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Beste stadsgenoten,
Nergens leeft de passie voor de koers meer dan in Vlaanderen, nergens klopt het wielerhart luider dan hier in de Vlaamse Ardennen. Van legendarische kasseistroken tot stevige kuitenbijters, als Poort van de Vlaamse Ardennen kennen Zottegemnaren er alles
van. Maar meer nog dan andere jaren staat dit voorjaar voor Zottegem in het teken van
de koers. Met een vernieuwd contract met de 3-daagse De Panne en als ‘Dorp van de
Ronde’ proﬁleren we ons sterk als wielerstad en tonen we heel Vlaanderen en ver daarbuiten welke troeven onze stad in huis heeft. Van onze prachtige groene parels en mooie
historische gebouwen tot ons gezellig winkelcentrum en onze heerlijke streekproducten. Samen zetten we Zottegem op de kaart en maken we er een onvergetelijk volksfeest
van.
Niet alleen de koers krijgt een bijzondere plaats in onze stad, ook de gewone ﬁetser en
andere zwakke weggebruikers willen we nog meer centraal zetten in Zottegem. In dit
magazine leest u meer over de verdere uitrol van het STOP-principe, waarbij we zowel
in ons vernieuwd centrum als in onze deelgemeenten de nadruk leggen op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Ontdek hoe ook u kan bijdragen tot het inventariseren
van de vele buurt- en wandelwegen die onze stad rijk is!
Naast het inventariseren doen we ook ons best om ons openbaar domein proper te houden. Met de grote zwerfvuilactie POETS 2017 willen we onze burgers extra sensibiliseren en doen we een oproep om samen met je plaatselijke school, je buren, je sport-,
jeugd- of cultuurvereniging en iedereen die zich geroepen voelt de handen uit de mouwen te steken voor een propere stad.
Beste stadsgenoten, met de lente voor de deur is het terug tijd om buiten te komen en
te genieten van al wat onze stad te bieden heeft. Ik hoop dat u in deze editie opnieuw
veel nuttige informatie terugvindt en ik kijk al uit om u te begroeten op een van de talrijke activiteiten!

MAART 2017

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, Gemeenteraad,
briefwisseling, autonoom gemeentebedrijf; informatica
09 364 64 51 - burgemeester@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de burgemeester, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
Peter Roman, eerste schepen
Sport, tewerkstelling
09 364 53 27 - peter.roman@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Sportdienst, Bevegemse Vijvers, na afspraak

Joost Franceus, tweede schepen
Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking
09 364 65 30 - joost.franceus@zottegem
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, woensdagnamiddag
na afspraak
Sandra De Roeck, derde schepen
Jeugd, onderwijs, cultuur
09 364 64 60 - sandra.deroeck@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, maandag van 15 tot 17
uur
Leen Goossens, vierde schepen
Financiën, kerkfabrieken en erediensten, leefmilieu
09 364 64 40 - leen.goossens@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, elke vrijdag na afspraak

Peter Vansintjan, vijfde schepen
Personeel, lokale economie, verkeer en mobiliteit, openbare werken, reinigingsdienst, rioleringen en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
09 364 64 70 - peter.vansintjan@zottegem.be
Zitdagen: thuis (Rodestraat 20), na afspraak en na 20.30 uur op di, wo- en donderdagavond
Lieselotte De Roover, zesde schepen
Landbouw, begraafplaatsen, middenstand, patrimonium, parken en groenvoorziening
09 364 65 10 - lieselotte.deroover@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
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Kurt De Loor, OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege
Sociale zaken, huisvesting, communicatie, citymarketing, toerisme, feestelijkheden
09 364 57 06 - kurt.deloor@zottegem.be
Zitdagen: OCMW (bureau voorzitter), Deinsbekestraat 23, elke woensdag van 15 tot 17 uur

Koen Codron, stadssecretaris
09 364 64 52, stadssecretaris@zottegem.be
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GEMEENTERAAD
Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van 26 september, 21 november en 19 december 2016
26 september
De goedkeuring werd voorlopig niet aan de agendapunten van de algemene vergadering van Eandis Assets in zitting van 3 oktober 2016 gehecht. Het stadsbestuur Zottegem vroeg uitstel op de
algemene vergadering tot er volledige duidelijkheid is over de gevolgen voor het Vlaamse energienet van de toetreding van een B1 deelnemer.
De agenda en de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering IC TMVW van 28 oktober 2016 werden goedgekeurd.
De statutenwijziging van TMVW werd goedgekeurd.
De kapitaalverhoging door inbreng in natura werd goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het huren, plaatsen en onderhouden van eindejaarsverlichting voor 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 werden goedgekeurd.
De overdracht van ventwegen langs N42 tussen rotonde Langestraat en de grens met de gemeente
Herzele (Witte Brug) werden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aanleg van een milieu-educatief park werden
goedgekeurd.
Voor het Autonoom Gemeentebedrijf werd het College van Commissarissen aangesteld.
De voorgestelde wijzigingen aan de meerjarenplannen van 2014-2019 van de kerkfabrieken Bevegem, Zottegem, Leeuwergem, Velzeke en Erwetegem werden goedgekeurd.
Akte werd genomen van de voorgestelde wijzigingen aan de budgetten van 2016 van de kerkfabrieken Bevegem, Zottegem, Sint-Maria-Oudenhove, Leeuwergem, Sint-Goriks-Oudenhove, Velzeke, Strijpen en Erwetegem.
Aanvullende politiereglementen op het verkeer werden ingevoerd: Brouwerijstraat, Faliestraat, Désiré Van Den Bosschestraat, De Pauwstraat, Heldenlaan, Smissenhoek, Atheneumstraat, Lyceumstraat en centrum (tonnagebeperking).
De verkoop van het woonhuis met tuin Meerlaan 66 en aanpalende garage in de Firmin De Meyerstraat werd goedgekeurd.
Het wijzigen en invoeren van straatnamen in Lelie werd principieel goedgekeurd.

MAART 2017

De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het leveren van verzekeringsdiensten voor stad en
AGB Zottegem werden goedgekeurd.
Aanvullende punten
Zottegem, ﬁetsstad
Zottegem, stadskernrenovatie
Werking adviesraden
-5-

GEMEENTERAAD
Koers op dinsdag tijdens kermis in augustus
Parkeerverbod op 3 september 2016 in het stadscentrum
Autoloze zondag
Gebouwen achterkant station (administratief centrum en parkeertoren)
Historische opgebouwde overuren stadspersoneel
Masterplan openbare verlichting
Aanpak N46 ‘Provinciebaan Velzeke’
Mantelzorgpremie
Voorstel van besluit ‘Actieplan digitalisering’
Speelpleintjes
Overdracht van de Gentsesteenweg. Stand van zaken

21 november
De agenda en de beslissingen van de algemene vergadering van 12 december 2016 van SOLvA,
van de algemene vergadering van 6 december 2016 van Westlede, van de algemene vergadering
van 14 december 2016 van Fingem en van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016 van ILvA werden goedgekeurd.
Aanvullend politiereglement op het verkeer werd goedgekeurd: Moelde, Hospitaalstraat, Nieuwstraat, Atheneumstraat en Korenbloemstraat.
De overdracht van de gewestwegen met investeringssubsidie aan de stad Zottegem van de N462
Buke-Heldenlaan, N454 Godveerdegemstraat-Stationsplein, N0427011 Sterstraat, N0427021
Astridstraat, N0427031 Vosken, N0429011 Gentse Steenweg, N0427001 Veldweg, N462 Sint-Hubertusplein en overdracht van de Tweekerkenstraat door het Vlaamse Gewest werden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor gevelwerken en schrijnwerk aan het Kasteel van Breivelde werden goedgekeurd.
Kennis werd genomen van de jaarrekening boekjaar 2015 van het OCMW Zottegem.
Gunstig advies werd gegeven voor de forfaitaire bijdrage van de beschermde gemeenten binnen
de gewestelijke groep Zottegem voor het boekjaar 2015.
Het prijssubsidiereglement Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem werd goedgekeurd.
De terugvordering werkings- en investeringssubsidies van het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem werden goedgekeurd.
De verkoop van de pastorie Oombergen werd goedgekeurd.

MAART 2017

De voorwaarden en de raming voor het ontwerp van een cultuurcentrum / stedelijke academie
voor muziek, woord en dans / ondergrondse parking voor de stad Zottegem werden vastgesteld.
Voor de Stedelijke Basisschool Erwetegem werden 54 lestijden buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld.
Het schoolreglement van de Stedelijke Basisschool Erwetegem werd goedgekeurd.
-6-

GEMEENTERAAD
De beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs werd goedgekeurd.
Het lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans werd vastgesteld.
Het lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
werd vastgesteld.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de heraanleg begraafplaats Strijpen kerk werden goedgekeurd.
Verbod ambulante handel tijdens de Sinterklaasparade werd goedgekeurd.
Een politieverordening voor het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en het
gebruik van het recyclagepark werd goedgekeurd.
Het ontwerp voor de herinrichting van de schoolomgeving langs de gewestweg N454 Sint-Andriessteenweg werd goedgekeurd.
De afwijking tracé langs de spoorlijn L122-Spende werd goedgekeurd.
Het algemene kader voor de interne controle werd goedgekeurd.
Aanvullende punten
Zottegem, sociale stad
Zottegem, mobiel
Parkeertoren NMBS en mobiliteit
Faciliteiten voor minder-validen in en om de ontmoetingscentra van Zottegem
Het verkeer in het stadscentrum op dinsdagvoormiddag
Verkeerssituatie stationsomgeving
Werken Tweekerkenstraat
Stand van zaken stadskernrenovatie

19 december
De eretitel van ereschepen aan een gewezen schepen werd toegekend.
Een nieuw effectief lid voor de politieraad werd aangeduid.
De gemeentelijke tarieven sanering voor 2017 werden goedgekeurd.
Het organogram en de personeelsformatie van de stad Zottegem werd gewijzigd.

MAART 2017

De raamovereenkomst IT 2016-2020, opdrachtencentrale Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd.
Het retributiereglement voor werken nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein, periode 20172019 werd goedgekeurd.
De gezamenlijke overeenkomst met het Vlaamse energiebedrijf door de gemeenten, AGB’s,
OCMW’s, politiezones en kerkfabrieken voor elektrische energie en aardgas voor hun installaties,
gebouwen en de openbare verlichting werd goedgekeurd.
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GEMEENTERAAD
De beheersovereenkomst tussen de stad en het AGB werd goedgekeurd.
De leningsovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem teruggevorderde investeringssubsidies werd goedgekeurd.
De leningsovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem transactiekredieten investeringsenveloppes 2016 werd goedgekeurd.
De adviesnota Trage Wegen fase 2 werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (parkeerverbod tussen kmp 10.290 en kmp 10.340
langs de N42) werd ingevoerd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer, bestendigen van de proefopstelling in Bevegem
werd goedgekeurd.
Een politieverordening tijdens de Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april 2017 werd ingevoerd.
De gratis overdracht van de wegeninfrastructuur Peperstraatje werd goedgekeurd.
Kennis werd genomen van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.
De aanpassing van het meerjarenplan + budgetwijziging 2016/1 van het OCMW werd goedgekeurd.
Kennis werd genomen van het budget 2017 van het OCMW.
Akte werd genomen van de budgetten 2017 van de kerkfabrieken Bevegem, Elene, Erwetegem,
Godveerdegem, Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen, Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen, Velzeke en Zottegem-Centrum.
De budgetwijziging 2016/2 werd goedgekeurd.

MAART 2017

Aanvullende punten
Zottegem, mobiel
Zottegem, begroting 2017 en strategische beleidsnota en planning
Zottegem, kerstmarkt
Brand oud collegebouw
Motie rookmelders voor Zottegemse inwoners
Belastingplicht publiekrechtelijke lichamen
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HERDENKING GROOTE OORLOG
Het oorlogsmonument in Sint-Goriks-Oudenhove
Voorin het stemmige, ommuurde kerkhof van Sint-Goriks-Oudenhove staat een hardstenen monument. Het is bekroond met een Grieks kruis waarin de IJzerboodschap AVV-VVK werd gegrift.
Daaronder werd, in boogvorm, de inscriptie “Hulde aan onze Helden” aangebracht. De namen van
vijf gesneuvelden en hun overlijdensdatum staan boven een weinig kunstzinnige ﬁguratieve partij.
Deze stelt een engel voor die met de linkerhand naar de hemel wijst, terwijl hij kijkt naar een aan
zijn voeten liggende gesneuvelde en hem met zijn rechterhand een lauwerkrans aanbiedt. Daaronder vinden we de teksten: “Die vielen voor God en Vaderland” en “Rust in Vrede”.

MAART 2017

Op de ﬂanken van het monument werden zwartmarmeren plaatjes geschroefd waarop links de
namen van de overleden oud-strijders 14/18 en rechts die van 40/45. Deze laatste worden voorafgegaan door plaatjes voor de gesneuvelde Roger De Sutter en de in het concentratiekamp omgekomen Achiel De Pessemier. Wegens plaatsgebrek worden de plaatjes sinds 1988 ook op de
achterzijde van het monument bevestigd.
De gedenksteen werd op zondag 10 juli 1921 “om 15 ure (zomeruur)” onthuld en ingewijd. Bij die
gelegenheid werd ook een gedenkprentje uitgegeven met de beeltenis van de vijf gesneuvelden.
In dezelfde gemeente werd op 13 februari 1921 een vredesboom geplant “op de groote plaats”.
Deze boom is intussen verdwenen.
DL
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POLITIE
Wijkwerking Zottegem
De wijkinspecteur moet de band tussen de burger en de politie versterken. Om de bereikbaarheid
te garanderen verplaatsen de wijkinspecteurs zich vaak te voet of per (brom)ﬁets en trachten ze
zoveel mogelijk aanwezig te zijn in hun wijk.
U kunt bij hen terecht voor allerhande problemen en vragen in en over uw wijk en dit inzake openbare orde, rust of veiligheid. Denk maar aan sluikstorten, verkeersproblemen, bouwvallige woningen, geluidsoverlast,….
Het team wijkwerking Zottegem telt momenteel 7 wijkinspecteurs en 1 wijkinspecteur Jeugd en
Gezin. Dit team wordt geleid door Inspecteur Rony Peeterbroeck, coördinator wijkwerking Zottegem.
Wijkinspecteur

Gemeente

Dienst gsm

Rony Peeterbroeck

Coördinator wijkwerking Zottegem

0475 86 05 31

Kurt Galle

Erwetegem / Godveerdegem

0474 87 48 06

Kristof Baeyens

St-Maria-Oudenhove / St-Goriks-Oudenhove
Bijloke

0474 87 48 70

Bruno Verhecken

Centrum Zottegem

0474 87 47 54

Stefﬁ Van Den Bossche

Grotenberge / Leeuwergem

0474 87 48 49

Pascal Dieraert

Strijpen

0474 87 48 11

Tom De Pelecyn

Velzeke / Elene / Oombergen

0474 87 47 93

Thierry Du Tranoix

Bevegem

0470 88 78 62

Katrien Watte

Wijkinspecteur ‘Jeugd en gezin’

0470 88 78 60

Fietsers. Hoe in groep rijden?
Met de terugkeer van het goede weer verschijnen ook de wielertoeristen massaal op onze wegen.
Maar wat zijn de regels als men met verscheidene ﬁetsers samen rijdt? Mogen twee ﬁetsers naast
elkaar rijden? Mag een groep ﬁetsers de rijbaan gebruiken? Wanneer moet men wegkapiteins en
begeleidende auto’s voorzien?
Als u met z’n tweeën of in kleine groepen (minder dan 15 personen) fietst
U moet het ﬁetspad gebruiken. U mag er met z’n tweeën naast elkaar op rijden voor zover u geen
andere tweewielers, die u willen inhalen of kruisen, hindert.
Op de rijbaan met z’n tweeën naast elkaar rijden is toegelaten, maar let op dat het kruisen met een
tegenligger mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom moet u weer achter elkaar gaan rijden als er
een achteropkomend voertuig nadert.

