WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten
groot de impact van techniek is op de wereld door zelf
dingen te bouwen, te experimenteren, …

September is alweer aangebroken. Wat ging het snel …
Die mooie zomer vol warme, onbezorgde momenten om
nog lang van na te genieten. Ook in dit nummer blikken
we met plezier terug op een fantastische Zottegemse
zomer, met tal van fijne evenementen en zoveel gezelligheid tussen Zottegemnaren …

Ook de culturele agenda is goed gevuld de komende
maanden. Eind september start het nieuwe seizoen van
CC Zoetegem, met alweer een ijzersterk programma.
Voor die gezellige babbel met drankje achteraf zoekt het
cultuurcentrum nog een nieuwe uitbater voor Cultuurcafé
Foyer. Je kandidaat stellen kan tot 13 september. Denk je
graag mee over de culturele werking van onze stad? Dan
is zetelen in de cultuurraad of de beheerraad bibliotheek
en CC Zoetegem misschien jouw ding.

Onze batterijen zijn helemaal opgeladen en we kunnen er
opnieuw vol energie tegenaan. De ochtendrush. Boekentassen maken. Brooddozen vullen. De dagelijkse werkroutines. Alles gaat weer zijn gewone gangetje. En ook de
vele hobby’s beginnen weer onze agenda in te palmen.

In dit nummer lees je ook meer over de week van de
mobiliteit met als apotheose de autovrije zondag op
22 september. Dan bannen we de auto’s even uit ons
centrum en zijn de straten helemaal van de wandelaars,
fietsers, sporters, buurtbewoners en spelende kinderen.
Zelf organiseert onze stad natuurlijk ook een aantal
activiteiten, zoals de rainbow run en een wereldrecordpoging grootste vingerverfschilderij. Niet te missen dus …

Ben je nog op zoek naar een leuke buitenschoolse
activiteit of een interessante vrijetijdsbesteding? Dan vind
je in dit nummer heel wat inspiratie …
Met het project Kunstkuur en een nieuwe vestigingsplaats
in basisschool De Smidse brengen onze kunstacademies
vanaf dit schooljaar kunst ook naar de klas. Want kunst
geeft zuurstof aan creativiteit. Kunst laat kinderen de
wereld vanuit een ander licht bekijken en reikt hen
artistieke prikkels aan om zichzelf te ontdekken en te
uiten.

Ook de grootste kindervriend doet op zaterdag 23 november weer onze stad aan met zijn vrolijke Pieten. En ze
hebben natuurlijk wat lekkers mee voor de kinderen van
Zottegem …

Vanaf 19 september lanceren we ook de Techniekacademie Zottegem in samenwerking met PTI Zottegem en
VIVES Hogeschool. Techniek is overal om ons heen. We
leven in een hoogtechnologische maatschappij. Daarom is
het goed dat kinderen al in de basisschool ontdekken hoe
boeiend techniek is. In de Techniekacademie ervaren
kinderen van 10 tot 12 jaar op een speelse manier hoe

Graag tot dan!
Jenne De Potter
Burgemeester
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EVEN VOORSTELLEN

Het college van
burgemeester en
schepenen

Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer,
veiligheid, college, briefwisseling
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

De agenda en de beslissingen voor de algemene jaarvergadering van 21 juni 2019 van TMVW werden goedgekeurd.

gemeenteraadsvergaderingen van 20 mei en 17 juni.

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

Voor de ondergrondse parkeergarage Bisschoppelijk
College werden de notariële akten, aanpassingen goedgekeurd.

20 mei

Het heraanbesteden NME-centrum Beisloven werd
goedgekeurd.

Gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergaderingen werden aangeduid en een kandidaat
bestuurder werd voorgedragen voor OVSG.

Een tijdelijke politieverordening op de tijdens de
driekoningen- en carnavalsperiode en de halloweenperiode voor gemaskerde en verklede personen werd ingevoerd.

Gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergaderingen werden aangeduid voor VVSG.

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

Gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergaderingen werden aangeduid voor Cevi.

Aanvullende punten

Stemgerechtigde leden en raadgevende leden in de Raad
van Bestuur en een stemgerechtigde afgevaardigde
externe deskundige in de stuurgroep werden aangeduid
voor Wijkwerken PWA.

- Shop&Go parkeerplaatsen
- Zottegem, een warme gemeente ‘it takes a village to
raise a child’
- Lokaal ondernemerschap
- Vrijdag 31 mei 2019 ‘Internationale Dag van de Buren’
- Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie
- Speelplein Bevegem - omgeving kerk
- Nieuwe parkeermeters in Zottegem

Gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergaderingen werden aangeduid en een kandidaat
bestuurder werd voorgedragen.
Gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergaderingen werden aangeduid voor SHM Denderstreek.

17 juni

Toelichting korpschef bij lokale veiligheid - zonaal plan.

Gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergadering werden aangeduid voor Toerisme Vlaamse
Ardennen.

Voor de concessie Foyer CC Zoetegem werd de vacantverklaring goedgekeurd.
Het retributiereglement zwembad werd goedgekeurd.

Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering werd aangeduid voor Ethias.

De jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken werden
goedgekeurd.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 5 juni 2019 van IGS Westlede werden
goedgekeurd.

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

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van Intergem van 20 juni 2019 werden goedgekeurd.

Gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergadering werden aangeduid voor Toerisme
Oost-Vlaanderen.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 25 juni 2019 van ILvA werden goedgekeurd.

Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de buitengewone en algemene vergadering werd aangeduid voor de
Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn.

De agenda en de beslissingen voor de algemene
vergadering van 26 juni 2019 van SOLvA werden goedgekeurd.

Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering werd aangeduid voor Volkskrediet De Toren.
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Een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering werd aangeduid voor de Gemeentelijke
Holding in vereffening.

Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) werd aanvaard.
De oprichting projectvereniging Route 42 werd
goedgekeurd.

Gemeentelijke vertegenwoordigers in de Regioraad
Versterkt Streekbeleid en in de algemene vergadering
ERSV Oost-Vlaanderen werden aangeduid voor
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

De gezamenlijke aankoop bibliotheekcollectie Route 42
werd goedgekeurd.

De verlenging statutaire bestandsduur van SOLvA werd
goedgekeurd.

De RUP Voetbalclub Eendracht Elene Grotenberge werd
voorlopig vastgesteld.

De gemeenteraadscommissies Financiën en Mobiliteit
werden opgericht en samengesteld.

Kennis werd genomen van de jaarlijkse rapportering over
organisatiebeheer en audit.

De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop
van een straatveegwagen werden goedgekeurd.

Aanvullende punten
- Eerstelijnszorg: vorming eerstelijnszone: is Zottegem
mee?
- Klinkers Hoogstraat
- Mobiliteitsplan
- Stand van zaken dossier parkeergebouw Broeder Mareslaan
- Variapunt: Kunstroute 2020
- Mogelijke komst van een asbeststort in Balegem
- Baloise Belgium Tour
- Advies jeugdraad rond permanent skatepark

Kennis werd genomen van het OCMW-budget 2019.
De jaarrekening 2018 werd goedgekeurd.
De splitsing van SBS De Smidse en SBS De Kleine Planeet
werd goedgekeurd.
Voor het basisonderwijs werden 54 lestijden (Tivoli)
buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket schooljaar
2019-2020 goedgekeurd.
De samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd
goedgekeurd.
Een tijdelijk politiereglement op het gebruik van geestrijke
dranken, het gebruik van vuurwerk en het maken van vuur
in openlucht, het verspreiden van flyers en ander drukwerk en het verkopen, gratis wegschenken of dragen
van maskers en het inzetten van drones tijdens Dance
D-Vision 2019 werd ingevoerd.
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Stad en
OCMW
Zottegem
samen één geheel

Sinds 1 januari 2019 vormen de stadsdiensten en het

OCMW van Zottegem één geheel. Die samensmelting tot
één organisatie moet zowel intern als extern zorgen voor
een verbeterde, vereenvoudigde werking van de diensten
en dus voor een optimale dienstverlening aan de mensen
van en in Zottegem.

personeelsleden van het OCMW en 230 personeelsleden
van het stadsbestuur. De voorbije maanden werkten we
de nodige structuren uit om die integratie mogelijk te
maken. Momenteel leggen we de laatste hand aan een
eengemaakt organisatiemodel voor al onze personeelsleden. Met onze focus op de burger hebben we de takenpakketten van onze medewerkers grondig herbekeken en
voegden we bepaalde stads- en OCMW-diensten samen
om zo doelgericht en klantvriendelijk mogelijk te kunnen
werken.

Wat betekent dat nu concreet? Algemeen directeur Koen
Codron legt het uit.

Waarom deze samensmelting?

De samensmelting is het gevolg van het nieuwe Decreet
Lokaal Bestuur. Dat stelt de maximale integratie van de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn voorop, zowel op politiek als ambtelijk vlak. Beide
blijven wel als aparte rechtspersoon bestaan. Sinds 1 januari 2019 is die integratie een feit.

De burger vaart hier wel bij?

Absoluut. Onze stad heeft een uitgebreid aanbod aan
faciliteiten en voorzieningen. Door de stads- en OCMWdiensten samen te brengen onder één noemer kunnen we
die beter op elkaar afstemmen en kunnen we efficiënter
gaan werken om onze inwoners, bedrijven en bezoekers
de best mogelijke dienstverlening te bieden.

Wat verandert hierdoor allemaal?

De veranderingen zijn behoorlijk ingrijpend. Vroeger had je
verschillende leden in de gemeenteraad en de OCMWraad. Nu heb je één lokaal bestuur. Het sociaal beleid ligt
bij de gemeente en de gemeenteraadsleden zijn van
rechtswege ook verkozen als leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn. Het beleid wordt nu dus volledig
uitgestippeld door dezelfde mensen, wat positief is voor
een consistent meerjarenbeleid.

Een geïntegreerde aanpak laat bovendien toe om beter in
te spelen op de vele uitdagingen van onze moderne
maatschappij en zo van Zottegem een echte stad op
mensenmaat te maken. Een stad waar we open en
transparant communiceren met de burger. Waar we
vooruit gaan, zonder de meest kwetsbaren te vergeten.
Waar iedereen de informatie en de hulp krijgt die hij in zijn
specifieke situatie nodig heeft, direct van onze diensten
of via een vlotte doorverwijzing naar de juiste instanties.

Ook voor de administratie zijn er uiteraard heel wat veranderingen. Sinds 1 januari telt stad Zottegem 321
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Sluitingsdagen
stedelijke
diensten
Het lokaal dienstencentrum Egmont is gesloten van

Meldpunt

dinsdag 29 oktober tot en met vrijdag 1 november.

Alle stadsdiensten zijn gesloten op vrijdag 1 november
(Allerheiligen) en maandag 11 november (Wapenstilstand).
Op zaterdag 2 november (Allerzielen) zijn de dienst burgerzaken en de bibliotheek gesloten. Het zwembad is
open van 14 tot 17 uur.

E

en beschadigd wegdek? Zwerfvuil op straat?
Een verstopte rioolput? Een opmerking over onze dienstverlening?

Op vrijdag 15 november (Koningsdag) zijn de meeste
stadsdiensten gesloten. Het zwembad, het ZIBO en het
dagverzorgingscentrum Egmont zijn wel open.

Laat het ons weten via ons digitaal meldpunt:
www.zottegem.be/meldingen.

Op vrijdag 22 november is de dienst burgerzaken uitzonderlijk gesloten wegens een vorming voor het personeel.

Of geef je melding door op 09 364 65 00 of aan
het onthaal van het Administratief Centrum Sanitary. Dat
kan van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
We behandelen elke melding zo snel mogelijk. Soms kan
dit onmiddellijk, soms is er verder onderzoek nodig.
Je wordt altijd op de hoogte gebracht van de afhandeling
van je melding.
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Houd
inbrekers
buiten

tijdens de donkere
maanden

Wanneer breken dieven in?

Inbrekers slaan het vaakst toe in de vooravond. Niet ’s
nachts terwijl we slapen, zoals we wel eens denken. Zeker
tijdens de eindejaarsperiode, als het vroeg donker wordt,
is de vooravond voor hen ideaal. Bijvoorbeeld als we de
kinderen aan de schoolpoort ophalen of als we nog niet
terug zijn van het werk. Inbrekers zijn er dan zeker van dat
er niemand thuis is.

N

ovember en december zijn de favoriete maanden van
inbrekers. Mensen gaan vaker de deur uit tijdens de eindejaarsperiode en de mogelijke buit is ook groter.
Inbrekers gaan meestal volgens een vast patroon te werk.
Uit ervaring weten ze waar mensen de spullen verstoppen
die hen interesseren: geld, juwelen, computers en multimedia. Ze doorzoeken eerst de slaapkamer, daarna het bureau en de kasten boven. Pas dan beginnen ze aan de
woonkamer.

Hoe komen ze je woning binnen?

Via de deur of via niet goed afgesloten ramen. Ook de
verandadeur is meestal vrij gemakkelijk te openen als die
niet extra beveiligd is.

Hoe vermijd je inbraken?

Diepgevroren buit

Met deze goede gewoontes maak je het inbrekers lastig:
- Laat waardevolle voorwerpen nooit zichtbaar rondslingeren. Denk aan laptops, tablets of het hoverboard van
zoonlief. Berg ze op.
- Houd een inventaris bij van waardevolle voorwerpen en
noteer de serienummers. Houd ook de facturen bij als
aankoopbewijs.
- Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto.
Op die manier kan de politie jouw eigendommen
gemakkelijker aan jou teruggeven wanneer ze
teruggevonden worden.
- Zet de kartonnen verpakking van nieuwe toestellen niet
ruim op voorhand aan de deur, anders zien inbrekers al
snel wat ze bij jou kunnen stelen.
- Ga je weg? Doe altijd alle deuren en ramen op slot. Laat
je ramen niet op de kiepstand staan. Ook als je maar
even weg bent. Inbrekers hebben namelijk maar enkele
minuten nodig om hun slag te slaan.

