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Woord vooraf

Beste stadsgenoten,
De Grote Vakantie ligt alweer enkele weken achter ons. Ik hoop dat u er met volle teugen
van heeft kunnen genieten. De Olympische Spelen in Rio waren voor onze landgenoten
een succes met maar liefst 6 medailles. Het was hartverwarmend om het enthousiasme
te zien die deze sportprestaties met zich meebrachten.
Zottegem bruiste deze zomer ook. Onze vele festivals brachten met een sterk programma
heel wat volk op de been en ook tijdens de 21 juli-viering en de augustuskermis was het
in onze stad op de koppen lopen.
In het begin van het schooljaar kondigt onze lokale politie naar goede traditie een controle van de fietsverlichting aan. Een goed werkende verlichting is, nu de donkere dagen
er stilaan zullen aankomen, immers geen overbodige luxe.
Onze veiligheidsdiensten geven in deze editie ook meer uitleg over wat u best doet om
u deze winter veilig op de weg te begeven en hoe u voorkomt dat uw elektriciteit een
gevaar wordt in uw huis.
Voor onze kinderen heeft het stadsbestuur een enorme verrassing in petto, want onze
stad mag op 19 november de Grote Sinterklaasparade verwelkomen. Het belooft een
onvergetelijk evenement te worden voor onze kleinsten, dus noteer deze dag zeker met
stip in uw agenda!
Daarnaast hebben onze sport-, jeugd- en cultuurdienst opnieuw een heel omvangrijk
programma voor jong en oud voorbereid. Van Sport Na School, Multimove en film tot
pilates, Ciné Local en de Ridderzaalconcerten, qua vrijetijdsbeleving zal u op uw wenken
bediend worden!
Ook het sociale aspect ontbreekt in deze editie niet. Ons Sociaal Huis bezorgt u meer informatie over ons nieuw dagverzorgingscentrum Egmont, het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker en zij doorbreken het taboe rond geestgelijke gezondheidszorg. Zeker het
lezen waard!
Tot slot vindt u in deze editie ook een mooi artikel ter nagedachtenis van de ere-muur op
de begraafplaats aan de Groenstraat en komt u meer te weten over de 12 gemeenten
die werken rond ‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’.
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Stof te over dus. Ik wens u alvast veel leesplezier en hoop u op een van onze vele activiteiten en evenementen te mogen ontmoeten!
Jenne De Potter
Burgemeester
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Even voorstellen
Het College van Burgemeester en Schepenen
Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer, veiligheid, College, Gemeenteraad,
briefwisseling, autonoom gemeentebedrijf; informatica
09 364 64 51 – burgemeester@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de burgemeester, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
Peter Roman, eerste schepen
Sport, tewerkstelling
09 364 53 27 – peter.roman@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Sportdienst, Bevegemse Vijvers, na afspraak
Joost Franceus, tweede schepen
Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking
09 364 65 30 – joost.franceus@zottegem
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, woensdagnamiddag na
afspraak
Sandra De Roeck, derde schepen
Jeugd, onderwijs, cultuur
09 364 64 60 – sandra.deroeck@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, maandag van 15 tot 17
uur
Leen Goossens, vierde schepen
Financiën, kerkfabrieken en erediensten, leefmilieu
09 364 64 40 – leen.goossens@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, elke vrijdag na afspraak
Peter Vansintjan, vijfde schepen
Personeel, lokale economie, verkeer en mobiliteit, openbare werken, reinigingsdienst, rioleringen en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
09 364 64 70 – peter.vansintjan@zottegem.be
Zitdagen: thuis (Rodestraat 20), na afspraak en na 20.30 uur op di, wo- en donderdagavond
Lieselotte De Roover, zesde schepen
Landbouw, begraafplaatsen, middenstand, patrimonium, parken en groenvoorziening
09 364 65 10 – lieselotte.deroover@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
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Kurt De Loor, OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege
Sociale zaken, huisvesting, communicatie, citymarketing, toerisme, feestelijkheden
09 364 57 06 – kurt.deloor@zottegem.be
Zitdagen: OCMW (bureau voorzitter), Deinsbekestraat 23, elke woensdag van 15 tot 17 uur
Koen Codron, stadssecretaris
09 364 64 52, stadssecretaris@zottegem.be
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Gemeenteraad
Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van 23 mei
2016
Stadskernrenovatie.
Kennis werd genomen van het ontslag van een OCMW-raadslid en de eedaflegging van een opvolgend OCMW-raadslid.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van 7 juni 2016 van IGS Westlede
werden goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van 16 juni 2016 van Fingem werden
goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de gewone algemene vergadering van 24 juni 2016 van TMVW
werden goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van 20 juni 2016 van SOLvA werden
goedgekeurd.
Het Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Rock Zottegem werd goedgekeurd.
Het Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Dance D-Vision werd goedgekeurd.
Het voorstel tot het verharden van de toegangsweg naar achterliggende terreinen aan de Sanitary
werden goedgekeurd.
Het jaarverslag en -rekening 2015 en het programma en budget 2016 van de Interlokale Vereniging
Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen werden goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Grensstraat) werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Bruinendries) werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Smissenhoek) werd goedgekeurd.
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Aanvullende punten
Zottegem, mobiliteit , sluipverkeer
Realisatie voetgangerscirkels
Extra vuilbakken bij gelegenheden in het centrum
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Algemeen
Ereburgemeester Edwin De Maesschalck overleden
Op dinsdag 7 juni overleed ereburgemeester Edwin De Maesschalck aan
een slepende ziekte. Hij werd 63 jaar. Edwin De Maesschalck was burgemeester van 1988 tot 2000.
Edwin De Maesschalck zette als debutant bij de toenmalige P.V.V. in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 mee de V.O.P. op de
rails. De partij Vrij Onafhankelijk en Progressief was een coalitie van een
aantal onafhankelijke kandidaten, de PVV en de V.U. Met 2.555 stemmen
werd hij meteen eerste schepen en schepen van jeugd, sport en middenstand in een coalitie met de S.P. onder burgemeester Herman De Loor.
Zes jaar later werd hij zelf burgemeester in een coalitie met de C.V.P., een
coalitie die twee legislaturen stand hield.
Edwin De Maesschalck was twaalf jaar burgemeester van de stad Zottegem en wist tijdens zijn
ambtstermijn heel wat belangrijke dossiers en initiatieven op te starten of te finaliseren.
Zo rondde hij in 1992 de huur van de toenmalige filmzaal Ciné Chaplin af en redde hiermee de Filmclub die nog jarenlang in Zottegem zou actief blijven. De zaal werd omgebouwd tot een polyvalente
theaterzaal en werd in 1994 als Stadstheater Rhetorica in gebruik genomen, tot op vandaag de vaste
stek van CC Zoetegem.
In 1995 zette de burgemeester Zottegem sportief op de kaart: hij haalde de start- en aankomst van
de Driedaagse De Panne-Kokszijde naar de Egmontstad. Ook voetbalclub KSV Sottegem kon op zijn
steun rekenen. Van 1990 tot 1997 was hij trouwens voorzitter.
Bijzonder fier was Edwin De Maesschalck op de restauratie van het Kasteel van Egmont. De werken
werden in 1994 definitief aangevat en twee jaar later afgerond. Een glunderende burgemeester mocht
op 20 oktober 1996 het kasteel officieel openen. De in het kasteel gehuisveste bibliotheek kaapte in
1996 het prestigieuze Boekegem weg.
In 1993 liet hij de Stationsstraat, het Stationsplein, de Hoogstraat en de Trapstraat renoveren.
Edwin De Maesschalck wist beter dan wie ook dat de centralisatie van de stedelijke administratie
noodzakelijk was om een degelijke dienstverlening mogelijk te maken. Hij was dan ook, samen met
toenmalig ILVA voorzitter Hector Petit, de stuwende kracht achter het ‘Sanitarydossier’ en in het voorjaar van 1998 werd het voorontwerp van het administratief centrum goedgekeurd. Het zou echter nog
tot 2015 (!) duren vooraleer het Administratief Centrum Sanitary werd gerealiseerd.
Binnen en buiten zijn partij werd Edwin De Maesschalk geprezen om zijn innemende persoonlijkheid
en zelfs in de zwaarste discussies bleef hij respectvol. Zijn schepenen getuigen stuk voor stuk hoe hij
hen bijzonder veel vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen gaf, maar als spelverdeler zijn ploeg
goed wist te sturen. Een aimabel man en een gentleman. Een grote mijnheer, een groot mens.
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Ook bij het personeel genoot de innemende burgemeester bijzonder veel respect.
Edwin De Maesschalck was ook de stichter-voorzitter van de Rotary Club Zottegem die in juni 1980
boven de” doopvont werd gehouden.
Hij was veertig jaar advocaat en oud-stafhouder aan de Oudenaardse balie.
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Herdenking Groote Oorlog
De ere-muur op de begraafplaats aan de Groenstraat
Een specifieke begraafplaats voor de gesneuvelden en gevallenen van de Groote Oorlog vinden
we enkel in Zottegem en Sint-Maria-Oudenhove. Hier spitsen we ons toe op de ere-muur in de
Groenstraat.

Vrijwel onmiddellijk na de wapenstilstand, werd men met het probleem van de duizenden gesneuvelden geconfronteerd. Aan de ene kant was het zoeken naar de rustplaats van tal van soldaten;
anderzijds kreeg men te maken met ontgravingen en herbegravingen die aan elke controle ontsnapten.
De Belgische regering ziet de gesneuvelden het liefst gegroepeerd in de frontstreek, maar laat
tevens de mogelijkheid open tot repatriëring naar de woonplaats en er wordt beslist vanaf 1 maart
1921 “al de gevraagde toelatingen tot ontgraving goed te keuren”. Heel wat Zottegemnaren maken
van die mogelijkheid gebruik. Tussen 1921 en 1923, met een piekperiode in de tweede helft van
1921 worden er gesneuvelden ontgraven, per trein naar Zottegem gebracht en hier op het kerkhof
op het ere-perk bijgezet.
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De gemeenteraad besliste immers op 18 februari 1921 “tot een eeuwigdurenden grondafstand aan
de muur ten noordoosten van het kerkhof moetende dienen tot begraafplaats der in den oorlog
gesneuvelde helden wier stoffelijke overblijfsels alhier zullen overgebracht worden”.
De gezamenlijke begraafplaats “zal degelijk aangelegd en versierd worden, waardig van de eer
die wij aan onze helden verschuldigd zijn”. Léonce Roels en Désiré Vanden Bossche krijgen een
centrale plaats.
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Herdenking Groote Oorlog
Het ereperk was oorspronkelijk bedoeld voor de gesneuvelden en gevallenen van de Eerste Wereldoorlog. De bakstenen ere-muur is symmetrisch opgebouwd. Centraal werd een partij uitgewerkt
bekroond door een zandstenen fronton met in- en uitzwenkende top waarin het Belgische Wapen
wordt geflankeerd door de in een medaillon gekapte jaartallen “1914” en “1918”. Dit segment bevat
vier graven. Links en rechts werden afwisselend drie en twee graven voorzien. In totaal liggen er
dertig gesneuvelden en gevallenen begraven.

1. Richard De Winter; 2. Albert De Naeyer; 3. Vital Corte; 4. Adhemar De Sutter; 5. Juul Brewaeys;
6. Omer Ketsman; 7. Georges Brunfaut; 8. Gustaaf Van Der Stock; 9. Robert Van De Zande; 10.
Arthur Moreels; 11. Gilbert Van Breusegem; 12. Armand Vanderschueren; 13. Karel Cantaert; 14.
Leon Bernaeyge; 15. Léonce Roels; 16. Désiré Van Den Bossche; 17. Oscar Cousy; 18. Oscar De
Smet; 19. Leon De Rouck; 20. Juul D’Hauwers; 21. Juul De Sutter; 22. Jozef Mangeleer; 23. Karel
Ardijns; 24. Aloïs De Zutter; 25. Robert Blauwaert; 26. Gustaaf De Stoepel; 27. Jan Van Doorselaere; 28. René Van Daele; 29. Georges Mangeleer; 30. Oscar Lamarcq.
Schematisch overzicht van het ereperk

September 2016

In 1931 wordt beslist “de grafsteden der gesneuvelden met een ijzeren hekken te doen omringen,
den achtermuur in simili te doen zetten en de plaats met een Christusbeeld te versieren. Een
bepaald ontwerp zal daartoe opgemaakt worden” Vier jaar later besluit de raad “de beschikbare
plaats gelegen nevens het grafmonument der Oorlogsslachtoffers 1914-1918 voor te behouden als
gezamenlijke begraafplaats voor diegenen overleden na den oorlog”.
Het bestaande ere-perk werd aan de rechterkant uitgebreid met een ere-muur voor de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog. De gelige steen steekt fel af tegen de verweerde rode baksteen van
de oorspronkelijke compositie.
DL
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Politie
Politie controleert fietsverlichting
De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zal, net als vorig jaar, intensieve controles uitvoeren op het correct gebruik van de fietsverlichting. De controles zullen voornamelijk
’s morgens en ’s avonds georiënteerd zijn naar de schoolomgevingen, stations Herzele en Zottegem en publieke fietsenbergplaatsen.
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en ook in alle andere omstandigheden waarbij het zicht is beperkt tot een afstand van ongeveer 200 m moeten fietsers en bromfietsers zowel voor- als achterlicht laten branden. Dat geldt ook voor kinderfietsen, mountainbikes en
racefietsen.
Vanaf 17 oktober 2016 en dit gedurende een volledige maand wordt er preventief gecontroleerd. In
een tweede fase, vanaf 21 november, volgt een repressieve periode. Fietsers die na de preventieve
periode niet in orde zijn zullen geverbaliseerd worden. Dit actieplan is mede het gevolg van diverse
meldingen van weggebruikers die geconfronteerd werden met niet verlichte fietsers, bromfietsers,
….en dit als zeer verkeersonveilig ervaren.