MAART 2017

Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een ﬁets gekoppeld is.
Als u deel uitmaakt van een groep van minstens 15 fietsers
U bent u niet verplicht om het ﬁetspad te volgen.
U mag permanent met z’n tweeën naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat u gegroepeerd blijft. U mag alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, mag u nooit
- 10 -
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meer dan de helft van de rijbaan innemen.
Is uw groep niet groter dan 50 ﬁetsers, dan mag u zich laten vergezellen door ten minste twee
wegkapiteins.
De groep mag voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door
een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
Telt de groep meer dan 50 deelnemers, dan moet u vergezeld worden door twee begeleidende auto’s en minstens twee wegkapiteins.

Contact
Commissariaat Zottegem
Meengracht 1
(kmo-zone aan de Buke, te bereiken via
de Leeuwerikstraat)
Tel 09 364 47 30
Fax 09 364 47 47
E-mail: politiezonezottegem@pz5429.be
www.lokalepolitie.be/5429
Openingsuren
Doorlopend open van maandag tot zondag: 9 tot 21 uur
Voor dringende politietussenkomst gelieve telefonisch contact op te nemen met het noodnummer
101.

MAART 2017

Onze waarden
Beleefdheid/Professionalisme/Respect
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BRANDWEER
Nieuwe kledij voor onze brandweermannen
U heeft het misschien zelf al gemerkt, maar onze brandweermannen dragen sinds eind 2016 het
gele interventietenue.
Met deze kledij wil men alle Belgische brandweerlieden optimaal beschermen en toch het nodige comfort geven.
Het is een hoogwaardig brandinterventiepak, vervaardigd uit de nieuwste materialen en volgens hedendaagse technieken. Er werd ingezet
op duurzaamheid, bescherming en comfort. Nieuw is de kleur,
goudkleur, en die heeft een aantal voordelen t.o.v. de vroegere
donkere kleuren: het betreft de natuurlijke kleur van de vezels,
wat een voordeel is naar fysische- en waseigenschappen. Via
rode respectievelijk zwarte schouderstukken wordt de rang van
ofﬁcieren en onderofﬁcieren aangeduid.
Eveneens nieuw is het ‘body-language’-systeem, waardoor de brandweerman zichtbaar en herkenbaar wordt in elke positie en dit zowel overdag als ’s nachts.
Heel veel belang werd gehecht aan het persoonlijk reddingssysteem. Dit
laat toe, om op een snelle en efﬁciënte wijze, een hulpverlener in nood uit
de ‘hot-zone’ te halen.
Verder werden er innovatieve systemen in het pak verwerkt zoals de unieke lagenopbouw voor
vest (X-treme) en broek (X-treme light), het wicking-barrier-systeem, de ﬂuorescerende textielbanden (triple X fabric), de uitneembare ritssluiting (HPX systeem), de universele lamphouder, het
isolatiesysteem (Air X blocker) en het beweegbare en aangepaste kniepad systeem (ergo X pad).
De systemen voor membraaninspectie zijn heel erg van belang gezien het membraan de enige
barrière is tegen PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Verder is er het zeer functionele systeem voor bretellen wat er niet alleen voor zorgt dat de bretellen vast op de schouders
blijven, maar ook een dempend effect geeft. Ander voorbeelden zijn het quicklock systeem, het
nierbeschermingssysteem, de diverse functionele zakken, enz…

Zonale dispatching voor Zone Vlaamse Ardennen

MAART 2017

In november 2016 werd de overschakeling binnen onze hulpverleningszone opgestart naar een
zonale meldkamer/dispatching. Hierdoor is het mogelijk om alle oproepen binnen zone Vlaamse
Ardennen centraal en zonaal aan te sturen en op te volgen.
Indien brandweerpost X over onvoldoende personeel of materieel beschikt om een bvb een brand
te bestrijden, kunnen er onmiddellijk bijkomende middelen uitgestuurd worden door een aangrenzende post. Op deze manier blijft zone Vlaamse Ardennen een snelle en adequate hulpverlening leveren aan hun inwoners.
De brandweerposten en dus ook de Zone zullen groot voordeel halen uit o.a. goede gecentraliseerde informatie, beschikbaarheid materieel & personeel, locaties van hydranten, aanwezigheid
- 12 -

BRANDWEER
van gevaarlijke stoffen, sleutelplannen, enz.... die trouwens
24/7 bemand wordt door
eigen personeel. Door ook
cartograﬁe te integreren in dispatching, wordt een schat aan
informatie onmiddellijk beschikbaar bij interventies. Hierdoor kunnen de uitgerukte
ploegen zich voor 100% op de
noodsituatie richten en krijgen
zij alle nodige info rechtstreeks
van de dispatch, ongeacht van
welke brandweerpost zij vertrokken zijn.
De invoering van de zonale dispatching is een noodzakelijk stap om onze hulpverlening naar de
burger nog meer op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nog betere dienstverlening en efﬁciëntere inzet van de middelen.

Word brandweerman
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De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is nog altijd op zoek naar gemotiveerd personeel. Interesse? Surf naar www.bvlar.be/jobs of of stuur een mail met je gegevens of vragen naar
jobs@bvlar.be.
In het voorjaar volgt er nog een infosessie die toelicht hoe je brandweerman wordt, wat de hulpverleningszone van je verwacht én wat je er voor terugkrijgt.
Op www.ikwordbrandweer.be vind je ook heel wat informatie.

Contact
Hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen”
Brandweerpost Zottegem
Meengracht 2
055 31 15 60
www.bvlar.be
communicatie@bvlar.be
- 13 -

MIDDENSTAND
Zottegem Bloemenstad – Bebloemingsactie 2017
De stad Zottegem en de Stedelijke Middenstandsraad namen in 1991 het initiatief een
bebloemingsactie te starten onder het motto
'Zottegem Bloemenstad'. Deze actie is nog
altijd erg succesvol.
Wij wensen te benadrukken dat het niet gaat
om een echte wedstrijd, maar wel om een
appreciatie en waardering van mensen die
hun best doen om Zottegem aantrekkelijker
te maken.
De jury stelde vast dat veel inwoners met
een prachtige gevel- of voortuinbebloeming
zich niet inschreven voor de bebloemingsactie. Het inrichtend comité doet dan ook
een oproep om in elk geval het inschrijvingsformulier in te sturen.
Iedere inwoner van Zottegem mag gratis deelnemen. Het reglement kunt u bekomen op de dienst
Toerisme, Markt 1 (09 364 64 64). U vindt het ook op de webstek: www.zottegem.be/bebloemingsactie.
Wij zijn er van overtuigd dat veel Zottegemnaren ook dit jaar een inspanning zullen leveren om
hun gevel, balkon, voortuin, enz., extra te bebloemen, zodat Zottegem in 2017 een echte bloemenstad blijft.

!

INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende: Naam:

..........................................................................................................................

Adres:

..........................................................................................................................................................

E-mail:

.........................................................................................................................................................

heeft kennis genomen van het reglement en wenst deel te nemen aan de volgende wedstrijdscategorieën (*):
n Bebloeming gevels handelsgebouwen
n Bebloeming voortuinen
n Bebloeming gevels particulieren
n Bebloeming appartementsgebouwen
n Bebloeming openbare gebouwen
Datum: . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . / 2017

Handtekening
............................................

MAART 2017

* aankruisen wat van toepassing is

Bezorg ons de gegevens tegen uiterlijk 31 mei 2017
Dienst Toerisme, Markt 1, 9620 Zottegem of via mail: toerisme@zottegem.be
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MOBILITEIT
Zottegem zet in op verkeersveiligheid via het STOP-principe
Het stadsbestuur engageerde zich voor het verhogen van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van Zottegem via het STOP-principe. Hierbij gaat de prioriteit eerst naar Stappen,
dan Trappen (ﬁets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens. De afgelopen jaren werd al heel wat gerealiseerd. Een overzicht.
Centrum autoluw en zonder zwaar vervoer
Bij de stadskernrenovatie werd beslist om de bussen te weren uit het centrum en werd er een tonnagebeperking opgelegd.
Om het centrum autoluw te maken, werden de Stationsstraat, de Hoogstraat, de Hospitaalstraat
en de Nieuwstraat als woonerf ingericht. Hierbij krijgt de voetganger alle prioriteit.
Hij mag binnen het (woon)erf overal lopen, wandelen, spelen. De rijbaan is voor hem, al mag hij uiteraard het verkeer
niet opzettelijk belemmeren.
Een bestuurder van een ﬁets, brommer, motorﬁets of auto
mag de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Ten
opzichte van kinderen moet hij dubbel voorzichtig zijn.
In een (woon)erf staan geen snelheidsborden. De snelheid is
er overal beperkt tot 20 km/uur.
Parkeren is verboden, behalve in de zones die zijn aangeduid met witte hoekjes en een witte P.
Stilstaan mag enkel om te laden en te lossen. Wachten op iemand wordt wettelijk beschouwd als
parkeren en is dus enkel toegelaten op de voorziene parkeerplaatsen.
Een fietsvriendelijke stad
Er wordt stevig ingezet om van Zottegem een ﬁetsvriendelijke stad te maken.
Nieuwe, veilige en comfortabele ﬁetsverbindingen, onder meer in de Beugelstraat werden aangelegd en de ﬁetsvoorzieningen op belangrijke wegen die deel uitmaken van
een ﬁetsroutenetwerk werden verbeterd.
Om het ﬁetscomfort te verhogen werden vorig jaar betonnen ﬁetswegels
aangebracht op onverharde wegen, zoals in de Korenbloemstraat.

MAART 2017

In Bevegem werden twee ﬁetsstraten ingericht, dit met het oog op een veiliger verkeer aan het PTI en het OLV college campus Bevegem. Hier hebben ﬁetsers voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Ze mogen de hele
breedte van de rijweg innemen en auto’s mogen hen niet inhalen.
De besprekingen voor de aanleg van het langeafstandsﬁetspad (LAF) en
de verdere uitbouw van het bovenlokaal ﬁetsroutenetwerk (BFF) zijn volop
aan de gang.
Veilige schoolomgevingen
De veiligheid van onze schoolgaande jeugd, is en blijft een prioriteit. Zo werd de schoolomgeving
van de Smidse structureel aangepakt en dit jaar wordt de schoolomgeving van de basisschool
Strijpen aangepakt. Ook voor de Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove en de VBS Grotenberge
werden al een aantal maatregelen genomen.
In 2017-2018 wordt de zone 30 aan alle schoolomgevingen gevisualiseerd.
- 15 -

MOBILITEIT
Herwaardering van onze trage wegen

De inventarisatie van onze trage wegen schiet goed op. Na fase 1, waarbij in 2015 de trage wegen
in onze deelgemeenten Sint-Goriks- en Sint-Maria-Oudenhove in kaart gebracht werden en fase
2, waarin we vorig jaar de trage wegen van Grotenberge, centrum, Godveerdegem, Leeuwergem
en Erwetegem inventariseerden, zijn dit jaar Velzeke en Strijpen aan de beurt. We starten weldra
met een eerste werkvergadering waarin alle vrijwilligers de nodige info krijgen om aan de slag te
gaan. En uiteraard zullen we ook dit jaar deelnemen aan de Dag van de Trage Weg op zondag 15
oktober 2017, met een nieuwe beleveniswandeling langs de trage wegen van Velzeke en Strijpen.
Er wordt fase na fase ook een actieplan opgemaakt, in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, voor het toegankelijk maken, inrichten en onderhouden van de goedgekeurde trage wegen.
Parkeren in en aan de rand van het centrum wordt gefaciliteerd
Bij de stadskernrenovatie werd minder plaats voorzien voor de auto, maar
er werd wel ingezet op parkeren op wandelafstand, dit onder meer door
het uitbreiden van de Z-parkings met de parking Centrum en de parking
Sanitary.
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De intussen gekende blauwe borden met gele Z verwijzen u naar de dichtstbijzijnde parking; vanop die parking duiden kleine gele bordjes de kortste
wandelweg naar het centrum aan.
Dit jaar worden de parkings en hun parkeerregime in een overzichtelijke folder gebundeld.
Om de vele pendelaars een helpende hand te reiken én om tegelijk overlast
in Bevegem te vermijden, wordt er stevig onderhandeld met de NMBS over
de bouw van de parkeertoren op de huidige parking achter het station. In
dit moeilijke dossier omwille van de vele betrokkenen en evenveel standpunten wordt er gezocht naar de grootste gemene deler.
Stationsbuurt beter ontsluiten
De Stationsbuurt blijft een drukke plek waar pendelaars, schoolgaande jeugd en bezoekers aan het
centrum mekaar treffen voor het nemen van het openbaar vervoer. Ook het groeiend aantal automobilisten dragen er bij tot een dagelijkse stroppende verkeersstroom.
Om die verkeersstroom vlotter te laten verlopen, werden vorig jaar - als proefproject - uitwijkstroken ingericht voor de bussen van De Lijn in de Godveerdegemstraat en de Van Aelbrouckstraat.
Na een grondige evaluatie bleek deze oplossing niet afdoende. Dit voorjaar wordt een nieuwe
proefopstelling opgestart, met éénrichtingsverkeer in de Godveerdegemstraat (vanaf het kruispunt
Broeder Mareslaan tot aan de brug) en de Leonce Roelsstraat. Ook deze oefening zal grondig
worden geëvalueerd. Hopelijk ligt hier de oplossing voor deze problematiek.
- 16 -

MOBILITEIT
Een duidelijk snelheidsbeleid
Na een grondige inventarisering van de bestaande snelheidsregimes, werd beslist in Zottegem
een zonaal snelheidsplan in te voeren. Dit houdt in dat op alle wegen de snelheid op 50 km/uur
wordt gesteld. Er zijn maar een paar uitzonderingen:
- (woon)erven: 20 km/uur
- schoolomgevingen: 30 km/uur
- gewestwegen: 70 km/uur
- de N42: 90 km/uur
Dit jaar zal hierover uitvoerig worden gecommuniceerd en zullen onze wegen worden uitgerust met
zonale borden. Duidelijk voor iedereen en met veel
minder borden.
Tot slot
De stad Zottegem zal zich blijven inzetten voor een verkeersveilige en leefbare stad.
Dat kan echter niet zonder uw medewerking. Veilig verkeer in onze stad staat of valt immers met
de verantwoordelijkheid van elke weggebruiker.
IDP

Trage wegen. Oproep naar vrijwilligers voor de derde fase

MAART 2017

In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid start Zottegem, samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, met de derde fase voor de opmaak van de tragewegenplannen. Dit jaar
wordt de visie voor de trage wegen opgemaakt in de deelgemeenten Velzeke en Strijpen.

