WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten
Wist u al dat er sinds 1 juni nieuwe regels gelden voor
PMD? Voortaan horen alle plastic verpakkingen in de
blauwe zak. Dat maakt sorteren nog eenvoudiger. Tot
28 juni kunt u ook nog deelnemen aan onze inzamelactie
van oude gsm’s en computers voor meer Steenbergse
Bossen. Heeft u nog oude toestellen liggen, breng ze dan
binnen in het Administratief Centrum Sanitary. Samen
zorgen we voor een groen en duurzaam Zottegem!

De zomer staat voor de deur met alweer een programma
om warm van te krijgen. Het Zoetegemfestival, Jazz Zottegem, de braderij, Vlaanderen Feest en vele andere
evenementen beloven voor bruisende zomermaanden te
zorgen in onze stad. Met dank aan de talrijke lokale
verenigingen en vrijwilligers die zich hier steeds met hart
en ziel mee voor inzetten.
Ons rijk cultureel aanbod verzekeren we ook verder met
de verlenging van het huurcontract van zaal Rhetorica en
cultuurcafé Foyer tot 30 juni 2025. CC Zoetegem en onze
verenigingen kunnen zo hun aanbod voortzetten in het
vertrouwde stadstheater tijdens de bouw van de nieuwe
cultuurzaal op de Sanitarysite.

Op 22 september organiseren we voor de tweede keer de
autovrije zondag. Vorig jaar viel dit event letterlijk in het
water. Daarom hernemen we dit jaar integraal de
voorziene activiteiten. Schrijf u nu dus alvast in voor de
leukste en kleurrijkste looptocht, de ‘rainbow run’.
Wat er nog meer te beleven valt in onze Egmontstad
ontdekt u verder in dit magazine.

Ook voor onze jongste inwoners is er deze zomer veel
leuks te doen: ravotten op speelplein ’t Hemelrijk of in het
ZIBO, knutselen en koken in jeugdcentrum De Muze, te
gekke daguitstappen en avontuurlijke sportkampen. Het
wordt een onvergetelijke grote vakantie!

Ik wens u een schitterende, ontspannende Zottegemse
zomer! En graag tot binnenkort op een van onze mooie
stadsevenementen.

Ruilt u het mooie Zottegem deze vakantieperiode even in
voor andere exotische oorden? Lees dan zeker de tips van
onze lokale politie. Die legt uit hoe u uw huis veilig kunt
achterlaten, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw reis.
Zomerweer gaat jammer genoeg soms gepaard met
hevige regenval en stormen. De brandweer zegt u in dit
nummer wat te doen bij noodweer.

Jenne De Potter
Burgemeester

1

INHOUD

Woord vooraf

1

Inhoud

2

Woonaanbod divers en betaalbaar
Kwaliteitsvolle woningen en woonomgeving
Vragen over wonen?

4

Bibliotheek

Even voorstellen

Het College van burgemeester en schepenen

Nieuws uit de gemeenteraad
Beknopt overzicht van de notulen

Algemeen

Sluitingsdagen stedelijke diensten
Meldpunt

Lokale politie

Toezicht bij afwezigheid
Veiligheid aan de schoolpoort
Landbouwwegen. Modder op de weg?
Huisdieren laat je niet achter

Brandweer

Noodweer. Wat doen?
Wij zijn bij de brandweer! U ook?

Duurzaamheid

De Nieuwe Blauwe Zak. Gemakkelijk sorteren
Sterilisatiecampagne zwerfkatten
Klimaatvriendelijk stadsgroen
Een boom voor elke oude gsm of computer
Paard in het landschap
Zottegem tegen zwerfvuil

Mobiliteit

Project autodelen
Laadpalen voor elektrische wagens
Parkeerautomaten

Wonen

Zadenbib. Oproep!
CoderDojo Zottegem
Sluiting bibliotheek
Ullrich Libbrecht wandeling.
Ontdek het inspirerende landschap
Voorleesuurtje
Filosofiecafés
Jazz Zottegem at the Bib

5

8
8

CC Zoetegem

9
9
10
10

11 juli: Vlaanderen feest! En Zottegem viert mee
Cultuurkaravaan in Leeuwergem op zondag 23 juni
Seizoen 2019-2020. Podiumprogrammatie
Openingsfilm Ciné Local. Green Book
Zilverscherm film voor senioren
Verlenging huurcontract Rhetorica

11
12

Cultuur

Zoetegemfestival 14 juni tot 11 juli
Programma
13
13
14
14
15
16

Centrum voor streekgeschiedenis
Digitale erfgoedbank Vlaamse Ardennen

Toerisme

Groetjes uit Zottegem met gids

Citymarketing

17
17
18

Zottegem kleurt je autovrije zondag

2

19
20
20

21
21
21
22
22
23
23

24
25
25
26
26
26

27
28

31

32

33

INHOUD

Stedelijke Academie Beeldende
Kunsten
Aanbod schooljaar 2019-2020
Inschrijvingen
Tarieven
Proclamatie
Eindejaarstentoonstelling

Stedelijke Academie Muziek,
Woord en Dans
Aanbod schooljaar 2019-2020
Cursussen in de kijker
Inschrijvingen
Tarieven
Apero Klassiek
SAMWD-bibliotheek

Jong in Zottegem

Speelpleinwerking ‘t Hemelrijk
Onze animatoren
Grabbelpas
Daguitstappen
Educatief leerpad Beisloven

Huis van het Kind

Activiteiten in Huis van het Kind
ZIBO. Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang
Adviesraad. Laat uw stem horen

Sport

Generatie Rookvrij
Nieuw coördinatieteam sportadviesraad
Bewegen op Verwijzing
Oost-Vlaanderens Mooiste
Seniorenfietsen 2019
Nieuw aanbod senioren
Sportkampen 2019
Stedelijk zwembad

34
34
35
35
35

Sociaal Huis

36
37
37
37
38
38

De Zorgstem mantelzorgcafé
Dementievriendelijk Zottegem
Beach Party lokaal dienstencentrum
Dagverzorgingscentrum Egmont
Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap
zoekt leden
Cursussen najaar

39
41
42
43
44

Ontwikkelingssamenwerking
GROS. Project Bollé Bollé

Uit in Zottegem
Kalender
Vrijetijdsmarkt

45
46
46

Nood- en infonummers

3

47
48
48
49
50
50
50
51

52
53
53
54
55
55

56

57
60

Noodnummers

61

Colofon

62
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Het college van
burgemeester en
schepenen

Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer,
veiligheid, college, briefwisseling
09 364 64 51 - 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
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
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
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
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
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
0499 14 72 35 - lieselotte.deroover@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen,
Administratief Centrum Sanitary, na afspraak

Koen Codron, algemeen directeur
09 364 64 52 - koen.codron@zottegem.be
Zitdagen: Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
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Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de

Het aanvullend politiereglement op het verkeer van 18
februari 2013, toegangsweg brandweer. Intrekken en vervangen van artikel 3 en 4 werd goedgekeurd.

U kunt de zittingen nu ook herbeluisteren via de audioverslagen op onze website:
www.zottegem.be/audioverslagen.

Beleidsverklaring.

gemeenteraadsvergaderingen van 18 februari, 18 maart en
29 april 2019.

Aanvullende punten
- Zottegem, sociale stad. Kinderkansarmoede in Zottegem
moet naar beneden.
- Zottegem, geëngageerde stad.
- Voorstel tot leren programmeren in clubverband met
CoderDojo.
- Brand Godveerdegemstraat.

18 februari

Het uitbatingsrecht van cultuurcafé Foyer verbonden aan
cultuurcentrum Zoetegem, gelegen te Hospitaalstraat 18
te 9620 Zottegem, werd vacant verklaard.

18 maart

Het verduurzamen van de samenwerking met Logo
Gezond+ vzw werd goedgekeurd.

De toelage voor 2019 aan de organisatie “Golazo”, voor de
aankomst van de 2de rit van de Belgium Baloise Tour ten
bedrage van 35.000,00 euro, exclusief btw, werd
goedgekeurd. + btw betaald aan Flanders Classics, dit
naast het uitwerken van een Dorp van de Rondeprogramma.

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop
loodvrije brandstof en diesel voor dienstvoertuigen via
tankkaart voor een periode van drie jaar werden
goedgekeurd.
Het budget 2019 van het AGB werd goedgekeurd.

De lastvoorwaarden, raming en gunningwijze voor het
vernieuwen van de voetpaden in de Hoevestraat werden
goedgekeurd.

Het prijssubsidiereglement 2019 van het AGB werd
goedgekeurd.

De opdracht ‘infrastructuur: aanleg voetpaden, werken uit
te voeren in eigen beheer’, en de raming ten bedrage van
130.000 euro werden goedgekeurd.

Een revisor voor het AGB werd aangesteld.
De raad van bestuur voor het AGB werd goedgekeurd.

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Zottegem,
met vestiging De Kleine Planeet, werd voor het schooljaar
2019-2020 bepaald.

De lastvoorwaarden en raming voor de afvoer van grond
werden goedgekeurd.

Het gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 12, het
gedeeltelijke afschaffen en verplaatsen van voetweg nr. 31
met vaststelling rooilijnplan en het gedeeltelijk afschaffen
en verplaatsen van een ongenummerde voetweg gelegen
in de deelgemeente Grotenberge werd definitief
goedgekeurd.

Er werd een effectief en plaatsvervangend lid voor het
beheerscomité SG Vlaamse Ardennen aangeduid.
Het collegebesluit van 28 januari 2019, goedkeuren 12 lestijden (Tivoli) buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket
werd bekrachtigd.

Het gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 21 in de deelgemeente Strijpen werd goedgekeurd.

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

De toetreding tot vervoerregioraad Vlaamse Ardennen
werd goedgekeurd en een bestuurlijke en ambtelijke
vertegenwoordiger werden aangesteld.

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

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het afbakenen van parkeerplaatsen buiten de rijweg in de
Deinsbekestraat werd goedgekeurd.

Het aanvullend politiereglement op het verkeer, het inrichten van een parkeerplaats voor personen met een
handicap in de Welzijnstraat ter hoogte van het CAR Wegwijs werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer voor fietsers en
bromfietsers klasse A in de Groenstraat werd
goedgekeurd.
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Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen werd aangeduid en een kandidaat bestuurder werd voorgedragen voor ILvA.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
invoeren van parkeerverbod op een deel van de parking
‘Sanitary’ om de toegang voor de brandweer te vrijwaren
werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
inrichten van oplaadpunten en parkeerplaatsen voor elektrische wagens op de parking in de Deinsbekestraat, op de
parking in de Smissenhoek, op het Heilig Hartplein en op
het Romeins Plein werd goedgekeurd.

Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen werd aangeduid, een kandidaat bestuurder
en een adviserende deskundige werden voorgedragen
voor SOLvA.
Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen werd aangeduid en een kandidaat bestuurder werd voorgedragen voor IGS Westlede.

De GIS-samenwerkingsovereenkomst met de provincie
werd goedgekeurd.

Twee gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergaderingen werden aangeduid en een kandidaatbestuurder voor het regionaal adviescomité domeindiensten werd voorgedragen voor Farys.

De gratis overdracht van de wegeninfrastructuur van het
woongebied ‘Tramstatie’ werd goedgekeurd.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Voetbalclub
Eendracht Elene Grotenberge werd definitief vastgesteld.

Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen werd aangeduid en een kandidaat-bestuurder in het regionaal bestuurscomité (RBC) Zuid werd
voorgedragen voor Intergem.

Dagelijks bestuur in verband met overheidsopdrachten.
Dagelijks bestuur in verband met visum.

Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergaderingen werd aangeduid voor Zefier.

Aanvullende punten
- Vergaderingen in en voor Zottegem.
- Organigram.
- Mobiliteit in Zottegem. Mobiliteitsonderzoek stationsomgeving.
- Mobiliteit in Zottegem. Spoorwegtunnel Erwetegemstraat.
- Herinrichten Tweekerkenstraat en vergunningen
meergezinswoningen.
- Windenergie in Zottegem.
- IGS-lidmaatschappen Stad Zottegem.
- Lidmaatschappen Stad Zottegem in intercommunales.
- Adviesraden Stad Zottegem.
- Huishoudelijk reglement gemeenteraad Stad Zottegem.
- Renteloze lening toegestaan door het College van
Burgemeester en Schepenen tijdens de collegezitting
van 18 februari 2019.
- Verkeerssituatie Noordstraat.
- Her- en nevenbestemming kerken.
- Coworking plaats.
- Veiligheidsgevaar hoek Markt/Stationsstraat.
- Tijd voor daadkrachtige klimaatacties.

De dotatie aan de politie werd goedgekeurd.
De aanpassing van de statuten van de GROS werden
goedgekeurd.
Een vertegenwoordiger in het beheerscomité van de
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk werd aangeduid.
De tarifering van de uitleendienst jeugd werd
goedgekeurd.
De aanpassing van de samenstelling van de Raad van
Bestuur werd goedgekeurd.
De grondinnemingen voor het aanleggen van een
fietsweg langs de spoorlijn L122 Gent-Zottegem werden
goedgekeurd.
De verkoop van een strook grond gelegen aan het SintEligiusplein werd goedgekeurd.
Een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger
voor het beheerscomité van de Interlokale Vereniging
‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’ (EVA) werden aangeduid.

29 april

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

Het arbeidsreglement van de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het herinrichten van parkeerplaatsen Vestenstraat (gedeelte tussen
Markt en De Pauwstraat) werd ingevoerd.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd
goedgekeurd.
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Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het aanbrengen van een verdrijvingsvlak op een parkeerplaats op
de Heldenlaan (ter hoogte van huisnummers 62-64) werd
ingevoerd.

De overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor
injectie van groene elektriciteit werd goedgekeurd.

Een aanvullend politiereglement op het verkeer, het
toevoegen van een nieuwe parkeerzone met een maximale parkeertijd van 2 uur (blauwe zone) in het centrum,
met name op de nieuwe OCMW-parkings in de Deinsbekestraat werd ingevoerd.

-

Aanvullende punten
Na mei plasticvrij, ook ’t stad plastic vrij?
Pop-up / mobiel containerpark.
Voorstel tot livestreaming van de gemeenteraad.
Aanpak leegstaande winkelpanden in onze stad.
Wachtvergoeding stadspersoneel.
Evaluatie dienstverlening CAW ten voordele van een
flexibel inzetbare jeugdbouwwerker.
- Extra studeerruimtes.
- Noodwoning.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de
Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap werden
goedgekeurd.
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Sluitingsdagen
stedelijke
diensten
in juli en augustus

Zoals elk jaar sluiten een aantal stadsdiensten (enkele

Meldpunt

dagen) tijdens de grote vakantie.

Administratie (Sanitary), bibliotheek en
dienst toerisme
donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
donderdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
maandag 19 augustus: kermis
dinsdag 20 augustus: kermis
De dienst toerisme is daarnaast ook gesloten op 17 en
18 augustus.

E

en beschadigd wegdek? Zwerfvuil op straat?
Een verstopte rioolput? Een opmerking over onze dienstverlening?
Laat het ons weten via ons digitaal meldpunt:
www.zottegem.be/meldingen.

CC Zoetegem en UiTbalie

Of geef uw melding door op 09 364 65 00 of aan
het onthaal van het Administratief Centrum Sanitary. Dat
kan van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

maandag 22 juli tot en met vrijdag 23 augustus

Zwembad

We behandelen elke melding zo snel mogelijk. Soms kan
dit onmiddellijk, soms is er verder onderzoek nodig.
U wordt altijd op de hoogte gebracht van de afhandeling
van uw melding.