‘Halloween: veiligheid is geen hekserij!’
Verkleed van deur tot deur? Griezelen en bibberen op een Halloweentocht? Superplezant, maar
voor autobestuurders kan het horror zijn. Want, wie verkleed is, is nauwelijks zichtbaar in het donker. En wie wil er nu zijn vermomming verbergen met een fluo vestje? Een reflecterende armband
of reflecterende stroken kunnen dan uitkomst bieden. Voor kinderen is Halloween een feest dat ze
al spelend beleven. Ze vergeten hun eigen veiligheid dan makkelijk, zeker omdat ze in groep zijn.

september

2016

Tips voor ouders:
- herhaal dus hoe ze veilig kunnen spelen en benadruk vooral dat ze altijd moeten stoppen voordat
ze oversteken. Laat ze eerst aanbellen aan de ene kant van de straat en pas daarna aan de andere
kant zodat ze niet over en weer zigzaggen.
- kinderen jonger dan 10 worden best begeleid door een ouder die liefst een fluohesje draagt.
- wijs uw kinderen erop dat ze op het voetpad moeten blijven om van het ene huis naar het andere
te gaan. Als er geen voetpad is, moeten ze links van de rijweg stappen zodat ze naderende auto’s
zien.
- bevestig minstens één reflecterend element op hun Halloweenpak (armband, reflecterende strepen op jas of schoenen,...).
- geef uw kinderen een zaklamp mee. Zo zijn ze zichtbaarder op straat. Let er wel op dat autobestuurders niet verblind raken door de zaklamp.
- kies liefst vermommingen die niet verder dan de enkels reiken of nog korter zijn. Zo struikelen uw
kinderen niet en blijven ze niet in hun kleren haken wanneer ze stappen of oversteken.
- gebruik liever geen masker, maar make-up. Zo kan uw kind beter zien en het verkeer goed horen.
Tips voor autobestuurders:
- let rond de Halloweenperiode bijzonder goed op wanneer u in woonwijken rijdt. Hoe sneller u rijdt,
hoe kleiner de kans dat u een kind opmerkt en hoe moeilijker het is om op tijd te stoppen.
- ziet u een Halloweenfeestneus, wees dan dubbel zo voorzichtig, want feestende kinderen verliezen de veiligheidsregels wel eens uit het oog. Soms duiken ze op uit een onverwachte hoek (bv.
tussen geparkeerde auto’s).
- let extra op wanneer een kind een masker draagt: zo’n masker verkleint het gezichtsveld.
- vergeet ten slotte niet om voorzichtig van uw oprit te rijden. Soms rennen er kinderen over het
voetpad. Kijk ook goed uit wanneer u een oprijlaan of parking inslaat.
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Politie
Veilig rijden in de winter
Elk jaar opnieuw brengen sneeuw en ijzel behoorlijk wat automobilisten in de problemen, met tientallen slip- en glijpartijen tot gevolg.
Neem de nodige voorbereidingen:
- maak uw wagen winterklaar, voorzie de nodige winteraccessoires zoals anti-vriesproducten, ijskrabber, anti-ijsdek, ... Met de juiste winterbanden verhoogt u de veiligheid en maakt u de kans op
slippen kleiner. Winterbanden zijn echter geen garantie dat u niet meer kan slippen.
- maak ruiten en koplampen ijs- en sneeuwvrij. Het verhoogt niet alleen uw zicht, maar ook uw
zichtbaarheid.
- ontdoe het dak van de wagen van sneeuw
Hou er rekening mee dat de gebruikelijke rit veel langer kan duren. Neem enkele warme dekens
mee en eventueel drank en voedsel. Zorg ook voor regelmatige pauzes en las bij concentratieverlies een stop in.
Pas uw rijstijl aan!
- hou meer afstand tot uw voorganger
- probeer zo veel mogelijk af te remmen op de motor en weinig met uw rempedaal
- geef weinig gas bij het optrekken, anders zullen de wielen slippen en verliezen ze grip
- schakel vlot over naar een hogere versnelling om de aandrijfkracht op de wielen te verminderen
- voer geen bruusk stuurmanoeuvre uit
Pas uw snelheid aan!
Bij een nat wegdek is de remafstand minstens twee keer zo lang dan bij een droge weerstoestand.
Ligt er sneeuw dan wordt de remafstand vier keer langer. Voor u het weet bent u tientallen meters
aan het glijden!

Contact
Commissariaat Zottegem,
Meengracht 1
(kmo-zone aan de Buke,
te bereiken via de Leeuwerikstraat)
Tel 09 364 47 30
Fax 09 364 47 47
E-mail:
politiezonezottegem@pz5429.be
www.lokalepolitie.be/5429
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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
Elektriciteit: speel op zekerheid!
Elektriciteit... Elke dag hebben we ermee te maken! Elektriciteit is overal.
U komt de kamer binnen, drukt op een schakelaar en het licht gaat aan. U draait aan een knop en
de radio speelt. U steekt de stekker in het stopcontact en uw stofzuiger werkt.
Als elektriciteit op de juiste manier gebruikt wordt, is er geen gevaar. Maar wie er onvoorzichtig mee
omspringt, riskeert elektrocutie en brand. Kleine problemen met elektriciteit bestaan niet!

Wist u trouwens dat een elektrisch defect aan de basis ligt van 1 op 3 branden? De voornaamste
oorzaken van dit soort branden zijn:
• Overbelasting van elektrische kabels
• Kortsluiting ten gevolge van slecht geïsoleerde draden
• Defecte contacten die leiden tot een abnormale weerstand en opwarming.
Zorg er dus voor dat u de gevaarlijke situaties (her)kent!
Heeft u een elektrische verdeelkast?
De elektrische verdeelkast groepeert de beveiligingssystemen voor de stroomkringen op eenzelfde
plaats. Herstel nooit een defecte smeltzekering met een metalen draad of een andere metalen
geleider: vervang ze door een (automatische) smeltzekering van hetzelfde type.
Heeft u in de verdeelkast een hoofdschakelaar voor de bediening en de beveiliging van de
installatie?
Dit is een schakelaar die het mogelijk maakt de hele elektrische toevoer in één keer af te sluiten.
Heeft u zo’n hoofd- schakelaar? Goed zo.
Heeft u nog geen stroomonderbreker? Laat er één plaatsen!
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Heeft u een differentieelschakelaar in de verdeelkast en aarding?
De differentieelschakelaar vergelijkt voortdurend de uitgaande en terugkerende stroom van de
elektrische installatie en zal automatisch de stroom afsluiten wanneer er een lek wordt opgemerkt.
Voor een badkamer/vochtige ruimte is een 30 mA differentieelschakelaar verplicht.
Aarding komt tot stand via een metalen geleider (kabel, staak enz.) die in de grond wordt gestopt
en waarmee alle potentieel gevaarlijke elementen worden verbonden. Dat zijn stopcontacten en
lichtpunten van de stroominstallatie, maar ook leidingen en metalen delen van de woning (fornuis,
douche enz.) die per ongeluk onder stroom kunnen komen te staan. Bijvoorbeeld, als de isolatie
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Brandweer
van het stroomsnoer van de wasmachine beschadigd is en de stroomdraden in contact komen met
de machine, kan elektrocutie optreden als u de machine aanraakt. Als het toestel aangesloten is
op een geaard stopcontact, wordt de stroom echter meteen naar de aarde afgeleid.
Ook een aardingsscheider is verplicht. Hierdoor kan worden gemeten en gecontroleerd hoeveel
stroom door de aarding kan vloeien (de ‘spreidingsweerstand’).
Indien één van deze elementen ontbreekt of defect zijn riskeert u elektrocutie of brand.
Draag zorg voor elektrische kabels.
Wat u nooit mag doen
• elektrische kabels vastspijkeren of nieten
• een elektrische kabel onder een deur of een tapijt laten doorlopen. De kabel zal uiteindelijk verslijten, waardoor hij zal opwarmen en brand kan veroorzaken.
• iets ophangen aan kabels of andere elektrische circuits
• verlengdraden gebruiken om toestellen met verwarmingsweerstand (broodrooster, frietketel, convector…) aan te sluiten. Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van verlengdraden
• aan de kabel trekken om de stekker van een toestel uit het stopcontact te halen
• blootgelegde draden aanraken
Wat u wel moet doen
• de opgerolde verlengkabels volledig afwikkelen voor u ze gebruikt
• oude en uitgerafelde verlengsnoeren vervangen: ze zijn gevaarlijk
Ook stopcontacten verdienen extra aandacht:
Wat u nooit mag doen
• dominostekkers gebruiken
• stopcontacten overbelasten
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Wat u wel moet doen
• kapotte, gedemonteerde of slecht bevestigde stopcontacten laten herstellen
• verdeelstekkers, bij voorkeur met een veiligheidssysteem, gebruiken
Elektrische toestellen zijn geen speelgoed!
Wat u nooit mag doen
• kledij, handdoeken... laten drogen op de elek¬trische verwarming
• de stekker van de elektrische toestellen (strijkijzer, keukenrobot, boormachine, scheerapparaat,
haardroger…) onnodig in het stopcontact laten zitten
• gevulde glazen of vazen op een elektrisch toestel (hifi-installatie, televisietoestel…) plaatsen.
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Brandweer
Wat u wel moet doen
• nagaan of de toestellen geaard zijn
• voor de grote elektrische huishoudapparaten een aparte leiding voorzien vanaf het elektrisch
verdeelbord
• nagaan of het snoer van de elektrische apparaten in goede staat is
• de televisie uitzetten met de aan-uitknop op het toestel en niet via de afstandsbediening in standby-modus laten staan
• de stekker van de elektrische toestellen uittrekken vooraleer u ze schoonmaakt. Ook bij onweer,
trekt u de stekkers beter uit.
Zodra u een tinteling voelt bij het aanraken van een elektrisch apparaat trekt u onmiddellijk
de stekker uit en neemt u contact op met een vakman.
Opgepast voor elektrocutie!
• gebruik nooit elektrische toestellen wanneer u natte handen hebt of met de voeten in het water
staat
• plaats nooit elektrische toestellen dicht bij uw bad of douche
• gebruik enkel erkend/gekeurd materiaal: het is herkenbaar aan de labels BOSEC, CEBEC, CE

Als u twijfelt over de staat van uw installatie of apparaat, vraag dan het advies aan een vakman. Het kan uw leven redden!
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Opladen van elektrische toestellen.
Oververhitte elektronische (oplaad)apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand.
Gebruik daarom alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door de leverancier van
het apparaat. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij
ontploft, extreem warm wordt of dat het apparaat schade oploopt.
Opgelet
Laadt uw smartphone/tablet/laptop/powerbank nooit ’s nachts of onbewaakt op. Gebruik opladers
enkel binnenshuis.
Lees aandachtig de veiligheidsinstructies in de handleiding van uw batterijlader
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Cultuur
Week van de Verdraagzaamheid

Van 10 tot en met 20 november 2016 organiseert CC Zoetegem i.s.m. de Zottegemse Cultuurraad
de 16de Week van de Verdraagzaamheid.
De traditionele herdenking van het einde van de Groote Oorlog op 11 november roept ons jaarlijks
op om pacifisme en verdraagzaamheid te pleiten en om te zoeken naar wat mensen verbindt.
De cultuurraad besliste eind vorig jaar om in 2016 “Zeg eens goeiedag” als thema te gebruiken,
waarbij het accent ligt op het sociale, op de omgang met anderen. Het zou leuk zijn mocht men
opnieuw goeiedag zeggen i.p.v. op straat op een smartphone te lopen tokkelen.
Het voorlopige programma
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Donderdag 10 november
Concert - Norbert Detaeye – ‘When this Blasted War is over’
Norbert Detaeye brengt songs van ‘de Grooten’ en andere oorlogen.
We horen authentieke ‘war songs’ uit het repertoire van Amerikaanse en Engelse soldaten en liederen
over de waanzin van de oorlog.
Norbert Detaeye zingt en begeleidt zichzelf op piano en op een origineel draagbaar harmonium (bouwjaar 1909, Chicago) waarmee aalmoezeniers tijdens WOI aan het front hun erediensten opluisterden.
Dit concert gaat door in het kader van de Week van de Verdraagzaamheid.
Ridderzaal, 14 uur
Organisatie: OKRA academie Zottegem
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Vrijdag 11 november
Sint-Pauluskoor zegt niet alleen Goeiedag maar brengt een Goeiedag bij de bewoners.
Naast het eigen optreden van het Sint-Pauluskoor, worden de bewoners meegenomen in het
samen zingen van gekende wijsjes, een formule die eerder al veel bijval genoot. Alles wordt begeleid door Johan Cockaert.
Woonzorgcentrum Egmont, 14 uur
Organisatie: Sint-Pauluskoor
Zaterdag 12 november
Diverse ludieke acties in het centrum
Zondag 13 november
De Cultuurraad zegt goeiedag aan de nieuwe Zottegemnaar
Alle nieuwkomers van 1 januari tot 1 oktober 2016 worden uitgenodigd op een welkomstdrink.
Lokaal Dienstencentrum Egmont, 10-12 uur
Organisatie: Cultuurraad
Dinsdag 15 november
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Problemski Hotel
regisseur: Manu Riche
Drama, Komedie (2015)

Met: Hayder Helo, Lydia Indjova, Gökhan Girginol, Evgenia Brendes, Marijke Pinoy, e.a.
De bekroonde documentairemaker Manu Riche (‘Tempo of a Restless Soul’) maakt met de verfilming van de bestseller ‘Problemski Hotel’ van Dimitri Verhulst de overstap naar fictie. Verhulst
schreef zijn ervaringen in een asielcentrum op in verschillende losse verhalen, maar Riche breekt
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het open tot een rauwe film over de hedendaagse condition humaine. Centraal staat de vluchteling
Bipul, wiens afkomst voor iedereen een mysterie is, ook voor hemzelf. Als hij op een dag Lidia ziet
binnenwandelen in het Problemski Hotel, ziet hij zijn toekomst al een pak rooskleuriger in. Koos
Felix Van Groeningen met die andere succesvolle Verhulstverfilming ‘De Helaasheid der Dingen’
voor een - naar Vlaamse normen - sterrencast, dan opteert Riche voor een mix van bekend en
onbekend talent. Naast bijrollen van gevestigde waarden Marijke Pinoy en Josse De Pauw, zijn de
hoofdrollen weggelegd voor Anne Teresa De Keersmaeker-danser Tarek Halaby en de Vlaams-Kazachstaanse Evgenia Brendes. (A.I.)
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur
Inkom: 8 euro / 7 euro
Organisatie: CC Zoetegem
Woensdag 16 november
Nationale Dag van de Verdraagzaamheid
Oproep aan de bevolking om aan minstens 10 onbekenden goeiedag te zeggen.
Egmont groet Zottegem
Lezing door Luc De Both
Ridderzaal, 20 uur
Inkom: beschermleden gratis ; andere 5€
Organisatie: Zottegem Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde
Vrijdag 18 november
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“Dag Toon(aangever)” - herinnering aan Toon Hermans
tot leven gebracht door Johny Van Elk & Kris Baert
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In de theatervoorstelling de Toon-aangever vertelt Johnny van Elk springlevend en wel
een aantal leuke, verrassende verhalen uit zijn tijd met Toon. Maar hij heeft het ook over
zijn geweldige leven als circusartiest èn over “mijn Corry”, dè grote liefde in zijn leven.
Tussen de verhalen door zingt Kris Baert een pak bekende en minder bekende liedjes
van Toon Hermans.
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur
Inkom: 15 euro
Organisatie: Davidsfonds
Vrijdag 18 november
Wereldfeest
Langste tafel met burgers van alle continenten.
Verschillende nationaliteiten stellen eetstanden op. De bezoekers kunnen zichzelf bedienen.
Met optreden van o.a. Melanque Unique
Chez Marnic, OCMW-campus, Deinsbekestraat, 19 uur
Inkom: 15 euro
Organisatie: GROS
Zaterdag 19 november
Sinterklaasparade
De Sint zegt goeiedag (zie p. 32)
Benefietconcert
Kwimbakoor zingt wereldliedjes. Verder zijn er optredens van jong talent uit eigen streek die de
vzw al jaren steunt.
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CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 18 uur
Organisatie: vzw Toogal Djangue
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CC Zoetegem
Ciné Local - film in CC Zoetegem
Ciné Local gaat na een zomerstop terug van start. Met een wekelijkse filmprogrammatie op dinsdag, enkele Zilverschermfilms voor senioren én Ciné Local voor Kinderen staat er opnieuw een
stevig programma op het menu voor komend najaar.
Déjà s’envole la fleur maigre
dinsdag 4 oktober | 20 uur | €8/7

Borinage, 1959. Twee verhalen in parallel: het eerste, de komst van een Italiaanse familie, de
eerste schooldag van de kinderen, de feestelijke zondagen, hun spelen op de steenbergen...; ondertussen weerklinkt een ander verhaal: dat van Domenico, mijnwerker al zeventien jaar lang, hij
wil terugkeren naar zijn land want het werk begint schaars te worden.
Ter gelegenheid van de schenking van het archief van filmclub Zottegem aan CINEMATEK organiseert CC Zoetegem ism CINEMATEK deze bijzondere filmavond. De film zal ingeleid worden door
Jan Van den Bussche, gewezen voorzitter van Filmclub Zottegem.
Aansluitend vertonen we een kortfilm (10’) uit 1968 over de Dulcia fabriek in Zottegem.
Paul Meyer|BE|1960|82’|Drama
In samenwerking met CINEMATEK, met dank aan Filmclub Zottegem.
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Belgica
dinsdag 11 oktober | 20 uur | €8/7

Twee broers, Frank en Jo, zijn elkaar uit het oog verloren… tot wanneer Frank begint te werken in
het café van Jo. Een gouden zet, want binnen de kortste keren wordt Belgica dé hotspot van het
nachtleven. The sky lijkt the limit, voor even toch, want het nachtleven is een verslavende trip en
de wereld staat nooit stil.
Felix Van Groeningen|BE|2016|126’|Drama
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The Revenant
dinsdag 18 oktober | 20 uur | €8/7