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden
of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik
geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen - waar mogelijk - terug toegankelijk
- 17 -
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te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk ﬁetsen, wordt een
wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat ﬁjner. Daarom werkt
Zottegem samen met RLVA vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen.
Inventarisatie
In een eerste stap wordt een
werkkaart gemaakt op basis
van de Atlas der Buurtwegen
(rekening houdend met alle
wijzigingen en afschafﬁngen)
en topograﬁsche kaarten. Tijdens een tweede stap wordt
die werkkaart op het terrein
gecontroleerd door vrijwilligers. Deze inventarisatie vergelijkt de werkkaart met de
reële toestand op het terrein.
Per weg wordt een inventarisatieﬁche opgemaakt (dit kan
op papier of via een app),
deze bevat de objectieve beschrijving van de weg en enkele foto’s.
Voor deze inventarisatie hebben wij reeds een aantal vrijwilligers die hieraan willen
meewerken. Als u zich ook
geroepen voelt om aan dit
project mee te werken, gelieve dan contact op te
nemen met Isolde De Paepe.
De inventariseerders kunnen
in april-mei hun aangewezen
wegjes gaan bezoeken.
Informatieavond voor vrijwilligers
Wie wil meewerken aan de inventarisatie, krijgt op woensdag 5 april een vorming inventariseren waarin uitgelegd wordt hoe alles zal verlopen.
Vooraf inschrijven is verplicht bij Isolde De Paepe (09 364 64 95 - isolde.depaepe@zottegem.be).
De vorming inventariseren zal plaatsvinden in Zottegem, precieze plaats en tijdstip wordt bezorgd
na uw inschrijving.
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Voor meer info kunt u ook contact opnemen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen: Jonathan Clerckx (055 20 72 65 - jonathan.clerckx@rlva.be).
De opmaak van tragewegenplannen is mogelijk dankzij de ﬁnanciële steun van de Provincie OostVlaanderen.
IDP
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WONEN
Woonplan Zottegem 2017-2025. ‘Kwaliteitsvol, betaalbaar, duurzaam
en leefbaar wonen in Zottegem’
‘Wonen’ kadert in een geheel van bevoegdheden over diverse beleidsniveaus, maar is vooral een
bevoegdheid van het lokale bestuur, dat als regisseur optreedt om het wonen op zijn grondgebied
te regelen. Een degelijk gemeentelijk woonbeleid is dan ook geen overbodige luxe, maar een noodzakelijke leidraad om alle woongerelateerde beslissingen aan af te toetsen, met het oog op een
stad waar het goed is om te wonen en dat een heel leven lang.
Het Masterplan Wonen 2017-2025 werd een ambitieus actieplan met concrete voorstellen die de
kwaliteit van huisvesting, de betaalbaarheid en de leefbaarheid voor zowel eigenaars, huurders
als verhuurders in onze stad ten goede moeten komen.
Aan het plan ging een grondige woonstudie vooraf, waarbij de woonuitdagingen in Zottegem in
kaart werden gebracht op basis van cijfers van de afgelopen 10 jaar en prognoses voor de komende 10 jaar. De analyse van deze cijfers werd meermaals besproken met de partners van het
Zottegems Woonoverleg, zijnde Wonen Vlaanderen, de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM
Denderstreek, SHM Vlaamse Ardennen, SHM Ninove Welzijn), het sociaal verhuurkantoor (SVK
Zuidoost Vlaanderen), de Stad Zottegem (Dienst Huisvesting) en het OCMW Zottegem. Op basis
van dat overleg werden concrete acties opgesteld.
Affiches ‘te huur’
Wie een huis of appartement te huur aanbiedt, maakt dat vaak kenbaar via de gekende raamafﬁches. Veel verhuurders weten niet welke informatie wettelijk verplicht op zo’n afﬁche dient te staan.
Daarom kunnen inwoners die een huis of appartement verhuren vanaf nu aan de balie van het Administratief Centrum Sanitary en aan de balie van het Sociaal Huis gratis een afﬁche afhalen,
waarop enkel de ontbrekende gegevens moeten worden ingevuld. Zo zijn ze zeker dat ze in regel
zijn met de geldende wetgeving.
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Toolkit woningkwaliteitsonderzoek
De stad wil ook actief investeren in woningkwaliteit. We hebben een
verouderd patrimonium en soms laat de kwaliteit van de (huur)woningen daardoor te wensen over. Wanneer iemand zich vragen stelt
over de woonkwaliteit in zijn huurwoning, kan die persoon op de
dienst wonen terecht met de vraag naar een woningonderzoek. Er
werd recent een toolkit aangekocht, waarmee de mensen van de
dienst wonen kunnen langskomen voor een vooronderzoek om zich
een eerste beeld te verschaffen van de staat van de woning. De
toolkit bevat o.a. een professioneel meettoestel voor het meten van vocht, een spanningsmeter en
een afstandsmeter. Pas wanneer er voldoende elementen zijn om te twijfelen aan de woonkwaliteit, worden de inspecteurs van Wonen Vlaanderen ingeschakeld voor een volledig woningonderzoek.
Infosessies
Vaak stellen we vast dat de inwoners van onze stad op zoek gaan naar dezelfde informatie. Daarom
willen we proactief werken en hen via diverse infosessies informeren over bepaalde woongerelateerde thema’s. Zo zullen we dit voorjaar een energieﬁt-sessie organiseren in samenwerking met
Eandis, waarop mensen kleine tips krijgen om hun huis energiezuiniger te maken. En op 18 april
plannen we een praatcafé van Zozo (Zottegem Zorgt) over nieuwe woonvormen
Facebook
Vanaf nu kan je ons ook volgen op facebook: https://www.facebook.com/Wonen-Zottegem616834211834818/ Via deze facebookpagina krijg je heel wat woongerelateerde info.
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DUURZAAMHEID
Poets 2017. Zottegem tegen zwerfvuil
Op zaterdag 25 maart organiseert de stad naar jaarlijkse traditie de grote zwerfvuilopruimactie
POETS. Dit jaar steken niet enkel de Zottegemse scholen, dit evenwel op vrijdag, de handen uit
de mouwen. De stad en de milieuraad doen ook een oproep naar de bevolking om massaal deel
te nemen aan deze actie. Samen met uw buren, met uw (jeugd)vereniging, met het oudercomité.
Iedereen is welkom! Al het opgeruimde zwerfvuil zal tentoongesteld worden op de parking van het
Egmontpark.
Inschrijven voor de poetsactie kunt u door te mailen naar jan.scheerlinck@zottegem.be. Inschrijven kan tot en met zondag 17 maart. De stad zorgt voor logistieke ondersteuning (ﬂuohesjes, afvalprikkers, witte zakken en handschoenen).

De vorige jaren deed de milieudienst een oproep naar meters of peters voor elke straat in GrootZottegem. Ondertussen hebben al 14 vrijwilligers zich aangemeld. Meters en peters krijgen van de
stad afvalprikkers en zwerfvuilzakken ter beschikking om hun straat zwerfvuilvrij te houden. Eenmaal de zak vol is komen de stadsdiensten deze ophalen. Zij ruimen enkel zwerfvuil op, géén
sluikstorten.
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Een veel gehoorde kritiek is dat er te weinig vuilbakken staan. Met de stadskernrenovatie kwamen
er al heel wat nieuwe vuilbakken in het centrum en intussen zijn er 15 nieuwe afvalbakken geplaatst op volgende locaties: Sint-Hubertusplein, Kastanjelaan (2), Pijperzele, Heilig Hartplein en
op de Z-parkings: Sanitary, Molenstraat, station (2), OCMW, Nijverheidsstraat, Vestenstraat, Muze,
BIB (Meersstraat) en Ledebergstraat.
De stad wil ook heel kort op de bal spelen. Aan inwoners die zwerfvuil en/of een sluikstort opmerken wordt gevraagd om dit zo snel mogelijk te laten weten aan de milieudienst via jan.scheerlinck@zottegem.be of 09 364 65 13.
JS
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CULTUUR
Reuzenommegang. Zondag 4 juni 2017
Cambrinus en Cambrina, Leo en Treeze, de 8 wippelpaardjes en Sotto en Johanna zijn ook dit
jaar weer de sterren van de Zottegemse Sinksenkermis, wanneer ze op zondagnamiddag plechtig door de straten van het centrum deﬁleren, begeleid door de Tiroler Blaaskapelle. Per reus zijn
er een drager en een begeleider en de wippelpaardjes worden bemand door leerlingen van de stedelijke basisschool.

De Zottegemse reuzen.
Naast de Zottegemse reuzen stappen onder meer de reuzen van Herzele (Walter, Aldegonde en
Zeger), de Leedse Hovaardige Boer en de reuzen van Oostwinkel mee op. Deze reuzen zijn een
levensechte kopie van de honderdjarigen van Oostwinkel: Romanie, Kamiel en Silvia.
De ommegang start om 17 uur op de parking aan de Molenstraat.
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DL
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CULTUURCENTRUM ZOETEGEM
Muziekvoorstelling voor kinderen tijdens de paasvakantie - met Ketnet-wrapster Sien
Voor jong en oud vanaf 5 jaar
Ketnet-wrapster Sien zingt, springt en speelt de
pannen van het dak. Samen met een gekke bende
muzikanten brengt ze de liedjes van haar heerlijke
luisterboek ‘Sien bijt in de dag’ in een wervelende
liveshow. In haar sprookjesachtige kamer tuimelt
ze van het ene liedje in het andere, met een verrassend verhaal als rode draad. Een uniek theaterconcert, mét reuzegroot lieveheersbeest.
Op vrijdag 14 april 2017, 15 uur
Tickets voor deze voorstelling kosten €8, €5 voor wie jonger is dan 12, en kan u kopen via
www.cczoetegem.be of aan de UITbalie (09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be)

Wervelende cabaretband ’t Schoon Vertier komt naar CC Zoetegem!
‘t Schoon Vertier neemt u mee op een weergaloze trip. Deze bigband speelt het dak
eraf en knalt de dansvloer los. Maak kennis
met Master of Cabaret Bobby Prinz, Miss
Missy, Velvet Midget, Minnie The Moocher
en vele andere onvergetelijke ﬁguren.
Op donderdag 18 mei 2017, 20 uur
Tickets voor deze voorstelling kosten €18
en kan je kopen via www.cczoetegem.be of
aan de UITbalie (09 364 69 33, uitbalie@zottegem.be)
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Cultuurkaravaan 2017
Waar de Cultuurkaravaan
halt houdt, daar wordt het
dorp voor één dag lang op
culturele stelten gezet.
Oombergen en Sint-Goriks-Oudenhove werden al
getrakteerd op een namiddag lang muziek, familietheater en allerlei act.
Waar de karavaan dit jaar
zal neerstrijken, verklappen we nog niet. Wanneer dat zal zijn, wel! Noteer alvast zondag 11 juni.
IV
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STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
Een terugblik op geslaagde activiteiten
Filiaalconcert “In vuur en vlam”
Op vrijdag 10 februari gaven de leerlingen muziek en dans van het ﬁliaal Oosterzele het beste van
zichzelf tijdens de wintervoorstelling “In vuur en vlam” in GC De Kluize. Het enthousiaste publiek
was talrijk aanwezig en genoot van een hartverwarmende wintervoorstelling.
“Pop & Jazz” door onze Jalm-afdeling
De combo’s van onze Jazz- en Lichte Muziekafdeling zorgden op maandag 13 februari voor een
sfeervol concert met muziek van nu, van toen, blues, jazz, pop, hiphop,… in CC Zoetegem. Afsluitend gingen de leerkrachten er zelf muzikaal tegenaan met een spetterend optreden!
Dag van de Academies, een meer dan geslaagde dag!
Ter gelegenheid van de Dag van de Academies op zaterdag 18 februari werd er in onze SAMWD
een heuse instrumentenvoorstelling georganiseerd ter gelegenheid van de dag van het DKO.
Alle leerlingen uit het eerste jaar AMV en de leerlingen van het tweede jaar muziekinitiatie konden op die manier al even kennismaken met
alle instrumenten die in de academie mogelijk
zijn.
Vanaf dit schooljaar werd er in onze dansafdeling een jongensklas ballet ingericht. Dit is
uniek in Vlaanderen. Tijdens een optreden gewijd aan alle DKO-scholen uit Oost-Vlaanderen
vertegenwoordigden zij onze SAMWD in de
Vooruit in Gent. Het optreden werd opgenomen
en live gestreamd.
Ook een aantal van onze jongste leerlingen van
de blazers-, strijkers-, gitaar- en
slagwerkklassen
waren aanwezig
om een gigantisch jeugdorkest
te vormen.
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Zij lieten het beste
van zichzelf horen
tijdens drie optredens die plaatsvonden voor de
Vooruit in Gent.
Home Sweet Home, verteltheater van onze woordafdeling
Op vrijdag 24 februari brachten onze leerlingen verteltheater van de middelbare graad een huiselijke voorstelling met de tweede editie van Home sweet Home. Op verschillende locaties aan de
Meerlaan werden huiselijke taferelen voorzien van proza en poëzie. Dit leidde tot herkenbare situaties met soms een ernstige benadering, maar vaak ook met een hilarische kwinkslag. Onder leiding van hun bevlogen leraren maakten de leerlingen er een enorm gezellige voorstelling van.
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STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
Lang en Gelukkig: een totaalproject met theatraal vuurwerk.
Onze drie afdelingen, muziek, woord en dans, speelden elk een voorname rol in Lang en Gelukkig: een warm lappendeken van slapstick, conference en magische transformaties. De verzameling van klassieke sprookjes en parade aan bekende sprookjesﬁguren leidde tot theatraal vuurwerk,
muzikale hoogstandjes en prachtige dansen. Het stuk werd door onze leerlingen van de hogere
graad in volle karikatuur en met de nodige humor op de planken van GC De Kluize gezet. Een
voorstelling die ons alvast zeer lang en gelukkig zal bijblijven.
Celloweekend
In het weekend van 18 en 19 maart vond in SAMWD Zottegem voor de eerste keer een celloweekend plaats onder leiding van leraar Harm Garreyn. Dit inspirerend weekend werd ingevuld
met lessen, leerlingenconcerten, masterclasses onder leiding van de gastcellist uit de Verenigde
Staten, Alex Keitel en een prachtig duoconcert van Harm Garreyn en Alex Keitel. Een initiatief dat
absoluut voor herhaling vatbaar is.