Gesloten op:
donderdag 4 juli t.e.m. zondag 7 juli: Rock Zottegem
vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus: Dance D-Vision
donderdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
zondag 18 augustus t.e.m. dinsdag 20 augustus: kermis
Speciale openingsuren:
maandag 10 juni, pinkstermaandag: 14.00 tot 17.00 uur
zondag 21 juli, nationale feestdag: 14.00 tot 17.00 uur
donderdag 1 augustus, Dance D-Vision: 10.00 tot 18.00 uur
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Toezicht
bij afwezigheid

Op vakantie of een tijd niet thuis? De politie houdt graag

- Maak gebruik van tijdschakelaars voor binnenverlichting.
- Weet wat u bezit. Merk en/of fotografeer uw waardevolle goederen en noteer de serienummers.
- Heeft u een alarmsysteem? Vergeet het niet te activeren. Informeer uw vertrouwenspersoon over de
procedure bij alarmmelding en licht de alarmcentrale in
over uw vertrek.

een oogje voor u in het zeil.

Afwezigheidstoezicht is een gratis dienstverlening van de
lokale politie. Zij houden een verhoogd toezicht op woningen waarvan de bewoners voor een bepaalde tijd afwezig
zijn.

Toezicht aanvragen

Afwezigheidstoezicht aanvragen kan eenvoudig online op
www.politie.be/nl/e-loket/afwezigheidsmelding.

Veiligheid

U kunt ook een aanvraagformulier krijgen aan het onthaal
van het hoofdcommissariaat en de wijkcommissariaten.

aan de schoolpoort

Preventieve maatregelen

Met deze maatregelen kunt u zelf het risico op een inbraak aanzienlijk beperken:

D

e lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-LievensHoutem besteedt ook komend schooljaar extra aandacht
aan een veilige, aangename schoolomgeving. Daarom
wordt er opnieuw politietoezicht georganiseerd aan alle
schoolpoorten in de politiezone.

- Sluit ramen en deuren goed af. Vergeet ook lichtkoepels,
dakvensters en keldergaten niet. Controleer de toegang
van bijgebouwen zoals de garage en het tuinhuis.
- Laat uw sleutels nooit op het slot steken en bewaar ze
buiten het zicht.
- Berg (tuin)gereedschap veilig binnen op.
- Laat geen waardevolle voorwerpen in huis liggen als u
afwezig bent. Of bewaar ze veilig in een verankerde
kluis.
- Wees discreet over uw afwezigheid. Laat geen bericht
achter op de buitendeur, het antwoordapparaat of het
automatische e-mailantwoord. Vermeld uw afwezigheid
niet op sociale media. Schakel de vaste telefoon door
naar uw gsm.
- Vraag een vertrouwenspersoon om de brievenbus leeg
te maken, de rolluiken regelmatig op en neer te laten,
de tuin te onderhouden etc.

Het is belangrijk dat weggebruikers extra waakzaam zijn in
de buurt van scholen. Ook de leerlingen en hun begeleiders kunnen hun steentje bijdragen tot een veilige
schoolomgeving.

Enkele tips

- Laat uw kind altijd in en uit de auto stappen langs de
kant van de stoep.
- Besteed als bestuurder bijzondere aandacht aan de
oversteekplaatsen. Stop tijdig voor elk kind.
- Parkeer u steeds correct.
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Landbouwwegen

Huisdieren

Modder op de weg?

laat je niet achter

D

e oogsttijd is niet alleen een drukke periode voor de
landbouwers, het is ook een periode van grotere verkeersonveiligheid op wegen van en naar landbouwbedrijven en
velden.

V

oor huisdieren is de grote vakantie niet altijd een fijne
tijd. Vaak kunnen ze niet mee op reis. Sommige baasjes
maken het zichzelf gemakkelijk en laten het dier achter
langs de kant van de weg. Dat is niet alleen wreed, maar
ook strafbaar!
Er zijn voldoende alternatieven voor wie op reis gaat zonder huisdier. Misschien kan uw trouwe huisgezel terecht
bij familie of vrienden? Is dat niet mogelijk, dan zijn er ook
dierenhotels. Plan de opvang van uw huisdier ruim op
voorhand in. Zo wordt het voor iedereen een leuke
vakantie.

Tijdens het vervoer van de oogst belandt er onvermijdelijk
modder op de weg. Jaarlijks gebeuren er hierdoor
ongevallen. Daarom is het belangrijk dat zowel de landbouwers als de andere weggebruikers hun voorzorgen
nemen.

Belangrijk voor de boer, loonwerker,
transporteur

U bent verplicht om een vervuild wegdek zo snel mogelijk
te reinigen. Is een ongeval te wijten aan de bevuilde weg,
dan kan de landbouwer of de vervoerder hiervoor
aansprakelijk gesteld worden.

Contact

Is er slipgevaar, dan moet u het verkeer hierop attent
maken door een of meer gevarendriehoeken correct te
plaatsen (art. 51 van de wegcode).

C

ommissariaat Zottegem
Meengracht 1
(kmo-zone aan de Buke, te bereiken via de Leeuwerikstraat)
09 364 47 30 - fax 09 364 47 47
pz.zottegem@police.belgium.eu
www.lokalepolitie.be/5429

Belangrijk voor de andere weggebruikers
Van augustus tot november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Houd er tijdens de
oogsttijd rekening mee dat er modder op de weg kan
liggen. Pas je snelheid aan en wees hoffelijk op de baan.

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag doorlopend van 8.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten.
Bel het noodnummer 101 voor dringende politietussenkomsten.
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BRANDWEER

Noodweer
wat doen?

Extreem weer komt steeds vaker voor. De brandweer

moet meer dan vroeger het hoofd bieden aan hevige
regen en woeste stormen. Er is al heel wat geïnvesteerd in
betere infrastructuur. Toch veroorzaakt noodweer ook in
Vlaanderen jaarlijks aanzienlijke schade.

Stormweer treft meestal een hele regio op korte tijd. De
hulpdiensten kunnen niet altijd iedereen op hetzelfde
moment helpen. Ook de noodcentrales worden dan overstelpt met oproepen. Die zijn niet altijd levensbedreigend.

5. Heeft u schade? Neem alvast foto’s en contacteer uw
verzekering.
6. Is het probleem verholpen voor de brandweer
arriveert? Laat ons weten dat een tussenkomst niet
meer noodzakelijk is.

Om bij de noodcentrales capaciteit vrij te maken voor de
levensbedreigende situaties, is het noodnummer 1722 in
het leven geroepen. Dat noodnummer wordt enkel geactiveerd bij hevige storm en regenval. U kunt er terecht met
elke melding die een tussenkomst van de brandweer
vereist. Zo houdt u het noodnummer 112 vrij voor wie dringende hulp nodig heeft.

Wat doet de brandweer wel en niet
bij noodweer?

WEL
- Dringende hulp
vb. brand, ongeval, redding
- Pompwerken bij wateroverlast
- Voorwerpen verwijderen die een woning of de openbare weg bedreigen
vb. boom, paal
- Openbare weg vrijmaken

Ook de 1722-centrale kan overbelast geraken. Om u snel
te kunnen helpen, biedt de Brandweerzone Vlaamse
Ardennen u de mogelijkheid uw melding online te doen.
Surf naar www.bvlar.be en klik op de knop wateroverlast
of stormschade. Heeft u het formulier correct ingevuld,
dan krijgt u een bevestigingsmail. We behandelen de
meldingen volgens dringendheid.

NIET
- Klusjes of herstellingen aan de woning
- Waterinsijpeling door regen
- Voorwerpen verwijderen die op privéterrein zijn
gevallen of dreigen te vallen en die niet onmiddellijk
een woning bedreigen
- Dakpannen goed leggen of dakgoten leegmaken

Slachtoffer van noodweer?

Enkele tips:
1. Het noodnummer 112 belt u alleen bij levensbedreigende situaties.
2. Doe uw melding bij voorkeur online op www.bvlar.be.
U hoeft 1722 dan niet meer te bellen.
3. Belt u naar 1722? Haak niet in, maar blijf aan de lijn tot u
geholpen wordt.
4. De brandweer komt zo snel mogelijk, maar behandelt
de meest dringende oproepen eerst.
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BRANDWEER

Wij zijn
bij de
brandweer!

Contact
B

randweerzone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 Oudenaarde
055 31 15 60
info@bvlar.be
www.bvlar.be

U ook?

Bel het noodnummer 112 voor dringende tussenkomsten
van de brandweer.

D

e zes Oost-Vlaamse hulpverleningszones werven 200
parttime brandweerlui aan. Ze zijn op zoek naar enthousiaste, sportieve mensen die een verschil willen maken in
hun regio.
U moet wel dicht genoeg bij een kazerne wonen. Want
parttime brandweerlui vertrekken meestal thuis of vanop
hun werk om mensen in nood te helpen.
Op www.parttimebrandweer.be kunt u kijken of u dicht
genoeg woont en of u dus in aanmerking komt.
In de volksmond noemen we parttime brandweerlui vaak
vrijwilligers. Maar die vlag dekt de lading al lang niet meer.
“Ze moeten net hetzelfde kennen en kunnen als beroepsbrandweerlui. Het vraagt dus een stevig engagement”,
legt Robby Testard uit, vrijwillig adjudant bij Brandweerzone Oost. “Het is logisch dat je daarvoor ook betaald
wordt, want je speelt een cruciale rol in de hulpverlening
in je regio. Maar de passie voor de brandweer blijft het
belangrijkste.”
Voelt u zich aangesproken, maar twijfelt u nog of het iets
voor u is? Kijk dan even op www.ikwordbrandweer.be.
U aanmelden bij de brandweer van onze regio kan op
www.bvlar.be. Op dinsdag 25 juni om 19.00 uur is er ook
een infosessie bij brandweerpost Zottegem.
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De Nieuwe
Blauwe Zak

Sterilisatiecampagne

Gemakkelijk sorteren
U

hoorde het vast al: de regels rond PMD zijn veranderd.
En de verandering is groot! Botervlootjes, folies, plastic
zakjes, tubes, plastic bloempotjes, … sinds 1 juni hoort het
allemaal in de blauwe PMD-zak. Zo wordt sorteren nog
gemakkelijker.

zwerfkatten

Even op een rijtje

A

l meer dan 20 jaar is Zottegem een voorloper in het
steriliseren van zwerfkatten. Heel lang deden we een
beroep op vrijwilligers, maar sinds 2013 coördineert de
stad dit zelf.

- Afkorting PMD
• Voortaan staat de P niet alleen voor plastic flessen en
flacons, maar voor alle plastic verpakkingen.
• Voor de M van metalen verpakkingen en de D van
drankkartons blijven de sorteerregels onveranderd.
- De prijs van de PMD-zakken verandert niet.
- De oude zakken mag u verder gebruiken. Ze mogen
sinds 1 juni ook de nieuw toegelaten plastic verpakkingen bevatten.
- Er zijn een aantal nieuwe regels, die strikt worden
toegepast. Zo moet u de verschillende verpakkingen los
in de zak steken en niet in elkaar.

Hoe?

Ontvangen we een melding van zwerfkatten, dan maken
we onmiddellijk een afspraak met de melders. Een stadsarbeider gaat dan zo snel mogelijk ter plaatse om de
zwerfkatten met vangkooien te vangen. Een dierenarts
steriliseert of castreert de katten. Daarna worden ze op
dezelfde plaats weer uitgezet. Enkel ernstig zieke katten
worden geëuthanaseerd. De zwerfkatten krijgen een knip
in hun oor zodat duidelijk is dat ze gesteriliseerd of gecastreerd zijn.

Alle info over de nieuwe regels vindt u op
www.denieuweblauwezak.be

Sinds 1 augustus 2013 vingen we zo al 586 katten.

Sterilisatiekosten

Het stadsbestuur voorziet elk jaar 4.000 euro om alle
sterilisatiekosten te betalen. De stad draagt enkel de
kosten voor de zwerfkatten die hij zelf vangt.
Kent u een locatie waar zwerfkatten zitten? Neem dan
zeker contact op met de milieudienst: 09 364 65 13
- milieudienst@zottegem.be.
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Klimaatvriendelijk
stadsgroen

Een boom
voor elke oude gsm
of computer

H

et Zottegemse openbare groen (speelpleinen,
grasperken, bomen, bermen etc.) is alles bij elkaar groter
dan het grootste Zottegemse natuurgebied. Met dat
groen kunnen we ons wapenen tegen de klimaatverandering. Het helpt ons om water op te vangen bij hevige
regen en de bomen geven welkome schaduw op warme
dagen.

E

en kapotte gsm, een oude laptop … vaak blijven
ongebruikte toestellen liggen in onze kast. Of we gooien
ze weg. Dat is jammer, want ze zijn nog erg nuttig. We
kunnen de componenten van die toestellen hergebruiken.
Hoe meer grondstoffen we hergebruiken, hoe minder we
moeten ontginnen.

Biodiversiteit

De stukken openbaar groen kunnen ons ook helpen om de
biodiversiteit in de stad te verhogen en om de vlinders en
de bijen te ondersteunen. Daarom pakken we vanaf dit
jaar het openbare groen anders aan. We houden meer
rekening met bloeiende planten. Zo hebben onze bestuivers het jaar rond voedsel en krijgen bloemen meer
kansen om te bloeien. We schakelen over van een wekelijks naar een tweewekelijks maairitme voor speelpleinen
en grasperken. De bermen worden gemaaid volgens een
goed uitgedokterd bermbeheerplan. We kijken ook waar
we extra bomen kunnen aanplanten. Bestaande bomen
behouden we zoveel mogelijk.

Grote inzamelactie

Daarom organiseren stad Zottegem en Natuurpunt een
grote inzamelactie ten voordele van de Steenbergse
Bossen. Elke herbruikbare smartphone, laptop of computer
levert namelijk 1 m² extra bos op. Ook met de oude
klassieke gsm’s kunnen we extra bos aanplanten in de
Steenbergse Bossen.

Hoe?

Ook u kunt helpen

U kunt uw oude toestellen inleveren tot vrijdag 28 juni
2019.
Waar? Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Met enkele eenvoudige acties kunt ook u mee de
klimaatverandering opvangen. Enkele tips: zorg voor een
bloemrijke tuin, plant een boom, gebruik geen gif, vermijd
verharding en maai het gazon om de twee weken in plaats
van wekelijks.

Ontdek de Steenbergse Bossen

Om de Steenbergse Bossen te verkennen, vertrekt u aan
de kerk van Sint-Goriks-Oudenhove en volgt u de wandelknooppunten 54 - 53 - 35 - 51 - 53 - 54. U kunt ook zelf uw
wandelroute samenstellen op www.wandelknooppunt.be.

De milieudienst geeft u op afspraak graag meer informatie
over een klimaatvriendelijke tuin.
Contact: milieudienst@zottegem.be of 03 964 65 13.
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Paard

in het landschap
De laatste decennia nam het aantal paarden en paar-

Praktisch

deneigenaars in Oost-Vlaanderen sterk toe. De invloed
van die trend op natuur en landschap is zo groot dat er
een term voor bestaat, ‘verpaarding’. Vaak gaat verpaarding samen met een achteruitgang van de natuur- en
omgevingskwaliteit en met versnippering van het landschap. Denk bijvoorbeeld aan de kleine, versnipperde
weides met weinig biodiversiteit.

Binnen het werkingsgebied van het Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen maken één professionele en vier hobbypaardenhouderijen kans op begeleiding en financiële
steun. Tal van biodiversiteitsverhogende maatregelen zijn
mogelijk: aanplanten van streekeigen landschapselementen (vb. hagen, solitaire bomen) met voordelen voor de
paarden (natuurlijke afsluiting, schaduw, voedsel), aanleggen van poelen of natuurvriendelijk beheer van aanwezige waterelementen, ecologisch weide- en
hooilandbeheer, etc.

Maar het hoeft niet zo te zijn. Paardenhouders kunnen ook
heel wat kansen creëren voor biodiversiteit, ecologisch
herstel en vrijwaring van waardevolle landschappen.
Daarom sloegen het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de regionale landschappen Meetjesland en
Schelde-Durme in november 2018 de handen ineen. Ze
zochten de Oost-Vlaamse paardenhouders op om samen
een positief verhaal te schrijven.

Het project loopt nog tot april 2021 en geniet financiële
steun van Europa (ELFPO - Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Bent u geïnteresseerd? Contacteer het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen:
www.rlva.be/paard-het-landschap, tine.degezelle@rlva.be
of 055 20 72 65

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen sensibiliseert,
inspireert en ondersteunt paardenhouders om hun weides
en infrastructuur natuurvriendelijk in te passen in de
omgeving, met een meerwaarde voor zowel natuur, landschap als de paarden zelf.
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Zottegem
tegen zwerfvuil

Wat kunt u als inwoner doen tegen
zwerfvuil?