Dieven hebben weinig tijd. Ze blijven maximum een paar
minuten in je woning. Verstop waardevolle zaken daarom
op de minst voor de hand liggende plaatsen. Verstop geen
geld tussen de ingevroren soep en kroketten in de
diepvriezer. Dat trucje is al lang bekend bij inbrekers. Verspreid het liever over verschillende plaatsen. Of beter nog,
zorg dat je niet te veel cash in huis hebt of stop het in een
verankerde kluis.
Andere af te raden verstopplaatsen zijn bureauladen en
kasten, juwelenkistjes in de slaapkamer of badkamer en de
onderste lade van kasten. Stop ook niets tussen kledij.
Daar wordt altijd eerst gezocht.
Kerstpakjes leg je beter niet al te zichtbaar onder de kerstboom, want een dief kijkt meestal eerst via het raam naar
binnen.
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- Help inbrekers niet door ladders en ander materiaal in
de tuin achter te laten. Doe ook het tuinhuis of het opberghok op slot: een gereedschapskist vormt de ideale
hulp als de dief een deur of raam probeert te forceren.
- Meld elke verdachte situatie in je straat of bij de buren
aan de politie.

Verdachte geluiden in huis?

Ben je thuis en hoor je verdachte geluiden? Dan volstaat
het meestal om het licht aan te steken of lawaai te
maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij
heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te
worden.

Verkeersongeval

Wat doe je als je toch oog in oog staat met een inbreker?
- Probeer kalm te blijven.
- Geef de inbreker wat hij wil.
- Vermijd een gevecht.
- Probeer de dader zo goed mogelijk te observeren. Zo
kun je de politie helpen met een goede beschrijving.
- Verwittig de politie zodra je kunt.
- Maak een lijst op van wat gestolen is.
- Geef de diefstal ook aan bij je verzekeringsmaatschappij.

Krijg ik een kopie van
het proces-verbaal?
Dat is niet mogelijk. De politie kan je alleen de gegevens

van de tegenpartij bezorgen (attest verkeersongeval) en
een kopie van je eigen verklaring. Je hebt altijd het recht
om een afschrift te vragen van jouw verhoor (niet van dat
van derden).
De politie zal het proces-verbaal aan het politieparket in
Oudenaarde bezorgen. Alleen de procureur des Konings
van het politieparket in Oudenaarde (Westerring 13B, 9700
Oudenaarde) kan de toelating geven om het dossier in te
kijken (of eventueel een kopie te nemen). Hiervoor kan jij
of je raadsman schriftelijk de toestemming vragen.
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Buurtinformatienetwerk

Samen voor veiligheid
Wil je zelf deelnemen aan een BIN? Heb je vragen over de
werking? Dan kun je terecht bij hoofdinspecteur Tim De
Brouwer: 09 364 47 30 of 053 60 70 80. Of stuur een mail
naar bin.zoheho@gmail.com.

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwer-

kingsverband tussen burgers uit een bepaalde buurt, de
politie en de lokale overheid. De drie pijlers van een BIN
zijn participatie, communicatie en preventie.

Meer informatie: www.lokalepolitie.be/5429, rubriek BIN.

De leden wisselen informatie uit en houden elkaar op de
hoogte van verdachte toestanden in hun buurt. Inwoners,
handelaars, bedrijven en organisaties worden zo betrokken bij de veiligheid in hun eigen omgeving.

Tip

Zie je iets verdachts?
Bel onmiddellijk het noodnummer 101.
Zo kan de lokale politie snel reageren.

Dat zorgt voor meer sociale controle en een groter
veiligheidsgevoel. En het helpt om inbraken, diefstallen,
criminaliteit en overlast te voorkomen.

Contact

Een BIN is uiteraard geen burgerwacht. Als BIN-lid stel je
zelf geen politiedaden, doe je geen patrouilles en treed je
nooit op in naam van de politie. Je geeft wel verdachte
feiten door aan de politie om misdrijven te helpen
voorkomen.

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
Voor dringende politietussenkomsten: noodnummer 101

In de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem
zijn 13 buurtinformatienetwerken actief:
- Zottegem: BIN Leeuwergem, BIN Strijpen, BIN Velzeke,
BIN Erwetegem, BIN Sint-Maria-Oudenhove, BIN
Bosveld, BIN Bevegem
- Herzele: BIN Hillegem, BIN Borsbeke
- BIN Sint-Lievens-Houtem
- Er zijn ook nog 3 buurtinformatienetwerken zelfstandigen (BINZ) voor Zottegem, Herzele en Sint-LievensHoutem.

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag doorlopend van 8 tot 20 uur
Zaterdag van 9 tot 17 uur. Zondag gesloten.
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BRANDWEER

Brandweerkalender

Meer
brandweer

Waarop moet je letten bij het plaatsen van rookmelders?

De brandweerzone Vlaamse Ardennen zoekt enthou-

dan je denkt

2020

siaste, sportieve mensen om zijn 420 parttime en
10 beroepsbrandweerlui te versterken.
Vrijwilliger zijn is een boeiende uitdaging. Het vergt veel,
zowel fysiek als mentaal. Maar de voldoening is groot.
De brandweer staat voor hulpverlening, daadkracht,
expertise en verbondenheid.

Wat moet je doen als je een wespennest hebt? Hoe
voorkom je een schouwbrand? De kalender 2020 van
Brandweer Post Zottegem is uit en hij staat vol nuttige
info om dicht bij de hand te houden!
Kwamen ze (nog) niet bij je langs en wil je graag een
exemplaar? Dan kun je een kalender aanvragen op
brandweerzottegem.be of via
vriendenkring@brandweerzottegem.be.
Een kalender kost € 4.

Interesse om je als parttime brandweerman of -vrouw in
te zetten voor de mensen van Zottegem? Je bent meer
brandweer dan je denkt! Neem een kijkje op
bvlar.be/vacatures/word-brandweerman en
ikwordbrandweer.be.
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BRANDWEER

Urban Trail
& Obstacle
Run
door en over
Zottegem

Op zondag 20 oktober organiseert Vriendenkring

Brandweer Zottegem zijn tweede Urban Trail & Obstacle
Run, een looptocht van 5 km of 10 km door de centrumstraten en door enkele historische Zottegemse gebouwen.
Aan het einde van de run kunnen de liefhebbers ook nog
enkele hindernissen trotseren in en rond het Egmontpark.
Zin om deze superleuke run op je palmares te zetten?
Schrijf je dan vlug in via brandweerzottegem.be. Twijfel je
nog tussen 5 km of 10 km? Je hoeft pas de dag zelf je
afstand te kiezen.
Inschrijven ter plaatse kan vanaf 13 uur. De looptocht start
om 15 uur in het Egmontpark.

Contact

Er is geen tijdsregistratie. Plezier maken is het enige wat
telt!

B

randweerzone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 Oudenaarde
055 31 15 60
info@bvlar.be
www.bvlar.be
Bel het noodnummer 112 voor dringende tussenkomsten
van de brandweer.
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Krassteen en
zitbank op
het Kruiswaterplein
Landschapsbeleving
in de Vlaamse
Ardennen
H

et landschap van de Vlaamse Ardennen is afwisselend,
uitdagend en veelzijdig. Met panoramische uitzichten en
een ruim aanbod aan natuurschoon en historisch erfgoed.
Hoewel de Vlaamse Ardennen een toeristische trekpleister zijn, worden die troeven nog te weinig uitgespeeld.

De belevingselementen op het Kruiswaterplein gaven intussen hun geheimen prijs. De kerk van Sint-Goriks-Oudenhove is o.a. opgebouwd uit heel wat streekeigen
steensoorten, zoals Balegemse zandsteen en ijzerzandsteen. Dat zijn de twee steensoorten die ook de centrale
elementen vormen van de zitbank. De mysterieuze
krassteen blijkt een blauwe hardsteen vol fossielen van
mariene oorsprong te zijn. Die verspreidt een vreemde,
penetrante geur wanneer je erin krast, omdat de kalksteen
zwavelhoudende mineralen bevat die vrijkomen bij het
krassen. De geur doet aan urine denken en heeft de steen
de naam ‘stinkkalk’ opgeleverd.

Het project Landschapsbeleving - een initiatief van
Toerisme Vlaamse Ardennen, Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen - wil
daar verandering in brengen.
Sinds kort kun je op verschillende plaatsen in de Vlaamse
Ardennen elementen in natuurlijke materialen en vormen
ontdekken die je aandacht vestigen op bijzondere en
typerende aspecten van het landschap.

In totaal zullen er een veertigtal belevingselementen te
ontdekken vallen in het landschap van de Vlaamse Ardennen. Een kaart met de locatie van alle elementen vind je
op www.landschapsbeleving.be.

Ook in Zottegem doken in juli plots twee van die
belevingselementen op. De krassteen en de zitbank op het
Kruiswaterplein prikkelden al snel de nieuwsgierigheid van
heel wat buurtbewoners en voorbijgangers. Maar een infobord met extra duiding ontbrak …
Daar hebben de initiatiefnemers een goede reden voor. Ze
willen de toeschouwers alle ruimte laten voor diverse gebruiksvormen en verhaallijnen.
14

DUURZAAMHEID

De 17
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
D

e duurzame wat? Dat is nog vaak de reactie wanneer
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) ter
sprake komen.

van het woord, met aandacht voor ecologische, sociale,
economische en culturele aspecten.
In tegenstelling tot de Millenniumdoelen, die voornamelijk gericht waren op het Zuiden, gelden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor elk land
wereldwijd. Ze richten zich op overheden, bedrijven,
universiteiten en wetenschappelijke instellingen,
verenigingen, organisaties en burgers, waar ook ter
wereld.

Onze wereld is voortdurend in beweging. Wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, is steeds meer voelbaar
bij ons en omgekeerd. In deze mondiale samenleving is
onze gemeente, ons land, ons continent op een complexe
manier verweven met alle uithoeken van onze aardbol. Die
verbondenheid brengt overal ter wereld opportuniteiten
en uitdagingen met zich mee. Denk maar aan de toenemende contacten via sociale media, de klimaatopwarming
en migratie.

Ook stad Zottegem werkt in zijn beleid met deze
duurzame doelstellingen.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties bieden een kader om met een mondiale
samenleving om te gaan. Het is een set van 17 doelstellingen die wereldwijd duurzame ontwikkeling nastreven
tegen 2030. Het gaat om duurzaamheid in de brede zin

Meer info over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vind je op www.sdgs.be.

15

DUURZAAMHEID

Landschap
Doorgrond

Streekmotor23

10 jaar archeologisch
onderzoek in
Zuid-Oost-Vlaanderen

Dien je project in
tot 18 november

V

ia recente opgravingen, levendige reconstructies van
sites en opmerkelijke objecten uit de regio brengt de
archeologische dienst van intercommunale SOLVA de intrigerende relatie tussen mens en omgeving in beeld. In de
voetsporen van de prehistorische jagers-verzamelaars in
Ruien, de Gallo-Romeinen uit de Spelaan in Leeuwergem
en de middeleeuwse boeren in de Dendervallei ontdek je
hoe achter een van de mooiste regio’s van Vlaanderen een
geheel eigen verleden schuilgaat.

H

eb jij of heeft jouw vereniging een projectidee voor je
buurt en wil je de uitdaging aangaan om hiervoor een
crowdfundingcampagne te voeren? Dan is Streekmotor23
misschien iets voor jou.
Streekmotor23 steunt sociale en groene initiatieven in
Zuid-Oost-Vlaanderen die inzetten op de omgeving en die
het welzijn van inwoners bevorderen. De projecten doorlopen eerst zelf een crowdfundingcampagne. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag tot € 5.000.

Wanneer: vanaf 10 november
Waar: Provinciaal Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2
Reserveren: pamzov@oost-vlaanderen.be of 09 360 67 16

In totaal werden met de steun van Streekmotor23 al
18 concrete projecten gerealiseerd van 2017 tot 2019.
Een van die geselecteerde projecten in 2019 was Voedseltuin Rijkbos, een sociaal-ecologisch samentuinproject
waarbij zowel kwetsbare doelgroepen als bewoners uit de
omgeving vrijwillig komen werken in een collectieve
voedseltuin met moestuin, eetbare bostuin, dieren etc.
Dit najaar selecteert Streekmotor23 nieuwe projecten. En
misschien is jouw project daar wel bij! Tot en met 18 november kan je jouw projectidee indienen.
Meer informatie? Kom naar de infoavond op 9 oktober om
20 uur in Ronse, Veemarkt 27 (inschrijven: info@streekmotor23.be). Of surf naar www.streekmotor23.be.
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Actieplan
asbestafbouw
Asbestinfo.eu
D

e schadelijke gevolgen van het vroeger veel gebruikte
asbest zijn al tientallen jaren gekend. Toch komt asbest
nog voor in meer dan 70% van alle niet-gerenoveerde
gebouwen. Veroudering en verwering maken zo van de
aanwezigheid van asbest in je woning een steeds groter
risico.
In 2018 keurde de Vlaamse regering daarom het Actieplan
Asbestafbouw goed. Het doel: een volledig asbestveilig
Vlaanderen tegen 2040 met daarbij tal van positieve effecten, zoals energiezuinig bouwen, het hergebruiken van
‘cleane’ bouwmaterialen, een gezondere levensomgeving
en meer vrije ruimte.

5.000
herbruikbare
bekers

Waar komt asbest vandaan? Hoe herken ik asbest? Wat
als mijn woning asbest bevat? Alle antwoorden vind je op
asbestinfo.eu, het centrale online platform over asbest in
Vlaanderen.

S

tad Zottegem kocht 5.000 herbruikbare bekers aan. Het
doel is om de bekers in te zetten op de eigen stadsevenementen en om ze ook uit te lenen aan de lokale verenigingen en organisaties voor hun activiteiten. Zo willen we de
plastic afvalbergen van wegwerpbekers bannen uit onze
stad.
De bekers werden midden augustus geleverd en al
meteen gebruikt op het fiets- en wandelevent OostVlaanderens Mooiste (31/8 & 1/9) en op het duurzame
familiefestival Bombelbas (6/9 & 7/9).

Contact
Milieudienst

De feedback van die organisaties zullen we gebruiken om
een reglement op te stellen voor het ontlenen van de
bekers.
Wil je ze nu al ontlenen? Contacteer dan de milieudienst:
milieudienst@zottegem.be.

Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 65 13
milieudienst@zottegem.be
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Week
van de
Mobiliteit
Van 16 tot 22 september 2019 is het de Week van de

Bevraging (gedeelde) mobiliteit

Mobiliteit.

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit lanceert de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
samen met Autodelen.net en KVLV een bevraging over
mobiliteit in je buurt.

Promotie van het Fietspunt

Ook dit jaar zetten we tijdens de Week van de Mobiliteit
het Zottegemse Fietspunt in de schijnwerpers. Zoals
steeds kun je er dan terecht voor het labelen van je fiets,
voor een fietsdiagnose aan de hand van een fietscontrolekaart en voor kleine fietsherstellingen (zoals het
plakken van een band, herstellen van het licht). Maar er
zullen ook enkele extra acties georganiseerd worden.
Volg de website voor meer nieuws:
www.fietsenwerk.be/nl/zottegem-265.htm

Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteitsdebat?
Dan is dit je kans!
Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt
nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop
we via een enquête bij alle inwoners een antwoord willen.
Met die informatie kunnen we aan slag om na te denken
over de mobiliteit van morgen.

Op zondag 22 september is het Fietspunt uitzonderlijk
open voor de autovrije zondag, het slotevent van de
Week van de Mobiliteit. Je kunt er dan gratis je banden
laten oppompen. Bovendien is er een verkoop van goede
tweedehandsfietsen met zes maanden garantie.

Deelnemen aan de enquête kan via:
www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt
Je kunt een waardebon van € 50 winnen.

Strapdag

Op vrijdag 20 september is het opnieuw Strapdag. Die dag
worden alle leerlingen aangemoedigd om te voet of met
de fiets naar school te komen. Veel Zottegemse scholen
ondersteunen het initiatief ook met leuke acties. Luister
dus zeker bij de school van jouw kind(eren) hoe je kan bijdragen aan een succesvolle editie van de Strapdag.
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Met de buren picknicken op straat. Een voetbalwedstrijdje
met de buurjongens en -meisjes. Een rustige wandeling in
het centrum. Touwtje springen, hinkelen, rolschaatsen,
skaten … Op autovrije zondag krijg je er alle ruimte voor!

We palmen de straten in!

Ook de stad organiseert natuurlijk een aantal activiteiten,
zoals de rainbow run, pimp je parking en een wereldrecordpoging grootste vingerverfschilderij.

Op zondag 22 september van 12 tot 18 uur bannen we de
auto’s even uit ons centrum en zijn de straten helemaal
van de wandelaars, fietsers, sporters, buurtbewoners en
spelende kinderen.

Kom je op autovrije zondag naar ons centrum? Kom dan
zelf ook autovrij!
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Contact
M

obiliteit en verkeer
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem
09 364 64 94
mobiliteit@zottegem.be
maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur

Verkeersmaatregelen

Het centrum blijft volledig autovrij van 12 tot 18 uur.
Er is een parkeerverbod vanaf 10 uur.
De parkings in de autovrije zone mag je niet gebruiken
tussen 10 en 18 uur. Parkeren kan op de parkings net
buiten het centrum: De Muze (Beislovenstraat), OCMW
(Deinsbekestraat), Ledebergstraat, Lyceumstraat, Heilig
Hartplein, Bevegemse Vijvers en Désiré Van Den Bosschestraat. Woon je in het centrum, dan vragen we je om
je wagen in de garage te zetten of op één van deze parkings te plaatsen op zaterdagavond of ten laatste op
zondag vóór 10 uur.

Parkeerwinkel

De bussen verhuizen die dag naar de achterkant van het
station. Het ziekenhuis is bereikbaar via de Broeder Mareslaan en via de Godveerdegemstraat.

Meerlaan 48, 9620 Zottegem

Rainbow Run

Openingsuren:
- Maandag van 14 tot 19 uur
- Dinsdag van 9 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur
- Vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
09 360 48 77 - parkeren.zottegem.be@streeteo.com

Doe mee aan de leukste en kleurrijkste looptocht van
5 km!
Start: 13.30 uur - festivalweide Bevegemse Vijvers
Aankomst: Egmontpark
Tickets: € 5, reserveren via webshop.zottegem.be

Meer info over parkeren in Zottegem:
be.streeteo.com/nl/Cities/ZOOW

Pimp je parking

Digitaal meldpunt Streeteo (vragen en klachten):
be.streeteo.com/nl/home/contact

Ontdek de creatieve mogelijkheden van een parkeervak.
Waar: van 13 tot 17 uur in de Stationsstraat

Wereldrecord
grootste vingerverfschilderij

We maken een reuzegrote Egmont met vingerverf en verpletteren het wereldrecord!
Waar: om 13 uur op de Markt
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Parkeren in Zottegem
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Parkeren
in onze stad

De dienst verkeer stelde met de parkeerfirma Streeteo

- Per halve dag heb je recht op 15 minuten gratis parkeren.
Een ticket nemen is verplicht. Volg hiervoor de instructies op de parkeerautomaat.
- In de betalende centrumstraten moet je tot 18 uur
betalen om te parkeren. In de straten rondom het
ziekenhuis is dat tot 20 uur. Twijfel je? Via de infoknop
op de parkeerautomaat kun je de betaaluren lezen.
- Van 13 tot 14 uur mag je gratis parkeren in de betalende
zones.
- In de blauwe zone moet van 9 tot 18 uur de Europese
schijf voorliggen. Je kunt maximum twee uur parkeren
met de blauwe schijf.
- Op zondag, op wettelijke feestdagen en op 11 juli
(Vlaamse feestdag) mag je overal in Zottegem gratis
parkeren.

een nieuwe parkeerfolder samen. De folder bevat een
handig parkeerplan met de geldende parkeertarieven en
-zones in het centrum. Hij geeft ook info over de aanvraag
van een bewonerskaart, de parkeerwinkel, retributies, ...
Je kunt een folder krijgen in het Administratief Centrum
Sanitary of bij de parkeerwinkel. Raadpleeg de folder digitaal op zottegem.be/parkeren.

Enkele parkeertips

- In Zottegem kun je betalen met munten, betaalkaart, via
de app en via sms: handig!
- Geef altijd alle cijfers en letters van de nummerplaat in,
zonder spaties of streepjes. Bijvoorbeeld: 1XYZ123.
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BIBLIOTHEEK

Gezellig
voorleesuurtje

CoderDojo
Zottegem

in het
voorleesschuurtje

Leer gratis
programmeren

Nu het schooljaar weer gestart is, verwennen onze voorleesdames je graag opnieuw met prachtige verhalen en
leuke knutsel- of kleuractiviteiten.
Gratis en voor alle leeftijden!

Data

O

ok in het najaar kunnen meisjes en jongens van 7 tot
18 jaar gratis leren programmeren bij CoderDojo op de
boekenzolder van de bibliotheek.

Tweewekelijks op woensdag van 15 tot 16 uur.
- 11 september 2019
- 25 september 2019
- 9 oktober 2019
- 23 oktober 2019
- 6 november 2019
- 20 november 2019
- 4 december 2019
- 18 december 2019

Data

Een keer per maand op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.
- 21 september 2019
- 19 oktober 2019
- 23 november 2019
- 21 december 2019

Waar

Info en inschrijvingen: zottegem.coderdojobelgium.be

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

Sluiting bib
van 30 september
tot 14 oktober
V

laanderen zet volop in op een nieuw centraal uitleensysteem: het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Dit EBS
is kostenbesparend, het vergemakkelijkt de samenwerking
tussen bibliotheken en het zal ook de dienstverlening verbeteren.

Creëer een
leescultuur
op school

Om de omschakeling mogelijk te maken, sluiten alle OostVlaamse 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 in die
periode niet mogelijk. Om boetes te voorkomen, passen
we de uitleentermijn automatisch aan.

Workshop
voor leerkrachten

Medicinale
cannabis

Deze workshop focust op het bevorderen van een stimulerend leesklimaat op school.

Dat kan onder meer via een uitnodigend boekenaanbod,
via het aanmoedigen van vrij lezen, via het opzetten van
gepaste activiteiten en initiatieven rond lezen, via een
leesgemeenschap waarin kinderen hun leeservaringen
delen, via voorbeeldfiguren etc.

Meer dan
een medische kwestie

Tijdens de workshop krijg je inzicht in wat echt werkt aan
de hand van concrete, gebruiksklare praktijkvoorbeelden.
Je ontdekt ook wat bibliotheken in dit verhaal kunnen
betekenen.

C

annabisgebruik bevindt zich nog steeds in een grijze
zone. Recreatief gebruik is illegaal. Rond medisch gebruik
bestaat nog geen hanteerbare wetgeving. Het wetenschappelijk bewijs is er. Patiënten die getuigen over het
effect op hun leven zijn er ook. Maar de legaliteit om het
vrij te kunnen gebruiken ontbreekt nog in België.

De workshop wordt gebracht door Stefan Bosmans van
Lettererf i.s.m. Regiobib Route 42.
Wanneer: woensdag 18 september om 13.30 uur in de bib.
Inschrijven: be.ticketgang.eu/event.php?key=74569
Prijs: € 10

Lezing door Patrick Dewals.
Organisatie:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Route 42,
Bibliotheek Zottegem
Wanneer:
7 november 2019 van 19.30 tot 22 uur in de bib
Inschrijven:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Sint-Annastraat 8 - 09 330 21 30 - vlad@vormingplus.be
Info: www.vormingplus-vlad.be
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Sterren en
planeten
Naar boven kijken
in verwondering

Kijk jij ’s nachts wel eens naar boven om je te verbazen

Wanneer: telkens van 19.30 tot 22 uur op
- Donderdag 21 november 2019
- Donderdag 28 november 2019
- Donderdag 5 november 2019
- Datum vierde sessie: in overleg met de groep

over de uitgestrektheid van ons heelal en de vele sterren?
Wil je jouw kennis over het heelal op een eenvoudige
manier uitbreiden? Ben je benieuwd hoe je bekende sterrenbeelden en planeten aan de hemel kunt terugvinden?
Of hoe je met een telescoop werkt?

Prijs: € 40 - sociaal tarief: € 8

Deze rijk geïllustreerde cursus is geschikt voor iedereen
die zelf wil observeren, met kleine of grote hulpmiddelen.

Inschrijven: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Sint-Annastraat 8 - 09 330 21 30 -vlad@vormingplus.be

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Route 42, Bibliotheek Zottegem

Info: www.vormingplus-vlad.be
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Selfmade
winter
pop-up

Het Groot
Dictee
Heruitgevonden

in de bib

B

en je een liefhebber van taal en heb je zin in een avond
plezier? Dan is Het Groot Dictee Heruitgevonden iets voor
jou! Het is een gevarieerd taalspel, speelser dan het oude,
bekende dictee. Spelling blijft een onderdeel, maar slechts
één alinea is een traditioneel dictee. En dat zit niet volgepropt met de meest ongebruikelijke woorden die mijlenver afstaan van het dagelijkse taalgebruik.

I

n december vindt de wintereditie van de Selfmade Popup plaats: een marktje met zelfgemaakte artikelen tussen
de boeken van de bib.
Wil jij je selfmade producten hier ook verkopen? We zijn
op zoek naar standhouders! Wij zorgen voor de tafels en
de (kerst)sfeer.

Het tweede deel is een dictee in spelvorm. Door de juiste
schrijfwijze te kiezen uit verschillende mogelijkheden
sprokkel je letters waarmee je een zo lang mogelijk woord
vormt. Beide onderdelen leveren een winnaar op. Bij gelijk
resultaat spelen we verder …

Inschrijven kan tot 17 november. De plaatsen zijn beperkt.
Wanneer: zaterdag 14 december 2019 van 10 tot 17 uur
Info en inschrijvingen: selfmade@zottegem.be,
09 364 64 11 of kom langs in de bib
Kostprijs voor standhouders: € 5 inschrijvingskost + € 5
waarborg
Gratis toegang.

Het mag duidelijk zijn: dit is een dictee voor een breed
publiek. Heb je geen zin om deel te nemen, maar wil je
toch komen kijken? Ook supporters zijn welkom!
Wanneer: vrijdag 6 december van 20 tot 22 uur in de bib
Meer info: bibliotheek@zottegem.be of 09 364 64 11
Deelnemen is gratis.
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#nietaankindengezin
verklappen
Lezing Hanne Luyten
H

anne Luyten heeft drie kinderen. Drie zelfgemaakte, relatief goed gelukte exemplaren. En bij drie stopt het ook.
Het nest is vol, haar hart en de semiverplichte monovolume ook. Dit in schril contrast met de bankrekening en de
ijskast. Hanne neemt het moederschap zoals het komt, en
gaat daarbij meer dan eens roemloos ten onder. Het ouderschap blijkt een geweldig ingewikkeld vraagstuk te
zijn, met maar één gegeven: iedereen doet maar wat.
Al blijken sommige ouders daar al wat beter in dan
andere.

Contact

Hanne beschreef haar flaters doodeerlijk in haar debuutboek #nietaankindengezinverklappen, dat in januari 2019
op de wereld werd losgelaten en ondertussen al aan een
vierde druk toe is.

