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Woord vooraf

Beste stadsgenoten,
De winter is in het land en de eindejaarsperiode staat weer voor de deur. Tijd dus om
opnieuw die warme sjaals en mutsen uit de kast te halen.
In Zottegem staat de kerstperiode gelijk aan gezellig shoppen, de sfeer opsnuiven op
onze verschillende kerstmarkten en genieten van tal van andere einde- en Nieuwjaarsacties. In dit magazine vindt u allerlei activiteiten, van cultuur en sport tot buitenschoolse
activiteiten, waar u ongetwijfeld uw gading in vindt.
Het eindejaar draait niet alleen rond kerstshopping en feest vieren. Het is ook de uitgelezen periode van solidariteit, van warmte en van goede voornemens. Gezellig samenkomen met het gezin, lekker tafelen en het glas klinken met familie en vrienden, maar zich
ook openstellen voor het goede doel en voor mensen die het moeilijker hebben.
Ook als stad proberen wij doorheen het jaar een beleid te voeren waarbij iedereen zich
welkom en thuis voelt. We willen gezelligheid en warmte creëren tijdens onze talrijke
activiteiten en voor echte verwarming en ondersteuning zorgen voor die mensen die het
minder breed hebben. Het is ook een periode waar we extra aandacht moeten hebben
voor onze ouderen die sneller vatbaar zijn voor gezondheidsproblemen en het killere
weer.
Als stadsbestuur proberen we dit sociaal isolement te slopen en de bouw van onze
gloednieuwe dagopvang naast het Woonzorgcentrum Egmont is hiertoe al een belangrijke stap. Maar ook u kan hier uw steentje bijdragen door uw familie, buren of vrienden
een bezoekje te brengen en zo samen met ons van Zottegem een nog warmere plek te
maken voor iedereen.
Ik hoop dat u tijdens de eindejaarsperiode de tijd maakt om het haastige levensritme en
de stress die dit met zich meebrengt even aan u kan laten voorbijgaan en samen met
vrienden en familie veel geluk, mooie momenten en goede voornemens kan delen.
Ik wens u alvast een warme Kerst, een spetterend eindejaar en een gezond en voorspoedig 2017 toe en hoop dat ik u op een van onze Kerstmarkten of andere evenementen
persoonlijk mijn beste wensen voor het nieuwe jaar kan overbrengen.
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Jenne De Potter
Burgemeester
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Even voorstellen
Het College van Burgemeester en Schepenen
Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer, veiligheid, College, Gemeenteraad,
briefwisseling, autonoom gemeentebedrijf; informatica
09 364 64 51 – burgemeester@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de burgemeester, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
Peter Roman, eerste schepen
Sport, tewerkstelling
09 364 53 27 – peter.roman@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Sportdienst, Bevegemse Vijvers, na afspraak
Joost Franceus, tweede schepen
Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking
09 364 65 30 – joost.franceus@zottegem
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, woensdagnamiddag na
afspraak
Sandra De Roeck, derde schepen
Jeugd, onderwijs, cultuur
09 364 64 60 – sandra.deroeck@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, maandag van 15 tot 17
uur
Leen Goossens, vierde schepen
Financiën, kerkfabrieken en erediensten, leefmilieu
09 364 64 40 – leen.goossens@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, elke vrijdag na afspraak
Peter Vansintjan, vijfde schepen
Personeel, lokale economie, verkeer en mobiliteit, openbare werken, reinigingsdienst, rioleringen en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
09 364 64 70 – peter.vansintjan@zottegem.be
Zitdagen: thuis (Rodestraat 20), na afspraak en na 20.30 uur op di, wo- en donderdagavond
Lieselotte De Roover, zesde schepen
Landbouw, begraafplaatsen, middenstand, patrimonium, parken en groenvoorziening
09 364 65 10 – lieselotte.deroover@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
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Kurt De Loor, OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege
Sociale zaken, huisvesting, communicatie, citymarketing, toerisme, feestelijkheden
09 364 57 06 – kurt.deloor@zottegem.be
Zitdagen: OCMW (bureau voorzitter), Deinsbekestraat 23, elke woensdag van 15 tot 17 uur
Koen Codron, stadssecretaris
09 364 64 52, stadssecretaris@zottegem.be
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Algemeen
Sluitingsdagen stadsdiensten tijdens eindejaarsperiode.

Zoals elk jaar sluiten een aantal stadsdiensten een paar dagen tijdens de eindejaarsperiode.
Het zwembad is gesloten op zaterdag 24, zondag 25, en maandag 26 en zaterdag december en op
zondag 1 en maandag 2 januari.
De bibliotheek is dicht op zaterdag 24, maandag 26 en zaterdag 31 december.
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De Dienst Burgerzaken is gesloten op zaterdag 24 en 31 december.
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Gemeenteraad
Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van 20 juni
en 5 juli 2016
20 juni
Het GAS-reglement werd goedgekeurd.
Het protocolakkoord betreffende inbreuken niet-verkeer werd bekrachtigd.
De samenwerkingsovereenkomst stad/OCMW/provincie Oost-Vlaanderen houdende terbeschikkingstelling informatieveiligheidsconsulent werd goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van ILvA werden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop strooizouten voor de winter 2016-2017,
2017 2018 en 2018-2019 werden goedgekeurd.
Het stedelijk reglement ‘de Sanitary’: beloning voor afvalarme evenementen werd goedgekeurd.
De jaarrekening 2015 werd goedgekeurd.
De budgetwijziging 2016/1 werd goedgekeurd.
De aanpassing van de strategische meerjarenplanning 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf werd goedgekeurd.
De budget 2016, de beleidsnota en financiële nota van het Autonoom Gemeentebedrijf werd goedgekeurd.
De aanvulling van het tariefreglement diverse sportinfrastructuur onder het beheer van het AGB
werd goedgekeurd.
De verlening van het mandaat revisor voor het Autonoom Gemeentebedrijf werd goedgekeurd.
Het advies aan de gouverneur betreffende de jaarrekeningen 2015 van de kerkfabriek Bevegem,
Elene, Erwetegem, Godveerdegem, Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke en Zottegem-centrum werd opgesteld.
De overeenkomst met vzw Koninklijke Veloclub Panne Sportief werd goedgekeurd.
Het arbeidsreglement voor de Stedelijke Basisschool Erwetegem werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Paddestraat) werd ingevoerd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Zuidstraat) werd ingevoerd.
Aanvullende punten
Zottegem, mobiel – autodelen Cambio
Zottegem, mobiel – Faliestraat
Zottegem, mobiel – Groenstraat
Zottegem, fietsstad – Fietssnelweg langs de spoorlijn Gent-Geraardsbergen
Zottegem, fietsstad – aanleg gootje doorsteek station
Stadskernrenovatie fase
5 juli
Stadskernrenovatie. Goedkeuring bestek Fase I, deel 2. Goedkeuring wijze van gunning en raming.
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Aanvullende punten
Voorstel van besluit “Afschaffing terrasbelasting”.
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Herdenking Groote Oorlog
Engelse krijgsgevangenen vorstelijk ontvangen in Zottegem
Eind oktober 1918 werden er zeven Engelse krijgsgevangenen In Zottegem gelogeerd. Ze waren
gevangen genomen in Kortrijk en verbleven in de Egmontstad op 21 en 22 oktober.
De soldaten kregen er meer dan een korst brood. Een overvloedige maaltijd, wijn en sigaren werden hen – en hun Duitse ‘begeleiders’ – aangeboden door Irène Bovyn, waardin van de herberg
“De Kleine Leeuw”, gelegen op de hoek van de Markt en de Stationsstraat.

Uiterst rechts: “De Kleine Leeuw” (verz. Stad Zottegem. Centrum voor Streekgeschiedenis)
We kennen haar royaal gebaar door drie bronnen: foto’s, een brief van soldaat Walter Griesbach
én een dankbetuiging van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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In maart 1919 schrijft soldaat Walter Griesbach vanuit Engeland aan Irène Bovyn. We nemen de
belangrijkste passages over.
“Op 21 en 22 oktober laatstleden hebt u 7 Engelse soldaten, die door de Duitsers gevangen genomen waren in Kortrijk, zeer vriendelijk en attent onthaald. U zal mij beter herkennen op de foto.
Ik sta in het midden van de groep en draag een decoratielintje op mijn jas.
Ik beloofde u te schrijven. Ik ben u zeer dankbaar om naar mijn familie te schrijven dat ik gevangen
genomen werd. Zij ontvingen uw brief vóór het officiële bericht.
Ik zal nooit uw grote goedheid vergeten, al het voedsel en wijn, de sigaren enz. die u ons gegeven
heeft, dit waren de 2 meest aangename dagen tijdens mijn verblijf in België, en op een dag zou
ik Sottegem opnieuw willen bezoeken en u nog eens terugzien.
Ik kan vermelden dat ik beide exemplaren van die foto’s verloren heb, zou u dus zo vriendelijk
willen zijn mij het adres van de fotograaf te geven? Ik zal hem schrijven voor 2 nieuwe kopieën
van elke postkaart, of zou u mij een kopie van elk kunnen toesturen, als u dit zou doen zou ik
inderdaad zeer blij zijn.”
-7-

Herdenking Groote Oorlog
De foto die hij bij zijn brief voegde,
bleef niet bewaard, wel een uit die
foto gelicht detail van Griesbach
zelf.
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De beide foto’s waarnaar in de brief wordt verwezen, werden vermoedelijk gemaakt door fotograaf
Edgard Van Wambeke en werden als postkaart gedupliceerd. In potlood werd op elke foto genoteerd: “7 British Prisoners of War. Sottegem 22nd October 1918”. Eén foto vermeldt bijkomend
“chacun une carte a 3 ½ heures”.

Op de ene foto poseren de krijgsgevangenen samen met de Duitsers en de Zottegemse gastheren.
Griesbach is vermoedelijk de vierde soldaat van de tweede rij.
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Herdenking Groote Oorlog
De tweede foto toont het ganse gezelschap aan een rijk gedekte tafel. Onze soldaat zit uiterst
rechts. Het is duidelijk een herberg: rechts bovenaan een reclame voor ‘Hulstkamp. Vieux Schiedam’. Ongetwijfeld is dit “De Kleine Leeuw”.
Hoe het komt dat de krijgsgevangenen hier zomaar rijkelijk kunnen tafelen, is niet te duiden.
Irène Bovyn kreeg voor haar geste alvast veen felicitatieschrijven van de Britse minister van Buitenlandse Zaken.
Soldaat Walter George Alexander Griesbach was Lance Corporal bij The Sherwood Foresters
(Nottinghamshire and Derbyshire Regiment). Hij werd naar het krijgsgevangenenkamp van Dülmen
(Wetsfalen) gevoerd, van waaruit hij op 28 oktober 1918 aan zijn toekomstige vrouw liet weten:
“I am quite well”.
Hij trouwde in 1919. Op 27 september gaf hij in zijn geboortestad Woolwich, Lilian Alice Louise
Wilson zijn jawoord.

