Woord vooraf

Beste stadsgenoten,
De Rode Duivels-gekte is losgebarsten en de festivalperiode staat voor de deur. Inderdaad, de zomer is weer in het land! Ook in Zottegem maken we ons op voor tal van
sportieve, culturele en andere festiviteiten die onze stad de komende zomermaanden
opnieuw zullen doen bruisen.
Zo vindt van 24 juni tot 10 juli traditioneel het Zoetegemfestival plaats, waar tientallen
verenigingen en vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om onze stad 3 weken lang
onder te dompelen in allerlei culturele belevenissen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog
heel wat grotere en kleinere festivals en talloze andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld
Music in the City tijdens de jaarlijkse braderij, de 11-juliviering en Zottegem loves 21 juli,
waarbij we van onze nationale feestdag opnieuw een onvergetelijke dag maken voor jong
en oud. Van deze en nog vele andere activiteiten vindt u meer info terug in deze editie.
U begrijpt het al, het belooft deze zomer opnieuw te bruisen in Zottegem!
De zomermaanden zijn ook de ideale gelegenheid om de nieuwe trajecten in ons fiets- en
wandelnetwerk uit te testen. De afgelopen maanden hebben we ingezet op de uitbreiding
van dit netwerk met de aanleg van fietspaden in de Veldstraat, Meersstraat, Doolstraat,
Stopweide, Korenbloemstraat en de Beugelstraat. Dit is niet alleen belangrijk voor onze
schoolgaande jeugd, ook de recreatieve fietser kan zich nu vlot en veilig verplaatsen
tussen de Zottegemse deelgemeenten. Neem dus gerust uw fiets en geniet van de landelijke pracht die onze stad te bieden heeft!
Daarnaast zijn ook de nieuwe wandelpaden in het domein Breivelde een echte aanrader voor al wie deze zomer van de natuur wil genieten. Ons park telt heel wat unieke
inheemse en zeldzame exotische bomen en er is heel wat speelgelegenheid voor de
kleinsten. Een ideale recept dus voor een leuke uitstap met het hele gezin.
Zo dames en heren, u weet wat te doen deze zomer in onze stad. Ik hoop u dan ook in
grote getalen te mogen ontmoeten op één van onze vele activiteiten en samen met ons
de Egmontstad te doen leven! Ik wens u tot slot nog veel leesplezier en een onvergetelijke zonnige Zottegemse zomer toe!
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Jenne De Potter
Burgemeester
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Even voorstellen
Het College van Burgemeester en Schepenen
Jenne De Potter, burgemeester
Algemene leiding en coördinatie, politie, brandweer, veiligheid, College, Gemeenteraad,
briefwisseling, autonoom gemeentebedrijf; informatica
09 364 64 51 – burgemeester@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de burgemeester, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
Peter Roman, eerste schepen
Sport, tewerkstelling
09 364 53 27 – peter.roman@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Sportdienst, Bevegemse Vijvers, na afspraak
Joost Franceus, tweede schepen
Burgerlijke stand, bevolking, verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking
09 364 65 30 – joost.franceus@zottegem
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, woensdagnamiddag na
afspraak
Sandra De Roeck, derde schepen
Jeugd, onderwijs, cultuur
09 364 64 60 – sandra.deroeck@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, maandag van 15 tot 17
uur
Leen Goossens, vierde schepen
Financiën, kerkfabrieken en erediensten, leefmilieu
09 364 64 40 – leen.goossens@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, elke vrijdag na afspraak
Peter Vansintjan, vijfde schepen
Personeel, lokale economie, verkeer en mobiliteit, openbare werken, reinigingsdienst, rioleringen en nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
09 364 64 70 – peter.vansintjan@zottegem.be
Zitdagen: thuis (Rodestraat 20), na afspraak en na 20.30 uur op di, wo- en donderdagavond
Lieselotte De Roover, zesde schepen
Landbouw, begraafplaatsen, middenstand, patrimonium, parken en groenvoorziening
09 364 65 10 – lieselotte.deroover@zottegem.be
Zitdagen: kabinet van de schepen, Administratief Centrum Sanitary, na afspraak
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Kurt De Loor, OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege
Sociale zaken, huisvesting, communicatie, citymarketing, toerisme, feestelijkheden
09 364 57 06 – kurt.deloor@zottegem.be
Zitdagen: OCMW (bureau voorzitter), Deinsbekestraat 23, elke woensdag van 15 tot 17 uur
Koen Codron, stadssecretaris
09 364 64 52, stadssecretaris@zottegem.be
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Gemeenteraad
Hier volgt een beknopt uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van 22 februari, 21 maart en 18 april 2016
22 februari
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van 11 april 2016 van TMVW werden
goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het aangaan van een lening met technisch-financiële
projectbegeleiding ter financiering van investeringsuitgaven – bouwen van een cultureel centrum
werden goedgekeurd.
De update gemeentelijk nood- en interventieplan (GANIP) werd aanvaard.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het herstel van asfaltwegen werden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het herstel van betonvakken werden goedgekeurd.