B

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

Wat volgde was een feest der herkenbaarheid voor menig
moeder en vader, maar vooral een collectieve zucht van
opluchting die enkel kan omschreven worden als
#parentsunited. Hanne doet in deze lezing de meest
waanzinnige dingen uit haar boek nog een keertje uit de
doeken. Want praten is geweldige traumatherapie, maar
bovenal gewoon ook keigezellig.
Organisatie:
Bib Zottegem i.s.m. MiniMinoe: www.miniminoe.com
Wanneer:
donderdag 17 oktober 2019 van 20 tot 21.30 uur in de bib
Inschrijven: info@miniminoe.com
Prijs: € 5
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IN BEELD
ONZE ZOTTEGEMSE ZOMER

Jazz Zottegem at

Lokaal dienstencentrum Egmont
Beach Party (27/06)

Dagverzorgingscentrum Egmont
Beach Bar (27/06)

the bib (15/6 & 16
/6)

lgemse
Folklore - Ette
or
vo
m
eu
us
M
06)
op bezoek (01/
Retrofietsers

Woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Egmont supporteren voor
de renners tijdens De GP Stad Zottegem (20/8)

Rock Zottegem (5/7 & 6/7)

ZIBO - Een grote vakanti

e vol speelplezier
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IN BEELD
ONZE ZOTTEGEMSE ZOMER
Woonzorgcentrum Egmont – Uitstap Brielmeersen (17/7)

- Zomerpicknick
Lokaal dienstencentrum Egmont
7)
(18/
voor mantelzorgers

Petanquetornooi voor senioren (13/8)
Lokaal dienstencentrum Egmont
Cocktailworkshop (1/8)

11 juli: Vlaanderen feest!
Toffe activiteiten met
Gr

abbelpas

elrijk
speelplein ‘t Hem
Zalig ravotten op

Dagverzorgingsce
ntrum Egmont
Tour de France (2
6/07)

Avontuurlijke sportkampen
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CC ZOETEGEM

Nieuw
seizoen
Eind september start een nieuw cultuurseizoen in

CC Zoetegem. Met namen als Roosbeef, Xander De Rycke,
Maaike Cafmeyer, Bas Birker, Tiny Legs Tim, Johan Heldenbergh, Circus Ronaldo, Maaike Ouboter, Jens Dendoncker,
De Piepkes, Lady Linn en Jean Blaute kozen we opnieuw
voor een mix tussen theater, humor en muziek. Het
volledige programma vind je op www.cczoetegem.be. Je
kunt er ook tickets bestellen.
Een greep uit het aanbod …

Exclusieve trip naar S.M.A.K. Gent

Roos Rebergen (ROOSBEEF)
en Sun Sun Sun Orchestra

21 september 2019

In 2013 wordt Roos Rebergen uitgenodigd door het
strijkkwintet Sun Sun Sun voor een eenmalig concert.

We nemen je mee naar het S.M.A.K. voor een super-deluxe cultuuruitstap. We bekijken er samen met een
S.M.A.K.-gids de overzichtstentoonstelling De Collectie,
Highlights for a Future waarna het theatercollectief
SKaGeN speciaal voor ons de voorstelling Till it's over
speelt.

Roosbeef met haar Hollandse, felroze, soms schreeuwerige, maar altijd poëtische rock-'n-roll. Sun Sun Sun: altijd
op zoek naar muzikale uitdagingen buiten de klassieke
vijver. Het bleek de perfecte combinatie.

De tentoonstelling telt ongeveer 200 werken uit de
collectie die, net als bij de opening in 1999, het volledige
museumgebouw beslaan. Met deze tentoonstelling wil
S.M.A.K. vooral naar het heden en de toekomst kijken.
Iconische werken van Panamarenko, David Hammons,
Michaël Borremans, Francis Bacon, Dara Birnbaum, Marc
Manders en Luc Tuymans worden afgewisseld met minder
bekende parels.

Na twee jaren van bezinning is Roos nu als herboren
teruggekeerd uit Amerika en heeft ze met Sun Sun Sun de
draad enthousiast weer opgepikt. Het resultaat is verrassend en rijk geschakeerd: Roosbeef-klassiekers op
kamermuziekformaat, nieuwe ideeën en Sun Sun Suninstrumentals in combinatie met haar beklijvende poëzie.
Roos Rebergen (zang), Jeroen Baert (viool), Yumika
Lecluyze (viool), Karel Coninx (altviool), Seraphine Stragier
(cello), Tim Vandenbergh (contrabas), Antoon Offeciers
(piano)

Till it's over is een cross-disciplinaire samenwerking tussen
het theatercollectief SKaGeN en de Amerikaanse schilder,
action painter en beeldend kunstenaar Richard Jackson
rond de thema's burgeroorlog, tederheid en wraak.
Prijs: € 40, inclusief busvervoer, toegang tot het S.M.A.K.,
gidsen, theatervoorstelling, hapje en drankje.

Wanneer: 26 september 2019
Prijs: € 17 | € 15 (-26/+60)
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Club Kapel: MAUGER

Club Kapel, het concertlabel van CC Zoetegem, presenteert je fijne muziek op het altaar van een inspirerende locatie in Zottegem, de Congregatiekapel. Zowel bekende
namen als te ontdekken artiesten spelen de pannen van
het kapeldak. Ondertussen geniet je van een drankje.
Muziek die de oren streelt, het verstand prikkelt en het
hart een sprongetje doet maken. Dat is MAUGER, het
geesteskind van Mauger Mortier. Met Jan Duthoy, Jakob
Nachtergaele (tien jaar dienst bij Absynthe Minded) en
Matthias Debusschere (ex-Sioen) vond hij gelijkgestemde
zielen.
Less is more bij MAUGER. De vier brengen hun uitgepuurde indiepop zonder franjes, met eenvoudige maar rake
arrangementen en sublieme melodieën. Eels, Bon Iver,
Phosphorescent en Nits komen voor de geest.
De singles Streets Run Dry en Route du Soleil waren al te
horen op Radio 1 en brachten MAUGER naar festivals en
muziekclubs over het hele land.

Wagenaar (muziek). Met de medewerking van: gemeente
Utrecht, BNG Cultuurfonds, Carel Nengerman Fonds, Circunstruction, Werkplaats Diepenheim, ZIMIHC theater
Zuilen, jeugdcircus Bon Bourgon.

Mauger Mortier (zang/gitaar), Jan Duthoy (gitaar/keys),
Jakob Nachtergaele (drums), Matthias Debusschere (bas).

Wanneer: 13 oktober 2019
Prijs: € 8 | € 5 (-26/+60)

Wanneer: 5 oktober 2019
Prijs: € 12 | € 10 (-26/+60)

Ciné Local: volledig programma bekend

Dinsdagavond is naar goede gewoonte filmavond bij
CC Zoetegem. Laat je verrassen door onze selectie. Zowel
hedendaagse, bekende als minder bekende films uit
binnen- en buitenland staan op het programma. Geniet
van een unieke filmervaring in Zottegem! Het volledige
programma vind je op www.cczoetegem.be.

Familievoorstelling: Villa Verdraaid

Welkom in de magische wereld van Villa Verdraaid. Waar
tafels dansen, hoedjes vliegen en de vlucht van kegels op
ieder moment op stop kan worden gezet …

Openingsfilm: Green Book op dinsdag 24 september 2019
Buitenwipper 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 Verenigde Staten 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 langzaam
aan een unieke vriendschap tussen de twee.

Wietske Vogels en Guido van Hout bundelen hun krachten
in deze vrolijke voorstelling die theater en circus samenbrengt. Wietske heeft een passie voor ringen en Guido
jongleert met van alles en nog wat. Samen spelen zij op
hoog niveau met de zwaartekracht en maken ze elkaar als
broer en zus graag het leven zuur.
Voor iedereen vanaf 4 jaar.
Wietske Vogels en Guido van Hout (spel en concept),
Lotte Rosier en Megan Reid (regie/dramaturgie), Arthur
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Cultuurraad
Zottegem
zoekt nieuwe leden

Beheerraad
bibliotheek
en CC
Zoetegem

I

edere zes jaar, telkens na de verkiezingen, wordt de
cultuurraad van Zottegem opnieuw samengesteld.
De cultuurraad adviseert het stadsbestuur op vlak van
lokaal cultuurbeleid.
Ben je actief in het culturele verenigingsleven van onze
stad en wil je meedenken over wat anders kan? Wil je als
cultuurdeskundige graag je stem laten horen over het
lokale cultuurbeleid? Kortom, heb je een hart voor cultuur? Dan ben je een geknipte kandidaat voor de cultuurraad!

zoekt leden

Interesse? Stuur je kandidatuur voor 30 september naar
cultuurcentrum@zottegem.be.

POP-UP
ticketstore

CC Zoetegem en de stadsbibliotheek worden in hun

werking ondersteund door een eigen beheerraad. Ook de
komende jaren rekenen we graag op de inzet en de
deskundigheid van hun gebruikers om de werking en het
beleid mee vorm te geven.
Wat is er nieuw? Vanaf nu zal er één beheerraad zijn voor
CC Zoetegem en de bibliotheek samen.

UiTbalie op de Markt
van Zottegem!

Ben je een fervent lezer en bezoek je geregeld de bib? Of
geniet je regelmatig van een avondje film, theater of een
concert in CC Zoetegem? Woon je in Zottegem en kun jij
je af en toe vrijmaken om samen met anderen na te
denken over de toekomst van beide organisaties?

B

egin oktober sluit de bibliotheek van Zottegem even de
deuren. Omdat de UiTbalie van CC Zoetegem in de bibliotheek gehuisvest is, organiseert CC Zoetegem tijdens
de sluiting een pop-up ticketverkoop op de markt van
Zottegem. In onze pop-up ticketstore kan je terecht voor
tickets en info over alle voorstellingen in ons cultuurcentrum. Uiteraard zorgen we voor een fijne omkadering
en sfeer!

Stel je dan kandidaat voor de beheerraad bibliotheek en
CC Zoetegem! Stuur voor 30 september een e-mail naar
inge.vandermeiren@zottegem.be en laat ons weten
waarom je graag lid zou worden van deze beheerraad.

Kom je ook even langs?
Wanneer:
- Maandag 30 september en 7 oktober van 14 tot 17 uur
- Dinsdag 1 oktober en 8 oktober van 9 tot 12 uur
- Woensdag 2 oktober en 10 oktober van 16 tot 19 uur
31

CC ZOETEGEM

Cultuurcafé
Foyer
zoekt nieuwe uitbater

Derde
Gruute
Zottegem
Kwies

Het stadsbestuur en de eigenaars bereikten in mei een

akkoord over een verlenging van het huurcontract van
zaal Rhetorica en cultuurcafé Foyer met vier jaar, tot
30 juni 2025.
Ook de concessie van het cultuurcafé werd op 14 augustus opnieuw opengesteld voor diezelfde termijn.

Lijkt het jou wel iets om de nieuwe uitbater te worden
van Foyer? Je kandidatuur indienen kan nog tot 13 september.
De bedoeling is om de deuren te kunnen openen bij de
start van het nieuwe cultuurseizoen.

O

p vrijdagavond 20 september organiseert Cultuurwerking Sotteghem voor de derde keer zijn gesmaakte
Zottegem Kwies.

Contact

Een kwis vol weetjes over de Egmontstad, haar spreektaal,
haar streekproducten en haar inwoners, vergezeld van bijpassende hapjes en drankjes ... Gezelliger kan het niet worden. En iedereen neemt altijd een aandenken mee.

CC Zoetegem

Hospitaalstraat 18-20
09 364 64 56
cultuurcentrum@zottegem.be
Op afspraak

Waar: OC Strijpen, 20 september vanaf 20 uur
Inschrijven: via een overschrijving van € 10 op de rekening
van Cultuurwerking Sotteghem, IBAN BE07-3631-6267-1666.
Vermeld Zottegem Kwies en je ploegnaam. Maximaal vier
personen per ploeg.
Inlichtingen: olivier.van.rode@pandora.be
Zot va Zottegem? Tan meugde da nie missen!

UiTBalie (ticketverkoop)
Kasteel van Egmont
09 364 69 33
uitbalie@zottegem.be
Maandag van 14 tot 17 uur
Dinsdag van 9 tot 12 uur
Woensdag van 16 tot 19 uur
Online tickets kopen: webshop.zottegem.be
32
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Intergenerationele
honkvastheid

in Zuid-OostVlaanderen 1600-1900

E

en historisch onderzoeksproject van Cultuurwerking
Sotteghem in samenwerking met stad Zottegem en het
Centrum voor Streekgeschiedenis (CVS).

In hoeverre bleven onze voorouders van generatie op
generatie op hetzelfde hof wonen? In hetzelfde gehucht?
In hetzelfde dorp? Of omgekeerd, in hoeverre gingen ze
elders hun heil zoeken? Wie was honkvast, wie niet? Zien
we patronen van verandering over tijd en plaats?

Geschiedenis saai? Als je een reeks namen en data
vanbuiten moet leren, dan wel, ja. Maar wat als je met
levende geschiedenis in aanraking komt? Als je gewone
mensen enkele honderden jaren geleden dezelfde kleine
dingen ziet doen die ook wij dagelijks doen? Dan wordt
het boeiend. En vaak wordt het een passie!

Ambitieuze vragen. Die jullie gaan beantwoorden!

De voorbereiding …

In het najaar van 2019 organiseren we enkele lessen:
1. We beginnen met de vraag: ‘Wat is historische kritiek?’
2. Dan gaan we oud schrift lezen. Want de meeste
gegevens werden natuurlijk met de hand geschreven.
3. Een derde les gaat over het transcriberen van teksten.
4. In les 4 staan we stil bij de correcte statistische verwerking van resultaten.
5. In de laatste les leren we alles over bronverwijzing.
6. Als afsluiter gaan we naar het Gentse Rijksarchief: om er
wegwijs te worden, om ons in te schrijven en om het
zalige gevoel te ervaren de ‘bronnen van weleer’ eigenhandig in te kijken.

Wil je graag mee het verleden van je voorouders uitpluizen? Wil je de geschiedenis, de échte geschiedenis van
je dorp mee ontsluiten? Wil je graag ervaren hoe je fake
news kan ontmaskeren? Hoe informatie zowel versterkend als ontkrachtend kan werken voor een hypothese?
Kortom: wil je zien hoe geschiedenis leeft? Dan is dit je
kans!

Ambitieus meerjarenproject

Cultuurwerking Sotteghem zet de positieve ervaringen
van de paleografiecursussen in 2017 en 2018 verder in een
nieuw, ambitieus meerjarenproject. Doel: tegen 2025 een
publicatie uitbrengen over ‘Intergenerationele honkvastheid in Zuidoost-Vlaanderen tussen 1600 en 1900’.

Het echte werk!