Walter Griesbach met zijn vrouw Lilian en zijn dochters Josephine en Pauline in 1929-1930 (verz.
Michael Roberts)

Epiloog
De foto’s en de archiefstukken kwamen door een toeval opnieuw samen. Jean Van Steenberghe
schonk een deel van het archief van zijn vader Michel aan het Centrum voor Streekgeschiedenis,
grotendeels stukken die verband houden met “De Vrienden van het Museum” [van het Kasteel van
Egmont] waarvan Michel Van Steenberghe voorzitter was.
Jaren later gaf Jean Van Steenberghe ons in het kader van onze research naar de Groote Oorlog
in Zottegem een aantal foto’s uit het archief van zijn vader.
Samen getuigen ze van een wonder verhaal in oktober 1918.
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Walter overleed in 1951.
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Politie
Speed pedelecs - elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot
45km/u - hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode
Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan
een eigen plaats in de Wegcode. Sinds 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze
categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.
Niet elke elektrische fiets is een fiets
De Wegcode brengt eindelijk duidelijkheid: een speed pedelec is geen fiets, maar een bromfiets.
Al gaat het niet om een bromfiets van klasse B zoals initieel werd aangekondigd. Speed pedelecs
vormen een aparte categorie binnen de bromfietsen, naast de klassen A en B.
Formeel omschreven als ‘een tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45km per uur en met volgende
kenmerken:
• een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste
4kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
• een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische
motor betreft’.
Bestuurders moeten dus de regels volgen die gelden voor bromfietsen. In tegenstelling dus tot wie
rijdt met een elektrische fiets tot 25km/u. Hier zijn de regels voor fietsers van toepassing. Al introduceert de regering wel een belangrijke nieuwigheid: vanaf 1 oktober geldt voor iedere elektrische
fiets een minimumleeftijd van 16 jaar.
Om verwarring te vermijden werden de regels voor speed pedelecs en andere elektrische fietsen
duidelijk van elkaar gescheiden. Elektrische fietsen tot 25km/u vallen voortaan onder de categorie
‘gemotoriseerde rijwielen’.
Helmplicht
Bestuurders en passagiers van een speed pedelec moeten een helm dragen. Dat moet echter geen
bromfietshelm zijn. Ze mogen ook kiezen voor een fietshelm, maar dan alleen een fietshelm die
bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd.
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Nummerplaat
Speed pedelecs moeten worden uitgerust met een nummerplaat die begint met de letter ‘P’. Ze zijn
100 mm breed en 120 mm hoog. De boord is 5 mm breed. Opschrift varieert naargelang het type
plaat. Een nummerplaat brengt ook de nodige verzekeringsplichten met zich mee.
Plaats op de weg
Aangezien speed pedelecs worden beschouwd als bromfietsen, zijn hier dezelfde regels van toepassing. Dit betekent onder meer dat er op het fietspad wordt gereden op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50km/u of minder op voorwaarde dat de andere weggebruikers die zich op
het fietspad bevinden niet in gevaar worden gebracht. Geldt een hogere snelheidsbeperking dan
mogen bestuurders van speed pedelecs op het fietspad rijden wanneer het aanwezig en bruikbaar
is.
Verkeersborden
De regering introduceert nieuwe verkeersborden om de plaats van speed pedelec-bestuurders op
de weg aan te geven. Er zijn 10 nieuwe onderborden: M11 tot en met M20.
- 10 -

Politie
Borden M11 en M12 kunnen bijvoorbeeld worden aangebracht in combinatie met het verkeersbord
C1 ‘Verboden richting voor iedere bestuurder’. Dit betekent dat het verbod niet geldt voor fietsers,
noch bestuurders van speed pedelecs.
Wanneer onderbord M14 wordt gebruikt in combinatie met verkeersbord D7 ‘Verplicht fietspad’
betekent dit dan weer dat het fietspad verplicht moet worden gevolgd door bestuurders van speed
pedelecs.
Wanneer verkeersbord E9a dat het parkeren regelt, wordt gebruikt in combinatie met onderbord
M19 wil dit zeggen dat het parkeren is voorbehouden voor speed pedelecs.
Naast de nieuwe reeks onderborden, worden een aantal bestaande verkeersborden aangepast.
Onder meer de verkeersborden F99a, F101a, F99c en F101c worden aangepast. F99a doelt nu op
een weg of deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers,
ruiters en bestuurders van speed pedelecs. F101a geeft het einde van die weg of dat deel van de
openbare weg aan. Ook op dit bord staat voortaan een afbeelding van een speed pedelec. Ook
borden F99c en F101c werden op die manier aangepast en hebben voortaan betrekking op een
weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van
speed pedelecs.
Rijbewijs
Bestuurders van een speed pedelec moeten tot slot beschikken over een rijbewijs. De regering
voegt speed pedelecs in het RijbewijsKB toe aan de categorie bromfiets.
Voor de definiëring verwijst het KB naar de Europese voertuigindeling van Verordening 168/2013.
Die verordening introduceert geharmoniseerde voorschriften voor de goedkeuring van en het
markttoezicht op twee-of driewielige voertuigen en vierwielers. Volgens de verordening behoren
speed pedelecs tot categorie L1e-B ‘bromfiets op 2 wielen’, net als traditionele bromfietsen.
Bron
Wegcode.be
KB van 21 juli 2016 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en van het KB van 23
maart 1998betreffende het rijbewijs (BS 09/09/2016)
MB van 28 juli 2016 tot wijziging van het MB van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (BS 09/09/2016)

Contact
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Commissariaat Zottegem,
Meengracht 1
(kmo-zone aan de Buke,
te bereiken via de Leeuwerikstraat)
Tel 09 364 47 30
Fax 09 364 47 47
E-mail:
politiezonezottegem@pz5429.be
www.lokalepolitie.be/5429
Openingsuren
Het commissariaat is elke dag doorlopend open van 9 tot 21 uur, ook tijdens het weekend.
Voor dringende politietussenkomst gelieve telefonisch contact op te nemen met het noodnummer
101.
Onze waarden
Beleefdheid/Professionalisme/Respect
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Brandweer
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zoekt vrijwillige
brandweermannen (M/V)
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In België zijn er 18.000 brandweermannen en -vrouwen, waarvan 12.000 vrijwilligers. Zij helpen
dag in dag uit mensen vanuit een van de 34 hulpverleningszones. Wij zijn ervan overtuigd dat ook
u brandweer kan worden als u er de nodige tijd en energie aan wilt besteden. Deze toont u al bij
het afleggen van de federale geschiktheidsproeven. Als u deze tot een goede einde brengt, kan u
met uw Federaal Geschiktheidsattest (FGA) gaan solliciteren.

De Hulpverleningszone waar Stad Zottegem onder ressorteert, HVZ Vlaamse Ardennen is op zoek
naar 30 vrijwillig brandweermannen (M/V) voor de regio Zottegem / Oudenaarde / Ronse /
Sint-Lievens-Houtem / Kruishoutem
- 12 -

Brandweer
Een job bij de hulpdiensten als vrijwilliger
Zone Vlaamse Ardennen is op zoek naar mensen die tijd wensen te investeren in het bieden van
hulp bij bvb. brand, ongeval,… en dit zowel overdag als nachts.
Bent u sociaal, hulpverlenend, sportief? Houdt u van uitdagingen, presteert u onder druk en blijft
uw hoofd koel tijdens gevaarlijke situaties, dan ontmoeten wij u graag!
Federaal geschiktheidsattest (FGA)
Om te kunnen solliciteren om vrijwillig brandweerpersoneel te worden, moet u een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Om dit te behalen moet u een reeks van competentie-, handvaardigheids- en fysieke testen doorlopen. Om deze proeven te mogen afleggen, moet u voor u kan
inschrijven aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u voldoet aan deze voorwaarden, kan u zich
inschrijven voor de federale geschiktheidsproeven.
De proeven zijn onderverdeeld in een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en
de lichamelijke geschiktheidsproeven. De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid organiseren
de geschiktheidsproeven waarvoor u moet slagen om uw Federaal Geschiktheidsattest te behalen.
U mag zelf kiezen wanneer en in welk opleidingscentrum voor de civiele veiligheid u zich inschrijft.
Dit staat los van de zone waarvoor u nadien wilt solliciteren of de provincie waar u woont. Hou er
wel rekening mee dat de proeven niet volgens een bepaalde regelmaat georganiseerd worden en
dat het in sommige gevallen dus sneller kan gaan als u zich inschrijft bij het opleidingscentrum van
een andere provincie.
Wat wordt er van u verwacht bij de brandweer
U vervult een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg
teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
U past concreet het veiligheidsbeleid toe teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo
veilig mogelijke manier uit te voeren.
Als brandweerman werkt u samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). U hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot
operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast
voert u opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt u bevindingen altijd aan hem. Vervolgens
hanteert u het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde
middelen van andere voertuigen.
Het bruto geïndexeerd uurloon van een brandweerman bedraagt (aan huidige index ): €12,61.
Vorming, training en opleiding worden aangeboden door de hulpverleningszone.
Meer informatie
www.bvlar.be of mail naar: jobs@bvlar.be

December 2016

Hulpverleningszone “Zone Vlaamse Ardennen”, Bedrijvenpark Coupure 21,
9700 Oudenaarde - 055 31 15 60
maandag-vrijdag: 9 tot 12 en 14 tot 16 uur
Post Zottegem, Meengracht 2, 055 31 15 60
www.bvlar.be ; info@bvlar.be ; www.facebook.com/bvlar
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Stedenbouw
Digitale bouwaanvraag nu ook mogelijk in Zottegem

Wat
Vanaf 1 december 2016 kunnen stedenbouwkundige vergunningen en meldingen op het grondgebied van Zottegem digitaal aangevraagd worden via het Omgevingsloket. Dit systeem biedt veel
voordelen voor zowel de burger als de stadsadministratie. Aanvragen kunnen 24/24 en 7/7 worden
ingediend via het Omgevingsloket en er kan veel papier bespaard worden door de digitale opvolging en afhandeling van de dossiers.
Voor wie
Alle burgers, architecten en ondernemingen die op het grondgebied van Zottegem een stedenbouwkundige vergunning of melding wensen aan te vragen.
Wat heeft u nodig
Wie een aanvraag digitaal wenst in te dienen, heeft een computer met internetverbinding en een
e-ID-kaartlezer of een ‘token’ nodig om zich via zijn identiteitskaart aan te melden op het omgevingsloket. Verder is geen software vereist en verloopt alles via het internet.
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Wat kost het
Het digitaal indienen van een dossier brengt geen extra kosten met zich mee ten opzichte van een
analoog dossier. In principe is er een lagere kostprijs aangezien er geen papier meer nodig is om
de aanvraag voor te bereiden en in te dienen.
Wat zijn de stappen
U surft naar het digitaal loket op www.omgevingsloket.be waarna u zich aanmeldt via uw identiteitskaart/token.
Na aanmelding kunt u stap voor stap alle gegevens van uw aanvraag invoeren in het omgevingsloket en de aanvraag indienen. U krijgt een email wanneer de aanvraag succesvol is ingediend.
- 14 -

Stedenbouw
Via mail wordt u op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in uw dossier en u kunt dit eveneens op elk moment raadplegen in het Omgevingsloket. Ook de uiteindelijke beslissing van het
college van burgemeester en schepenen wordt via het Omgevingsloket gecommuniceerd.
Eerst dit nog
De stad raadt aan om via de link www.omgevingsloket.be/dit-is-nieuw-voor-mij de verschillende
stappen en normenboeken door te nemen alvorens u start met het samenstellen van uw digitaal
dossier. Een dergelijk dossier verschilt immers in bepaalde opzichten van een analoog dossier
waardoor ook de voorbereiding enigszins anders zal verlopen.
Er zijn ook richtlijnen rond de vormgeving van digitale dossiers in de vorm van normenboeken,
handleidingen, brochures,…. Deze zijn terug te vinden op www.omgevingsloket.be/digitaalloket/
documentatie
Waar kun u terecht
Bij problemen met het digitaal invoeren van dossiers: Contacteer de helpdesk via e-mail (helpdesk.
dba@hp.com) of telefonisch op het nummer 015 45 45 91 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur)
Dienst Ruimte, Administratief Centrum Sanitary (2e verdieping), G. Schockaertstraat 7, stedenbouw@zottegem.be
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FS
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Duurzaamheid
Beloning voor afvalarme evenementen in stedelijke ontmoetingscentra
Vanaf 1 januari 2017 zullen de huurders/gebruikers van de stedelijke ontmoetingscentra, Hemelrijk,
Ridderzaal, Boekenzolder en Rhetorica zelf moeten instaan voor de sortering en verwijdering van
hun afval. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om organisatoren bewust te maken van hun
ecologische voetafdruk en hen te stimuleren om hun evenement zo afvalarm mogelijk te maken.







Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

Het stadsbestuur zet sterk in op de ecologische bewustwording, niet alleen door onder andere
acties tegen sluikafval en ecologische educatie aan jongeren, maar vanaf 1 januari 2017 ook door
Zottegemse verenigingen/sportclubs/scholen/buurtcomités/… die een afvalarm evenement organiseren te belonen.
Hiervoor werd het nieuwe subsidiereglement ‘De Sanitary’ in het leven geroepen. Elk jaar rijkt de
stad een financiële beloning uit voor de 3 afvalarmste evenementen!
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Het aanvraagformulier met criteria kan gedownload worden via de website van de stad Zottegem
(www.zottegem.be/milieu/afval.aspx).
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Jan Scheerlinck (09 364 65 13
jan.scheerlinck@zottegem.be).
JS
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Middenstand
Kerstshopping - opendeurdagen
Kerstshopping - opendeurdagen
Op zondag 11, 18 december 2016
Organisatie: Verbond van Dekenijen

Kerstmarkten op zondag
In Zottegem wordt nu voor de 32ste keer een kerstmarkt georganiseerd.
De kerstmarkt is uitgegroeid tot een aantrekkelijke eindejaarsactiviteit, waar een massa volk op
afkomt.
Op zondag 11 en 18 december 2016, telkens van 14 tot 23 uur.
De traditionele kerstmarkttentjes zullen opgesteld staan op de Heldenlaan en de Zavel.
Hier zal men kunnen genieten van allerlei lekkernijen. Ook geschenkartikelen zullen niet ontbreken.
De Stationsstraat, de Markt, de Arthur Scheirisstraat, een gedeelte van de Hoogstraat en de Heldenlaan worden vanaf 13.30 uur verkeersvrij gemaakt.

De kinderen worden vanzelfsprekend niet vergeten. Zij kunnen zich amuseren op enkele kermisattracties.
Net zoals vorig jaar zal er overal kerstmuziek klinken. Hiervoor zorgt Radio Mfm.
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Dagelijkse kerstmarkt op het marktplein
Van 9 tot 30 december: dagelijks open van 16 tot 23 uur, behalve op zaterdag en zondag van 14
tot 23 uur.
De verkoopstanden worden ondergebracht in houten chalets.
Organisatie: Stedelijke Middenstandsraad
- 17 -

Feestelijkheden
Zottegem in het teken van Driekoningen en carnaval
Begin januari staat Zottegem telkens weer op zijn kop.
Zowel Driekoningen als (Driekoningen-)carnaval worden in het Centrum en in een aantal deelgemeenten gevierd. Een overzicht.

Foto: Guy De Clercq
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Donderdag 5 januari 2017
Sterzingen
Dat vroeger (en nu nog) door de kinderen aan huis werd gezongen, al dan niet met een draaiende
ster, is alom bekend.
Maar ook de ouderen trokken tot een tiental jaren terug nog in grote groepen van huis tot huis, van
familie naar bekenden.
We vinden dit nu enkel nog terug onder de noemer van een driekoningenfeest, waar in verschillende
herbergen of zalen de verkleedden bij elkaar komen. Zo ook in Zottegem en zijn deelgemeenten.
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Feestelijkheden
Op donderdag 5 januari 2017 zal het de eenendertigste keer zijn dat de Drie Koningen van de Zottegemse Macekliersgilde hun mooiste gewaden uit de kast halen en trekken enkele leden rond in
en om het centrum hun kerstliederen te zingen. Vanaf 14 uur bezoeken ze herbergen waar gratis
wafels of broodjes worden aangeboden aan het publiek.
Met spitsvondige teksten op oude kerstwijsjes hekelen zij plaatselijke, nationale en politieke toestanden.
Uurrooster Drie Koningen van de Zottegemse Macekliersgilde
14.00 uur Sint-Franciscusinstituut
15.00 uur Huize Roborst
17.00 uur ‘t Verval
18.00 uur Driebundershof
19.00 uur Huys te Oudenhove
20.00 uur Samenzang aan de kerststal op de Markt
20.30 uur Meileken
21.30 uur Lapaige
22.30 uur Gildenhuis
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De Sterzingers gaan voor de tweeëndertigste keer op stap met goud, wierook en mirre, al zingend
met muzikale begeleiding brengen we de kerstboodschap onder de mensen.
Dit laten ze niet onopgemerkt voorbij gaan, deze jubileumtocht krijgt zo een hoogtepunt met een
speciale kerstevocatie op de Markt.
Een kerstevocatie in het teken van de wereldvrede, dit in samenwerking met de Macecliersgilde en
de koren en figuranten van Zottegem.

Meer informatie kan je vernemen via de pers.
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Feestelijkheden
Uurrooster Koninklijke Hoogheden
10.00 uur AZ St-Elisabeth
11.00 uur St-Franciscusinstituut
15.30 uur WZC Egmont
17.30 uur café Imeland: speciaal voor verklede kinderen
18.15 uur ’t Verval
19.00 uur De Hert
20.00 uur Samenzang aan de Kerststal op de Markt
20.00 uur De Kring
21.15 uur De Luchtbal
22.00 uur Taptoe in Huys te Oudenhove
Donderdag 7 januari 2016
Zottegem-centrum. Sleuteloverhandiging
De symbolische stadssleutel zal officieel worden overhandigd door de heer Burgemeester aan
Prins Carnaval om 20.11 uur in de tent op de Markt.
Vrijdag 6 januari 2017
Grotenberge. Driekoningenviering – danscafé Gemeentehuis
Inlichtingen: 0493 67 45 57
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Sint-Goriks-Oudenhove. Stoet en koninglopen
Inschrijvingen:
- tot 6 januari om 18 uur in café Huys ’t Oudenhove, Kruiswaterplein 1
- op 6 januari in het Ontmoetingscentrum vanaf 18 tot 20 uur
Vertrek stoet: om 20.30 uur op het Traveins
Prijsuitreiking om 1 uur in het Ontmoetingscentrum van Sint-Goriks-Oudenhove
Inlichtingen: tel 09 361 04 29 – 0468 10 97 74

Foto: Guy De Clercq
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Feestelijkheden
Velzeke. Kindercarnaval
OC Velzeke, 15.30 tot 18.30 uur
Inkom: 4 €
Animatie, kindergrime en dansinitiatie
Ouders en familie zijn gratis welkom
Zitplaatsen voorzien

Foto: Guy De Clercq

Carnavalbal
OC Velzeke, deuren open 21.30 uur
Happy Hour tussen 22 en 23 uur
Inkom: 4 €
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Zaterdag 7 januari 2017
Zottegem-Centrum. Carnaval – 60 jaar
Minimum € 5500 aan geldprijzen (excl. ereprijzen).

Foto: Guy De Clercq
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Feestelijkheden
De reclamewagens vertrekken om 18.15 u. in de Kastanjelaan. Onmiddellijk hierna komen de
carnavalisten.
De reclamewagens stellen zich op in de Kastanjelaan, tussen de Broeder Mareslaan en de
Jules Lootenslaan. Zij kunnen ter plaatse inschrijven tussen 17 en 18 uur. Wie zich dan niet gemeld
heeft, wordt niet meer toegelaten.
Kostprijs: € 30 per wagen (+ € 15 per aanhangwagen); € 15 per moto
De carnavalisten verzamelen in de Zwembadstraat.
De wegwijzer: Kastanjelaan – Godveerdegemstraat – Léonce Roelsstraat – Sint-Annastraat –
Frans De Beckstraat – Gustaaf Schockaertstraat – Burgemeester Firmin De Meyerstraat – Meerlaan – Hoogstraat – Zavel – Trapstraat – Kazernstraat – Stationsplein – Stationsstraat – Markt –
Heldenlaan (rechts naar beneden) – ontbinding van de stoet aan ’t Hof.
De verklede groepen en deelnemers aan de stoet moeten zich laten inschrijven op de dienst toerisme, Markt 1:
* op 5 en 6 januari 2017 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
* op zaterdag 7 januari 2017 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur
Bij de inschrijving wordt het deelnemingsreglement meegegeven.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden omstreeks 23 uur in de fuiftent van radio M fm of op het mobiel
podium op het marktplein.
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Zondag 8 januari 2017
Zottegem-centrum. Kindercarnaval

Alle ingeschreven kinderen ontvangen een naturaprijs.
Belangrijke geldprijzen worden toegekend aan groepen met versierde wagens en worden dus be- 22 -

Feestelijkheden
oordeeld door een jury. Alle kinderen die deel uitmaken van zo’n groep
krijgen vanzelfsprekend een cadeautje.
Er worden opnieuw een jeugdprins & jeugdprinses verkozen. De kinderen die hieraan wensen deel
te nemen, dienen dit te melden aan de inschrijvingstafel in café Meileken.
Programma:
Inschrijving: 13.30 – 14.15 uur in café Meileken, Stationsplein 9-10.
Hier zal een schminkstand worden opgesteld, waar de kinderen zich kunnen laten grimeren.
Na het vertrek van de stoet verhuist deze stand naar het Koninklijk Atheneum, waar men nog tot 16
uur terecht kan voor een schminkbeurt.
Vertrek stoet: om 14.15 uur aan café Meileken onder begeleiding van de Tiroler Blaaskapelle.
Bij zeer slecht weer gaan de kinderen rechtstreeks van het Stationsplein naar het Koninklijk Atheneum.
Wegwijzer: Stationsplein – Stationsstraat – Markt – Heldenlaan (naar beneden en omhoog) – Markt
– Hoogstraat – Zavel – Trapstraat – G. Schockaertstraat – Burg. F. De Meyerstraat – Meerlaan (Koninklijk Atheneum refter).
Na aankomst van de stoet in het Koninklijk Atheneum begint daar om 15 uur een wervelende kindercarnavalshow met clown Rocky.
Tijdens de pauze: verkiezing jeugdprins & jeugdprinses.
Bekendmaking uitslag + uitreiking naturaprijzen na voornoemde show.
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Maandag 9 januari 2017
Zottegem-centrum. Carnaval- & dansnamiddag voor de senioren
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Feestelijkheden
Feestzaal Bevegemse Vijvers - deuren open om 13 uur. Vanaf 14 uur is er koffietafel.
Voor de muzikale animatie zorgt Leo’s Lifeband van 14.45 tot 19 uur.
Onnodig te vertellen dat deze musicus borg staat voor een aangename namiddag, vol vrolijke
muziek, zang en dans.
Het toegangsgeld bedraagt 6 euro per persoon, bijhorende koffietafel (koffie + boterkoeken) inbegrepen.
Kaartenverkoop: dienst toerisme, Markt 1, 09 364 64 64

Foto: Guy De Clercq

Iedereen die verkleed is, krijgt een gratis drankbonnetje van €1,50.
De Seniorenprins Vic en Seniorenprinses Claudine nodigen uit ten dans.
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Voor iedereen zijn er prachtige, unieke carnavalmedailles, hoedje en serpentines,…voorzien.
Keizer en Prins Carnaval zijn vanzelfsprekend ook van de partij.
Vrijdag 13 januari 2017
Erwetegem. Stoet
Inschrijving: Café Le Miracle vanaf 18 tot 19 uur
Stoet vanaf 20.11 t.e.m. 22 uur
Vertrek stoet: Smissenhoek: vorming van de reclamestoet en de praalwagens om 19.45 uur op de
Klemhoutstraat.
Ontbinding stoet: Kattenberg
Prijsuitreiking praalwagens rond 1 uur in feestzaal Le Miracle aan de Smissenhoek te Erwetegem
Inlichtingen: 0478 58 21 21 (Ertegems Carnavalcomité)
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Feestelijkheden
Zaterdag 16 januari 2016
Sint-Maria-Oudenhove. Driekoningenstoet
Inschrijving: café The Corner van 17.30 tot 18.30 uur
Vertrek stoet: Pijperzele om 19.30 uur
Prijsuitreiking: Ontmoetingscentrum, Hazestraat, om 00.30 uur
Prijzenpot: 3.000 €
Inlichtingen: 09 360 68 08
Zondag 15 januari 2017
Grotenberge. Popverbranding
Kerkplein om 19 uur
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Maandag 16 januari 2017
Zottegem centrum. Sleutel teruggave
De symbolische stadssleutel wordt officieel teruggegeven aan de heer burgemeester om 20.11 uur
in de raadzaal van het stadhuis.