The Revenant is een episch avontuur van één man over overleven en de buitengewone kracht
van de menselijke geest. Tijdens een expeditie diep in de ruige Amerikaanse wildernis wordt de
legendarische avonturier Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) aangevallen door een beer en voor
dood achtergelaten door zijn gezelschap...
Alejandro González Iñárritu|VS|2016|156’|Drama
Zilverscherm: Achter De Wolken
maandag 24 oktober | 14 uur | €7

Emma en Gerard komen elkaar na meer dan 50 jaar weer tegen. Ooit waren ze geliefden, maar
het leven liep anders. Zij trouwde met zijn beste vriend. Vijftig jaar later vinden ze elkaar terug en
worden opnieuw verliefd. Kan je aanknopen met wat je vijftig jaar eerder achterliet?
Cecilia Verheyden | BE | 2016 | 108’
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Carol
dinsdag 25 oktober | 20 uur | €8/7
1950, New York. Therese (Rooney Mara), een meisje
van in de twintig, werkt in een warenhuis en verlangt
naar een ander, meer vervullend leven wanneer ze de
verleidelijke vrouw Carol (Cate Blanchett) ontmoet.
De twee vrouwen krijgen een relatie, maar Carol zit
verstrikt in een liefdeloos huwelijk en is bang om de
voogdij over haar dochter kwijt te raken in geval van
een scheiding
Todd Haynes|VS|2016|118’|Drama/Romantiek
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Ciné Local voor kinderen: De Sneeuwmachine (5+)
vrijdag 4 november | 14 uur | €4/3

In het dorpje Flåklypa wacht iedereen ongeduldig op de komst van sneeuw. Want zonder sneeuw
geen Kerstmis! Ten einde raad probeert uitvinder Reodor een sneeuwmachine te bouwen maar
die valt in verkeerde handen...
Rasmus A. Sivertsen | NO | 2013 | 76’
Bobbejaan
Dinsdag 8 november |20 uur | €8/7

Een statig huis in Lichtaart is omsingeld door zoevende pretparkattracties. Decennia geleden was
hij een artiest van internationale allure. Nu bekampt hij kanker, beeft en prevelt, laat zich verzorgen.
Maar af en toe komt de rasperformer terug naar boven...
Benny Vandendriessche, Tom Schoepen|BE|2015|62’|Docu
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My Scientology Movie
Dinsdag 22 november |20 uur | €8/7
Journalist en programmamaker Louis Theroux is gefascineerd door religie en heeft veel ervaring in het
omgaan met excentriek en extreem gedrag. Geholpen
door voormalige leden, huurt hij acteurs in om Tom
Cruise en Scientology-leider David Miscavige na te
spelen en zo inzicht te krijgen in de werkwijze van de
organisatie.
John Dower|VS|2015|99’|Docu
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The Nice Guys
Dinsdag 29 november |20 uur | €8/7

Los Angeles, jaren 70. Twee privédetectives onderzoeken een zelfmoord van een jonge actrice.
Ondanks hun zeer ongewone methodes, leidt het onderzoek hen uiteindelijk naar een samenzwering op zeer hoog niveau…
Shane Black|VS|2016|116’|Politie/Komedie
Spotlight
dinsdag 6 december / 20 uur / €8/7

Het waargebeurde verhaal van het “spotlight” team van de krant The Boston Globe. De onderzoekseenheid van een krant in de VS onthulde een grootschalig schandaal van kindermisbruik in de
Katholieke Kerk. The Boston Globe ontving de Pulitzer prijs, de film kreeg 2 Oscars.
Tom McCarthy|VS|2015|128’|Drama/Thriller
Des nouvelles de la planète Mars
dinsdag 13 december / 20 uur / €8/7
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Philippe Mars voelt zich gewrongen in de dagelijkse
routine. Iedereen lijkt samen te spannen om zijn leven
nodeloos ingewikkeld te maken. Wanneer Jérome opduikt wordt Philippes leven pas helemaal onbeheersbaar.
Dominik Moll|FR|2016|101’|Drama/Komedie
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Zilverscherm: 45 Years
maandag 19 december / 14 uur / |€7

Het is een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer wanneer er een brief
arriveert voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse
Alpen waar zij begin jaren 60 vermist raakte. Het bericht brengt de echtgenoten danig uit balans.
Andrew Haigh | VK | 2016 | 93’
The Hateful Eight
dinsdag 20 december / 20 uur / €8/7

Wyoming, enkele jaren na de Amerikaanse Burgeroorlog. Premiejager John Ruth is met een voortvluchtige op weg naar het dorpje Red Rock om haar voor het gerecht te slepen. Vanwege een
hevige sneeuwstorm worden ze gedwongen te schuilen in ‘Minnie’s Haberdashery’, een tussenstop
die zich bevindt op een bergpas.
Quentin Tarantino|VS|2016|167’|Western
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Ciné Local voor kinderen: Kiwi & Stritt / Pilot (3+)
woensdag 21 december | 14uur | €4/3
Kiwi & Stritt leven in het bos, het bos gaat zover als ze
kunnen zien en zit vol spannende plaatsen zoals de
wel héél grote boom, het meer met de lelijke vissen, de
hoogste berg en de waterval. Kiwi en Stritt beleven er
allerlei avonturen. Een film voor de allerkleinsten zonder dialogen.
Morten Dalsgaard | DK | 2015 | 45’
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Tickets en info:
Tickets voor Ciné Local kosten 8 euro, -26/+60 betalen 7 euro. Tickets zijn verkrijgbaar via onze
website www.cczoetegem.be of aan de UITbalie (09 364 69 33 - UITbalie@zottegem.be).

Word lid van het CC Zoetegem-team

Versterking gezocht!
Draagt u cultuur in uw hart? Wilt u Zottegem op cultuurgebied komen versterken? Wilt u uw vrije
tijd nuttig besteden? Bent u graag onder de mensen en kan u goed in team werken? Word dan
vrijwilliger in CC Zoetegem.
U kunt tal van activiteiten en voorstellingen bijwonen. Bovendien bent u volledig verzekerd.
We zoeken voor volgende taken nog extra hulp:
- Promo: Bent u graag op pad en houdt u van sociaal contact? Als vrijwilliger is het uw taak om
flyers, affiches en brochures op te hangen en uit te delen.
- Onthaal en ticketcontrole avond-, school- en filmvoorstellingen

Ambassadeur

Woont of werkt u in Zottegem en wilt u ons helpen om onze activiteiten bekend te maken? Dat
kan door onze affiche thuis aan uw raam te hangen of op een zichtbare plaats op uw werk of bij
uw vereniging.

Nieuwsgierig?
•
•
•

Blijft u graag op de hoogte? Regelmatig versturen we een nieuwsbrief met een overzicht en
nieuwtjes over ons CC. Zo hoeft u niets te missen. Schrijf u in via onze website.
Ook via onze Facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van ons reilen en zeilen, surf naar
https://www.facebook.com/CCZoetegem
Wilt u graag een (film)brochure in de brievenbus? Geef uw adres door aan onze medewerkers
en we zorgen ervoor.

Seizoen 2016-2017- podiumprogrammatie in CC Zoetegem
Eind september start alweer een nieuw cultuurseizoen
in CC Zoetegem. Met namen als Guido Belcanto, Willem
Vermandere, Freddy De Vadder, Chris Lomme, Lady Linn
en vele anderen, kozen wij opnieuw voor een mix tussen
theater, humor en muziek. Het volledige programma kan
u doornemen via onze website www.cczoetegem.be, waar
u ook tickets kunt bestellen.
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Info & tickets: www.cczoetegem.be UITbalie 09 364 69
33 UITbalie@zottegem.be
IV
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Stadbibliotheek
Sluitingsdagen najaar
1 en 2 november 2016

Wanneer de bib gesloten is, mag u steeds de
boeken in de boekenbus droppen.

Wat (w)eten we? De waarheid over ons voedsel.

September 2016

Heel wat mensen hebben geen idee meer waaruit hun eten is samengesteld. De consument krijgt
soms misleidende informatie vanuit de voedingsindustrie en er bestaan hardnekkige clichés over
wat goed is voor ons dieet en gezondheid. Laurens de Meyer, de auteur van ‘Wat (w)eten we’ is
mede-initiatiefnemer van Dagen Zonder Vlees en bio ingenieur. Hij vertelt in zijn boek de waarheid
over ons voedsel. Over kalveren die op een ziekmakend dieet worden gezet zodat hun vlees er in
de supermarkt bleek zou uitzien. Of over diepvrieslasagnes die geen echt vlees of echte kaas bevatten. Daarnaast laat hij ook zien welke alternatieven er bestaan waarmee u op een duurzamere
manier kunt omgaan met voedsel en uw eetpatroon. We gaan deze avond uitgebreid in gesprek
met de auteur.
Prijs: € 10,00 (standaard), € 2,00 (sociaal tarief)
Donderdag 29 september 2016 van 20 tot 22 uur
Stadsbibliotheek, kasteel van Egmont
Inschrijven via Vormingplus: online www.vormingplus-vlad.be of telefonisch 09 330 21 30
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De 6-daagse van Route42
Lezing: Zot van de koers door Manu Adriaens – 19 oktober
Voor wielerminnaar Manu Adriaens uit Herzele zijn niet de palmaressen van coureurs
van weleer het interessantst, maar wel de
mythe rond hun persoon. In deze voordracht doet hij een greep uit de boeiende
verhalen die hij noteerde in zijn boek Zot
van de koers. Terug naar de buik van het
peloton, zoals dat eruitzag in heroïsche tijden van coryfeeën als Briek Schotte, Rik
Van Steenbergen, Fausto Coppi, Rik Van
Looy en natuurlijk Eddy Merckx. Met niet
alleen aandacht voor het wielrennen op de
weg, maar ook af en toe een uitstapje naar
het spektakel op de piste.
Manu Adriaens is journalist en de auteur
van een dertigtal boeken over uiteenlopende onderwerpen. In 1988 schreef hij
de geruchtmakende memoires van tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens:
Niet van horen zeggen werd een bestseller,
die een Franse en Engelse vertaling kreeg.
Andere wielerboeken van zijn hand zijn De
Muur van Geraardsbergen (1996) en Zot
van de koers (2011).
Prijs: € 5,00
Woensdag 19 oktober om 20 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Inschrijven via de bib: bibliotheek@zottegem.be of aan de balie
Workshop. Snel en essentieel onderhoud van de mountainbike – 26 oktober

Maart 2016

Lieven Van Der Stuyft leert u hoe u een mountainbike kort en goed onderhoudt.
Welke producten heeft u nodig? Wat mag u zeker niet vergeten?
Prijs: € 3,00
Woensdag 26 oktober om 20 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Inschrijven via de bib: bibliotheek@zottegem.be of aan de balie
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Dag & Nacht Koers! Michel Wuyts en Geert Vandenbon – 23 november
Sinds eind 2012 brachten Michel Wuyts & Geert Vandenbon meer dan vijftig voorstellingen van
hun Planeet Koers, een mix van hartige wielerverhalen en inspirerende liedjes. Ze speelden van
De Panne tot in Lanaken. In het seizoen 2016-2017 slaan ze de handen weer in elkaar voor een
nieuwe creatie. Dag & Nacht Koers!
Al 25 jaar lang is wielerman Wuyts de stem van de koers bij ons. Zijn timbre en zijn taalgevoel
maken hem uniek. Met verhalen van voor en achter de camera trekt hij volgend seizoen weer door
Vlaanderen.
Wuyts observeert en analyseert. Eens journalist, altijd journalist. Hij praat vanuit de buik van het
peloton en kneedt koers tot zijn eigen verhaal. Spits en verrassend: “97% van wat ik vertel is waarheid. Aan de luisteraar om te ontdekken waar die 3 % zit.“

In Dag & Nacht Koers! trekt hij weer op met Geert Vandenbon. Rustbrenger én gangmaker. Gewapend met enkel een gitaar, versterken zijn liedjes Michels woorden. Ze inspireren, laten dromen.
Prijs: € 5,00
Woensdag 23 november om 20 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Inschrijven via de bib: bibliotheek@zottegem.be of aan de balie

Workshop. Internet voor beginners

September 2016

Het doel van deze workshop is om personen zonder enige kennis van de computer vertrouwd te
maken met het internet.
De focus ligt volledig op het internet. Er wordt dan ook niet meer aangeleerd dan wat u minimaal
moet kennen om met het internet te kunnen werken: gebruik van de muis en het toetsenbord, elementaire functies van Windows en internet. I.s.m. Seniornet Vlaanderen vzw.
Prijs: gratis
Dinsdag 11 en 18 oktober van 14 tot 17 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Inschrijven kan telefonisch (09 364 64 11) of aan de balie van de bib.
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Digitaal café Route42
Tijdens het digitaal café leren we samen beter met de tablet of iPad werken. De begeleider geeft een
korte demonstratie en daarna gaat u in kleine groepjes aan de slag om een opdracht tot een goed einde
te brengen. U kan natuurlijk altijd beroep doen op elkaar, het internet en de begeleider.
Samen in de Cloud
Hier gaat het over werken in de Cloud: we hebben het over Dropbox, google drive, de Cloud, … weet
u niet wat dit allemaal is? Kom gerust eens langs om het te ontdekken.
We voorzien een drankje en een hapje!
Prijs: 5 euro ter plaatse te betalen
Zaterdag 8 oktober van 9.30 tot 12 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Inschrijven via Vormingplus: online www.vormingplus-vlad.be of telefonisch 09 330 21 30
Samen streamen
In deze sessie hebben we het over streamen en over begrippen zoals Spotify, Netflix, internetradio, …
weet u niet wat dit allemaal is? Kom gerust eens langs om het te ontdekken.
We voorzien een drankje en een hapje!
Prijs: 5 euro ter plaatse te betalen
Zaterdag 19 november van 9.30 tot 12 uur
Bibliotheek Herzele, Solleveld 35, Herzele
Inschrijven via Vormingplus: online www.vormingplus-vlad.be of telefonisch 09 330 21 30
Samen communiceren via internet
Deze keer gaan we met behulp van onze tablet communiceren met anderen, bijvoorbeeld via mail,
videobellen met skype, Facebook, ... Weet u niet wat dit allemaal is?
Kom gerust eens langs om het te ontdekken.
We voorzien een drankje en een hapje!
Prijs: 5 euro ter plaatse te betalen
Zaterdag 10 december van 9.30 tot 12 uur
Bibliotheek Lierde, Kartuizerstraat 4, Sint-Martens-Lierde
Inschrijven via Vormingplus: online www.vormingplus-vlad.be of telefonisch 09 330 21 30

Kennismaking met Facebook

September 2016

Vrienden op het internet?
Op het nieuws of in de krant... U komt tegenwoordig bijna dagelijks in contact met het fenomeen Facebook. Tijdens deze cursus bekijken we wat Facebook eigenlijk is. Wat u er wel en niet mee kan doen,
en of uw privacy er niet onder lijdt. Breng gerust uw eigen laptop, iPad of Android-tablet mee en maak
zo kennis met Facebook.
Prijs: € 20,00
Sociaal tarief: € 4,00
Maandag 21 en 28 november van 19.30 tot 22 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont
Inschrijven via Vormingplus: online www.vormingplus-vlad.be of telefonisch 09 3302130
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Stadbibliotheek
Workshop. Aan de slag met de Android-tablet/smartphone + online tools
voor dagelijks gebruik
Misschien bent u van plan een tablet-pc of smartphone aan te schaffen? Of misschien heeft u er
pas één gekocht? Maar hoe werkt alles nu precies? Wat zijn ‘apps’ en hoe krijgt u ze op uw toestel? Zijn er veel verschillen met een iPad? Kunnen bepaalde tools me helpen in mijn dagelijkse
leven? Hoe geraak ik op internet, hoe lees ik mijn mails, hoe werkt de agenda, kan ik to-do-lijstjes
maken,…?
In deze korte cursus gaat u zelf aan de slag met een Android-tablet of smartphone.
Breng zeker uw eigen toestel mee!
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Prijs: € 35,00
Donderdag 1, 8 en 15 december van 13.30 tot 16 uur
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont. Tel: 09 364 64 11
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op www.route42.be, telefonisch of aan de balie
Van een Route42-bib.
De inschrijving is definitief na betaling op rekening BE17 8508 2805 2521 van Route42 met vermelding van uw naam en de titel van de cursus. Of cash aan de balie van uw bibliotheek.
- 28 -