Na de lessen begint het echte werk. Elke deelnemer zal de
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Praktisch

gemeente of het dorp van zijn keuze bestuderen aan de
hand van:
- Parochieregisters 1600-1900
- Akten van de burgerlijke stand 1800-1900
- Communicantenlijsten
- Conscriptie/militieregisters 1798-1900
- Volkstellingen (Jaar IV (1796), 1848, ...)
- Staten van Goed (1600-1800)
- Kadaster (1800-1900)
- Gemeentelijke rekeningen (1600-1800)
- Andere documenten: belastingen? Inschrijvingen in de
gemeente? Etc.

Initiatielessen in de Raadzaal van het stadhuis, telkens op
dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur:
- 17 september 2019
- 1 oktober 2019
- 15 oktober 2019
- 5 november 2019
- 19 november 2019
Kostprijs: € 50 per jaar. We hebben minimaal 10 deelnemers nodig om het onderzoek op te starten.
Inschrijven: via overschrijving op de rekening
BE07-3631-6267-1666 van Cultuurwerking Sotteghem, met
vermelding ‘Inschrijving historisch onderzoeksproject’
Inlichtingen: olivier.van.rode@pandora.be

Uiteraard vergeten we het werk niet dat anderen al vóór
ons deden en maken we ook een literatuurstudie.
Alles wordt minutieus getranscribeerd en geregistreerd.
Maandelijks komen we samen op het CVS om onze bevindingen te bespreken.

Contact

Statistische verwerking en publicatie

Vanaf 2022 beginnen we aan de statistische verwerking.
1. Gezinsfiches opstellen per generatie (waarbij de gezinnen die in 1600 bestonden generatie 1 vormen, de
daaropvolgende 2 en zo verder
2. De welstand van de individuele gezinnen vaststellen
(per gezinsfiche)
3. De woonplaats(en) van de gezinnen registreren
4. De verhuizingen of de honkvastheid registreren (per
gezinsfiche)

C

entrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1,
09 364 64 57 of 09 364 64 58, cvs@zottegem.be
Openingsuren: elke werkdag op afspraak tussen 9 en
12 uur en tussen 14 en 16 uur.

Daarna volgt de interpretatie van de resultaten per
gemeente/dorp en in het algemeen.
En dan is het einddoel in zicht … In 2025 publiceren we
samen ons onderzoek in het jaarboek van het Zottegems
genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde.
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Hij komt,
hij komt …

die lieve, goede Sint
Op zaterdag 23 november komt de Sint met zijn Pieten

Syntherklaas - STIJN & Jaak Vandeputte

aan in Zottegem. Ben jij er ook bij om hem te verwelkomen?

Een authentieke familieshow waarin zowat alle Sinterklaasklassiekers de revue passeren. De twee muzikanten
doen dat met instrumenten (vandaar de ‘y’ en ‘th’ in Syntherklaas), humor en hun eigen fantasie. Eenvoudig maar
eigenzinnig. Hun interpretatie is soms nauw aansluitend bij
de versies die we kennen van vroeger, dan weer bijzonder
fris, origineel en speels.

De Sint komt rond 13.35 uur met de trein aan in het station
van Zottegem en begroet er alle kinderen op het perron.
Vanaf 14.45 uur trekt hij met zijn Pieten door het centrum
van Zottegem. Om 16 uur zal de Sint alle kinderen toespreken vanop het balkon van het stadhuis en hij heeft
ook nog een verrassing …

Hij komt, hij komt, dus zorg dat je erbij bent!
- Woensdag 4 december om 15 uur in CC Zoetegem
- Tickets: € 4
- Reserveren: webshop.zottegem.be,
uitbalie@zottegem.be, 09 364 69 33
- Info: cczoetegem.be

We zijn benieuwd of er dit jaar opnieuw geen stoute
kinderen zijn!
Nog meer Sinterklaas? Kom dan op woensdagnamiddag
4 december kijken naar Syntherklaas, een hartverwarmende
show voor groot en klein.
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Proeven
van kunst
op school

De Zottegemse academies voor deeltijds kunstonder-

Nieuwe vestigingsplaats SABK
in De Smidse

wijs lanceren dit schooljaar een aantal nieuwe initiatieven om kinderen warm te maken voor kunst, door ze op
school te laten proeven van de vele kunstvormen uit het
kunstonderwijs.

Bij de start van het nieuwe schooljaar opende SABK Zottegem een bijkomende vestigingsplaats voor de eerste
en de tweede graad beeldende kunsten in de stedelijke
basisschool De Smidse.
Zo kan de academie een breder publiek bereiken en
kunnen schoolkinderen aansluitend op hun schooldag
en zonder verplaatsing deelnemen aan de lessen
beeldende kunsten.

Kunstkuur

De stedelijke academie voor muziek, woord en dans
(SAMWD) en de basisscholen KA Zottegem, VB
Leeuwergem-Velzeke, De Kleine Planeet en Gilo Oosterzele startten op 1 september een samenwerking van drie
jaar in het kader van het project Kunstkuur.

Toegankelijk kunstonderwijs

Door bruggen te bouwen tussen het dagonderwijs en
het deeltijds kunstonderwijs kunnen we meer kinderen
stimuleren om kunst te beleven en zelf kunst te maken.
Want kunst heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en de expressie van kinderen.

Kunstkuur is een nieuw initiatief van de Vlaamse
overheid dat lokale samenwerkingen stimuleert tussen
academies voor deeltijds kunstonderwijs (DKO) en
scholen. SAMWD Zottegem haalde vier subsidiedossiers
binnen op een totaal van 98 goedgekeurde dossiers en
krijgt hierdoor steun in de vorm van extra uren en werkingsmiddelen om les te geven in de betrokken basisscholen.

De Zottegemse kunstacademies werkten daarom al heel
laagdrempelig, onder andere via cultuurklassen in
samenwerking met de basisscholen. Sinds 1 september
gaan ze dus, samen met de betrokken basisscholen, nog
een stap verder in die drempelverlaging.

Via een systeem van co-teaching, waarbij de leerkrachten DKO en de leerkrachten van de basisscholen
samen lesgeven, worden de leerdoelen muzisch verwerkt via muziek, woord en dans.
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Inschrijvingen
schooljaar 2019-2020

Tentoonstelling

Stedelijke academie
voor beeldende kunst (SABK)

De inschrijvingen lopen tot en met zaterdag 28 september 2019.

‘Zicht op Zottegem’

Wanneer? Tijdens de openingsuren van het secretariaat
(Trapstraat 45)
- dinsdag, woensdag, vrijdag: 13.30 tot 20.30 uur
- donderdag: 17.30 tot 20.30 uur
- zaterdag: 9 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur
Tarieven?
- -18 jaar:
- 18-24 jaar:
- +24 jaar:

D

e studenten van het eerste tot het vierde jaar fotokunst
van SABK gingen aan de slag met het thema ‘Zicht op Zottegem’. Elk vanuit hun eigen(zinnige) invalshoek. Van het
vertrouwde straatbeeld tot godvergeten hoekjes, herkenbare maar ook volledig abstracte beelden. Een heel bijzondere, artistieke kijk op, vanuit of in Zottegem.
De tentoonstelling loopt van 9 tot 26 oktober 2019 in de
galerij van de academie.
De vernissage is op dinsdag 8 oktober 2019 om 19 uur.

€ 67
€ 43 bij een 2de inschrijving
€ 132
€ 314
verminderd tarief € 132

Meer info: sabkzottegem.be

Contact

Stedelijke academie voor muziek,
woord en dans (SAMWD)

De inschrijvingen lopen tot en met 30 september 2019
(zonder afspraak). Maandag tot vrijdag van 14 tot 19 uur,
zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
Inschrijven kan enkel in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12.
Tarieven?
- -18 jaar:
- 18-24 jaar:
- +24 jaar:

Hoofdschool SABK

Trapstraat 45 , 9620 Zottegem
09 364 64 81 - 09 364 64 82
secretariaat@sabkzottegem.be
www.sabkzottegem.be

€ 67
€ 43 bij een 2de inschrijving
€ 132
€ 314
verminderd tarief € 132

Hoofdschool SAMWD
Firmin Bogaertstraat 12, 9620 Zottegem
09 364 64 35
secretariaat@samwdzottegem.be
www.samwdzottegem.be

Meer info: samwdzottegem.be
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Een
hemelse
wereldreis

Grabbelpas

tijdens een stralende
zomervakantie

Activiteiten herfstvakantie

T

ijdens de herfstvakantie zijn alle kinderen tussen 5 en
12 jaar welkom in De Muze. Vier dagen lang dompelen we
de grabbelpassers onder in een mix van avontuur, griezel
en lekkernijen.

O

p maandag 1 juli begonnen speelplein ‘t Hemelrijk en
jeugdcentrum De Muze aan een wereldreis van twee
maanden. We trokken van de Noordpool tot de Zuidpool.
We zagen olifanten, tijgers en kamelen. Proefden van
exotische lekkernijen. We ontmoetten de keizer van China
en trotseerden koning Jungle. We ontdekten vele culturen
en ontsnapten nipt uit een escape room. Onze avontuurlijke omzwervingen brachten ons ook naar Kid Rock en het
Spruitenbal. We sloten onze wereldreis af met een grote
uitstap naar Bellewaerde en een gezellige picknick in het
mooie, groene Beislovenpark.

Je kiest zelf of je een halve of een hele dag komt (via de
inschrijving). Wie in de voormiddag komt koken, smult tijdens de middag lekker mee van de bereide gerechten.
Maandag 28 oktober
9 tot 12.30 uur
Veggiemuffinparty
Alles draait rond lekker veggie! We
maken groentenmuffins, chocolademuffins, bloemkoolkoekjes en een
spinazielimonade. Wedden dat er geen
kruimeltje overblijft?
14 tot 17 uur
Speelgoedlab
In het speelgoedlab maken we ons eigen
speelgoed: een gezelschapsspel, een
halloweenspel … Even uittesten en
daarna spelen we met of tegen elkaar.

Ook heel wat inclusiekindjes genoten van een zomerse
ontdekkingsreis. De animatoren voor de inclusiewerking
gaan vanaf september tot juni aan de slag om onze werking nog beter af te stemmen op deze kinderen, via
verdere vorming, logistieke ondersteuning etc.
‘t Hemelrijk gaat nu eventjes in een diepe winterslaap. In
de paasvakantie heropenen we onze deuren voor alle
kindjes van Zottegem en daarbuiten van maandag 6 tot
en met vrijdag 17 april (gesloten op paasmaandag 13 april).

Dinsdag 29 oktober
9 tot 12.30 uur
Woudloperskeuken
We halen de avonturier in ons boven! Op
een kampvuur maken we hotdogs,
bananenmarshmallows en een eitje in
een aardappelboot. Bij goed weer maken
we ons kampvuur in het Beislovenpark.
14 tot 17 uur
Woodcraft
We zetten onze avonturentocht verder
en gaan op zoek naar houtrestjes. Als

Grabbelpas is er terug tijdens de herfstvakantie.
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een echte timmerman maken we hieruit
een kaarsenhouder, een sleutelhanger en
een fotokader.
Woensdag 30 oktober
9 tot 12.30 uur
Griezelkoken
Welkom in de spookkeuken van De
Muze! Wat denk je van een kraakverse
spinnenpizza? Of een sappige vingerhotdog? Als heksen en tovenaars maken
jullie de griezeligste recepten uit de
halloweenkeuken. Brrrr … Wie durft?
14 tot 17 uur
Film Hotel Transylvania 3
CC Zoetegem
Tijd voor onze favoriete monsterfilm! De
familie Drac gaat op cruise. En wij gaan
mee … Kom je de hele dag, dan stappen
we samen van De Muze naar CC Zoetegem. Na de film gaan we nog lekker
griezelknutselen in de Foyer. Daar kunnen je (groot)ouders je ophalen.

Waar

Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4

Donderdag 31 oktober
8.30 tot 17.30 uur Uitstap Bobbejaanland
Met de bus
Vertrek en aankomst: parking De Muze
We vieren Halloween in Bobbejaanland.
Naast de 40 unieke attracties voor groot
en klein kunnen de durvers ook gaan
griezelen in de spookhuizen en in het
doolhof. Vergeet jullie lunchpakket niet!

Je woont in Zottegem:
- € 3 per activiteit
- MIA-tarief: € 1,50 per activiteit. Breng het strookje van je
mutualiteit mee (nummer eindigt op xx1-xx1)
Je woont niet in Zottegem:
- € 5 per activiteit

Grabbelpasactiviteiten zijn er tijdens alle schoolvakanties,
behalve tijdens de kerstvakantie.

Inschrijven

Tarieven

Online: webshop.zottegem.be. Of kom langs op de jeugddienst tijdens de openingsuren.
Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt. Je inschrijving is
pas geldig na betaling.
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Zin om
mee te
werken als
animator?
B

Op cursus?

en je minstens 16 jaar? Ben je het speelbeest in jezelf
nog niet kwijt? Werk je graag met kinderen? Goed zo,
want wij zoeken nog animatoren!

Wil je een animatorcursus volgen? We raden de cursus bij
de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerk (VDS) aan. Die is
speciaal op speelpleinen afgestemd:
www.speelplein.net/vorming/cursussen/animator.

Je hoeft nog geen animatorcursus gevolgd te hebben,
maar we bevelen dat wel sterk aan. Ervaring met kinderen
(babysit, scouts, chiro, jeugdhuis etc.) is uiteraard een pluspunt.

Woon je in Zottegem, dan betaalt de stad tot € 75 van de
inschrijving terug.

Wil je wat meer info? Kom dan zeker eens langs op de
jeugddienst.
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Dag en
nacht van
de jeugdbeweging
O

p vrijdag 18 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging.
Een echte feestdag voor de vele kinderen en jongeren die
zich elke week opnieuw met heel veel plezier in hun
jeugdbewegingskledij hijsen.

Dag van de Jeugdbeweging
speelt op zijn eigen manier

Ook dit jaar zal er opnieuw samen gevierd, gegeten,
gezongen, geroepen … maar vooral gespeeld worden.
Want spelen kunnen we als de beste!

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

Vrijwilligers in de kijker

Over heel Vlaanderen zetten we op de Dag van de
Jeugdbeweging het engagement van de vele vrijwilligers
in de kijker. Meer dan 240.000 jongeren zetten zich het
hele jaar in om andere jongeren een onvergetelijke tijd te
bezorgen en dragen zo hun steentje bij aan onze
maatschappij.