		

Foto: Guy De Clercq
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Feestelijkheden
Kermissen 2017

Foto: Danny Cantaert

We lijsten hieronder de data van alle kermissen in 2017 voor u op.
Oombergen
5 februari
16 juli
8 oktober

Zottegem centrum
4 juni
20 augustus
Elene
19 maart
10 september

St.-Goriks-Oudenhove
7 mei
15 oktober

Erwetegem
27 augustus
12 november

St.-Maria-Oudenhove
16 april
4 juni
3 september

Godveerdegem
29 januari
24 september

Strijpen
16 juli
3 december
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Grotenberge
25 juni 2017
22 oktober 2017

Velzeke
18 juni
1 oktober

Leeuwergem
2 juli
17 september

- 26 -

Cultuur
Zottegem Blues in spoorwegtunnel als hommage aan Miele
Vijf uur’n in de mor’n
En de wekker luupt weer af
Rap een zjatte kaffee
En de bootbozze i’ m’n hand
’t Treintse stoat te wacht’n
Mee ijsblommekes versierd
En gelijk sardientses
Noar d’huufdstad van den Belzique
Ah ow ow ow toch ben’k blij
Da’k i’ Zottegem ben gebor’n
Want bij ons stierft er nog niemand van den dust
‘Zottegem Blues’. Elke Zottegemnaar kent minstens de eerste strofe en het refrein van deze swingende en tegelijk pakkende ballade van Miele. Miele werd dit jaar 85 en werd eerder al gevierd
tijdens een fel gesmaakte Tribute. Tegelijk werd gezocht naar een blijvende hommage.
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Foto: Danny Cantaert

Dat er ‘iets’ met zijn Zottegem Blues moest mogelijk zijn, lag voor de hand en vanuit de dienst
Cultuur werd gesuggereerd om de ballade in de onderdoorgang van het station Zottegem te visualiseren.
- 27 -

Cultuur
De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst was meteen verkocht en directeur Paul Nys nam
leerkracht Vigdis Decauter onder de arm om het project concreet uit te werken. Bij de NMBS werd
gepolst naar de haalbaarheid van de denkoefening en ook daar werd snel groen licht gegeven. In
‘Zottegem Blues’ speelt de pendelaar immers een prominente rol en de spoorwegtunnel was ook
voor de NMBS de ideale plaats om dit project vorm te geven.

Foto: Pieter De Valckenaere.
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De Academie verfijnde verder de opdracht. Om een grafisch sterk werk te maken, kozen ze voor
een secce, poëtische uitvoering. De tekst werd beperkt tot de eerste strofe en het refrein en die
tekst werd langs één kant van de tunnel aangebracht, te beginnen van een ruime meter van het
einde van de tunnel (kant Broeder Marèslaan) tot een meter van het begin van de tunnel (kant Stationsplein), over de onderbrekingen van trappen naar sporen heen. De letters werden rechtstreeks
op de muur getamponneerd/geschilderd, met zelfgemaakte sjablonen, dit in een warme zwarte,
antracietgrijze acrylverf.

Het resultaat is ronduit schitterend. Dat zag iedereen, die samen met de academie, de stad Zottegem en de NMBS aanwezig was bij het zetten van de laatste letter op donderdag 27 oktober.

DL
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Cultuurcentrum Zoetegem
Sarah Ferri opent voorjaar 2017

Sarah Ferri – Displeasure
vrijdag 13 januari 2017, 20.00 uur

December 2016

Sarah Ferri groeide op in een warm Belgisch-Italiaans nest. Ze was gefascineerd door de stemmen
van nachtegalen zoals Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Nina Simone en startte al op jonge leeftijd
met het schrijven van eigenzinnige en creatieve songs.
Sarah verscheen voor het eerst op de radar toen ze in 2008 tijdens de Gentse Feesten de muziekwedstrijd Jonge Wolven won. Tijdens een concert in The Music Village werd Sarah Ferri opgemerkt door de Anciënne Belgique en opgenomen in het project Artist in Residence. Sarah speelde
ondermeer supports voor Michael Kiwanuka, Caro Emerald, Simply Red, Jools Holland & His
Rhythm & Blues Orchestra.
In 2011 bracht ze via Universal haar debuut cd, Ferritales uit. Je hoort een donker, sprookjesachtige geluid, beïnvloed door seventies folk en zonnige gipsy swing van de jaren vijftig. De single I’m
on my own werd gretig opgepikt en een tournee in België en Europa volgde, ze ging zelfs tot in
Turkije en Japan!
Nadien nam Sarah opnieuw haar tijd om te componeren en op te nemen. In het najaar van 2016
verscheen de nieuwe cd Displeasure. De plaat contrasteert met de zonnige swingjazz van het
eerste album. De inspiratie kwam uit donkere, melancholische hoek, waarvoor Sarah gebruik
maakte van haar lage stemregister. Bomvol songs met een filmisch, zwoele sfeer. Jazz helemaal
doordrongen van soul, die ook erg gevaarlijk klinkt. Haar sound is volwassen geworden. Denk aan
Adèle of Lana Del Rey en u komt al een heel eind.
Een warme gloed voor de kille januaridagen. Een verborgen parel van de Belpop!
Wie een stem heeft als die van Ferri, moet die laten horen. (Het Nieuwsblad, 2016)
€16 / €14 (-26/+60) / €13 (abo)
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Cultuurcentrum Zoetegem
Ciné Local - programma voorjaar 2017
Ciné Local, uw wekelijkse filmafspraak op dinsdag, ging in september
goed van start. Wekelijks verwelkomen we gemiddeld meer dan 120
bezoekers.
De keuze van de films wordt sinds kort ook besproken binnen een
werkgroep film. Ben je een filmkenner, filmfan of een heuse cineast?
Neem dan snel contact op met CC Zoetegem en sleutel mee aan
onze filmprogrammatie.
Ook voor de ticketcontrole zoeken we nog steeds vrijwilligers. Sinds
november zie je soms nieuwe gezichten aan de ingang. Ook zin om
te helpen en in ruil een gratis (film)voorstelling mee te pikken? Neem
dan snel contact op met onze medewerkers via cultuurcentrum@zottegem.be of 09 364 64 56.
Openingsfilm 2017 ‘KING OF THE BELGIANS’
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di 10 jan | 20u | €8/7
Nicolas III, koning der Belgen (Peter Van den Begin) is op staatsbezoek in Istanboel. Hij wordt
gevolgd door een Britse documentairemaker, die de reis van de koning in beeld brengt. Tijdens
het staatsbezoek komt het nieuws dat het Franstalige gedeelte van België zich onafhankelijk heeft
verklaard. Nicolas III wil onmiddellijk terug naar zijn land gaan om de crisis op te lossen. Maar door
een zonnestorm is alle luchtverkeer onmogelijk en alle telefoonverbindingen uitgevallen en is het
niet mogelijk om via officiële weg Turkije te verlaten. Met behulp van de Britse documentairemaker
en enkele Bulgaarse zangeressen kan hij ontsnappen aan de Turkse veiligheidsdiensten. Incognito
in een busje, probeert de koning door de Balkan terug in zijn land te geraken.
“Dit is wat je wil zien in de cinema verhalen die je verrassen, sprookjes waar je wil in geloven,
beelden waar je ogen met plezier in verdrinken en acteurs die boven zichzelf uitstijgen. ‘The King
of the Belgians’ is een eigenaardige komedie. Heel eigen en heel aardig.” Kurt Vandemaele –
Cinevox
“Een heerlijk absurd antwoord op de zogezegde ‘failed state’ die België op dit moment zou zijn.”
Wim de Witte - Film Fest Gent
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Cultuurcentrum Zoetegem
Jessica Woodworth & Peter Brosens | BE/NL/BUL | 2016 | 94’ | met: Peter Brosens, Jessica Woodworth, Titus De Voogdt, Peter Van den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay, Nathalie Laroche, Pieter
van der Houwen
Zilverschermfilm: ‘Vincent’

ma 20 feb|14u|€7
De 17-jarige Vincent is een geboren wereldverbeteraar die de groene revolutie predikt. Hij jaagt
zijn familie de gordijnen in doordat hij koste wat het kost hun ecologische voetafdruk wil verkleinen.
Hij heeft alles over voor zijn idealen en dat brengt hem op een drastisch idee. Vincents impulsieve,
Franse tante NICOLE neemt hem mee op een reis door Frankrijk om hem op andere gedachten te
brengen maar Vincent heeft andere plannen...
Voor VINCENT tekenden regisseur Christophe Van Rompaey en producent-scenarist Jean-Claude
van Rijckeghem. Het duo had al samengewerkt voor het succesverhaal Aanrijding in Moskou
(2008)
Christophe Van Rompaey | BE/FR | 2016 | 102’ | Drama/Komedie | met: Barbara Sarafian, Geert
Van Rampelberg, Spencer Bogaert, Alexandra Lamy, Kimke Desart en Emma Reynaert
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De film ging in première op het festival van Locarno, met veel internationale aandacht tot gevolg.
Voor een Vlaamse film was dat geleden van Any Way the Wind Blows (Tom Barman) uit 2003.
Sarafian ontving in Locarno de Persprijs voor Beste Actrice. De jury: “[Barbara Sarafian] geeft
op overtuigende wijze diepgang aan de moederfiguur en toont de zorgende aard van de vrouw.”
België mag fier zijn (Filmmagie).
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Cultuurcentrum Zoetegem
Ciné Local voor Kinderen Finding Dory 6+

Vrij 3 maart | 14u | €4/3
Tijdens de krokusvakantie kun je van dit geweldig verhaal komen genieten. In Finding Dory worden
de favoriete figuren uit de populaire Pixar-film Finding Nemo opnieuw met elkaar herenigd.
De vriendelijke, maar vergeetachtige blauwe vis Dory duikt opnieuw in het diepe met haar vrienden
Nemo en Marlin, tijdens een zoektocht naar haar vergeten verleden. Wat kan Dory zich nog herinneren? Wie zijn haar ouders? En waar leerde ze met walvissen praten?
Andrew Stanton | USA | 2016 | 103’ | Animatie/familie |
Duidelijk is in ieder geval dat dertien jaar na het origineel terugkeren naar de wereld van Finding
Nemo heerlijk vertrouwd aanvoelt; de fan voelt zich bij dit vervolg als een vis in het water (Filmtotaal.nl).

Winter in CC Zoetegem: theater, muziek & film
Donkere en koude wintermaanden. Het ideaal moment om te vertoeven in de warme gezelligheid
van een theaterzaal! Ook de komende maanden kan je in CC Zoetegem genieten van humor,
theater, film en muziek, voor jong en oud. Bij dit infoblad kan je onze programmabrochure voor het
voorjaar 2017 vinden. Het volledige programma vind je ook op onze website www.cczoetegem.be.

December 2016

Een geschenk voor de eindejaarsperiode!
Verras vriend, ouders, zus of broer met een geschenkbon van CC Zoetegem! De bon is een jaar
geldig en de waarde bepaalt u zelf!
Onze geschenkbon kan je kopen bij de UITbalie! De openingsuren kan u vinden op onze website
www.cczoetegem.be. Bekijk ook daar het volledige programma of geef losse tickets als geschenk!
Wij voorzien een mooie verpakking.
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Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Record aantal leerlingen voor de Stedelijke Academie Muziek Woord
Dans Zottegem

