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WOORD VOORAF

Beste stadsgenoten,
De zomermaanden staan voor de deur en dan maakt Zottegem zich traditioneel op voor
een periode boordevol culturele en sportieve festiviteiten. Zowel in ons stadscentrum
als in onze deelgemeenten zijn tal van verenigingen en vrijwilligers druk in de weer om
de laatste voorbereidingen te treffen van het Zottegems festiviteitenseizoen. Nieuw dit
jaar is de uitbreiding van onze 11 juli-viering, waar we naast het traditioneel klassiek concert niemand minder dan Niels Destadsbader hebben kunnen strikken voor een optreden op ons marktplein. Ambiance verzekerd! Voor onze nationale feestdag houden we
ons aan het gesmaakt recept van een gezellige gezinsdag op de Bevegemse Vijvers.
Onder meer Kathleen (ex-K3) en de Backseat Boppers zullen deze dag opluisteren. Een
niet te missen happening voor het hele gezin!
Bij mooi zomerweer is niets aangenamer dan Zottegem te verkennen met de ﬁets. We
hebben de afgelopen jaren dan ook sterk ingezet op de aanleg en heraanleg van kilometers ﬁetspaden en trage wegen. Voor de veiligheid van de recreatieve ﬁetser en voetganger uiteraard, maar vooral voor het pendelverkeer van de deelgemeenten naar het
centrum en omgekeerd.
Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook onze schoolomgevingen aangepakt. In
Velzeke, Erwetegem, Oudenhove en Grotenberge wordt en werd de schoolomgeving
veiliger, en ook de schoolomgeving in Strijpen pakken we momenteel aan. In september
zullen de leerlingen ook hier in veiligere omstandigheden opnieuw naar school kunnen
gaan.
Tot slot werken we volop aan een nieuwe huisstijl en logo voor de stad. Na onze verhuis
naar het Sanitary zullen we binnen enkele maanden dus ook digitaal en gedrukt in een
nieuw, modern jasje gestoken worden. Mogelijk is dit zelfs de laatste maal dat u dit infoblad met deze lay out in de bus krijgt. Na de zomer zal u hierover ongetwijfeld meer te
weten komen. In ieder geval iets om naar uit te kijken.
Rest mij u nog een heerlijke zomer toe te wensen, veel leesplezier met dit magazine en
vooral een onvergetelijke tijd op vakantie of op een van onze talrijke activiteiten in onze
Egmontstad. Tot in Zottegem!
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Jenne De Potter
Burgemeester
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"Conform een door de 5e kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, gewezen vonnis dd. 3 november 2016 informeert de Stad Zottegem alle weggebruikers dat de parking en de verhardingen op en rond de winkels van "Match" en "Blokker",
gelegen aan de rotonde van de Buke/Arthur Gevaertlaan privaat terrein zijn en enkel openstaan
voor het cliënteel en de leverancíers van de aldaar gevestigde handelszaken. Doorgaand verkeer is op dit privaat terrein verboden en wordt door de eígenaar ervan eerstdaags onmogelijk
gemaakt. De burgers die het Hoofdcommissariaat Zottegem van de lokale politie wensen te
bereiken, dienen zich via de Leeuweríkstraat naar de Meengracht te begeven".
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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 30 januari, 20 maart en 24 april 2017.

30 januari
Een gemeenteraadslid ter vervanging van een uittredend gemeenteraadslid werd aangesteld en de
geloofsbrieven werden onderzocht.
De voorrangstabel van de raadsleden werd vastgesteld.
Voor de Regioraad van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werd een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger aangeduid.
De stedelijke dotatie aan de politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem voor het dienstjaar 2017 werd goedgekeurd.
De stedelijke dotatie aan de brandweerzone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2017 werd
goedgekeurd.
De rechtspositieregeling voor het personeel van de Zottegem werd goedgekeurd.
De aanpassing meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd.
Het budget 2017 werd goedgekeurd.
De jaarrekening 2011 van het AGB Zottegem werd goedgekeurd.
De budgetwijziging 2016/1 werd goedgekeurd.
Het bestek en de raming op jaarbasis voor de opdracht ‘Openbaar groen: periodiek onderhoud van
openbaar groen 2017-2018’ werden goedgekeurd.
De opdracht ‘infrastructuur: aanleg voetpaden’, werken uit te voeren in eigen beheer en de raming
werden goedgekeurd.
Het gedeeltelijk afschaffen van de voetwegen nrs. 21, 22 en buurtweg nr. 16 gelegen in de deelgemeente Godveerdegem werden voorlopig goedgekeurd.
Het invoeren van een aanvullend politiereglement op het verkeer, inrichten van een parkeerplaats
voor mensen met een beperking, Steenweg op Aalst 140, werd goedgekeurd.
Het invoeren van een aanvullend politiereglement op het verkeer, aanleg zebrapad einde Kastanjelaan, werd goedgekeurd.
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Het invoeren van een aanvullend politiereglement op het verkeer, invoeren van een parkeerplaats
voor mindervaliden op het Baron Idès della Failleplein aan de kerk, werd goedgekeurd.
Het invoeren van een aanvullend politiereglement op het verkeer, inrichten van een extra parkeerplaats voor mindervaliden in de Désiré Van Den Bosschestraat, werd goedgekeurd.
Een convenant tussen de ondergetekende gemeentebesturen en Golazo naar aanleiding van de
Ronde van Vlaanderen cyclo werd goedgekeurd.
-5-

GEMEENTERAAD
De heraanleg van de Godveerdegemstraat in asfalt werd goedgekeurd.
De aankoop van verkeerssignalisatie - raamcontract voor de periode van 3 jaar werd goedgekeurd.
De voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Leeuwerikstraat werd goedgekeurd.
Aanvullende punten
Gentsesteenweg.

20 maart
De eretitel van ereschepen werd toegekend aan een gewezen schepen.
De samenstelling van het beheersorgaan van CC Zoetegem werd aangepast.
Kennis werd genomen van het collegebesluit van 27 februari 2017 voor de herstelling van de zitmaaier Vandy 2105.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 november 2016 houdende verkoop pastorie Oombergen werd
gehandhaafd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer - aanpassen schoolomgeving VBS Grotenberge werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer - aanbrengen van parkeerverbod ter hoogte van
de Welzijnstraat 86 - werd goedgekeurd.
Het raamcontract voor 3 jaar - aankoop van betonproducten, natuurlijke granulaten en gerecycleerde granulaten werd goedgekeurd.
Het raamcontract voor 3 jaar - aankoop bestratingsmaterialen - werd goedgekeurd.
De code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen werd goedgekeurd.
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Kennis werd genomen van het ontwerp masterplan toerisme en citymarketing.
Aanvullende punten
Budget 3 projecten aan de Sanitary.
Stand van zaken website en centraal meldpunt.
Een kunstcircuit in Zottegem.
De ﬁnanciële situatie van de stad Zottegem na 2019.
Zottegem Zaait.
Masterplan lokale economie.
Motie ‘Samenroepen Commissie Intergemeentelijke Samenwerking’.
Onderzoek deelname Zottegem project eNoxus.
Voorstel van besluit tot het jaarlijks uitreiken van een gemeentelijke toegankelijkheidsprijs.
Voorstel van besluit verkeersremmende maatregelen op het Stationsplein.
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GEMEENTERAAD
24 april
Een nieuw effectief lid voor de Politieraad werd aangeduid.
De samenstelling van het beheersorgaan van CC Zoetegem werd aangepast.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering 13 juni 2017 van Westlede werden
goedgekeurd.
De aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 van het AGB werd goedgekeurd.
Het budget 2017 van het AGB werd goedgekeurd.
De aanvulling van het tariefreglement diverse sportinfrastructuur onder het beheer van het AGB
werd goedgekeurd.
Het vervangen van de huidige schoolraad van de Stedelijke Bassischool Erwetegem werd principieel goedgekeurd.
De afspraken met Agentschap Wegen en verkeer over het onderhoud van riolen en grachten langs
gewestwegen werden goedgekeurd.
De vorderingsstaat nr. 3 voor het herstel van betonvakken werd goedgekeurd.
De vorderingsstaten nr. 4 en 5 voor het herstel van betonvakken werden goedgekeurd.
De gratis overdracht van een strook grond gelegen aan de Kernemelkstraat werd goedgekeurd.
Het verlenen van een gratis recht van gebruik voor het plaatsen van een elektriciteitscabine, aan
Intergem werd goedgekeurd.
De overeenkomst met architect Ferfers werd goedgekeurd.
De samenwerkingsovereenkomst met PIN vzw voor de onthaalgesprekken met nieuwkomers geïntegreerd onthaalbeleid via ketenaanpak - werd goedgekeurd.
Akte werd genomen van de gezamenlijke aankoop bibliotheekcollectie Route 42.
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Aanvullende punten
Groen Zottegem wil windmolendossier nieuw leven inblazen.
Groen Zottegem wil een duurzaam lokaal milieubeleid.
Voorstel van besluit tot het inrichten van een tuttenboom.
Maatregelen begraafplaats Knutsegem.
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ALGEMEEN
Sluitingsdagen stedelijke diensten in juli en augustus
Zoals elk jaar sluiten een aantal stadsdiensten
(een paar dagen) tijdens de Grote Vakantie.
Administratie (Sanitary)
Dinsdag 11 juli 2017 - Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrijdag 21 juli 2017 - Nationale feestdag
Dinsdag 15 augustus 2017 - OLV. Hemelvaart
Dinsdag 22 augustus 2017 - kermis Zottegem
Dienst bevolking: ook op zaterdag 22 juli
Bibliotheek
Dinsdag 11 juli 2017 - Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrijdag 21 juli 2017 - Nationale feestdag
Dinsdag 15 augustus 2017 - OLV. Hemelvaart
Maandag 21 augustus 2017 - kermis Zottegem
Dienst Toerisme
Dinsdag 11 juli 2017 - Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrijdag 21 juli 2017 - Nationale feestdag
Dinsdag 15 augustus 2017 - OLV. Hemelvaart
Zaterdag 19 augustus 2017 - kermis Zottegem
Dinsdag 22 augustus 2017 - kermis Zottegem
CC Zoetegem
De uIT-balie is gesloten van vrijdag 21 juli tot en met dinsdag 22 augustus
Zwembad
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

2de Pasen
Pinkstermaandag
Nationale Feestdag
Dance D-Vision
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Speciale openingsuren
Maandag 17 april
Maandag 5 mei
Vrijdag 21 juli
Donderdag 3 augustus

Rock Zottegem
Dance D-Vision
OLV. Hemelvaart
Kermis Zottegem
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14 tot 17 uur
14 tot 17 uur
14 tot 17 uur
10 tot 12 & 14 tot 18 uur

HERDENKING GROOTE OORLOG
Van Neerstraat tot Heldenlaan
De Grote Oorlog had voor het uitzicht van het Zottegemse centrum
belangrijke gevolgen. Niet alleen
werd in 1921 beslist het heldenmonument op te richten; tegelijk
werd de Neerstraat tot een laan
omgevormd.
Hiervoor werden 26 platanen en
één vrijheidsboom aangeplant.

Het monument en de aanplant van de
laan, wijzigde het uitzicht van de straat
compleet. Een gezicht voor de aanleg en
kort na de aanplant.
Deze eik werd in 1921 als vrijheids- of vredesboom geplant.
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Het monument kwam ter hoogte van het stadhuis;
de vrijheidsboom werd aan het andere einde van de
laan geplant en is vandaag nog maar door weinigen
als zodanig gekend.
De laan bleef nog ruim tien jaar lang Neerstraat. Pas
in 1933 werd ze omgedoopt tot Heldenlaan. Tegelijk
werd het einde van de Neerstraat de Désiré Vanden
Bosschestraat en werd de ‘Brugstraat’ voortaan de
Leonce Roelsstraat.
DL
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BRANDWEER
Aanstelling zonecommandant voor Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
Om de burger nog sneller en efﬁciënter te helpen, werden alle brandweerkorpsen in België hervormd. Net zoals bij de politiehervorming, is het stedelijk/gemeentelijk niveau volledig verdwenen
en stapte men over naar een zonaal niveau. De 250 brandweerkorpsen zijn sedert 1 januari 2015
ingedeeld in 34 hulpverleningszones.
De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volgorde, volgende steden en gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse,
Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. De brandweerposten
Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voor de dienstverlening binnen de zone.
De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer
en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen:
• Een optimale organisatie van de hulpverlening voor de bevolking
• Het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
• Professionalisering van het werkkader voor de leden van de
hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers
van de brandweer,…
Zo kan heel vlot "zonaal" materiaal en personeel ingezet worden bij speciﬁeke of grotere interventies.
Ing. Maj. Peter De Vijlder vervulde sedert de opstart van de
zonewerking begin 2015 de functie van waarnemend zonecommandant voor de zone. Tijdens de zoneraad van 28 maart
2017 werd hij aangesteld als eerste effectieve zonecommandant van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en dit voor
een periode van 6 jaar.
De belangrijkste doelstellingen zijn om samen met zijn team van 450 collega’s te komen tot een
uniforme en efﬁciënte werking binnen de brandweerposten van de brandweerzone. Het blijvend
beroep doen op de inzet van brandweerman-vrijwilligers door hun optimaal in te zetten in zijn organisatie, is de sterke troef voor de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
Eveneens wil hij alle facetten van de brandweer breder kenbaar maken voor de 168.000 inwoners
en de bedrijven binnen de 13 gemeenten van de Hulpverleningszone. Volgende maand start in dit
kader een roadshow in de Vlaamse Ardennen rond het thema brandveiligheid in woningen.
Een meerjarenbeleidsplan voor de realisatie van deze doelstellingen is reeds opgemaakt en goedgekeurd tijdens zijn mandaat als waarnemend zonecommandant
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De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zal verder kunnen uitgroeien tot een performante organisatie, die zorgt voor een gelijkwaardige dienstverlening voor elke inwoner van onze zone.
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BRANDWEER
Roadshow brandpreventie bij u thuis!
Binnen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen had de
werkgroep Brandpreventieadviseurs (BPA) het lumineuze idee
om elke maand een stad/gemeente van onze zone te bezoeken en een infosessie “brandveilig wonen” geven, speciﬁek gericht op brandveiligheid thuis. Er werd een aanhangwagen
omgebouwd tot demonstratievoertuig waar de brandpreventieadviseurs de verschillende types rookmelders voorstellen,
videoﬁlms en presentaties laten zien ivm brandpreventie thuis
geven, en nog veel meer… Kortom, waar deze aanhangenwagen opgesteld staat kan u terecht met al uw vragen over
brandveiligheid thuis.
Om dit initiatief kenbaar te maken binnen onze zone werd werk
gemaakt van een roadshow die elke stad/gemeente van onze
zone zal aandoen om brandpreventie thuis onder de aandacht
te brengen.
In mei startte de roadshow met als “vuurdoop” Oudenaarde
op 15 mei. Aansluitend volgen Ronse (juni), Wortegem-Petegem (september), Sint-Lievens-Houtem (oktober), Zingem (november) en Zottegem (december). In
2018 komen Zwalm (februari), Brakel (maart) Horebeke (april), Herzele (mei) Kluisbergen (juni) Kruishoutem (september) en Maarkedal (oktober) aan de beurt. Exacte data volgen binnenkort.