Ontbijt van 7 tot 9 uur aan het station

Ook stad Zottegem wil samen met de jeugdraad alle
vrijwilligers binnen het jeugdwerk bedanken voor hun
tomeloze inzet!

Kom in je uniform naar het station en krijg een gratis ontbijt van de jeugdraad! Dit lekkere ontbijt bevat een
boterkoek, warme chocomelk of koffie, fruitsap …

Dag van de Jeugdbeweging
speelt samen

Slimste Jeugdvereniging van Zottegem

Vanaf 19.30 uur verwachten we de vrijwilligers van de Zottegemse jeugdverenigingen in het gebouw van speelplein
‘t Hemelrijk voor een lekkere, gratis spaghetti als bedanking voor hun vrijwillige inzet jaar in jaar uit.

Op de Dag van de Jeugdbeweging spelen de acht
jeugdbewegingen samen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS
Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en
Scouts & Gidsen Vlaanderen. Want samen maak je veel
meer plezier!

Daarna strijden we om de titel van Slimste Jeugdvereniging van Zottegem. Inschrijven voor de kwis kan in
groepjes van 4 tot 6.

Van klein tot groot, van jong tot oud … Iedereen is
welkom bij de jeugdbeweging en we zorgen ervoor dat
iedereen kan meespelen. We bieden jongeren een uniek
speelterrein, een groep waarbinnen iedereen zichzelf kan
zijn.

Nog niet bij een jeugdvereniging?

Zin om tijdens het weekend met een hoop vrienden allerlei spelletjes te spelen? Op jonginzottegem.be > Jeugdwerk vind je alle info per vereniging.
Of ga eens kijken bij de jeugdverenigingen. Bij de jeugddienst kun je een stadsplan krijgen met alle jeugdverenigingen en hun lokalen erop vermeld.
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Techniekacademie

Contact

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag creatief
bezig? Zin om zelf van alles te maken? Dan is de Techniekacademie van Zottegem echt iets voor jou!

S

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

Techniek heeft veel gezichten. In een heus technologielabo ontdek je samen met vrienden en onder begeleiding van professionele techniekmentoren heel wat over
techniek en technologie. Tijdens 11 workshops ga je in 6
concrete projecten aan de slag met chemie, hout, metaal,
kunststof, elektriciteit, informatica, robotica … En leer je
werken met gereedschap en diverse materialen. Je gaat
ook op bedrijfsbezoek om te kijken hoe techniek en technologie concreet worden toegepast op de werkvloer.

Open:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

--9.30 - 12 uur
9.30 - 12 uur
--9.30 - 12 uur

Meer info: jonginzottegem.be

Wanneer: van 19 september tot 11 december 2019, op
woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur (groep 1) en
van 16 tot 18 uur (groep 2)
Waar: PTI Zottegem, Sabina van Beierenlaan 35
Deelnameprijs: € 50, materiaal en verzekering inbegrepen.
€ 45 voor een tweede kind binnen hetzelfde gezin.
Info en inschrijvingen:
www.techniekacademie-zottegem.be. Het aantal plaatsen
is beperkt tot 40 deelnemers.
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14 - 17 uur
14 - 17 uur
14 - 17 uur
14 - 17 uur
14 - 17 uur

HUIS VAN HET KIND

Activiteiten

Infoavonden voor (aanstaande) ouders

Ook in het najaar organiseren we tal van infoavonden en
workshops voor (aanstaande) ouders:
- 23 september en 24 oktober: Babymassage
- 22 oktober: Mijn peuter wordt zindelijk
- 28 oktober: Ik ben 2 en ik zeg nee
- 5 november: Help! Mijn kind met autisme speelt bijna
nooit
- 14 november: Over hapjes en papjes
- 18 november: Ergonomisch dragen van baby’s
- 26 november: Moet mijn kind nog luisteren?
- 5 december: 3, 2, 1 Start borstvoeding
- 10 december: Verbindend communiceren met kinderen
(betalende activiteit, inschrijven via Huis van de Mens)
- 12 december: Pubers opvoeden, moeilijk maar niet onmogelijk

in Huis van het Kind
Twinkeltje

I

n Twinkeltje kun je baby- en kinderkledij ruilen tot maat
128. Dat werkt zo:
1. Je brengt proper gewassen kinderkledij of ander bruikbaar materiaal naar Twinkeltje.
2. Voor elk stuk dat je binnenbrengt, krijg je punten op je
klantenkaart.
3. Met die punten kun je zelf shoppen in Twinkeltje. Dat
kan meteen of bij een volgend bezoek.
Twinkeltje is open:
- op maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
- op woensdag van 13.30 tot 17 uur

Inschrijven: via je verpleegkundige van Kind &Gezin, het
formulier op de facebookpagina van Huis van het Kind,
09 339 04 10 of administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.

Twinkelend verwenmoment
voor mama’s

Pssst! Een lezing door Brenda Froyen

Op donderdag 10 oktober geeft Brenda Froyen een lezing
over haar nieuwe boek: ‘Pssst! Het grote weetjes en nietweetjes boek over psychische … euh … je weet wel’. Een
non-fictie kinderboek over psychische ziekten. Bij het
boek hoort ook een methodiek om kinderen preventief
over hun psychisch welbevinden te laten praten.

Een uurtje tot rust komen, welke mama houdt daar niet
van? Laat je bij ons even verwennen door vrijwilligsters
Lieve en Mireille met een voetbadje, een massage, een
gezichtsmasker, … In het najaar kun je een afspraak maken
voor 25 september, 7 oktober, 30 oktober, 27 november
en 9 december.

Brenda vertelt vanuit haar eigen ervaring als patiënt in de
psychiatrie en vanuit haar ervaring als leerkracht en
moeder. Een boeiende lezing in samenwerking met Huis
van de Mens.

Reserveer snel, want de verwenmomenten zijn vlug volzet: 09 339 04 10 of administratie.hvk@ocmw.zottegem.be
1 verwenbeurt = 5 punten uit Twinkeltje

Spelenderwijs

Inschrijven: zottegem@deMens.nu
Waar: om 19.30 uur in lokaal dienstencentrum Egmont
(Arthur Gevaertlaan)

Elke woensdag van 13.30 tot 16 uur zijn (groot)ouders en
kinderen welkom op ons ontmoetingsmoment ‘Spelenderwijs’.

Mamagroep, ondersteunende groepsgesprekken over mama zijn

Maandelijks organiseren we ook een gratis themaactiviteit:
- 18 september: we bouwen een heus insectenhotel
- 16 oktober: we maken een muziekpaneel
- 29 oktober: we luisteren naar spannende verhalen over
‘Diep in het bos’. Opgelet: activiteit start om 16.30 uur.
- 20 november: we knutselen samen monsters
- 4 december: we krijgen bijzonder bezoek van de Sint en
zijn Pieten! Voor hem bouwen we uitzonderlijk een
feestje op verplaatsing, in het lokaal dienstencentrum
Egmont (Arthur Gevaertlaan).

Dit najaar ben je opnieuw welkom in de mamagroep met
al je verhalen, gevoelens, vragen en onzekerheden over
mama zijn. Breng je kind gerust mee. We hebben alle faciliteiten voor voeden, verzorgen, spelen en er is zelfs een
kinderverzorgster aanwezig.
De groep wordt begeleid door Katrien van het Huis van de
Mens.
Wanneer: van 9.30 tot 11.30 uur op 9/9, 14/10, 4/11 en 9/12.
Waar: Huis van het Kind Zottegem, Kloosterstraat 40
Graag vooraf aanmelden via
administratie.hvk@ocmw.zottegem.be.

We sluiten Spelenderwijs dit jaar af met een fijne kerstactiviteit. Houd onze facebookpagina in de gaten voor
meer nieuws!
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ZIBO

Zottegems Initiatief
Buitenschoolse
Opvang
Het Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO)
voorziet leuke opvang voor schoolgaande kinderen van
2,5 tot 12 jaar.

Schoolvakanties en schoolvrije dagen

Tijdens de schoolvakanties organiseert ZIBO elke werkdag
van 7 tot 18.30 uur leuke activiteiten. De inschrijvingen
voor de herfst- en kerstvakantie starten vanaf 9 september 2019. We geven voorrang aan kinderen tot en met
6 jaar die in Zottegem wonen.

Dommelklasje ’t Droomwolkje

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.

Ook op andere schoolvrije dagen voorziet het ZIBO opvang van 7 tot 18.30 uur.

Woensdagnamiddag

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.

Op woensdagnamiddag kunnen schoolgaande kinderen
terecht in het ZIBO vanaf het sluiten van de school tot
18.30 uur.

Kostprijs ZIBO

1/3de dag opvang (minder dan 3 uur): € 4
Halve dag (tussen 3 en 6 uur): € 5,50
Volledige dag (meer dan 6 uur): € 13
Dommelklasje: € 3,50 (inclusief vervoer en vieruurtje)

Contact

09 360 24 86 of zibo@zottegem.be
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Het
Groeipakket

Voor het
eerst naar
school

Sinds 1 januari 2019 krijgt elk kind in Vlaanderen een

Instapdata
schooljaar 2019-2020

Groeipakket (vroegere kinderbijslag) met financiële tegemoetkomingen: een startbedrag bij de geboorte, een
maandelijks basisbedrag en een schoolbonus in augustus.
Naargelang hun situatie hebben sommige kinderen recht
op extra ondersteuning. Er is een zorgtoeslag voor
kinderen met extra zorgnoden en een sociale toeslag voor
gezinnen met een bescheiden inkomen. De kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag zijn er om de deelname aan
de kinderopvang en het kleuteronderwijs te stimuleren.

V

anaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters
naar school. Dat kan echter alleen op één van onderstaande instapdata. Die instapdata gelden niet voor
kleuters die al drie jaar zijn.

Nieuw in het Groeipakket:
de schooltoeslag

Kinderen geboren tot en met 4 mei 2017
kunnen instappen na de herfstvakantie, dus vanaf
maandag 4 november 2019

Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin
met een lager inkomen een schooltoeslag krijgen. Het
bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de
gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend.
De schooltoeslagen voor het kleuter-, lager en secundair
onderwijs werden vroeger uitbetaald door het Vlaams
Ministerie van Onderwijs. Sinds september 2019 behoren
ze echter tot het Groeipakket.
Heb je recht op een schooltoeslag? Dan ontvang je die
vanaf nu automatisch op je rekening tussen september en
december. Je hoeft geen aanvraag meer te doen.
Zit je kind al in het hoger onderwijs? Het Ministerie van
Onderwijs blijft bevoegd voor het onderzoeken en betalen van de toelagen voor het hoger onderwijs.

Kinderen geboren tot en met 6 juli 2017
kunnen instappen na de de kerstvakantie, dus vanaf
maandag 6 januari 2020
Kinderen geboren tot en met 3 augustus 2017
kunnen instappen na de teldag, dus vanaf
maandag 3 februari 2020
Kinderen geboren tot en met 2 september 2017
kunnen instappen na de krokusvakantie, dus vanaf
maandag 2 maart 2020
Kinderen geboren tot en met 20 oktober 2017
kunnen instappen na de paasvakantie, dus vanaf
maandag 20 april 2020

Wekelijkse zitdag

Kinderen geboren tot en met 25 november 2017
kunnen instappen na Hemelvaart, dus vanaf
maandag 25 mei 2020

Vragen over je Groeipakket? Hulp nodig bij je aanvraag?
Kom langs bij een Groeipakketexpert op de wekelijkse
zitdag in het Huis van het Kind of het Sociaal Huis van
Zottegem.
Huis van het Kind (Kloosterstraat 40), van 13.30 tot
16.30 uur:
- Eerste, derde en vijfde maandag van de maand
- Eerste en derde woensdag van de maand
Sociaal Huis (Deinsbekestraat 23), van 13.30 tot 16.30 uur:
- Tweede en vierde maandag van de maand

Is je kind later geboren, dan kan het pas instappen vanaf
het schooljaar 2020-2021.

Contact

Huis van het Kind Zottegem: 09 360 53 72
huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be
Sociaal Huis: 09 364 57 50
sociale.dienst@ocmw.zottegem.be
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Nieuw
in het
zwembad

Als een vis
in het
water

Nieuw toegangssysteem

I

n de herfst wordt het toegangssysteem van het zwembad vernieuwd. Naast een nieuw deursysteem komen er
ook nieuwe toegangskaarten.
Zwembeurten en abonnementen aankopen, kan vanaf dan
via een betalingszuil naast de kassa en ook digitaal op de
webshop van stad Zottegem.

Nieuwe lessenreeksen

Abonnementhouders kunnen in het najaar hun oude
kaarten omruilen tijdens de openingsuren van de kassa.

Van 6 maanden tot 5 jaar

O

p zaterdagvoormiddag organiseren we lessen watergewenning voor baby’s, peuters en kleuters tot en met
5 jaar. Tijdens het baby- en peuterzwemmen wennen kindjes van zes maanden tot drie jaar op een speelse manier
aan het water, samen met mama of papa. In de lessen
kleuterzwemmen leren kinderen van drie tot en met vijf
jaar om zich individueel en zonder angst door het water te
bewegen. De lessen starten op 14 september.

Nieuwe tarieven

Sinds 1 september gelden nieuwe tarieven in het stedelijk
zwembad.
GEEN
ZOTTEGEMNAAR INWONER
0-3 jaar
gratis
gratis
Basistarief
€3
€4
Reductietarief
€ 2,50
€ 3,50
Schoolzwemmen
€1
€ 1,75
Beurtenkaart (10 + 2 gratis)
€ 30
€ 42
Jaarabonnement
€ 250
€ 350

Lessen voor volwassenen

Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar die (beter) willen
leren zwemmen of een nieuwe zwemstijl willen aanleren,
kunnen vanaf 14 september deelnemen aan de lessenreeks
‘start to swim’ op zaterdagvoormiddag.

Sluitingsdagen
en speciale openingsuren

Zin om op een leuke, verfrissende manier aan je conditie
te werken? Kom dan naar onze lessen aquafitness op
woensdag (19 - 19.45 uur).