Voor de verkaveling ‘Bruinendries’ werd de aankoopoptie lot 1 goedgekeurd.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2015 houdende retributie op het globaal eenvormig diftarsysteem, periode 2016-2019 werd aangepast.
Het retributiereglement voor het gebruik van de fuifzaal AGB werd goedgekeurd.
Het retributiereglement voor het gebruik van de cafetaria’s, feestzaal Smissenhoek en vergaderzalen van het AGB werd goedgekeurd.
Het retributiereglement voor het gebruik van de feestzaal Bevegemse Vijvers werd goedgekeurd.
Het tariefreglement diverse sportinfrastructuur onder het beheer van het AGB werd goedgekeurd.
Een aanvullend politiereglement op het verkeer (Meerken – Spelaanstraat) werd ingevoerd.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het vervangen van stookketels door pelletketels werden
goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een lichte bestelwagen en een bestelwagen met open laadbak voor de dienst wegen werden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop boeken en audiovisuele media tot en met
31 december 2016 werden goedgekeurd.
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Interlokale Vereniging Onthaal- en IntegratieBeleid Zuid-Oost-Vlaanderen.
Aanvullende punten
Nieuw winkelcentrum op de Langestraat
Hondenweide in Zottegem
‘Retroactieve’ examens voor het stadspersoneel
Kostenplaatje kerstparade
Wagenpark delen met de bevolking
Heraanleg Welzijnstraat
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Gemeenteraad
Hamburgerrel
Politiecommissaris
Stadskernvernieuwing
GAS-reglement
Kerstmarkten
Finse Piste
21 maart
Voor het uitvoeren van rioleringswerken in de Wijnhuizestraat werd het rooilijnplan Wilghout definitief vastgesteld.
Voor het uitvoeren van rioleringswerken in de Wijnhuizestraat werd het grondinnemingsplan-lijst
der grondinnemingen definitief vastgesteld.
Het stedelijk reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes werd goedgekeurd.
Het aanstellen van SOLvA als projectcoördinator voor de realisatie (renovatie/nieuwbouw) van een
natuur- en milieu-educatief centrum en aanstelling door SOLvA van een bureau voor de uitvoering
van een funderingsstudie voor de oude school op de site Beisloven te Zottegem werd goedgekeurd.
Het opstarten programma voor thesauriebewijzen op korte en lange termijn bij BNP Parisbas werd
goedgekeurd.
Het opstarten programma voor thesauriebewijzen op korte en lange termijn bij Belfius werd goedgekeurd.
Het uitbreiden programma voor thesauriebewijzen bij ING werd goedgekeurd.
Het subsidiereglement culturele openluchtactiviteiten werd goedgekeurd.
Het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale verenigingen voor het gebruik van bepaalde
stedelijke infrastructuur in Zottegem werd goedgekeurd.
Het invoeren van een aanvullend politiereglement op het verkeer (Deinsbekestraat) werd goedgekeurd.
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Het invoeren van een aanvullend politiereglement op het verkeer (Ooststraat) werd goedgekeurd.
Aanvullende punten
Zottegem, Egmontstad
Fietspunt Zottegem
Ondertekent Zottegem het burgemeestersconvenant?
Vluchtelingen
Zottegem nog fairtrade?
Opvolgingscommissie van het personeelsbeleid
Verkeersveiligheid Stationsplein
Staat van het stedelijk patrimonium
Overdracht Gentse Steenweg (N42a): stand van zaken
Stadskernrenovatie
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Gemeenteraad
18 april
Toelichting bij de criminaliteitscijfers 2015 door de Korpschef van de politiezone.
Akte werd genomen van de tijdelijke verhindering van een raadslid wegens ouderschapsverlof.
Een tijdelijk gemeenteraadslid ter vervanging van een gemeenteraadslid met ouderschapsverlof
werd aangesteld en de geloofsbrieven werden onderzocht.
De actieve participatie aan het samenwerkingsverband ‘Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen’ werd
goedgekeurd.
De toetreding van Fingem als vennoot van Eandis Assets – Zottegem werd goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 29 april
2016 van Intergem en Eandis Assets werden goedgekeurd.
Een tijdelijk politiereglement op het gebruik van geestrijke dranken, het gebruik van vuurwerk en
het maken van vuur in openlucht, en het verspreiden van flyers en ander drukwerk tijdens Rock
Zottegem op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2016 werd ingevoerd.
Een tijdelijk politiereglement op het gebruik van geestrijke dranken, het gebruik van vuurwerk en
het maken van vuur in openlucht, en het verspreiden van flyers en ander drukwerk tijdens Dance
D-Vision op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli 2016 werd ingevoerd.
Het terrasreglement werd goedgekeurd.
Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen werd goedgekeurd.
Voor de aanleg van een fietspad in de Wurmendries werd de wijziging wegprofiel principieel goedgekeurd.
Het schattingsverslag en de algemene verkoopsvoorwaarden voor de openbare verkoop van de
pastorie Oombergen werden goedgekeurd.
Het reglement voor stedelijke noodwoningen werd goedgekeurd.
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De statuten voor de Interlokale vereniging cultureel erfgoed Vlaamse Ardennen werden goedgekeurd.
Aanvullende punten
Hostiemonument Godveerdegem
Adviesraden en werkgroepen. Verslagen
ACOD. Stakingsaanzegging
Locatie voor niet-confessionele (vrijzinnige) plechtigheden
Stadskernrenovatie