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.
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
- 11 -

MOBILITEIT
Zottegem investeert in de veiligheid van fietsers
De voorbije vijf jaar werd enorm veel geïnvesteerd in Zottegem om de veiligheid van de ﬁetsers te
verhogen. We zetten graag alle initiatieven nog eens op een rijtje.
Aanleg van nieuwe fietspaden
Er werd de voorbije jaren jaarlijks 200.000 euro geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe ﬁetspaden:
veilige ﬁetspaden die moeten toelaten om op een veilige manier van de deelgemeenten naar het
centrum en naar de scholen te ﬁetsen. Zo werden ﬁetspaden aangelegd in de Doolstraat, de Stopweide, de Veldstraat en de Korenbloemstraat en dit jaar wordt ook het ﬁetspad op het einde van
de Wurmendries en op het einde van de Bosveldstraat gerealiseerd.
Herstel en vernieuwing van bestaande fietspaden
Er werd ook geïnvesteerd in het herstel en vernieuwen van bestaande ﬁetspaden, die daardoor opnieuw veilige ﬁetspaden werden: het herstel van het ﬁetspad (in beide richtingen) in de Elenestraat
en de volledige heraanleg van het ﬁetspad (in beide richtingen) in de Beugelstraat.
Projecten die gerealiseerd zullen worden in 2018
In samenwerking met de ingenieurs en de middelen van het Vlaams Gewest wordt in 2018 een gescheiden ﬁetspad aangelegd (in beide richtingen ) op de provinciebaan in Velzeke/Elene, van aan
het Hof van Oranje tot aan de grens met Hundelgem. Op 15 mei 2017 werden de plannen geﬁnaliseerd.
Samen met de gemeente Lierde wordt ook een ﬁetspad in de Bontestraat aangelegd. Deze plannen werden aan het publiek voorgesteld op 25 april 2017.
De fietsstraten: uniek in de streek!
Met de steun van de Bevegemse buren werden in Zottegem twee ﬁetsstraten ingericht in de wijk Bevegem, met name in de Acacialaan en de Ooststraat. Hierdoor heeft de ﬁets duidelijk voorrang in de hele wijk.
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Aanpak van de gevaarlijke kruispunten
De herinrichting van de Langestraat (met gescheiden ﬁetspaden) en de aanpak van de gevaarlijke
kruispunten (Tweekerkenstraat/Langestraat en Godveerdegemstraat/Jasmijnstraat) staan ook hoog
op de agenda. Er zijn al verscheiden vergaderingen doorgegaan met de vertegenwoordigers van
het Vlaams Gewest om deze werken te bespreken. Op de vergadering van 15 mei 2017 kwamen
we tot een deﬁnitief voorstel.
Stationsomgeving en aanleg van de parkeertoren
Het schepencollege heeft de aanvraag tot het bouwen van een parkeertoren aan de achterkant van
het station gunstig geadviseerd, maar heeft de NMBS gevraagd een mobiliteitsstudie te maken met
uiteraard zeer veel aandacht voor de ﬁetsers en voetgangers. Daarnaast is een werkgroep opgericht waar samen met de verkeersraad zal worden onderzocht welke maatregelen kunnen worden
genomen om de situatie aan het station nog te verbeteren.
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MOBILITEIT
Veilige schoolomgevingen : zone dertig met kleurrijke aanduiding
De voorbije jaren werden de schoolomgevingen van de school De Smidse in Erwetegem en de lagere school in Velzeke heraangelegd om de veiligheid nog te vergroten.
In de maand mei startten de werken voor de heraanleg van de schoolomgeving in Strijpen: daar
wordt 600.000 euro geïnvesteerd om de schoolomgeving veiliger te maken voor ﬁetsers en voetgangers.
Aan De Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove zullen verbrede voetpaden worden aangelegd dit
jaar en wordt de Doorschietweg duurzaam verhard zodat de kinderen veilige wegen naar school
zullen kunnen gebruiken.
Bovendien komen alle Zottegemse scholen in aanmerking om in te stappen in een nieuw project
waarbij wordt ingezet op het visualiseren en accentueren van de schoolomgeving met kleurrijke totems en beugels, een investering van bijna 250.000 euro, waarvan de realisatie zal gebeuren in de
loop van komend schooljaar.
Het stadscentrum: een erf dus voorrang voor fietsers en voetgangers
Het stadscentrum werd heringericht als erf hetgeen betekent dat men er maximum 20 km per uur
mag rijden en dat ﬁetsers en voetgangers er voorrang hebben. Bovendien mogen de ﬁetsers er in
beide richting rijden.
Fietspunt aan het station
Groep Intro staat ook voor de komende 4 jaar in voor de uitbating van het Fietspunt aan het station van Zottegem. u kan
er elke werkdag van 11 tot 19 uur terecht voor kleine herstellingen aan uw ﬁets. Het Fietspunt staat eveneens in voor
het onderhoud en het toezicht op de stationsbuurt en de ﬁetsenstalling aan beide zijden van het station.

Zonaal snelheidsplan
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In de loop van de komende maanden, zal op het hele grondgebied van Zottegem een nieuw snelheidsregime worden ingevoerd. Op alle wegen zal de snelheid van 50 km/uur worden ingevoerd.
Met uitzondering van:
- (woon)erven, waar de snelheid 20 km/uur blijft
- schoolomgevingen waar de snelheid 30 km/uur blijft
- gewestwegen, waar sinds 1 januari 2017 de snelheid op 70 km/uur is ingesteld
- N42, waar 90 km/uur de maximumsnelheid is
Deze nieuwe regels zullen worden ingevoerd door
het plaatsen van grote informatieborden op de invalswegen van de stad, die het snelheidsregime op
ons grondgebied duidelijk stellen voor iedereen die
Zottegem binnenrijdt. Op het grondgebied van Zottegem zelf, zullen heel wat snelheidsborden verdwijnen en vervangen worden door zonale borden.
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MOBILITEIT
Het principe is eenvoudig: eens u een zonaal bord passeert, houd u de snelheid die erop aangegeven staat aan tot wanneer u een nieuw bord tegenkomt dat aangeeft dat u in een andere zone
binnenrijdt met een andere maximum snelheid. Het wordt even aanpassen, maar met de verlaagde
snelheid en de verschillende zones, wordt op termijn het autorijden in Zottegem een stuk duidelijker, maar ook en vooral een stuk veiliger voor alle weggebruikers.

Tragewegenproject
Met de startvergadering en vorming op 5 april 2017, gingen bijna 20 enthousiaste vrijwilligers aan
de slag om de trage wegen in de deelgemeenten Velzeke, Strijpen, Oombergen en Elene te inventariseren. Eind mei werden al hun gegevens verzameld en verwerkt door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen tot een evaluatiekaart van de diverse deelgebieden.

In de loop van de zomer volgt dan een periode waarin de evaluatiekaart wordt voorgelegd aan de
burgers via de facebookpagina van de trage wegen Zottegem en de stedelijke website. Ook u kan
dan uw meningen, wensen en bedenkingen aan ons overmaken.
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Samen met de werkgroep trage wegen worden daarna alle opmerkingen besproken om tot een gezamenlijke adviesnota en een reeks wenselijkheidkaarten te komen voor het bestuur.
Wie wenst deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep, kan zich melden bij de dienst
verkeer (isolde.depaepe@zottegem.be of 09 364 64 94). De vrijwilligers en de leden van de werkgroep van de vorige fase worden sowieso door ons opnieuw uitgenodigd.
IDP
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WONEN
Woonplan Zottegem 2017-2025. ‘Kwaliteitsvol, betaalbaar, duurzaam
en leefbaar wonen in Zottegem’
De stad Zottegem stelde dit voorjaar zijn woonplan voor aan het grote publiek. Tijdens de Ronde
Tafel op 30 mei 2017 kregen alle woonactoren én Zottegemnaren de kans om het woonplan te
leren kennen en hun eventuele aanvullingen en opmerkingen bekend te maken.
Het woonplan werd het voorbije jaar grondig uitgewerkt door de dienst wonen van de stad en het
OCMW in nauwe samenwerking met de partners van het lokaal woonoverleg (Wonen Vlaanderen,
sociale huisvestingsmaatschappijen, het sociaal verhuurkantoor, …).
Het woonplan bestaat uit drie delen: een grondige woonstudie, de woonvisie en het concrete
woonplan met acties voor de periode 2017-2025. De acties zijn een neerslag van de beleidsopties voor de huidige legislatuur inzake huisvesting, maar tegelijk wil het woonplan legislatuur-overschrijdend zijn, een leidraad om de beslissingen inzake huisvesting de komende jaren aan af te
toetsen.
De rode draad is en blijft de zoals in de Vlaamse Wooncode beschreven basisdoelstelling rond
wonen, met name ervoor zorgen dat inwoners van Zottegem beschikken over een aangepaste
woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs én met
woonzekerheid.
Het woonplan is echter een levend document, dat kan worden bijgestuurd in functie van de veranderende samenleving en eventuele nieuwe woonuitdagingen die zich daarin zouden stellen.
Woonvisie
Wonen is een complexe materie met heel veel raakvlakken met andere beleidsdomeinen en het
werkveld van externe actoren. Daarom is een gedragen woonplan belangrijk als leidraad voor alle
betrokkenen. Het uitbouwen van het lokaal woonoverleg met extra partners om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de bestaande situatie en te kunnen ingrijpen waar, wanneer en op de manier die nodig is, staat dan ook hoog op de agenda.
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Verbeteren van de kwaliteit van het
woonpatrimonium
Om voor alle inwoners een kwalitatieve
woning conform de eisen van de Vlaamse Wooncode te garanderen, werken we
samen met Wonen Vlaanderen aan woningkwaliteitsonderzoeken op vraag van
huurders, die van mening zijn dat hun
woning niet voldoet.
Om zoveel mogelijk potentiële woningen beschikbaar te maken op de woonmarkt, wordt ook een leegstandsregister
bijgehouden en een hefﬁng gekoppeld
aan leegstand. Dit met het oog op het
veranderen van leegstaande panden in
een woning die door verhuur of verkoop opnieuw ter beschikking komt van mensen op zoek naar
een geschikte woning.
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Betaalbaar wonen
De huur of afbetaling van de lening die mensen maandelijks betalen, is niet de volledige woonkost.
Om het totale budget dat naar wonen gaat te kunnen inschatten, dienen de extra kosten voor o.m.
nutsvoorzieningen, tussenkomst in onderhoud of herstellingen aan algemene delen … wettelijk
verplicht geafﬁcheerd te worden wanneer een woning te huur wordt aangeboden. De stad stelt nu
gratis de correcte afﬁches ter beschikking. Die kunnen worden afgehaald in het Administratief
Centrum Sanitary en het Sociaal Huis.
Om betaalbaar wonen
mogelijk te maken voor
iedereen, werkt Zottegem
samen met de sociale
huisvestingsmaatschappijen sterk aan de realisatie van het door Vlaanderen opgelegde Bindend
Sociaal Objectief. De Egmontstad behoort wat dat
betreft tot de beste leerlingen van de Vlaamse
klas. Ook de gestage
groei van het Sociaal Verhuurkantoor zorgt voor
meer betaalbare woningen op de Zottegemse
markt.
Duurzaam wonen
Een energiezuinige woning is niet alleen goed voor het milieu en dus voor de toekomst van onze
planeet, maar ook goed voor uw portemonnee. Kleine inspanningen kunnen een ﬂinke besparing
opleveren. We engageren ons om mensen maximaal te informeren over deze zaken.
Duurza am wonen is een vrij nieuw en ruim begrip. Nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen
of co-housing, het aanpassen van een bestaande woning wanneer u ouder wordt, … zorgen voor
duurzame woonoplossingen.
Wonen & welzijn
Het voorkomen van uithuiszettingen en het voorzien in stedelijke noodwoningen vallen onder deze
rubriek.
Informatieverstrekking en klantgerichte dienstverlening
Burgers die vragen hebben rond wonen, kunnen hiermee terecht op de dienst wonen in het Administratief Centrum Sanitary of in het Sociaal Huis.
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Facebook
‘Like’ onze facebookpagina en blijf op de hoogte van alle woongerelateerde info:
https://www.facebook.com/Wonen-In-Zottegem-104249586777235/?ref=bookmarks
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MIDDENSTAND
Braderij