MAART 2017

Ridderzaalconcerten

Zondag 23 april om 11u ur, Ridderzaal Zottegem: ZEAL met ‘Buttercake and roses’
Celine Debacquer, mezzosopraan, Helena Faes, cello, Saskia Van Herzeele, piano
ZEAL staat voor de muzikale bevlogenheid van een jong, fris ensemble. Ze verrassen met de samenklank van warme cellotonen, zachte pianokleuren en een expressieve stem. In het programma
‘Buttercake and roses’ brengen ze een selectie uit de Amerikaanse kamermuziek van de 20ste en
21ste eeuw. ZEAL kiest voor eigenzinnige composities van Samual Barber, George Gerschwin,… en
hedendaagse werken van o.a. André Previn, Jake Heggie,…
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STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
Zondag 21 mei om 11 uur, GC De Kluize: Andy Dhondt en Amber Docters Van Leeuwen
De Nederlandse celliste Amber Docters van Leeuwen heeft als thuisbasis Amsterdam, maar concerteert de wereld rond: van Carnegie Hall in New York tot de Sonorium Hall in Tokyo. Naast klassiek en hedendaags repertoire maakt Amber Docters van Leeuwen naam met verschillend studiowerk onder andere met de Belgische jazzpianist en componist Jef Neve en de Amerikaanse zanger Bobby McFerrin.
Saxofonist Andy Dhondt legt zich toe op een bijzonder veelzijdig en ruim repertoire. Zo richtte hij
het duo Blow op met percussionist Vincent Caers, werkt hij samen met kunstenares Sigrid Tanghe,
speelt hij in het Belgian Saxophone Ensemble en werkt hij sinds 2015 intens samen met componist/pianist Jef Neve. Zijn passie voor nieuwe muziek en actuele kunst komen hierin nadrukkelijk
tot uiting.
Amber en Andy leerden elkaar toevallig kennen in 2014 bij een opnamesessie. Uit deze ontmoeting werd een fonkelnieuw Nederlands-Belgisch duo geboren. Op het programma staat spannende
kamermuziek in een eigentijds jasje met twee instrumenten die heel verscheiden zijn maar elkaar
ook heel dicht kunnen benaderen.

2017. Een absoluut feestjaar voor SAMWD Zottegem
SAMWD Zottegem is dit jaar 50 jaar geworden
“Op 29 juni 1966 ontving de stad Aalst het verzoek van burgemeester Jules Matthijs van Zottegem
om een Zottegemse afdeling op te richtten van de Aalsterse Muziekacademie. De school werd
geopend op 11 januari 1967 in de lokalen van de gemeenteschool aan de Firmin Bogaertstraat. 187
leerlingen schreven zich toen in. Ook de woordafdeling werd toen opgericht. De eerste lessen
dans startten dan een jaar later, in 1968.” (bron: Daniël Van den Meersschaut)
Het Filiaal Oosterzele wordt in 2017 dan weer 40 jaar en ging van start als de Gemeentelijke Muziekschool van Oosterzele op 1 september 1977.

MAART 2017

Cultuurklassen 20 jaar
Ook onze cultuurklassen worden dit jaar in de bloemetjes gezet: zij bestaan immers 20 jaar!
“In 1995 organiseert de werkgroep onderwijs in samenwerking met de SAMWD en onder leiding
van toenmalig directeur Bossaer een reeks expressiedagen voor de leerkrachten uit het kleuter- en
lager onderwijs uit de regio Zottegem. Met dit initiatief wil de SAMWD de kloof tussen school en
kunst dichten. Schepen Hector Petit en de organisatoren Marcel Bossaer, Jozef de Cooman, Marc
De Groote en Willy Poelman zetten hun schouders onder dit project. Dit is de aanzet tot de cultuurklassen. In het schooljaar 1997-1998 vinden de eerste cultuurklassen plaats.” (bron: Daniël
Van den Meersschaut)
Concept cultuurklassen
Lagere scholen uit Zottegem en omgeving worden jaarlijks uitgenodigd om met een aantal klassen onder leiding van gespecialiseerde leraren een week lang een cultuurbad te beleven. Elke ochtend wordt er gestart met twee groepen: één groep start in de SAMWD, de andere in de SABK. In
de namiddag wordt er omgewisseld zodat alle leerlingen kennismaken met zowel beeld, muziek,
theater en beweging. Elk schooljaar wordt er gewerkt met een thema. Dit jaar is dit zeer toepasselijk “Feest!”.
AD
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STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST
Studiereis Londen

Van 1 tot 3 april trekt de Stedelijke Academie Beeldende Kunst (SABK ) met maar liefst 70 deelnemers op studiereis naar Londen. Bovenaan op het programma staat een bezoek aan the Tate
Britain voor de retrospectieve van David Hockney. De tentoonstelling is aangekondigd als de meest
uitgebreide ooit van deze invloedrijke Britse kunstenaar. Ook de Tate Modern waar momenteel
een grote overzichtstentoonstelling loopt van baanbrekend fotograaf Wolfgang Tillmans komt aan
bod. Optioneel kunnen de Saachi Gallery, de Royal Academi, het British Museum en/of de National Gallery bezocht worden.

Feest! 20 jaar cultuurklassen

MAART 2017

De cultuurklassen zijn een
initiatief van en gesubsidieerd door de stad Zottegem. Net zoals kinderen op
bos-, zee- of skiklas gaan
kunnen alle basisscholen
van Zottegem en omgeving
op cultuurklas komen. Een
unicum in Vlaanderen!
Week na week leven 2
klassen zich creatief uit, afwisselend in SAMWD en
SABK. Met een volgeboekte kalender en dit
reeds 20 jaar lang, mogen
we spreken van een groot
succes. Reden genoeg om
dit jubileumjaar extra in de
verf te zetten.
Op donderdag 5 mei opent de tentoonstelling ‘Feest!’ met een lezing, een optreden en aansluitend
receptie. De tentoonstelling kan met de klas (of individueel) bezocht worden tot 2 juni.
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STEDELIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNST
‘Still’. Tentoonstelling tekenkunst
Rond 1880 ontdekten de pioniers Muybridge en Marey dat een opeenvolging van foto’s een beweging creëerde. Uit deze magische ontdekking is de cinema ontstaan. Tijdens het kijken naar
een langspeelﬁlm worden al gauw 130.000 beelden op het netvlies geprojecteerd. Deze frames
worden door het oog niet afzonderlijk waargenomen. Echter wanneer we de ﬁlm gaan pauzeren
zien we 1 stilstaand beeld: de ﬁlmstill.

MAART 2017

De still is het vertrekpunt van deze tentoonstelling. We selecteerden ﬁlmstills die ons aanspraken,
omwille van de expressie, compositie, licht of thema. Het resultaat is een gevarieerde verzameling
tekeningen in diverse materialen.
De tentoonstelling loopt tot vrijdag 31 maart in de galerij van de academie.
PN
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STADSBIBLIOTHEEK
Jeugdboekenmaand 2017
Regiobib Route42 presenteert …
Vertelster Hilde Rogge met ‘Mirabel Snottebel Truttebel.’
Vrij naar het boek ‘Prinsesje Annabel’ van Annie M.G. Schmidt.
Doelgroep: 3de kleuterklas tot 3de leerjaar.
Zaterdag 25 maart om 14 uur.
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont.

Basiscursus 3D printen
3D printen kan iedereen en is sinds enkele jaren ook ﬁnancieel haalbaar. Maar wat is het eigenlijk?
Hoe werkt het?
In deze workshop krijgt u antwoord op al uw vragen. Meer nog, u kan zelf ervaren hoe 3D printen
werkt. In de workshop wordt alles uitgelegd van idee naar print en u kan zelf een eerste ontwerp
maken en printen. Na de cursus ligt de weg naar 3D printen volledig voor u open.
Heeft u nog geen 3D printer? Geen probleem. De bib biedt u de mogelijkheid om uw ontwerp nadien af te printen!
Er worden maximum 8 deelnemers toegelaten.
Zaterdag 8 april van 10 tot 12 uur, vrije praktijk in de namiddag.
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Inschrijven via www.route42.be of 09 364 64 11
Prijs: 45 euro

Cursussen Vormingplus i.s.m. de stadsbibliotheek

MAART 2017

Kennismaking met facebook
Op het nieuws of in de krant ... U komt tegenwoordig bijna dagelijks in contact met sociale media
en Facebook.
Tijdens deze cursus bekijken we wat Facebook eigenlijk is, wat u er wel en niet mee kan doen en
of uw privacy er niet onder lijdt.
Breng gerust uw eigen laptop, IPad of Android-tablet mee en leer zo kennis maken met Facebook.
Woensdag 19 en 26 april van 9.30 tot 12 uur.
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont.
Inschrijven via Vormingplus: www.vormingplus-vlad.be of 09 330 21 30
Prijs: 20 euro; sociaal tarief: 4 euro
Help, ik wil een website maken
U wil graag een eigen website bouwen, maar hoe begint u er aan? Welk systeem gebruikt u? Heeft
u software nodig? Een doe-het-zelf website maken is haalbaar en kan zelfs gratis. Tijdens deze infosessie krijgt u een overzicht van mogelijkheden en in het bijzonder over een online websitebouwer zoals Weebly.
Dit is een infosessie met demonstraties.
Dinsdag 25 april van 19.30 tot 22 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont.
Inschrijven via Vormingplus: www.vormingplus-vlad.be of 09 330 21 30
Prijs: 10 euro; sociaal tarief: 2 euro
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STADSBIBLIOTHEEK
De fantastische Roald Dahl Workshop
Hey! Jij daar! Ja, jij!
Kom, stap mee in het bootje en vaar samen met de Oempaloempa’s de chocoladerivier af. Mathilda
en Daantje, de wereldkampioen, zijn er ook! Durf jij onderweg de GVR een hand te geven én de
Reuzenkrokodil te aaien? Reserveer snel je gouden ticket en kom met ons meespelen in de fantastische wereld van Roald Dahl.
Wanneer: dinsdag 4 april van 14 tot 16 uur.
Voor wie: kinderen van 8 tot 12 jaar (2de tot 6de leerjaar).
Max. 15 deelnemers.
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont.

Jazz Zottegem at the bib

Een gezellig familiefestival midden in het Egmontpark op zaterdag 17 en zondag 18 juni.
Presentator Jean Blaute en DJ Herr Seele
www.jazzzottegem.be

MAART 2017

Sluitingsdagen
17 april (Paasmaandag)
1 mei (Dag van de Arbeid)
25 mei (O.L.H. Hemelvaart)
5 juni (Pinkstermaandag)
11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
21 juli (Nationale feestdag)
15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
21 augustus (kermis Zottegem)
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CENTRUM VOOR STREEKGESCHIEDENIS
Erfgoeddag. Zondag 23 april
Erfgoeddag is een jaarlijks cultureel evenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag
richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities
en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen).
Dit jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 23 april met als thema Zorg. In deze editie wordt niet
enkel aandacht besteed aan de geschiedenis van de zorgsector, maar ook aan de zorg voor het
cultureel erfgoed.
Het Centrum voor Streekgeschiedenis pakt uit met drie activiteiten.
Demonstratie restaureren van schilderijen: ‘Zorg voor schilderkunst door het restauratieatelier Artsodi’.

MAART 2017

Schilderijen maken deel uit van ons cultureel erfgoed, ze vertellen iets uit ons verleden. Zo hebben ze niet alleen een decoratieve functie, maar zeggen ze ook altijd iets over de tijdsgeest en
over de periode waarin ze gemaakt zijn. Hetzij door wat ze afbeelden, zoals een portret waarvan
de kledij van de geportretteerde iets vertelt over de mode en gewoontes van toen, hetzij door de
schildertechniek zelf. In de 20ste eeuw hebben we te maken met een enorme evolutie in de schildertechnieken en stromingen. Door deze kunstwerken te conserveren en te restaureren ‘zorgen’
wij voor ons cultureel patrimonium en dragen wij ons steentje bij tot het bewaren ervan.
Op Erfgoeddag ziet u twee restaurateurs van het restauratieatelier Artsodi actief aan het werk. Ze
tonen hoe zo een restauratie gebeurt en vertellen hoe en waarom bepaalde ingrepen gebeuren. In
een presentatie kunt u de verschillende stappen van een restauratieproject volgen.
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CENTRUM VOOR STREEKGESCHIEDENIS
Wandeling: 'Levend geheugen'
Voor mensen met dementie is het belangrijk dat ze de kans krijgen zich buiten hun vier muren te
begeven en dat ze zo lang mogelijk aan het dagelijks leven kunnen deelnemen. In het kader van
‘dementievriendelijk Zottegem’ willen we deze mensen dan ook langer laten participeren aan het
socio-culturele leven van hun stad.
Omdat we personen met dementie beter kunnen benaderen vanuit hun herinneringen is een partnerschap tussen het Woonzorgcentrum en het Centrum voor Streekgeschiedenis een ideale manier om levend erfgoed en zorg met elkaar te verbinden. Door de actieve betrokkenheid van
mensen met dementie bij de opmaak van deze wandeling dragen zij met hun herinneringen en
mondelinge getuigenissen mee tot het bewaren van het Zottegemse cultureel erfgoed.