Toch laten ze zich niet ontmoedigen. Want een nette
omgeving spoort aan om niet te vervuilen. En, nog belangrijker voor hen, het helpt vermijden dat allerlei stoffen in
het voedsel en het milieu terechtkomen. Zwerfvuil vormt
immers een bedreiging voor mens, dier en natuur.

E

nkele tips:
- Geef zelf het goede voorbeeld en gooi afval netjes in de
vuilbak of breng het naar het containerpark.
- Signaleer sluikstorten. Overtreders wacht een boete tot
500 euro.
- Bestel op mooimakers.be gratis affiches, borden en
ander materiaal om voorbijgangers te wijzen op de
gevolgen van zwerfvuil.
- Meld je bij de milieudienst aan als peter of meter van
een of meer straten in je buurt.

Daarom roepen ze hun stadsgenoten op om de handen in
elkaar te slaan en hun steentje bij te dragen aan zwerfvuilvrije straten in alle deelgemeenten.
Bent u geïnspireerd door het verhaal van de peters en
meters van Sint-Goriks-Oudenhove? Neem dan contact
op met de milieudienst en word peter of meter van jouw
buurt.

Uw deelgemeente even net als
Sint-Goriks-Oudenhove?

In Sint-Goriks-Oudenhove houden peters en meters Dirk,
Els, Isabelle, Jan, Karel, Katrien, Lieve, Tania en Willy hun
omgeving graag net. Samen maakten ze een plan om alle
straten van hun deelgemeente regelmatig te poetsen, het
hele jaar rond.

Contact

Een nobel en belangrijk initiatief. Dat toont ook de jaarlijkse poetsactie georganiseerd door de stad. Dit jaar werd
er op 30 maart zo’n 1,5 ton zwerfvuil bij elkaar geprikt en
geraapt.

Milieudienst

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 65 13
milieudienst@zottegem.be

Ook in Sint-Goriks-Oudenhove belandt er heel wat zwerfvuil in de bermen, zoals weggegooide blikjes, plastic
flesjes en peuken. En zelfs sluikstort: tegels, rollen behangpapier, glazen flessen, een stofzuiger, etc.
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Project
autodelen
S

tad Zottegem zal binnenkort over twee elektrische
deelwagens beschikken.
In 2018 besliste de stad om deel te nemen aan het project
‘Autodelen in Zuid-Oost-Vlaanderen’. Dat project kadert
binnen de uitvoering van het klimaatplan ‘Klimaatgezond
Zuid-Oost-Vlaanderen’ en het actieplan ‘Gedeelde
Mobiliteit’ van SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Nu de Vlaamse overheid de subsidieaanvraag
goedgekeurde, kan het project van start gaan.
Het project verloopt gefaseerd met als eindpunt september 2021. In de eerste fase gaan we op zoek naar een
leverancier en naar geschikte locaties om de wagens te
plaatsen. In de volgende fases zullen we events organiseren waarbij inwoners de elektrische deelwagens kunnen
testen.
Een van de wagens zal de stad ook inzetten als dienstwagen tijdens de kantooruren. De andere deelwagen zal
permanent ter beschikking zijn van de inwoners.
Zo worden de voertuigen maximaal ingezet.

Laadpalen

Autodelen heeft veel voordelen. Het vermindert de
uitstoot van CO2, wat goed is voor het milieu. Het heeft
ook een positief effect op de verkeersveiligheid en de
files. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gebruikers van deelwagens bewuster omgaan met hun verplaatsingsgedrag.
Een deelwagen haalt gemiddeld 12 andere wagens van de
weg. Hierdoor vermindert de parkeerdruk en komt er
ruimte vrij. En wie zelf geen auto heeft, kan dankzij
autodelen toch verplaatsingen maken met de wagen.

voor elektrische
wagens
E

lektrisch rijden zit in de lift. Om dit te ondersteunen
beschikt Stad Zottegem over zes publieke laadpalen. In de
zomer van 2019 komen er nog eens twee laadpalen bij.

Oplaadpunten

Contact

- Parking Molenstraat
laadpaaloperator Allego - 2 parkeerplaatsen
- Parking Désiré Van Den Bosschestraat
laadpaaloperator Allego - 1 parkeerplaats
- Parking Heilig Hartplein
laadpaaloperator Allego - 2 parkeerplaatsen
- Parkstraat (Park van Breivelde)
laadpaaloperator Allego - 2 parkeerplaatsen
- Bevegemse Vijvers
laadpaaloperator EV-point 1 parkeerplaats
- Parking OCMW
laadpaaloperator Allego - 2 parkeerplaatsen

M

obiliteit en verkeer
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 94
mobiliteit@zottegem.be
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
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Parkeerautomaten

Parkeerwinkel

In veel Vlaamse steden werd de voorbije jaren een nieuw

Meerlaan 48, 9620 Zottegem

parkeersysteem ingevoerd. Ook Zottegem heeft sinds eind
april dergelijke nieuwe parkeerautomaten. Die zijn
bedoeld om het u gemakkelijker te maken.
U kiest zelf hoe u betaalt, want elke vorm van betalen is
nu mogelijk: cash, via sms, via de app én met de betaalkaart. U hoeft dus geen muntstukken op zak te hebben.
Het gratis ticket van 15 minuten, bedoeld voor wie een
snelle boodschap moet doen, blijft bestaan.
Zoals met alles dat nieuw is, merken we dat er nog wat
vragen bestaan over het gebruik van de automaten. De
nieuwe parkeerautomaten vragen uw nummerplaat. Het is
belangrijk dat u die juist en volledig invoert. Enkel zo zal
het bedrijf dat instaat voor de controle automatisch
kunnen zien dat u betaald heeft.
Hoe u de parkeerautomaat correct gebruikt, ziet u op de
bovenstaande illustratie.

Openingsuren:
- Maandag van 14.00 tot 19.00 uur
- Dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
- Vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
09 360 48 77 - parkeren.zottegem.be@streeteo.com
Meer info over parkeren in Zottegem:
be.streeteo.com/nl/Cities/ZOOW
Digitaal meldpunt Streeteo (vragen en klachten):
be.streeteo.com/nl/home/contact
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WONEN

Woonaanbod

divers en betaalbaar

Sociale verhuurder

Ook als sociale verhuurder kunt u recht hebben op een
aantal premies. Premies voor duurzame veranderingen aan
uw woning zijn verkrijgbaar via uw netbeheerder Fluvius
(vroeger Eandis). U vindt de voorwaarden en een
aanvraagformulier op www.fluvius.be

Als stad zetten we in op een divers en betaalbaar woon-

aanbod in functie van de woonnoden. Daarom gaan we
verder met de bouw van sociale woningen. De wachtlijsten zijn immers lang en deze woningen zijn nodig om
iedereen te kunnen voorzien van een kwaliteitsvolle en
betaalbare woonst. We pleiten voor een gezonde mix van
koop- en huurwoningen, omdat die aanpak het samenleven in de wijken verrijkt.

De Vlaamse overheid geeft een renovatiepremie voor vier
categorieën renovatiewerken: structurele elementen van
de woning, het dak (exclusief isolatiewerken), het buitenschrijnwerk en de technische installaties van de woning.

Huurpremie of -subsidie

Levenslang wonen

Wonen blijft voor veel mensen duur. Wie het moeilijk
heeft om de huur te betalen, kan terecht bij de Vlaamse
overheid voor een huurpremie of huursubsidie. Staat u
langer dan vier jaar op de wachtlijst voor een sociale
woning, dan helpt de huurpremie u financieel bij het huren
van een woning op de private markt. De huursubsidie is
bedoeld voor mensen die verhuizen van een ongeschikte
naar een geschikte huurwoning.

U kunt ook terecht bij de Vlaamse overheid voor de
verbeterings- en aanpassingspremie om uw woning te
laten aanpassen aan uw leeftijd met het oog op levenslang
wonen.
Voorwaarden voor de premies en aanvraagformulier:
www.wonenvlaanderen.be/premies.
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Kwaliteitsvolle
woningen
en woonomgeving

Vragen

E

over wonen?

en kwaliteitsvolle woning is een recht. Maar niet elke
woning in onze stad voldoet aan de eisen van de Vlaamse
Wooncode.

Conformiteitsonderzoek

Zoekt u informatie, advies of hulp rond wonen? Dan kunt

Denkt u dat uw woning niet in orde is, dan kunt u bij de
dienst wonen een conformiteitsonderzoek aanvragen.
Een controleur van Wonen Vlaanderen komt dan uw
woning inspecteren.

u terecht bij het Sociaal Huis en de dienst wonen van Stad
Zottegem.

Wanneer uit het onderzoek van Wonen Vlaanderen blijkt
dat de woning niet voldoet, wordt aan de eigenaar
gevraagd om de gebreken zo snel mogelijk weg te
werken. Gebeurt dat niet binnen een redelijke en vooraf
overeengekomen termijn, dan wordt de woning
ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.

Het Sociaal Huis vindt u in de Deinsbekestraat 23.
Uren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur,
donderdag van 17.00 tot 19.00 uur of na afspraak van
maandag tot vrijdag in de namiddag.
Contact: 09 364 57 50 of sociaalhuis@ocmw.zottegem.be.

Er bestaan heel wat misvattingen over het conformiteitsonderzoek. U laat zich dus het best eerst informeren door
de dienst wonen voor u een onderzoek aanvraagt.

Onze huisvestingsambtenaren vindt u in
het Administratief Centrum Sanitary,
Gustaaf Schockaertstraat 7.
Contact: 09 364 64 95 of wonen@zottegem.be.

Sociaal Huis

Dienst wonen

Wooncomfort voor iedereen

Onze stad hecht ook belang aan het verbeteren van het
wooncomfort van mensen die het met minder moeten
stellen. Mensen met een laag inkomen wonen vaker in
huizen die volgens de Vlaamse Wooncode net niet
‘ongeschikt’ zijn, maar die toch een negatieve invloed
hebben op hun welzijn.
Niet alleen de kwaliteit van de woning, maar ook die van
de woonomgeving speelt hierin een rol. Om de woonomgeving te verbeteren, pakken we de leegstand in onze
stad verder aan. We stimuleren boven-winkel-wonen om
stadsverloedering tegen te gaan en om sociale controle te
creëren in het centrum na sluitingstijd.
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Zadenbib
Oproep!
I

n de lente van 2020 start bibliotheek Zottegem met een
zadenbib. Wie wil zaden schenken, zodat de bib volgend
voorjaar een mooi assortiment kan aanbieden?

Sluiting

Meer info: 09 364 64 11 - bibliotheek@zottegem.be
www.mijntuin.org/seed-libraries

bibliotheek

CoderDojo

D

e tijd dat elke gemeente met een eigen uitleensysteem
werkte, is binnenkort voorbij. In Vlaanderen wordt volop
ingezet op een nieuw centraal systeem: het Eengemaakt
Bibliotheeksysteem (EBS). Dit EBS is kostenbesparend,
het vergemakkelijkt de samenwerking tussen bibliotheken
en het zal ook de dienstverlening verbeteren.

Zottegem

Bij CoderDojo kunnen kinderen en jongeren van 7 tot 18

Om de omschakeling mogelijk te maken, sluiten alle
Oost-Vlaamse bibliotheken op 30 september de deuren.
De bib van Zottegem opent terug op 15 oktober.
Het uitlenen en inleveren van boeken, tijdschriften, cd’s en
dvd’s is tijdens die periode niet mogelijk. Om boetes te
voorkomen, passen we de uitleentermijn automatisch aan.

jaar gratis leren programmeren. Ze kunnen hun creativiteit
loslaten op een videospel, een website of een robot.
Enkele geëngageerde ouders die zelf ook thuis zijn in ICT
en programmeren, zetten de schouders onder dit initiatief.
Dojo’s worden volledig opgezet door vrijwilligers en zijn
gratis voor alle deelnemers. In Zottegem vinden de dojo’s
een keer per maand plaats (op zaterdag van 9.30 tot
12.00 uur) op de boekenzolder van de bibliotheek.
Info en inschrijven: zottegem.coderdojobelgium.be
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Ullrich
Libbrecht
wandeling

Voorleesuurtje

Ontdek
het inspirerende
landschap

K

ruip gezellig in het voorleesschuurtje voor het voorleesuurtje! Onze voorleesdames verwennen de kinderen
met prachtige verhalen. Tussendoor is er vaak ook een
knutsel- of kleuractiviteit. Gratis en voor alle leeftijden!

We wandelen door en rond Zulzeke als eerbetoon aan

filosoof Ullrich Libbrecht, die zich inzette voor de
bescherming van het landschap van de Vlaamse Ardennen. De wandeling leidt langs zijn geliefde paden, vanuit
het dorp doorheen het inspirerende landschap. Els
Janssens begeleidt ons en staat stil bij enkele belangrijke
ideeën van Ullrich Libbrecht die de beleving en de waarde
van de natuur centraal stellen.

Wanneer

Tweewekelijks op woensdag (behalve tijdens
schoolvakanties) van 15.00 tot 16.00 uur.
Volg de Facebookpagina of de website van de bibliotheek
voor de exacte datums.

Waar

Praktisch

In de jeugdafdeling van de bibliotheek, Kasteel van
Egmont.
Meer info: 09 364 64 11 - bibliotheek@zottegem.be

Woensdag 11 september 2019, 18.00 tot 21.00 uur.
Vertrek en aankomst aan de kerk van Zulzeke, in de
Zulzekestraat recht tegenover nummer 19.
Voorzie stapschoenen en een kleine picknick.
Partners: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Route42, bibliotheek Zottegem.

Inschrijven

Inschrijven kan via vlad@vormingplus.be of 09 330 21 30.
Standaardprijs 10 euro, sociale prijs 2 euro.
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Jazz
Zottegem
at the Bib

Filosofiecafés

N

oteer alvast 15 en 16 juni voor het gezellige en gratis
stadsfestival Jazz Zottegem at the Bib.
Zottegems bekendste stadsgenoot Jean Blaute presenteert opnieuw een stevige muziekaffiche in het mooie
Egmontpark.
Zaterdag staan Steiger (jazzrevelatie van dit jaar), André
Brasseur (internationaal een van de best scorende Belgische artiesten ooit), Muze Jazz Orchestra met Steven De
bruyn en het swingende Proyecto Secreto op het programma. Daarnaast kunt u genieten van de sfeer en de
gezelligheid in het Egmontpark met een outlet van zomerliteratuur en muziek, koffie- en foodtrucks en kinderanimatie. Op het zomerse terras speelt DJ Kaptain E-glow zijn
vinyl jazzplaten tussen de optredens door.

De Filosofiecafés zijn intussen een traditie in de bib. Het

zijn bijeenkomsten op café, waarbij mensen zich bereidwillig en enthousiast aan een filosofisch avontuur wagen.
Samen voeren we een zoekende, open dialoog rond een
zelfgekozen filosofische kwestie. We gaan dieper in op
gedachten, meningen en overtuigingen.

We vertrekken vanuit filosofische vragen en gebeurtenissen die u bezighouden: ‘Hoe vrij is onze huidige samenleving?’, ‘Bestaan er slechte mensen?’, ‘Hoe weet je wat je
weet?’, etc. Iedereen is welkom om mee te filosoferen of
te luisteren.

Zondag gaat Jazz Zottegem de Franse toer op! Op het
aperitiefconcert brengt Jo Lemaire haar ode aan Edith Piaf
en ‘s namiddags zijn accordeonist Rony Verbiest, Antje
De Boeck en Derek te gast. DJ BookMarc draait vinyl
tussen het gevarieerde programma door. Nog te beleven:
het Openlucht Kunstatelier, vertelcollectief Ratara, Druppel, Toch ‘Noch’ en literatuur van Peter Holvoet Hanssen
onder begeleiding van muzikaal genie Mauro Pawlowski!