-7-

Herdenking Groote Oorlog
Oorlogsmonumenten in Erwetegem
Alle Zottegemse deelgemeenten – op Elene na – richtten na de Groote Oorlog een of meer monumenten voor de slachtoffers op. In Erwetegem vinden we er drie terug.
In de hoek rechts naast het portaal van de kerk werd een monumentaal gedenkteken voor de
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog opgetrokken. Het bevat vijf elementen. Centraal een sokkel waarop een H. Hart van Jezus prijkt, met onderaan de vermeldingen “O Here, schenk ons uw
Vrede” en “Hulde der Gemeente Erwetegem aan de slachtoffers van den oorlog 1914-1918”. Hier
vinden we ook de signatuur van de ontwerper: “J. Van Oudenhove, Sottegem”. Links werden de
namen van de gesneuvelden gebeiteld; rechts die van de opgeëisten en van de burgerlijke slachtoffers. Het geheel werd afgewerkt met twee basreliëfs: links een soldaat; rechts een burger met
ketenen in de beide handen.
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Het gedenkteken aan de kerk
(foto’s: Anne Van Turtelboom)

		

		

De bronzen plaat van Spoorenberg

Links in het portaal van de kerk hangt een schitterende bronzen plaat van de hand van J.C.
Spoorenberg. Ze draagt als opschrift “Zalige gedachtenis aan de Helden van Erwetegem gestorven voor het Vaderland” en bevat de namen van alle gesneuvelden en opgeëisten. De figuratie
bestaat uit een stervende soldaat, een brandende stad Ieper en een Christus. Daaronder lezen we:
1914 - PIE JESU DOMINE DONA EIS REQUIEM - 1918” en helemaal onderaan staat de schenker/
opdrachtgever: “Gifte van het plaatselijk hulp- en voedingskomiteit der Gemeente Erwetegem”.
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Herdenking Groote Oorlog
Deze plaquette werd tientallen jaren bewaard door de voorzitter van het genoemde comité, Albert
Cromphout, tevens burgemeester van Erwetegem van 1921 tot 1927. Via diens zoon kwam ze in
de jaren tachtig in het bezit van hoofdonderwijzer, gemeenteraadslid en voorzitter van de kerk
fabriek, Hector Van Audenhaege, die ze hier in 1987 liet aanbrengen.