Stadbibliotheek
Kunstendag voor Kinderen
In heel Vlaanderen en in Brussel is de derde zondag
van november “Kunstendag voor Kinderen”. Dat is in
2016 op zondag 20 november, in 2017 op zondag 19
november en in 2018 op zondag 18 november.
Op de Kunstendag voor Kinderen bieden kunstenorganisaties, cultuurcentra en bibliotheken allerlei
activiteiten aan voor kinderen. Kinderen tot 12 jaar
kunnen met hun ouders, grootouders, broers en zussen kennismaken met kunstactiviteiten van allerlei
aard. Muziek en dans, theater en beeldende kunst,
film en architectuur: het komt allemaal aan bod.
Met dit gebeuren wil de afdeling Kunsten de participatie bevorderen aan het (gesubsidieerde) kunstenaanbod. Ervaring leert dat jonge kinderen zeer
ontvankelijk zijn voor de kunsten. Zij zijn daarenboven het publiek van morgen.
“Kunstendag voor Kinderen” wordt in het Zottegems
“Kunstenkastééldag voor Kinderen”! CC Zoetegem,
Huis van het kind en de bibliotheek palmen op 20
november het Egmontkasteel in.
Wat staat er op het programma?
Mediatheek
( h)Appklaar! : Workshop Mooss van 10 tot 13 uur (6 tot 12 jaar)
David Hockney is ver in de 70 en maakt zijn schilderijen tegenwoordig op de iPad. Dat kunnen wij
ook! We fotograferen, tekenen, filmen, maken collages … en dat allemaal op de iPad. We zoeken
uit met welke apps we ons kunnen uitleven en gebruiken ze door elkaar. We nemen een foto als
achtergrond voor een schilderij en plaatsen er tekst op. Of helemaal omgekeerd! Max. 15 deelnemers. Inschrijven is noodzakelijk en kan via bibliotheek @zottegem.be of 09 364 64 11.
Ridderzaal
Oma’s handtas: Objectentheater – familievoorstelling om 11 uur en om 15 uur (2 tot 5 jaar)
In elke handtas zit een hele wereld, vooral de handtas van oma. Wat een supertoffe hebbedingetjes
zij allemaal meezeult! Ieder spulletje heeft zijn verhaal. Herinnering maar ook fantasie. Oude en
jonge mensen vinden heden en verleden samen in de tas van oma.
Tickets vooraf te koop. €8 / €5 (-12 jaar). Tickets & info: www.cczoetegem.be
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Jeugdafdeling
Musée Maison : in- en uitloop workshop van Mooss van 13.30 tot 16.30 uur (6 tot 12 jaar)
Met het boek Musée Maison (een boek van Mooss, uitgegeven bij Stichting Kunstboek), krijg je een
heel museum in pocketformaat. En niet alleen dat: zowel in het boek als in de koffers vind je een
resem korte leuke opdrachtjes om met die kunstwerken aan de slag te gaan.
Boekenzolder
Familiekaffee van 10 tot 17 uur
Leescafe
Leescafé open van 10 tot 17 uur
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Stadbibliotheek
Week van de Smaak

September 2016

De Week van de Smaak is een tiendaags publieksevenement in november rond smaak en eetcultuur
en vindt plaats over heel Vlaanderen en Brussel. Deelnemers (lokale besturen, sociaal-culturele verenigingen, buurtcomités, bibliotheken, scholen, restaurants...) organiseren tijdens de Week van de Smaak
activiteiten die te maken hebben met het thema.
Dit jaar is het alweer tijd voor de tiende editie van de Week van de Smaak. Van 10 tot 20 november
staat die in het teken van ‘De Smaak van Toen’. En die ‘Toen’, die omvat een heel scala aan mogelijkheden: van herinneringen aan grootmoeders keuken tot uw lievelingskost als kind, van historische
maaltijden tot eten uit literaire klassiekers, van bijzondere ingrediënten uit de mythologie tot iconische
gerechten. Allemaal Toen, en vooral: allemaal bijzonder smakelijk!
Hou zeker de Facebookpagina van de bib in de gaten!
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Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Schooljaar 2016 - 2017

Kinderen, jongeren, volwassenen... SAMWD Zottegem is er voor iedereen. Onze academie geeft u de
kans om u ten volle te ontplooien in onze drie richtingen. Met actuele en aangepaste methodes begeleidt ons gekwalificeerd lerarenteam u in muziek, woord en dans.
Inschrijven kan nog tot 30 september op het secretariaat van de academie, Firmin Bogaertstraat 12
Openingsuren: weekdagen van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
Alle informatie, recent nieuws en aankondigingen kunt u terugvinden op onze website: www.samwdzottegem.be.

Nieuw in SAMWD Zottegem

September 2016

Balletklas voor jongens
Steeds meer jongens schrijven zich in voor ballet. Daarmee treden ze in de voetsporen van de grondlegger van ballet: Louis XIV. Omdat de mannenrol in ballet anders is dan een vrouwenrol, willen wij
deze jongens optimaal begeleiden in deze nieuwe klas. Onze jongens hebben recht op hun eigen training en op stoere oefeningen. Voor ballet moet u immers net zo sterk zijn als voor voetbal, misschien
zelfs sterker. U gebruikt immers meer spieren. Onze jongens dansen pittig en sterk en maken grotere
sprongen. Als man wordt u immers geen ballerina, u wordt danser.Wij kijken er hard naar uit nog meer
jongens in onze academie te leren dansen.
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Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Nieuwe methode AMV in het eerste en tweede jaar: Cecilia
Een stoere meid gidst onze leerlingen doorheen de lessen AMV met een all-in methode die vertrekt
vanuit het zing - en spelplezier. Deze methode vertrekt niet in de eerste plaats vanuit de partituur, maar
vanuit de ervaring. Ze maakt gebruik van boomwhackers om het geheel te ondersteunen: als ‘tempoteam’ en als begeleiding van de zangoefeningen.
Cecilia biedt ook heel wat culturele achtergrond en breed-muzikale bagage. In de lesopbouw en de
verwerking van de liedjes besteedt de methode heel wat aandacht aan stemvorming en het juiste stemgebruik. Ook hier staat musiceerplezier centraal. Cecilia heeft ook een verlengstuk op het internet. Op
het oefenplatform Cecilia.be kunnen de leerlingen de theorie en het gehoor spelend leren en vormen.

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 samenwerking met 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
stellen een zelf samengesteld programma van een uur voor. Achteraf wordt een receptie aangeboden
door de stad Zottegem of de gemeente Oosterzele.
Overzicht concerten 2016 – 2017
zondag 23 oktober 2016 om 11 uur : Ridderzaalconcert met Jan Lust (piano) en Harm Garreyn (cello)
Een romantisch aperitiefconcert met als blikvanger de sonate voor cello en piano opus 19 van Sergei
Rachmaninov, een parel uit de Russische laat-Romantiek! De sonate wordt beschouwd als een van de
belangrijkste werken voor cello. Het is het laatste kamermuziekwerk van de componist.
Harm en Jan zijn beiden leraar aan SAMWD Zottegem.
zondag 15 januari 2017 om 11 uur: Ridderzaalconcert met Laure Van Wanzeele (mezzosopraan) in
GC De Kluize, Oosterzele
zondag 5 februari 2017 om 11 uur: Ridderzaalconcert Duobaan (Anneleen De Causmaecker, Beeld en
Barbara Ardenois, Accordeon) en Marieke De Maré, Woord
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zondag 23 april 2017 om 11 uur: Ridderzaalconcert met Céline Debacquer (mezzosopraan), Helena
Faes (cello) en Saskia Van Herzeele (piano)
zondag 28 mei 2017 om 11 uur: Ridderzaalconcert met Andy Dhondt (saxofoon) en Amber Docters Van
Leeuwen (cello) in GC De Kluize, Oosterzele.
AD
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stedelijke academie beeldende kunst

Inschrijvingen
Nog tot en met vrijdag 30 september 2016 kunt u zich inschrijven voor een opleiding aan de Academie Beeldende Kunst Zottegem schooljaar 2016-17.
Studieaanbod

Lagere graad
- algemeen beeldende vorming 6 – 12 jaar, 2u/week
wo 13.30 – 15.10 uur of 15.20 – 17 uur of
za 9.00 – 10.40 uur of 10.50 – 12.30 uur
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Middelbare graad
- beeldende vorming 12 – 18 jaar, 4u/week
wo 17.30 – 21 uur of vrij 17.30 – 21 uur (nieuw!) of za 13.30 – 17uur
- digitaal beeldende vorming vanaf 14 jaar 4u/week
wo 17.30 – 21 uur of vr 17.30 – 21 uur
- oriëntatie beeldende kunst voor volwassenen (+ 18j), 4u/week
di 13.30 – 17.00 uur of di 17.30 – 21.00 uur of vr 13.30 – 17.00 uur
Hogere en specialisatiegraad
- fotokunst
- keramiek
- monumentale kunsten
- schilderkunst
- tekenkunst
- vrije grafiek
- kunstbeschouwing
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stedelijke academie beeldende kunst

Inschrijvingsgeld
6 - 18 jaar: 63 euro (of 41 euro verminderd tarief)
18 – 24 jaar: 126 euro
+ 24 jaar: 301 euro (of 126 euro verminderd tarief)
Cursus kunstbeschouwing 126 euro.
Informatie
Meer info vindt u op www.sabkzottegem.be of telefonisch op nummer 09 364 64 81-82
Inschrijven kan op het secretariaat, Trapstraat 45 9620 Zottegem tijdens de openingsuren van de
academie.
Openingsuren
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Het secretariaat en de galerij van de academie zijn open:
- dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
- donderdag van 17.30 tot 20.30 uur
- zaterdag van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur.
PN

- 34 -

Centrum voor Streekgeschiedenis
Twaalf gemeenten slaan de handen in elkaar voor
‘Ergoed in de Vlaamse Ardennen’
Op donderdag 9 juni hielden twaalf gemeenten ‘Erfgoed in de Vlaamse Ardennen’ boven de doopvont. Binnen dit nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsverband willen zij voortaan samen projecten realiseren over roerend en immaterieel erfgoed.
De deelnemende gemeenten zijn Brakel, Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem,
Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. Om de samenwerking te dragen werd een ‘interlokale vereniging’ opgericht, een lichte juridische vorm van
intergemeentelijk samenwerken. De oprichting werd voorbereid door een kern van enthousiaste
ambtenaren, politici en vrijwilligers en gecoördineerd door Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.
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Met het Centrum voor Streekgeschiedenis had de stad Zottegem al een stevige erfgoedpijler. Een
participatie in deze koepel lag dan ook voor de hand.

Erfgoedbank
‘Erfgoed in de Vlaamse Ardennen’, afgekort als EVA, wil eerst een erfgoedbank realiseren. Zo willen de gemeentebesturen beeldmateriaal, teksten en verhalen uit de regio opslaan en bewaren. En
het is niet enkel een kwestie van bewaren. EVA wil dit erfgoed ook brengen naar scholen, verenigingen en individuele gebruikers. Daarvoor zal het projecten lanceren zodat ouderen en jongeren,
inwijkelingen en bezoekers het erfgoed uit de Vlaamse Ardennen kunnen delen en beleven.
Meer weten over Erfgoed in de Vlaamse Ardennen?
Bel of mail naar de secretaris van EVA, Johan Van Lier: 055 48 05 57 - jvl@zwalm.be
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Citymarketing
Grote Sinterklaasparade op 19 november

In het Masterplan Toerisme en Citymarketing is vanaf 2016 elk jaar een evenement van bovenlokaal niveau voorzien. Dit jaar pakken we uit met een Sinterklaasparade.
Sinterklaasparade
Het bureau Twice tekende voor een zeer interactieve en animatieve praalstoet. Op een attractieve
en kindvriendelijke manier maakt de Sint zijn intrede in de Egmontstad.
Zes schitterende praalwagens en vijf animaties met alles samen 99 Zwarte Pieten trekken door de
centrumstraten tussen 14 en 15.30 uur.

De Sint op het stadhuis
Na de aankomst van de parade vertrekt Sinterklaas met de Zottegemse Pieten in een open auto
naar het stadhuis. Daar spreekt de Sint omstreeks 16.15 uur vanop het balkon de kinderen toe.
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Voor één keer komt de Sint dus niet aan per trein.
Een ruimer Sinterklaasevent
De Sinterklaasparade is de start van een ruim Sinterklaasevent dat loopt van 19 november tot 3
december, met een inbreng van onder meer de Stadsbibliotheek, het Huis van het Kind, de Zottegemse Middenstand en Cultuurcentrum Zoetegem.
Het volledige programma wordt later meegedeeld.
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Toerisme
Kleine Loire. Kaart en digitale ontsluiting Kasteel van Egmont
Goed een jaar geleden werd tijdens de Kick-Off meeting in het Kasteel van Egmont ‘De Kleine
Loire’ voorgesteld, een uniek initiatief om de mogelijkheid om het Scheldebekken en haar erfgoed te promoten naar het voorbeeld van de Loirestreek in Frankrijk. Tijdens de kick-off, werd
onder meer door het Kleine Loireteam het verrichtte studiewerk waarbij het concept op zijn haalbaarheid werd getoetst, toegelicht. Zou ‘De Kleine Loire’ haalbaar zijn? Is er überhaupt interesse
bij de kalsteeleigenaren om mee in zee te gaan? Wat met de economische haalbaarheid? Het
Kleine Loireteam ging op zoek naar de antwoorden. Met succes, want het initiatief werd door
verschillende instanties en organisaties bijzonder positief onthaald.
Om het project een bijkomende boost te geven, werd samen met het al genoemde Kleine Loireteam en met een weliswaar bescheiden financiële inbreng van een aantal steden en een aantal
kasteeleigenaars, een dubbel project gelanceerd.
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In de eerste plaats werd een handige kaart op de markt gebracht (eerste oplage 15.000 ex.)
waarin ‘De Kleine Loire’ wordt gevisualiseerd en waarin de deelnemende steden en kasteeleigenaars zich voorstellen. Een handige manier om het project onder de aandacht te brengen en een
aanzet om het project de kansen te laten krijgen die het verdient.

Tegelijk werd door Daniël Pletinckx een eerste aanzet gegeven om historische sites digitaal toeristisch te ontsluiten. Als pilootproject werd het Zottegemse Kasteel van Egmont genomen. U kunt
dit unieke concept vinden op: https://egmontkasteelherleeft.wordpress.com.
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Toerisme
Wandel rond en in het virtuele Egmontkasteel
U kunt rondom het kasteel wandelen en tegelijkertijd op tablet of smartphone een panoramische
visualisatie zien van de verschillende fases van het kasteel en omgeving.
Hoe gaat u te werk ?
U neemt gewoon uw tablet of smartphone (met 3G of 4G internet toegang) en u scant onderstaande QR-code
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Op onderstaand plannetje vindt u de punten waar we virtuele reconstructies hebben gemaakt en
waar u kan gaan staan om helemaal rondom u de reconstructie te zien, want de visualisatie draait
mee met de bewegingen van uw smartphone of tablet.