Het Filosofiecafé wordt ondersteund door een ervaren
gespreksbegeleider. Alex Klijn begeleidt filosofische cafés,
cursussen over het brein en mindfulness. Verbondenheid
creëren loopt als een rode draad door zijn werk en zijn
leven. Samen dialogeren, mediteren, filosoferen om hoofd
en hart op één lijn te krijgen.

Praktisch

Wanneer: zaterdag 15 juni vanaf 14.00 uur, zondag 16 juni
vanaf 11.00 uur
Waar: Park van Egmont
Organisatie: stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m.
vzw Jazz on Sunday

Wanneer

Op maandag 1 juli en 26 augustus van 19.30 tot 22.00 uur.

Waar

Bibliotheek Zottegem, Kasteel van Egmont.
Op het leesterras bij mooi weer.

Contact

Inschrijven

Deelnemen is gratis.
Inschrijven kan bij Vormingplus Vlaamse ArdennenDender vzw, Sint-Annastraat 8 - 09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
Partners: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Route42, bibliotheek Zottegem

B

ibliotheek, Kasteel van Egmont
09 364 64 11
bibliotheek@zottegem.be
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CC ZOETEGEM

11 juli:
Vlaanderen
feest!

En Zottegem viert mee
Na het succes van vorig jaar trakteert de stad u op 11 juli

Radio Guga Festivaltour
‘Summer Roadtrip 2019’
Markt, 19.00 uur

opnieuw op een uitgelezen muzikaal programma. Voor
jong en oud, maar vooral helemaal gratis. En dat alles op
en rond de Markt van Zottegem en de dekenale kerk.

Radio Guga is de festivalband rond maestroloog Guga
Baul, een begenadigd stemmenimitator die uit die gave al
langer charmante comedy weet te puren. Maar de
maestroloog heeft nog andere pijlen op zijn boog.
Geruggensteund door een fantastische liveband trekt
Guga nu volledig de muzikale kaart.

Beiaardconcert
Markt, 13.30 uur
Paul Hoste is organist van de Gentse Sint-Jozefskerk en
stadsbeiaardier van Zottegem. Hij brengt op 11 juli werk
van Vlaamse meesters, originele beiaardwerken en
variaties op 18de-eeuwse kamermuziek. Iedereen is
welkom aan de toren van de dekenale kerk.

Trouw aan zijn talent kruipt hij in de huid en het strottenhoofd van de meest uiteenlopende muzikale grootheden.
U hebt geen budget, tijd of teletijdmachine nodig om concerten mee te maken van o.a. Ozark Henry, Gorki, Bart
Peeters, Clouseau, Adamo, Bob Marley, The Beatles, Elvis
Presley, Stromae, Editors, Herman Van Veen of Arno. Radio
Guga tovert ze schijnbaar moeiteloos op het podium.
Verwacht u aan een straffe live festivalband, maar uiteraard met zangimitatie.

Concert koor Crescendo
Dekenale kerk, 15.00 uur
Het repertoire van het Zottegemse liefhebberskoor
Crescendo, o.l.v. Marleen Bijl, bestaat hoofdzakelijk uit het
klassieke koorrepertoire uit de polyfonie, renaissance en
romantiek. Naast de klassieke liederen van deze Vlaamse
hoogdag zingt Crescendo, in avant-première van zijn
Scandinavisch concert in november, een aantal liederen
uit het hoge Noorden, bekend om zijn rijke koorcultuur.

Guga Baul (zang), Joost Van den Broeck (drums), Bert
Embrechts (bas), Filip Bollaert (gitaar), Jacques Motmans
(toetsen).

Concert Les Goûts-Authentiques
Dekenale kerk, 16.00 uur
Les Goûts-Authentiques brengt o.l.v. Jan Devlieger vocaal
en instrumentaal werk van Purcell en tijdgenoten en
muziek van Blow, Purcell, Croft & Williams. Verwacht u
aan een afwisselend en kleurrijk concert.
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Cultuurkaravaan in
Leeuwergem
op zondag 23 juni
W

aar de cultuurkaravaan halt houdt, wordt het dorp
voor een dag op culturele stelten gezet. Een eerste editie
vond plaats in Oombergen, de jaren daarop waren SintGoriks-Oudenhove, Elene en Strijpen aan de beurt. Voor
de editie 2019 houden we halt in Leeuwergem, rondom de
kerk en de Gentse Steenweg.
CC Zoetegem, de jeugddienst en de bibliotheek bundelen
opnieuw hun krachten. Voor deze editie gaan zij de
samenwerking aan met de basisschool Het Leeuwke en
andere socioculturele verenigingen.

Seizoen
2019-2020

Cultuurkaravaan is helemaal gratis. Zet de datum al in uw
agenda, het volledige programma volgt snel!

Podiumprogrammatie

Sluiting CC
Zoetegem

E

ind september start CC Zoetegem met een nieuw
cultuurseizoen. Het volledige podiumprogramma en alle
films vindt u op www.cczoetegem.be. Deze artiesten zijn
alvast te gast: Xander De Rijcke, Jean Blaute, Maaike
Cafmeyer, Praga Khan, Johan Heldenbergh, Sebastien De
Waele, Maaike Ouboter, Daan Hugaert, Koen Broos en
vele anderen.

Tijdens de zomerperiode zijn CC Zoetegem en de UiTbalie
gesloten van maandag 22 juli tot en met vrijdag 23 augustus.
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Openingsfilm
Ciné Local

Verlenging
huurcontract
Rhetorica

Green Book
B

uitenwipper Tony verliest zijn job bij de nachtclub en
komt in contact met Shirley, een getalenteerde pianist
met Jamaicaanse roots. Shirley wil in het gesegregeerde
blanke zuiden van de VS op tournee gaan. Hij huurt Tony
in als chauffeur en bodyguard om hem veilig van zaal tot
zaal te brengen. Het vlot niet meteen tussen de grofgebekte Tony en de welbespraakte Shirley. Maar naarmate
de roadtrip vordert, groeit er een unieke vriendschap.

H

et stadsbestuur en de eigenaars bereikten een akkoord
over een verlenging van het huurcontract van zaal Rhetorica en cultuurcafé Foyer met vier jaar. Het huurcontract
eindigde normaal op 30 juni 2021, maar loopt nu dus door
tot 30 juni 2025.
Zo verzekert de stad dat CC Zoetegem en de lokale
verenigingen hun cultuuraanbod kunnen voortzetten in
het vertrouwde, charmante stadstheater tijdens de bouw
van de nieuwe cultuurzaal en stedelijke academie voor
muziek, woord en dans op de Sanitarysite.

Wanneer: dinsdag 24 september om 20.00 uur

Zilverscherm

Contact

film voor senioren

C

C Zoetegem
Hospitaalstraat 18-20
09 364 64 56
cultuurcentrum@zottegem.be

The old man & the gun

Forrest Tucker (Robert Redford) is een charmante,

Op afspraak

70-jarige crimineel die nog lang niet van plan is om met
pensioen te gaan. Hij rijdt het land rond en pleegt de ene
bankoverval na de andere. In zijn carrière kon hij al 18 keer
uit de gevangenis ontsnappen. Tussen de overvallen door
wordt hij verliefd op de aantrekkelijke Jewel en wordt hij
achternagezeten door detective John Hunt. Die wil tot het
uiterste gaan om de bejaarde misdadiger eindelijk en voor
altijd op te sluiten.

UiTBalie (ticketverkoop)
Kasteel van Egmont
09 364 69 33
uitbalie@zottegem.be
Maandag van 14.00 tot 17.00 uur
Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag van 16.00 tot 19.00 uur

Wanneer: maandag 21 oktober om 14.00 uur

Online tickets kopen: webshopzottegem.recreatex.be
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Zoetegemfestival
14 juni tot 11 juli
V

oor de 26ste keer op rij toveren we Zottegem bijna drie
weken lang om tot één groot cultureel evenement: het
‘Zoetegemfestival’. Een unicum in Zuid-Oost-Vlaanderen.
De naam van het festival zinspeelt op de oorsprong van
de naam ‘Zottegem’. Het Zottegemse stamhoofd Sotto
dankte zijn naam aan een bijzondere kwaliteit. Hij was
‘Swooto’, ofwel ‘sweet’, ‘zoet’. Een lieve man dus. Was
‘Swooto’ geëvolueerd tot ‘Soeto’ en niet tot Sotto, dan
hadden we vandaag even goed in Zoetegem kunnen
wonen. De zoete ondertoon van het festival weerspiegelt
de filosofie van het initiatief: ruim 20 verenigingen werken
belangeloos, in hun vrije uren en met een aanstekelijk
enthousiasme mee aan het programma. Daarnaast geven
een vijftal organisaties het festival nog een duwtje mee.
Dit zorgt voor een wel erg speciale sfeer.

Op donderdag 11 juli vieren we ‘Vlaanderen Feest’ met een
schitterend programma dat de stad gratis aanbiedt voor
de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.
Vrijdag 5 en zaterdag 6 juli is het verzamelen geblazen op
de Festivalweide aan de Bevegemse Vijvers waar ROCK
ZOTTEGEM zijn tenten opslaat. Op de affiche staan onder
meer Tears for Fears, Limp Bizkit, Midnight Oil, Live, Flogging Molly, Interpol, Arsenal, Boef, Gers Pardoel en Regi.
Verder zijn er nog ruim twintig tentoonstellingen, wandelingen en happenings in het centrum en de deelgemeenten. Om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun
tomeloze, culturele inzet nodigen we alle verenigingen uit
op de opening van het Zoetegemfestival op vrijdag 14 juni
om 20.15 uur in de cafetaria ‘Chez Marnic’ van WZC
Egmont. Ron Jaluai vergast ons op een hilarisch spektakel
met zijn kleinste mobiele cocktailbar.

In het Park van Egmont is er op zaterdag 15 en zondag
16 juni het gratis stadsfestival “Jazz Zottegem at the Bib”
met onze immer vertrouwde presentator Jean Blaute en
een stevig programma (o.a. Steiger, André Brasseur, Muze
Jazz Orchestra met Steven De bruyn, Proyecto Secreto,
Jo Lemaire).
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Programma
Doorlopend

ARTROCK! DÉ BRUG TUSSEN ROCK EN KUNST
‘Wereldburgers’ (Brian Eno, Johnny Rotten, Jonas Geirnaert, Daan, Panamarenko, Franky De Smet Van Damme,
etc.) leveren een artistieke bijdrage aan ARTROCK!
De kunstwerken zijn op grote banners te zien op ROCK
ZOTTEGEM. Ze worden ook op een selectie drankbekers
gedrukt. Exclusief voor de festivalgangers!
Organisatie: Curieus Zottegem

Vrijdag 14 juni

OFFICIËLE OPENING
VAN HET 26STE ZOETEGEMFESTIVAL
Gratis toegang - iedereen welkom
Organisatie: Cultuurraad

Zaterdag 15 juni

JAZZ ZOTTEGEM AT THE BIB

Chez Marnic, Deinsbekestraat 23 - 20.15 uur

Steiger, André Brasseur, Muze Orchestra/Steven De
bruyn, Proyecto Secreto
Doorlopend kinderanimatie
Gratis toegang
Organisatie: stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m.
vzw Jazz on Sunday

Vrijdag 14 juni

FOTOTENTOONSTELLING
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

Park van Egmont

OC Leeuwergem - 19.00 tot 22.00 uur

Zondag 16 juni

JAZZ ZOTTEGEM AT THE BIB

Zaterdag 15 juni

Jo Lemaire, Rony Verbiest, Antje De Boeck, Derek
Doorlopend kinderanimatie
Gratis toegang
Organisatie: stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m.
vzw Jazz on Sunday

FOTOTENTOONSTELLING
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex
OC Leeuwergem - 14.00 tot 22.00 uur

Park van Egmont
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Zaterdag 15 tot en met zaterdag 21 juni

Vrijdag 28 juni

TENTOONSTELLING MET WERK EN CREATIES
VAN EIGEN LEDEN

EINDEJAARSTENTOONSTELLING
Gratis toegang
Organisatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Opening
Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Galerij Schockaert’s,
dinsdag - vrijdag 13.30 tot 21.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

OC Leeuwergem - 19.00 uur

Zaterdag 29 juni

Zondag 16 juni

WANDELING, GEVOLGD DOOR GEZELLIG SAMENZIJN

FOTOTENTOONSTELLING

Organisatie: OKRA Sint-Goriks-Oudenhove

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

OC Strijpen - 14.00 uur

OC Leeuwergem - 10.00 tot 20.00 uur

TENTOONSTELLING MET WERK EN CREATIES
VAN EIGEN LEDEN
Opening
Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Vrijdag 21 juni

FOTOTENTOONSTELLING

OC Leeuwergem - 14.00 tot 21.00 uur

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

BBQ

OC Leeuwergem - 19.00 tot 22.00 uur

Organisatie: Leeuwergemse Senioren
OC Leeuwergem - 18.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 22 juni

FOTOTENTOONSTELLING

Zondag 30 juni

Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

TENTOONSTELLING MET WERK EN CREATIES
VAN EIGEN LEDEN & PRAATCAFÉ

OC Leeuwergem - 14.00 tot 22.00 uur

Opening
Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Zondag 23 juni

OC Leeuwergem - 14.00 uur tot 18.00 uur

FOTOTENTOONSTELLING
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex

Woensdag 3 juli

OC Leeuwergem - 10.00 tot 20.00 uur

KAARTING

Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Woensdag 26 juni

Ontmoetingscentrum Leeuwergem
14.00 tot 19.00 uur

OPENDEUR

Organisatie: OKRA Gewest Zottegem
OC Grotenberge - 18.30 tot 20.30 uur
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Woensdag 3 juli

Dinsdag 9 juli

Bezoek aan museum voor Folkore en Hoevebrouwers
Inschrijven tot en met 24 juni - 7 euro
Inschrijven in Volkshuis of bij de bestuursleden
Organisatie VIVA SVV Zottegem

Gratis toegang
Organisatie: OKRA Sint-Goriks-Oudenhove

OPENDEUR & HOBBY

WANDELEN IN EIGEN STREEK MET NATJE EN DROOGJE

OC Strijpen - 14.00 uur

Start op de markt om 14.00 uur

Woensdag 10 juli

OPENDEUR & KAARTING

Donderdag 4 juli

Gratis toegang
Organisatie: OKRA Sint-Goriks-Oudenhove

BABBELCONCERT MET MARC ERKENS AAN DE PIANO
Toegang: 10 euro, incl. receptie
Voor alle muziekliefhebbers, zowel klassiek als hedendaags.
Organisatie: NEOS Zottegem

OC Strijpen - 14.00 uur

Donderdag 11 juli

Ridderzaal Kasteel van Egmont - 14.30 uur

VLAANDEREN FEEST. STEDELIJKE 11-JULIVIERING

PARKCONCERT

Dekenale kerk & Markt
Gratis toegang
Organisatie: 11-julicomité & CC Zoetegem

Gratis toegang
Organisatie: vzw Free Entrance
Park van Egmont - 20.00 uur

13.30 tot 14.30 uur: Beiaardconcert door Paul Hoste
15.00 tot 16.00 uur: Crescendo
16.00 tot 17.00 uur: Les Goûts-Authentiques
19.00 uur: Radio Guga

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juli
ROCK ZOTTEGEM

Festivalweide Bevegemse Vijvers
Vrijdag 5 juli - 16.30 uur
Limp Bizkit, Midnight Oil, Flogging Molly, Heideroosjes,
Gers Pardoel, Regi e.a.
Zaterdag 6 juli - 16.00 uur
Tears for Fears, +Live+, Interpol, Arsenal, Boef, Mooneye
e.a.
Dagtickets: 50 euro VVK - Combitickets: 95 euro VVK

Contact
D

ienst Cultuur
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 61
cultuur@zottegem.be
Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Organisatie: J.S. ROCK ZOTTEGEM

Zondag 7 juli

GULDENSPORENMIS
Gelegenheidstoespraak door Xenia Geysemans
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Sint-Pietersbandenkerk te Erwetegem - 9.45 uur
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CENTRUM VOOR
STREEKGESCHIEDENIS

Digitale
erfgoedbank

Vlaamse Ardennen doen grote inspanningen om hun cultureel erfgoed in stand te houden en zichtbaar te maken.
Zij werken onder andere gezamenlijk aan de uitbouw van
een digitale erfgoedbank. De deelnemende gemeenten
zijn: Zottegem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Horebeke, Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Kluisbergen, Ronse
en Maarkedal. Elke deelnemende gemeente heeft een
portaalpagina op www.erfgoedvlaamseardennen.be.