Vrijdag 23 juni
van 14 tot 18 uur: braderij in de Stationsstraat, de Nieuwstraat en de Hoogstraat
Zaterdag 24 juni
van 9 tot 19 uur: braderij in het volledig verkeersvrije centrum.
- Trapstraat gans de dag Kindermarkt
- sfeervolle animatie in de braderijstraten (ballonartiest, springkastelen, ...)
- Diverse optredens (Dansstudio, Eikels Worden Bomen, Locomotion, Schaakclub Caballos)
Zondag 25 juni
van 12 tot 18 uur: braderij op het Stationsplein, in de Stationsstraat, de Nieuwstraat, Hoogstraat
en Heldenlaan (idem als op zaterdag)
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- Tour delle Fiandre - Scootertocht doorheen de Vlaamse Ardennen
- sfeervolle animatie in de braderijstraten (ballonartiest, springkastelen, ...)
- Openluchtatelier (diverse kunstenaars komen hun werk voorstellen)
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CULTUUR
Zoetegemfestival. 16 juni tot 11 juli
Voor de vierentwintigste keer op rij wordt de stad Zottegem bijna drie weken lang omgetoverd tot
één groot cultureel evenement: het ‘Zoetegemfestival’, een unicum in Zuid-Oost-Vlaanderen. Met
deze naam, waaronder het geheel sinds een paar jaar gepresenteerd wordt, verwijzen we naar de
verklaring van de gemeentenaam ‘Zottegem’.
De zoete ondertoon van de naam weerspiegelt de ﬁlosoﬁe van het initiatief: ruim twintig verenigingen werken mee aan het programma. Dat doen ze allemaal belangeloos, in hun vrije uren en met
een aanstekelijk enthousiasme. Daarnaast geven ook nog een vijftal organisaties een duwtje mee.
Dit zorgt uiteraard voor een wel erg speciale sfeer.
In het park van het Kasteel van Egmont vindt op zaterdag 17 juni “Jazz Zottegem at the Bib” plaats
met o.a. De Looze/Machteld/De Waele, Lady Linn en SCHNTZL, met presentatie door Jean Blaute
en Dj Herr Seele. Op zondag is er een aperitiefconcert met Jef Neve.
Op dinsdag 11 juli vieren we “Vlaanderen Feest” in de dekenale kerk en op de Markt. We starten
met een beiaardrecital en een optreden van Crescendo en een concert van Aquarius in de decanale kerk. ’s Avonds speelt Niels Destadsbader de pannen van het dak op de Markt en we sluiten
af met Andy Sergeant & band.
Een schitterend programma dat de stad gratis aanbiedt naar aanleiding van de feestdag van de
Vlaamse Gemeenschap.
Vrijdag 7 en zaterdag 8 juli is het verzamelen geblazen op de Festivalweide aan de Bevegemse Vijvers waar ROCK ZOTTEGEM zijn tenten opslaat. Op de afﬁche staan onder meer: Milow, Bryan
Ferry, Anouk, Bazart, Goose en Golden Earing.
Op zondag inviteert ROCK ZOTTEGEM ON SuNDAY Stan Van Samang en Marco Borsato.
Verder zijn er nog ruim twintig tentoonstellingen, wandelingen en happenings in het centrum en de
deelgemeenten.
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Programma
Doorlopend

ARTROCK! Dé brug tussen rock en kunst.
‘Wereldburgers’ (Brian Eno, Johnny Rotten, Jonas Geirnaert, Daan, Panamarenko, Franky De Smet Van Damme, etc.) leveren een artistieke bijdrage aan
ARTROCK!
Deze kunstwerken zijn te zien op ROCK ZOTTEGEM (7 en 8 juli) op grote banners en worden ook op een selectie drankbekertjes gedrukt. Exclusief voor
de festivalgangers!
Organisatie: Curieus

Vrijdag 16 juni

Officiële opening
Met optreden van Nomad Swing
Chez Marnic, Deinsbekestraat 23, 20.15 uur
Gratis toegang - IEDEREEN WELKOM
Organisatie: Cultuurraad, i.s.m. OCMW
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CULTUUR
Zaterdag 17 juni

Jazz Zottegem at the Bib
Met The Dixie Suspenders - De Looze/Machtel/De Waele - Lady Lynn
(duo) - SCHNTZL - Blow trio - dj Kaptain E-Glow feat. T-O.
Presentatie Jean Blaute. dj Herr Seele
Park Kasteel van Egmont, 14 tot 01 uur
Gratis toegang
Organisatie: Stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m. Jazz On Sunday

Zaterdag 17 juni

Outlet zomerliteratuur - selfmade market – muziekworkshops - kinderanimatie - foodtrucks
Park Kasteel van Egmont, 14 tot 21 uur
Organisatie: Route 42 & Stadsbibliotheek i.s.m. Jazz On Sunday

Zaterdag 17 juni

Verkoop tweedehandsvinyl en muziekinstrumenten
Park Kasteel van Egmont, 14 tot 21 uur
Organisatie: Route 42, Stadsbibliotheek & Cultuurraad

Zaterdag 17
tot en met
zaterdag 24 juni

Eindejaarstentoonstelling
Galerij Schockaert’s, di - vr 13.30 tot 21 uur; za 9 tot 17 uur
Gratis toegang
Organisatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Zaterdag 17
en zondag 18 juni

Tentoonstelling werk van leden
Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12, 15 tot 18 uur
Organisatie: Schilderatelier Koeleur ’t Neerhof

Zondag 18 juni

Jazz Zottegem at the Bib. Met Jef Neve (solo) & The Dixie Suspenders
Foodtrucks - kinderanimatie - openlucht kunstenatelier
Park Kasteel van Egmont, 11 uur
Gratis toegang
Organisatie: Stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m. Jazz On Sunday

Dinsdag 20 juni

Tentoonstelling werk van leden
Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12, 10 tot 12 uur
Organisatie: Schilderatelier Koeleur ‘t Neerhof

Vrijdag 23 juni

Tentoonstelling
OC Leeuwergem, 19 tot 22 uur
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reﬂex

Vrijdag 23 juni

Bezoek aan Administratief Centrum Sanitary en aan Centrum voor
Streekgeschiedenis
Vertrek: stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, 19 uur
Gratis deelname.
Organisatie: Gezinsraad

Zaterdag 24 juni

Tentoonstelling
OC Leeuwergem, 14 tot 20 uur
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reﬂex
- 19 -
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Zaterdag 24 juni

Zottegem op de rooster
Streekproducten op en rond de BBQ
Markt, 14 tot 24 uur
Organisatie: Cooking on Tuesday

Zaterdag 24 juni

Gros steunt hulpactie hongersnood in Zuid-Soedan, Jemen, Somalië en
Nigeria
Gros zet een grote collectebus op en hoopt op die manier iedereen aan te
zetten tot solidariteit. Ook worden hapjes en fairtrade drank verkocht waarvan
de opbrengst integraal naar het Consortium 12-12 gaat.
Heldenlaan,14 tot 18 uur
Organisatie: Gros

Zaterdag 24 juni

Zottegem Zingt
n.a.v. Wereldhumanismedag
Markt, 18 tot 24 uur
Gratis toegang
Organisatie: Humanistische Vrijzinnige Vereniging

Zondag 25 juni

Tentoonstelling
OC Leeuwergem, 10 tot 12.30 en 15 tot 20 uur
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reﬂex

Zondag 25 juni

Zottegem op de rooster
Streekproducten op en rond de BBQ
Markt, 11 tot 19 uur
Organisatie: Cooking on Tuesday

Zondag 25 juni

Fietstocht “Landelijk toeren rond Zottegem”
Vrije start aan OC Godveerdegem, tussen 10 en 15 uur
Afstand: 25 en 50 km; kinderﬁetstocht van 15 km
Deelname: 3 euro; gratis tot 12 jaar
Organisatie: Landelijke Gilde Gewest Zottegem

Vrijdag 30 juni

Tentoonstelling met werk van Walter Theuninck en Armand Verlinden en
creaties van eigen leden
Opening met concert Hans Moreels
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 19 uur
Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Zaterdag 1 juli

Volksconcert “Vlaanderen zingt samen”.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Sint-Pauluskoor. De rijkdom
aan Vlaamse volksliederen staat op de eerste rij. De volkse sfeer wordt versterkt door enkele muzikanten van de accordeonclub V.I.O.S. uit Brakel.
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 18 uur
Inkom: 5 euro
Organisatie: Sint-Pauluskoor
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Zaterdag 1 juli

Tentoonstelling met werk van Walter Theuninck en Armand Verlinden en
creaties van eigen leden
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 14 tot 21 uur
Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Zaterdag 1 juli

BBQ
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 18 tot 21 uur
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Zondag 2 juli

“Bootses in ’t park”
Een leuke wandeling die start met een zelf meegebrachte pick-nick in het park
van het Kasteel van Egmont, daarna een wandeling in en om Velzeke met allerlei leuke opdrachten en spelletjes onder het thema “Asterix & Obelix” met
mooie prijzen en als afsluiter varken aan ’t spit “à volonté” met gezellig samenzijn in parochiezaal Velzeke.
Start: 11.30 uur
Deelnameprijs: 20 euro (leden vtbKultuur en VAB), 23 euro (niet leden)
Organisatie: vtbKultuur
Info: zottegem@vtbkultuur.be of 0475/46.19.94

Zondag 2 juli

Tentoonstelling met werk van Walter Theuninck en Armand Verlinden en
creaties van eigen leden
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 14 tot 18 uur
Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Zondag 2 juli

Grote Fietszoektocht (voor groepen van 3 of 4 personen)
Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove, vanaf 12.30 uur
Organisatie: Sint-Gorikskring

Woensdag 5 juli

Kaarting
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 14 tot 19 uur.
Gratis toegang
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Woensdag 5 juli

Gegidst bezoek Kortrijk
Vertrek aan station Zottegem om 13u16, kostprijs 10 euro voor gids, drankje
en hapje. Treinticket voor eigen rekening.
Inschrijven tot 23 juni 2017, o.a. via: marlenecoppens@live.be
Organisatie: VIVA-SVV Zottegem

Donderdag 6 juli

Zeal Ensemble
Celine Debacquer (mezzosopraan), Helena Faes (cello), Saskia Van Herzeele (piano)
Ridderzaal Kasteel van Egmont, 14.30 uur
Toegang: 10 euro, incl. drankje
Organisatie: NEOS
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Donderdag 6 juli

Parkconcert
Park Kasteel van Egmont, 20 uur
Gratis toegang
Organisatie: vzw Free Entrance

Vrijdag 7
en zaterdag 8 juli

ROCK ZOTTEGEM
Tent, festivalweide Bevegemse Vijvers
Vrijdag 7 juli, 16.45 uur
Milow, Bryan Ferry, Anouk, Tout Va Bien, Kraantje Pappie
Zaterdag 8 juli, 16.45 uur
Goose, Bazart, Golden Earing, The Lighthouse, Equal Idiots, Het Zesde
Metaal
Dagtickets: 45 euro (VVK). Combitickets kosten 85 euro (VVK)
Organisatie: J.S. ROCK ZOTTEGEM

Vrijdag 7 juli

Tentoonstelling met werk van de hobbyclubleden (handwerk, tekeningen,
schilderijen, …)
Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove, 14 tot 18 uur
Gratis toegang
Organisatie: OKRA

Zaterdag 8 juli

Tentoonstelling met werk van de hobbyclubleden (handwerk, tekeningen,
schilderijen, …)
Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove, 14 tot 18 uur
Gratis toegang
Organisatie: OKRA

Zaterdag 8 juli

Tentoonstelling werk van leden
Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12, 15 tot 18 uur
Organisatie: Schilderatelier Koeleur ‘t Neerhof

Zondag 9 juli

Guldensporenmis. Met gelegenheidstoespraak door de heer Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg.
Sint-Pietersbandenkerk te Erwetegem, 10 uur
Organisatie: Davidsfonds Zottegem

Zondag 9 juli

ROCK ZOTTEGEM ON SUNDAY
Met Marco Borsato en Stan Van Samang, Dirk Stoops
Tent, festivalweide Bevegemse Vijvers, 17 uur
Inkom: 35 euro
Organisatie: J.S. ROCK ZOTTEGEM

Dinsdag 11 juli

Opendeur hobbyclub
Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove, 14 tot 17 uur
Gratis toegang
Organisatie: OKRA

Dinsdag 11 juli

Tentoonstelling werk van leden
Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12, 10 tot 12 uur
Organisatie: Schilderatelier Koeleur ‘t Neerhof
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Dinsdag 11 juli

Vlaanderen Feest. Stedelijke 11-juliviering
13.30 tot 14.30 uur: Beiaardconcert door Paul Hoste
15 tot 16 uur: Crescendo
16 tot 17 uur: Aquarius
19 tot 20.15 uur: Niels Destadsbader
21 tot 22.30 uur: Andy Sergeant & band
Dekenale Kerk & Markt
Gratis toegang
Organisatie: 11-julicomité & CC Zoetegem

Dinsdag 11 juli 2017. Stedelijke 11 juli-viering
Op het vlak van 11juli-manifestaties heeft Zottegem een hele eer hoog te houden. Sinds jaar en
dag wordt er een ‘ofﬁciële’ viering gehouden. Dit jaar werd i.s.m. CC Zoetegem een stevig programma uitgewerkt. Een programma dat u op 11 juli gratis wordt aangeboden.

13.30 tot 14.30 uur
Beiaardconcert door stadsbeiaardier Paul Hoste
Paul Hoste is organist van de Gentse Sint-Jozefskerk en stadsbeiaardier van Zottegem.
Hij verzorgde talrijke orgelconcerten en als beiaardier is hij tijdens de zomermaanden vaak te gast
op binnen- en buitenlandse concertcycli en beiaardfestivals.
Hij brengt op 11 juli werk van Vlaamse meesters, originele beiaardwerken en transcripties van 18deeeuwse klaviermuziek.
15 tot 16 uur
Optreden Crescendo
Het repertoire van Crescendo bestaat hoofdzakelijk uit het klassieke koorrepertoire uit de polyfonie, renaissance en romantiek, maar ook hedendaagse composities worden niet uit de weg gegaan.
16 tot 17 uur
Concert door Aquarius
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Aquarius is een 24-koppig, professioneel kamerkoor voor hedendaagse muziek dat op korte tijd
internationale weerklank verwierf. Ze willen vooral het 20ste-eeuwse vocale repertoire laten horen,
gemengd met bekende muziek
19 tot 20.15 uur
Niels Destadsbader
Moeten we Niels Destadsbader nog voorstellen?
Singles Hey Pa, Vandaag en Speeltijd konden alvast rekenen op heel wat airplay. Zijn debuutalbum
Speeltijd haalde slechts twee maanden na de release platina (meer dan 20.000 verkochte stuks!)
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én hij sleepte tevens een MIA in de wacht, naast een aantal andere bekroningen. Niels Destadsbader is ook een uitstekend presentator. ‘Is er wiﬁ in Tahiti?’, ‘Ligt er ﬂan op de Mont Blanc?’, ‘De
Wensboom’ en ‘The Band’ zijn druk bekeken programma’s op VTM.
Live brengt Niels Destadsbader met zijn band songs uit ‘Speeltijd’ en verrast hij met aangename
covers van persoonlijke helden.
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21 uur
Andy Sergeant & band
Andy Sergeant is leerkracht AMV aan de SAMWD Zottegem. Na jaren songwriter, pianist en backing vocal te zijn van oa Niels Destadsbader en Free Souffriau bracht Andy in 2014 zijn debuutalbum 'What I Want' uit, met 13 zelfgeschreven popsongs. Samen met zijn 6-koppige live band zet
Andy 90 minuten de markt van Zottegem in vuur en vlam. Robbie Williams, Jessie J, LMFAO, ...
maar ook Stevie Wonder en Michael Jackson. Ze brengen hun grootste hits voor je mee. Ze selecteerden een setlist vol meezingers die stuk voor stuk de temperatuur zullen doen stijgen. En uiteraard brengt Andy tijdens deze set ook enkele eigen nummers (werk uit zijn album en nieuw
materiaal). Een absolute aanrader dus!
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21 juli

Met Kathleen (ex-K3) en de Backseat Boppers
Vrijdag 21 juli

De stad Zottegem organiseert sinds decennia een 11-juliviering, de laatste jaren geconcerteerd in
en rond de dekenale kerk. Hiermee wil de stad het feest van de Vlaamse Gemeenschap mee onderbouwen.
Zottegem heeft ook de 11 novemberherdenking in een bredere context geplaatst en al 15 jaar
wordt er rond die periode de Week van de Verdraagzaamheid op het getouw gezet. We willen namelijk niet dat de gruwel van 14-18 en bij uitbreiding die van 40-45 en van alle oorlogen en geweld
vergeten zou worden.
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De laatste jaren kreeg 21 juli naast het traditionele Te Deum een ruimer platform onder de vorm van
een gezinsnamiddag.