De kapel OLV van Vrede
(foto: Anne Van Turtelboom)
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Aan De Vlamme richtte August Hutse eind 1918 een bescheiden kapel op. Ze draagt als opschrift:
“A. Hutse 1918 - O.L.V. van Vrede bid voor ons - H. Antonius bescherm ons”.
Tijdens de oorlog had vader Hutse beloofd een groot bedehuis te bouwen als zijn drie zonen behouden van het front zouden terugkeren. Eén onder hen, Hector, werd echter al in 1915 als vermist
opgegeven en dus hield August Hutse het bij een kleinere kapel.
DL
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POLITIE
Maak kennis met uw wijkinspecteur
Hoe herkent u uw wijkinspecteur?
De wijkinspecteur is steeds in politie-uniform en is vaak te voet, met de fiets of de bromfiets. Hij
draagt geen andere speciale herkenningstekens maar u kunt steeds zijn legitimatiebewijs opvragen.
De wijken:
Strijpen: Pascal Dieraert en Steffie Van Den Bossche (GSM 0474/87 48 11)
Grotenberge: Thierry Du Tranoix (GSM 0470/88 78 62)
Leeuwergem: Kurt Galle (GSM 0474/87 48 06)
Oombergen: Tom De Pelecyn (GSM 0474/87 47 93)
Elene: Tom De Pelecyn (GSM 0474/87 47 93)
Bijloke: Kristof Baeyens (GSM 0474/87 48 70)
Wat doet uw wijkinspecteur?
Iedere wijk heeft een wijkinspecteur. De wijkinspecteur zou het bekendste gezicht van de wijk
moeten zijn, een vertrouwenspersoon. Hij is de politieman in de wijk, maar ook een stukje wijk bij
de politie.
De wijkinspecteur heeft specifieke taken:
Bent u pas in uw buurt komen wonen? Dan krijgt u bezoek van de wijkinspecteur. Hij komt kennismaken en stelt vast of de nieuwe woonst ook echt wordt bewoond.
Zijn er problemen in de buurt (kapot straatmeubilair, achtergelaten fietsen, sluikstorten, losliggende
stenen, putten in het wegdek,…)? Heeft u enige vorm van hinder zoals geluidsoverlast, zwerfvuil,
… ? De wijkinspecteur luistert naar uw klachten en opmerkingen en tracht een oplossing te bieden.
Heeft u gezinsproblemen (met partner, kinderen of verwanten)? Met zijn ervaring en kennis van het
terrein is de wijkinspecteur de ideale persoon om te bemiddelen, in te grijpen of door te verwijzen.
Soms brengt hij u een bezoek in verband met gerechtelijke zaken. Omdat u getuige was van een
ongeval of omdat u een boete nog niet heeft betaald.
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Gaat u met vakantie, moet u een aantal dagen weg voor het werk of bent u een tijdje opgenomen
in het ziekenhuis? U kunt om aanwezigheidstoezicht vragen in uw politie-kantoor en uw wijkinspecteur helpt uw woning mee in het oog te houden. Kortom, uw wijkinspecteur is maximaal in de
buurt aanwezig!
Als de wijkinspecteur niet zelf kan helpen, zal hij u doorverwijzen naar de bevoegde diensten. In
veel gevallen zal dat uw politiekantoor zijn: bij verlies van documenten zoals identiteitskaart, rijbewijs, reispas, verblijfsvergunning,…
Problemen in uw wijk meldt u aan uw wijkinspecteur.
Effectief klacht indienen doet u op het politiekantoor.
- 10 -

POLITIE
Hoe ons te contacteren ?
U vindt uw wijkinspecteur en zijn GSM- nummer tevens terug via www.lokalepolitie.be/5429
-

Ga naar www.lokalepolitie.be/5429
Kies bovenaan “wijkwerking”
Kies uw gemeente
Kies uw straat
De gegevens van uw wijkinspecteur komen tevoorschijn