MAART 2017

De wandeling ‘Levend Geheugen’ loopt door de centrumstraten van Zottegem. Deze wandeling
werd samengesteld aan de hand van persoonlijke herinneringen, opgehaald bij de bewoners van
het woonzorgcentrum Egmont en de focusgroep “Ouder worden in je buurt”. De brochure is gestoffeerd met een selectie oude foto’s uit het Centrum voor Streekgeschiedenis.
De wandeling is geschikt voor jong en oud.
Er zijn drie wandelingen gepland: om 10 uur, om 14 uur en om 16 uur.
Zij worden telkens begeleid door de mensen van het Woonzorgcentrum.
Ze vertrekken aan het stadhuis op de Markt en er is geen reservatie vereist.
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CENTRUM VOOR STREEKGESCHIEDENIS
Presentatie: ‘Geschiedenis van de Zottegemse zorginstellingen’
Zottegem is een referentiepunt inzake zorginstellingen voor een ruim hinterland. In het Centrum
voor Streekgeschiedenis kunt u de presentatie bekijken waarin we de ‘Geschiedenis van de Zottegemse zorginstellingen’ voorstellen.

Voor het visualiseren van de presentatie grijpen we terug naar een waaier aan erfgoed, bewaard
in het Centrum voor Streekgeschiedenis, of ontsloten door vorsers. Aan de hand van prentbriefkaarten, fotomateriaal en documenten, ondersteund door een sprekende tekst, belichten we respectievelijk 'het Hospitaal', 'de Kliniek' en het 'Psychiatrisch Centrum'.
In deze presentatie komt de geschiedenis van de zorg zelf aan bod. Hoe zag de zorgsector er in
het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg die we vandaag kennen?
En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en archieven.
De presentatie laat toe heden en verleden met elkaar te verbinden, een rode draad te trekken van
de 19de eeuw tot vandaag. Ze helpt de hedendaagse dienstverlening te kaderen. Erfgoed als middel om de centrale positie van Zottegem op het vlak van zorginstellingen te duiden.
De presentatie loopt doorlopend van 10 tot 18 uur in de Raadzaal van het Stadhuis op de Markt.

MAART 2017

Praktisch
Alle activiteiten vinden plaats op zondag 23 april tussen 10 en 18 uur in het Stadhuis, Markt 1 te
Zottegem.
Inkom gratis. Geen reservatie vereist!
Start Wandelingen: om 10 uur, om 14 uur en om 16 uur.
Contact Erfgoeddag
Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1 - 09 364 64 57 en 09 364 64 58 - cvs@zottegem.be
FU
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CITYMARKETING
Zottegem, Dorp van de Ronde

Zottegem is Dorp van de Ronde voor 2017, 2018 en 2019. Als wielerstad zetten we uiteraard drie
jaar lang alle zeilen bij en dat niet alleen op de dag van Vlaanderens Mooiste, maar het ganse jaar.
De kasseien maken de koers
De kasseien van de Paddestraat en de Lippenhovestraat spelen een prominente rol in het parcours van de Ronde en zetten Zottegem als wielerstad op de kaart. Die kasseien vormen de rode
draad, drie jaar lang. Onze slogan wordt: “De kasseien maken de koers”.

MAART 2017

Met spandoeken aan het begin van de kasseistroken maken we dat alvast op zondag 2 april duidelijk.
Een detachement Romeinse legionairs groet de renners in de Paddestraat, een initiatief van het
provinciaal archeologisch centrum Velzeke.

De Koers es dor
De Platte Choco’s, nu al een legende in Zottegem, hebben een speciaal Zottegems Rondelied gecomponeerd. ‘De Koers es dor’ wordt drie jaar en hopelijk langer een hit.
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CITYMARKETING
De Kleine Flandrien
De Kleine Flandrien wordt een vast ingrediënt van Zottegem, Dorp
van de Ronde. Het wordt onze mascotte en De Kleine Flandrien
zal worden gebruikt als logo.
“De Kleine Flandrien moet kinderen, ouders en grootouders warm
maken voor de koers. Hij is eigenlijk wie we diep van binnen allemaal zijn: een klein jongetje dat droomt om ooit Vlaanderens mooiste te winnen.” De kleine Zottegemse wielerheld werd getekend
door aanstormend striptekentalent, Kristof Berte.
Er werd een Kleine Flandrienroute uitgewerkt. Een ﬁetsroute voor
gezinnen met (kleine) kinderen, met vertrek en aankomst aan de
dienst Toerisme. Er is een route van goed 12 km, met de Paddestraat en er is een uitbreiding van een zestal km richting Bijloke. Bij
de route hoort een handig kaartje, maar ze is ook bewegwijzerd
met De Kleine Flandrien-pijltjes.

MAART 2017

Op de dienst Toerisme kunt u een bevoorradingszakje aanschaffen, met het routeplan en De Kleine Flandrien-drinkbus. Het kost u
slechts twee euro.

De Kleine Flandrien-kleurplaten worden ruim verspreid in de scholen en voor de middenstanders
en al wie een eetfestijn organiseert, hebben we De Kleine Flandrienonderleggers. Ze zijn gratis af
te halen op de dienst Toerisme. Heeft u grotere hoeveelheden (500 of meer) nodig dan geeft u
best vooraf een seintje (toerisme@zottegem.be of 09 364 64 64).
Op de dienst Toerisme kunt u ook een de Kleine Flandrien-afﬁche “Zottegem verwelkomt de
Ronde” ophalen. Hang ze voor uw venster en laat onze stad koers ademen.
- 34 -

CITYMARKETING
Dorp van de Ronde 2017
De doortocht gaan we uiteraard samen vieren, maar in 2017 doen we nog wat extra.
Champagne
Er worden 300 ﬂessen champagne op de markt gebracht met de speciale “Zottegem Dorp van de
Rondekroonkurk’. Te koop op de dienst Toerisme 25 €/ﬂes; 125 €/karton.
Theater “Flandrien” door Action Zoo Humain

Op donderdag 30 maart om 20 uur, brengt Action Zoo Humain in CC Zoetegem een oer-Vlaamse
voorstelling rond het wielrennen met Wim Willaert, Mourade Zeguendi, Tom Vermeir en Zouzou
Ben Chikha. Een must voor de koersliefhebber en de wielerfanaat. Kaarten via CC Zoetegem.
De Ronde in de bib
In de stadsbibliotheek werd een ronde-circuit uitgewerkt. U ontdekt er een selectie Ronde-kunst
én boeken over de Ronde en de koers worden prominent in de kijker gezet.
Alles van 15 maart tot 10 april.
‘Sketch 1’
Op donderdag 4 mei om 20 uur, brengen Bert Haelvoet
en Roy Aernouts ‘Sketch 1’.
Een man aan het begin van de 21ste eeuw, te midden van
een vluchtelingencrisis en terreurgeweld, weet niet langer wat te doen met zijn leven. Om zijn dagen enigszins
vorm te geven besluit hij zijn ﬁets te verkopen. Want wat
doet de westerse mens om z'n existentiële eenzaamheid
te verdrijven: kopen en verkopen.
MAART 2017

Kaarten via CC Zoetegem.
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Vlaanderens Mooiste op groot scherm. Zondag 2 april
Zondag 2 april is een wielerhoogdag en die gaan we samen vieren. Samen met een aantal horeca
uitbaters van de Heldenlaan, verenigd in Lamoral Music City Zottegem, toveren we de Heldenlaan
om tot het Zottegemse Rondedorp.

Van 9 tot 11 uur kunt u er gratis ontbijten: croissants, koeken en kofﬁe. Iedereen is welkom, maar
om praktische reden geeft u het best vooraf een seintje op toerisme@zottegem.be.
Van 11 tot 12 kunt u genieten van de Platte Choco’s, mét hun Rondelied en zijn er interviews met
oud-wielrenners.
Op de middag en dat voor de rest van de dag kunt u ter plekke een hapje eten en een glas drinken en na de aankomst omstreeks 16.30 zorgt DJ Daddy Cool voor een knaller en dat tot 10 uur
’s avonds.

MAART 2017

Op groot scherm hoeft u niets te missen van de Ronde, mét de startuitzending. Het wordt drie keer
drummen voor de koers: om 9.30 passeren de Juniors, om 11.55 de dames en omstreeks 12.30
wordt het drummen om de eliterenners aan te moedigen.
Het worden ongetwijfeld kippenvelmomenten.
DL
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TOERISME
Nieuwe toeristische folders
Vlaanderens mooiste landschap
Met het toeristische seizoen in het verschiet, worden ook de troeven van de Vlaamse Ardennen opnieuw stevig in de verf gezet.
De regiopocket is een bijbel voor de Vlaamse Ardennen. 158 pagina’s informatie in 6 goed gevulde hoofdstukken.
Stapaf
Toerisme Oost-Vlaanderen publiceert twee keer per jaar het gratis
ﬁetsmagazine ‘Stapaf’.
Verder geven ook de andere regio’s (Leiestreek, Waasland, Meetjesland, …) van onze provincie tal van erg verzorgde brochures uit.
Meer
Daarnaast vindt u op onze dienst Toerisme nog tientallen (gratis) folders en brochures over Vlaanderen en Wallonië, waaronder “Logeren in Vlaanderen Vakantieland”.

MAART 2017

Beslist de moeite om eens binnen te lopen.

Praktisch
Dienst Toerisme, Markt 1, tel. 09 364 64 64; toerisme@zottegem.be
Open: van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur
van 1 mei tot 15 september ook op zaterdag (10-12 en 13 tot 15 uur) en op zondag (9 tot 13 uur)
DL
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JONG IN ZOTTEGEM
Spelen in Zottegem tijdens de paasvakantie
Speelpleinwerking ’t Hemelrijk
In februari 2017 gingen de animatoren van het speelplein op startweekend.
Dit is het jaarlijkse startschot om de speelpleinwerking te plannen. Na een
weekend vorming en voorbereiding, zijn alle animatoren klaar om alle kinderen een toffe vakantie aan te bieden.
Tijdens de paasvakantie opent speelplein ’t Hemelrijk haar deuren voor alle
kinderen die in 2017 vier jaar zijn (of worden) t.e.m. 15-jarigen.
Kinderen kunnen per leeftijdsgroep zelf kiezen hoe ze hun dag op het speelplein omtoveren tot ‘DE’ dag van hun leven. Naast activiteiten, gegeven door
enthousiaste animatoren, bestaat ons aanbod ook uit voldoende keuzeactiviteiten waar kinderen
zich mee kunnen amuseren. Van een bouwdorp, zandbak, go-cartsparcours tot een gekke ﬁetsenterrein, voetbal- en basketveld.

MAART 2017

Leeftijdsgroepen
De kinderen worden per leeftijd opgedeeld in 3 leeftijdsgroepen
4 tot 5 jarigen: kleuters
6 tot 11 jarigen: speelvogels
12 tot 15 jarigen: tieners
Wanneer
Het speelplein is open van maandag 3 tot en met vrijdag 14 april. Tijdens de zomervakantie loopt
de speelpleinwerking van maandag 3 juli tot en met woensdag 30 augustus (uitstap Bellewaerde).
Het speelplein is gesloten op vrijdag 21 juli, dinsdag 15 augustus, maandag 21 en dinsdag 22 augustus.
Openingsuren per dag
Vooropvang: van 7 tot 9 uur
Naopvang: van 16 uur tot 18 uur
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JONG IN ZOTTEGEM
De kinderen moeten in de voormiddag aangemeld worden tussen 7 en 9 uur of tussen 12 uur en
13.30 uur.
De kinderen kunnen afgehaald worden tussen 12 en 13.30 uur of tussen 16 en 18 uur. Gelieve de
kinderen op tijd te komen ophalen. Om 18 uur sluit het speelplein!
Opgelet:
9.00 uur start activiteiten = kassa sluit!
13.30 uur start activiteiten = kassa sluit!
Inschrijven
Het is niet verplicht om op voorhand in te schrijven voor het speelplein; de plaatsen zijn onbeperkt. Wil je ’s ochtends aan de kassa tijd besparen, dan kan je vooraf je kind(eren) online inschrijven (tot de dag zelf) via de website http://webshopzottegem.recreatex.be.
Indien je een volledige dag naar het speelplein wil komen, moet je per dag 2 halve dagen selecteren. Er kan nog steeds de dag zelf op het speelplein worden ingeschreven.
Warme maaltijden (tickets) kunnen aangekocht worden op het speelplein of op de jeugddienst tijdens de openingsuren voor publiek (zie verder in kader).
Speciale activiteiten
Er is één gratis zwembeurt per week per kind voorzien:
Dinsdagvoormiddag: 8 tot 12 jaar
Dinsdagnamiddag: 6 tot 7 jaar
Donderdagvoormiddag: 12 tot 15 jaar
Donderdagnamiddag: 4 tot 5 jaar

MAART 2017

Zwemmen is geen verplichte activiteit.
Indien uw kind kiest om niet deel te nemen, zijn er activiteiten op het speelplein voorzien.
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Waar
't Hemelrijk - Hemelrijkstraat 1.
Prijs
Kinderen uit Zottegem: volle dag 4,00 euro, een halve dag
2,00 euro
Kinderen buiten Zottegem: volle dag 5,00 euro, een halve
dag 2,50 euro
Inbegrepen: verzekering, 1 drankje per dagdeel, een zwembeurt (niet verplicht) per week.
Dagelijks mogelijkheid tot warme maaltijd aan 3,00 euro.
Mia
Deelnemers aan het MIA-project betalen voor een volle dag
2,00 euro en een halve dag 1,00 euro. Maaltijden 1,50 euro.
MIA is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een
strookje van de mutualiteit mee ter herkenning (nummer eindigt op xx1-xx1).
Attesten
Heb je een attest nodig voor het werk of de mutualiteit, dan moet je dit aanvragen. Dit kan aan het
onthaal op het speelplein of telefonisch op het nummer 09 367 91 98.
Een ﬁscaal attest (voor kinderen tot 12 jaar) krijg je toegestuurd in het voorjaar.
Grabbelpas
Wat
Grabbelpas is een pasje voor kinderen tussen 5 en 12
jaar waarmee je in Zottegem heel wat voordelen hebt.
Prijs
Kinderen uit Zottegem: 4,00 euro
Kinderen buiten Zottegem: 7,00 euro
MIA: - 50 % op het pasje en alle activiteiten
MIA is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een strookje van de mutualiteit mee ter herkenning (nummer eindigt op xx1-xx1).
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Kortingen met je pasje
Openspelendag: - 2,00 euro op inkomprijs
Grabbelpas: - gratis deelnemen aan 1 kook- of knutselnamiddag
Speelplein: - gratis 1 dag naar het speelplein
Sportkampen: - 1,50 euro per sportkamp
Zwembad: - 0,20 euro per zwembeurt
Kinderaanbod CC Zoetegem: - 1,00 euro per familievoorstelling
Kortingsbonnen, verrassingen,… bij de Zottegemse handelaars. De deelnemende handelaars vind
je op www.jonginzottegem.be.
NIEUW! Het pasje is niet meer verplicht om mee te doen met de activiteiten die tijdens de vakanties georganiseerd worden door de jeugddienst.
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Waar kan je een grabbelpas kopen?
Het pasje kan je bekomen in het stedelijk jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4, tijdens de
openingsuren. De grabbelpas kan ook online aangekocht worden via de website http://webshopzottegem.recreatex.be.