Ook dit jaar organiseert de stad Zottegem op het terrein achter de fuifzaal aan de Bevegemse Vijvers op 21 juli, onze nationale feestdag, van 14 tot 18 uur een happening voor het ganse gezin.
Er zijn twee springkastelen, een unieke en te gekke opblaasbare voetbaldarts, 12 volksspelen, een
ballonwedstrijd, ijsjes, gratis zwemmen en als kers op de taart een optreden van de Backseat Boppers om 16.45 uur en van Kathleen (ex-K3) om 15 uur.
Toegang gratis!

DL
- 25 -

CULTUURCENTRUM ZOETEGEM

Seizoen 2017-2018- podiumprogrammatie in CC Zoetegem
Eind september start alweer een nieuw cultuurseizoen in CC Zoetegem. Met namen
als Gili, Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts, Raymond van het Groenewoud,
Jean Blaute, Jan De Wilde, Jan Decleir, Jan
Jaap van der Wal, Raf Walschaert, en vele
anderen, kozen wij opnieuw voor een mix
tussen theater, humor en muziek. Het volledige programma kan u doornemen via
onze website www.cczoetegem.be, waar u
ook tickets kan bestellen.

Ciné Local - film op dinsdag in CC Zoetegem
CC Zoetegem is een cultuurhuis met een hart voor ﬁlm. Op dinsdagavond kan u in het cultuurcentrum terecht voor de betere ﬁlm. We selecteren opnieuw een aanbod uit hedendaagse, bekende en minder bekende ﬁlms, uit binnen- en buitenland. Een unieke ﬁlmervaring in Zottegem.
Het volledige Ciné Local programma kan u vinden op onze website www.cczoetegem.be.
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Openingsfilm seizoen 17-18: La La Land
dinsdag 26 september, 20 uur
Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood.
Tussen het serveren van kofﬁe door, rent ze van de
ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan
elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub.
Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver
weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is
hun liefde bestand tegen de verleidingen en de te- 26 -
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leurstellingen van het hectische leven in Hollywood? La La Land is een moderne variant op de
klassieke Hollywoodmusical en een ode aan iedereen die durft te dromen.

Nieuw: Film Fest Gent on Tour
Elke derde dinsdag van de maand selecteert Film Fest Gent een kwaliteitsﬁlm die On Tour
in avant-première getoond wordt. Een exclusief gebeuren voor een selecte club bioscopen
en cultuurcentra! De eerste On Tour in CC Zoetegem staat gepland op dinsdag 17 oktober ’17. Ongeveer een maand voor de vertoning wordt bekendgemaakt om welke ﬁlm het
gaat.

Film voor senioren: Sprakeloos
Maandag 23 oktober, 14 uur
Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn
moeder onverwachts een beroerte krijgt. Zijn ﬂamboyante en levendige moeder verliest haar spraakvermogen. Haar spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal. Jan worstelt in deze
moeilijke periode met de deadline van zijn nieuwe
roman. De confrontatie die Jan moet aangaan met
zijn moeder dwingen hem om alles in vraag te stellen, ook zijn literaire prioriteiten. Een verﬁlming
van het gelijknamige boek van Tom Lanoye.
Tickets en info
Tickets voor Ciné Local kosten 7 euro en zijn verkrijgbaar via onze website www.cczoetegem.be
of aan de uITbalie (09 364 69 33 - uITbalie@zottegem.be ).
De keuze van de ﬁlms wordt besproken binnen een werkgroep ﬁlm. Bent u een ﬁlmkenner, ﬁlmfan
of heuse cineast? Kom gerust een langs.
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Ambassadeur
Woont of werkt u in 9620 Zottegem en wilt u ons helpen om onze activiteiten bekend te maken?
Dat kan door onze afﬁche thuis aan uw raam te hangen of op een zichtbare plaats op uw werk of
bij uw vereniging.
Nieuwsgierig?
Blijft u graag op de hoogte? Schrijf u in op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de
hoogte van al onze activiteiten, speciale acties en nieuwe titels in ons aanbod. Inschrijven kan heel
eenvoudig: u gaat naar www.cczoetegem.be, doorklikken naar ‘nieuwsbrief’.
Ook via onze Facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van ons reilen en zeilen, surf naar
https://www.facebook.com/CCZoetegem.
Wilt u graag een (ﬁlm)brochure in de brievenbus? Mail uw adres naar cultuurcentrum@zottegem.be
en we zorgen ervoor.
Info & tickets
www.cczoetegem.be
uITbalie: 9 364 69 33 - uITbalie@zottegem.be
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STADSBIBLIOTHEEK
Zomer in de bib
Sluitingsdagen
Dinsdag 11 juli 2017 - Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrijdag 21 juli 2017 - Nationale feestdag
Dinsdag 15 augustus 2017 - OLV.-Hemelvaart
Maandag 21 augustus 2017 - kermis Zottegem
Uitleentermijn
Van 15 juni tot 15 augustus leent u uw boeken voor vier i.p.v. drie weken.
Gaat u op reis?
Neem dan een Dwarsligger mee!

Een dwarsligger is een boekvorm, waarbij de bladspiegel van één pagina uit een normaal boek
overdwars op twee pagina's van elk acht bij twaalf centimeter wordt afgedrukt.
Super handig voor op reis! Door het gewicht en het formaat stopt u hem makkelijk in uw tas of koffer. De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie Dwarsliggers. u vindt ze op de eerste
verdieping.

Selfmade pop-up in de bib
Vorig jaar in december vond de allereerste editie van onze
Selfmade Pop-up in de bib plaats.
Het was een succes en daarom werd vanuit de Regiobib
Route 42 beslist om hier een vervolg aan te breien.
In 2017 komen we met verschillende edities!
De Selfmade Pop-up vindt plaats in de zomer, herfst en misschien ook opnieuw in de winter.
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Zomereditie - 17 juni 2017 van 14 tot 21 uur in Zottegem
Deze editie valt samen met Jazz Zottegem at the Bib en de
zomerboekenverkoop.
Het leek ons leuk om beide te combineren in het park van
Egmont aan de bib.
Inschrijven tot 15 mei 2017.
Meer info: Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
09 364 64 11 - eva.verbiest@zottegem.be
Herfsteditie - 16 september 2017 van 9 tot 17.30 uur in
Bibliotheek De Fabriek, Sint-Lievens-Houtem.
Inschrijven tot 16 augustus 2017.
Meer info: Bibliotheek De Fabriek, Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem - 053 60 72 37 bibliothecaris@sint-lievens-houtem.be
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Filosofisch terras
Wilt u op een originele manier kennismaken met ﬁlosoﬁe? Neem deel aan een gesprek en onderzoek mee een ﬁlosoﬁsche vraag. Verwacht geen duidelijk antwoord: het gaat om de denkoefening, het bewust worden van overtuigingen en redeneringen. We dagen u uit om zorgvuldig te
formuleren, te argumenteren, te luisteren en vragen te stellen. De begeleider speelt de rol van Socrates: door vragen te stellen zet hij aan tot nadenken en zorgt hij voor evenwicht tussen ﬁlosoﬁsche diepgang en ontspannen gesprek.
Gratis.
Maandag 3 juli en 28 augustus, van 19.30 tot 22 uur
Stadsbibliotheek Zottegem (leesterras)
Een organisatie van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw i.s.m. bibliotheek Zottegem

Basiscursus pc en internet voor beginners
Deze reeks is bedoeld voor personen die nog niet of maar heel weinig met de computer gewerkt
hebben.
u leert de computer aan- en uitschakelen. Daarna maakt u kennis met de onderdelen van de pc.
u leert de toetsen op het bord kennen en gebruiken, en u wordt handiger met de muis. Verder
komen aan bod: bureaublad, vensters, bestanden en mappen. Ook een kort briefje schrijven in het
programma Wordpad behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast maken we u ook vertrouwd met het
gebruik van een uSB-stick. Ten slotte wordt u ingeleid in de digitale wereld van internet en e-mail.
Geen voorkennis vereist.
7 sessies (13.30 tot 16.30 uur): 12, 19 en 26 september en 3, 10, 17 en 24 oktober
Aantal deelnemers: max. 11
Kostprijs: 70 euro
Bibliotheek Zottegem (boekenzolder)
Een organisatie van Seniornet Vlaanderen i.s.m. bibliotheek Zottegem

Jazz Zottegem (at the bib)
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Op 17 en 18 juni (een week vroeger dan vorige jaren) vindt het gezellige én gratis stadsfestival Jazz Zottegem at the bib plaats. Onze
bekende stadsgenoot Jean Blaute presenteert opnieuw een heerlijke afﬁche in het prachtige decor van het park van het Kasteel van
Egmont.
Het zaterdagnamiddagprogramma, vanaf 14 uur, zet extra in op
sfeer en gezelligheid: een outlet van zomerliteratuur en een ‘selfmade market’ door de bib, een vinyl- en muziekverkoop door de
cultuurraad, een muziekworkshop, kofﬁe- en foodtrucks, cocktailbar en kinderanimatie.
Op het ruime terras wordt dit alles overgoten met Dixie-muziek van
The Dixie Suspenders en als kers op de taart is jazzliefhebber Herr
Seele opnieuw dj van dienst om u volop te laten genieten van zijn
vinylcollectie uit ver vervlogen tijden.
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Het grote podium wordt om 18 uur geopend met een jazz-klepper van formaat: virtuoos pianist
Bram De Looze met roots in Zottegem werd hier jaren geleden nog door Blaute met alle lof geprezen, toen pas 20 jaar oud! Na Bram’s trio schuift de aimabele Lady Lynn achter de vleugelpiano met enkel een gitaar aan haar zijde. Met SCHNTZL waait een opvallend nieuwe wind in de
Belgische jazzwereld: deze combinatie van piano en drum won verschillende prijzen en veroverde
sinds 2015 alle grote muziekpodia, ook Gent Jazz deze zomer. Afsluiten doen we in stijl en met het
opzwepend tempo met de saxofoons van het BLOW trio. De zomerse plaatjes van dj Kaptain EGlow feat. T-O sluiten de avond af.
Bang van een kater daags nadien? Geen angst, ontwaken doet u ongetwijfeld zacht tijdens het
aperitiefconcert van Jef Neve op zondag 18 juni vanaf 11 uur. Ook na het concert van deze grootmeester blijft het gezellig vertoeven in het park met foodtrucks en kinderanimatie. Voor het eerst
wordt een openlucht kunstenatelier aangeboden, met voornamelijk plaatselijke kunstenaars. ‘The
Dixie Suspenders’ rond Wouter Van Den Bossche sluiten in de traditie van New Orleans Jazz Zottegem at the bib editie 2017 sfeervol af.
Jazz Zottegem (at the Bib)
Zaterdag 17 juni van 14 tot 1 uur
Met presentator Jean Blaute & dj Herr Seele, The Dixie Suspenders - De Looze/Machtel/De Waele
- Lady Linn (duo) - SCHNTZL - Blow trio - dj Kaptain E-Glow feat. T-O
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Zondag 18 juni van 11 tot 18 uur
Aperitiefconcert met Jef Neve en The Dixie Suspenders
Open Kunstenatelier
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Gratis toegang
Organisatie: Stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m. Jazz On Sunday
www.jazzzottegem.be
- 30 -

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
Inschrijvingen schooljaar 2017 - 2018
Alle inschrijvingen vinden omwille van organisatorische redenen plaats in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12.
Op afspraak
Maak een afspraak vanaf woensdag 14 juni via www.samwdzottegem.be/inschrijvingen.
Van maandag 26 juni 2017 tot en met woensdag 5 juli.
Van maandag 28 augustus 2017 tot en met zaterdag 2 september.
maandag
14 -19 uur
dinsdag
14 -19 uur
woensdag
14 -19 uur
donderdag
14 -19 uur
vrijdag
14 -19 uur
zaterdag
09 -11.30 uur
Zonder afspraak
Van maandag 4 september tot en met zaterdag 30 september
Tarieven gesubsidieerde cursussen
-18 jaar:
65 euro
42 euro bij een 2de inschrijving
18-24 jaar:
129 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem)
+24 jaar:
307 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem, bij recht op verminderd tarief: 129
euro, voorwaarden: zie website)
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Aanbod muziekafdeling (kinderen, jongeren én volwassenen)

• Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 4 jaar.
• Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar. Op een leuke en speelse manier leren de kinderen kennismaken met alle vormen van muziek.
• Algemene muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en schrijven, hedendaagse kinderliederen in samenzang.
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• Klassiek, jazz en lichte muziek
• Instrumenten: accordeon - altviool - cello - contrabas - dwarsﬂuit - fagot - gitaar - harp - hobo
- hoorn - klarinet - koper - orgel - piano - piccolo - saxofoon - slagwerk - viool - zang
• Samenspel, combo, algemene muziekcultuur, muziekgeschiedenis, koor, klanklabo, …
Onze muziekafdeling wordt geleid door leraren met een master in de muziek en een professionele
lerarenopleiding.
Aanbod Woordafdeling (kinderen, jongeren én volwassenen)

•
•
•
•
•

Algemene verbale vorming
Drama
Verteltheater
Welsprekendheid
Toneel

Onze woordafdeling wordt geleid door leraren met een master in toneel of voordracht en een professionele lerarenopleiding.
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Dansafdeling (voor jongens, meisjes én volwassenen)
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• Kleuterdans: op een speelse en creatieve manier maken de kleuters van 4 en 5 jaar kennis met
dans. Het dansplezier en de expressie van het kind vormen de basis waarmee gewerkt wordt.
• Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): leerlingen van het eerste en tweede leerjaar leren op
een zeer gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn heel vaak themalessen, er worden echte choreograﬁeën aangeleerd, maar ook
de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware proeven van
de verschillende dansstijlen.
• Algemene bewegingsleer en Artistieke training (vanaf het derde leerjaar)
• Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)
• Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)
• Hiphop (vanaf middelbaar 1)
• Pointes (vanaf middelbaar 1)
• Jongensklas in de lagere graad
Onze dansafdeling wordt geleid door leraren met een bachelor in de dans en een professionele lerarenopleiding.