Dit schooljaar hebben zich maar liefst 1072 leerlingen ingeschreven in onze academie: een nieuw
record voor SAMWD Zottegem.
Van deze 1072 leerlingen zijn er 110 kinderen en 35 volwassenen gestart met muziek in de lagere
graad. Ook onze klassen Suzuki viool/altviool en muziekinitiatie zijn heel populair bij kinderen tussen 4
en 8 jaar. En ook de dynamische Jazz en lichte muziekafdeling zit in de lift. In totaal volgen er nu 789
leerlingen les in onze muziekafdeling.
Net zoals de muziekafdeling, doen ook de woord- en dansafdelingen het zeer goed. Steeds meer
leerlingen vinden ook in deze richtingen de weg naar de academie: 103 in de woordrichting en 265
leerlingen in de dansrichting. Een belangrijk nieuw initiatief in onze dansafdeling is de jongensklas in
de lagere graad. Heel wat leerlingen combineren ook verschillende artistieke opleidingen die onze
academie aanbiedt.
Deze cijfers bevestigen de absolute waarde van het Deeltijds Kunstonderwijs in onze regio. De stad
Zottegem mag hier terecht fier op zijn.
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Ridderzaalconcerten seizoen 2016-2017
De “Ridderzaalconcerten” zijn een initiatief van de Stedelijke Academie Muziek Woord Dans Zottegem,
het filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC De Kluize.
De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en zeer gesmaakte kamermuziekconcerten in
de stemmige Ridderzaal van het Egmontkasteel in Zottegem. Sinds 2014 wordt dit initiatief uitgebreid
met twee concerten in GC De Kluize te Oosterzele.
Met deze aperitiefconcerten wil de academie haar aandacht vestigen op haar maatschappelijke en
culturele rol in de stad Zottegem, de gemeente Oosterzele en in de ruimere regio. Zij richt zich op een
divers publiek van jong én oud waarbij klassiek en modern repertoire op een frisse en toegankelijke
manier worden gebracht.
Ieder concert wordt uitgewerkt door een of meerdere leraren, allen ervaren professionele musici. Zij
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stellen een programma van een uur voor. Achteraf wordt een receptie aangeboden door de stad
Zottegem of de gemeente Oosterzele.
Zondag 5 februari om 11, Ridderzaal Zottegem: Duobaan en Marieke De Maré
Duobaan is het duo van Barbara Ardenois, accordeonist, en Anneleen De Causmaecker, beeldend
kunstenaar. Voor dit programma werken ze samen met Marieke De Maré, woordkunstenaar. Het wordt
een voorstelling met muziek, woord en beeld.
Rollende knikkers, retroprojectoren waarop een plantje gelamineerd wordt, een dia van een vrouw en
een gele bal, stuiterende pingpongballetjes, lucht, en hoe dat klank wordt in een accordeon en een
verhaal, muzikaal verbeeld.
Zondag 15 januari om 11 uur, GC De Kluize Oosterzele: Laure Van Wanzeele en Lester Van
Loock
Laure en Lester vormen sinds september 2016 een pril duo. Het aperitiefconcert wordt hun eerste concert samen. Zij brengen o.a. één van de allermooiste liederencycli uit de liedkunst, “Frauenliebe und
Leben”. Prachtige muziek van de hand van Robert Schumann op gedichten van Adelbert de Chamisso.
Soms bezonken en contemplatief; dan weer hartstochtelijk en heel poëtisch van sfeer. Verder brengen
ze een Franse, eerder onbekende cyclus “Chansons de Monsieur Bleu”, gecomponeerd door Manuel
Rosenthal. In het tweede deel van het aperitiefconcert komt het operarepertoire meer aan bod. Van
Händel tot Mozart en Bizet. Een programma om naar uit te kijken.

Totaalproject Muziek Woord en Dans door leerlingen hogere graad:
Lang en Gelukkig
Lang en Gelukkig is een warme lappendeken van slapstick, conference, sing-a-long en magische transformaties. De sprankelende voorstelling is een verzameling van klassieke sprookjes en een parade aan
bekende sprookjesfiguren. Maar niets is wat het lijkt. Assepoester wordt gekleineerd door haar boze
stiefzussen Paris en Hilton, Roodkapje heeft een relatie met een boze wolf met imagoproblemen en
prins Roderick wordt door zijn moeder uitgehuwelijkt.
Alle ontwikkelingen komen tot een climax op het Grote Bal. Het publiek in de zaal hoeft allesbehalve
stil te zijn: jong én oud mag meezingen, de helden op het toneel waarschuwen voor dreigend gevaar
(“Kijk uit, achter je!”) of eindeloos kibbelen met gemene snoodaards... Wees gewaarschuwd: theatraal
vuurwerk, spectaculaire acts of heerlijk flauwe grappen worden niet geschuwd!
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Onze drie afdelingen, muziek, woord en dans, spelen
elk een voorname rol in dit totaalproject: alle instrumenten
uit de academie zijn vertegenwoordigd, er is klassieke
en hedendaagse dans en de
leerlingen woord hanteren
virtuoos alle mogelijke stijlen.
Vrijdag 10 maart 2017 om
20u00 en zaterdag 11 maart
2017 om 15 uur
GC De Kluize
Sportraat 3, 9860 Oosterzele
Info & tickets: www.gcdekluize.be // toegang: 8 euro/ -19j: 6 euro
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Leerlingen
We sluiten dit schooljaar de inschrijvingen af met 824 studenten. Een ex aequo in vergelijking met vorig
schooljaar. De hogere en middelbare graad gaat erop vooruit, vooral de opties schilderkunst, tekenkunst en digitaal beeldende kunst zitten in de lift. De lagere graad koelt lichtjes af van het recordaantal
inschrijvingen vorig jaar.

Studiereis Den Haag
Op zaterdag 10 december 2016 trekt SABK met de hogere graad naar Den Haag. Het Gemeentemuseum toont ‘sculptuur in de 20ste eeuw’ en een overzicht van het werk van de Amerikaanse kunstenares Alice Neel (1900-1984). In de namiddag bezoeken we in het nieuwe museum Voorlinden
Wassenaar de eerste collectiepresentatie. Er loopt een overzichtstentoonstelling van abstract schilder
Ellsworth Kelly (1923-2015) maar ook de architectuur en de omgeving van het museum zijn meer dan
een bezoek waard.
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Tentoonstelling
Nog tot 17 december loopt een tentoonstelling samengesteld door Kevin Vanwonterghem en Stijn
Eeckhout, beide beeldend kunstenaar en leerkracht aan de academie. Ze brengen het werk samen van
enkele jonge kunstenaars uit verschillende disciplines. Jonge kunstenaars die weliswaar hun sporen
reeds verdienden met een opmerkelijk oeuvre.
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Nieuwjaarsreceptie
Op dinsdag 10 januari om 18.30 nodigen we studenten en personeel uit om te klinken op 2017. Met
een hapje en een drankje zetten we feestelijk een nieuw creatief jaar in.
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Dag van de Academies

Op 18 februari 2017 zet een gezamenlijke werkgroep van Codibel (beeldende kunst) en VerDI (muziek,
woord en dans) de traditie van de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs verder onder een nieuwe naam:
Dag van de Academies. Ze zet daarvoor in de verschillende cultuurhuizen provinciaal een toonmoment
op, zoals in de Singel te Antwerpen, de Vooruit te Gent en andere centra waar die dag promotie kwalitatief getoond kan worden.
Oost-Vlaanderen plaatst zich in de kijker met een ludieke show in kunstencentrum Vooruit Gent. In
deze show tonen de academies van de provincie zich van hun beste kant via nieuwe media, reporters
ter plaatse en live acts.
SABK Zottegem zet de deuren open van 13.30 tot 17 uur. De ateliers zijn vrij te bezoeken, kinderen
kunnen deelnemen aan verschillende workshops en in het academiecafé kan men rustig napraten.
PN
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Stadsbibliotheek
Tentoonstelling ‘Water in de wereld’
De voorbije maanden stond in verschillende Oost-Vlaamse bibliotheken een kleine fototentoonstelling opgesteld met als thema ‘Water in de wereld’ van Protos vzw.
Als ngo voor ontwikkelingssamenwerking wil Protos bij het publiek aandacht vragen voor het feit dat
een groot deel van de wereldbevolking nog niet over drinkbaar water of een latrine/toilet beschikt.
In bib Zottegem is de tentoonstelling nog te bezichtigen tot 18 december 2016 tijdens de openingsuren (2de verdieping).

Boekenverkoop Regiobibliotheek Route 42 op zaterdag 28 januari 2017
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de zes bibliotheken van Route 42 op zaterdag 28 januari
2017 een grote boekenverkoop met afgevoerde werken uit de bibliotheken van Geraardsbergen,
Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.
Vanaf 9 uur opent zaal Bevegemse Vijvers in Zottegem de deuren.
Het aanbod wordt keurig onderverdeeld in jeugdboeken, fiction en non-fiction voor volwassenen,
tijdschriften, cd’s en dvd’s.
Zowel boeken- als muziekliefhebbers kunnen deze zaterdag mooie koopjes doen!
Zaterdag 28 januari 2017 Bevegemse Vijvers, 9-12 uur en 13-16 uur, toegang gratis
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Stadsbibliotheek
Jeugdboekenweek wordt Jeugdboekenmaand in 2017!

Van 1 tot 31 maart 2017 zullen boeken en leesplezier meer dan ooit in de kijker staan.
Omdat leesplezier niet stopt op 12 jaar - integendeel zelfs - wordt ook de doelgroep uitgebreid met
de 12- tot 15-jarigen. Iedereen tussen 3 en 15 jaar kan dus volop meevieren.
Het thema is intussen bekend. Onder de noemer ‘M/V/X’ zullen we het hebben over jongens en
meisjes, gender, rolpatronen en stereotypen. Bestaan er typische jongens en meisjes? En bestaan
er dan ook ‘echte’ jongens- en meisjesboeken? Houden alle meisjes van roze en prinsessen? En
alle jongens van draken en ridders? Wat betekent het om jongen of meisje te zijn? Wat als je je
geen van beide of net allebei voelt? Dat, en veel meer, in boeken natuurlijk. Want jeugdliteratuur
biedt jonge lezers en al wie met boeken aan de slag wil gaan een schat aan verhalen, veel stof tot
nadenken en uitgelezen kansen om hokjes te doorbreken!
Tijdens de Jeugdboekenweek komen verschillende jeugdauteurs op bezoek in de bibliotheek. De
schrijvers brengen een aangepast programma rond het thema van de Jeugdboekenweek voor de
leerlingen van het Zottegemse basisonderwijs.
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Meer info: www.jeugdboekenweek.be
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Museum voor folklore
Museum zoekt oude mannequinpop
Voor het presenteren van een damespakje is het Museum voor Folklore al geruime tijd op zoek
naar een oude mannequinpop met staander.

Het mantelpakje is van 1860 en bestaat uit een lange zwarte rok, een zwart vestje dat volledig is
bezet met pareltjes en een bijpassend hoedje.
Omdat we het jammer vinden om deze stukken, die nog in perfecte staat zijn, op te bergen op zolder zouden we die graag permanent tentoonstellen.
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Bent u in het bezit van een oude paspop en wilt u deze in bruikleen geven of schenken aan het
museum gelieve een seintje te geven.
Ook mannequinpoppen voor kinderkledij zijn welkom.
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
AB
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Nieuwe locatie Centrum voor Streekgeschiedenis
Het Centrum voor Streekgeschiedenis verhuisde van de Nieuwstraat naar de Markt. Samen met
de dienst Toerisme is het documentatiecentrum in het stadhuis gehuisvest. Beide diensten zullen
voortaan niet alleen elkaar aanvullen maar versterken.
Erfgoed heeft heel wat kapstokken die het toeristisch aanbod kunnen versterken. Peter De Wilde,
administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, omschrijft het als volgt: “Erfgoed is een essentieel bestanddeel van onze leefomgeving. Het geeft kleur, inhoud en identiteit aan dorpen, steden
en regio’s. Het wordt dan ook bewust en onbewust gekoesterd door lokale bewoners en speelt de
hoofdrol in ‘bestemmingspromotie’. Erfgoed heeft daardoor ook onmiskenbaar toeristisch potentieel”.
De Dienst Toerisme en het Centrum voor Streekgeschiedenis worden het aanspreekpunt voor zowel de lokale bewoner als voor de tijdelijke bezoeker.
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Cultureel erfgoed
In het Centrum voor Streekgeschiedenis wordt het cultureel erfgoed van onze streek bewaard. Dit
is de erfenis van onze voorouders, hun verhalen, hun taal, hun gebruiken. Deze hebben een plaatselijke streekwaarde en vormen het geheugen van onze stad, regio.
Wat kan je vinden in het Centrum voor Streekgeschiedenis?
Naslagwerken, publicaties, tijdschriften, het weekblad De Beiaard vanaf 1967 tot vandaag, kaarten,
fotomateriaal, affiches, private archieven, persknipsels, doodsprentjes en -brieven, de Parochieregisters en registers Burgerlijke Stand van voor 1900.
Al deze informatiedragers worden niet alleen bewaard maar ook toegankelijk gemaakt voor het
publiek. Dagelijks worden er drie grote databanken aangevuld.
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U kunt zoeken in de catalogi
Voor boeken, tijdschriften of kaarten in ons bezit: zoek op www.bib.zottegem.be .
De inventaris van de (privé)archieven in ons bezit vindt u in de Archiefbank Vlaanderen
www.archiefbank.be
Daarnaast beschikken we inmiddels over een grote databank met gedigitaliseerd beeldmateriaal.
Deze databank is momenteel enkel ter plaatse te raadplegen.
Praktisch
Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1
Openingsuren: iedere werkdag na afspraak tussen 9 en 12 en 14 en 16 uur,
Tel.: 09 364 64 57 – 09 364 64 58 ; e-mail: cvs@zottegem.be