De grabbelpas startte dit jaar met toffe activiteiten in de krokusvakantie. De kinderen konden zich
in de namiddag uitleven tijdens kook- en knutselactiviteiten, ze gingen op uitstap naar het SMAK
in Gent en sloten de krokusvakantie af met een ﬁlm in zaal Rhetorica.
Activiteiten Paasvakantie 2017
Ook tijdens de paasvakantie staan een pak toffe activiteiten op het programma voor alle 5 tot 12
jarigen.
Locatie
Alle activiteiten vinden plaats in het jeugdcentrum,
tenzij anders vermeld.
Uitstappen met de bus: vertrek aan het jeugdcentrum.
Uitstappen met de trein: vertrek aan de voorkant van
het station.
Inschrijven voor activiteiten
Inschrijven per activiteit is verplicht en pas geldig na
betaling. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Je kan online inschrijven via deze link http://webshopzottegem.recreatex.be of je kan tijdens de openingsuren langskomen op de jeugddienst.
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Week 1
Dinsdag 4 april - daguitstap: Zoo Antwerpen
Allemaal beestjes tijdens deze daguitstap naar de Zoo van Antwerpen. Samen met een gids ontdekken we het volledige park, kijken we naar de zeeleeuwenshow en maken enkele voedermomenten mee.
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Voor wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 8.30 tot 18.15 uur
Prijs: 15,00 euro voor kinderen uit Zottegem, 20,00 euro voor kinderen buiten Zottegem,
7,50 euro MIA, inkom, trein en begeleiding inbegrepen
Afspraken: om 8.30 uur stipt aan voorkant station Zottegem
Meenemen: Rugzakje met lunchpakket en drankje.
Woensdag 5 april - Maïs, maïs en nog eens maïs
Met Playmaïs kan je knippen, kleven, plakken, rollen,.. tot je leuke ﬁguurtjes kan maken. Daarna
poffen we popcorn met een professionele machine. De popcorn gaan we natuurlijk opeten maar
we gaar er ook mee knutselen. En in de keuken maken we echte taco’s met kip en maïs.
Voor wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Prijs: 3,00 euro kinderen in Zottegem - 5,00 euro kinderen buiten Zottegem - 1,50 euro MIA
Donderdag 6 april - Dagelijkse kost
Met de recepten van Jeroen Meus maken we de lekkerste gerechtjes klaar voor kinderen. Van balletjes tot boterhammen met zelfgemaakt brood en choco!
Voor wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Prijs: 3,00 euro kinderen in Zottegem - 5,00 euro kinderen buiten Zottegem - 1,50 euro MIA
Week 2
Dinsdag 11 april - daguitstap: Walibi
Ga mee op daguitstap naar het toffe pretpark Walibi. Er zijn attracties voor alle leeftijden, voor de
ouderen heel wat adrenaline-attracties, voor de allerkleinsten is er Walibi Playland. We splitsen de
groep op voor de 5 tot 7 jarigen en voor de 8 tot 12 jarigen.
Voor wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 8.30 tot 18.00 uur
Prijs: 25,00 euro voor kinderen uit Zottegem, 30,00 euro voor kinderen buiten Zottegem,
12,50 euro MIA inkom, bus en begeleiding inbegrepen
Afspraken: om 8.30 uur stipt vertrekken op de parking van het Jeugdcentrum De Muze.
Meenemen: Rugzakje met lunchpakket en drankje.
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Woensdag 12 april - Hippe hebbedingen
We maken onze eigen hippe badjes, stempels, armbandjes, sleutelhangers, kaartjes,… Iedereen
gaat naar huis met allerlei coole hebbedingen.
Voor wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Prijs: 3,00 euro kinderen in Zottegem - 5,00 euro kinderen buiten Zottegem - 1,50 euro MIA
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Donderdag 13 april - Tussendoortjes om van te watertanden
Geef je graag feestjes? Dan leer je welke lekkere tussendoortjes je op tafel kan zetten. Maar ook
gezonde tussendoortjes om mee te nemen in je brooddoos of tijdens een pick-nick gaan we klaarmaken.
Voor wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 14 tot 17 uur
Waar: Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Prijs: 3,00 euro kinderen in Zottegem - 5,00 euro kinderen buiten Zottegem - 1,50 euro MIA
Vrijdag 14 april - Slotshow vakantie - Sien bijt in de dag (5+)
Ketnet-wrapster Sien zingt, springt en speelt de pannen van het dak. Samen met een gekke bende
muzikanten brengt ze de liedjes van haar heerlijk luisterboek ‘Sien bijt in de dag’ in een wervelende
liveshow. In haar sprookjesachtige kamer tuimelt ze van het ene liedje in het andere, met een verrassend verhaal als rode draad. Een uniek theaterconcert, met reuzegroot lieveheersbeest. Na de
voorstelling knutselen we nog een uurtje rond het thema muziek in de Foyer, alle grabbelpassers
krijgen een gratis drankje aangeboden.
Voor wie: 5 tot 12 jaar
Wanneer: van 15 tot 17 uur
Waar: CC Zoetegem, Hospitaalstraat 28
Prijs: 3,00 euro kinderen in Zottegem - 5,00 euro kinderen buiten Zottegem - 1,50 euro MIA

Openspelendag. Paasmaandag 17 april
Het Park van Egmont (achter bib) wordt terug omgetoverd tot het tofste pretpark in Zottegem en
omstreken!
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Net als vorig jaar zal de Openspelendag plaats vinden in het park van het Kasteel van Egmont. Het
wordt op 17 april een gigantisch pretpark. Jong en oud kan zich terug uitleven op tal van nieuwe,
avontuurlijke attracties.
De jeugddienst belooft om samen met een 80-tal jeugdbegeleiders uit de Zottegemse jeugdbewegingen (chiro, scouts, jnm, jeugdhuis, speelpleinwerking, kaj, studentenkring,…) alle kinderen
en jongeren een onvergetelijke namiddag te bezorgen.
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Praktisch
Voor slechts 5,00 euro kunnen de kinderen zich op alle attracties uitleven. In de prijs is een aandenken, een versnapering, ijsje en een drankje inbegrepen.

Grabbelpassers hebben op vertoon van hun pasje een korting van 2,00 euro. MIA’s betalen 2,50
euro. Indien je graag vooraf inschrijft, kan je vanaf april in het jeugdcentrum terecht voor een inschrijvingsbandje en aandenken.
Iedereen welkom vanaf 13.30 uur. Groepen kunnen inschrijven vanaf 13 uur.
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Hoe inschrijven voor de activiteiten van de jeugddienst via de webshop
Om in te schrijven voor activiteiten of om een grabbelpasje aan te kopen, om in te schrijven voor
het speelplein, heb je een account nodig die je zelf via de webshop kan aanmaken. Meld je hiervoor aan als nieuwe gebruiker. Activeer na het invullen van de gegevens de link die je in je mailbox ontvangt en je kan aan de slag. Je gaat naar: https://webshopzottegem.recreatex.be inloggen
(of registreren voor nieuwe klanten). Daarna kan je doorklikken naar activiteiten. Je kan dan bij
zoekterm enkel de activiteiten van jeugd aanklikken.
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Op het einde van je bestelling zal je gevraagd worden online te betalen. Hiervoor heb je een bankkaart of kredietkaart en een kaartlezer nodig. Meer info en een draaiboek vind je terug op
http://www.jonginzottegem.be. Heb je nog vragen of lukt het niet om je te registreren, tickets te
kopen of activiteiten te reserveren? Aarzel niet om de jeugddienst te contacteren.

Zin om mee te werken op het speelplein of de grabbelpas?
Je kan als animator aan de slag vanaf het jaar dat je 16 wordt. Je hoeft geen animatorcursus gevolgd te hebben, maar dit wordt wel sterk aanbevolen. Enige vorm van ervaring in omgang met kinderen (babysit, scouts, chiro, jeugdhuis…) is ook aangewezen. Een animator- of hoofdanimatorcursus volgen, levert enkele voordelen op.
Op cursus
We raden de cursus bij VDS (Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerk) aan omdat deze speciaal op
speelpleinen is afgestemd. Vergeet niet dat Stad Zottegem tot 75,00 euro terugbetaald van het cursusgeld.
Vrijwilligersvergoeding
Zoals we al vermeld hebben, heb je bij je vrijwilligersvergoeding voordeel wanneer je een animatorcursus gevolgd hebt en een brevet hebt behaald.
zonder brevet/stagiar
19,65 euro per dag

met brevet
33,36 euro per dag

Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
09 367 91 98
Jeugddienst
Jeugdconsulente - Hellen Volckaert - jeugddienst@zottegem.be
Administratie - Carine Van Den Dooren - speelplein@zottegem.be
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Open voor publiek
Maandag: 14 tot 17 uur
Dinsdag: 9.30 tot 12 en 14 tot 17 uur
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Opvang schoolvakanties
Wij voorzien tijdens de vakantieperiodes in het Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO)
elke werkdag van 7 tot 18.30 uur allerlei leuke spelletjes voor de kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
Noteer alvast in je agenda dat inschrijven voor volgende zomervakantie kan vanaf maandag 8 mei
om 8.15 uur.

Opvang woensdagnamiddag
Op woensdagnamiddag is ZIBO open voor alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar
vanaf het sluiten van de school tot 18.30 uur. Kinderen uit alle basisscholen in Zottegem worden
door ons opgehaald ’s middags op hun school en naar ZIBO gebracht voor een leuke namiddag.
Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje
Iedere namiddag tijdens de schoolweek voorzien wij speciaal voor de allerkleinsten opvang in ’t
Droomwolkje. In een warme en geborgen sfeer van de opvang kunnen de kindjes na een drukke
voormiddag op school een middagdutje komen doen. We gaan de kinderen ’s middags ophalen
aan de school na hun middagmaal. Nadat ze even geslapen hebben en uitgerust zijn, mogen zij
spelen en is er een lekker vieruurtje voor de kindjes. Er is opvang voorzien tot 18.30 uur in ZIBO.
Volgende instapdata:
18 april
29 mei
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Kostprijs ZIBO
1/3de dag opvang (minder dan 3 uur): 4,00 euro
Halve dag (tussen 3 en 6 uur): 6,00 euro
Ganse dag (meer dan 6 uur): 12,00 euro
Dommelklasje: 3,50 euro (inclusief vervoer en vieruurtje)
Contact
Lotte Beernaert, Kloosterstraat 40 - 09 360 24 86 - zibo@zottegem.be
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Sportkampen
Ook in 2017 organiseert de stad sportkampen in sportcomplex De Bevegemse Vijvers. Dé populairste vakantiebestemming voor jongeren uit de streek: jaarlijks zakken meer dan 2000 kinderen
af naar het Zottegemse sportcentrum.
Sportkampen in Zottegem staan vooral voor plezier en vrienden maken. De kampen worden begeleid door lesgevers die zelf actief zijn in het Zottegemse verenigingsleven. Veel kinderen krijgen
de smaak te pakken en sluiten na aﬂoop van de sportkampen aan bij een lokale sportclub.

Het programma telt meer dan 20 verschillende thema’s waar kinderen en jongeren gedurende de
krokus-, paas- en zomervakantie van kunnen proeven. Je hoeft geen Olympische atleet te zijn om
deel te kunnen nemen, de Zottegemse kampen zijn voor iedereen toegankelijk. Een goed humeur
is wel verplicht.
Inschrijven doet u via de stedelijke webshop: www.webshop.zottegem.be
Meer info vindt u via onze stedelijke website of aan de kassa van het zwembad.
Tot snel!

Interschoolse sport
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Samen met de Zottegemse scholen, de sportraad en de sportclubs organiseert de stedelijke sportdienst en SVS een aantal activiteiten voor het lager- en het secundair onderwijs. Hier vindt u het
programma voor het voorjaar:
Lager onderwijs
woensdag 22 maart
woensdag 19 april
woensdag 4 mei
woensdag 24 mei
woensdag 9 juni

dans - sportcentrum Bevegemse Vijvers
voetbal 8 - 8 - sportvelden Erwetegem
badmintoninitiatie - sportcentrum Bevegemse Vijvers
minivoetbal (3de graad) - sportvelden Bevegemse Vijvers
atletiekwedstrijd - stedelijk sportstadion Bevegemse Vijvers
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Secundair onderwijs
woensdag 8 maart
tafeltennis - badminton (2de & 3de graad)
sportcentrum Bevegemse Vijvers
vrijdag 19 mei
atletiekwedstrijd - sportstadion

Nieuwe fietstochten voor senioren
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De Zottegemse senioren organiseren wekelijks een mooie ﬁetstocht i.s.m. WTC De Hert.

Van 6 april tot 26 oktober trekken de Zottegemse senioren er op uit met de ﬁets. De sportvrienden
vertrekken om 13.30 uur aan de inkomhal van het stedelijk sportcentrum Bevegemse Vijvers. Kostprijs is 1,50 euro (drankje t.w.v. 1,70 euro inbegrepen). Er wordt gereden aan een langzaam tempo,
ongeveer 35 km. De tochten zijn toegankelijk voor verschillende niveaus. Kom zeker eens langs!
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Openingsuren zwembad (buiten schoolvakanties)
maandag:

7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
12 - 13.15 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (seniorenzwemmen*)
19 - 21.30 uur

dinsdag:

7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 - 21.30 uur

woensdag:

14 - 20 uur

donderdag:

7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 - 21.30 uur

vrijdag:

7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
12 - 13.15 uur (baantjeszwemmen*)
15 - 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
18 – 21.30 uur

zaterdag:

14 - 17 uur

zondag:

8.30 - 12.30 en 14 - 17 uur

* geen baantjeszwemmen tijdens de schoolvakanties
Effectieve zwemtijd is tot het sluitingsuur.
Toegang tot het zwembad tot 30 minuten voor sluitingstijd.
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Schoolvakanties (uitgezonderd juli en augustus): van 14 uur tot gewoon sluitingsuur.
Het zwembad is gesloten op:
Zondagnamiddag 2 april
Zondag 16 april
Maandag 1 mei
Donderdag 25 mei
Zondag 4 juni
Donderdag 6 t.e.m. zondag 9 juli
Vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus
Dinsdag 15 augustus
Zondag 20 t.e.m. dinsdag 22 augustus

Duikwedstrijd
Pasen
Feest Arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
Pinksteren
Rock Zottegem
Dance D-Vision
O.L.V.-Hemelvaart
Kermis Zottegem

Speciale openingsuren
Maandag 17 april
Maandag 5 mei
Vrijdag 21 juli
Donderdag 3 augustus

2de Pasen van 14 tot 17 uur
Pinkstermaandag van 14 tot 17 uur
Nationale Feestdag van 14 tot 17 uur
Dance D-Vision van 10 tot 12 & 14 tot 18 uur
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Sportavond
Op vrijdag 3 februari vond in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers de jaarlijkse sportavond
plaats. Op deze sportavond werd hulde gebracht aan de sportkampioenen van het voorbije sportjaar en aan verdienstelijke sportﬁguren binnen een sportclub.
De avond werd opgeluisterd door onze eigen SAMWD en volgende sportclubs: Dansstudio, Locomotion (ropeskipping) en Eikels Worden Bomen (turnen), waarvoor dank!