Proclamatie
Op zaterdag 24 juni vindt in de SAMWD de jaarlijkse proclamatie plaats. De leerlingen uit het laatste jaar van de lagere en middelbare graad en de leerlingen die afstuderen worden gelauwerd. De
proclamatie wordt opgeluisterd door leerlingen en leraren. Nadien wordt een receptie aangeboden.

Een terugblik op geslaagde activiteiten:
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2017 is voor SAMWD Zottegem een
heel ﬁjn jaar. Er stonden tot nu tal van
geslaagde en fel bezochte concerten,
voorstellingen en evenementen op ons
programma waarin onze leerlingen en
leraren zich van hun beste kant konden
laten zien: Feest van de Folk, Lang en
Gelukkig, Dag van de Academies, Filiaalvoorstelling, Opluistering Sportgala,
Jazz on Sunday, Concert Jazz en lichte
muziek, Celloweekend, Gitaardag, Altendag, Home Sweet Home, Antigone,
20 jaar cultuurklassen, Beneﬁetconcert
Xavi-Indië, …
En na de grote vakantie zetten we 40
jaar ﬁliaal Oosterzele en 50 jaar SAMWD
Zottegem in de steigers. Getallen die aandacht verdienen en moeten gevierd worden!
Openbare proeven
Van zaterdag 13 mei tot en met woensdag 14 juni vonden de jaarlijkse openbare concert-, woorden dansproeven plaats. Onze leerlingen gaven hun repertoire ten beste in mooie publieke optredens. Onze leerlingen en leraren mogen terecht ﬁer zijn op het resultaat van een jaar lang oefenen!
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Ridderzaalconcerten 2017 - 2018
De “Ridderzaalconcerten” zijn een initiatief van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Zottegem, het ﬁliaal Oosterzele, CC
Zoetegem en GC De Kluize.
De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en zeer gesmaakte kamermuziekconcerten in de stemmige Ridderzaal van het
Egmontkasteel in Zottegem en in het nieuwe GC De Kluize te Oosterzele. De muzikanten stellen een programma van ongeveer een uurtje voor. Nadien wordt een receptie aangeboden door de stad Zottegem of de gemeente Oosterzele.
Noteer alvast volgende data in uw agenda:
Zondag 22 oktober, 11 uur, Ridderzaal (info en tickets: www.cczoetegem.be)
Simplexity, pianoduo met Ivo Delaere en Lukas Huisman (leraar SAMWD Zottegem) met het programma Silent Tears.
Zondag 28 januari 2018, 11 uur, GC De Kluize Oosterzele (info en tickets: www.gcdekluize.be)
Accordeonduo Multiple Choice, met leraar Luca Pignata en oud-lerares Barbara Ardenois, laat het
cliché van de folkloreaccordeon achter zich en brengt alle facetten van de accordeon tot uiting.
Zondag 25 februari 2018, 11 uur, Ridderzaal (info en tickets: www.cczoetegem.be)
Pianiste Anne Van Melckebeke (lerares SAMWD Zottegem) en ﬂuitiste Micheline De Waele brengen met Le piano qui soufﬂe een ode aan enkele grootmeesters uit de klassieke muziek.
Zondag 22 april 2018, 11 uur, GC De Kluize Oosterzele (info en tickets: www.gcdekluize.be)
Scarbo, saxofoonkwartet met lerares saxofoon Nele Tiebout: een Frans programma gaande van
Couperin tot Franck en Ravel.
Zondag 6 mei 2018, 11 uur, Ridderzaal (info en tickets: www.cczoetegem.be)
Machteld Brepoels (hoorn, lerares SAMWD), Luc Callens (hobo) en Nathalie Broodcoorens (piano)
brengen met hun trio muziek van onder andere Reinecke en Brossé.

SAMWD-bibliotheek
Onze collectie bestaat uit informatieve boeken i.v.m. muziek, poëzie, toneel en vooral partituren.
Ongeveer 1.500 boeken en partituren kunnen worden ontleend. Dezelfde werkwijze en voorwaarden als in de stadsbibliotheek.
Online zoeken in onze catalogus: http://zottegem.bibliotheek.be: selecteer Zottegem Academie
Muziek, Woord, Dans.
Een lenerskaart van de stadsbibliotheek is noodzakelijk om boeken en partituren uit te lenen.
Openingsuren: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur
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Contact
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Firmin Bogaertstraat 12 - www.samwdzottegem.be - 09 364 64 35
Facebook
Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en like onze SAMWD pagina op facebook.
Wat komt er op onze pagina? Foto’s - afﬁches - ﬁlmpjes - mededelingen - …
AD
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Examencommissie
Op dinsdag 20 juni leggen de studenten van het 5de jaar hogere graad en van het 2de jaar specialisatiegraad hun eindproject voor aan een examencommissie. Hierin zetelt naast de directeur en
de vakleerkrachten tenminste één vakkundige van buiten de academie. De studenten zijn uitgenodigd voor een persoonlijk evaluatiegesprek over hun werk. De examencommissie beraadslaagt
of de student al dan niet een (kwaliﬁcatie)getuigschrift deeltijds kunstonderwijs behaalt.

Proclamatie en eindejaartentoonstelling

De proclamatie van de hogere en specialisatiegraad heeft plaats op dinsdag 27 juni om 19.30 uur.
De afstudeerprojecten zijn te bezichtigen van woensdag 21 juni tot en met dinsdag 27 juni (di-wovr 13.30 - 20.30 uur, do 17.30 - 20.30 uur, za 9.00 - 16.30 uur)
Laatste les en uitreiken attesten lagere graad: zaterdag 24 en woensdag 28 juni.
Laatste les en uitreiken attesten middelbare graad: vrijdag 23, zaterdag 24 en woensdag 28 juni.

Studieaanbod schooljaar 2017-2018
JuNI 2017

Lagere graad
Algemene beeldende vorming, vanaf 6 jaar, 6 studiejaren, 2 lesuren per week.
Woensdag van 13.30 tot 15.10 uur of van 15.20 tot 17 uur of
zaterdag van 9 tot 10.40 uur of 10.50 tot 12.30 uur.
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Middelbare graad
Beeldende vorming, vanaf 12 jaar, 6 studiejaren, 4 lesuren per week.
Woensdag van 17.30 tot 21 uur of vrijdag van 17.30 tot 21 uur of zaterdag van 13.30 tot 17 uur.
Digitale beeldende vorming, vanaf 14 jaar, 4 studiejaren, 4 lesuren per week.
Woensdag van 13.30 tot 17 uur of vrijdag van 17.30 tot 21 uur.
Oriëntatie beeldende kunst voor volwassen, 2 studiejaren, 4 lesuren per week.
Dinsdag van 13.30 tot 17 uur of van 17.30 tot 21 uur.
Kunst kleurt buiten de lijntjes, aangepaste beeldende vorming voor volwassenen met een beperking
2 studiejaren, 4 lesuren per week.
Vrijdag van 13.30 tot 17 uur.

Hogere graad / Specialisatiegraad
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5 studiejaren / 2 studiejaren, 8 lesuren per week, vanaf 18 jaar.
Fotokunst
Keramiek
Monumentale kunst (mixed media)
Schilderkunst
Tekenkunst
Vrije graﬁek
Schilderkunst Sint-Lievens-Houtem (dagcursus)
Kunstbeschouwing (2 lesuren om de 2 weken)
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Inschrijvingen
Van woensdag 21 juni tot en met woensdag 28 juni en van woensdag 30 augustus tot en met zaterdag 30 september tijdens de openingsuren van het secretariaat.
di, wo, vr: 13.30 tot 20.30 uur
do: 17.30 tot 20.30 uur
za: 9 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur
Inschrijvingsgeld 2017-2018
Jongeren tot 18 jaar: 65 euro, verminderd tarief: 42 euro
18 tot 24 jaar: 129 euro
+ 24 jaar: 307 euro, verminderd tarief (uitsluitend met geldig attest, zie website): 129 euro
Adressen

Trapstraat 45
09 364 64 81 - 82
sabk@zottegem.be of secretariaat.sabk@zottegem.be
Filiaal St.-Lievens-Houtem
Fabriekstraat 19 - Dienst Jeugd en Cultuur
9520 Sint-Lievens-Houtem
053 60 72 32
ccdefabriek@sint-lievens-houtem.be
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Filiaal Herzele
Solleveld 35
9550 Herzele
053 73 74 50
academie@herzele.be
Alle info: www.sabkzottegem.be
PN
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ONDERWIJS
Stedelijke Basisschool Zottegem
Onze Stedelijke Basisschool Zottegem (SBS) omvat twee vestigingsplaatsen: De
Smidse in Erwetegem en De Kleine Planeet in Zottegem centrum. Beide scholen delen dezelfde visie maar hebben ook een eigen identiteit. Kinderen tussen
2,5 en 12 jaar vinden bij ons alle kansen om zich ten volle te ontplooien. We
geven u op deze bladzijden alvast een voorsmaakje, maar voor wie meer wil
weten is er ook nog onze site: www.sbszottegem.be
De Kleine Planeet
Onze vestigingsplaats in het centrum van de stad heeft haar naam niet gestolen. ‘De Kleine Planeet’ was in het voorbije schooljaar het toevluchtsoord voor 43 kleuters en 50 lagere school-kinderen. Deze beperkte bezetting betekent direct ook dat de school opgebouwd is rond het systeem
van de graads- of combinatieklassen. Voor meer informatie over de voor- en nadelen van deze
pedagogische onderwijsvorm kunt u terecht bij het tijdschrift ‘Klasse’: http://www.klasse.be/ouders/32408/hoe-werkt-een-graadklas/
Met een 90-tal leerlingen, gespreid over 5 klassen, vormt de school kleine leefgroepen die, vanuit
de centrale ligging in de stad, in een mum van tijd middenin een levensecht kader geplaatst kunnen worden.
Zoals het van een moderne school
wordt verwacht, nemen ook de ouders deel aan ons onderwijsproject.
Mama’s en papa’s zetten zich in het
samenwerkingsverband van het oudercomité in voor het welbevinden
van ouders, leerkrachten en leerlingen.
‘Leren met goesting!’: het motto dat
de stedelijke basisschool koos als
richtpunt voor elke schooldag, vormt
de basis van waaruit wordt gestart.
Inspraak en differentiatie zijn de belangrijkste tools om dit te bereiken via de enige daartoe aangewezen weg: betrokkenheid. De
Kleine Planeet koos ervoor om zich niet in een of ander hoekje te laten drummen (het woord ‘methodeschool’ is hier dan ook niet op zijn plaats), maar wil in zijn nieuw (sinds 2015) pedagogisch
project groeien in een doorgedreven dialoog tussen ouders, kinderen en schoolteam.
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Als stedelijke school is De Kleine Planeet uiteraard een pluralistische school, waar elke ﬁlosoﬁe en
levensbeschouwing, met ieders eigen kijk op het leven, welkom is. Vanuit de lokale verankering van
het stedelijk onderwijs speelt Zottegem met De Kleine Planeet en De Smidse, met een eigen onderwijsbeleid in op de speciﬁeke noden van zijn bevolking.
De Smidse
De Smidse is een ‘grote basisschool met de sfeer van een kleine landelijke school’. Met 130 kleuters en 220 lagere school-kinderen bezet de basisschool op de Smissenhoek een stevige stek in
het onderwijslandschap. Met de steun van het schoolbestuur (de stad) en een uitgebreid oudercomité (30 ouders) dat zeer actief meewerkt en meedenkt, wordt er alle dagen gewerkt aan de
toekomst van het stedelijk onderwijs.
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ONDERWIJS
Om dit onderwijs concreet gestalte te geven steunt de SBS Zottegem op het pedagogisch project
van het OVSG (de overkoepeling van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs) en de scholengemeenschap SG De Vlaamse Ardennen (een samenwerking van alle gemeentelijke basisscholen
van Brakel tot Denderleeuw).
Het lerarenkorps van de SBS is hoofdzakelijk samengesteld uit mensen uit de eigen streek. De
teamspirit die uit dat gegeven gegroeid is kunt u best zelf beleven tijdens een bezoekje aan de
school.