Vlaamse Ardennen

Contact

Het Centrum voor Streekgeschiedenis digitaliseert en

beschrijft dagelijks beelden uit het verleden (foto’s,
postkaarten, erfgoedmateriaal etc.). Beelden die ons raken,
verbinden en verrijken. Het beeldmateriaal komt uit
archieven en privécollecties en wordt dagelijks door professionele medewerkers en vrijwilligers geïnventariseerd,
beschreven en opgeladen. Zo wordt deze verborgen
schatkamer toegankelijk gemaakt voor alle inwoners uit
de streek.
Vandaag kan men meer dan 4.000 Zottegemse beelden
online raadplegen. Twaalf steden en gemeenten uit de

C

entrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1,
09 364 64 57 of 09 364 64 58, cvs@zottegem.be en
lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be
Openingsuren: elke werkdag op afspraak tussen 9.00 en
12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.
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Contact

Groetjes uit
Zottegem

D

ienst Toerisme
Markt 1
09 364 64 64
toerisme@zottegem.be

met gids

Zin om Zottegem met familie, vrienden of collega’s te

bezoeken? Wat dacht u van een stadswandeling met
bezoek aan de grafkelder, de Egmontkamer, het Kasteel
van Egmont? Of een bedrijfsbezoek gecombineerd met
een bezoek aan het Kasteel van Leeuwergem? Een
geleide wandeling in het domein Breivelde met een
afsluiter in het museum voor Folklore?
Alles kan in Zottegem. We helpen u graag bij het samenstellen van uw groepsuitstap op maat met een professionele gids.
Ook scholen zijn welkom. De gidsbeurt is gratis voor
Zottegemse scholen.
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Zottegem
kleurt

je autovrije zondag
De allereerste autovrije zondag in Zottegem in 2017 was

Koop uw tickets via webshopzottegem.recreatex.be.
Deelnemen kost 5 euro. U kunt ook vrijblijvend 2 euro
doneren aan Think Pink om borstkankerpatiënten te
steunen tijdens de moeilijkste strijd van hun leven.

meteen een groot succes, met duizenden mensen die mee
het wereldrecord ‘langste krijttekening ter wereld’ kwamen verpulveren. Vorig jaar moesten we de tweede editie
jammer genoeg afgelasten door het aangekondigde
stormweer. Maar niet getreurd: dit jaar hernemen we het
integrale programma op de nationale autovrije zondag op
22 september 2019.

Wereldrecordpoging
‘grootste vingerverfschilderij ter wereld’

Vanaf 12.00 uur kunnen de kinderen samen met
leerkrachten van de stedelijke academie beeldende kunst
een reuzegrote Egmont vingerverven op de Markt. Het
huidige wereldrecord bedraagt 28,98 m². Wij gaan voor 31
m²!

Wat staat er allemaal op stapel?

We maken alle centrumstraten autovrij, zodat iedereen
ongestoord kan wandelen, fietsen, rolschaatsen, touwtjespringen, krijttekenen, etc. Op de Heldenlaan zullen er
food- en dranktrucks staan. En van de Zavel maken we
een kinderparadijs. Stad Zottegem organiseert ook drie
grote activiteiten: de rainbow run, een wereldrecordpoging ‘grootste vingerverfschilderij ter wereld’ en ‘pimp
je parking’. Het wordt een echt volksfeest!

Pimp je parking

Kom op de autovrije zondag een parkeervak pimpen in de
Stationsstraat en de Hoogstraat. Ontdek wat u allemaal
kunt doen met de ruimte van één parkeervak. Creatief,
speels, lichtvoetig, romantisch, sportief? Alles kan en alles
mag. Amusement verzekerd!

Rainbow run

De leukste looptocht van 5 km schiet om 13.40 uur uit de
startblokken met een eerste kleurensalvo op de festivalweide van de Bevegemse Vijvers. De deelnemers krijgen
nog op vijf andere hot spots wolken kleurenpoeder over
zich heen. Bij aankomst in het Egmontpark ziet iedereen er
gegarandeerd uit als een echte regenboog. Langs het parcours zorgen we voor animatie en veel kleurrijke muziek.
Het wordt een waanzinnig, bont feest!

We nodigen iedereen uit om hieraan mee te werken. Stuur
uw ideeën voor 1 september door naar
isolde.depaepe@zottegem.be.
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STEDELIJKE ACADEMIE
BEELDENDE KUNST

Aanbod

schooljaar 2019-2020
1ste en 2de graad

B

eeldatelier, 6 - 12 jaar, 2 lestijden per week,
2 + 4 studiejaren
woensdag van 13.30 tot 15.10 uur of van 15.20 tot 17.00
uur of
zaterdag van 09.00 tot 10.40 uur of 10.50 tot 12.30 uur

3de graad

Beeldatelier, 12 - 18 jaar, 4 lestijden per week,
6 studiejaren
woensdag van 17.30 tot 21.00 uur of
vrijdag 17.30 tot 21.00 uur of
zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur

Cross-over-project
Vanaf 18 jaar, 8 lestijden per week, 2 studiejaren

Beeldende en audiovisuele cultuur

Digitaal beeldatelier

vanaf 18 jaar, 2 lestijden per week, 3 studiejaren

14 - 18 jaar, 4 lestijden per week, 4 studiejaren
woensdag van 17.30 tot 21.00 uur of
vrijdag van 17.30 tot 21.00 uur

Inschrijvingen

Initiatieatelier

vanaf 18 jaar, 4 lestijden per week, 2 studiejaren
dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur of
dinsdag van 17.30 tot 21.00 uur

V

an woensdag 19 juni tot en met zaterdag 29 juni 2019
en van vrijdag 30 augustus tot en met zaterdag 28 september 2019 tijdens de openingsuren van het secretariaat,
Trapstraat 45.

4de graad

Fotokunst - Keramiek - Grafiekkunst - Schilderkunst Beeldhouwen/ruimtelijke kunst - Tekenkunst Cross-over-project
vanaf 18 jaar, 8 lestijden per week, 5 studiejaren

dinsdag, woensdag, vrijdag: 13.30 tot 20.30 uur
donderdag: 17.30 tot 20.30 uur
zaterdag: 9.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur

Specialisatie

Fotokunst - Keramiek - Grafiekkunst - Schilderkunst Beeldhouwen/ruimtelijke kunst - Tekenkunst 34
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BEELDENDE KUNST

Eindejaarstentoonstelling
V

an woensdag 19 tot en met dinsdag 26 juni kunt u in de
galerij en de ateliers van de academie de eindejaarstentoonstelling bezoeken. Naast de afstudeerprojecten is
er jaarwerk te zien van de lagere, middelbare, hogere en
specialisatiegraad. Alle opleidingen die de academie aanbiedt komen aan bod: schilderkunst, tekenkunst, grafiek,
keramiek, fotokunst, beeldhouwen/ruimtelijke kunst en
cross-over-project.

Tarieven
-18 jaar:

67 euro
43 euro bij een 2de inschrijving
18-24 jaar: 132 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem)
+24 jaar: 314 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem, bij
recht op verminderd tarief: 132 euro, voorwaarden: zie website)

Openingsuren: dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot
20.30 uur, donderdag van 17.30 tot 20.30 uur, zaterdag van
9.00 tot 16.30 uur

Contact

Proclamatie

T

rapstraat 45 - 09 364 64 81 - 09 364 64 82
secretariaat@sabkzottegem.be

De proclamatie van de 4de graad en specialisatie vindt
plaats op dinsdag 25 juni 2019 om 19.30 uur. Na het
uitreiken van de certificaten en de boekenprijzen volgt
een receptie aangeboden door het bestuur.

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

De certificaten van de 1ste, 2de en 3de graad worden
overhandigd op woensdag 26, vrijdag 28 en zaterdag
29 juni 2019 tijdens de aanvangsuren van de lessen.
De werken van de eindejaartentoonstelling kunnen op dat
moment ook mee naar huis genomen worden.

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

schooljaar 2019-2020
Muziek
(kinderen, jongeren en volwassenen)
-

-

-

Dans - jongens en meisjes
(kinderen, jongeren en volwassenen)

S

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

- Kleuterdans: op een speelse en creatieve manier maken
de kleuters van 4 en 5 jaar kennis met dans. Het
dansplezier en de expressie van het kind vormen de
basis waarmee we werken.
- Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): leerlingen van
het eerste en tweede leerjaar leren op een zeer
gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van
hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn vaak
themalessen, echte choreografieën worden aangeleerd,
maar ook de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen
is belangrijk. Het is als het ware proeven van de verschillende dansstijlen.
- Danslab: ballet en hedendaagse dans (vanaf het derde
leerjaar)
- Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)
- Jongensklas in de tweede graad

Woord
(kinderen, jongeren en volwassenen)
-

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

Cursussen
in de kijker

Schrijver (vanaf 15 jaar en volwassenen)

3 lestijden per week, 3 studiejaren

“Een schrijver is een kannibaal. Hij vreet alles wat hij
meemaakt en tegenkomt.” - Jeroen Olyslaegers

Inschrijvingen

Je bent hongerig. Naar woorden, naar beelden, naar verhalen.
Je jaagt door bladzijden. Je ruikt dat ene personage, die
ene ruimte. Je speekselklieren slaan op hol. Je zweet hevig
wanneer de draadjes zich verder ontspinnen, als zenuwbanen, en je ze met je nagels uiteen kan trekken. Hoe zit
het in elkaar? Waar gaat het naartoe?
Je bent nieuwsgierig, je smult van verhoudingen, dialogen
en plotlijnen. Je kijkt, je vreet, je leest. En je wil het zelf
doen. Gelezen worden, jager en prooi tegelijk zijn.

V

an 24 juni tot en met 3 juli 2019 en vanaf 26 augustus tot
en met 31 augustus 2019 op afspraak
(via www.samwdzottegem.be). Van 2 september tot en
met 30 september 2019 zonder afspraak.
Inschrijven kan enkel in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12.
Maandag tot vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur, zaterdag van
9.00 tot 11.30 uur.

Je schrijft of je wilt graag schrijven.
In SAMWD Zottegem kun je een schrijfopleiding volgen,
zonder je honger te stillen, maar wel met het doel die te
kanaliseren en in te zetten. Op de magnifieke site van het
Kasteel van Egmont, in de stadsbibliotheek, ga je drie jaar
lang aan de slag met eigen werk. We zoeken je hoogstpersoonlijke vertelstem via concrete schrijfopdrachten.
We gaan na hoe je een tekst kan opbouwen. We experimenteren met spanningsbogen en spelen met personages.
Alle tekstvormen komen aan bod, van kortverhalen over
poëzie tot columns, met slechts drie basisvereisten: de
verwondering, de werklust en de honger.
Samen kannibalen.

Tarieven
-18 jaar:

67 euro
43 euro bij een 2de inschrijving
18-24 jaar: 132 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem)
+24 jaar: 314 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem, bij
recht op verminderd tarief: 132 euro, voorwaarden: zie website)

Literatuurgeschiedenis
(vanaf 15 jaar en volwassenen)
2 lestijden per week, 3 studiejaren
“Vertel mij, Muze, over de wrok.”
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Apero
Klassiek

Apero Klassiek is een initiatief van SAMWD Zottegem,

© foto Danny De Lobelle

Filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC De Kluize en
brengt intieme kamermuziek van de bovenste plank.
De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en
zeer gesmaakte kamermuziekconcerten in de stemmige
Ridderzaal van het Egmontkasteel in Zottegem en in het
GC De Kluize in Oosterzele. De muzikanten stellen een
programma van een uur samen. Nadien wordt een receptie aangeboden door de stad Zottegem of de gemeente
Oosterzele.
Noteer alvast deze data in uw agenda:

SAMWDbibliotheek

Zondag 6 oktober 2019:
Nooit komt een eind aan ons verlangen
in GC De Kluize, Oosterzele

Duobaan XL: Anneleen De Causmaecker (beeld), Barbara
Ardenois (accordeon) en Marieke De Maré (woord)
Info en tickets: www.gcdekluize.be

Onze collectie bestaat uit informatieve boeken over

Zondag 24 november 2019: Zwanenzang

muziek, poëzie, toneel en vooral partituren.
Er zijn ongeveer 1.500 boeken en partituren te leen via
dezelfde werkwijze en voorwaarden als in de stadsbibliotheek. Ga naar zottegem.bibliotheek.be en
selecteer Zottegem Academie Muziek, Woord, Dans.

in de Ridderzaal, Zottegem

Nele Tiebout (saxofoon) en Sylvie Decramer (piano)
Info en tickets: www.cczoetegem.be

Zondag 9 februari 2020:
Duo Cello en Accordeon

Een lenerskaart van de bibliotheek is noodzakelijk om
boeken en partituren uit te lenen.
Openingsuren: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 14.00 tot 18.00 uur

in de Ridderzaal, Zottegem

Harm Garreyn (cello) en Luca Pignata (accordeon)
Info en tickets: www.cczoetegem.be

Zondag 8 maart 2020: Trioconcert

Contact

in de Ridderzaal, Zottegem

Niels Hap (klarinet), Ivo Delaere (piano) en Jasmijn Lootens
(cello)
Info en tickets: www.cczoetegem.be

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,

Zondag 26 april 2020: Al ayre español

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

in GC De Kluize, Oosterzele

Nils Gistelinck (gitaar), Celine Debacquer (zang) en
Francesco Olivero (theorbe)
Info en tickets: www.gcdekluize.be

Volg onze SAMWD-Facebookpagina voor meer nieuws,
foto’s, filmpjes etc.
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Speelpleinwerking
’t Hemelrijk

D

Leeftijdsgroepen

e jeugddienst organiseert een zomer vol speelplezier op
het speelplein ’t Hemelrijk voor kinderen van vier jaar (of
die vier worden in 2019) tot en met 15 jaar.
Het speelplein is open van maandag 1 juli tot en met
donderdag 29 augustus. Op 15, 19, 20 en 30 augustus is er
geen speelpleinwerking.

Het speelplein is onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen
waarvoor we telkens aangepaste activiteiten voorzien:
- 4 tot 5 jaar: kleuters
- 6 tot 11 jaar: speelvogels
- 12 tot 15 jaar: tieners
Enthousiaste animatoren die hiervoor de nodige vorming
kregen, begeleiden de speelpleinwerking.

Waar

’t Hemelrijk, Hemelrijkstraat 1

Tarieven

Aanbod

Kinderen uit Zottegem
- 4 euro voor een volledige dag
- 2 euro voor een halve dag
Kinderen buiten Zottegem
- 5 euro voor een volledige dag
- 2,50 euro voor een halve dag
Inbegrepen: verzekering, stuk fruit per dag, zwembeurt
per week (niet verplicht). Dagelijks mogelijkheid tot een
warme maaltijd aan 3 euro en soep aan 0,50 euro.
Tickets kunt u ter plaatse kopen aan de kassa of bij de
jeugddienst.

De kinderen kiezen of ze deelnemen aan activiteiten of
zich uitleven in vrij spel. Ze kunnen spelen in het bouwdorp, de zandbak, op het gocartsparcours, gekke fietsenterrein, voetbal- en basketveld. Er is ook een gezellige
knutselhoek en een speelwinkel.
Elk kind krijgt per week een gratis zwembeurt (behalve in
de eerste week van de vakantie). Zwemt uw kind liever
niet, dan zijn er alternatieve activiteiten op het speelplein.
Zwemmomenten:
- 4 tot 5 jaar - donderdagnamiddag
- 6 tot 7 jaar - maandagnamiddag
- 8 tot 11 jaar - donderdagvoormiddag
- 12 tot 15 jaar - maandagvoormiddag
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MIA

Neemt u deel aan het MIA-project dan betaalt u
- 2 euro voor een volledige dag
- 1 euro voor een halve dag
Breng zeker een strookje van de mutualiteit mee (nummer
eindigt op xx1-xx1).