Op de koffie - Zoete herinneringen
Vrijdag 9 december 2016 van 14 tot 17 uur – Lokaal Dienstencentrum (ingang Arthur Gevaertlaan)
In navolging van de succesvolle erfgoeddag roepen wij samen met
het Lokaal Dienstencentrum het ritueel ‘op de koffie’ terug tot leven:
We schenken koffie op de oude manier, bakker Walter Serbruyns
haalt die dag nogmaals zijn recepten boven en laat ons proeven van
zijn ‘pendelaartje’. Deze lekkernij werd in 1994 door de Zottegemse
bakkersgilde verkozen tot streekgerecht.
Het is een koekje dat gebruikt kan worden bij recepties of als tussendoortje. Voor het recept inspireerde Walter Serbruyns zich op
het station als hoeksteen in de ontwikkeling van Zottegem. Sinds
het einde van de 19e eeuw zorgde de spoorweg voor het ontstaan van een commercieel- en dienstencentrum. Na de Tweede
Wereldoorlog werd Zottegem het belangrijkste pendelcentrum van
Zuid-Oost-Vlaanderen. Zonder het station zou Zottegem nooit geweest zijn wat het nu is.
Geniet naast koffie ook van onze erfgoedprojectie. In de videomontage ‘Zoete herinneringen’: gaan we op zoek naar het lievelingsgebak, feestgebak en recepten uit grootmoeders keuken. Kijk en
luister mee naar hoe voornamelijk Zottegemnaren herinneringen
ophalen aan het eten van vroeger’.
Toegang gratis
Graag reserveren via 09/ 364 56 95 of ldcegmont@ocmw.zottegem.be
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Cultuurwerking Sotteghem en Centrum voor Streekgeschiedenis
organiseren Paleografielessen
Oude handschriften, ze zien eruit als doktersbriefjes. Maar hun inhoud is oneindig veel interessanter, zij herbergen intriges, avontuur, romantiek, wanhoop, enthousiasme…
Wie graag op zoek gaat naar de mens achter de stoffige geschiedenisboeken, wordt er al gauw
mee geconfronteerd, maar stoot daarbij op een reeks moeilijkheden.
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Brief van Lamoraal, graaf van Egmont
Cultuurwerking Sotteghem en het Centrum voor Streekgeschiedenis slaan de handen in elkaar en
willen geïnteresseerden wegwijs te maken in de wereld van het oude handschrift.
Er worden twee lessenreeksen van telkens zes lessen georganiseerd, die zullen doorgaan in de
Raadzaal van het oude Stadhuis, Markt 1.
Elke les vangt aan om 20.30 uur en eindigt om 22.30 uur.
De eerste lessenreeks zal plaatsvinden op de dinsdagavonden 17 en 24 januari, 7 en 21 februari
en 14 en 28 maart.
De tweede lessenreeks volgt dan op de dinsdagavonden 19 september, 3 en 17 oktober, 14 en 28
november en 5 december.
Het is de bedoeling dat de cursisten in elk van die lessen samen twee teksten gaan lezen en “transcriberen” (overschrijven in hedendaags schrift, zo mogelijk beter leesbaar dan het origineel…)
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Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven of extra inlichtingen inwinnen via email aan olivier.van.
rode@pandora.be.
Elke reeks van zes lessen kost 25 €, waarin het cursusmateriaal begrepen is, bestaande uit kopieën van de teksten.
FU
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Toerisme
De Vlaamse Ardennen: vanaf 2017 dé wandelregio van Vlaanderen
Uitstekend nieuws voor wie graag wandelt: vanaf de zomer van 2017 moet de Vlaamse Ardennen
dé wandelregio van Vlaanderen worden. Om die ambitie te realiseren, werkt Toerisme Oost-Vlaanderen hard aan de uitbreiding van de wandelmogelijkheden in de regio.

Uw eigen wandelroutes à la carte uitstippelen in de Vlaamse Ardennen kan al sinds 2010 op het
wandelnetwerk Getuigenheuvels (in de driehoek Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen) en sinds 2014
op het Oost-Vlaamse gedeelte van het wandelnetwerk Pajottenland (Geraardsbergen en Ninove).
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Vanaf midden 2017 komen er twee nieuwe wandelnetwerken bij: Zwalmvallei (in de gemeenten
Oudenaarde, Horebeke, Zwalm, Zottegem en Brakel) en Bronbossen (in de gemeenten Brakel,
Lierde en Geraardsbergen). Het bestaande netwerk Getuigenheuvels wordt herwerkt, en het
Oost-Vlaamse deel van het wandelnetwerk Pajottenland wordt geïntegreerd in het nieuwe wandelnetwerk Bronbossen. Alle netwerken zullen op elkaar aansluiten: handig voor wie graag een
wandelvakantie van een paar dagen wil plannen in de Vlaamse Ardennen.
Bij de realisatie van de nieuwe wandelnetwerken hoort natuurlijk het plaatsen van bewegwijzering.
Ook in uw stad zal u binnenkort overal palen en borden in het landschap zien verschijnen. Ondervindt u hinder van een geplaatste paal? Contacteer dan de routedokter van Toerisme Oost-Vlaanderen via routedokter@oost-vlaanderen. Hij/zij zoekt graag samen met u naar een oplossing.
Voor meer info over de nieuwe wandelnetwerken: surf naar www.tov.be/nieuwenetwerken.
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Stedelijk jeugdcentrum De Muze
Activiteiten tijdens alle schoolvakanties
Ook in 2017 wil de jeugddienst activiteiten aanbieden tijdens alle schoolvakanties, beginnen met
grabbelpasactiviteiten in krokusvakantie. Tijdens de paasvakantie kan je dagelijks zowel op het
speelplein terecht als in de Muze voor grabbelpasactiviteiten. De jeugddienst organiseert ook jaarlijks enkele evenementen voor jong & oud, zet zeker deze voor dit voorjaar al in je agenda.
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Voorjaar
10 tot 12 februari – weekend animatoren speelplein – verdere info volgt
Vrijdag 17 12 februari, 19.30 uur in Jeugdhuis De Muze – Bingoavond en verkiezing nieuw bestuur
jeugdraad
Krokusvakantie
Maandag 27 februari - Grabbelpas – 14 tot 17 uur
Dinsdag 28 februari – Grabbelpasuitstap – meer informatie volgt
Woensdag 1 maart – Grabbelpas – 14 tot 17 uur
Donderdag 2 maart Grabbelpas – 14 tot 17 uur
Vrijdag 3 maart – Grabbelpas – 14 tot 17 uur
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Stedelijk jeugdcentrum De Muze
Paasvakantie
3 tot 7 april - Dagelijks speelpleinwerking en grabbelpasactiviteit
10 tot 14 april - Dagelijks speelpleinwerking en grabbelpasactiviteit
Openspelendag
17 april, Paasmaandag, 13.30 tot 18 uur
Cultuurkaravaan
zondag 18 juni, 13 tot 18 uur

Begin 2017 start de online ticketverkoop voor grabbelpas & speelpleinwerking
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Via de website www.jonginzottegem.be kan je terecht in onze webshop. Nadat je bent aangemeld,
kan je inschrijven per halve/dag voor het speelplein en/of inschrijven voor activiteiten of uitstappen
(grabbelpas en cultuurkampen).
Let op: Tickets voor het speelplein worden niet meer terugbetaald.
Indien je geen account hebt via CC Zoetegem of de sportdienst, moet je als nieuwe gebruiker
registreren. Nadien kan je zowel voor de jeugddienst, sportdienst en CC Zoetegem inschrijven en/
of tickets bestellen.
Hiervoor klik je op ‘aanmelden als nieuwe gebruiker’ waarna je de registratieprocedure doorloopt.
Als je alle verplichte vakken ingevuld heeft, ontvang je een activatiemail in je mailbox.
- 45 -

Stedelijk jeugdcentrum De Muze
Onze webshop blijft open tijdens de zomervakantie. U kan dus inschrijven tot dag zelf, let wel: bij
grabbelpas zijn de plaatsen beperkt. Uiteraard zijn tickets nog steeds te verkrijgen tijdens de openingsuren op de jeugddienst of op het speelplein. Op de website jonginzottegem.be onder “online
inschrijven” vind je een handig stappenplan om snel je tickets te bestellen. Indien je nog vragen
hebt, mag je gerust contact opnemen met de jeugddienst.

Gezocht. Speelse, creatieve, enthousiaste, grappige, gemotiveerde,
verantwoordelijke, sociale, kindvriendelijke animatoren
Gezocht. Speelse, creatieve, enthousiaste, grappige, gemotiveerde, verantwoordelijke, sociale,
kindvriendelijke animatoren.
Voor Speelplein ‘t Hemelrijk als Grabbelpas zijn wij steeds op zoek naar animatoren om onze
activiteiten te begeleiden. Ben je 16 jaar of word je 16 in 2017? Voel jij je aangesproken in de omschrijving hierboven en wil je eens proeven van ons aanbod? Neem dan zeker contact op met de
jeugddienst!
Meer info:
Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
09 367 91 98
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Jeugdconsulente – Hellen Volckaert – jeugddienst@zottegem.be
Administratie – Carine Van Den Dooren – speelplein@zottegem.be
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ZIBO

Opvang schoolvakanties
Wij voorzien tijdens de vakantieperiodes in het Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO)
elke werkdag van 7 tot 18.30 uur allerlei leuke spelletjes voor de kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
Inschrijven voor volgende schoolvakanties kan op onderstaande momenten:
- Krokusvakantie: vanaf maandag 30 januari 2017
- Paasvakantie: vanaf maandag 13 februari 2017
Opvang woensdagnamiddag
Op woensdagnamiddag is ZIBO open voor alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar
vanaf het sluiten van de school tot 18.30 uur. Kinderen uit alle basisscholen in Zottegem worden
door ons opgehaald ’s middags op hun school en naar ZIBO gebracht voor een leuke namiddag.
Opvang dommelklasje ’t Droomwolkje
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag voorzien wij speciaal voor de allerkleinsten opvang in ’t Droomwolkje. In een warme en geborgen sfeer van de opvang kunnen de kindjes
na een drukke voormiddag op school een middagdutje komen doen. We gaan de kinderen ’s middags ophalen aan de school na hun middagmaal. Nadat ze even geslapen hebben en uitgerust zijn,
mogen zij vrij spelen in de opvang en is er ook een lekker vieruurtje voor de kindjes. Er is opvang
voorzien tot 18.30 uur in ZIBO.
Instapdata schooljaar 2016-2017:
- 4 januari 2017
- 1 februari 2017
- 15 februari 2017
- 11 april 2017
- 9 mei 2017
Kostprijs ZIBO
1/3de dag opvang (minder dan 3 uur): 4,00 euro
Halve dag (tussen 3 en 6 uur): 6,00 euro
Ganse dag (meer dan 6 uur): 12,00 euro
Dommelklasje: 3,50 euro (inclusief vervoer en vieruurtje)
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Contact
Lotte Beernaert, Kloosterstraat 40B - 09 360 24 86 - zibo@zottegem.be - www.zottegem.be/zibo
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Openingsuren zwembad (buiten schoolvakanties)
maandag:
		
		
		

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

dinsdag:
		
		
woensdag:

7.30 – 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
15 – 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 – 21.30 uur
14 – 20 uur

donderdag:
		
		

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

vrijdag:
		
		
		

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

zaterdag:

14 – 17 uur

zondag:

8.30 - 12.30 en 14 – 17 uur

* geen baantjeszwemmen tijdens de schoolvakanties
Effectieve zwemtijd is tot het sluitingsuur.
Toegang tot het zwembad tot 30 minuten voor sluitingstijd.
Schoolvakanties (uitgezonderd juli en augustus): van 14 uur tot gewoon sluitingsuur.