Een dag op de Stedelijke Basisschool
Lesuren
Voormiddag: 8.30 uur tot 12.05 uur - Namiddag: 13.30 uur tot 15.25 uur
Speelplaatstoezicht door de leerkrachten, studie en huiswerkbegeleiding tot 16 uur
Opvang
Voorschools vanaf 7.00 uur - Naschools tot 18.00 uur
Woensdagnamiddag tot 12.30 uur (in de namiddag mogelijkheid tot opvang in het ZIBO)
SBS De Smidse
Smissenhoek 103 - 09 360 79 57 - info@sbszottegem.be
SBS De Kleine Planeet
Wolvenstraat 13 - 09 361 02 04 - info@sbszottegem.be
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Instapdata jonge peuters
Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mag iedere kleuter schoollopen. Een afspraak maken
voor een inschrijving kan altijd, starten kan alleen op één van de zeven instapdata. Voor het schooljaar 2017-2018 betekent dit concreet het volgende:
Instapdata:
1 september 2017: geboren zijn ten laatste op 1 maart 2015
6 november 2017: geboren ten laatste op 6 mei 2015
8 januari 2018: geboren zijn ten laatste op 8 juli 2015
1 februari 2018: geboren zijn ten laatste op 1 augustus 2015
19 februari 2018: geboren zijn ten laatste op 19 augustus 2015
16 april 2018: geboren zijn ten laatste op 16 oktober 2015
14 mei 2018: geboren zijn ten laatste op 14 november 2015
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FOLKLORE
De lagere school van toen
De kleuterschool vormt samen met de lagere school het basisonderwijs.
De leerplicht werd in België ingevoerd in 1914. Toen bedroeg deze periode acht jaar, van de leeftijd van 6 tot 14 jaar. In de jaren 1970 werd de leerplicht verlengd tot 16 jaar en vanaf 1983 tot 18
jaar. Men kan wel kiezen voor deeltijds onderwijs tussen 15 en 18 jaar.
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De Andreasschool te Strijpen Schooljaar 1965-’66 - 1ste en 2de
studiejaar met zuster Julia

Klaslokaal en schoolgerief
De meeste kinderen gingen te voet naar school en gingen ’s middags naar huis om te eten.
In kleinere dorpen zaten de kinderen van twee verschillende leerjaren samen in één klas met één
meester of juf. De leerkracht verdeelde de aandacht over de twee groepen wat niet altijd gemakkelijk was.
Men zat per twee aan twee in een houten bank die voorzien was van een inktpot.
In elk klaslokaal stond een kolenkachel met een lange buis door het plafond of de muur. Wie dichtbij zat had het lekker warm. Wie aan de ander kant van het lokaal een plaatsje had, zat in de kou.
Vooraan in de klas hing een schoolbord, een groot krijtbord.
Het aantal lesvakken was beperkt. Lezen, schrijven en rekenen kwamen op de eerste plaats.
Veel schoolgerief hadden de kinderen niet.
Men schreef op een lei met een griffel.
Later kreeg men een ruitjesschrift om rekenoefeningen te maken en een lijntjesschrift voor schoonschrift.
De tafels van vermenigvuldiging werden
elke dag opgezegd en de gedichtjes
leerde men van buiten. Vanaf het eerste
leerjaar leerden de meisjes breien, haken
en naaien. Als het speeltijd was, werd er
gebeld met een schoolbel.
Omdat de kinderen moesten schoollopen
tot 14 jaar was er een 7de en 8ste studiejaar.
Hierna gingen ze onmiddellijk werken of
hielpen ze thuis.
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FOLKLORE
Straffen
De meester, juf of zuster was heel streng en autoritair. Straffen zoals slaan met de regel, aan het
haar trekken of een oorvijg geven was dagelijkse kost. Soms moesten de kinderen de speelkoer
rond stappen met grote ezelsoren. De grote babbelaars kregen een lange rode tong rond de hals
gehangen. Vaak moest men met de knieën gaan zitten in houten klompen.
De jongens vlogen soms voor een tijdje in het kolenkot met nare herinneringen tot gevolg. Kinderen die thuis kwamen met straf werden vervolgens nog eens gestraft door de ouders.
Diploma

Een diploma wordt behaald door het aﬂeggen van examens en is het bewijs van afsluiting van een
opleiding of het bewijs van het beheersen van de leerstof.
Vandaar dat men op het einde van het schooljaar uitkijkt naar het behaalde resultaat.
Tegenwoordig een evaluatieformulier op A4-formaat of de digitale versie. Vroeger een ingekaderd
attest van groot formaat om u tegen te zeggen.

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

Extra speelgoed tijdens de zomervakantie?
Kom zeker eens langs in onze Zibotheek tijdens de zomervakantie! Je kan bij ons drie stuks speelgoed uitlenen voor een periode van vier weken en daarna inruilen voor ander speelgoed. Het plezier eindigt nooit! Het is precies hetzelfde systeem als in de bibliotheek, maar dan met speelgoed,
tof hé!

Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro voor een volledig jaar voor gezinnen uit Zottegem, Brakel,
Lierde, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm of 15 euro als je buiten deze regio woont. Onthaalouders
aangesloten bij de Dienst Gezinsopvang (OCMW), jeugddienst en speelpleinwerking ontlenen gratis. Onthaalouders die niet bij ons aangesloten zijn, betalen 5 euro per jaar.
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Zibotheek Zottegem maakt deel uit van het Huis Van Het Kind Zottegem:
Kloosterstraat 40 - 09 339 04 10 - zibotheek@zottegem.be
Openingsuren:
Maandag van 13.30 uur tot 19 uur
Woensdag van 9 uur tot 12 en van 13.30 uur tot 18 uur
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HUIS VAN HET KIND
Gaat jouw peuter binnenkort naar school?
Iedere namiddag tijdens de schoolweek voorzien wij in ZIBO speciaal voor de allerkleinsten opvang
in ons dommelklasje ’t Droomwolkje. In de 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, mogen zij spelen en is er een lekker vieruurtje. Er is opvang
voorzien tot 18.30 uur in ZIBO. Een namiddag in ’t Droomwolkje kost 3,50 euro
inclusief het vervoer, een vieruutje en een uitgerust kindje.
Heb je nog vragen over ’t Droomwolkje of breng je graag een bezoekje aan
ZIBO? Contacteer ons op zibo@zottegem.be of bel naar 09 360 24 86.

Spelenderwijs speelt djembe!
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Op woensdagnamiddag vindt wekelijks ons ontmoetingsmoment plaats voor (groot)ouders en hun
kinderen. Één keer per maand staat er een activiteit op de planning. Op woensdag 21 juni gaan
we samen djembe spelen, we starten om 14u.
We maken kennis met de djembé, een belangrijke trommel uit West-Afrika. We leren de basistechnieken, de eerste ritmes. Op een speelse manier bouwen we de sessie op tot een echt samenspel van Afrikaanse ritmes. We duiken in de muziek en proeven van het plezier en de energie
ervan.
Een leuke activiteit voor jong en oud, kom samen met je kind(eren) genieten!
Graag inschrijven via administratie.hvk@ocmw.zottegem.be of 09 360 53 72.
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JONG IN ZOTTEGEM
Speelpleinwerking ’t Hemelrijk
Het is bijna zover, zomervakantie! We staan met ons team van enthousiaste
animatoren klaar om jouw kind(eren) te entertainen met een waaier aan activiteiten en uitstappen. Wil je graag spelen, ravotten, plezier beleven…?.
Kom dan zeker naar het Speelplein ‘t Hemelrijk, en speel met ons mee!
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Wat
Tijdens de zomervakantie opent Speelplein ’t Hemelrijk haar deuren voor alle kinderen die in 2017
4 jaar zijn (of worden) t.e.m. 15-jarigen. Kinderen kunnen per leeftijdsgroep meedoen aan verschillende activiteiten, gegeven door gedreven en enthousiaste animatoren.

De kinderen worden op leeftijd ingedeeld in drie groepen; de activiteiten per dag worden georganiseerd per leeftijdsgroep. Ook bij de uitstappen (zie verder) wordt rekening gehouden met deze
leeftijdsgroepen:
4- tot 5-jarigen: kleuters
6- tot 11-jarigen: speelvogels
12- tot 15-jarigen: tieners
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JONG IN ZOTTEGEM
Wanneer
Het speelplein is open van maandag 3 juli tot en met dinsdag 29 augustus 2017.
We starten de zomervakantie met de Openspeelpleindag op maandag 3 juli om 13.30 uur. Verschillende activiteiten en attracties (springkastelen, volksspelen, dans…) bezorgen jouw kind een
namiddag vol speelplezier.
Daarnaast krijgen alle kinderen een zakje popcorn en een drankje. Als ouder kan je genieten van
een drankje op ons terras met zicht op het terrein. Nieuwe ouders kunnen gerust bij de jeugdprogrammator of hoofdanimatoren inlichtingen vragen over de werking van het speelplein. De Openspeelpleindag duurt tot 18 uur.
Openingsuren
Van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur
Vooropvang: van 7 tot 9 uur
Naopvang: van 16 tot 18 uur
Sluitingsdagen tijdens de zomer
Vrijdag 21 juli
Maandag 14 augustus
Dinsdag 15 augustus
Maandag 21 augustus
Dinsdag 22 augustus
Donderdag 31 augustus
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De kinderen moeten in de voormiddag aangemeld worden op het plein tussen 7 en 9 uur (daarna
sluit de kassa) of tussen 12 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.
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JONG IN ZOTTEGEM
Inschrijven & verkoop
Wil je op voorhand inschrijven om zo tijd te besparen aan de kassa, dan kan dit via de webshop
www.jonginzottegem.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.
Het is niet verplicht om op voorhand in te schrijven voor het speelplein, plaatsen zijn onbeperkt.
Betalen ter plaatse kan cash en met bancontact.
De inschrijvingen hangen vast per dag en zijn niet op een andere datum te gebruiken.
Warme maaltijden (tickets) kunnen aangekocht worden op het speelplein of op de jeugddienst tijdens de openingsuren voor publiek (zie verder in kader).
Zwemdagen
Er is één gratis zwembeurt per week en per kind voorzien:
Maandag 6 tot 7 jaar & 12 tot 15 jaar
Donderdag 4 tot 5 jaar & 8 tot 11 jaar
Uitstappen
Om deel te nemen aan de uitstappen is het verplicht om op voorhand in te schrijven. Dit kan op
het speelplein of via de webshop (zie uitleg inschrijvingen). Je hoeft bij de uitstappen enkel de prijs
te betalen van de uitstap, dus je hoeft geen dagticket meer voor het speelplein bij te kopen: vervoer, inkom en begeleiding zit allemaal verrekend in de prijs. Breng op alle uitstappen zeker een
lunchpakket mee voor de kinderen. Zwemmen en uitstappen zijn geen verplichte activiteit.
Indien uw kind kiest om niet deel te nemen, zijn er steeds leuke activiteiten op het plein voorzien,
behalve bij de afsluiter in Bellewaerde.
uitstappen voor de kleuters - van 4 tot 5 jaar
Bij de uitstappen voor de kleuters vertrekken we na 9 uur en zijn we zeker terug om 16 uur op het
plein. Bij de afsluitende uitstap naar Bellewaerde kunnen de kleuters ook mee.
Donderdag 13 juli: Hoeve ’t Alkeveld
Met de allerkleinsten gaan we met ons speelpleinbusje in Velzeke naar Hoeve 't Alkeveld waar ze
de koeien mogen eten geven & melken,… Daarnaast kunnen ze zich uitleven op het speelpleintje
en spelen we een spelletje klompengolf. Voor we terug vertrekken naar het speelplein eten we een
overheerlijk ijsje!
Donderdag 10 augustus: De Gavers
We gaan terug met het speelpleinbusje richting Geraardsbergen. In de Gavers is een groot speelplein waar de kleintjes zich kunnen uitleven. Nadien gaan we nog enkele toertjes rijden met de gocarts op een echt go-cartsparcours. En natuurlijk eten we een ijsje voor we terug naar huis gaan.
Prijs per uitstap kleuters:
Kinderen uit Zottegem: 10 euro
Kinderen buiten Zottegem: 12 euro
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uitstappen voor de speelvogels - van 6 tot 11 jaar
Dinsdag 4 juli: Boudewijn Seapark
We beleven een dolﬁjne dag in Boudewijn Seapark! We gaan op tal van attracties, bekijken de magische dolﬁjnenshow en genieten van een coole zeeleeuwenshow.
Vertrek: 9 uur & terug 18 uur
Prijs: kinderen uit Zottegem: 18 euro; kinderen buiten Zottegem: 20 euro
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Vrijdag 14 juli: Kid Rock - Wetteren
Naar jaarlijkse traditie gaan we terug naar Kid Rock in Wetteren. Naast dolgekke attracties staan
heel wat optredens op het programma onder andere op het hoofdpodium: Fabian, Ketnetmuscial,
Ghost Rockers en als afsluiter Gers Pardoel.
Vertrek 9 uur & terug 17.30 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 18 euro; kinderen buiten Zottegem: 20 euro
Dinsdag 1 augustus: Brielmeersen
In het 40 ha grote natuur- en recreatiedomein in Deinze gaan we ons volop uitleven op het speelplein, nemen we een kijkje in het dierenpark en doen we een rondrit met het treintje.
Vertrek 9 uur & terug 17 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 10 euro; kinderen buiten Zottegem: 12 euro
Donderdag 24 augustus: Spruitenbal - De Gavers Geraardsbergen
We gaan naar de Gavers voor het Spruitenbal, een keitoffe doedag vol leuke attracties, workshops
en coole animatie.
Vertrek 9 uur & terug 17 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 10 euro; kinderen buiten Zottegem: 12 euro
uitstappen tieners - van 12 tot 15 jaar
Woensdag 12 juli: Aqualibi
De tieners gaan op zoek naar dolle pret in dit waterpretpark met het golfslagbad, glijbanen, jacuzzi's,…
Vertrek 9 uur & terug 16 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 18 euro; kinderen buiten Zottegem: 20 euro
Donderdag 3 augustus en vrijdag 4 augustus: Tweedaagse
Naar jaarlijkse traditie gaan de tieners op tweedaagse, tijdens deze twee dagen staan allerlei leuke
activiteiten op het programma. Deze blijven nog eventjes een verrassing, maar zet zeker de datum
al in je agenda.
Vertrek donderdag 3 augustus om 9 uur & terug vrijdag 4 augustus om 16 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 28 euro; kinderen buiten Zottegem: 30 euro
Donderdag 17 augustus: Raften Gent
Een fotozoektocht met rafting boten in het historisch centrum. Aan de hand van foto's gaat elk
team in boten van 8 tot 10 personen op zoek naar gebouwen en monumenten. Na de rafting gaan
we in Gent op Grafﬁtitocht voor een 2-tal uur. We ontdekken met een grafﬁtispotter het verhaal achter de verf en laten ons verrassen door de soorten en stijlen grafﬁti die Gent rijk is!
Vertrek 9 uur & terug 16 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 18 euro; kinderen buiten Zottegem: 20 euro
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Afsluiter uitstap zomervakantie
Alle leeftijden: van 4 tot en met 15 jaar
Woensdag 30 augustus: Bellewaerde
Om de zomervakantie goed af te sluiten gaan we op daguitstap naar het pretpark Bellewaerde. Er
zijn tal van attracties voor alle leeftijden. De kleinste gaan met het treintje op zoek naar de vele dieren in het park, terwijl de iets oudere naar de stuntshow of roofvogelshow gaan kijken.
Vertrek 9 uur & terug 18 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 25 euro; kinderen buiten Zottegem: 27 euro
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Waar
't Hemelrijk - Hemelrijkstraat 1
Prijs
Kinderen uit Zottegem: volle dag 4 euro, een halve dag 2 euro
Kinderen buiten Zottegem: volle dag 5 euro, een halve dag 2,50 euro
Inbegrepen: verzekering, 1 drankje per dagdeel, een zwembeurt (niet verplicht) per week.
Dagelijks mogelijkheid tot warme maaltijd aan 3 euro.
Kinderen met een Grabbelpas hebben via hun bonnenboekje recht op een dag gratis speelplein.
Mia
Deelnemers aan het MIA-project betalen voor een volle dag 2 euro en een halve dag 1 euro. Maaltijden 1,50 euro. MIA is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een strookje van de mutualiteit mee ter herkenning. (nummer eindigt op xx1-xx1).
Medische fiche
Alle kinderen die naar de speelpleinwerking komen, moeten verplicht een medische ﬁche invullen.
Wil je deze op voorhand invullen, dan kan u dit terugvinden onder www.jonginzottegem.be
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.
Speelplein ’t Hemelrijk = Inclusief speelplein
Ook dit jaar zijn kinderen met een beperking opnieuw welkom op ’t Hemelrijk! Iedere animator op
het speelplein staat achter dit project en zorgt er voor dat alle kinderen de tijd van zijn/haar leven
heeft. Het is zowel tof en verrijkend voor de ploeg, als voor de kinderen en hun ouders.
Wij bieden extra ondersteuning aan gedurende de maand juli en augustus..
Voor kinderen met een beperking werken we met voorinschrijvingen. Je kan inschrijven voor een
periode van 5 weken. Wil je kind nog een aantal dagen extra komen spelen, bekijken wij dit kind
per kind, afhankelijk van de drukte en het animatorenteam dat ter beschikking staat.
Via een huisbezoek proberen we de speelkansen van je kind in kaart te brengen, zodat we je kind
een fantastische zomervakantie kunnen aanbieden. Neem hiervoor contact op met Céline De
Roeck, jeugdprogrammator.
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Infoavond ouders
Op woensdag 28 juni zijn alle ouders welkom tussen 17 en 19 uur met al hun vragen, suggesties
en opmerkingen. Zowel het team van de jeugddienst als de animatoren van het speelplein staan
je graag te woord.
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Grabbelpas logo