Vrijdag 1 november (Allerheiligen)
Zaterdag 2 november (Allerzielen)
Woensdag 6 november (zwemwedstrijd)
Maandag 11 november (Wapenstilstand)
Zondag 17 november (duikwedstrijd)
Zondag 24 november (zwemwedstrijd)
Woensdag 20 november (zwemwedstrijd)

Inschrijvingen seizoen 2019-2020

Inschrijven voor de zwemlessen kan via de webshop van
stad Zottegem: webshop.zottegem.be

Meer informatie: zottegem.be/zwembad

Voor de lessen aquafitness kun je een 'sport & bewegen'kaart kopen aan de kassa van het zwembad.
Meer info: zottegem.be/zwemmen
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gesloten
14 - 17 uur
17 - 20 uur
gesloten
gesloten (o.v.)
gesloten
17 - 20 uur

SPORT

Aquataria

Vernieuwde cafetaria
Bevegemse Vijvers
D

e cafetaria van de Bevegemse Vijvers heropende op 30
augustus zijn deuren. De nieuwe uitbaters, Jelle De Backer
en Jana Achiniotis, doopten de vernieuwde cafetaria om
tot Aquataria, een knipoog naar het uitzicht op het
stedelijke zwembad. Bij de nieuwe naam hoort ook een
nieuwe look en een nieuw concept.

dranken en hapjes. Ook kinder- en verrassingsfeestjes zijn
mogelijk.
Blikvanger in het nieuwe interieur is de Zottegemse ‘Wall
of fame’ die het rijke, actieve verenigingsleven in kaart
brengt. Elke vereniging die een leuke actiefoto bezorgt
aan Aquataria, krijgt een plaatsje op de muur met zwartwitfoto’s.

Aquataria is de centrale ontmoetingsplek in het sportieve
en recreatieve hart van Zottegem. Je kunt er in een
ongedwongen sfeer genieten van een leuke babbel en
iets lekkers. Sporters, verenigingen, wandelaars, fietsers,
gezinnen, studenten, … Iedereen is welkom voor een
ontspannen en gezellig moment.

Ook het terras kreeg een opknapbeurt met nieuwe
meubels, een loungegedeelte met zetels en terrasverwarmers en dekentjes voor de frissere momenten. Zo kun
je er op elk moment gezellig vertoeven, midden in het
groen. En kinderen kunnen er veilig ravotten op het
speelplein in het vizier van de (groot)ouders.

Aquataria is 7 dagen op 7 open: vanaf 16 uur tijdens
weekdagen, vanaf 14 uur op woensdag, vanaf 8.30 uur in
het weekend en vanaf 10 uur tijdens schoolvakanties. Je
vindt er vaste speelhoeken voor klein en groot, een gratis
vergaderzaal, gratis Wifi, een gezellig loungeterras en een
uitgebreid aanbod met tal van gezonde en duurzame

Benieuwd naar het resultaat? Breng dan zeker eens een
bezoekje aan Aquataria!
Contact: 09 364 53 33 - Facebookpagina Aquataria
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Pilates
& yoga
Onze lessenreeksen Pilates en Yoga blijven het goed

of bij de lesgever ter plaatse. Kom gerust eerst eens een
proefles volgen (€ 4,50).

doen. Beide reeksen worden druk bezocht en staan steeds
open voor nieuwe deelnemers.

Waar: sporthal Helios, Kazernstraat 1
Wanneer: de data voor de periode september - december
vind je op zottegem.be/sporten

Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen kan met een
‘Sport Overdag’-kaart. Kaarten van 20 beurten (€ 30) of 40
beurten (€ 60) zijn te koop aan de kassa van het zwembad
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Focus op
jeugdsport
Infoavond
op 18 oktober

Contact

Als sportstad vinden we een goede omkadering en

begeleiding van onze jonge Zottegemse sporters erg
belangrijk, zodat zij hun sport maximaal maar veilig en
gezond kunnen beleven.

S

Daarom organiseren we op 18 oktober de eerste editie van
‘Focus op jeugdsport’, een jaarlijkse infoavond over
jeugdsport. Iedereen met een hart en een passie voor
jeugd en sport is welkom: leerkrachten LO, trainers,
clubbestuurders, ouders etc. En uiteraard de jonge
sporters zelf.

portdienst
Bevegemsevijvers 1
09 364 53 20
sportdienst@zottegem.be
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16.30 uur.

Op het programma: twee infosessies gegeven door ervaren sportdeskundigen.
Dokter Maarten Van Caenegem (cardioloog) vertelt ons
meer over preventief sporten bij jonge sporters en over
hoe het hart gezond te houden tijdens het sporten.
Kristof De Kegel (inspanningsfysioloog) belicht in zijn
uiteenzetting het nut van en de fabeltjes over sportvoeding. Hij gaat ook dieper in op het gebruik van hartslagmeters.
We ronden de avond af met een gezellig moment om na
te praten en ervaringen uit te wisselen.
De infoavond telt mee als erkende bijscholing voor de
subsidietoekenning.
Waar: Feestzaal Bevegemse Vijvers
Start: 19 uur
Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot 14 oktober via
sportdienst@zottegem.be.
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Week
van de
dementie

Mannen
van 85

Een theaterstuk
over dementie

O

p 21 september is het Werelddag Dementie. Ook in Zottegem vestigen we dan de aandacht op deze thematiek.
Met diverse activiteiten tijdens de Week van Dementie
van 16 tot 21 september willen we vanuit een positieve
benadering een eerlijk beeld geven van wat dementie is
en wat het met mensen doet.

M

aar ook over ontreddering, verdriet, afscheid. Over ontroering, twijfel, blijven liefhebben en moeten loslaten.

Op 19 september kun je in CC Zoetegem gaan kijken naar
het theaterstuk ‘Mannen van 85’.

Het stuk is geschreven vanuit de persoonlijke ervaringen
van beide acteurs: Peter Lambert en Johan Van Vaerenbergh. Het verhaal is heel herkenbaar en brengt een delicate problematiek met een gedoseerde kwinkslag, voor
een groot publiek.

Ook het woonzorgcentrum Egmont organiseert tijdens
deze week heel wat activiteiten met, voor en door zijn
bewoners, waaronder een fototentoonstelling, een verwennamiddag, een geheugenwandeling en een optreden
van het eigen Contactkoor waarin bewoners met dementie samen met begeleiders, familie en vrijwilligers uit volle
borst de bekende melodietjes van vroeger zingen.

We zien een vader en een zoon in een herkenbare relatie.
De vader is bejaard en alleenwonend. De zoon druk bezig.
Af en toe eens tijd voor een bezoekje. En plots, het
sluipende begin. ‘Vergeten is niet dementeren’, zegt de
dokter, ‘nog niet.’
‘Mannen van 85’ is niet confronterend, wel herkenbaar,
niet choquerend, wel ontroerend. Geen verhaal, maar een
belevenis. Met alle opgekropte en tegenstrijdige emoties
die de ziekte oproept.
Het werkt inspirerend voor familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers, zorgverleners en al wie ooit met dementie
geconfronteerd is of wordt.
Wanneer: donderdag 19 september 2019 om 20 uur
Waar: CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20
Prijs: € 10, MIA-korting € 5
Reserveren: UiTbalie Kasteel van Egmont 1, 09 364 69 33,
uitbalie@zottegem.be
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Mantelzorg
infomoment
W

aar heb je recht op als mantelzorger? Wanneer ben je
een mantelzorger? Bestaan er premies?
Op donderdag 19 september van 14 tot 16 uur organiseert
Mantelzorgcafé De Zorgstem een infomoment voor mantelzorgers. Deelnemen is gratis.

Voor ik het
vergeet

Locatie: LDC Egmont, Arthur Gevaertlaan
Inschrijven: 09 364 56 95 of
ldcegmont@ocmw.zottegem.be

Een lezing
van Wannes Deleu

Plantjesweekend

Voor ik het vergeet is een beklijvende lezing over demen-

Kom op tegen Kanker

tie, maar ook over een kleinzoon en een grootmoeder die
elkaar terugvinden over de beperkingen van een ziekte
heen.

Voor de gelijknamige docureeks op één leefde televisiemaker Wannes Deleu eind 2018 een maand in woonzorgcentrum Ten Olm, bij zijn grootmoeder die aan
dementie lijdt. Om de banden aan te halen en te ondervinden wat dementie écht met iemand doet.
Een ontroerend en soms ook grappig verhaal.

T

ijdens het Plantjesweekend voor Kom op Tegen Kanker
zullen van 13 tot 15 september opnieuw duizenden vrijwilligers over heel Vlaanderen azalea’s verkopen. Ook bij
ons staan dat weekend veel vrijwilligers klaar om plantjes
te verkopen over heel Zottegem. Alle verkooplocaties
vind je op plantjesweekend.be.

Wanneer? dinsdag 15 oktober 2019 om 14 uur
Waar? LDC Egmont, Arthur Gevaertlaan
Inkom: € 5 (drankje inbegrepen)
Wie vlug inschrijft heeft zeker een plaatsje: 09 364 65 95
of ldcegmont@ocmw.zottegem.be.

Vorig jaar vonden ruim 332.500 azalea’s hun weg naar
mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Voor deze bijzondere 25ste editie zou het mooi zijn
om die kaap te overschrijden.
Want elke verkochte azalea maakt ook echt een verschil.
De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en
hun naasten, zoals speciale activiteiten voor kinderen en
jongeren met kanker, palliatieve zorg, lotgenotengroepen
etc.
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Bevolkingsonderzoek
borstkanker
B

Borstkanker voorkomen

orstkanker, vroeg of laat komen we er allemaal mee in
aanraking. Een buur, een familielid, een vriendin, jijzelf …
Het kan iedereen treffen. Meer dan 75% van alle
borstkankers komt voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50.
Maar ook vrouwen op jongere leeftijd krijgen de diagnose.

Een gezonde levensstijl helpt, maar sluit nooit het risico
op borstkanker uit. Van deze maatregelen is het gunstige
effect alvast bewezen:
- Voldoende bewegen: enkele keren per week sporten en
minstens 30 minuten bewegen per dag.
- Beperkt alcoholgebruik: hoogstens één consumptie per
dag.
- Niet roken.

Daarom is preventie en een vroegtijdige detectie zo
belangrijk. Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt, hoe
groter de kans op volledige genezing.

Belang van het bevolkingsonderzoek

Meer weten
over het bevolkingsonderzoek?

Het bevolkingsonderzoek streeft ernaar om de sterfte
door borstkanker te verminderen. Het onderzoek kan het
ontstaan van borstkanker niet voorkomen, maar zorgt er
wel voor dat meer borstkankers vroegtijdig worden ontdekt en behandeld. De behandeling is dan ook vaak minder zwaar of agressief, terwijl de kans op volledig herstel
toch groter is.

Contacteer het Centrum voor Kankeropsporing:
- op 0800 60160 (gratis) van 9 tot en 12 uur en van 13 tot
16 uur
- via info@bevolkingsonderzoek.be
www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker

In 2017 liet 66,4% van de Zottegemse vrouwen in de
leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar die van het Centrum voor
Kankeropsporing een uitnodigingsbrief kregen een mammografie nemen. Een mooi resultaat, maar het kan nog
beter. Voor 2020 is het streefdoel 75%.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie?
Neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.
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Najaarscursussen
LDC
Vanaf september 2019 organiseert het LDC Egmont i.s.m.

De tevredenheidsenquête invullen kan tot en met 30 september.
Een papieren exemplaar vind je bij het LDC Egmont. Je
kunt ook online deelnemen via
https://forms.gle/gX3T1WYUAq92b18m7.

PCVO Groeipunt, CVO Panta Rhei en Leerpunt diverse
cursussen.

Maandagvoormiddag:
- Tablet: muziek en foto’s verzamelen in een fotoalbum
Maandagnamiddag:
- Beginners- en opfriscursus Engels
- Tablet/smartphone voor gevorderden
Dinsdagvoormiddag:
- Leer werken met je iPad of iPhone
- Spaans voor gevorderden (niveau 3)
Dinsdagnamiddag:
- Artistiek fotograferen met je smartphone of iPhone
- Tablet/smartphone voor beginners
Donderdagvoormiddag:
- Theoretisch rijbewijs B behalen
- Beginnerscursus Spaans
Donderdagnamiddag:
- Beginnerscursus PC
- Beginnerscursus Italiaans
Vrijdagvoormiddag:
- Tablet/smartphone voor beginners

Vertel je liever persoonlijk je ervaringen, dan luistert de
centrumleider graag naar je.
Contact: ldcegmont@ocmw.zottegem.be - 09 364 56 95.

Contact
L

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

Interesse? Vraag vrijblijvend meer info via
ldcegmont@ocmw.zottegem.be of 09 364 56 95.

Maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van
13 tot 16 uur
Woensdag van 8.30 tot 12 uur
Donderdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur

Tevredenheidsenquête

Breng je wel eens een bezoekje aan het LDC Egmont? Of
neem je soms deel aan een activiteit? Dan wil het LDC
Egmont graag weten hoe tevreden je bent over de
dienstverlening.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

10 jaar
GROS

Debatavond

D

e gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS) bestaat 10 jaar. Dat vieren we met een debatavond
over de zin, het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking.
Onze titel kan misleidend klinken: Heeft het Zuiden onze
ontwikkelingssamenwerking nodig? Alsof we ons willen
onttrekken van deze zorg. In feite willen we de vraag
stellen naar de beste weg. Meer op eigen kracht? Minder
bemoeienis van ngo’s? Meer 4de pijlerinitiatieven? Meer
hulp via de diaspora? Minder inmenging van de helpende
landen?
Om dit debat te kunnen voeren hebben we een evenwichtig panel samengesteld, met afvaardiging van de
ngo’s (Els Hertogen, 11.11.11.), de overheid (Tania Braems,
Attaché ontwikkelingsamenwerking, Zottegemnaar), het
privéinitiatief (Steven De Backer, CEO Afrikaans bedrijf,
Zottegemnaar) en de diaspora (Frederick Junior Walumona, Congo). Peter Verlinden is uitstekend geplaatst om
dit debat in goede banen te leiden.