Gewijzigde openingsuren zwembad
Het zwembad zal gesloten zijn op:
• zaterdag 17 december 2016: zwemwedstrijd zwemclub First
• zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 december 2016: kerstperiode
• zaterdag 31 december 2016 en zondag 1 , maandag 2 januari 2017: eindejaarperiode
• zondag 16 april 2017: Pasen
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Sportkampen 2017
Ook in 2017 organiseert de stedelijke sportdienst i.s.m. de Zottegemse sportclubs tal van sportkampen. Een leuke, sociale en vooral sportieve vakantie voor alle kinderen & jongeren uit Zottegem en
omstreken. Begeleiding wordt voorzien door gediplomeerde én ervaren jeugdsportbegeleiders. Als
uw zoon/dochter de smaak te pakken heeft kan hij of zij zich verder ontwikkelen in een Zottegemse
sportclub. Een gratis voor- en naopvang zorgt ervoor dat de papa’s en mama’s ook een leuke vakantie en/of leuke werkweek kunnen beleven.
Het boekje van de sportkampen zal in de loop van januari 2017 kenbaar gemaakt worden via de
stedelijke website en Facebook pagina van Sportdienst Zottegem. Inschrijven kan via de stedelijke
webshop.
- 48 -

sport
Interesse om sportkampen te begeleiden als vakantiejob? Dat kan. De stedelijke sportdienst zoekt
jaarlijks tal van jobstudenten en sportmonitoren om de sportkampen mee te ondersteunen. Daarnaast zijn er ook jobstudenten nodig om de voor- en naopvang van de sportkampen te begeleiden.
De vacatures komen in de loop van het voorjaar 2017 online op de stedelijke website. Hou eveneens de Facebook pagina van de sportdienst in de gaten.

Zwemlessen
Start nieuwe lessenreeks:
maandag 9 januari 2017
dinsdag 10 januari 2017
woensdag 11 januari 2017
donderdag 12 januari 2017
zaterdag 14 januari 2017
Inschrijven voor de nieuwe lessenreeks is mogelijk vanaf maandag 12 december 2016. Inschrijven
kan via de webshop van Stad Zottegem: http://webshop.zottegem.be
Benieuwd naar de data waarop de lessen doorgaan of het praktische verloop van de lessenreeks?
Neem dan zeker een kijkje op onze website: www.zottegem.be/sport-recreatie
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Sport Na School (SNS)
Met Sport Na School kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs deelnemen aan een brede waaier aan sporten. Het volledige aanbod is beschikbaar aan een zéér democratische prijs.
Voor 30 euro kunt u van 6 februari tot 19 mei 2017 aan alle
activiteiten deelnemen. Daarbovenop: met één SNS-pas kan je
in alle steden terecht waar SNS wordt aangeboden (Zottegem,
Oudenaarde, Ronse, Gent, Aalst,…).
Inschrijven kunt u via de leerkrachten LO op school, of via www.sportnaschool.be
Het volledige schema vindt u op de stedelijke website (gedeelte sport/recreatie).
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Redderscursus

Via de opleiding Hoger Redder kunt u het brevet van Basisredder behalen of het brevet van Hoger
Redder. De basisredder kan enkel aan de slag in zwembaden die max. 1,40m diep en max. 100m²
groot zijn. Voor alle andere zwembaden en openluchtzwemgelegenheden is het brevet van Hoger
Redder vereist (Vlarem).
Toelatingsvoorwaarden
Basisredder
• min. 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start
• 200m kunnen zwemmen
Hoger Redder
• min. 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start.
Op zaterdag 7 januari 2017 start de nieuwe redderscursus. Deze cursus gaat over 14 weken en
bestaat uit 60 uren (theorie & praktijk). Kostprijs: 230 euro.
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Inschrijven
Contacteer Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool: https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/
Meer info over deze cursus
Contacteer Redfed - De Vlaamse Reddingsfederatie: http://www.redfed.be
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Like onze Facebookpagina
Blijf op de hoogte van de verschillende evenementen, laatste nieuwtjes, foto’s,… via onze Facebookpagina. Via volgende link kunt u onze pagina liken: https://www.facebook.com/sportdienst.
zottegem

Voor alle inlichtingen of reservaties
Stedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1 - tel. 09 364 53 20 - fax. 09 361 15 47
e-mail: sportdienst@zottegem.be

December 2016

BC/RD/JZ
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Ontwikkelingssamenwerking
Neos en Trias

Neos is een hecht netwerk van ondernemende senioren. En omdat solidariteit hoog in het vaandel
van Neos staat willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen voor de kansarmen. Niet alleen in
Vlaanderen, maar ook in de derde wereld.
Hiervoor werken we samen met Trias, de specialist ter plaatse. Trias werkt via lokale partnerorganisaties in dertien landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië en stimuleert lokaal ondernemerschap
opdat kansarme ondernemers uit de spiraal van armoede kunnen klimmen. De internationale solidariteit van Neos kwam de voorbije drie jaar tot uiting in het uitwisselingstraject met Ecuadoraanse
ondernemers.
Dit persoonlijk verhaal heeft de bedoeling om de lezer wat meer toelichting te geven over de samenwerking van Neos met Trias.
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Vandaag fungeer ik als nationaal voorzitter bij Neos en vanuit die functie zetel ik ook in de Raad
van Bestuur van Trias.

Chris De Saveur, nationaal voorzitter Neos vzw, in gesprek met señora Rosa Guamán
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In 2013 kreeg ik de opdracht om mee op studiereis te gaan naar Ecuador om een nieuw ontwikkelingsproject vaste vorm te geven. Wat een ervaring.
Voor je vertrekt, lees je al een en ander, hoor je heel wat verhalen en dan ter plaatse word je geconfronteerd met de ruwe realiteit.
Tijdens mijn bezoek aan enkele landbouwcoöperaties was ik getuige van de stille maar zeer efficiënte kracht waarmee de medewerkers van Trias in Riobamba die landbouwcoöperaties begeleiden
en de landbouwers inspireren. Ik zag de fierheid van landbouwers die met zeer beperkte middelen positieve resultaten bereiken. Samen sterk is geen ijdele gedachte voor die indígenas, zoals
men de plaatselijke indianenbevolking noemt. Ik voelde hun hunker naar vorming en opleiding. Ik
luisterde naar de verhalen van hun onwrikbaar geloof in hun indianencultuur. Ik hoorde hun diep
respect voor de begeleiding van Trias. Ik las op hun dankbare lippen: “Blijf in ons ondernemen
geloven”.
Met deze rijke ervaring trok ik naar Neos om verslag uit te brengen. In heel mijn betoog liep slechts
één rode draad: Vorming en opleiding.
Daarom blijft Neos de komende jaren vooral projecten ondersteunen die gericht zijn op vorming
en opleiding van ondernemers.
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Señora Rosa Guamán fungeert als boegbeeld voor ons nieuw project. Zij staat op de barricaden
voor haar indígenas en zij maakte mij heel stil toen ze zei: “Het is niet met aalmoezen dat je de
armoede oplost, maar geef onze mensen vorming en opleiding.”
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Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van
het Sociaal Verwarmingsfonds
Over welke brandstof gaat het
Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het
vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas
aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).
De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.
Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst
• Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering.
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk
is aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste1.
Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
o wanneer het huishouden geniet van het OMNIO-statuut;
o wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon
(met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
o wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut.
•

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten
laste1.
Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van
de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

•

Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform
de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art.
1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een
netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan €
3.120,00.

1

Hoeveel bedraagt de toelage
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20
cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs,
hoe hoger de tussenkomst.
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Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.
Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het
Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210,00 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te
hebben op de forfaitaire toelage.
Hoe vraagt u de toelage aan
Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.
Het OCMW zal nagaan:
• of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
• of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen;
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•
•

of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres
waar u gewoonlijk verblijft;
of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen; uw inkomensgegevens en die van de
leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal u volgende documenten vragen
• In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van
de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
• Indien u behoort tot categorie 1:
- uw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale
uitkering, …).
• Indien u behoort tot categorie 2:
- uw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen
sociale uitkering, …).
• Indien u behoort tot categorie 3:
- uw identiteitskaart,
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van
de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
Waar vindt u meer informatie
- In het Sociaal Huis Zottegem, Deinsbekestraat 23, iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur en ook op
donderdagavond van 17 tot 19 uur,
- op www.verwarmingsfonds.be ,
- op het gratis nummer 0800/90 929

Weet u wat meeroken met kinderen doet
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Binnen roken is nooit oké
Rook buiten
Doe het voor je kinderen
Iedereen weet ondertussen dat tabaksrook niet gezond is en zeker niet voor kinderen. Toch is het
niet altijd makkelijk om je kinderen zonder rook te laten opgroeien. Als u rookt, doet u vaak uw best
om uw kinderen zo min mogelijk in de rook te laten zitten. Zoals roken onder de dampkap, bij een
open raam gaan staan of in een andere ruimte roken. Uit onderzoek blijkt echter dat dit kinderen
niet voldoende beschermd. Binnen roken is namelijk nooit oké, zelfs niet met het raam open. Er
komen nog steeds te veel schadelijke rookdeeltjes naar binnen. En meeroken is altijd gevaarlijk,
zeker voor kinderen, die extra kwetsbaar zijn.
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Op www.nooitbinnenroken.be ziet u hoe de schadelijke rookdeeltjes zich over het hele huis verspreiden, zonder dat je er iets van merkt. Hoe de kinderen ze binnenkrijgen en wat de gevolgen
zijn. Met een korte quiz kunt u uw eigen kennis testen.
Waarom zijn kinderen extra kwetsbaar
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke deeltjes in tabaksrook omdat hun longen en afweersysteem pas volledig ontwikkeld zijn als ze tiener zijn. Kinderen hebben kleinere luchtwegen
en ademen sneller dan volwassenen, waardoor ze meer giftige stoffen opnemen.
Zelfs de kleinste hoeveelheid tabaksrook is erg schadelijk. De cijfers op www.nooitbinnenroken.
be liegen er niet om: er zitten meer dan 4.000 giftige chemische stoffen in en minstens 70 van die
stoffen kunnen kanker veroorzaken.
Kinderen worden er ziek van
Ook als de rook weg is, zijn die schadelijke stoffen nog altijd in huis. Ze hangen lang in de lucht en
daarna zetten ze zich overal op vast. Je ziet ze niet en je ruikt ze niet, maar 68.000 kinderen krijgen
ze nog elke dag binnen. Ze worden er ziek van en hebben meer kans op astma, longontstekingen,
oorontstekingen, bronchitis, hoesten en piepende ademhaling. Kinderen zijn sneller buiten adem
en baby’s hebben meer kans om te sterven aan wiegendood.
De boodschap is duidelijk
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Voor informatie, tips en advies: www.nooitbinnenroken.be
Meer info rond gezondheid en milieu, zie www.gezondheidenmilieu.be
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PWA operationeel tot 30 juni 2017
De Wet van 30 maart 1994 verplichtte elke gemeente een PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) op te richten. Het PWA van Zottegem werd operationeel op 28 november 1995.
Het PWA werkt met langdurig werklozen. Deze mensen zijn bereid tegen een kleine vergoeding een
aantal activiteiten uit te oefenen waarvoor het aanbod in het reguliere arbeidscircuit onbestaande of
onvoldoende is. Mits een zekere flexibiliteit, vanwege de PWA-gebruiker én de PWA-werknemer,
leidt dit tot een succesvol resultaat.
Naast de traditionele activiteiten (kleine klusjes, klein tuin- en ander onderhoud, hulp bij schoolopvang, onderhoud gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen, markttoezicht) is er over de
jaren heen geprobeerd specifieke eigen activiteiten op te starten. Vandaag de dag doen een groot
aantal inwoners van Zottegem eveneens een beroep op het PWA voor sneeuwruimen, het poetsen
van graven en natuurlijk niet te vergeten de ouderengezelschapsdienst. Deze dienst kent een groot
succes en op die manier draagt PWA zijn steentje bij tegen de vereenzaming in de maatschappij.
Door de 6e Staatshervorming, waardoor het PWA sinds 1 juli 2014 niet meer onder het gezag van
RVA staat, maar ondergebracht is bij VDAB, was al lang duidelijk dat grote veranderingen stonden
te gebeuren.
Volgend jaar, met name 2017 wordt dan ook hét jaar van de verandering. Het PWA blijft operationeel onder zijn huidige vorm tot 30 juni 2017. Met andere woorden, voor PWA-werknemers én
PWA-gebruikers verandert er niks tot die datum.
Vanaf 1 juli 2017 verdwijnt PWA en zal ‘Wijk-werken’ op de voorgrond treden. Over dit nieuwe
instrument is tot op heden enkel een conceptnota verspreid. De krijtlijnen zijn vastgelegd maar de
verdere uitwerking dient nog te gebeuren. Dit betekent dan ook dat er nog steeds een grote onduidelijkheid blijft bestaan. Wel weten we dat twee basisgegevens overeind zullen blijven: kleinere
werkjes of activiteiten waarvoor geen of slechts beperkte belangstelling bestaat vanuit het normale
arbeidscircuit én langdurig werklozen.
Zoals reeds eerder aangegeven kan u tot 30 juni 2017 een beroep blijven doen op het PWA.
Dankzij de vele werkwillige PWA-werknemers is het PWA in Zottegem uitgegroeid tot een waar
succesverhaal. Niettegenstaande de nakende veranderingen zullen wij ervoor zorgen dat deze
dienstverlening tot de laatste dag met dezelfde zorg zal georganiseerd worden.
Hieronder vindt u nogmaals een overzicht van de aangeboden activiteiten :
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Thuishulp
• grote kuis (kelders, zolders,...) kuisen van zolderingen ;
• kleine herstellings- en onderhoudswerken aan een door de gebruiker bewoonde woning die
vaklui weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang ervan ;
• bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de
vakantie) indien er plaatselijk geen dierenasiel is ;
Hulp bij klein tuinonderhoud
• spitten, zaaien en planten in de tuin ;
• maaien van grasperken ;
• opkuisen en onderhouden van bloemenperken ;
• snoeien van hagen, rozenstruiken ;
• ruimen van sneeuw of bladeren.
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Hulp bij de bewaking of begeleiding van zieken en kinderen, evenals bewaking of begeleiding van kinderen
• kinderopvang ten huize van de ouders ;
• voor- en naschoolse kinderopvang ;
• -begeleiding van kinderen naar ontspannings-, sport, culturele of schoolactiviteiten ;
• -inhaallessen
Bewaking of begeleiding van zieken
• oppas van zieken of gehandicapten (bijv.tijdens een korte afwezigheid van gezinsleden) ;
• vergezellen van zieken of gehandicapten bij een doktersraadpleging ;
• boodschappen doen voor deze personen.
Ouderengezelschapsdienst
• samen wandelen, fietsen
• occasionele hulp bij nemen van maaltijd
• samen koffie drinken
• uit de krant voorlezen, kaarten
• samen boodschappen doen
• ophalen van medicatie bij de apotheker
Het PWA-kantoor is gesloten vanaf 26 december tot en met 6 januari, maar blijft voor sneeuwruimen (enkel en alleen voor sneeuwruimen) wel telefonisch bereikbaar op het nummer 0478
122 689, ook ’s avonds en tijdens de weekends.
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Voor alle verdere inlichtingen kan u zich wenden tot het PWA-kantoor, Deinsbekestraat 25A, iedere
werkdag van 9 tot 11.30 uur, bij PWA-diensthoofd Ilse Van Herzeele, telefoon 09 364 57 48 of per
e-mail: ilse.vanherzeele@vdab.be.
ADS
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Uit in Zottegem
Kalender
December
dinsdag 6
		