Taalkriebels

Van 8 tot 12 juli organiseren we voor de tweede keer
‘taalkriebels’ voor kinderen die de Nederlandse taal onder
de knie willen krijgen.

Openingsuren

Er is speelpleinwerking van maandag tot vrijdag van 9.00
tot 16.00 uur.
Aanmelden kan tot 9.00 uur en tussen 12.30 en 13.30 uur.
Afhalen kan tussen 12.30 en 13.30 uur en vanaf 16.00 uur.
Vooropvang van 7.00 tot 9.00 uur.
Naopvang van 16.00 tot 18.00 uur.
Om 18.00 uur stipt sluit het speelplein.

Kinderen krijgen in de voormiddag op een speelse manier
taalstimulatie. In de namiddag kunnen ze meespelen met
de andere kinderen op het speelplein.
Prijs voor een volledige week:
kinderen uit Zottegem - 20 euro
deelnemers MIA-project - 10 euro
Kinderen buiten Zottegem - 25 euro

Inschrijven

Inschrijven kan per dag, zowel ter plaatse als online.
Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar het kan tijd
besparen. Online inschrijven doet u op
webshopzottegem.recreatex.be. Selecteer twee halve
dagen als u uw kind een volledige dag wilt inschrijven.

Vooraf inschrijven via speelplein@zottegem.be en een
telefonisch overleg op 0479 17 09 00 is een must.

Gratis busvervoer

Lukt het niet om online in te schrijven of om een account
te maken, contacteer dan jeugddienst@zottegem.be.

Kinderen die in Zottegem wonen, kunnen we gratis
ophalen en afzetten aan een aantal vaste haltes.
Hiervoor reserveert u minstens twee dagen op voorhand
een plaatsje via 0479 17 09 00.

Inclusie

‘t Hemelrijk is een inclusief speelplein. Onze animatoren
krijgen extra vorming en hebben speciale aandacht voor
kinderen met een beperking, zodat ook zij een topzomer
beleven. Er is voor hen ook een speciale snoezelruimte
met spelletjes op maat. Om een kwaliteitsvolle inclusiewerking te garanderen, is er een aanbod van maximum vijf
weken.
Schrijf uw kind op voorhand in via
speelplein@zottegem.be. We overleggen ook graag even
vooraf met u, bel ons daarvoor op 0479 17 09 00.

HALTE

HEEN

TERUG

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

7.45
8.00
8.30
8.45
8.55
9.00

18.00 uur
17.45 uur
17.30 uur
17.15 uur
17.05 uur
17.00 uur

Attesten en medische fiche

Alle kinderen moeten een medische fiche hebben. U vindt
de fiche op www.jonginzottegem.be/spelen/speelpleinwerking. Breng de ingevulde medische fiche mee op de
eerste dag dat uw kind naar het speelplein komt.
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Onze
animatoren

Een attest voor het werk of de mutualiteit kunt u aanvragen aan het onthaal op het speelplein of op 09 367 91 98.
Een fiscaal attest (voor kinderen tot 12 jaar) krijgt u
toegestuurd in het voorjaar.

Speel je T-shirt bij elkaar

Ook tijdens de zomervakantie kan uw kind sparen voor
een cool speelplein-T-shirt. Het T-shirt zit in een nieuw
kleurtje.

Onze animatoren zijn

- herkenbaar aan hun T-shirt (behalve als ze verkleed zijn)
- in het bezit van een attest animator (of bereid om dit te
behalen)
- enthousiast en een beetje zot
- creatief
- helemaal klaar voor een nieuw speelseizoen!

Per dag dat uw kind naar het speelplein komt, krijgt u een
stempel op de spaarkaart. Is de kaart vol? Uw kind mag
het T-shirt afhalen bij de hoofdverantwoordelijke van het
speelplein.
De actie loopt het hele jaar door. Heeft u nog een
spaarkaart van de paasvakantie, breng die zeker mee.

We zoeken nog nieuwe animatoren. Herken jij jezelf in de
beschrijving? Dan ben je vast de geknipte persoon voor
ons! Ervaring en graag bezig zijn met kinderen (babysit,
scouts, chiro, jeugdhuis etc.) zijn pluspunten.

Duurzaam en gezond spelen

Om de afvalberg wat te verkleinen en duurzaam en
gezond spelen te stimuleren, bieden we geen
drankbrikken meer aan. Kinderen kunnen de hele dag
gratis water krijgen en in de namiddag een stuk fruit of
vers appelsap. Geef uw kind zeker een eigen drinkfles mee.

Je kunt als animator aan de slag vanaf het jaar dat je 16
wordt. Je hoeft geen animatorcursus gevolgd te hebben,
maar we bevelen dat wel sterk aan. De cursus bij de
Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerk (VDS) is speciaal op
speelpleinen afgestemd:
www.speelplein.net/vorming/cursussen/animator. Woon
je in Zottegem, dan betaalt de stad tot 75 euro van de
inschrijving terug.
41

JONG IN ZOTTEGEM

Grabbelpas
Ook in de zomervakantie hebben we een pak toffe

activiteiten op het programma staan voor alle 5- tot
12-jarigen. Een pasje is niet meer nodig.
Een creaworkshop, een uitstap, een sportieve activiteit,
een leuk spel … grabbel maar los uit ons aanbod!
18 juli

Jeugdcentrum De Muze - Beislovenstraat 4

Chinese draken: we knutselen onze eigen
geluksdraak

31 juli

Tarieven per activiteit

JamJamJam: we maken onze eigen aardbeienjam

1 augustus

Dot art: een schilderij gevormd door stipjes!

Waar

Kinderen uit Zottegem: 3 euro
Kinderen buiten Zottegem: 5 euro
MIA-tarief: 1,50 euro. Breng een strookje van de
mutualiteit mee (nummer eindigt op xx1-xx1)

6 augustus

FruitKICKS: een namiddag in het teken van
fruit en bewegen

7 augustus

Activiteiten

Escape Muze: wie kan ontsnappen uit onze
escape room?

13 augustus

Casa de las Tapas: Spaans koken in Casa
Musa

14 augustus

Diep in de zee: we stempelen, verven en
ontdekken leuke zeedieren

27 augustus

Zomerse picknick met spelletjes in het park
Restjesdag: met restjes knutselen we de
mooiste meesterwerken!

Steeds in de namiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
2 juli
Reis rond de wereld i.s.m. Cultuurspelen
3 juli

Mythen van de wereld i.s.m. Cultuurspelen

4 juli

Aloha uit Hawaï i.s.m. Cultuuspelen

9 juli

Doen met meloen: we maken frisse
meloensnacks

28 augustus

10 juli

Mozaïek: we ontwerpen ons eigen bloempotje

Inschrijven

16 juli

Chinees koken

17 juli

Het licht uit het oude China: verhalen uit
het oude China en onze eigen geurlampion
i.s.m. Theater Agrona

Inschrijven per activiteit is verplicht. De inschrijving is pas
geldig na betaling. Wees snel, want de plaatsen zijn
beperkt. Online inschrijven kan via
webshopzottegem.recreatex.be of bij de jeugddienst
tijdens de openingsuren.
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Daguitstappen
I

edereen mag mee (volgens leeftijd): speelbeesten van
het speelplein, grabbelpassers en alle andere avontuurlijke
kids die graag een dagje weggaan!
De bus vertrekt vanop de parking van speelplein ’t Hemelrijk, Hemelrijkstraat 1. Geef uw kind zeker een lunchpakket
mee.
- Kid Rock Wetteren: kinderfestival
12 juli van 9.00 tot 17.30 uur
6 - 11 jaar: € 18 (IN) - € 20 (UIT) - € 9 (MIA)
- The streets: Workshops graffiti en streetsurfen
(op ’t Hemelrijk zelf)
12 juli van 9.00 tot 16.00 uur
12 - 15 jaar: € 10 (IN) - € 12 (UIT) - € 5 (MIA)

- Harry Malter: familiepark voor de allerkleinsten
14 augustus van 9.00 tot 16.00 uur
4 - 5 jaar: € 18 (IN) - € 20 (UIT) - € 9 (MIA)
- Spruitenbal in de Gavers: kindernamiddag
21 augustus van 9.00 tot 17.00 uur
6 - 11 jaar: € 10 (IN) - € 12 (UIT) - € 5 (MIA)

- Hoeve ’t Alkeveld: Kinderboerderij
19 juli van 9.00 tot 16.00 uur
4 - 5 jaar: € 10 (IN) - € 12 (UIT) - € 5 (MIA)

- Bellewaerde: pret- en dierenpark
29 augustus van 9.00 tot 18.00 uur
4 - 15 jaar: € 28 (IN) - € 30 (UIT) - € 14 (MIA)

- De Gavers en WOW-park: waterparcours
26 juli van 9.00 tot 16.30 uur
12 - 15 jaar: € 10 (IN) - € 12 (UIT) - € 5 (MIA)
- De Ster Sint-Niklaas: recreatiedomein met speeltuin en
zwemvijver
30 juli van 9 .00 tot 17.00 uur
6 - 11 jaar: € 10 (IN) - € 12 (UIT) - € 5 (MIA)

IN = kinderen uit Zottegem
UIT = kinderen buiten Zottegem
MIA = MIA-tarief

- Tiener tweedaagse
8 en 9 augustus
vertrek: 8 augustus, 9.00 uur
terug: 9 augustus, 16.00 uur
12 - 15 jaar: € 28 (IN) - € 30 (UIT) - € 14 (MIA)
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Een met de natuur

De paaltjes maken deel uit van een educatief leerpad
dat Celine De Koninckbroeck, afgestudeerd als
leerkracht lager onderwijs, uitwerkte voor haar bachelorproef. Het leerpad laat leerlingen van de tweede graad
lager onderwijs zeer ervaringsgericht kennismaken met
de natuur in haar brede zin. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan de leerplandoelen en eindtermen voor deze
graad. Educatief materiaal bij elke opdracht wordt
aangeboden in een bolderkar.
Kaarten leren lezen, luisteren naar de sapstromen van
bomen met de stethoscoop, vogelnesten bouwen,
bodem- en waterdiertjes determineren, muziek maken
met plantenmateriaal … het is maar een greep uit het
aanbod.
Het educatieve leerpad is het middel bij uitstek om
kinderen naar buiten te trekken en hen opnieuw te
verbinden met de natuur. Want spelen in en met de
natuur stimuleert hun ontwikkeling: het prikkelt hen om
samen te spelen, creatief te zijn, elkaar beter te leren begrijpen …
Geïnteresseerde leerkrachten kunnen het materiaal voor
het leerpad ontlenen via jeugddienst@zottegem.be.

Educatief
leerpad
Beisloven

Contact

W

ie recent het Beislovenpark bezocht, merkte zeker
op dat het terrein werd omgevormd tot een groene
ontmoetingsplek waar het aangenaam is om te wandelen, te spelen of simpelweg te genieten.

S

tedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
09 367 91 98 - jonginzottegem.be
jeugddienst@zottegem.be

Biodiversiteit

Voor wie houdt van een kort gemaaid gazon is het even
wennen, want deze groene oase hangt een enigszins
andere filosofie aan. Het is geen park met perfect geborduurde paadjes, maar een terrein waar moeder natuur
haar werk ‘gecontroleerd’ uitvoert met respect voor de
biodiversiteit.

Open:
Maandag
--Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
Woensdag
9.30 - 12.00 uur
Donderdag
--Vrijdag
9.30 - 12.00 uur
Meer info: jonginzottegem.be

Het park bestaat uit een open grasveld, afgewisseld met
hogere grasvelden en wild bloeiende bloemenmengsels
waartussen paadjes gemaaid worden. Er zijn diverse ontmoetingsplekken, vlonders boven het water, Zweedse
paden, een amfitheater, een kijkhut, een grote picknicktafel, een fruitboomgaard, wadi’s, zitbankjes, een kunstwerk uit gerecycleerd materiaal, een volzet bijenhotel
en sinds september ook genummerde paaltjes met een
afbeelding van de ijsvogel.
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14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur

HUIS VAN HET KIND

Activiteiten
in Huis van het Kind
Avondshopping Twinkeltje

Infoavonden voor (aanstaande) ouders

Op 17 juni is Twinkeltje opnieuw langer open. We sluiten
onze deuren pas om 18.00 uur (in plaats van 16.00 uur). De
ideale gelegenheid om zomerkleertjes te shoppen voor je
kind(eren)!

Donderdag 27 juni om 19.30 uur organiseren we opnieuw
onze succesvolle infoavond over zindelijkheid. Op deze
interactieve avond beantwoordt Hilde Porrez,
verpleegkundige bij Kind & Gezin, al uw vragen over dit
thema.

In Twinkeltje kunt u baby- en kinderkledij ruilen tot maat
128. Dat werkt zo:
1. U brengt proper gewassen kinderkledij of ander bruikbaar materiaal naar Twinkeltje.
2. Voor elk stuk dat u binnenbrengt, krijgt u punten op uw
klantenkaart.
3. Met die punten kunt u zelf shoppen in Twinkeltje. Dat
kan meteen of bij een volgend bezoek.

Op 12 september van 13.00 tot 15.00 uur is er een infonamiddag over groente- en fruitpap. Diverse veelgestelde
vragen komen aan bod, zoals ‘Koken we in een Babycook
of pletten we de patatjes?’, ‘Starten we met fruit of
groenten?’, ‘Voegen we boter of olie toe?’. We voorzien
op dit infomoment ook de mogelijkheid tot het klaarmaken en proeven van fruit- en groentepap.
De infosessie wordt gegeven door Sieglinde Van Daele en
Betty De Cooman, verpleegkundigen bij Kind & Gezin.

Twinkelend verwenmoment
voor mama’s

Op 26 juni kunnen mama’s zich nog eens laten verwennen
met een deugddoende massage door vrijwilligsters Lieve
en Mireille. Tijdens de zomervakantie nemen ze een
welverdiende rustpauze. Vanaf september staan Lieve en
Mireille opnieuw klaar om de mama’s in de watten te
leggen. Data: 9 en 25 september, 7 en 30 oktober,
27 november en 9 december.

Mamagroep:
groepsgesprekken over mama zijn

Mama zijn kan veel twijfels, vragen en gevoelens
oproepen: ‘Doe ik het goed?’, ‘Hoe vind ik een nieuw evenwicht in mijn leven?’, ‘Is het normaal dat het soms zwaar
is?’.

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn gauw ingenomen!
Een verwenbeurt bedraagt 5 punten van uw Twinkeltjeklantenkaart.

Tijdens een gezellig gesprek met andere mama’s nemen
we tijd voor uw verhaal. In onze groep geven we met
mildheid ruimte aan mama zijn zoals het echt is. Ook uw
kind is welkom. We hebben alle faciliteiten voor voeden,
verzorgen, spelen en er is zelfs een kinderverzorgster aanwezig.
Katrien van het huisvandeMens begeleidt de mamagroep.
We komen samen in het Huis van het Kind van 9.30 tot
11.30 uur op deze data: 24 juni, 9 september, 14 oktober,
4 november en 9 december.
Graag vooraf aanmelden:
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.

Reserveer uw verwenmoment: 09 339 04 10 of
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.

Spelenderwijs

Elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur zijn (groot)ouders
en kinderen welkom op ons ontmoetingsmoment
‘Spelenderwijs’.
Op 19 juni pakken we het groots aan met een
blotevoetenpad van 7 meter in onze tuin! Bent u klaar
voor deze uitdaging? Kom dan zeker langs.

Praktisch

Al onze activiteiten zijn gratis en zonder inschrijvingen.
Enkel voor de infoavonden moet u zich vooraf inschrijven
via uw verpleegkundige van Kind &Gezin, het formulier op
onze Facebookpagina, 09 339 04 10 of
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.
Graag tot binnenkort!