Winnaars per categorie
• Sporttrofee (+18) - Robin Elsuwege - Shotokan Karateclub Zottegem
• Belofte - Margot Van Heghe - Zwemclub First Labio
• G-Sporter - Dylan Van Caster - Shotokan Karateclub Zottegem
• Sportteam - Dansvereniging Movez
• Sportverdienste - Albert Cochie - turnclub Eikels Worden Bomen
• Moment van 2016… Sportgangmaker - Guido De Staercke - Seniorenﬁetsen in samenwerking
met Sportdienst Zottegem en WTC De Hert
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MIA-korting: 50% korting op je inschrijvingsgeld
Sport kost geld: kledij, materiaal, inschrijvingsgelden,… Het netwerk vrijetijdsparticipatie komt hieraan tegemoet met de MIA-korting.
Het inschrijvingsgeld van alle sportactiviteiten kan met 50% gereduceerd worden! Deze korting is ook geldig op alle andere activiteiten van CC Zoetegem,
de jeugddienst en de Stedelijke Academies. Leden van Zottegemse jeugd-,
sport- en cultuurverenigingen kunnen ook van deze korting genieten. Vraag
er zeker eens naar in uw vereniging!
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Voor wie?
Iedereen in Zottegem met een RVV-statuut (vroeger Omnio). Het RVV-statuut is bedoeld voor mensen met een moeilijke ﬁnanciële gezinssituatie.
Het RVV-statuut wordt weergegeven met de nummer 1 op de klevertjes van de mutualiteit.
Hoe aanvragen?
MIA-korting kan u aanvragen via inschrijvingsformulieren of de verantwoordelijke van een sportclub. Er is steeds meer informatie te verkrijgen in het Jongeren Advies Centrum (JAC).

Facebook
Bijna iedereen is actief op Facebook. Ook de stedelijke sportdienst! Volg “Sportdienst Zottegem”
op Facebook en blijf op de hoogte van lopende acties, nieuwe lessenreeksen, leuke nieuwtjes, foto’s en nog veel meer!

Contact
Voor alle inlichtingen of reservaties:
stedelijke sportdienst - Bevegemse Vijvers - 09 364 53 20 - sportdienst@zottegem.be
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BC/JZ/RD
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Wereldsolidariteit
Waarvoor staat Wereldsolidariteit, hoe werken we?
Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Maar
op vele plaatsen, ook in Europa, worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij
ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken en kennen bittere armoede.
Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit iets veranderen, met duurzame oplossingen. Door mensen
alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een
vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve.
Werken aan sociale ontwikkeling, wereldwijd. Gericht op menswaardig werk en sociale bescherming voor iedereen. Daar is het Wereldsolidariteit om te doen. Hiervoor ondersteunt Wereldsolidariteit lange termijnplannen van sociale bewegingen in het Zuiden: de partners van Wereldsolidariteit. Campagnes in België versterken hun werk.
Wereldsolidariteit en kwb in Indonesië
Heel wat van onze T-shirts, sweaters, broeken en sportschoenen worden in Indonesië gemaakt.
Wereldsolidariteit werkt samen met vakbonden in Cambodja, Indonesië, Bangladesh. Moedige
mensen, die zich verenigen en het opnemen voor de rechten van miljoenen uitgebuite kledingarbeidsters. Niet eenvoudig, want vakbondswerk is in Indonesië vaak ronduit gevaarlijk. Ondanks de
wet, is de kans reëel dat je bedreigd of ontslagen wordt als je je aansluit bij de vakbond.
12 geëngageerde en sportieve kwb-ers trokken in april 2015 naar Indonesië. Ze gingen op zoek
naar de oorsprong van hun ﬁetstrui- en broek. Ze hebben kennis gemaakt met de partnerorganisaties van Wereldsolidariteit en met de plaatselijke bevolking. Een deeltje van hun verblijf op het
eiland Java hebben ze ook al ﬁetsend doorgebracht.
250 miljoen mensen in Indonesië moeten het doen met minder dan 1€ per dag. En dat betekent
algemene armoede: geen drinkwater, noch behoorlijke voeding, gezondheidszorg, onderwijs, kleding of onderdak. De meesten onder hen leven in sloppenwijken.
De vakbond GARTEKS (partnerorganisatie Wereldsolidariteit) heeft in Indonesië al veel gerealiseerd. Ze voerde jarenlang actie voor de toepassing van de wet op vrijheid van vereniging. Ze
slaagde er in het wettelijk minimumloon te verhogen. Helaas blijven de lonen te laag. In sommige
fabrieken zijn bevallingsverlof en ziekte-uitkering al ingeburgerd, maar lang niet overal.
Maar Garteks blijft vechten voor waardig werk van duizenden kledingarbeiders! En hiervoor hebben ze structurele steun nodig.

Project Loïse. Burkina Faso
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Loïse werkt via haar organisatie ‘Association Rendre Vie Meilleure’ in Ouagadougou (Burkina Faso)
al tientallen jaren voor en samen met vrouwen.
Sinds jaren heeft zij een klein naaiatelier waar ze jaarlijks een 10-tal meisjes de basis leert van
naaien. Hierdoor staan deze meisjes sterker in het leven. Naast dit atelier begeleidt Loïse ook een
aantal vrouwengroepen. Zij komen maandelijks samen en bespreken wat hen zoal bezighoudt,
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welke problemen ze ondervinden en hoe ze die kunnen oplossen.
Loïse doet ook aan preventie rond aids, vrouwenbesnijdenis, … via vrouwengroepen in gans Burkina Faso.

In 2014 kwam daar ook een project rond onderwijs bij. Er werd een school opgericht in Ouagadougou, op een plaats waar die nood zeer hoog was. Een tweede school in Koulbila (45 km van
Ougadougou) staat in de steigers. Deze school komt er op vraag van een aantal dorpsbewoners.
Hierdoor wordt voor veel kinderen de afstand naar de dichtstbijzijnde school veel kleiner, waardoor
deze kinderen op een regelmatigere basis naar school gaan. De focus zal de komende jaren dan
ook liggen op de bouw van deze school en het op punt stellen van de werking.
In februari bezocht Nathalie Heymans o.a. de scholen. Samen met de organisatie zal ze trachten
om een planning met doelstellingen voor de komende jaren op te stellen.
Project Loïse ondersteunt de organisatie van Loïse vanuit België met o.a. giften van mensen die
in het project geloven, ondersteuning vanuit het Gros van Buggenhout en Zottegem, een soepactie, kofﬁe en cakenamiddag, speelgoedactie, wijnactie ...
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Project Loïse dat zijn o.a. Annie Borms en Herman Van Den Berghe uit Opdorp (Buggenhout) en
Nathalie Heymans uit Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem).

Meer info: annie.borms1@gmail.com en nathalie_heymans@telenet.be
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Lokaal dienstencentrum Egmont
Het lokaal dienstencentrum Egmont is een open huis
voor alle inwoners van Zottegem. Bezoekers kunnen
er elke dag de krant lezen, een kofﬁe drinken, deelnemen aan activiteiten, een voordracht bijwonen of een
cursus volgen. Het aanbod is zeer gevarieerd en wordt bekend gemaakt via een tweemaandelijkse brochure met alle info over het komende programma.
Wie op de hoogte wil blijven van het steeds wisselende aanbod, kan zijn/haar gegevens eenvoudig doorgeven via mail of telefoon. Zo krijgt u automatisch iedere keer een nieuwe brochure zodra
die beschikbaar is.
U kan het programma ook raadplegen via de website van Stad Zottegem of ons volgen op facebook (www.facebook.be/ldcegmont)
Praktisch
Locatie
Woonzorgcampus Egmont, Deinsbekestraat 23, ingang via Arthur Gevaertlaan.
Contact
ldcegmont@ocmw.zottegem.be - 09 364 56 95
Openingsuren
maandag:
van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16 uur
dinsdag:
van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16 uur
woensdag:
van 8.30 tot 12 uur
donderdag: van 8.30 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur
vrijdag:
van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16 uur

Praatcafé ZoZo
Nieuwe woonvormen voor ouderen
Wat is ZoZo, Zottegem Zorgt?
ZoZo is een netwerk van lokale zorg- en
dienstverleners in Zottegem. Samen organiseren ze activiteiten en denken ze na hoe
elke zorgvraag best beantwoord wordt.
Graag nodigen we u uit op het Praatcafé:
nieuwe woonvormen voor ouderen

MAART 2017

We laten u kennismaken met diverse woonvormen voor ouderen zoals kangoeroewonen, assistentiewoningen, hun voor- en nadelen. Wij luisteren graag naar uw vragen..
Dinsdag 18 april van 19 tot 21 uur.
Lokaal dienstencentrum Egmont, A. Gevaertlaan
Toegang: gratis
Graag inschrijven vooraf bij Saskia De Smet, centrumleider: ldcegmont@ocmw.zottegem.be - 09
364.56.95
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Praatcafé dementie Oost-Vlaanderen. Regio Vlaamse Ardennen.
Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde.
28 maart

Wat is dementie? Medische aspecten en werking van het geheugen. Dr. Monté

30 mei

Communicatie doorheen de fasen van dementie.

26 september

Juridische aspecten bij dementie. Spreker: notaris Berlengé

28 november

Filmvoorstelling rond dementie.

De activiteiten vinden plaats in het Lokaal Dienstencentrum, Arthur Gevaertlaan. Telkens van 19 tot
21 uur. Gratis toegang.
Het Praatcafé dementie Vlaamse Ardennen regio Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde
is een initiatief van AZ Sint-Elisabeth Zottegem, CM Midden Vlaanderen, Thuiszorgcentrum, Expertisecentrum Dementie Paradox, Familiehulp Oost-Vlaanderen, Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen, OCMW Sint-Lievens-Houtem, OCMW Zottegem, Wit-Gele Kruis Zottegem , WZC/DVC De
Bron Zottegem, WZC/DVC/LDC Egmont Zottegem, WZC Ter Kimme, Sint-Lievens-Houtem, WZC
Ter Leen, OCMW Herzele, Lokaal Dienstencentrum ’T Rijckbosch.

Zottegem Gezonde stad
Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Wat is baarmoederhalskanker?
Baarmoederhalskanker is een kwaadaardig gezwel
ter hoogte van de baarmoederhals. Deze kanker
wordt veroorzaakt door een virus: het humaan papillomavirus. Het virus wordt overgedragen bij seksueel
contact. Meestal verdwijnt het weer vanzelf maar
soms blijft het in het lichaam aanwezig en kan tien tot
vijftien jaar later leiden tot kanker, die zich weliswaar
zeer traag ontwikkelt.
Als baarmoederhalskanker in een vroeg stadium opgespoord wordt, is de kans op genezing groter. Juist
daarom is het bevolkingsonderzoek zo belangrijk.
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Het bevolkingsonderzoek
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
spoort vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aan om elke
drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Op die manier
is het mogelijk om baarmoederhalskanker te voorkomen of om al in een vroeg stadium op te sporen.
Het uitstrijkje
Maak een afspraak met je huisarts of gynaecoloog om het uitstrijkje te nemen. Het labo onderzoek
van het uitstrijkje is gratis voor alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar die aangesloten zijn bij een
Belgisch ziekenfonds. U betaalt dus alleen de doktersconsultatie die ook deels terugbetaald wordt
door uw ziekenfonds. Komt er toch nog een rekening van het labo, dan betaalt u die niet maar
neemt u eerst contact op met uw ziekenfonds.
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Vaccineren? Doen!
De Vlaamse overheid biedt alle meisjes in het eerste jaar van het secundair onderwijs een gratis
vaccinatie tegen het humaan papillomavirus aan. Meisjes die nog niet gevaccineerd zijn en jonger
zijn dan 19 jaar kunnen het vaccin met een doktersvoorschrift aankopen bij de apotheker. De huisarts of de gynaecoloog zullen het vaccin toedienen.
OPGELET! Ook voor wie gevaccineerd is, blijft een driejaarlijks uitstrijkje nodig.
Lezing: Baarmoederhalskanker - voorkomen en genezen door Dr. Mulier, gynaecoloog
Donderdag 18 mei om 19 uur in het auditorium van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem.
Graag inschrijven vóór 13 mei via www.sezz.be/agenda of via 09 364 57 23 en 09 364 57 24.

Verrassende ladies night
Iedere aanwezige wordt op donderdag 1 juni om 19 uur persoonlijk uitgenodigd voor een verrassende ladies night.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie - Generaal Personen met een Handicap.
Zitdag Sociaal Huis Zottegem, Deinsbekestraat 23.
Iedere 3de maandag van de maand van 13.30 tot 15 uur.

Federale Pensioendienst.
Zitdag Sociaal Huis Zottegem, Deinsbekestraat 23.
Iedere 3de maandag van de maand van 13 tot 15 uur enkel voor werknemers.