11.11.11

Wanneer: 2 oktober om 20 uur in zaal Rhetorica,
Hospitaalstraat
Toegang: € 10 euro (drankje inbegrepen), € 5 euro voor
studenten. De opbrengst wordt gebruikt voor noodhulp.

Doe mee!

Wie is GROS?

V

oel jij ook de energie en de goesting om mee te werken
aan een betere wereld? Vind je een structurele aanpak
van armoede en ontwikkeling belangrijk? Dan ben je bij
11.11.11 aan het goede adres. Samen vechten we voor
duurzame verandering en tegen onrecht.
Benieuwd om te horen hoe we het hier in Zottegem aanpakken? Andere vrijwilligers ontmoeten? Kom dan naar
onze startavond voor medewerkers!

De GROS bestaat in Zottegem uit zeven 4de pijlerinitiatieven. Zij verzamelen eigen middelen en geven die rechtstreeks aan hun projecten, gerund door (bijna) uitsluitend
vrijwilligers: Bollé bollé (Tanzania), Kisangina (Congo),
Cunina (Nepal e.a.), KAZottegem (Oeganda), Born in Afrika
(Zuid-Afrika), Toogal Djangue (Senegal), Xavi-Indie (Indië).
Daarnaast zijn er vijf ngo’s vertegenwoordigd: Wereldsolidariteit, Wereldwinkels, Broederlijk Delen, Trias en 11.11.11.
De werkgroep Fairtrade binnen de schoot van de raad
probeert de aandacht te vestigen op eerlijke handel.

Wanneer: donderdag 26 september om 20 uur op de
boekenzolder van de bib. We ontvangen je graag met een
drankje en een hapje.
Graag je aanwezigheid bevestigen vóór 20 september:
katrien@baele.eu.
Meer weten over 11.11.11: www.11.be
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UIT IN ZOTTEGEM

donderdag 12 september

donderdag 19 september

Inlichtingen: danydevrieze@live.be

Organisatie: OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09 269 32 17

TRY-OUT EINDEJAARSCONFERENCE BERT GABRIELS

DE STREKEN VAN REYNAERT

20 uur, ’t Koperen Kot, Molenbeekstraat 8

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

vrijdag 13 september
QUIZ @ ’T KOPEREN KOT

vrijdag 20 september

Inlichtingen: Facebookpagina ’t Koperen Kot

DERDE GRUUTE ZOTTEGEM KWIES

20 uur, ’t Koperen Kot, Molenbeekstraat 8

Organisatie: Cultuurwerking Sotteghem
Inlichtingen: olivier.van.rode@pandora.be
20 uur, Ontmoetingscentrum Strijpen
Sint-Andriessteenweg 163

zondag 15 september

LANGS DE BERENDRIES IN SINT-MARIA-OUDENHOVE
Organisatie: Aaigem
Inlichtingen: g.vandekeer@telenet.be, 053 62 49 05

zaterdag 21 september

EXCLUSIEVE TRIP NAAR S.M.A.K. GENT

15 uur, Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemelopnemingskerk, Sint-Hubertusplein

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be
FLIRTEN MET DE TAALGRENS

van 17 september tot 22 oktober

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: danny.delooze.dfz@gmail.com

SCHILDEREN MET VAN EYCK

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

vertrek om 8.30 uur in de Lyceumstraat

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

zondag 22 september
AUTOVRIJE ZONDAG

woensdag 18 september

Organisatie: stad Zottegem

HERDENKINGSTOCHT OVERLEDEN LEDEN

12 uur, Centrum

Organisatie: Wandelclub Egmont
Inlichtingen: 0474 21 01 97

RAINBOW RUN
Organisatie: stad Zottegem
Inlichtingen: webshop.zottegem.be

7 uur, OC Leeuwergem, Gentse Steenweg 307

13.30 uur, festivalweide Bevegemse Vijvers
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zondag 22 september

donderdag 26 september

Organisatie: vtbKultuur Zottegem
Inlichtingen: zottegem@vtbkultuur.be

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

HERFSTWANDELING

ROOSBEEF EN SUN SUN SUN ORCHESTRA

Zaal 'De Calvarie', Sint-Goriksstraat 13

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

TOER 4 BOER

van donderdag 26 september
tot zondag 6 oktober

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be
13 uur, Voedseltuin Rijkbos, Rijkbos 46

TENTOONSTELLING 'RAAM'

Organisatie: CAS-ZO
Inlichtingen: www.cas-zo.be

dinsdag 24 september

20 uur, CAS, Noordstraat 39

CINE LOCAL: GREEN BOOK

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

van zaterdag 28
tot maandag 30 september

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

42STE PICARRENFEESTEN

van 26 september
tot donderdag 24 oktober

Inlichtingen: www.picarrencomite.be

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

zondag 29 september

Weide Picarrenfeesten, Tweekerkenstraat 42

SAMENLEZEN IN ZOTTEGEM

EETFESTIJN

14 uur, Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont

Organisatie: Gezinsbond Zottegem/Strijpen/Elene
Inlichtingen: ann.de.backer@myonline.be, 09 360 38 50
11 uur, OC STRIJPEN, Sint-Andriessteenweg 163

donderdag 26 september

VOORSTELLING SAMENSPRAAKFICHE

donderdag 3 oktober

Organisatie: Similes
Inlichtingen: nl.similes.be/activiteiten/voorstelling-samenspraakfiche

XANDER DE RIJCKE HOUDT HET VOOR BEKEKEN
Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

19 uur, Psychiatrisch Centrum
Sint-Franciscus-De Pelgrim, Penitentenlaan 7

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat
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zaterdag 5 oktober

vrijdag 11 oktober

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

SOIREE DECOLLETEE

CLUB KAPEL: MAUGER

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

20.30 uur, Congregatiekapel, Kasteelstraat 30
VERS GEPERST! STARTDAG

zaterdag 12 oktober

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: veerle.diependaele.dfz@gmail.com
0468 12 60 31

BIERHAPPENING

Organisatie: BLES
Inlichtingen: johan@bles.be

14 uur, Provinciaal Technisch Instituut Zottegem
Sabina van Beierenlaan 35

14 uur, polyvalente zaal, Bevegemsevijvers 1

woensdag 9 oktober

van zaterdag 12 tot zaterdag 26 oktober

REGELGEVING VOEDSELVEILIGHEID

WÉG VAN DE KUNST

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

Organisatie: CAS
Inlichtingen: mvcmails@gmail.com

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

20 uur, CAS, Noordstraat 39

donderdag 10 oktober

zondag 13 oktober

WORKSHOP: BLIJF ACTIEF EN VERMINDER JE STRESS!

VILLA VERDRAAID

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

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be
15 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

19 uur, Bond Moyson kantoor Zottegem (zaal Sana)
Buke 21
STAND-UP COMEDY AVOND 5DE EDITIE
MARGIET HERMANS

dinsdag 15 oktober

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

Organisatie: Triamant
Inlichtingen: leefpunt-aunove@triamant.be

Organisatie: Christelijke Mutualiteit
Inlichtingen: 09 267 50 91, thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

20 uur, Triamant, Faliestraat 1

14 uur, CM-kantoor, Laurens De Metsstraat 15
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woensdag 16 oktober

Van maandag 21 oktober
tot maandag 18 november

HOTDOG MIDWEEKWANDELING

VOLKSREPUBLIEK VAN VERLANGEN. ONTWIKKELINGEN
IN DE HEDENDAAGSE CHINESE MAATSCHAPPIJ

Inlichtingen: 0474 21 01 97
7 uur, OC Sint-Goriks-Oudenhove,
Sint-Goriksstraat 13

Organisatie: Davidsfonds Academie
14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont,
Deinsbekestraat 23 (ingang Arthur Gevaertlaan)

WAT ALS JOUW KIND EEN ETIKETJE HEEFT?
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: tinaverstuyft@gmail.com

woensdag 23 oktober

20 uur, Kasteel Van Egmont

PEUTERS IN ACTIE

10 uur, Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40

donderdag 17 oktober

LEZING HANNE LUYTEN
#NIETAANKINDENGEZINVERKLAPPEN

donderdag 24 oktober

Organisatie: MiniMinoe
Inlichtingen: info@miniminoe.com

BABYMASSAGE MET ONTMOETING

20 uur, Bibliotheek Zottegem, Kasteel van Egmont

18 uur, Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40

zaterdag 19 oktober

vrijdag 25 oktober

BAS BIRKER: JE MOEDER!

HOF VAN EDE: THE BIG DROP-OUT

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

maandag 21 oktober

BLES QUIZ

ZILVERSCHERM THE OLD MAN & THE GUN

Organisatie: BLES
Inlichtingen: bert@bles.be

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

20 uur, OC Leeuwergem, Gentse Steenweg 307

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat
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zaterdag 26 oktober

vrijdag 1 november

LIVING SOTTO: SLOW PILOT - GENTLE INTRUDER

REVEIL - VOORSTELLING

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: 0476 32 60 37
17 uur, Stedelijke begraafplaats, Kluisstraat

20 uur
STILLE OCHTENDWANDELING MET ONTBIJT

van zaterdag 2 tot zondag 17 november

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

OSCAR

7 uur, Voedseltuin Rijkbos, Rijkbos 46

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

woensdag 30 oktober

CINE LOCAL VOOR KINDEREN HOTEL TRANSYLVANIA 3

zondag 3 november

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

CIRCUS RONALDO - CINEMA MALFAIT
Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

14 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

14.30 uur en 18 uur, Dorp 48, Oosterzele

donderdag 31 oktober

HALLOWEEN POMPOENENTOCHT

woensdag 6 november

Organisatie: Wandelclub Egmont
Inlichtingen: 0474 21 01 97

WAT ALS KUNST KAN HELEN?

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: agnes.vandevijver.dfz@gmail.com

14 uur, Feestzaal Bevegemse Vijvers
Bevegemsevijvers 1

20 uur, Psychiatrisch Centrum
Sint-Franciscus-De Pelgrim, Penitentenlaan 7

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

donderdag 7 november

19 uur, HuisvandeMens Zottegem, Hoogstraat 42

MEDICINALE CANNABIS

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be
19 uur, Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
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donderdag 14 november

maandag 11 november

VERBINDING IN ROUW EN VERLIES

JEUGDSCHAAKTORNOOI ZOTTEGEM

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

Fuifzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1

19 uur, HuisvandeMens Zottegem, Hoogstraat 42

woensdag 13 november
BAAR! - GENOEG!

zondag 17 november

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

10.30 uur, Kasteel van Egmont

van donderdag 14 november
tot donderdag 12 december

BIEMANSGILDE MET ‘DE ZWARTE BIJ’
Inlichtingen: i.degrave@skynet.be

SAMENLEZEN IN ZOTTEGEM

9 uur, Meileken, Stationsplein 9

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be
14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont,
Arthur Gevaertlaan

woensdag 20 november

GLÜHWEIN MIDWEEKWANDELING
Organisatie: Wandelclub Egmont
Inlichtingen: 0474 21 01 97

donderdag 14 november

7 uur, OC Oombergen, Oombergenstraat 39

GOED GEVOEL - TEKSTEN VAN NEDERLANDSTALIGE
AUTEURS OPGELUISTERD MET GITAARMUZIEK

FILOSOFISCHE WORKSHOP OVER DOOD,
AFSCHEID EN TROOST

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

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

14 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont

19 uur, HuisvandeMens Zottegem, Hoogstraat 42

LEVEN EN MUZIEK VAN LA ESTERELLA
Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Zottegem
Inlichtingen: 09 364 56 95
14 uur, Lokaal Dienstencentrum Egmont
Arthur Gevaertlaan
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zondag 24 november

van donderdag 21 november
tot donderdag 5 december

KIND & OUDER YOGA

STERREN EN PLANETEN

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

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

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

19 uur, Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont

DE GEEST - APERITIEFCONCERT

vrijdag 22 november

Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Inlichtingen: armand.taildeman.dfz@gmail.com

DE DONKERE KANT VAN DE LIEFDE

10 uur, Kloosterstraat 40

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be
20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

donderdag 28 november

WORKSHOP: SOS STRESS - VERSTERK JE VEERKRACHT!

zaterdag 23 november

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

SINTERKLAASINTREDE

14.45 uur, station Zottegem en 16 uur, Markt

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

TINY LEGS TIM: BELGISCHE ONE MAN BLUES BAND
Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

vrijdag 29 november

20 uur, locatie nog te bepalen

PRAGA KHAN: KHANTASIA

Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

zondag 24 november

20 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

APERO KLASSIEK - ZWANENZANG
Organisatie: CC Zoetegem - SAMWD Zottegem
Inlichtingen: cczoetegem.be

zondag 1 december

11 uur, Ridderzaal, Kasteel van Egmont

EETFESTIJN LOS BOMBEROS 2019

BUURMAN: EINZELGANGER

Organisatie: ZKV Los Bomberos
Inlichtingen: info@losbomberos.be

Organisatie: Marnixring Sotteghem
Inlichtingen: cczoetegem.be

11 uur, OC Strijpen, Sint-Andriessteenweg 163

17 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat
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Jouw activiteiten in de volgende editie van het
stedelijke infoblad? Plaats ze vóór 1 november in de
UiTkalender: uitdatabank.be.

woensdag 4 december
ANGST EN DEPRESSIE

Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Inlichtingen: 09 330 21 30, info@vormingplus-vlad.be
19 uur, Psychiatrisch Centrum
Sint-Franciscus - De Pelgrim, Penitentenlaan 22

woensdag 4 december

SYNTHERKLAAS: STIJN EN JAAK VANDEPUTTE
Organisatie: CC Zoetegem
Inlichtingen: cczoetegem.be
15 uur, CC Zoetegem, Hospitaalstraat

donderdag 5 december
OVER MIRAKELS

Organisatie: OKRA-Academie - Midden-Vlaanderen
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09 269 32 17
14 uur, LDC Egmont, Arthur Gevaertlaan
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NOOD- EN
INFONUMMERS

Noodnummers
Andere nuttige nummers

Dringende hulp

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

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
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