Eenmaal ter plaatse kiest u het corresponderende punt (de punten worden aangeduid met het
symbool P) op het overzichtspanorama (dat je krijgt bij het opstarten) en dan kan u zien hoe dat
punt in Zottegem eruit zag in 1150, 1300 en 1640
Als u in de linkeronderhoek op het plansymbool klikt, krijgt u een mooi plannetje met alle punten.
Punt 2 bevindt zich bijvoorbeeld op de binnenplaats van het voormalige kasteel. U krijgt ook een
aanduiding waarheen u kijkt.
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jong in zottegem

Bruisende “Far West” zomer op het ‘t Hemelrijk

September 2016

Eind juni sloegen alle animatoren de handen in elkaar om het speelplein om te
toveren tot een echte Far West, een week lang werkten een 20tal animatoren
mee om het Hemelrijk om te bouwen. Paletten werden opgehaald, houten
planken en liters verf werden aangekocht, een lading nieuwe banden en heel
wat stro werden aangevoerd… Er werd gezwoegd en gezweet, maar vooral
ook veel plezier gemaakt. En donderdagnacht, om half 1, een zucht van opluchting: het speelplein was klaar en het zag er schitterend uit. En schitteren
deed het.

Voor het eerst ging Speelplein ’t Hemelrijk van start op vrijdag 1 juli met de Openspeelpleindag.
Ondanks het slechte weer mochten wij heel wat kinderen en ouders verwachten. Kinderen, ouders,
oud-animatoren,.. iedereen amuseerde zich en genoot van de voor hun voorziene activiteiten. Het
terras was gezellig en de bezoekers waren onder de indruk van de nieuwe look.
Tijdens de zomervakantie kreeg ‘t Hemelrijk dagelijks heel wat kindjes over de vloer. Mooi weer,
slecht weer… altijd werd er gespeeld! Steeds opnieuw zorgden de animatoren er voor dat er op
ieder kind zijn gezicht een glimlach tevoorschijn kwam. Of het nu een activiteit was op of van het
terrein, een uitstap, een uurtje zwemmen… De kinderen amuseerden zich rot, evenals de animatoren.
Via deze weg willen we dan ook alle animatoren, alsook de ouders en kinderen bedanken. De
animatoren voor hun onuitputtelijke inzet voor het speelplein, ouders voor het vertrouwen te geven
en uiteraard uw kinderen om het voor ons iedere dag op het speelplein steeds opnieuw de moeite
waard te maken. Een zeer gemeende dankjewel voor een geslaagde zomer!
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Grabbelpas

September 2016

Gedurende de zomervakantie stonden heel wat grabbelpasactiviteiten
op de kalender. Er werd in de tuin gewerkt, kabouterhuizen gebouwd,
op allerlei uitstappen gegaan. Wekelijks slaagden de kinderen er in een
lekker menuutje klaar te maken en prachtige kunstwerken te maken. Het
was terug een geslaagde zomer maar niet getreurd tijdens de herfstvakantie zijn er op donderdag en vrijdag terug grabbelpasactiviteiten.
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Wil jij tijdens de herfstvakantie, samen met de andere grabbelpassers, ook eens komen proeven
van ons aanbod maar weet je niet zo goed wat Grabbelpas is? Hieronder graag meer uitleg.
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Grabbelpas is er voor kinderen van 5 tot 12 jaar en gaat door tijdens de vakanties in de lokalen
van het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze. Deelnemen aan activiteiten kost 3,00 euro, tenzij anders
vermeld. Iedere dinsdag staat sowieso een uitstap gepland, al dan niet een volledige dag. Een
pasje blijft een jaar geldig en biedt tal van voordelen. Je kan er niet enkel aan onze activiteiten mee
deelnemen maar ook bij tal van Zottegemse handelaars geniet je tal van voordelen (gratis pakje
friet, stukje fruit of een verrassing, …), je krijgt korting in het zwembad, de Openspelendag, of op
toegangsprijzen in pret- en recreatieparken, sportaccomodaties, musea, …
Wat kost zo een pasje en waar kan je dit kopen?
Kinderen van Zottegem betalen 4,00 euro, kinderen die niet uit Zottegem komen betalen 6,00 euro.
Je kan iedere werkdag, tijdens de openingsuren, een pasje verkrijgen op het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze. Ben je benieuwd naar de activiteiten tijdens de herfstvakantie? Of je wil je online
reserveren voor de activiteiten? Surf naar https://webshopzottegem.recreatex.be/
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Dag en nacht van de jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober

Elk jaar staat Dag van de Jeugdbeweging met stip aangeduid in vele agenda’s van jongeren, leiding, leden, oud-leden, scholen, jeugddiensten, … We proberen op deze dag steeds een typisch
aspect van de jeugdbewegingen in de kijker te zetten. Ook de jeugdraad van Zottegem neemt
jaarlijks initiatief om de kinderen en jongeren van alle Zottegemse jeugdverenigingen te trakteren.
Ontbijt vanaf 7u00 aan het station
Het eerste deel van de dag krijgt iedereen die zijn/haar uniform aantrekt een gratis ontbijt aangeboden door de jeugdraad. Dit lekker ontbijt bevat een boterkoek, warme chocomelk of koffie, fruitsap,
mandarijntje.

Spaghetti en op zoek naar de Slimste jeugdvereniging van Zottegem vanaf 19u30 in het
Speelpleingebouw Hemelrijk.
’s Avonds krijgen de vrijwilligers van alle Zottegemse jeugdverenigingen een gratis spaghetti en
een glaasje wijn, dit om hen te bedanken voor hun vrijwillige inzet jaar in, jaar uit.
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Na het lekkere eten, wordt aan de hand van onze jaarlijkse quiz op zoek gegaan naar de slimste
jeugdvereniging van Zottegem. Inschrijven kan in groepjes van min. 4 en max. 6.
Ga je nog niet naar een jeugdvereniging?
Ben je nog niet aangesloten bij een jeugdvereniging maar heb je wel zin om tijdens het weekend
met een hoop vrienden allerlei spelletjes te spelen? Ga dan een kijkje nemen op de site jonginzottegem.be, klik op de balk “jeugdwerk”. Daar krijg je alle info per vereniging. Of vraag een stadsplannetje aan via de jeugddienst, alle jeugdverenigingen en hun lokalen staan erop vermeld.
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Jeugdraad wil 100% positief fuiven in Zottegem
De jeugdraad merkte
op dat fuiven in Zottegem te vaak in een
negatief daglicht worden gezet. Nochtans
zorgen heel wat verenigingen en fuiforganisatoren ervoor dat
hun fuiven goed georganiseerd zijn en weinig
overlast met zich meebrengen.
Om dit beter te kaderen werkte de
jeugdraad enkele sensibiliseringsacties uit.
De campagne wordt gelanceerd onder de
noemer “100% positief fuiven in Zottegem”.
Wat wil zeggen dat de Zottegemse jeugdverenigingen en fuiforganisatoren voor
100% willen instaan om mee te werken om
fuiven zo positief mogelijk te laten verlopen.
De batterij in het logo wil aantonen dat stap
per stap gewerkt wordt aan de 100% positief opgeladen batterij. Deze batterij zal
aan de hand van verschillende acties voor
100% opgeladen worden:
1. Lancering van een fuifcharter.
Als je als organisator van fuiven dit fuifcharter ondertekent dan verbind je je tot een aantal zaken
om je fuif in goede banen te leiden.
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2. Een 100% positief fuiflabel.
Wie het charter ondertekent kan het “100% positief fuiven” gebruiken op al zijn promomateriaal.
Hierbij wordt aan iedereen (ouders, stadsbestuur, politie, buurtbewoners,…) getoond dat deze
vereniging of organisator werk wil maken van een degelijke fuif.
3. Een Fuifbox.
Naast het gebruik van het fuiflabel kan iedereen die het charter ondertekende een fuifbox gratis
ontlenen. In deze box zit materiaal dat kan gebruikt worden om een fuif vlotter te laten verlopen
Materialen zijn:
- EHBO kit
- Brandkistje voor geld
- UV Geld checker
- Afbakeningslint
- Oordopjes
- Handteller
- Recepten voor mocktails en coctails zonder sterke dranken
- 4 professionele walkie talkies
- Veiligheidhesjes
- Stempel voor -16 jaar & +16 jaar (met UV inkt)
- UV lamp
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4. Lijst wat zijn sterke dranken & wat niet
Eén van de regels in de fuifzaal is het verbod op schenken van sterke dranken (gedistilleerde dranken). Voor heel wat organisatoren is niet duidelijk wat wordt verstaan onder sterke dranken en wat
niet, het heeft namelijk niet enkel met het alcoholpercentage te maken. De jeugdraad maakte een
duidelijk overzicht wat mag en wat niet mag.
5. Recepten cocktails & mocktails
Om aan te tonen dat sterke drank geen vereiste is om plezier te maken, wil de jeugdraad een receptenboekje maken met cocktails zonder sterke drank en mocktails (cocktail zonder alcohol). De
cocktails zonder sterke drank zullen gemaakt worden met dranken die wel mogen in de fuifzaal,
zoals cava, wijn, bieren, martini,…
Dit boekje zal later online terug te vinden zijn. Om deze cocktails te maken werd rekening gehouden dat ze in grote hoeveelheid kunnen gemaakt worden en dat de prijs van de ingrediënten meevalt, zodat de verenigingen op hun fuif terug via hun cocktailbar financiële winst maken.
6. Komende acties: “Don’t be a Kevin be a Dirk”.
Naast het fuifcharter, het label en de fuifbox wil de jeugdraad in september een nieuwe sensibiliseringcampagne uitwerken voor de fuifbezoekers. Deze campagne is gericht naar fuivende jongeren
en verteld het verhaal van Dirk en Kevin. Het idee: “Dirk en Kevin zijn 2 broers die beide op een
ander manier willen fuiven. Dirk drinkt altijd met mate, vecht nooit en is tegen alle soorten drugs. Hij
beleeft een fantastische avond, leert een nieuw lief kennen in de fuifzaal en geraakt veilige thuis.
Zijn broer Kevin daarentegen beleeft niet de beste avond in de fuifzaal. Hij drinkt wel alcohol en
gebruikt drugs, lokt een vechtpartij uit en rijdt bij het naar huisgaan tegen een boom.”
Aan de hand van de beide figuren wil de jeugdraad de jongeren aanmoedigen tijdens het fuiven
om het aangenaam te maken voor iedereen.
Alle documenten en meer uitleg over de campagne vind je op onze website: www.jonginzottegem.
be onder de rubriek fuiven.
HV

Meer info:
Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
Beislovenstraat 4
09 367 91 98
Jeugdconsulente – Hellen Volckaert – jeugddienst@zottegem.be
Coördinator animatie – Lien De Schryver– speelplein@zottegem.be
Administratie – Carine Van Den Dooren – speelplein@zottegem.be
Jac-medewerker – Jasper De Gussem - jasperdegussem@cawoostvlaanderen.be
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http://jonginzottegem.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:
Herfstvakantie: vanaf maandag 3 oktober
Kerstvakantie: vanaf maandag 28 november
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:
1 september 2016
9 november 2016
4 januari 2017
1 en 15 februari 2017
11 april 2017
9 mei 2017
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Kostprijs ZIBO
1/3de dag opvang (minder dan 3 uur): 4,00 euro
Halve dag (tussen 3 en 6 uur): 6,00 euro
Ganse dag (meer dan 6 uur): 12,00 euro
Dommelklasje: 3,50 euro (inclusief vervoer en vieruurtje)
Contact
Lotte Beernaert, Kloosterstraat 40B - 09 360 24 86 - zibo@zottegem.be - www.zottegem.be/zibo
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Activiteiten voor kinderen en ouders
Triple P
Groepsprogramma voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar
De groep zal samenkomen op volgende dagen: 13, 20 en 27 september, 04, 11 en 18 oktober en
10 en 8 november, telkens van 19 tot 21.30 in Huis van het Kind.
Tijdens de verschillende sessies leert u o.a. wat positief opvoeden is, waarom uw kind zus of zo
reageert, hoe u gewenst gedrag kan aanmoedigen, hoe u grenzen kan stellen, enzoverder.
Inschrijven is verplicht en het aantal inschrijvingen is beperkt.
Meer info en inschrijvingen kunnen via an@denboomgaard.telenet.be of via 055 42 19 95
Infoavonden voor ouders
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Dinsdag 4 oktober, 19.30 uur – Lees mijn handleiding
Elk kind wordt geboren met specifieke noden en behoeften, een temperament, persoonlijkheid en
karakter. We stellen ons een rugzakje voor, waarin dit alles zit. Gelukkig zit in het rugzakje ook een
handleiding, nog vrijwel ongeschreven.
De handleiding van uw kind is een ontdekkingstocht, u kan aanvullen en schrappen, terwijl u op
weg gaat met uw kind.
Sommige kinderen zijn een uitdaging, de handleiding is niet zo duidelijk, of u heeft last van “writer’s
block”. Hoe kan u hiermee aan de slag op een praktische, werkbare manier? Wanneer laat u uw
kind testen? Wat is het nut van een diagnose? Waarom doet u dat wel en waarom niet?
Interactieve infoavond door Hannelore Volckaert & Marijke Rogier (OOTwee, Zottegem)
Meer info en inschrijvingen kunnen via administratie.hvk@ocmw.zottegem.be of via 09 360 53 72
Maandag 7 november, 19.30 uur – Grenzen stellen
Kinderen opvoeden gebeurt met vallen en opstaan. Zo is het ook met grenzen stellen: wat mag uw
kind wel, wat niet? Als ouder heeft u niet voor elke situatie een pasklaar antwoord of een duidelijk
beeld over waar de grenzen liggen.
Ook al heeft het ene kind misschien duidelijkere grenzen nodig dan het andere, elk kind is gebaat
bij grenzen. Ze geven structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Maar als ouder is het niet altijd
eenvoudig om grenzen te stellen en daar consequent mee om te gaan. En wat doet u als uw kind
de grenzen niet respecteert?
Infoavond door Maurits Wysmans, in samenwerking met CM
Inschrijven kan via www.cm.be/agenda
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Activiteiten voor de allerkleintjes
Donderdag 27 oktober, 18.30 uur – Babymassage
Door lichaamsmassage kan u uw baby koesteren, knuffelen en er een unieke en deugddoende relatie mee opbouwen. Babymassage creëert een warme band voor het leven en stimuleert de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van uw kindje. Het is voor ouder en kind een moment van rust
en ontspanning. Bovendien kan het helpen om een onrustige of zenuwachtige baby te kalmeren.
Babymassage vergt weinig extra materiaal of speciale kennis. Het is eenvoudig aan te leren. Met
een korte instructie kan u zelf op weg.
We verwachten papa, mama, grootouder of onthaalouder, samen met hun baby tussen zes weken
en zes maanden.
Inschrijven kan via www.cm.be/agenda
Woensdag 9 november, 14 uur – Peuters in actie
Een doe-sessie met actieve speel- en beweegtips voor (groot)ouders en hun peuters (1-3 jaar).
De peuterperiode is een mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind. Tussen 1 en 3 jaar is spelen,
lopen, springen, dansen,… kortom bewegen hun belangrijkste bezigheid. Want een sterke motorische ontwikkeling legt de basis voor de latere complexe vaardigheden.
Tip: Draag losse en gemakkelijke kledij.
Inschrijven kan via www.cm.be/agenda
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Activiteiten Twinkeltje
Twinkelpraatje, elke maandagnamiddag van 13.30 tot 16 uur
Ontmoeting voor mama’s en papa’s.
Alle diensten binnen het Huis van het Kind zijn open en beschikbaar voor eventuele vragen!

Spelenderwijs, elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur
Speelmoment voor kinderen en hun (groot)ouders. Iedereen is welkom, inschrijven hoeft niet!
Maandelijks één thema-activiteit:
21 september: Muziekkriebels (voor deze activiteit is inschrijving verplicht, de plaatsen zijn beperkt!)
26 oktober: Halloweenknutselen
30 november: Sint op bezoek
21 december: Kerstfeestje
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Schoolsport 2016 - 2017
Schoolsport blijft populair bij onze Zottegemse jongeren. Bijna elke woensdagnamiddag zijn er
recreatieve sportactiviteiten voor alle leerlingen uit Zottegem. Tal van deze activiteiten kunnen in
clubverband of als recreant in Zottegem beoefend worden.

