot
16 uur Lokaal Dienstencentrum Egmont.
(19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni) Deelname is gratis.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd voordat
er kankercellen worden gevormd. Daardoor is
dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking
komen voor een bevolkingsonderzoek.

Activiteiten

Het lokaal dienstencentrum organiseert heel wat
activiteiten voor 55+ers.
De activiteitenkalender kan u op aanvraag bekomen.
Mail ldcegmont@ocmw.zottegem.be
Neem een kijkje op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/ldcegmont

Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het
risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.
In Zottegem liet 68% van de mannen en vrouwen van 55
tot en met 74 jaar zich preventief onderzoeken. Zo scoren
we even hoog dan de deelname in de provincie OostVlaanderen. Maar alles kan beter!

Enkele toppers:
- donderdag 21 maart: Lokaal Dienstencentrum Egmont,
Herdenkingsprogramma Lia Linda met liedjes uit de
eerste en tweede wereldoorlog. Start 14.30 uur.
Toegang: € 5 (koffie en gebak inbegrepen)
- donderdag 28 maart: Lentewandeling. Start Lokaal Dienstencentrum 14 uur. Deelname is gratis.
- donderdag 4 april: dansnamiddag. Start 14.30 uur.
Toegang: € 5 (koffie en gebak inbegrepen)
- donderdag 9 mei: Franse Chansons. Start 14.30 uur.
Toegang: € 5 (koffie en gebak inbegrepen)
- donderdag 6 juni: Fiesta Flamenco. Paëlla, Restaurant
Chez Marnic 12 uur en voorstelling authentieke
Flamenco dans. Een muzikale reis doorheen Andalucia.
Toegang voorstelling € 5 (koffie en gebak inbegrepen)

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw persoonlijke medische situatie,
neem contact op met uw huisarts.

Meer weten
over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
T 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Voor al deze activiteiten is inschrijven verplicht:
T 09 364 56 95
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Voedseltuin
Rijkbos
groeit verder
V

oedseltuin Rijkbos is een sociaal-ecologisch samentuinproject rond hoeve Rijkbos waarbij zowel kwetsbare doelgroepen als andere bewoners uit de omgeving vrijwillig
komen werken in een collectieve voedseltuin met moestuin, eetbare bostuin, dieren …
Na een geslaagd eerste werkjaar zette Voedseltuin Rijkbos
in 2018 een aantal nieuwe stappen in de verdere uitbouw
van het project.

Er zijn nog heel wat toekomstplannen. Zo willen de vrijwilligers een buitenkeuken bouwen waardoor de groenten op de plek zelf kunnen verwerkt worden. Ook wordt
er een stille ruimte gecreëerd, met natuurlijke materialen,
als een soort van publieke plaats voor verstilling en onthaasting.

Er werd een eetbare bostuin aangeplant met allerlei fruitbomen en bessenstruiken. Vrijwilligers plaatsten verschillende omheiningen en bouwden een schapenstal.
Daardoor konden een aantal dieren (Brakelse en Zottegemse kippen, Mergellandschapen, Belgische hertegeit)
worden verwelkomd, wat allicht zal worden uitgebreid.
Ook is er ruimte voorzien voor bijenkasten, een vuurplek,
een vijver …

Om dit alles te realiseren loopt er van 9 februari tot 6 april
een crowdfundingcampagne i.s.m. Streekmotor23.
Als we erin slagen om 200 mensen te vinden, die het
project gedurende 3 jaar jaarlijks voor 50 euro willen
steunen, krijgen we er via het streekfonds Streekmotor23
5.000 euro bovenop. Het stadsbestuur en het OCMW
zullen samen met het Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus-De Pelgrim instaan voor de loonkost van één projectmedewerker. Op die manier slaan burgers, lokale overheid
en psychiatrisch centrum de handen in elkaar om de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het project Voedseltuin Rijkbos te garanderen. Tijdens de eerste twee
projectjaren kon Voedseltuin Rijkbos rekenen op een
opstartsubsidie van Leader, Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling.