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 euro
Kinderen buiten Zottegem: 7 euro
MIA: -50 % op het pasje en alle activiteiten georganiseerd door de jeugddienst
MIA is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een strookje van de mutualiteit mee ter herkenning. (nummer eindigt op xx1-xx1)
Kortingen met je pasje
Openspelendag: -2 euro op inkomprijs
Grabbelpas: gratis deelnemen aan 1 kook- of knutselnamiddag
Speelplein: gratis 1 dag naar het speelplein
Zwembad: -0,20 euro per zwembeurt
Kinderaanbod CC Zoetegem: -1 euro per familievoorstelling aan de kassa
Kortingsbonnen, verrassingen,…bij handelaars van Zottegem
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 voor publiek (zie verder in kader). De grabbelpas kan ook online aangekocht worden via de website http://webshopzottegem.recreatex.be.
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Tijdens de paasvakantie kwamen een 20-tal kinderen meedoen aan de activiteiten zoals koken,
knutselen, een spel spelen, op uitstap gaan, … Wat er ook op het programma stond, iedere keer
gingen ze met een glimlach naar huis!
Activiteiten Zomervakantie 2017
Tijdens de zomervakantie staan een toffe activiteiten op het programma voor alle 5 tot 12-jarigen.
Inschrijven op voorhand is verplicht, de plaatsen zijn beperkt. Dit kan in het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze tijdens de openingsuren voor publiek of via www.jonginzottegem.be.
De activiteiten vinden deze zomer plaats van dinsdag tot donderdag, zowel in juli als augustus. Een
knutsel- of kookactiviteit vindt plaats in het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze tussen 14 en 17 uur.
Op woensdag is er altijd een kookactiviteit, op donderdag een knutselactiviteit.
Benieuwd naar het programma? Kijk dan vlug hieronder!
NIEUW Uitstappen
We verzamelen altijd aan Speelplein ’t Hemelrijk (Hemelrijkstraat 1)
uitstappen - van 6 tot 11 jaar
Dinsdag 4 juli: Boudewijn Seapark
We beleven een dolﬁjne dag in Boudewijn Seapark! We gaan op tal van attracties, bekijken de magische dolﬁjnenshow en genieten van een coole zeeleeuwenshow.
Vertrek: 9 uur & terug 18 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 18 euro; kinderen buiten Zottegem: 20 euro
Vrijdag 14 juli: Kid Rock - Wetteren
Naar jaarlijkse traditie gaan we terug naar Kid Rock in Wetteren. Naast dol gekke attracties staan
heel wat optredens op het programma onder andere op het hoofdpodium: Fabian, Ketnetmuscial,
Ghost Rockers en als afsluiter Gers Pardoel.
Vertrek 9 uur & terug 17.30 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 18 euro; kinderen buiten Zottegem: 20 euro
Dinsdag 1 augustus: Brielmeersen
In het 40 ha grote natuur- en recreatiedomein in Deinze gaan we ons volop uitleven op het speelplein, nemen we een kijkje in het dierenpark en doen we een rondrit met het treintje.
Vertrek 9 uur & terug 17 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 10 euro; kinderen buiten Zottegem: 12 euro
Donderdag 24 augustus: Spruitenbal - De Gavers Geraardsbergen
We gaan naar de Gavers voor het Spruitenbal, een keitoffe doedag vol leuke attracties, workshops
en coole animatie.
Vertrek 9 uur & terug 17 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 10 euro; kinderen buiten Zottegem: 12 euro
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Afsluiter uitstap zomervakantie
Alle leeftijden - van 4 tot en met 15 jaar
Woensdag 30 augustus: Bellewaerde
Om de zomervakantie goed af te sluiten gaan we op daguitstap naar het pretpark Bellewaerde. Er
zijn tal van attracties voor alle leeftijden. De kleinste gaan met het treintje op zoek naar de vele die- 50 -
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ren in het park, terwijl de iets oudere naar de stuntshow of roofvogelshow gaan kijken.
Vertrek 9 uur & terug 18 uur.
Prijs: kinderen uit Zottegem: 25 euro; kinderen buiten Zottegem: 27 euro
Kookactiviteiten

Op woensdagnamiddag vinden in de Muze de kookactiviteiten plaats tussen 14 en 17 uur. De prijs
per activiteit bedraagt 3 euro voor kinderen binnen Zottegem en 5 euro voor kinderen buiten. Verdere info per kookactiviteit vind je op de website: www.jonginzottegem.be.
Woensdag 5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli
Woensdag 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus
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Knutselen
Op donderdag gaan we knutselen in De Muze tussen 14 en 17 uur. De prijs per activiteit is 3 euro
voor kinderen binnen Zottegem en 5 euro voor kinderen buiten. Verdere info per kookactiviteit vind
je op de website www.jonginzottegem.be.
Donderdag 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli
Donderdag 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus, 24 augustus
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Hoe inschrijven voor de activiteiten van de jeugddienst via de webshop
Om in te schrijven voor activiteiten, om een grabbelpasje aan te kopen of 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.
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 met brevet
19,65 euro per dag
33,36 euro per dag

Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
09 367 91 98
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Jeugddienst
Jeugdconsulente - Hellen Volckaert - jeugddienst@zottegem.be
Administratie - Carine Van Den Dooren - speelplein@zottegem.be
Jeugdprogrammator - Céline De Roeck - celine.deroeck@zottegem.be
Open voor publiek Maandag: 14 - 17 uur
Dinsdag: 9.30 - 12 en 14 - 17 uur
Woensdag: 9.30 - 12 en 14 - 17 uur
Donderdag: 14 - 17 uur
Vrijdag: 9.30 - 12 en 14- 17 uur
http://www.jonginzottegem.be
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Pilates & Yoga
Onze lessenreeksen Pilates en Yoga blijven het goed doen. Beide reeksen worden druk bezocht,
maar staan zeker nog open voor nieuwe deelnemers. u hoeft niet in te schrijven voor deze lessenreeksen. Deelnemen kan met de “Sport Overdag” kaart, te koop aan de kassa van het zwembad. Beide lessen vinden plaats in sporthal Helios (Kazernestraat). Wilt u eens vrijblijvend
proberen? Dan kan u contant 4,50 euro betalen bij aanvang van de les. Een Sport Overdag kaart
kost u 30 euro.
Yoga
Op woensdagnamiddag van 12.30 tot 13.30 uur.
Juni: 21, 28
Pilates
Donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Juni: 15, 22, 29

Data van nieuwe lessen komen steeds online via de stedelijke website (www.zottegem.be)
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Oost-Vlaanderens-Mooiste
Hoog tijd om plannen te smeden voor het komende najaar! Noteer alvast het
weekend van 9 - 10 september in uw agenda.
Oost-Vlaanderens-Mooiste verwent iedere ﬁetser en wandelaar met aangepaste parcours op hun maat.
Elke dag ﬁetst u op een bepijld parcours naar een andere regio met onderweg
één of meerdere kwalitatieve bevoorradingen. u heeft de keuze uit meerdere
ﬁetsafstanden vanaf 40 tot 110 km met aangepaste lastigheidsgraden. Een
must voor elke ﬁetsliefhebber!
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Op zaterdagvoormiddag gaan we dus ‘Sportief ﬁetsen’ en bieden we een cyclotocht aan van 4075-110 km. Er zullen ook verschillende afstanden uitgewerkt worden voor diegene die liever met
de mountainbikeﬁets offroad gaan. Vanaf 7.30 uur kunnen de eerste ﬁetsers vertrekken aan het
sportcentrum Bevegemse Vijvers.
Op zondagvoormiddag gaan we de hele dag ‘Genietend ﬁetsen’ en wandelen. We voorzien een
kidstour, cyclo- en wandeltocht en maken de connectie met Open Monumentendag. Net als op de
site van Bevegemse Vijvers, zal ook op de site van het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke
heel wat te beleven vallen.
Alle informatie via www.oostvlaanderensmooiste.be
Voor alle inlichtingen of reservaties
Sedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1 - 09 364 53 20 - sportdienst@zottegem.be

Bewegen op verwijzing
Wil je op een gemakkelijke manier meer bewegen?
In september 2017 start in Zottegem een ‘Bewegen op Verwijzing’project.
Je wil meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe?
Samen met de beweeg-coach maak je een plan om meer te bewegen in je buurt tegen een heel lage prijs.
Dit doe je in jouw tempo en zonder veel moeite. Je bent actiever en je zit beter in je vel!
Vraag een verwijsbrief aan jouw huisarts en je kan terecht bij de beweegcoach.
Meer info in de volgende editie.
BC / JZ / RD
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Bekendmakingsbericht
Het Stadsbestuur brengt ter kennis dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) m.b.t. de voetbalterreinen van Eendracht Grotenberge in herziening wordt gesteld en dat de mer-screeningnota
en de gunstige beslissing daarover van de Dienst Mer (Vlaanderen) geraadpleegd kunnen worden op www.mervlaanderen.be, op de stedelijke website en op de Dienst Ruimte (Sanitarygebouw), tot eind juni 2017.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
‘Born in Afrika’ viert 15 jaar bestaan

Vandaag kunnen we met ﬁerheid aankondigen dat wat ooit een droom was, werkelijkheid is geworden. Gestart met 40 kinderen ondersteunt ‘Born in Africa’ (BIA), een actief lid van de GROS Zottegem, momenteel maar liefst 400 kinderen zowel op educatief als op sociaal vlak. We zijn
ontzettend trots dat doorheen de jaren ons geheim tot succes de individuele aandacht en begeleiding van de kinderen is geweest. We hechten dan ook meer aandacht aan de kwaliteit dan aan
de kwantiteit. Onze toegewijde medewerkers kennen elk kind bij naam en ze kennen ook de familie persoonlijk. Om succesvol te zijn willen we op de hoogte zijn van niet alleen de capaciteiten,
maar ook de persoonlijke moeilijkheden en noden van elk kind. Onze mentoren hebben dan ook
wekelijkse persoonlijke gesprekken met elke BIA-leerling.
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‘Born in Africa’ wil educatieve en sociale hulp bieden aan de schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit de achtergestelde buurten in Plettenberg Baai in Zuid-Afrika, zodat ze kunnen opgroeien tot bekwame jongvolwassenen vol zelfvertrouwen. Dit doen we dus door hen te ondersteunen tijdens de schooluren, na de school en bij buitenschoolse activiteiten. Naast de vaste
mentoren zijn er steeds vrijwilligers actief bezig met huiswerkklassen, met het aanleren van nieuwe
vaardigheden zoals sport, knutselen, teambuilding, naaiwerk en zoveel meer.
Na een continue begeleiding doorheen hun schoolloopbaan, biedt BIA ook de nodige carrièrebegeleiding aan om zo samen te beslissen waar hun toekomst ligt: verder studeren aan de hogeschool of universiteit, een korte praktijkgerichte opleiding of werk zoeken. Diegene die verder
studeren kunnen rekenen op het BIA-Studiebeursfonds dat hen toelaat alle aandacht op hun studies te richten. Reeds een 30-tal studenten hebben op die manier na het behalen van hun diploma
hun weg gevonden. Ieder kind door BIA gesteund krijgt optimale kansen om later te kunnen fungeren als rolmodel in hun eigen gemeenschap.
‘Born in Africa’ heeft in zijn 15 jaar bestaan vast en zeker duurzame resultaten geboekt en is in de
omgeving van Plettenbergbaai een begrip geworden. Wilt u er meer over te weten komen? Ga gerust eens rondneuzen op de website www.borninafrica.org. Al snel zult u zich ook betrokken voelen bij dit schitterend levensproject van Isabelle de Smul, de stichtster van ‘Born in Africa’.
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Computercursussen voor beginners
Het lokaal dienstencentrum Egmont start eind september 2017 met nieuwe cursussen: tablet,
Windows 10, internet en sociale media (op tablet)
Er wordt een kennismakingsmoment georganiseerd op donderdag 7 september 2017. Kan u er niet
bij zijn die dag? Neem dan zeker contact met het lokaal dienstencentrum voor meer informatie via
09 364 56 95 of ldcegmont@ocmw.zottegem.be. Of breng ons een bezoekje tijdens de openingsuren.
Openingsuren
maandag: 8.30 tot 12 en 13 tot 16 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 en 13 tot 16 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 en 13 tot 18.30 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 en 13 tot 16 uur
Praktische info
Het lokaal dienstencentrum is gelegen op de woonzorgcampus Egmont, Deinsbekestraat 23, te bereiken via de Arthur Gevaertlaan.
ldcegmont@ocmw.zottegem.be - 09 364 56 95