In juli en augustus liggen onze Spelenderwijsactiviteiten
even stil. Maar het is geen zomer zonder ons fantastisch
zomerfeest! Noteer 30 augustus alvast in uw agenda. We
maken er weer een onvergetelijk feest van.
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ZIBO

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Schoolvakanties

Tijdens de vakantieperiodes organiseert het Zottegems
Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO) elke werkdag van
7.00 tot 18.30 uur leuke activiteiten voor kinderen van 2,5
tot 12 jaar.

Woensdagnamiddag
en schoolvrije dagen

Ook op woensdagnamiddag en op pedagogische studiedagen kunnen schoolgaande kinderen tussen 2,5 jaar en
12 jaar terecht in het ZIBO.

Adviesraad
Laat uw stem horen

Woensdagnamiddag: vanaf het sluiten van de school tot
18.30 uur. Schoolvrije dagen: van 7.00 tot 18.30 uur.

Dommelklasje ’t Droomwolkje

H

Tijdens de schoolweek voorziet het ZIBO speciaal voor de
allerkleinsten elke namiddag opvang in dommelklasje
’t Droomwolkje. Na een drukke voormiddag op school
kunnen ze hier een middagdutje doen in een warme,
geborgen sfeer.
We halen de kindjes na hun middagmaal op aan de school.
Na hun dutje kunnen ze spelen en krijgen ze een lekker
vieruurtje. Er is opvang voorzien tot 18.30 uur.

eeft u interesse voor het beleid rond kinderen en
kinderopvang? Sluit u aan bij het Lokaal overleg Kinderopvang (LOK).
Het LOK is de stedelijke adviesraad die het beleid
adviseert over kinderen, kinderopvang en de uitbouw van
de opvangvoorzieningen. De raad brengt iedereen samen
die met jonge kinderen bezig is, zoals ouders, opvang,
scholen, jeugdwerk etc. Ook deskundigen hebben hier hun
plaats.

Kostprijs ZIBO

1/3de dag opvang (minder dan 3 uur): 4 euro
Halve dag (tussen 3 en 6 uur): 5,50 euro
Volledige dag (meer dan 6 uur): 13 euro
Dommelklasje: 3,50 euro
+ 1 euro voor het busvervoer van de school naar ZIBO

Geïnteresseerde ouders kunnen aansluiten op individuele
basis of via het oudercomité van de school. Het LOK
wordt samengesteld voor 6 jaar en komt minstens drie
maal per jaar ’s avonds samen.
Interesse? Bezorg ons uw contactgegevens en een korte
motivatie. U ontvangt dan een uitnodiging voor de installatievergadering van het LOK.

ZIBO zoekt jobstudenten

Ben je minstens 16 jaar en zoek je een creatieve uitdaging?
Bezorg je kinderen graag een leuke tijd tijdens de
schoolvakantie? Bij het ZIBO ben je op de juiste plaats.
Interesse? Contacteer ons.

Via brief: Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem,
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.
Via e-mail: huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be.

Contact

ZIBO, Kloosterstraat 40 - 09 360 24 86
zibo@zottegem.be
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Generatie
Rookvrij
Sinds 1 januari 2019 neemt Stad Zottegem als eerste

Momenteel werkt de sportdienst samen met de lokale
sportclubs aan de volgende fase van het project:
het invoeren van #smokefree polsbandjes naar het voorbeeld van de #smokefree concerts.

gemeente in Oost-Vlaanderen deel aan het project
'Generatie Rookvrij’, een initiatief van Kom Op Tegen
Kanker. We engageren ons voor meer rookvrije omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen.

Wilt u meer weten over het project of over hoe u het
project mee kunt ondersteunen?
Surf naar www.generatierookvrij.be.

Via signalisatieborden, vlaggen en affiches in Zottegemse
sportaccommodaties maakt de stad bezoekers attent op
hun rookgedrag in de nabijheid van spelende of sportende
kinderen. De nieuwe afspraken hebben als doel het
bewustzijn te verhogen en zijn dus geen algemeen verbod
op roken.
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Nieuw
coördinatieteam
sportadviesraad

Tijdens de algemene ledenvergadering van de stedelijke

sportadviesraad op 24 januari nam Stad Zottegem
afscheid van het voorgaande coördinatieteam. De nieuwe
kandidaten stelden zich voor aan de aanwezige lokale
clubverantwoordelijken. Na de vergadering kregen de
lokale sportclubs de kans om een voorzitter te kiezen uit
de kandidaten. De resultaten werden tijdens de eerste
vergadering van het nieuwe coördinatieteam bekend
gemaakt.

Bewegen
op Verwijzing

Het nieuwe coördinatieteam bestaat voor de legislatuur
2019-2020 uit:
Herwig De Vooght - voorzitter
Ruth De Fraine - Zwemclub Labio Zottegem
Jo De Geyter - Judoschool Zottegem
Etienne Van De Maele - Shotokan Zottegem
Inge Van den Berghe - SF Velzeke
Jeroen Buysse - Eendracht Elene Grotenberge
Ludo Van Achter - Tennisschool Zottegem
Jeroen De Cocker - WTC Vierkantswortel 49
Joren Pede - Sportenthousiast

U

wilt meer bewegen en gezonder leven, maar u weet
niet hoe? Laat u begeleiden door een Bewegen Op
Verwijzing-coach.

Eenvoudig meer bewegen

Een Bewegen Op Verwijzing-coach stimuleert mensen om
meer te bewegen via een persoonlijk beweegplan en
consultaties. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een
beweegcoach in uw buurt tegen een erg lage prijs.
Uw coach stelt dan samen met u een beweegplan op
maat op, zodat u meer kunt bewegen op uw eigen tempo.
Resultaat? U voelt zich goed en u leidt een actiever leven.

Hoe begint u eraan?

Vraag uw huisarts om een verwijsbrief en contacteer onze
lokale BOV-coach Hilde Buyck.
Contact: www.gezondleven.be/projecten/bewegen-opverwijzing/bov-coaches/hilde-buyck
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OostVlaanderens
Mooiste
31 augustus en
1 september 2019
O

p 31 augustus en 1 september organiseert de sportdienst samen met lokale verenigingen opnieuw OostVlaanderens Mooiste. Dit fiets- en wandelevenement
vertrekt aan de Bevegemse Vijvers en biedt een waaier
aan mogelijkheden.

op onze familierit van 15 km. Tijdens die rit denken we aan
onze allerjongste fietsers en zorgen we voor een veilig
parcours met een lekker ijsje onderweg.
Zin in wat meer uitdaging? Probeer dan onze 130 km cyclo
of onze 110 km mountainbike.

Op zaterdag zijn er diverse wandel-, fiets- en mountainbiketochten. Op zondag verwelkomen we alle gezinnen

Meer info? Kijk op www.oostvlaanderensmooiste.be of
kom langs op de sportdienst in de Bevegemse Vijvers.
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Seniorenfietsen 2019
O

p donderdag 4 april startte het nieuwe seizoen
‘seniorenfietsen’, ondertussen een vaste waarde binnen
het sportieve aanbod voor 50-plussers.
In samenwerking met wielerclub WTC De Hert organiseert
de sportdienst wekelijkse fietstochten voor senioren. De
vrijwilligers van de wielerclub nemen de Zottegemse 50plussers iedere donderdagnamiddag mee op rustige fietstochten in en rond onze prachtige wielerstad. Onderweg
is er tijd voor een verkwikkende rustpauze. Wekelijks
rijden een 30-tal sportievelingen mee.

Sportkampen
2019

Bent u ook een fervent fietser? Afspraak iedere donderdag om 13.30 uur aan de Bevegemse Vijvers tot en met
oktober 2019. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen
kost 1,50 euro. Een consumptiebonnetje voor na de rit is
inbegrepen.
Meer info: sportdienst@zottegem.be - 09 364 53 20

Nieuw
aanbod

M

et een vernieuwd aanbod en een nieuwe aanpak gingen de stedelijke sportkampen al tijdens de krokus- en
paasvakantie goed van start. Vooral de herinrichting van
de opvang werd door vele ouders enthousiast ontvangen.
De sportdienst is blij met de positieve reacties en ziet ook
tijdens de zomervakantie toe op een vlotte organisatie. De
sportmonitoren voor de zomervakantie zijn al gestart met
de voorbereidingen van hun programmatie en kunnen
hierbij rekenen op ondersteuning van onze ervaren sportpromotoren.

senioren

Stad Zottegem vindt het belangrijk om zijn 55-plussers

een gevarieerd bewegingsaanbod te geven. We hadden al
fietsen, yoga, pilates … En nu is er ook Kubb en petanque
elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur aan de Bevegemse
Vijvers.
Interesse? Kom dan zeker eens langs! U hoeft de regels
vooraf niet te kennen. We helpen iedereen kennismaken
met deze werpspelen.

Zoekt u nog opvang? Wilt u uw kind een sportieve en
leuke zomervakantie bezorgen? Neem dan een kijkje in
ons aanbod. Inschrijven kan via de webshop:
webshopzottegem.recreatex.be.
Nam uw kind al deel aan een kamp, dan kunt u een deelnameattest voor de mutualiteit downloaden via de webshop onder Mijn profiel, Historiek en overzichten, Mijn
activiteiten.
Meer info: sportdienst@zottegem.be - 09 364 53 20

Praktisch

Meld u aan de kassa van het zwembad aan. De deelnameprijs bedraagt 1,50 euro, inclusief bonnetje voor een
consumptie in de cafetaria. Bij slecht weer wijken we uit
naar een locatie binnen.
Meer info: sportdienst@zottegem.be - 09 364 53 20
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Stedelijk
zwembad

Openingsuren tijdens de zomervakantie

weekdagen: 10.00 tot 21.30 uur
zaterdag:
10.00 tot 18.00 uur
zondag:
8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 17.00 uur
Tijdens de zomervakantie (1 juli tot 31 augustus) is er geen
baantjeszwemmen.

Nieuwe toegangspoorten

In het najaar van 2019 worden de toegangspoorten van
het zwembad vernieuwd. Vanaf dan kunt u eenmalige
beurten of abonnementen aankopen via een betalingszuil
naast de kassa of op de webshop van Stad Zottegem.

Het zwembad is gesloten
op deze (feest)dagen

donderdag 4 juli
t.e.m. zondag 7 juli
vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus
donderdag 15 augustus
zondag 18 augustus
t.e.m. dinsdag 20 augustus

Naast een nieuw deursysteem zullen ook de toegangskaarten veranderen. Heeft u een abonnement, dan
kunt u in het najaar uw oude kaart omruilen aan de kassa.

Pop-up cafetaria zwembad

Sinds maart baadt zwemclub Labio Zottegem de cafetaria
met zicht op het zwembad uit onder een tijdelijk pop-up
principe. De zwemclub stopt hiermee op 20 juni 2019. De
toekomstige uitbater heeft zo de mogelijkheid om zijn opstart in de loop van de zomer voor te bereiden.

Rock Zottegem

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

Speciale openingsuren

maandag 10 juni
pinkstermaandag
zondag 21 juli
nationale feestdag
donderdag 1 augustus
Dance D-Vision

Speelnamiddagen

Uw kind naar hartenlust in het zwembad laten spelen en
ondertussen zelf wat zwemmen of relaxen? Dat kan! Een
keer per maand voorzien we op zondagnamiddag een
leuke en uitdagende opblaasattractie op het water. Plezier
voor jong en oud gegarandeerd.

14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
10.00 tot 18.00 uur

Contact

Benieuwd welke attractie wanneer op het water ligt?
Zondag 16 juni: Surfer speeleiland
Zondag 28 juli: Kroko
Zondag 28 augustus: Obstakel run Krab
Tijdens de speelnamiddagen zijn drie zwembanen beschikbaar. Inkom aan normaal tarief, telkens van 14.00 tot
17.00 uur.

S

portdienst
Bevegemse Vijvers 1
09 364 53 20
sportdienst@zottegem.be
Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.30 uur.
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begrijpt. Daarom wil Zottegem mantelzorgers een plek
bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En waar ze kunnen bijleren over thema’s die ze zelf kiezen, zoals opvang,
wonen, psychologische steun, tegemoetkomingen, praktische hulp, enz.

Wanneer?

De Zorgstem organiseert maandelijkse ontmoetingsmomenten op donderdag in het lokaal dienstencentrum
Egmont. Om iedereen de kans te bieden erbij te zijn, zullen
de ontmoetingsmomenten afwisselend plaatsvinden in de
namiddag (14.00 tot 16.00 uur) en ’s avonds (19.00 tot
21.00 uur).

Waar?

Lokaal dienstencentrum Egmont, ingang via de Arthur
Gevaertlaan.

Feestelijke opening

Mantelzorgcafé De Zorgstem opent feestelijk zijn deuren
op donderdag 13 juni om 19.00 uur, met een vleugje
cabaret door Lieven Debrauwer. Met zijn programma van
‘Tearoom tango’ tot ‘Tango van het blote kontje’ brengt hij
de grootmeesters van het Nederlandse cabaret zoals Wim
Sonneveld, Toon Hermans, Jasperina de Jong weer tot
leven.
Een niet te missen avondje uit voor alle mantelzorgers.
De inkom is gratis, maar u moet zich wel inschrijven.

De
Zorgstem

Contact

mantelzorgcafé

L

okaal dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 (ingang via Arthur Gevaertlaan)
09 364 56 95
ldcegmont@ocmw.zottegem.be

Mantelzorgcafé De Zorgstem is de ontmoetingsplek voor
iedereen die zorgt voor een naaste. U kunt er terecht voor
een luisterend oor en een deugddoende babbel in een
gezellige sfeer. Hebt u een praktische vraag of wilt u
gewoon even samen met lotgenoten genieten van een
paar uurtjes ‘me time’? Eén adres: De Zorgstem.

Maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur
Woensdag van 8.30 tot 12.00 uur
Donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.30 uur

Waarom een mantelzorgcafé?

Als mantelzorger is het moeilijk om nog tijd voor jezelf te
vinden. Soms heb je het gevoel dat niemand je situatie
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Dementievriendelijk
Zottegem

ZORGEN
VOOR
IEMAND
MET
DEMENTIE

W

anneer iemand de diagnose dementie krijgt, heeft dit
een grote impact op de persoon zelf en op zijn omgeving.
Het roept heel wat vragen en emoties bij hen op. Daarom
is het goed om samen een aantal dingen bespreekbaar te
maken en af te spreken.

Dementie…
een praktische houvast na de diagnose

De handige brochure ‘Dementie… een praktische houvast
na de diagnose’ kan hierbij helpen. Download de brochure
op www.dementie.be/paradox.

Beach
Party

Ook de brochure ‘Zorgen voor een persoon met dementie’
biedt een antwoord op veelgestelde vragen. Vraag een
exemplaar bij het lokaal dienstencentrum Egmont of
download ze op www.zottegem.be/welzijn-en-onderwijs/voor-senioren/lokaal-dienstencentrum-egmont.

lokaal
dienstencentrum
O

p 27 juni wordt de binnentuin van het lokaal dienstencentrum Egmont omgetoverd tot ‘Egmont Beach’. Het
wordt een echte beach party met een heerlijke barbecue
en een verfrissende ijsjes- en cocktailbar.
Feest u graag mee? Schrijf u dan nu in door te bellen naar
09 364 56 95.
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Dagverzorgingscentrum
Egmont

Overdag goed omringd, ’s avonds in
eigen bed

E

lke thuiswonende 65-plusser die overdag graag
gezelschap heeft en/of begeleiding nodig heeft, is
welkom in het dagverzorgingscentrum Egmont.

Openingsuren

U kunt een of meer dagen terecht in het dagverzorgingscentrum, naargelang uw wensen of behoeften.
Het centrum is open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot
17.30 uur. We sluiten op feestdagen.

Dagverzorgingscentrum Egmont biedt ondersteuning op
maat, leuke activiteiten, lekkere maaltijden, gezellige
babbels met de medegasten en nog veel meer in een
geborgen, huiselijke en veilige omgeving. Door de nauwe
samenwerking met referentiepersonen kunnen wij ook
aan mensen met dementie de beste zorgen geven.