Brailleliga - VZW Een andere kijk op het leven.
Neemt een blind of slechtziend persoon contact op met de Brailleliga, dan gebeurt dit via de Sociale Dienst. Samen stellen ze een balans van de situatie op en de dienst informeert, geeft raad en
helpt de persoon bij o.a. sociale voordelen, tegemoetkomingen, administratieve en andere stappen.
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Na afspraak, ontmoeten de maatschappelijk assistenten de personen met een visuele handicap
thuis of in de lokalen van de Brailleliga.
Contact
Engelandstraat 57 - 1060 Brussel - 02 533 32 11
Kortrijksesteenweg 344 - 9000 Gent - 09 220 58 78
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PWA
PWA Zottegem nog lang niet uitgebloeid
In 2016 presteerden zo’n 50 PWA-medewerkers in totaal 19187 uren. Vooral de ouderengezelschapsdienst blijft heel succesrijk, met 3110 uren. In desbetreffend jaar hebben meer mensen een
beroep gedaan op de PWA-diensten dan in 2015.
Dit toont aan dat er wel degelijk een behoefte blijft bestaan in Zottegem voor dergelijke dienstverlening.
Maar er zijn heel wat wijzigingen op til.
Als gevolg van de zesde staatshervorming krijgt het PWA een grondige facelift. Het bestaande, vertrouwde systeem zal verdwijnen eind 2017 maar een nieuwe dienstverlening zal zijn intrede doen.
Vanaf januari 2018 zal ‘Wijk-werken’ van start gaan. Werkzoekenden kunnen dan enkele uren per
week werkervaring opdoen via het uitvoeren van klusjes en activiteiten, en dat voor maximum zes
maanden. Op die manier kunnen ze stapsgewijs competenties bijleren. Wijk-werken zal dus enkel
nog kunnen in een traject naar werk, een groot verschil met het huidige PWA-systeem. Het nieuwe
wijk-werken is dus de omvorming van het bestaande PWA-systeem naar een activerend werkgelegenheidsinstrument. Zowel het stadsbestuur als de Raad van Bestuur zijn ervan overtuigd dat
het nieuwe systeem van Wijk-werken ook in Zottegem moet uitgebouwd worden.
In de toekomst zal Zottegem dat niet meer alleen kunnen waarmaken. De overheid streeft immers
naar schaalvergroting waarbij verschillende steden en gemeenten moeten samenwerken. De details zijn nog niet gekend, maar momenteel zijn er al besprekingen bezig met verschillende toekomstige partnergemeenten. We zullen dan ook samen blijven verder werken voor de goede zaak,
omdat het systeem een niet te onderschatten maatschappelijke waarde heeft.
Tot die tijd blijft het PWA-systeem van kracht. Met andere woorden tot 31 december kan u zich nog
steeds inschrijven of verder gebruik blijven maken van deze dienstverlening.
Het inschrijvingsrecht bedraagt 7,45 euro. Verder zijn er 3 uurtarieven: 6,45 euro en 5,95 euro voor
wie geniet van het OMNIO-statuut; voor beide categorieën moeten de cheques besteld worden bij
en afgehaald in het PWA-kantoor; ten slotte zijn er de ﬁscaal aftrekbare cheques aan 7,45 euro per
stuk en die moeten door de gebruikers zelf besteld worden bij Edenred.
Tenslotte nog even vermelden dat er door de gebruiker een vergoeding van € 0,25/km moet betaald worden voor verplaatsingen van, heen en terug, meer dan 5 km.
In 2017 kan u als particulier blijven beroep doen op het PWA-systeem voor volgende activiteiten:
kleine herstellings- of onderhoudswerken, tuinonderhoud, reinigen van grafzerken, bewaking en
begeleiding van kinderen of zieken, thuisoppas bij zieke kinderen en de ouderengezelschapsdienst, waarvoor een aangepaste regeling is uitgewerkt.
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Lokale overheden, VZW’s en niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en de tuinbouwsector kunnen eveneens gebruik blijven maken van de PWA tot eind december 2017.
Wie verdere inlichtingen wil, kan steeds terecht bij Ilse Van Herzeele, PWA-diensthoofd, op het
kantoor in Deinsbekestraat 25A, van 9 tot 11.30 uur of telefonisch op 09 364 57 48 of via ilse.vanherzeele@werkwinkel.be. Ook voor de gewone dienstverlening staat zij ter beschikking.
ADS
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Maart
zaterdag 18

Tweedehandsbeurs
Organisatie: Gezinsbond Zottegem/Strijpen/Elene
Zavel van 14 tot 16.30 uur

zondag 19

Creabeurs
Organisatie: Gezinsbond Erwetegem
Smissenhoek 103 van 9.30 tot 17 uur

dinsdag 21

Ciné Local: Le passé devant nous (+ inleiding regisseur)
CC Zoetegem, 20 uur

donderdag 23

Flamenco Esencial - Irene Alvarez en Federico Ordonez
CC zoetegem, 20 uur

vrijdag 24

Quiz: De College Cracks
Organisatie: ouderraad O.L.V.-College campus Bevegem
Ooststraat 44 van 19.30 tot 23.30 uur
Inlichtingen: ouderraadbevegem@gmail.com

zaterdag 25

Mirabel snottebel truttebel
Zie p. 28

zaterdag 25
zondag 26
maandag 27
vrijdag 31
zaterdag 1

Toneelopvoering Toneelgezelschap Velzeke
Organisatie: Toneelvereniging Velzeke
OC Velzeke
Op zondag van 17.45 tot 21 uur, alle andere dagen van 19.45 tot 22 uur
Inlichtingen: nadine.schepens@skynet.be, 0486 09 71 85

maandag 27

EHBO voor kinderen
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Gezondheidspromotie
Kloosterstraat 40a om 19.30 uur
Inlichtingen: gezondheidspromotie.mvl@cm.be

dinsdag 28

Ciné Local: Neruda
CC Zoetegem, 20 uur

dinsdag 28

Driedaagse De Panne-Koksijde
Aankomst in Zottegem
Stationsplein, tussen 16.30 en 17.15 uur
1ste doortocht, tussen 14.30 en 14.50 uur
2de doortocht, tussen 15.30 en 16.05 uur

woensdag 29

Driedaagse De Panne-Koksijde
Start in Zottegem
Markt, 11.40 uur

woensdag 29

Baby op komst?
Organisatie: LM Oost-Vlaanderen
A. Scheirisstraat 31 om 19.30 uur
Inlichtingen: info.ov@lm.be, www.lm.be

donderdag 30

Action Zoo Humain - Flandrien
Zie p. 35
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April
zaterdag 1
zondag 2
maandag 3
dinsdag 4

Mijn kinderen helpen om zichzelf te worden
Organisatie: PRH-Persoonlijkheid en Relaties
Kloosterstraat 40 van 9 tot 18.30 uur
Inlichtingen: www.prh.be

zondag 2

Ronde van Vlaanderen
Zie p. 33-36

dinsdag 4

De fantastische Roald Dahl Workshop
Zie p. 29

woensdag 5

Mythes over het klimaatdebat
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Hoogstraat 42 van 20 tot 22 uur
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

zaterdag 8
zondag 9
maandag 10
dinsdag 11
woensdag 12

Pittig leven door zelfzorg
Organisatie: PRH - Persoonlijkheid en Relaties
Kloosterstraat 40, telkens van 9 tot 18.30 uur
Inlichtingen: www.prh.be

zaterdag 8

Repaircafé
De Hoeksteen, Bijlokestraat 72, van 14 tot 18 uur

zondag 9

Ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9 van 10 tot 12 uur
Inlichtingen: 09 360 00 12

vrijdag 14

De Waancel - Sien bijt in de dag
Zie p. 23

maandag 17

Openspelendag Zottegem
Zie p. 44-45

dinsdag 18

Ciné Local: Deepwater Horizon
CC Zoetegem, 20 uur

woensdag 19
woensdag 26

Kennismaking met Facebook
Zie p. 28

donderdag 20

Babymassage met ontmoeting (6 weken tot 6 maanden)
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Gezondheidspromotie
Kloosterstraat 40a van 18.30 tot 20.30 uur
Inlichtingen: gezondheidspromotie.mvl@cm.be

vrijdag 21

De 3 Wijzen - Jacques Vermeire, Walter Grootaers, Gerty Christoffels en
Kurt Van Eeghem - CC Zoetegem
Organisatie: Re-Event
Hospitaalstraat 18 van 20 tot 22 uur
Inlichtingen: info@re-event.be
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zaterdag 22

Blue Bag Day - Kledij-inzameling door Kiwanis Zottegem Egmont
Organisatie: Kiwanis
Smalleweg 7
Inlichtingen: j.db@telenet.be

zondag 23

Ridderzaalconcert met Celine Debacquer (zang), Helena Faes (cello) en Saskia
Van Herzeele (piano).
Zie p. 24

maandag 24

Zilverscherm: Een man die Ove heet
CC Zoetegem, 14 uur

dinsdag 25

Help, ik wil een website maken
Zie p. 28

dinsdag 25

Ciné Local: Le Ciel Flamand
CC Zoetegem, 20 uur

vrijdag 28
zaterdag 29
dinsdag 2 mei
zondag 6 mei
dinsdag 8 mei

Week van de Amateurkunsten "The Making of"
Organisatie: Atelier 't NEERHOF
Neerhofstraat 12
vrijdag van 19 tot 21 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, dinsdag van 10
tot 12 uur
Inlichtingen: marcel.quintyn@skynet.be
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Mei
maandag 1

1 meirit
Beneﬁet t.v.v. Johan De Smet
De Vliegende Schotel, St.-Hubertusplein 14, van 8 tot 13 uur

maandag 1

Antiek brocante rommelmarkt
Organisatie: Feestcomité Montmartre
Montmartreplein en omgeving van 6 tot 18 uur
Inlichtingen: 0477 19 03 49

woensdag 3

Voorleesuurtje
Organisatie: bibliotheek Zottegem
Stadsbibliotheek van 15 tot 16 uur
Inlichtingen: bibliotheek@zottegem.be, 09 364 64 11

donderdag 4

Bert of Roy - Sketch1
Zie p. 35

zaterdag 6
zondag 7
maandag 8
dinsdag 9

Atelier
Organisatie: PRH - Persoonlijkheid en Relaties
Kloosterstraat 40, telkens van 9 tot 18.30 uur
Inlichtingen: www.prh.be

Zondag 14

Ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9 van 10 tot 12 uur
Inlichtingen: 09 360 00 12

donderdag 18

’t Schoon Vertier - His Master’s Noizzzzzz
Zie p. 22
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woensdag 24

Ciné Local voor Kinderen: The Red Turtle (6+)
CC Zoetegem, 14 uur

donderdag 25

Egmonttocht
Organisatie: Wandelclub Egmont
Bevegemse Vijvers van 7 uur tot 19 uur
Inlichtingen: info@wandelclubegmont.be, 0474 21 01 97

zondag 28

Julie Delrue en Frederika Del Nero - Vreemde Vogels
CC Zoetegem, 14.30 uur

Juni
Kookles: Party uit Ons Kookboek
Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove
OC Sint-Maria-Oudenhove, van 19 tot 22 uur
Inlichtingen: jhonny.ghys@telenet.be

zaterdag 3
zondag 4
dinsdag 6
woensdag 7
donderdag 8
zaterdag 10
zondag 11

Tentoonstelling Eindwerken Studenten 5de Jaar Avondschool Digitale
Fotografie
Organisatie: PCVO Dender en Schelde
Sabina Van Beierenlaan 35
Op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur
dinsdag tot donderdag van 18 tot 21 uur
Inlichtingen: 09 360 19 93

zondag 4

Reuzenommegang
Zie p. 21

maandag 5

Vuurwerk Sinksenkermis
Organisatie: Stadsbestuur Zottegem
Park van Egmont van 22.30 tot 23 uur
Inlichtingen: 09 364 64 64

woensdag 7

Voorleesuurtje
Organisatie: bibliotheek Zottegem
Stadsbibliotheek van 15 tot 16 uur
Inlichtingen: bib, bibliotheek@zottegem.be, 09 364 64 11

zondag 11

Ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9 van 10 tot 12 uur
Inlichtingen: 09 360 00 12

donderdag 15

Meer met vlier deel 1
Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove
OC Sint-Maria-Oudenhove van 19 tot 22 uur
Inlichtingen: jhonny.ghys@telenet.be

zondag 18

Cultuurkaravaan
Zie p. 22
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donderdag 1
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GOED OM WETEN
U verhuist? U (ver)koopt of (ver)huurt een pand? U gaat scheiden of
bent erfgenaam? Denk dan tijdig aan de impact op uw elektriciteitsen gascontract.
U verhuist? U (ver)koopt of (ver)huurt een pand? U gaat scheiden of bent erfgenaam? Denk dan
tijdig aan de impact op uw elektriciteits- en gascontract.
Samira en Frederick verwachten een derde kindje. Hun rijwoning in Aalst is te klein geworden. Het
gezin heeft z’n oog laten vallen op een groter huis op het platteland.
Annette is 55 jaar en woont samen met haar man Willem in Leuven. Beide partners hebben besloten hun eigen weg te gaan.
Ignace en Jean-Pierre zijn tweelingbroers. Onlangs is hun vader op 83-jarige leeftijd overleden.
Hij woonde nog zelfstandig. In 2010 hebben de broers hun moeder verloren.
De situaties zijn dan wel verschillend maar deze mensen hebben iets met elkaar gemeen.
U verhuist? U (ver)koopt of (ver)huurt een pand? U gaat scheiden of bent erfgenaam? Denk dan
tijdig aan de impact op uw elektriciteits- en gascontract.
Met behulp van energieovernamedocumenten geeft u de meterstanden door aan de leverancier.
Een energieovernamedocument heeft een juridische waarde. Wanneer bijvoorbeeld een (ver)huurder of een ex-partner de meterstanden zou betwisten, biedt het document u bescherming. Als u
de meterstanden correct doorgeeft, ontvangt u een juiste slotfactuur van de leverancier.
De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(VREG) geeft u gratis informatie op maat over de stappen die u moet ondernemen bij elke wijziging op een adres.
Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner en kijk welke situatie voor u van toepassing is. Heeft u
geen internet, bel dan het gratis nummer 1700.
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BlueAssist
Wist u dat er in Vlaanderen 600.000 personen zijn die
courante informatie moeilijk kunnen verwerken? Velen
onder hen hebben het bovendien lastig om een eenvoudige vraag te formuleren. Denk hierbij maar aan
mensen met een verstandelijke beperking, beginnende
dementie of een taalbarrière.
Deze hindernissen weerhouden hen er maar al te vaak
van om zelfstandig en met vertrouwen deel te nemen
aan het dagelijks leven. Ze mogen of kunnen enkel
onder begeleiding op pad of blijven door deze communicatieve drempels liever thuis.
Daarom ontwikkelde BlueAssist vzw een herkenbaar icoon dat een houvast biedt aan mensen die
zich soms moeilijk kunnen uitdrukken of die vaak niet goed worden begrepen.
Met behulp van BlueAssist-kaartjes of de BlueAssist-app voor smartphones tonen zij hun vraag
aan u, een medeburger, een voorbijganger, een buschauffeur, een ober, een loketbediende, een
winkelier. En u kan hen helpen door hun vraag te beantwoorden.
De bekendmaking van het icoon is juist daarom heel erg belangrijk. Door de herkenning van het
icoon weten mensen immers dat het om een eenvoudige vraag gaat en dat ze gemakkelijk kunnen helpen.
Trouwens, iemand helpen, geeft een warm gevoel. U krijgt een dankjewel en u geeft een BlueAssist-gebruiker daar bovenop de kans om meer alleen op pad te durven. Het is een weg naar een
inclusievere samenleving!
Voor vragen en meer info http://www.blueassist.eu
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