Onderstaande kalender is ter informatie. Leerlingen kunnen zich inschrijven via de verantwoordelijke leerkracht lichamelijke opvoeding. Uitslagen, foto’s en filmpjes: www.facebook.com/sportdienst.zottegem
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Lager onderwijs
woensdag 14 september 2016: voetbal 4-4 (2de graad)
woensdag 28 september 2016: Vlaamse veldloop
vrijdag 28 oktober 2016: herfstwandeling
woensdag 9 november 2016: zwemwedstrijd
woensdag 16 november 2016: tafeltennis (3de graad)
woensdag 7 december 2016: unihockey (3de graad)
zaterdag 28 januari 2017: sportacross
woensdag 1 februari 2017: tussen 4 vuren (2de graad)
woensdag 8 maart 2017: netbal (3e graad)
woensdag 22 maart 2017: dans
woensdag 19 april 2017: voetbal 8-8
woensdag 3 mei 2017: badmintoninitiatie
vrijdag 24 mei 2017: minivoetbal (3e graad)
vrijdag 9 juni 2017: atletiekwedstrijd
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Secundair onderwijs
woensdag 28 september 2016: Vlaamse veldloop
woensdag 5 oktober 2016: recreatieve mountainbike
woensdag 16 november 2016: unihockey
woensdag 23 november 2016: zwemwedstrijd
woensdag 18 januari 2017: volleybaltornooi (2de & 3de graad)
zaterdag 28 januari 2017: sportacross
woensdag 15 februari 2017: dans - freerunning
woensdag 8 maart 2017: tafeltennis - badminton (1ste graad)
woensdag 15 maart 2017: tafeltennis - badminton (2de en 3de graad)
woensdag 26 april 2017: minivoetbal
vrijdag 19 mei 2017: atletiekwedstrijd

Sport Na School
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Sport Na School biedt een brede waaier aan sporten aan voor de leerlingen van het secundair onderwijs en dit aan een zéér democratische prijs! Leerlingen krijgen de kans om aan sport te doen
in een los verband, zonder extra “schoolse” verplichtingen. Onder andere fitness was de laatste
maanden een klepper van formaat bij de Zottegemse jongeren.

Voordelen
• Kies zelf wat, wanneer en hoeveel u wilt doen.
• U heeft keuze uit een heleboel toffe activiteiten: fitness, klimmen, zwemmen, gevechtssporten,
dans, squash, atletiek, baseball, spinning, …
• Kijk op www.sportnaschool.be voor het volledige programma!
• U kunt samen met uw beste vrienden sporten.
• SNS’en is spotgoedkoop. (tussenkomst mutualiteiten)
• U kunt met één SNS-pas deelnemen aan alle activiteiten in alle steden/gemeenten waar SNS
wordt aangeboden. (Zottegem, Oudenaarde Ronse, Gent, Aalst, …)
• U bent automatisch verzekerd via een sport+ verzekering van Sport Vlaanderen.
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Periodes
• U kunt kiezen uit 1 of 2 periodes van telkens 12 weken SNS.
• Periode 1 loopt van 3 oktober 2016 t.e.m. 3 februari 2017.
• Periode 2 loopt van 6 februari 2017 t.e.m. 19 mei 2017.
• Inschrijven voor 1 periode = €30
• Inschrijven voor 2 periodes = €45
• Geen SNS tijdens de vakanties en de examenperiode Kerst.
Info en inschrijven
• www.sportnaschool.be
• via de leerkrachten L.O. op school.

SPORTSNACK
We lezen het dagelijks in de krant: Vlaamse kinderen/jongeren bewegen te weinig. Met SPORTSNACK is het mogelijk om de naschoolse opvang te transformeren in een beweeguurtje! De nadruk
ligt op plezier en recreatief bewegen, ideaal voor kinderen die de hele dag stil moesten zitten op
de schoolbanken.
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Wanneer
Onmiddellijk na school. Afhankelijk van de uren van de school.
Kan op elke dag van de week behalve op woensdag.
Sportclub
Meer kinderen komen in contact met uw sport en maken kans om door te stromen naar de sportclubs.
Dit door het geven van initiatielessen in de scholen.
Bijkomende info: www.sportsnack.be
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Multimove
Multimove voor kinderen is de start van een gezonde levensstijl met veel beweging en sport, uw
hele leven lang. De stedelijke sportdienst biedt ook dit jaar een gevarieerd bewegingsprogramma
voor kinderen aan, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van fundamentele bewegingsvaardigheden. Fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Tijdens de lessen Multimove wordt dit op een pedagogisch verantwoorde
en wetenschappelijk onderbouwde manier gedaan.
Meer info: http://www.multimove.be/voor-ouders
Nieuw in schooljaar 2016 – 2017
Geniet voor dezelfde prijs van bijna dubbel zoveel lesmomenten. Er is (m.u.v. schoolvakanties)
elke week Multimove. Snel inschrijven is de boodschap.

De lessen Multimove vinden plaats in de sportzaal van de Bevegemse Vijvers op woensdagnamiddag:
2016				2017
Oktober: 5-12-19-26		
Januari: 11-18-25
November: 9-16-23-30
Februari: 1-8-15-22
December: 7-14-21		
Maart: 8-15-22-29
				April: 19-26
				Mei: 3-10-17-24-31
				Juni: 7-14-21-28
14.15 - 15 uur: 2de kleuterklas
15 - 16 uur: 3de kleuterklas
16 - 17 uur: lager onderwijs
Prijs
60 euro voor de volledige reeks - loopt over een volledig schooljaar
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Inschrijven
Kan sinds maandag 5 september 2016 via de online inschrijvingsmodule (webshop) Neem contact
op met de stedelijke sportdienst voor meer informatie. (sportdienst@zottegem.be of 09 364 53 20).
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PILATES
Wegens succes verlengen we de lessenreeks PILATES. De populaire lessenreeks voor wie op een
rustige manier diepe buik- en rugspieren oefent, en daarmee rugklachten kan vermijden. Niet voor
mij? Toch wel! Pilates is er voor jong én oud, dik en dun, sportief en minder sportief - dat bewezen
onze deelnemers dit jaar met hun prachtige vooruitgang.
Op korte tijd razend populair in Zottegem. We doen nog een jaartje verder vanaf september. Wees
er zeker bij vanaf de eerste les om rustig op te bouwen.
Data 2016 - 2017. Meer informatie vindt u online op de stedelijke website.
2016

introlessen:
september: 10, 17, 24
oktober: 1
basiclessen:
oktober: 8, 15, 22, 29
november: 12, 19, 26 (niet op 5/11)
december: 3, 10, 17

2017

introlessen:
januari: 7, 14, 21, 28
basiclessen:
februari: 4, 11, 18, 25
maart: 11, 18, 25
april: 1, 22, 29 (niet op 8/4 & 15/4)
mei: 6, 13, 20
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Webshop
Inschrijven voor lessenreeksen en sportkampen kan soms een zwaar labeur zijn. De dag waarop
inschrijven mogelijk wordt is het een heuse opdracht om telefonisch de sportdienst te bereiken.
E-mails zijn soms onvolledig of komen op een wachtlijst terecht… Om het inschrijvingsproces
gemakkelijker te maken is het sinds kort mogelijk online in te schrijven. Hiermee kan u voor de
meeste lessenreeksen ook onmiddellijk betalen. Inloggen, reserveren, betalen en automatisch een
bevestiging krijgen. Dat maakt het traditionele inschrijvingsproces stukken efficiënter. Door online
in te schrijven bent u altijd sneller dan via de telefoon/e-mail.
- 52 -

Sport
Tip
Wacht niet tot de eerste dag van de inschrijvingen om een account aan te maken, doe dit een tijdje
op voorhand. Op deze manier vermijdt u problemen en kan u de dag waarop de inschrijvingen open
gaan eenvoudig inloggen en betalen.
Link webshop: www.webshop.zottegem.be

“Sportief duwtje in de rug” met MIA-korting

Sport kost geld: materiaal, lidgelden, kledij,… Veel mensen vallen uit de boot of kunnen wegens
financiële problemen moeilijk deelnemen aan hun favoriete sportactiviteiten.
Met de MIA-korting kunt u 50% korting krijgen op deelnamen aan sportkampen, lessenreeksen,
Multimove,… Maar ook goedkoper uitrusting en sportmateriaal aankopen.
MIA-korting is er voor inwoners van Zottegem met een bescheiden inkomen:
1. Alle inwoners met een RVV-statuut
2. Personen die via en erkende toeleider hun weg gevonden hebben naar het vrijetijdsaanbod in
Zottegem.
Aanvragen/meer info
Via de stedelijke sportdienst of het JAC (jac.zottegem@cawoostvlaanderen.be - 0479 88 45 01).

Contact
Stedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1 - -09 364 53 20 e-mail - sportdienst@zottegem.be
Sportfunctionarissen: Betty Cosijn – Jo Zwaenepoel & Robin Doeraene
BC / JZ / RD

September 2016



- 53 -

Ontwikkelingssamenwerking
Sterrengemeente Zottegem viert 5 jaar Fairtrade-titel

Zottegem engageert zich al enkele jaren voor de promotie van fairtrade- en streekproducten en dat
engagement werd in december 2015 opnieuw beloond.
Na de ‘Fairtrade Gemeente’-titel mag Zottegem zich voortaan ook een ‘Fairtrade Sterrengemeente’
noemen. De stad kreeg drie sterren voor haar inzet op vlak van communicatie rond eerlijke handel,
het gevoerde fairtrade-beleid van de afgelopen jaren en het benoemen van vier ‘Fairtrade Ambassadeurs’ die eerlijke handel in hun sector promoten.

Het werk zit er echter nog niet op. Er zijn nog twee sterren te verdienen (‘Fairtrade Straat’ en ‘Fairtrade Fans’). Fairtrade Zottegem is dan ook vastbesloten om het komende jubileumjaar deze laatste twee sterren binnen te rijven. In oktober 2016 is het immers vijf jaar geleden dat Stad Zottegem
de titel van ‘Fairtrade Gemeente’ verkreeg. En dat laten we uiteraard niet zomaar voorbijgaan. Hou
dus zeker onze activiteitenkalender in de gaten!
Voor meer informatie over onze werking en activiteiten:
www.fairtradegemeenten.be/zottegem
fairtradezottegem@hotmail.com
Facebook/Fairtrade Zottegem

Nepali Child Support vzw
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Voorstelling en doelstellingen
Nepali Child Support vzw is een Belgische organisatie die een klein kinderhuis in Kathmandu,
Nepal ondersteunt. Dankzij giften en subsidies door sympathisanten, steden en gemeenten kunnen de 23 weeskinderen in het Freedom Children’s Welfare Center in een veilige en geborgen
omgeving opgroeien waarbij zij alle kansen krijgen om later in de best mogelijke omstandigheden
op eigen benen te staan.
Tegelijk ondersteunt Nepali Child Support vzw ook projecten die verbonden zijn met het weeshuis.
Zo werd in 2012 een varkens- en visboerderij opgestart net buiten Kathmandu met de bedoeling
het weeshuis minder afhankelijk te maken van de fluctuerende binnenlandse aanvoer van verse
producten. Vandaag is dit een zeer succesvol project dat zorgt voor de aanvoer van versere producten aan een veel goedkopere prijs. Bovendien helpen de kinderen regelmatig mee op de boerderij waardoor zij enkele waardevolle vaardigheden kunnen bijleren.
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Werking van het weeshuis
Het weeshuis zelf wordt geleid door lokale werknemers. Zij zorgen ervoor dat alle kinderen veilig
naar school kunnen gaan en ’s avonds hun huiswerk maken. Zij bereiden ook steeds de maaltijden van de kinderen en onderhouden de faciliteiten van het weeshuis. Waar mogelijk springen de
kinderen zelf bij. Sinds kort zijn de werknemers verantwoordelijk voor de algemene leiding over de
boerderij, wat zij tot nu toe uitstekend doen.
Ondersteuning door de vzw
Vanuit België zorgt de vzw op haar beurt dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn om het hele
project draaiende te houden. Hierbij wordt wel steeds in het oog gehouden dat het weeshuis zich
zoveel als mogelijk structureel kan onderhouden door waar mogelijk te besparen of door nieuwe
inkomstenbronnen te vinden.
De fondsen om het project te ondersteunen vindt de vzw bij sympathisanten die een vrijwillige bijdrage leveren, door het aanvragen van subsidies bij steden en gemeenten, en door het organiseren
van jaarlijks weerkerende activiteiten zoals de verkoop van kalenders en de organisatie van een
succesvolle quizavond.
Naast het voorzien van de nodige fondsen ondersteunt de vzw het weeshuis concreet door het
werven van vrijwilligers en door het project een zekere bekendheid te geven in België.
Elk jaar probeert de vzw een aantal vrijwilligers te sturen naar Nepal. Meestal zijn dat jonge mensen die tijdens of net na hun studies hun steentje willen bijdragen aan een goed doel en tegelijk
buitenlandse ervaring willen opdoen. Zij zijn een grote hulp doordat zij kunnen zorgen voor een
opvolging van het project ter plaatse.
Daarnaast probeert de vzw het project zoveel als mogelijk bekendheid te geven bij het grote publiek
door voordrachten en infomomenten. Ook zijn de kalenderverkoop en de quiz uitstekende momenten om de werking en de verwezenlijkingen van het kinderhuis aan en groter publiek toe te lichten.
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Toekomstplannen
Eind april 2015 werd Nepal getroffen door twee zware aardbevingen. Gelukkig bleef het weeshuis
zelf gespaard van grote schade en raakte niemand gewond. Een ander verhaal was echter te horen
in de dorpen buiten Kathmandu. Aangezien alle werknemers in het weeshuis afkomstig zijn uit de
dorpen, heeft de vzw ook de dorpelingen zo goed als mogelijk proberen te helpen.
Door deze gebeurtenissen werd onze aandacht gevestigd op de soms schrijnende toestanden die
er nog steeds bestaan buiten Kathmandu. Daarom heeft de vzw besloten om in de toekomst meer
in te zetten op de ontwikkeling van de geboortedorpen van de werknemers, zodoende dat ook daar
de kinderen een toekomst kunnen uitbouwen voor zichzelf.
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Vraag de tegemoetkoming of parkeerkaart voor personen met een
handicap online aan. Sneller, eenvoudiger en persoonlijker
Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om een tegemoetkoming of parkeerkaart aan
te vragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)! Sinds 1
juli kan dit via een online vragenlijst.
Hoe doet u een aanvraag?
U kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) uw aanvraag indienen door met uw elektronische identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst
in te vullen.
U geeft de naam van uw behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft uw arts geen recente
informatie over u medische situatie, dan maakt u het best een afspraak bij hem of haar.
Wilt u hulp?
Dan kan u terecht in het Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23 (bij Chantal Praet 09 364 57 23 of Katty
De Clercq 09 364 57 24 - sociale.zaken@zottegem.be,). U wordt er begeleid bij het invullen van
de vragenlijst. Het Sociaal Huis is elke werkdag open van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond
van 17 tot 19 uur.
U kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen
met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.
be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot
vrijdag van 8u30 tot 13u.
U kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met een handicap in jouw buurt. Een overzicht van de zitdagen vindt u op www.handicap.belgium.be.
Memo: als u hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:
Identiteitskaart;
Bankrekeningnummer;
De naam van de behandelend arts.
Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van u aanvraag. De
nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere, eenvoudigere en persoonlijkere manier van de
behandeling van uw aanvraag.
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Meer info: www.handicap.belgium.be
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Doorbreek het taboe rond geestelijke gezondheidszorg
In onze samenleving heerst er nog steeds een taboe over onze geestelijke gezondheid en over
psychische klachten. We praten er liever niet over. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft,
zoekt daarvoor ook geen hulp. Nochtans verdienen deze problemen zorg en aandacht. Daarom
moeten ze ook benoemd worden.
Als iemand uit onze persoonlijke omgeving met een geestelijk gezondheidsprobleem kampt, wordt
dit veelal beoordeeld als ‘Hij heeft een dipje’ of ‘Hij heeft het moeilijk’. Psychische problemen: daar
hebben alleen de anderen last van, wordt al te vaak gedacht.
Gezonde stad Zottegem biedt u dan ook in het najaar een gevarieerd activiteitenpakket aan om het
taboe rond geestelijke gezondheid bij jong en oud te doorbreken.
Zottegem zet Werelddag Dementie: in de kijker met de theatermonoloog “Hoofd vol mist”