Vervoer

We hebben een busje dat u op aanvraag ‘s ochtends kan
ophalen en ’s avonds terugbrengen. Het busje is ook
geschikt voor rolstoelgebruikers. De betaling gebeurt via
dienstencheques (niet inbegrepen in dagprijs).

Aanbod

- Bijzondere aandacht voor mensen met dementie
- Verpleegkundige zorgen en medische opvolging, samen
met externe partners
- Mogelijkheid tot het nemen van een bad met begeleiding
- Nauwe samenwerking met zorgcampus Egmont
- Een lekker middagmaal met soep, hoofdgerecht en
dessert
- Afwisselende activiteiten en ontspannende uitstappen
- Aangepaste hometrainer
- Administratieve ondersteuning
- Mogelijkheid tot huisbezoek

Contact
D

agverzorgingscentrum Egmont
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem
09 364 56 90 - 09 364 56 91
dvcegmont@ocmw.zottegem.be

Prijs

Woont u in Zottegem dan betaalt u 24 euro per dag of
18 euro per halve dag.
Wie buiten Zottegem woont, betaalt 1 euro extra.
Sommige mutualiteiten voorzien ook een tussenkomst.

Maandag tot vrijdag van 8 tot 17.30 uur.
54

SOCIAAL HUIS

Cursussen
najaar
O

ok in het najaar van 2019 organiseert het lokaal dienstencentrum Egmont een reeks cursussen in samenwerking
met PCVO Groeipunt, CVO Panta Rhei en Leerpunt.

Stedelijke
Raad voor
Personen
met een
Handicap

Programma

- Muziek en foto’s verzamelen tablet
wanneer: maandagvoormiddag - duur: 60 uur
wie: Panta Rhei
- Aan de slag met je smartphone/tablet (basis)
wanneer: maandagvoormiddag - duur: 120 uur
wie: Leerpunt
- Haal meer uit je smartphone/tablet (vervolgcursus)
wanneer: maandagnamiddag - duur: 40 uur
wie: Panta Rhei
- Engels (vervolgcursus, ook geschikt als opfrissing)
september-juni
wanneer: maandagnamiddag - duur: 120 uur
wie: Groeipunt
- Leer werken met je ipad
wanneer: dinsdagvoormiddag - duur: 60 uur
wie: Panta Rhei
- Spaans (niveau 3) september-juni
wanneer: dinsdagvoormiddag - duur: 120 uur
wie: Groeipunt
- Leer werken met je smartphone/tablet
wanneer: dinsdagnamiddag - duur: 60 uur
wie: Panta Rhei
- Fotograferen met je smartphone vanuit artistiek oogpunt
wanneer: dinsdagnamiddag - duur: 80 uur
wie: Groeipunt
- Spaans starters (niveau 1) september-juni
wanneer: donderdagvoormiddag - duur: 120 uur
wie: Groeipunt
- Aan de slag met je pc/laptop
wanneer: donderdagvoormiddag - duur: 120 uur
wie: Leerpunt
- Internet en email tablet (vervolg op cursus Leerpunt)
wanneer: donderdagnamiddag - duur: 60 uur
wie: Panta Rhei
- Italiaans starters (kennismakingsniveau) oktober-februari
wanneer: donderdagnamiddag - duur: 60 uur
wie: Groeipunt
- Weerbaarheid in het dagelijkse leven (1 dagdeel/maand)
wanneer: vrijdagvoormiddag - duur: 30 uur
wie: Leerpunt

zoekt leden

De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap

zoekt leden. Geïnteresseerde burgers, ervaringsdeskundigen, deskundigen in inclusie of toegankelijkheid en
voorzieningen, verenigingen en organisaties die werken
voor en met personen met een handicap in Zottegem
kunnen hun kandidatuur indienen voor 30 juni 2019.
Wilt u zich aanbieden voor deze adviesraad?
Vraag een toetredingsformulier op bij
jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be.

Meer info over de cursussen: 09 364 56 95 of
ldcegmont@ocmw.zottegem.be
55

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

GROS

Project Bollé Bollé
De GROS is een gemeentelijke adviesraad die het stads-

bestuur adviseert over ontwikkelingssamenwerking en
duurzame ontwikkeling. De raad informeert en sensibiliseert de Zottegemnaar over de derdewereldproblematiek en ondersteunt jongeren en verenigingen die zich
inzetten voor de derde wereld.

Bollé Bollé vzw

In oktober 2007 maakte een groep Afrikareizigers een
tussenstop bij de Belgische missionaris Albert Bolle in
Igunga, Tanzania. Ze werden er getroffen door de realisaties van de ‘witte pater’. Vooral zijn bezieling en werkmethode maakten diepe indruk.
Terug thuis beslisten de reizigers om een vereniging op te
richten die zou werken naar de geest van pater Bolle. De
naam was snel gekozen: Bollé Bollé, de roepnaam van de
pater bij de plaatselijke bevolking in Igunga.

met een nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedselen watervoorziening. Speciale aandacht wordt besteed
aan de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen en aan
de bescherming van het milieu. Om dit alles te kunnen
realiseren, neemt Bollé Bollé initiatieven om geld in te
zamelen. Het werk ter plaatse wordt steeds uitgevoerd
door lokale vakmensen. Op die manier zorgt Bollé Bollé
ervoor dat Igunga en omstreken zich verder ontwikkelen
op een duurzame manier.

Vele vrijwilligers, één peter, één pater

Bollé Bollé telt een zestigtal vaste vrijwilligers. Een aantal
onder hen vormt het kernteam. Zij tekenen de beleidslijnen uit en organiseren acties. Dankzij de steun van een
aantal logistieke sponsors blijven hun werkingskosten
beperkt tot het minimum.

Meer info: www.bollebolle.be of
facebook.com/bollebolle.be

Meester Jef Vermassen is de peter van Bollé Bollé. Hij
draagt voormalig pater Bolle en zijn projecten een warm
hart toe. Zijn vertrouwen en sterk geloof in de vereniging
zijn een extra stimulans voor alle betrokkenen.

Duurzame ontwikkelingsprojecten

Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige
ontwikkelingsprojecten in Tanzania (regio Tabora). Het
gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen
56

UIT IN ZOTTEGEM

donderdag 13 juni

zaterdag 15 en zondag 16 juni

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

Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Inlichtingen: 09 360 67 16, pamzov@oost-vlaanderen.be

ALS IK NEE ZEG, VOEL IK MIJ SCHULDIG

ZIN EN ONZIN VAN METAALDETECTOREN

AVE Velzeke, Doolbosweg 2

Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Sint-Annastraat 8 - 19.00 uur
OPENING ‘DE ZORGSTEM’ MANTELZORGCAFÉ

zondag 16 juni

Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Zottegem
Inlichtingen: 09 364 56 95
ldcegmont@ocmw.zottegem.be

JUNIOR ARCHEOLOOG VOOR EEN DAG
Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Inlichtingen: 09 360 67 16, pamzov@oost-vlaanderen.be

Lokaal Dienstencentrum Egmont, Deinsbekestraat 23
(ingang via Arthur Gevaertlaan) - 19.00 uur

AVE Velzeke, Doolbosweg 2 - 13.00 uur
APERITIEFCONCERT

vrijdag 14 juni

Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Inlichtingen: landelijkegilde.godveerdegem@gmail.com

OPENLUCHTMIS

Stopweide - 10.00 uur

Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Inlichtingen: landelijkegilde.godveerdegem@gmail.com
Kapel Sint -Antonius Godveerdegem,
Hoek Tulpenstraat en Stopweide - 19.00 uur

dinsdag 18 juni

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

vrijdag 14 juni tot donderdag 11 juli

Voedseltuin Rijkbos, Rijkbos 46 - 19.00 uur

ZOETEGEMFESTIVAL

woensdag 19 juni

zaterdag 15 en zondag 16 juni

SANGRIA MIDWEEKWANDELING

JAZZ AT THE BIB

Organisatie: Wandelclub Egmont
Inlichtingen: info@wandelclubegmont.be

Organisatie: stadsbibliotheek en CC Zoetegem i.s.m.
vzw Jazz on Sunday

Ontmoetingscentrum Strijpen,
Sint-Andriessteenweg 163 - 7.00 uur

Park van Egmont
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UIT IN ZOTTEGEM

woensdag 19 juni

donderdag 27 juni

Organisatie: Via Promessa
Inlichtingen: 0474 31 47 64, els@viapromessa.be

Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Zottegem
Inlichtingen: 09 364 56 95,
ldcegmont@ocmw.zottegem.be

RELAX EN GENIET: MEDITATIEF LIGCONCERT
MET PIA LOOTENS

BEACH PARTY

Via Promessa, Korte Munte 5 - 19.00 uur

Lokaal Dienstencentrum Egmont, Deinsbekestraat 23
(ingang via Arthur Gevaertlaan) - 11.00 uur

donderdag 20 juni

zondag 30 juni

STUDIENAMIDDAG DIAGNOSE DEMENTIE:
VAN MOTIVATIE TOT ADMINISTRATIE

KERMIS GROTENBERGE!

Organisatie: ECD Paradox
Inlichtingen: paradox@dementie.be

Organisatie: Feestcomité Grotenberge
Inlichtingen: 0483 49 10 40
Gentse steenweg 137, Grotenberge

Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem,
Godveerdegemstraat 69 - 13.00 uur

RUITEROMMEGANG LEEUWERGEM
kerk Leeuwergem, St.-Eligiusplein - 10.00 uur

vrijdag 14 tot zondag 23 juni

EGMONTTASTING

FOTOSALON

Markt - 11.00 uur

Organisatie: Fotoclub REFLEX
Ontmoetingscentrum Leeuwergem,
Gentse Steenweg 306

maandag 1 juli
FILOSOFIECAFÉ

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

zaterdag 22 en zondag 23 juni
BRADERIJ

Stadsbibliotheek Zottegem, Kasteel van Egmont,
Heldenlaan - 19.00 uur

zondag 23 juni

vrijdag 5 en zaterdag 6 juli

CULTUURKARAVAAN

ROCK ZOTTEGEM

Organisatie: CC Zoetegem, jeugddienst en bibliotheek

Inlichtingen: rock-zottegem.be

Leeuwergem, kerk en Gentse Steenweg

Festivalweide Bevegemse Vijvers
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UIT IN ZOTTEGEM

zaterdag 17 tot dinsdag 20 augustus

zondag 7 juli

AUGUSTUSKERMIS

WIE BEN IK?

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

maandag 19 augustus

Het Eerste Woord, Kloosterstraat 40 - 9.00 uur

VUURWERK AUGUSTUSKERMIS

GULDENSPORENMIS

Park van Egmont - 22.00 uur

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Kerk Erwetegem, Sint-Pietersplein - 9.00 uur

woensdag 21 augustus
IJSJES MIDWEEKTOCHT

woensdag 10 juli

Organisatie: Wandelclub Egmont
Inlichtingen: info@wandelclubegmont.be

PLANTENTUIN MEISE, BOOTTOCHT DOOR BRUSSEL
EN WATERSITE VILVOORDE - VOLZET

De Gilde, Smissenhoek 48 - 7.00 uur

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be
Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1 - 8.00 uur

zaterdag 24 augustus

BEZOEK AFRICAMUSEUM EN ARBORETUM VAN TERVUREN

donderdag 11 juli

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

VLAANDEREN FEEST

achterkant Station Zottegem - 9.00 uur

Markt en dekenale kerk - 13.30 uur

woensdag 17 juli

maandag 26 augustus

DAUW- EN MIDWEEKTOCHT

FIETSSNEUKELTOCHT

Organisatie: Wandelclub Egmont
Inlichtingen: info@wandelclubegmont.be

Organisatie: vtbKultuur Zottegem
Inlichtingen: 0475 46 19 94, zottegem@vtbkultuur.be
ontmoetingscentrum Oombergen - 10.00 uur

OC Erwetegem, Smissenhoek 103 - 6.00 uur

FILOSOFIECAFÉ

vrijdag 2 tot zondag 4 augustus

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

DANCE D-VISION 2019

Stadsbibliotheek Zottegem, Kasteel van Egmont
19.00 uur

Inlichtingen: www.dance-d-vision.be
Festivalweide Bevegemse Vijvers
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UIT IN ZOTTEGEM

donderdag 29 augustus

woensdag 18 september

SAMENLEZEN OP HET TERRAS

HERDENKINGSTOCHT OVERLEDEN LEDEN

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

Organisatie: Wandelclub Egmont
Inlichtingen: info@wandelclubegmont.be
OC Leeuwergem, Gentse Steenweg 307 - 7.00 uur

Stadsbibliotheek Zottegem, Kasteel van Egmont
14.00 uur

zondag 22 september

zaterdag 31 augustus
en zondag 1 september

AUTOVRIJE ZONDAG

Centrum - 12.00 uur

OOST-VLAANDERENS MOOISTE

Inlichtingen: 09 364 53 20, sportdienst@zottegem.be

Vrijetijdsmarkt

Bevegemse Vijvers - 7.30 uur

vrijdag 6 en zaterdag 7 september
BOMBELBAS FESTIVAL

Inlichtingen: www.bombelbas.be
Festivalweide Bevegemse Vijvers

O

p zondag 8 september organiseert Zottegem voor het
zevende jaar op rij de vrijetijdsmarkt op het domein van
de Bevegemse Vijvers. De vrijetijdsdiensten en een groot
aantal verenigingen stellen er hun aanbod voor.
Zoekt u een leuke hobby, een nieuwe sport, een creatieve
cultuurvereniging of een toffe jeugdvereniging? Dan mag
u de vrijetijdsmarkt niet missen! De inkom is gratis.

zondag 8 september
VRIJETIJDSMARKT

Bevegemse Vijvers
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NOOD- EN
INFONUMMERS

Noodnummers
Andere nuttige nummers

Dringende hulp

Lokale politie (algemene info)
09 364 47 30
Belgische telefoongids
1207
Vlaamse infolijn
1700
Brandwondencentrum Gent
09 332 34 90
Tele-onthaal
106
Awel (vroegere kinder- en jongerentelefoon)
102
Lumi (vroegere holebifoon)
0800 99 533
Transgender Infopunt
0800 96 316
Rode Kruis Vlaanderen
105
Meldpunt geweld
1712
Card Stop
070 344 344
Doc Stop (diefstal of verlies identiteitskaart)
00800 2123 2123
Child Focus
116 000
DrugLijn
078 15 10 20
Anonieme alcoholisten
03 239 14 15
Infolijn Stichting tegen Kanker
0800 15 802

Uniek Europees noodnummer
112
Ziekenwagen en brandweer
100
Politie (dringende interventies)
101
Antigifcentrum
070 245 245
Huisartsenwachtpost Panacea
09 360 35 00
Wachtdienst apothekers
www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen (weekend en feestdagen)
0903 39 969
Zelfmoordlijn
1813
Stormschade en wateroverlast
1722
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COLOFON

Colofon
Stedelijk Informatieblad

Supervisie: Jenne De Potter (burgemeester) en
Brecht Cassiman (schepen van communicatie)

Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door
de stad Zottegem, 2019, nr. 2

Druk- en reclamewerving: Fotodat Printing
Saffelstraat 11, 9620 Zottegem
0473 48 01 57 - fotodat.printing@proximus.be
www.fotodatprinting.be

Redactie: Dienst Communicatie
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 65 - communicatie@zottegem.be

Bedeling: Fotodat Printing

Werkten mee: Annie Baele, Jeanine Bellens,
Els De Clercq, Mathieu De Groote, Koen De Keukeleire,
Pascal De Loor, Isolde De Paepe, Sandra De Roeck,
Femke De Smet, Andy Dhondt, Robin Doeraene,
Kim Droesbeke, Katrien Flamand, Thijs Haustraete,
Paul Nys, Steven Saeys, Jan Scheerlinck,
Karen Schoenmaekers, Frency Uytterhaegen,
Nico Van Audenhove, Mara Van den Steen,
Inge Vandermeiren, Lieven van de Voorde,
Nicole Van Dorpe, Vicky Van Ooteghem,
Anne Van Turtelboom, Hellen Volckaert

Maakt u even tijd voor het stedelijke infoblad?
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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