En in april 2019 start bloemenboerin Marieke De Vos haar
eigen biologische bloemenboerderij ‘Rijk Bos Bloemen’ als
onderdeel van de ruimere site en werking.
Nog belangrijker zijn de sociale vruchten die het project
afwerpt. Het project is een hefboom om een diversiteit
van mensen met elkaar in contact te brengen.
Het menselijke ontmoeten, voorbij de etiketten (van
'kansarme', 'psychiatrische patiënt', 'leefloner'), staat
daarbij centraal.
In het tweede werkjaar werkten 40 vrijwilligers gedurende
een langere periode mee. Het werken in de natuur, het
kunnen deel uit maken van een groep, het aangesproken
worden op je talenten … zorgt ervoor dat mensen graag
komen en dat het project bijdraagt tot de levenskwaliteit
van de participanten.

Voelt u het kriebelen en heb je interesse om u op één of
andere manier als vrijwilliger in te zetten voor Voedseltuin
Rijkbos? Of wilt u graag de crowdfunding steunen en
‘Vriend van Voedseltuin Rijkbos’ worden? Neem dan een
kijkje op: www.hoeverijkbos.be.
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zondag 10 maart

zaterdag 16 maart

Organisatie: Postzegelclub Egmont

Organisatie: Gezinsbond Zottegem/Strijpen/Elene
Inlichtingen: T 09 360 38 50, ann.de.backer@myonline.be

RUILVERGADERING POSTZEGELCLUB EGMONT

TWEEDEHANDSBEURS

10 uur, Meileken, Stationsplein 9

14 uur, OC STRIJPEN, Sint-Andriessteenweg 163

maandag 11 maart

maandag 18 maart

HET HEILIGE LAND, TUSSEN TRADITIE EN MODERNITEIT

CINÉ LOCAL: HOLLYWOOD AAN DE SCHELDE

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

zie p. 27

14 uur, Dienstencentrum De Schakel
Musselystraat 20

dinsdag 19 maart

MEESTERSCHAP-BLOEMENTAPIJTEN
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

dinsdag 12 maart

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: erik.verhaeghe.dfz@gmail.com

DE RONDE LEEFT ! GEERT VANDENBON, MEDESTICHTER
CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN

20 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont

Organisatie: OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be

CINÉ LOCAL: FILM FEST GENT ON TOUR
(AVANT-PREMIÈRE) HELLHOLE

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 (ingang Arthur Gevaertlaan)

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

CINÉ LOCAL: COLETTE
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

donderdag 21 maart

HERDENKINGSPROGRAMMA 1944 - 2019 LIA LINDA
Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Zottegem
Inlichtingen: T 09 364 56 95
ldcegmont@ocmw.zottegem.be

woensdag 13 maart

UITDAGING VOOR MORGEN: RADICALISERING
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: agnes.vandevijver.dfz@gmail.com

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 (ingang langs Arthur Gevaertlaan)

20 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont

vrijdag 22 maart

zaterdag 16 maart

SVEN DE LEIJER | CONTENT

DESKUNDIGE RESTAURATIE VAN EEN BAKOVEN

Zie p. 26

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

dinsdag 26 maart

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

CINÉ LOCAL: WILDLIFE

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

PASSA IL TEEMPO. SPROOKJES EN ZO
19 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20
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woensdag 27 maart

zaterdag 30 maart

SPELENDERWIJS PROEVEN VAN GROENTEN EN FRUIT

HISTRYLOGIE | 1969, EEN HALVE EEUW WOODSTOCK

Organisatie: Kine Momentum
Inlichtingen: jolien.vangrembergen@hotmail.com

Zie p. 27
KAAS MET GAATJES

14 uur, Kine Momentum, Romeins Plein 17

Inlichtingen: M 0486 09 71 85
19 uur, Ontmoetingscentrum Velzeke
Provinciebaan 275

donderdag 28 maart
LENTEWANDELING

’GASLICHT’

Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Zottegem
Inlichtingen: T 09 364 56 95