De voorstelling bestaat uit twee verhaallijnen die door elkaar lopen. Enerzijds heeft u het persoonlijke verhaal van een kleindochter die vertelt over het proces dat haar oma doormaakt. Anderzijds
is er het verhaal van ‘de’ persoon die dementeert en zijn/haar verwanten. We hebben dit bewust
onpersoonlijk gehouden zodat iedereen zich in deze personen kan verplaatsen/terugvinden waardoor het verhaal plots weer heel persoonlijk kan worden.
Wanneer: woensdag 21 september 2016 om 20u
Waar: CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20 9620 Zottegem
Prijs: 10 euro; MIA korting 5 euro
Ticketverkoop: UITbalie, Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, benedenverdieping. (09 364 69
33 - uitbalie@zottegem.be)
Werelddag Geestelijke Gezondheid 10 oktober 2016
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Leerlingen van 2de graad van de Zottegemse scholen
krijgen de schoolvoorstelling gratis aangeboden van het
OCMW Zottegem
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Muziektheater Open Geest met Annelies Brosens en Axl Peleman
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus-De Pelgrim, met campussen in Velzeke
en Scheldewindeke, het Zottegemse OCMW
en CC Zoetegem, het cultuurhuis van de
Stad Zottegem slaan de handen in elkaar.
Beetje bij beetje wordt de taboesfeer rond
alles wat met geestelijke gezondheid te
maken heeft, opgeheven. Daarvoor zijn talloze initiatieven verantwoordelijk (Te Gek?!
Open Geest; Actie Rode Neuzen…), die
door diverse organisaties worden opgezet
en gedragen.
Het feit dat bekende Vlamingen en publieke figuren hier hun naam aan verbinden, is daar uiteraard
niet vreemd aan. In een gemediatiseerde samenleving zoals de onze, blijkt dit overigens niet onbelangrijk. Ook zij zijn mensen van deze tijd en hebben een verhaal, waarin menig lotgenoot zich
herkent. Het is vaak een eerste noodzakelijke stap naar inzicht in en erkenning van psychische
kwetsbaarheden, en een belangrijke opstap naar aanvaarding.
De cijfers liegen er niet om: 1 op 4 personen in België krijgt te maken met psychische problemen.
Eén van hen is Annelies Brosens (Laïs), die kampte met een depressie. “Hoe kan je verwachten
van mensen dat ze je begrijpen terwijl je er zelf niets van begrijpt?” Het werd een lange weg van
zoeken, vallen en opstaan, om uiteindelijk terug zin te krijgen in en betekenis te geven aan het
leven. Daarvoor heeft men andere mensen nodig. Mensen om mee te praten, om naar te luisteren,
om liefde een plaats te geven.
Muzikanten en poëten verstaan de kunst om dit op een mooie en gevoelige manier onder woorden te brengen. Samen met Axl Peleman brengt Annelies Brosens een avondvullend muziekprogramma, waarmee zij langsheen de sector Welzijn en Geestelijke Gezondheid door Vlaanderen
reizen.
Wanneer? donderdag 20 oktober 2016 om 20u
Waar? CC Zoetegem. Hospitaalstraat 20 9620 Zottegem
Prijs: 14 euro (12 euro -26 en +60), abonnementen à 11 euro.
Kaarten zijn te bekomen via de UITbalie (09 364 69 33) of via de website www.cczoetegem.be
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‘Geluk op grootmoeders wijze’
‘Geluk op grootmoeders wijze’ speelt zich af in een
cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt er
wekelijks hun bijeenkomst. Ook deze week... Op een
ludieke manier brengen zij het thema geestelijke gezondheid naar voor. Aan de hand van de tips uit de
‘Fit in je hoofd’-campagne pakken ze hun eigen geestelijke gezondheid aan.
Dit toneel door en voor senioren maakt de senioren
attent op het belang van een goede geestelijke gezondheid aan de hand van de 10 tips uit de ‘Fit in je
hoofd’ campagne.
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Wanneer? dinsdag 22 november 2016 14u
Waar? Lokaal dienstencentrum Egmont, A. Gevaertstraat 9620 Zottegem
Prijs: 5 euro
Inschrijven: ldcegmont@ocmw.zottegem.be; 09 364 56 95

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Wordt u 50? Vanaf nu krijgt u een kans die u leven kan beïnvloeden. Het maakt niet uit of u uw
50ste verjaardag uitgebreid viert of het liever in alle rust aan u laat voorbij gaan. Alle vrouwen die
in aanmerking komen, krijgen vanaf dan een nuttig verjaardagsgeschenk. Eentje dat uw levenskwaliteit aanzienlijk kan beïnvloeden. Karin, Miriam, Kristel, Linda en Julia delen hun ervaringen.
Karin (52): “Ik herinner me nog toen ik twee jaar geleden voor de eerste keer de uitnodigingsbrief
kreeg. Ik vond het een goed initiatief en aangezien het gratis was, zag ik niet direct een reden om
het niet te doen.” Dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing: “Het onderzoek is inderdaad om de twee jaar gratis voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Als u geen
verhoogd risico op borstkanker hebt, is het aangeraden om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. De overheid biedt vrouwen de kans om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker.”
Miriam (56): “Ik vind het moeilijk om de afspraak in te passen in mijn drukke agenda. Het is handig
dat ze mij om de twee jaar een afspraak voorstellen, maar het is nóg handiger dat ik deze afspraak
kan verzetten als het mij niet uitkomt… Wat bij mij meestal het geval is. Ik bel dan gewoon naar
de 0800-lijn van het Centrum voor Kankeropsporing en in een mum van tijd heb ik een andere
afspraak gemaakt.”
Kristel (54): “Met een druk leven is het belangrijk om er een goeie gewoonte van te maken. Zodra ik
een uitnodigingsbrief in de bus krijg, denk ik, ‘Juist, dit moet ook nog gebeuren’. Dan is het gewoon
een kwestie van inplannen.”
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Linda (59) getuigt hoe zij de screeningsmammografie ervaart: “Dat de borst tussen twee platen
wordt aangedrukt, is geen aangenaam gevoel. Bij mij doet het geen pijn, maar ik ben dan ook geen
‘kleinzerige’. Er zijn natuurlijk leukere dingen, maar gelukkig vraagt degene die de foto’s neemt of
het nog gaat. Uiteindelijk is die pijn maar van korte duur en is het een klein ongemak om te weten
of er iets aan de hand is.”
Dr. Martens: “Het aandrukken van de borst is nodig om scherpe foto’s te kunnen maken en om de
stralingsdosis te beperken. Sommige vrouwen denken dat het aandrukken de borst binnenin kan
kwetsen, maar dit is niet zo.”
“Het onderzoek zelf stoort mij niet,” vult Kristel (54) verder aan. “Wat ik wel vervelend vind, is dat
ik het resultaat niet direct na het onderzoek krijg. Dan loop ik een tweetal weken ongeduldig rond,
tot ik het resultaat ontvang en ik gerustgesteld ben.”
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Dr. Martens: “Dat u het resultaat niet onmiddellijk meekrijgt, komt doordat elke screeningsmammografie een tweede keer beoordeeld wordt. Dit gebeurt in het Centrum voor Kankeropsporing.
Voor een correcte interpretatie is het ook belangrijk dat we de nieuwe mammografieën telkens
vergelijken met de vorige. Het is dankzij tweejaarlijkse deelname dat we eventuele afwijkingen in
een vroeg stadium kunnen opsporen.
Julia (50): “Het is dus onvoldoende als ik maar één keer een screeningsmammografie laat nemen?”
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Dr. Martens: “Klopt. Het is belangrijk dat u tot en met het jaar waarin je 69 wordt om de twee jaar
een screeningsmammografie laat nemen. Zo hebt u meer kans dat als er een afwijking is, deze
vroeg ontdekt wordt. Ook al blijkt alles in orde te zijn na een aantal keer te hebben deelgenomen,
het blijft toch belangrijk om deze goede gewoonte aan te houden.”
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Dagverzorgingscentrum Egmont
Even pauzeren
Dagverzorgingscentrum Egmont geeft plaats aan 15 gasten.
We bieden de mogelijkheid aan thuiswonende ouderen om overdag in een veilige en huiselijke omgeving de nodige zorgen, ondersteuning en begeleiding te krijgen en sociale contacten te leggen.
We bekijken samen met u welke noden en wensen u heeft en hoe we daarop kunnen inspelen.
Onze diensten zijn ruim: van specifieke zorgen en maaltijden tot een gevarieerd animatie programma en dit voor een dagprijs van 24 euro.
U beslist zelf of u één of meerdere dagen per week naar het centrum komt.
Het dagverzorgingscentrum is doorlopend open van 8 tot 17.30 uur. Ook beschikken we over
aangepast vervoer om de gast comfortabel op te halen en terug naar huis te brengen.
Praktische info
Het dagverzorgingscentrum is gelegen op de OCMW woonzorgcampus Egmont, Deinsbekestraat
23, maar ook te bereiken via Arthur Gevaertlaan.
Meer info: Rebecca De Nijs - dvcegmont@ocmw.zottegem.be - 09 364 56 90

Lokaal dienstencentrum Egmont
Infosessie drugspreventie
Drugs en alcohol zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch blijkt het een moeilijk
bespreekbaar thema te zijn voor vele mensen. Drugs en alcohol kunnen voor verschillende problemen zorgen of problemen kunnen er door toenemen. Het is daarom heel belangrijk dat ook (groot)
ouders weten wat er zich afspeelt in de leefwereld van hun (klein)kinderen.
Marijke Van Audenhove, drugbegeleider verbonden aan PISAD, geeft twee infosessies over productinformatie, signalen van druggebruik en het praten met en het respectvol begrenzen van je
(klein)kind. Tijdens de eerste infosessie schetst Marijke Van Audenhove de werking van PISAD en
geeft zij uitgebreide productinformatie. Bovendien is er de mogelijkheid om verschillende illegale
producten van dichterbij te bekijken, vergezeld van de nodige toelichting door politierechercheur
Dirk Danckaert.
Waar? in zaal Sotto in het lokaal dienstencentrum Egmont
Wanneer? Maandag 24 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Prijs? Gratis, graag inschrijven via 09 364 56 95 of ldcegmont@ocmw.zottegem.be
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Praktische info over het dienstencentrum
Locatie
Woonzorgcampus Egmont, Deinsbekestraat 23, te bereiken via Arthur Gevaertlaan.
Contact:
ldcegmont@ocmw.zottegem.be - 09 364 56 95
De activiteitenkalender kan u op de website van Stad Zottegem vinden en op de facebookpagina
van het lokaal dienstencentrum blijf je voortdurend op de hoogte van onze activiteiten.
Openingsuren
Maandag, dinsdag en vrijdag: van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16uur
woensdag: van 8.30 tot 12uur
donderdag: van 8.30 tot 12uur en van 13 tot 18.30uur
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PWA-werking in cijfers uitgedrukt
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de werking van het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) toegelicht aan de hand van concrete cijfers.
De afgelopen periode werden opnieuw heel veel uren gepresteerd door gemiddeld 50 PWA-werknemers bij zo’n 286 gebruikers.
Hierna volgt een gedetailleerd overzicht.
Datum (per kalenderjaar)
eind 1995
eind 1996
eind 1997
eind 1998
eind 1999
eind 2000
eind 2001
eind 2002
eind 2003
31 juli 2004
31 juli 2005
31 juli 2006
31 juli 2007
31 juli 2008
31 juli 2009
31 juli 2010
31 juli 2011
31 juli 2012
31 juli 2013
31 juli 2014

1ste inschrijving
10
138
135
106
105
54
48
49
45
39
57
42
33
35 (34 privé/ 1 rechts)
40 ( 38 privé/ 2 rechts)
44 (42 privé/ 2 rechts)
32 (31 privé/ 1 rechts)
42 (37 privé/ 5 rechts)
44 (43 privé/ 1 rechts)
31 (30 privé /1 rechts)

herinschrijving
16
105
177
211
234
229
240
240
151
224
217
182
245 (211 privé /34 rechts)
225 (191 privé / 34 rechts)
262 (223 privé/ 39 rechts)
280 (239 privé/41 rechts)
286(243 privé/43 rechts)
291 (253 privé/38 rechts)
264( 226 privé/38 rechts)

31 juli 2015
31 juli 2016
TOTAAL

27 (26 privé/1 rechts)
33 (33 privé/ 0 rechts)
1189 (1125 privé-, 64
rechtspersonen)

265 (221 privé/44 rechts)
247 (208 privé/39 rechts)
4586

Rechtspersonen/ eerste inschrijvingen
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1
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1

1

3

4

4

PWA
Voor welk soort activiteiten wordt momenteel beroep gedaan op het PWA (bij privé-personen)?
Privé
1. Thuishulp (poetshulp)
3
2. Hulp tuinonderhoud
187
3. Hulp /begeleiding kinderen/ouderengezelschap
20
4. Hulp administratieve formaliteiten
5. Kleine onderhoudswerken
31
TOTAAL

241

Werklozen die op 31/07/2016 aan de voorwaarden voldoen om PWA-activiteiten te verrichten
Mannen
Vrouwen
Totaal
1. Beschikbare werkzoekenden
136		
129		
265
- geïnteresseerde werklozen
23		
27		
50
- niet-geïnteresseerde werklozen
113		
102		
215
- vrijwilligers (werklozen >52 jaar)
7		
4		
11
- vrijwilligers uit ander gemeente met PWA
1		
1		
2
- leefloners
/			/		/
2. Voorlopig niet-beschikbare werkzoekenden

0		

0		

0

3. Werkzaam in PWA

23		

27		

50

SPOEDOPPAS ZIEKE KINDEREN – DIENST IS OPERATIONEEL
ALLERHEILIGEN 2016 – OPKUIS GRAFZERKEN, AFSPRAAK NU MAKEN
SOS - WINTERPLAN : OPERATIONEEL BIJ HEVIGE SNEEUWVAL
Voor alle inlichtingen kan men zich wenden tot het PWA-kantoor, gelegen in de Lokale
Werkwinkel, Deinsbekestraat 25A, iedere werkdag van 9 tot 11.30 uur, bij PWA-beambte
Ilse Van Herzeele, telefoon 09 364 57 48 of per e-mail : ilse.vanherzeele@werkwinkel.be
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ADS
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Uit in Zottegem
Kalender

September 2016

September
donderdag 15
		
		
		

Allemaal beestjes, de geheimen van de darmflora ontrafeld
Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen
Musselystraat 26, van 14.30 tot 17 uur
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09 269 32 18

donderdag 15
		
		
		

lezing “DE STILLE KRACHT VAN THEE” door Ann Vansteenkiste
Organisatie: KVLV Gewest Scheldewindeke-Zottegem-Zwalm
Gentse Steenweg 306 om 19 uur
Inlichtingen: maria.decooman@gmail.com

woensdag 21
		
		
		

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

donderdag 22
		
		
		

Faalangst
Organisatie: Krachtpunt
Hoogstraat 42 van 20 tot 21.30 uur
Inlichtingen: www.krachtpunt.be, 0498 11 64 51, info@krachtpunt.be

vrijdag 23
		
		