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
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Op 15, 16 en 17 september maken
we samen weer een vuist tegen
kanker. Ten voordele van Kom op
tegen Kanker is 1000 azalea’s verkopen opnieuw de uitdaging van
Zottegem Gezonde Stad.
Plantjes bestellen? Zin om mee te
werken om de plantjes aan de man
te brengen? Contacteer Chantal
Praet
(09
364
57
23
chantal.praet@ocmw.zottegem.be)
of Katty De Clercq (09 364 57 24 - katty.declercq@ocmw.zottegem.be).
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‘Voedseltuinproject Rijkbos’ van start
Dit voorjaar werd in Elene op vierkantshoeve ‘Rijkbos’ gestart met een sociaal-ecologisch samentuinproject. Een diversiteit aan mensen komt er wekelijks samen om vrijwillig te werken in een
collectieve moestuin in de vorm van een spinnenweb. Naast speciﬁeke doelgroepen zoals mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een beperking komen ook andere bewoners uit de omgeving mee helpen in dit project. Ecologisch tuinieren als hefboom voor warmmenselijke verbondenheid.
Er zijn momenteel twee groepen actief, een op dinsdag van 14 tot 16.30 uur, een tweede op donderdag van 10 tot 12.30 uur. Er is begeleiding voorzien door een praktijkbegeleider van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). Ieder werkt op zijn eigen tempo en de oogst wordt
verdeeld onder de deelnemers.
Op het perceel van 1,5 hectare op Rijkbos zijn naast
de moestuin ook mogelijkheden voor andere elementen zoals: eetbare bostuin, dieren, een bijenkast, vuurplek, meditatieplaats… Ook zullen er binnen het
voedseltuinproject sociale activiteiten georganiseerd
worden
Bent u iemand met groene vingers en/of met een sociaal hart die zich graag wil inzetten voor dit ecologische
en warmmenselijke project? Het voedseltuinproject
zoekt nog extra mensen die zich willen engageren.
Interesse? Meld u aan bij projectcoördinator Filip Loobuyck, 0486 08 32 42 of ﬁlip.loobuyck1@telenet.be
Een project van Beweging van Wakkere Geesten vzw i.s.m. Velt vzw, PC Sint-Franciscus-De Pelgrim, Beschut Wonen De Vlaamse Ardennen, PZT Het Akkoord, tweb vzw, De Hoop vzw, Natuurpunt Zwalmvallei, Velt Land van Rhode, Steunpunt Welzijn en Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender. Met steun van Leader, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, OCMW Zottegem en Stad Zottegem.

Dementie, je staat er niet alleen voor
ARTO Verteltheater brengt deze monoloog met veel muziek
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Als het woord dementie is gevallen, gaapt er opeens een leegte.
Een tijd van verwarring en onrust breekt aan. Wat nu? Hoe moet het verder?
Wie kan de weg wijzen? De weg doorheen deze ziekte is niet
recht maar kronkelig en vol twijfel, voor alle partijen. Deze voorstelling raakt de vele aspecten aan, waarop u kan botsen bij deze
ziekte.En leidt u veilig door het labyrint van mogelijkheden waar
u terecht kan voor ondersteuning, zowel thuis als residentieel
CC Zoetegem, donderdag 19 september 7 om 20 uur
Prijs: 10 euro; MIA korting 5 euro
Kaarten te verkrijgen via de uitbalie: uitbalie@zottegem.be;
09 364 69 33
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GOED OM WETEN
Kunst & Zwalm: het landschap met dat ietsje meer
In 2015 herrees de kunstroute Kunst & Zwalm uit haar as. Waarna de nieuwe ploeg van lokale enthousiastelingen naarstig doorwerkte om de volgende editie vorm te geven. Curator Thijs Van Der
Linden selecteerde de kunstenaars en samen met zijn team zocht hij locaties op een traject dat De
Zwalm-rivier als leidraad neemt.

Op zaterdag 26 augustus opent Kunst & Zwalm 2017, om 11 uur, in de school Stella Matutina in
Michelbeke (Groenstraat 15).
Voorafgaand aan de opening zal men in Zottegem op vier locaties (SABK, De Café, Studio Arbor
en de Gamma) kunstenaars gedurende een week live aan het werk kunnen zien. Het tot stand
komen van deze installaties zal men via video streaming kunnen volgen via de website
(http://www.kunst-en-zwalm.be/2017/).
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Op een wandeltraject van ongeveer 8 kilometer zijn interventies en werken te zien van een twintigtal kunstenaars uit de ruime regio. Het parcours is ook ﬁetsvriendelijk. De kunstenaars plaatsen
hun werk in het glooiende Zwalmse landschap, in een molen, een kapel, een café of een kerk.
Onder de kunstenaars bevinden zich gevestigde waarden zoals Leo Copers, maar ook de minder
bekende, jongere talenten verbazen met opmerkelijke interventies.
Aan het vertrekpunt Stella Matutina ontvangt de bezoeker voor 5 euro een routegids K&Z met de
locaties en een toelichting bij de deelnemende kunstenaars. De route is gedurende het openingsweekend van 26 en 27 augustus alsook de eerste twee weekends van september te bezichtigen
van 13 tot 19 uur. Voor de scholen uit Brakel, Zottegem en Zwalm werd er voor het 5de en 6de leerjaar een speciaal educatief luik uitgewerkt op 4, 7 en 8 september. Er zal een leeswijzer worden
voorzien voor de leerkrachten.
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De biënnale Kunst & Zwalm werd de eerste keer georganiseerd in 1997 en kan bogen op een lange
traditie. Over de edities heen werd het gezelschap van deelnemende kunstenaars steeds internationaler, tot vzw Boem besloot terug te keren naar het bescheidener concept van de beginjaren.
Deze tweede editie met klein budget koos voor het thema [re]Publiek. Het belooft een beleving te
worden om niet te vergeten. Met dank aan de gemeentebesturen van Zwalm, Brakel en Zottegem
voor hun steun.www.kunst-en-zwalm.be
Deelnemende kunstenaars: Leo Copers, Louis De Cordier, Bert Drieghe, Gert Scheerlinck, Charlie De Voet, Chris Rotsaert, Claire Stragier, David Tanghe, Didier Van De Steene, Ella Vandenbussche, Geert Van der Linden, Hyun De Kempe, Inge Decuypere, Jan Leenknegt, Klaas Van der
Linden, Kristof Van Heeschvelde, Marc Galle, Maya Roest, Nicoline Van Stapele, Veerle Michiels,
Thijs Van der Linden, Lena Vandenbussche, Thierry Mortier, Steven Galle.

Lichtpunt Zottegem zoekt nieuwe ploeg
Lichtpunt werd op 4 november 1997 boven de doopvont gehouden. Micheline Walraevens werd
voorzitter en is dat tot op vandaag gebleven. Net als de andere bestuursleden geeft ze na 20 jaar
graag de fakkel door.
Wat
Vzw Lichtpunt bezorgt de eerste en de derde donderdag van de maand een gratis voedselpakket
aan de meest behoeftigen van onze stad. Bij de eerste bedeling zijn het producten die worden
aangekocht bij de Zottegemse handelaars, dit als dank voor hun steun bij de kerstmarkt. Bij de
tweede bedeling biedt Lichtpunt aan wat het krijgt van de voedselbank. De laatste zaterdag van
de maand kunnen de behoeftigen de restanten ophalen. Hierin verschilt Lichtpunt Zottegem van
de andere voedselorganisaties die slechts éénmaal per maand de gekregen producten van de
voedselbank aanbieden.
De werking van Lichtpunt is enkel mogelijk dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers
Oproep
Misschien wilt u mee de schouders zetten onder Lichtpunt Zottegem.
Misschien kent u mensen die bereid zijn om Lichtpunt Zottegem verder te zetten.
Misschien kent u gemotiveerde mensen die bekwaam zijn om de vzw verder in goede banen te leiden.
Misschien kent u computerfreaks die zich in de vzw willen uitleven.
Misschien kent u mensen die bereid zijn mee de bedeling te ondersteunen
Misschien hebt u nog wat meer informatie nodig. Geen nood ! Kom een kijkje nemen tijdens onze
“verdeeldagen “ en dit tussen 10.30 en 11.30 uur
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In ieder geval wachten we gemotiveerde sollicitaties in tegen 8 september, via vzwlichtpunt.zottegem@gmail.com of per post: Groenstraat 23.
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Vrijetijdsmarkt Zottegem
De Stad Zottegem stelt zijn vrijetijdsaanbod voor op de vrijetijdsmarkt op zondag 3 september.

Voor de vijfde keer bundelen alle diensten hun krachten en stellen ze zich, samen met een
groot aantal verenigingen, voor tijdens een heuse vrijetijdsmarkt.
Bent u dus op zoek naar een toffe jeugdvereniging, een nieuwe sport of cultuurvereniging,
dan is de vrijetijdsmarkt ‘the place to be’!
Iedereen is van harte welkom op zondag 3 september van 14 tot 17 uur op de site van de
Bevegemse Vijvers.
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Juni
donderdag 15

Meer met vlier deel 1
Organisatie: KVLV Sint-Maria-Oudenhove
Hazestraat 2
Inlichtingen: jhonny.ghys@telenet.be

Vrijdag 16 tot
dinsdag 11 juli

Zoetegemfestival
Zie p. 18-23

Zaterdag 17
en zondag 18

Jazz Zottegem @ the bib
Zie p. 29-30

zaterdag 17

Langs Romeinse heirwegen
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Paddestraat 7 van 14 tot 16.30 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30
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zaterdag 17

Bezoek wijndomein
Organisatie: Velt
Wurmendries z/n van 15 tot 18 uur
Inlichtingen: Geert Van Keymeulen, geert.regine@telenet.be, 053 62 21 49

woensdag 21

Midweekwandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem vzw
Kastanjelaan
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21

woensdag 21

Djembe met kinderen
Kloosterstraat 40a
Inlichtingen: administratie.hvk@ocmw.zottegem.be

vrijdag 23

Van Velzeke naar Brakel langs Romeinse wegen
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Paddestraat 7 van 9:30 uur tot 17:30 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

vrijdag 23
zaterdag 24

Braderij
Zie p. 17

dinsdag 27

Braderie
Zie p. 17
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Juli
Zondag 2

Ruitersommengang Leeuwergem
Start om 10 uur aan de kerk

maandag 3

Filosofiecafé
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Stadsbibliotheek van 19:30 uur tot 22 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

maandag 3
tot
maandag 17

M-Factory II
Organisatie: Marc Galle
Loodsen Michiels Sport, Doornweg
Inlichtingen: www.marcgalle.be

Zaterdag 8

ROCK ZOTTEGEM
Zie p. 22

Zondag 10

ROCK ZOTTEGEM ON SUNDAY
Zie p. 22

Dinsdag 11

Vlaanderen Feest. Stedelijke 11 juli-viering
Zie p. 23-24

zondag 16 tot
woensdag 19

Wielerweek Strijpen
Organisatie: wielervereniging K. Sportverbond Strijpen
Inlichtingen: curdroelandt@skynet.be, 0478 38 21 57
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woensdag 19

Dauwtocht
Organisatie: WSV Egmont Zottegem vzw
Smissenhoek 103
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21

vrijdag 21

Zottegem loves 21 juli
Zie p. 25

Augustus
dinsdag 15

Ruitersommegang Sint Maria Oudenhove
Sint-Hubertusplein
Inlichtingen: 0475 31 36 72

woensdag 16

Midweektocht
Organisatie: WSV Egmont Zottegem vzw
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21
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zaterdag 19 tot Augustuskermis
dinsdag 22
maandag 21

Vuurwerk - augustuskermis
Organisatie: Stadsbestuur Zottegem
Stadsbibliotheek Zottegem van 22 tot 22:20 uur
Inlichtingen: 09 364 64 64

dinsdag 22

Grote prijs stad Zottegem
Organisatie: Stadsbestuur Zottegem
Centrum Zottegem
Inlichtingen: 0475 84 36 94

woensdag 23

Leer jezelf beter kennen
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Hoogstraat 42 van 19:30 tot 22:30 uur
Andere data: 06/09, 13/09, 27/09, 04/10, 11/10 en 18/10 telkens van 19:30 tot
22:30 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

zondag 27

Ruitersommegang Erwetegem
Sint Pietersplein
Inlichtingen: 055 42 59 20

zondag 27

FRUN Zottegem
De Frun is een totaal nieuw concept. Het is run waarbij de F staat voor Family,
Friends, Food en Fun. En waarbij de supporter mee het podium bepaalt. Lopen,
wandelen en speuren zijn complementair.
Organisatie: vzw The Frunnies
Festivalweide Bevegemsevijvers, 11 tot 23 uur.
Info: www.frun.be
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UIT IN ZOTTEGEM
maandag 28

Filosofiecafé
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Stadsbibliotheek Zottegem van 19:30 tot 22 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

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

zondag 10

Fietstocht
Start: De Gilde
Organisatie: KVLV Erwetegem

woensdag 20

Herdenkingstocht
Organisatie: WSV Egmont Zottegem vzw
Gentse Steenweg 306
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21

woensdag 20

Faalangst
Hoogstraat 42
Inlichtingen: lezingen.krachtpunt@gmail.com

JuNI 2017

zondag 10
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COLOFON
Stedelijk Informatieblad
Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de stad Zottegem, 2017,
nr. 2
Redactie:

Dienst Cultuur, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem,
tel. 09 364 64 61; fax 09 364 64 79 - e-mail: cultuur@zottegem.be

Werkten mee:

Annie Baele, Jeanine Bellens, Betty Cosijn, Chris De Bodt, Mathieu
De Groote, Sylvianne De Sutter, Andy Dhondt, Robin Doeraene,
Bjarne Keytsman, Danny Lamarcq, Marc Lievens, Bernard Magerman, Paul Nys, Ellen Van der Linden, Inge Vandermeiren, Lieven van
de Voorde, Anne Van Turtelboom, Hellen Volckaert, Jo Zwaenepoel

Eindredactie:

Danny Lamarcq

Supervisie:

Jenne De Potter (burgemeester) en
Kurt De Loor (schepen van communicatie)

JuNI 2017

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