Organisatie: Toneelkring 't Rad VZW
20 uur, Zaal Cecilia - Velzeke, Romeins Plein 22

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 (ingang Arthur Gevaertlaan)

maandag 1 april

INFOSESSIE: DIABETES, WAT NU?
Organisatie: Fit&Well2DAY Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Inlichtingen: fit@bondmoyson.be

HET HEILIGE LAND, TUSSEN TRADITIE EN MODERNITEIT
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: academie@davidsfonds.be

19 uur, Bond Moyson kantoor Zottegem (zaal Sana)
Buke 21

14 uur, Dienstencentrum De Schakel
Musselystraat 20

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

dinsdag 2 april

19 uur, Huis van de Mens Zottegem, Hoogstraat 42

CINÉ LOCAL: COLD WAR

LIEVE BLANCQUAERT | LAST DAYS,
EEN ODE AAN HET LEVEN

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

zie p. 26

woensdag 3 april

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

UITDAGINGEN VAN MORGEN
TIEN KLIMAATACTIES DIE WERKEN

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 (ingang Arthur Gevaertlaan)

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: katlien.cousy.dfz@gmail.com
20 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont

vrijdag 29 maart

MEDITATIEF WANDELEN IN DE ZWALMVALLEI

donderdag 4 april

Organisatie: Karen Coacht
Inlichtingen: info@karencoacht.be

DANSNAMIDDAG

Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Zottegem
Inlichtingen: T 09 364 56 95

10 uur, Karen Coacht, Roter 27

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 (ingang Arthur Gevaertlaan)
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zondag 7 april

dinsdag 23 april

ZOTTEGEM. DORP VAN DE RONDE

DAENS (CLASSIC)

Zie p. 41

Zie p. 27

dinsdag 9 april

donderdag 25 april

WORKSHOP: HOE GEZOND ZIJN VOEDINGSHYPES?

DE LANGE TOCHT: ER IS HOOP IN DE STRIJD TEGEN
KANKER - JOHAN SWINNEN

Organisatie: Fit&Well2DAY Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Inlichtingen: fit@bondmoyson.be

Organisatie: OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be

19 uur, Bond Moyson kantoor Zottegem (zaal Sana)
Buke 21

14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 (ingang Arthur Gevaertlaan)

CINÉ LOCAL: BLACKKKLANSMAN
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

zondag 28 april
ERFGOEDDAG

woensdag 10 april

Zie p. 35

CINÉ LOCAL KINDEREN: INCREDIBLES 2 (6+)

STUDIO ORKA/BRONKS/DE GROTE POST | INUK* (7+)

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

Inlichtingen: uitbalie@zottegem.be
19 uur, Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40a

zondag 14 april

HECTOR (FILM OP 35 MM)

RUILVERGADERING POSTZEGELCLUB EGMONT

Zie p. 28

Organisatie: Postzegelclub Egmont
10 uur, Meileken, Stationsplein 9

maandag 29 april

dinsdag 16 april

CINÉ LOCAL: WILL TURA, HOOP DOET LEVEN
(ZILVERSCHERM)

CINÉ LOCAL: FILM FEST GENT ON TOUR
(AVANT PREMIÈRE)

Zie p. 28

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

zaterdag 4 mei

vrijdag 19 april

OTTO-JAN HAM | EVEN GOEDE VRIENDEN
Zie p. 27

COOLS & ZOON | ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKER
DISNEY, DE KLASSIEKER (6+)

LENTECONCERT

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

Organisatie: Vrije Kunstkring
20 uur, Kerk Leeuwergem
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maandag 6 mei

zondag 19 mei

zie p. 33
Inlichtingen: 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be

Organisatie: Middenstand Velzeke
Inlichtingen: middenstandvelzeke@homail.com

VUILE LAKENS

VLOOIENMARKT

19 uur, Stadsbibliotheek Zottegem
Kasteel van Egmont

donderdag 23 mei

UROLOGISCHE AANDOENINGEN IN DUIDELIJKE TAAL

donderdag 9 mei

Organisatie: OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be
http://www.OKRA.be/regio/middenvlaanderen