CinéLocal: Spotlight
CC Zoetegem, zaal Rethorica, 20 uur

donderdag 8
		
		
		
		

!!! Ieder zijn goesting !? Over waarden en normen in onze verruwende
maatschappij !!!! locatie is gewijzigd
Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen
Musselystraat 26 van 14:30 tot 17 uur
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09 269 32 18

zondag 11
		
		

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

zondag 11
		

Kerstmarkt Zottegem (Centrum)
Zie p. 17

dinsdag 13
		
		
		
		

Leescafé
Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Egmont
Deinsbekestraat 23 van 14 tot 16 uur
Inlichtingen: Lokaal Dienstencentrum Egmont,
saskia.desmet@ocmw.zottegem.be, 09 364 56 95

dinsdag 13
		

CinéLocal: Des nouvelles de la planète Mars
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

zaterdag 17
		
		

’t Arsenaal (Chris Lomme, Sophie Derijcke, Marlies Bosmans) –
Het Kraken van de maan
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

zondag 18
		

De Piepkes – Manifeest
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 15 uur

zondag 18
		

Kerstmarkt Zottegem (centrum)
Zie p. 17

dinsdag 20
		

CinéLocal: The Hateful Eight
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

woensdag 21
		
		
		

Jenevertocht
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Gentse Steenweg 307 van 8 uur tot 17 uur
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21

maandag 26
		
		
		

Wafelentocht
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Bevegemsevijvers 1 van 8 uur tot 15 uur
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21
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Januari
donderdag 5
		

Sterzingen
Zie p. 18-20

vrijdag 6
		

Driekoningenviering Grotenberge
Zie p. 20

vrijdag 6
		

Carnaval Sint-Goriks-Oudenhove
Zie p. 20
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vrijdag 6
		

Carnavalbal Velzeke
Zie p. 21

zaterdag 7
		

Driekoningencarnaval Zottegem (Centrum)
Zie p. 21-22

zondag 8
		

Kindercarnaval Zottegem (Centrum)
Zie p. 22-23

zondag 8
		
		

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

maandag 9
		

Carnaval en dansnamiddag voor senioren
Zie p. 23

dinsdag 10
		

CinéLocal: King of the Belgians
Zie p. 30

vrijdag 13
		

Sarah Ferri
Zie p. 29

vrijdag 13
		

Driekoningenstoet Erwetegem
Zie p. 24

zaterdag 14
		

Driekoningenstoet Sint-Maria-Oudenhove
Zie p. 25

zondag 15
		

Popverbranding Grotenberge
Zie p. 25

donderdag 19
		

Peter De Graef & MATZER - Everybody Happy!?
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

donderdag 26
		

Veerle Malschaert & Kiki Schippers
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur
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Februari
vrijdag 3
		

Sien Eggers, Jan Hautekiet & band - Histrylogie/ God only knows
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

zondag 5
		

Ridderzaalconcert met DUOBAAN en Marieke De Maré
Zie p. 34

zondag 12
		
		

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

woensdag 15
		

Theater Oz – Het Circus van Ooit
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 15 uur

zaterdag 18
		
		
		

Henk Rijckaert - Technostress l
Organisatie: Re-Event
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur
Inlichtingen: info@re-event.be
- 60 -

Uit in Zottegem
maandag 20
		

Zilverscherm: Vincent
zie p. 31

woensdag 22
		

Epilogen, als de dood voor..
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

Maart
CinéLocal: Finding Dory
zie p. 32

donderdag 9
		

Vitalski speelt Victor Glorieux
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

zondag 12
		
		

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

vrijdag 17
		

Lady Linn & her Magnificent Seven
CC Zoetegem, zaal Rhetorcia, 20 uur

December 2016

vrijdag 3
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Goed om weten
Reni. Waterbewust bouwen dankzij regenwaterrecuperatie
Gaat u (her)bouwen en bent u verplicht een regenwaterput te plaatsen? Of wil u besparen
op uw waterfactuur door uw bestaande regentank optimaal te gebruiken? Maak dan kennis
met Reni, de nieuwe dienstverlening van FARYS.
De Reni all-in-one oplossingen gaan van een design regenton tot een uitgebreide regenwaterinstallatie die aan alle normen en eisen voldoet.
Een pakket bestaat minimum uit een filter, pomp of aftapkraantje en tank. Elk pakket
werd geselecteerd door onze experts. De regenwaterinstallatie wordt bovendien maximaal
vooraf gemonteerd en in één keer geleverd. Zo blijft het werk bij de installatie beperkt en
is de kans om fouten te maken bij het zelf plaatsen miniem.
Elk pakket wordt gratis geleverd met praktische instructies voor doe-het-zelvers. Plaatsing
is ook mogelijk, net zoals het voorvullen van de put.
Voor klanten van FARYS geldt bij een pakket met plaatsing, ook bij nieuwbouw het verlaagd btw-tarief van 6%.

reni days, happy days

Wij hebben het
systeem voor regenwaterrecuperatie dat bij u past.
Van een design regenton tot
een uitgebreide installatie
met filter, pomp en tank die
aan alle normen voldoet. Elk
pakket komt met gratis levering
en met praktische instructies
voor doe-het-zelvers. Ook
plaatsing is mogelijk.

CONTACT EN TOONZAAL:
Stropstraat 1 / 9000 Gent
09 242 58 39 / info@reni.be
De toonzaal is open van
maandag tot vrijdag,
Kies het systeem op uw
op afspraak.
maat op www.reni.be
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Vind het regenwaterpakket dat bij u past
Er zijn zeven basispakketten voor regenwaterrecuperatie in verschillende uitvoeringen.
Op www.reni.be is met de online tool het vinden van de juiste installatie kinderspel. In enkele vragen komt u uit bij het regenwaterpakket dat het meest geschikt is voor uw tuin en
huis:
• plaatsing bovengronds of ondergronds
• voor gebruik binnen- en/of buitenshuis
• in kunststof of beton
• automatisch of manueel bijvullen of overschakelen op kraanwater bij tijdelijke leegstand
van de tank
Toch liever persoonlijk advies
Dan bent u op afspraak welkom in onze showroom.
Heeft u al een regenput maar gebruikt u die niet of niet optimaal? De Reni - experts ontwikkelen ook een pakket voor u. Binnenkort bieden wij een extra oplossing voor buiten- of
binnengebruik voor bestaande regenwaterputten.
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Goed om weten
Contact en toonzaal
Reni - Stropstraat 1 – 9000 Gent – 09 242 58 39 – info@reni.be
De toonzaal is open van maandag tot vrijdag, op afspraak.

Nieuwe tool biedt oplossing en voorkomt kosten bij stroomuitval
www.eandis.be/geenstroom
Het overkomt ons allemaal wel eens: plots valt thuis de stroom uit. Met de nieuwe ‘Geen
stroom!’-toepassing kan de klant zichzelf snel voorthelpen. Het volstaat om – via de smartphone, tablet of computer – enkele vragen te beantwoorden die automatisch naar een
oplossing leiden.
•
•

In een aantal stappen helpen we de klant om – indien mogelijk – de stroom zelf weer
in te schakelen.
Als dat niet mogelijk is, vertelt de tool of het probleem aan de eigen installatie ligt, of aan
het distributienet van Eandis. Eandis kan klanten namelijk alleen helpen bij een storing
op haar distributienet, tot aan de meter. ‘Geen stroom!’ verwijst hen naar de elektricien
als het probleem te wijten is aan de eigen installatie in huis. In het andere geval kunt u
de klantendienst van Eandis contacteren voor een interventie op het net.

Doel: gemak vergroten, kosten vermijden
Dankzij ‘Geen stroom!’ hoeven klanten als eerste stap niet langer de klantendienst van
Eandis op te bellen bij stroomproblemen. De tool is erg visueel en neemt de gebruiker bij
de hand, zonder dat die technische kennis van de elektrische installatie nodig heeft. Als
dat kan, komt de klant snel zelf tot een oplossing, zonder interventie van een operator en
de kosten van een telefoongesprek.
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Wie de klantendienst van Eandis opbelt wegens problemen met de elektriciteit, doorloopt
vandaag al – samen met een operator – de verschillende stappen die ook ‘Geen stroom!’
aanbiedt. Maar de ervaring leert dat dat soms een moeilijke oefening is. Vaak vragen
klanten onnodig om de interventie van een Eandis-technieker, terwijl het probleem bij de
binneninstallatie ligt. Onze medewerkers komen op vraag van klanten jaarlijks ongeveer
3.000 keer nutteloos ter plaatse. Onze technici kunnen de klant in dat geval enkel doorverwijzen naar een elektricien. Eandis moet dan, conform de regels van de VREG (de
Vlaamse energieregulator), een verplaatsingsvergoeding aanrekenen. Dankzij een doorverwijzing naar de elektricien zal ‘Geen stroom!’ dus ook het aantal nutteloze verplaatsingen en de bijbehorende kosten voor onze klanten terugdringen.
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Druk- en reclamewerving: nv Printor, Vandendriesschestraat 13, 9620 Zottegem
tel. 09 326 71 50; fax 09 326 71 61
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