Contact

Commissariaat Zottegem,
Meengracht 1
(kmo-zone aan de Buke,
te bereiken via de Leeuwerikstraat)
Tel 09 364 47 30
Fax 09 364 47 47
E-mail:
politiezonezottegem@pz5429.be
www.lokalepolitie.be/5429
Openingsuren:
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.
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Onze waarden
Beleefdheid/Professionalisme/Respect
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BRANDWEER
Rookmelders redden levens
Wist u dat als er ‘s nachts brand uitbreekt u heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden?
Want als u slaapt, ruikt u niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. U
hebt maar 3 minuten om uw woning te verlaten. Jaarlijks sterven er in België meer dan 100 mensen
door woningbranden. Zorg mee dat we deze slachtoffers kunnen vermijden! Investeer daarom in
voldoende rookmelders om u en uw gezin tijdig te alarmeren.
Koop goede rookmelders
Een rookmelder kan u kopen in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken.
Koop rookmelders die voorzien zijn van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10
jaar. Ze kosten meer, maar u moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen.
Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604.
Hang uw rookmelders op de juiste plaats.
U hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, bent u voldoende beschermd tegen brandgevaar. Neem daarom deze tips ter harte:
• Alle woningen zijn veiliger als u ze beschermt met meerdere rookmelders. Het
maakt niet uit of de woning verhuurd
wordt of niet. Deze maatregel geldt ook
voor woningen die een gedeelte hebben
dat niet voor wonen wordt gebruikt (vb.
praktijk).
• Plaats 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping
van het huis.
• Rookmelders in de keuken, badkamer of
garage kunnen sneller leiden tot valse
alarmen en zijn dus niet aan te raden.
De keuken blijft wel een risicoplaats voor
brand. U kan hier kiezen voor een thermische rookmelder/hittemelder.
• Installeer de rookmelders aan het plafond
op minstens 30 cm van de hoek. Op die
manier kan de detector het snelst de rook
oppikken. Wanneer de rookmelder op de
muur geplaatst wordt, doe het dan ze
hoog mogelijk maar minstens 15 cm van
het plafond verwijderd.
• Plaats de rookmelder zodanig dat u er
vlot bij kan voor onderhoud.
• Zorg dat u de rookmelder ingeschakeld
www.speelnietmetvuur.be
hebt nadat die geïnstalleerd is. Test de
rookmelder na dat u hem geplaatst hebt.

Waar rookmelders
plaatsen?
noodzakelijk

af te raden

Er is te veel kans op vals alarm.
Plaats daarom een rookmelder
in de omgeving.

slaapkamer

verwarmingslokaal

badkamer

gang

gang

keuken

woonkamer

garage

kelder

juni

2016

wasplaats
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BRANDWEER
Test en onderhoud uw rookmelders regelmatig
• Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop
op de rookmelder voorzien. Volg brandweerzone Vlaamse Ardennen op Facebook en Twitter (zie
onderaan). Wij sturen maandelijks een berichtje om uw rookmelders te testen.
• Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek, of eventueel met uw
stofzuiger.
• Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kan
u zelfs de batterij niet vervangen. De batterij heeft in dat geval vaak 10 jaar levensduur.
• Overschilder nooit uw rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan anders hierdoor
slecht functioneren.
Wist u dat uw rookmelders na tien jaar moet vervangen? Rookmelders hebben immers een beperkte levensduur om snel rook te kunnen meten.
Een rookmelder maakt u tijdig wakker, maar zorg dat u daarna ook tijdig en vlot evacueert uit uw
woning.
Heeft u een vluchtplan afgesproken met uw gezin?
Branden eisen in België jaarlijks meer dan honderd doden. Voldoende rookmelders en een vluchtplan zorgen ervoor dat u en uw gezin tijdig uw woning kunnen verlaten. Het is belangrijk om te
kunnen terugvallen op een afgesproken en ingeoefend vluchtplan.
Begin bij een goede voorbereiding
Zit met uw gezin samen en stel een goed vluchtplan op. Weten u en uw gezinsleden wat te doen
als midden in de nacht één van de rookmelders afgaat? Wie neemt de kinderen? Steekt de sleutel op de deur of ligt deze in de buurt? Wie belt het hulpcentrum 112? Heeft u een zaklamp in uw
slaapkamer want bij brand valt de elektriciteit meestal uit? Waar verzamelt u?
Bepaal de optimale vluchtroutes:
• Bepaal voor elke kamer twee vluchtroutes. Dit is nuttig voor het geval één van de twee routes
geblokkeerd is.
• Het is belangrijk dat de vluchtroutes vrij zijn en er geen obstakels rondslingeren zoals boodschappen, speelgoed, dozen, …
• Kijk na of de ramen en deuren die u op uw vluchtroute wil gebruiken makkelijk opengaan.
• Spreek van tevoren een ontmoetingsplaats af. Zo weet u zeker dat iedereen zich naar dezelfde
plaats zal begeven.
• Sluit zoveel mogelijk deuren en ramen bij het verlaten van de woning.
• Gebruik nooit de lift.
Verdeel de taken
• Iemand die de kinderen in veiligheid brengt.
• Iemand die eventueel mindervaliden helpt.
• Iemand die de brandweer belt (112).