BOEREN VOOR DE TOEKOMST
zie p. 33

14 uur, LDC Egmont, Deinsbekestraat 23
(ingang Arthur Gevaertlaan)

vrijdag 10 tot zondag 12 mei

SAMENLEZEN

LOSS, EEN HEDENDAAGS KUNSTENFESTIVAL

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

Zie p. 22

14 uur, Stadsbibliotheek Zottegem
Kasteel van Egmont

zondag 12 mei

RUILVERGADERING POSTZEGELCLUB EGMONT

donderdag 30 mei

Organisatie: Postzegelclub Egmont

25ste EGMONTTOCHT
REGIONALE WANDELDAG – PLUS WANDELDAG

10 uur, Meileken, Stationsplein 9

Organisatie: Wandelclub Egmont

Q-PARTY ZOTTEGEM

7-19 uur, Feestzaal Bevegemse Vijvers
starten tot 16 uur (50 km tot 9 uur)
Controlepost: 7 tot 18 uur

Organisatie: Q-party Zottegem team
Inlichtingen: qpartyzottegem@outlook.com
21 uur, Sottos, Ter Kameren 4

woensdag 5 juni

dinsdag 14 mei

WORKSHOP 'EHBO BIJ KINDEREN'

FAKE NEWS?

Organisatie: Fit&Well2DAY Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Inlichtingen: fit@bondmoyson.be

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

19 uur, Bond Moyson kantoor Zottegem (zaal Sana)
Buke 21

20 uur, Huis van de Mens Zottegem, Hoogstraat 42

WELLNESS OP BASIS VAN HONING
zie p. 34

donderdag 16 mei

BRUNO VANDEN BROECKE EN PETER DE GRAEF.
NIET DOEN!

donderdag 6 juni

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20

TRISTERO -ALTIJD ‘TZELFDE
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20
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Zaterdag 8 tot dinsdag 11 juni
PINKSTERKERMIS

zondag 9 juni

RUILVERGADERING POSTZEGELCLUB EGMONT
Organisatie: Postzegelclub Egmont
10 uur, Meileken, Stationsplein 9
REUZENOMMEGANG
zie p. 25

maandag 10 juni
VUURWERK

Organisatie: stad Zottegem
22 uur, Park Kasteel van Egmont

donderdag 13 juni
BALOISE BELGIUM TOUR
zie p. 52
ALS IK NEE ZEG, VOEL IK MIJ SCHULDIG
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be
19 uur, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8

zaterdag 15 en zondag 16 juni
JAZZ ZOTTEGEM AT THE BIB
zie p. 34
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Redactie: Dienst Cultuur
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
T 09 364 64 61 - cultuur@zottegem.be

Supervisie: Jenne De Potter (burgemeester) en
Brecht Cassiman (schepen van communicatie).
Druk- en reclamewerving: Fotodat Printing
Saffelstraat 11, 9620 Zottegem
T 0473 48 01 57 - fotodat.printing@proximus.be
www.fotodatprinting.be

Werkten mee: Jeanine Bellens, Krista Cardoen,
Mathieu De Groote, Isolde De Paepe, Sofie De Roy,
Femke De Smet, Sylvianne De Sutter, Andy Dhondt,
Robin Doeraene, Thijs Haustraete, Marc Holderbeke,
Danny Lamarcq, Paul Nys, Jan Scheerlinck,
Karen Schoenmaekers, Frency Uytterhaegen,
Nico Van Audenhove, Mara Van den Steen,
Ellen Van der Linden, Inge Vandermeiren,
Lieven van de Voorde, Anne Van Turtelboom,
Hellen Volckaert

Bedeling:
Erwetegem en Godveerdegem: Patrick De Geeter
Elene, Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen,
Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen,
Velzeke en Zottegem: Fotodat Printing

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 het
stedelijk informatieblad 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 graag voor uw medewerking.
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