Ciné Markt: Chocolat
Zavel
Inlichtingen: zottegem@demens.nu, 09 326 85 70

zaterdag 24
		
		
		

Picarrenfeesten 2016 met De Romeo’s
Organisatie: Picarrencomité
Tweekerkenstraat 46 om 20 uur
Inlichtingen: Picarrencomité

maandag 26
		
		
		

Opvoeden in drukke tijden ... Kan mindfulness een oplossing bieden?
Organisatie: KiddyMinds
Korte Munte 5 van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: els@viapromessa.be, 0474 31 47 64

dinsdag 27
		
		
		
		
		

Architectuur
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8 van 19.15 tot 21.45 uur
Andere data: dinsdag 4, 11, 18, 25 oktober en dinsdag 8 november,
telkens van 19.15 tot 21.45 uur. Inlichtingen: vlad@vormingplus.be,
09 330 21 30

woensdag 28
		
		

Guido Belcanto, Barbara Dex, Jan De Smet brengen Ode
aan Bobbejaan
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur

donderdag 29
		
		
		
Oktober

Wat (w)eten we?
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Kasteel van Egmont van 20 tot 22 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

zondag 2
		
		

Landelijke Gilde en KVLV Godveerdegem
Zwembadstraat 7 van 11.30 tot 14 uur
Inlichtingen: landelijkegilde.godveerdegem@telenet.be

maandag 3
maandag 10

Onvolmaakte mensen in een volmaakte samenleving?
Utopia van Thomas More in context.
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maandag 17
		
		
		
		

Organisatie: Davidsfonds Academie
Musselystraat 26 van 14 tot 16.30 uur
Andere data: maandag 10 en 17 oktober, telkens van 14 uur tot 16.30 uur
Inlichtingen: Davidsfonds Academie, academie@davidsfonds.be,
016 31 06 70

dinsdag 4
		
		
		

Aan tafel met opgroeiende kinderen: doe ik het goed?
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
Heilig Hartplein 3 om 19.30 uur
Inlichtingen: gezondheidspromotie.mvl@cm.be, 09 267 57 35

dinsdag 4
		

CinéLocal Special: Déjà s’envole la fleur maigre
Zie p. 18

donderdag 6
		
		
		

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

zaterdag 8
		
		
		

Samen in de cloud
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Kasteel van Egmont, van 9.30 tot 12 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

zondag 9
		
		
		

Ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Organisatie: Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9
Inlichtingen: 09 360 00 12

zondag 9
		
		
		

Een gerealiseerde utopie
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Broeder Mareslaan - Lyceumstraat van 7.30 tot 20 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

maandag 10
donderdag 20
donderdag 27
		
		
		

Utopieën in literatuur, film en actualiteit
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Kasteel van Egmont van 19.30 tot 22 uur
Andere data: donderdag 20, 27 en maandag 7 november,
telkens van 19.30 tot 22
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

dinsdag 11
		

CinéLocal: Belgica
zie p. 18

donderdag 13
		
		
		

Actueel erfrecht en successieplanning
Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen
Musselystraat 26 van 14.30 tot 17 uur
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09 269 32 18

donderdag 13
		

Warre Borgmans, Big Dave Reniers & Jokke Schreurs - Blèten
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur.

vrijdag 14
		
		

Zottegem Schlagert 2016
Bevegemse Vijvers van 19 uur tot 02 uur
Inlichtingen: guy@radiomfm.eu.

zaterdag 15
zondag 16
		
		

Feestelijk openingsweekend pam Velzeke
Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Paddestraat 7 van 13 tot 18 uur, zondag 16 oktober van 10 tot 18 uur
Inlichtingen: pamzov@oost-vlaanderen.be, 09 360 67 16
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dinsdag 18
		

CinéLocal: The Revenant
Zie p. 19

woensdag 19
		
		
		

Midweek wandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Oombergenstraat 39 van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21

donderdag 20
		

Te Gek!? – Open Geest met Annelies Brosens & Axl Peleman
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur

donderdag 20
		
		
		

Perfectionisme coaching
Organisatie: krachtpunt
Hoogstraat 42 van 20 tot 21.30 uur
Inlichtingen: www.krachtpunt.be, 0498 11 64 51, info@krachtpunt.be

zaterdag 22
		
		
		

Katogentocht
Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Tweekerkenstraat 185 om 19.30 uur
Inlichtingen: landelijkegilde.godveerdegem@telenet.be

zaterdag 22
		

Twist – de nieuwste kortfilm van Flapdop Producties (première)
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20.30 uur

zondag 23
		

Ridderzaalconcert met Jan Lust (piano) en Harm Garreyn (cello)
Zie p. 32

dinsdag 25
		

CinéLocal: Carol
Zie p. 19

donderdag 27
		
		
		
donderdag 27
		

Infoavond IK LEER LEREN
Organisatie: Via Promessa
Korte Munte 5 van 19.30 tot 20.30 uur
Inlichtingen: els@viapromessa.be, 0474 31 47 64
Ode van de Zee
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur

vrijdag 28
		
		
		
		

De partnerrelatie in beeld
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8 van 19.30 tot 22 uur
Andere data: vrijdag 4 en 18 november, telkens van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

maandag 31
		
		
		

Halloweenwandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Bevegemsevijvers 1 van 14 tot 21 uur
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21
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November
vrijdag 4
		
		
		
		
		
		

Boeing Boeing
Organisatie: Toneelvereniging ‘t Rad Elene
Romeins Plein 22 om 20 uur
Andere data: zaterdag 5, zondag 6 (om 18 uur), donderdag 10 (om 18 uur),
vrijdag 11, zaterdag 12, zondag 13 (om 18 uur), vrijdag 18 en zaterdag 19
november, telkens om 20 uur (uitgezonderd donderdag en zondag)
Inlichtingen: radreservaties@gmail.com, 09 360 82 23 (na 19 uur)

zaterdag 5
		

Eriksson Delcroix – Heart out of its mind
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur
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Uit in Zottegem
maandag 7
		
		
		
		

Ik leer leren - training voor tieners (1ste en 2de jaar secundair onderwijs)
Organisatie: Via Promessa
Korte Munte 5 van 17 tot 19 uur
Andere data: maandag 14, 21, 28 november en maandag 5 december,
telkens van 17 tot 19 uur Inlichtingen: els@viapromessa.be, 0474 31 47 64

maandag 7
		
		
		

Grenzen stellen. Moet mijn kind nog luisteren?
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
Kloosterstraat 40a om 19.30 uur
Inlichtingen: gezondheidspromotie.mvl@cm.be,09 267 57 35

dinsdag 8
		

CinéLocal: Bobbejaan
Zie p. 20

woensdag 9
		
		
		

Peuters in Actie
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
Kloosterstraat 40a van 14 tot 15.15 uur
Inlichtingen: gezondheidspromotie.mvl@cm.be,09 267 57 35

donderdag 10
tot zondag 20

Week van de Verdraagzaamheid
Zie p. 14

donderdag 10
		
		
		

Omgaan met piekeren
Organisatie: Krachtpunt
Hoogstraat 42 van 20 tot 21.30 uur
Inlichtingen: www.krachtpunt.be, 0498 11 64 51, info@krachtpunt.be

vrijdag 11
		
		
		
		
		

Wie ben ik? - 5 daagse cursus
Organisatie: PRH-Persoonlijkheid en Relaties
Kloosterstraat 40 van 9 tot 18.30 uur
Andere data: zaterdag 12, zondag 13, maandag 14 en dinsdag 15
november, telkens van 9 tot 18.30 uur
Inlichtingen: jacqueline.hermans@prh-nederland.nl, 0031 115 69 73 00

zondag 13
		
		
		

Ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Organisatie: Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9
Inlichtingen: 09 360 00 12

woensdag 16
		
		
		

Midweek wandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Wijnhuizestraat van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21

woensdag 16
		
		
		

Hoe ondersteun ik mensen met een beperking?
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Hoogstraat 42 van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

zondag 20
		

Kunstendag voor Kinderen:Oma’s Handtas / Theater De Spiegel (2+)
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 11 en 15 uur

maandag 21
		

Wim Claeys – Ijzer
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur

maandag 21
maandag 28
		

Kennismaking met Facebook
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Kasteel van Egmont van 19.30 tot 22 uur Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30
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Uit in Zottegem
dinsdag 22
		

CinéLocal: My Scientology Movie
Zie p. 20

vrijdag 25
		

Compagnie Cecilia – Cabane
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur

zaterdag 26
		
		
		

Spirituele humor
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8 van 10 tot 17 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

dinsdag 29
		

CinéLocal: The Nice Guys
Zie p. 21

December
zaterdag 3
		

Freddy De Vadder – Freddy on Ice
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur

dinsdag 6
		

CinéLocal: Spotlight
Zie p. 21

donderdag 8
schappij
		
		
		

Ieder zijn goesting !? Over waarden en normen in onze verruwende maat-

zondag 11
		
		
		

Ruilvergadering Postzegelclub Egmont
Organisatie: Postzegelclub Egmont
Meileken, Stationsplein 9
Inlichtingen: 09 360 00 12

dinsdag 13
		

CinéLocal: Des nouvelles de la planète Mars
Zie p. 21

zaterdag 17
de maan
		

’t Arsenaal (Chris Lomme, Sophie Derijcke, Marlies Bosmans) – Het Kraken van

zondag 18
		

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

dinsdag 20
		

CinéLocal: The Hateful Eight
Zie p. 22

woensdag 21
		
		
		

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

Organisatie: Okra-academie Midden-Vlaanderen
Musselystraat 26 van 14.30 tot 17 uur
Inlichtingen: academie.mvl@okra.be, 09 269 32 18

September 2016

CC Zoetegem, zaal Rhetorica, 20 uur
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Goed om weten
Provincie plaatst nieuwe vistrappen in Velzeke

De Molenbeek, een zijwaterloop van de Zwalm in Velzeke is één van de waterlopen waar de vismigratieknelpunten prioritair moeten weggewerkt worden. Nog dit jaar komen er vistrappen ter hoogte
van de Driesmolen en de Van Temschemolen.
Op de Molenbeek werd een aantal grote en kleine vismigratieknelpunten geïnventariseerd. De
kleine knelpunten werden de vorige jaren opgelost bij het onderhoud van de waterlopen door bv.
steenbestorting te plaatsen. Nu moeten de vervallen aan de Van Temschemolen en de Driesmolen
nog aangepakt worden. Deze vervallen werden in het verleden gebouwd om het water op te stuwen
en naar het rad van de watermolen te brengen. Vissen geraken er niet overheen.
Watercascades
Aan beide molens zal het hoge verval vervangen worden door een cascade van bekkentjes. Die
poeltjes zullen van elkaar gescheiden worden door drempeltjes van beperkte hoogte zodat vissen
ze kunnen overbruggen.
Driesmolen
Aan de Driesmolen wordt de vistrap aangelegd binnen de bestaande bedding van de waterloop.
Op de rechteroever zal de oeverbeschoeiing vernieuwd worden. Op de linkeroever komt een waterkerend dijklichaam. Om overtollig water te evacueren zal een noodoverlaat gegraven worden.

September 2016

Van Temschemolen
Aan de Van Temschemolen wordt een nieuwe zijwaterloop gegraven. Binnen de bedding van die
bypass komt dan de vistrap. Beide oevers worden ook van oeverbeschoeiing voorzien.
Stand van zaken
De plannen voor de twee vistrappen werden eind april ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad. Daarna zal de aanbestedingsprocedure van start gaan.


Bron: ‘De Waterstand, provincie Oost-Vlaanderen’
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Goed om weten
To game or not to game...
Internet en games maken deel uit van de leefwereld van elk kind. Toch bent u misschien
bezorgd of hebt u vragen bij dat gamen? Wanneer zit een kind te veel achter een beeldscherm? Bestaan er richtlijnen? Hoe zorgt u ervoor dat gamen geen probleem wordt?
Is het een probleem dat mijn kind gamet?
Gamen kan leerrijk zijn. Men kan er ook vaardigheden mee aanscherpen. Games zijn
een zeer toegankelijke manier om plezier te hebben. Daarnaast bieden games interessante uitdagingen en spelen ze in op een gezond gevoel voor competitie. De speler kan
er dingen mee uitproberen die in het echte leven onmogelijk zijn. Sommige games bieden
de mogelijkheid om verschillende rollen aan te nemen. Op die manier kunnen gamers
experimenteren met verschillende karaktertrekken en vaardigheden. Gamen verbetert
de oog-handcoördinatie en het oriëntatievermogen. Games die met of tegen anderen
gespeeld worden, leren de speler strategieën uitdenken, snel beslissingen nemen en
samenwerken. Gamen stimuleert de creativiteit, verhoogt de reactiesnelheid, het concentratie- en het doorzettingsvermogen. Gamen op zichzelf is dus niet slecht, maar alleen
maar met gamen bezig zijn is dat wel. Zonder andere vrijetijdsbestedingen doen jongeren zichzelf tekort. Hun leven speelt zich te eenzijdig af in de fantasiewereld van games.
Ze doen geen andere ervaringen op en krijgen geen mogelijkheid om andere talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.
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Wat als mijn kind teveel gamet?
- Praat met uw kind over het gamen. Vermijd een discussie over verslaving, maar praat
over verantwoordelijkheden (studies, taken thuis…).
- Wijs uw kind op wat er fout gaat en verbindt er een gevolg aan, bv. minder computertijd.
- Maak samen een schema op over wanneer en hoe lang er gespeeld kan worden.
- Praat over alternatieven voor het gamen: welke hobby’s en contacten werden verwaarloosd? Hoe kan uw kind die terug opnemen? Zijn er andere activiteiten die boeien of
ontspannen?
- Blijf uw kind betrekken
bij gezinsactiviteiten.
- Houd contact, blijf praten over alle zaken waarvoor hij interesse heeft of hem bezighouden.
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Goed om weten
Hoe vaak en wanneer laat ik mijn kind gamen?
- Bepaal wanneer er gespeeld mag worden. Bijvoorbeeld na het huiswerk (als beloning),
of niet vlak voor het slapen gaan.
- Spreek een dagelijkse tijdslimiet af.
- Bespreek welke games kunnen. De symbolen op de verpakking geven aan voor welke
leeftijd een game geschikt is en welke ongewenste inhoud het spel kan bevatten. Om een
idee te krijgen kan je op Youtube op zoek naar filmpjes waarin de game wordt voorgesteld.
- Veel verschillende games hebben is niet beter. Beperk de keuze.
- Hou computer en spelconsole in de huiskamer.
- Betrek kinderen zoveel mogelijke in leuke dingen of activiteiten die u samen kan doen.
- Speel zelf ook eens mee en ervaar het spelplezier van zo’n game.
- Stimuleer uw kind om plannen te maken met vrienden (real life vrienden) en ze uit te
nodigen (om ook andere activiteiten samen te doen dan gamen).
- Blijf praten over gamen en toon interesse in het spel. Wat vindt uw kind zo leuk aan het
spel? Hoe gaat het in zijn werk of wie moet u verslaan? Ook bij oudere kinderen blijft het
belangrijk te begrijpen wat ze aan het doen zijn en waarom ze dat zo leuk vinden.
- Praat over games en tijdsbesteding met ouders en andere opvoeders.
- Geef zelf het goede voorbeeld: beperk uw eigen schermtijd (televisie en online).
- De bekende spelconsoles en smartphones hebben ‘parental control tools’. Daarmee
kan u instellen hoeveel uur er gespeeld kan worden, spelletjes weren, de online toegang
beperken…

Waar kan u hulp en informatie vinden?
Neem gerust contact op met PISAD.
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Marijke Van Audenhove, marijke.van.audenhove@oost-vlaanderen.be, 0499 57 84 97
De dienstverlening van PISAD is gratis.
Meer informatie is beschikbaar op www.PISAD.be
BRON: V.U.: Frieda Matthys, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel. Mijn kind en gamen. De meeste gestelde vragen.
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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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