juni

2016

Oefen en bespreek met uw kinderen het vluchtplan!
Zoals op school en werk is het belangrijk om een evacuatieoefening te houden. Alleen door het
vluchtplan te oefenen, weet u of het goed is opgesteld en of iedereen het kent. Daarom moet u dus
regelmatig oefenen met alle huisgenoten.

Contact

Brandweer “Zone Vlaamse Ardennen”, Post Zottegem, Meengracht 2
09 364 64 00 - www.bvlar.be - info@bvlar.be - www.facebook.com/bvlar - @bvlar
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GROENDIENST
Domein Breivelde. Nieuwe wandelpaden in Breiveldebos
In het Breiveldebos, een stukje bos met een aanplant uit 1995, dat zich enerzijds tussen het speelbos en de Doolstraat en anderzijds tussen het park en de festivalweide bevindt, werden dit voorjaar
twee wandelpaden aangelegd.

Plattegrond Domein Breivelde met de nieuwe paden
Het ene pad start vanuit de Doolstraat en het andere pad start vanuit de losweg naar de festivalweide toe. Beide paden komen uit aan de wandelweg die het park met het zwembad verbindt.
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Vertrek pad vanuit voetweg richting zwembad

Pad vertrekkende vanuit de Doolstraat

Opvallend is ook dat de paden samen komen in het Breiveldebos op de plaats waar enkele oude
knotwilgen staan.
TL
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DUURZAAMHEID
Distels. Een netelige kwestie
Elk jaar opnieuw ontvangt het stadsbestuur talrijke klachten over distels.
Op braakliggende terreinen, velden, weilanden en bermen steken zij de kop op. De wind kan de
4.000 tot 6.000 kiemkrachtige zaden van één enkele plant over grote afstanden verspreiden dankzij
de zaadpluizen waarvan ze voorzien zijn.
Iedere verantwoordelijke eigenaar, huurder, pachter, enz. is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk geachte distels met alle middelen te beletten. Als schadelijke distels worden
beschouwd: Akkerdistel, Speerdistel, Kale jonker en Kruldistel.
In de praktijk zijn het vooral de akkerdistels die weelderig tieren en voor overlast zorgen.

Veel burgers blijken niet op de hoogte te zijn van deze wettelijke verplichting, daarom deze herinnering en enkele tips om de schade te beperken.
De meest doeltreffende en milieuvriendelijke manier om ten strijde te trekken tegen distels is ze
met de hand uit te trekken net vóór de bloeiperiode. Hierbij tracht men best ook zoveel mogelijk
van de wortelstokken mee te verwijderen. Deze methode is vanzelfsprekend enkel toepasbaar op
kleine oppervlaktes (bijvoorbeeld in tuinen) en zal best lukken na een regenbui, dan is de grond
minder hard.
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Een streng maairegime instellen is een meer realistische aanpak voor grotere oppervlaktes. Cruciaal is dat het maaisel zorgvuldig wordt weggehaald en dat de inspanning wordt volgehouden, want
door te weinig te maaien wordt de bloeiwijze wel weggehaald, maar wordt de plant geprikkeld om
zich vegetatief uit te breiden. U dient uiteraard te maaien vóór de zaad- en pluisvorming, dit betekent dat er meerdere maaibeurten per zomer nodig zijn. De distels zullen het snel lastig krijgen en
na verloop van tijd verdwijnen.
Distels maaien die reeds in bloei staan heeft weinig zin als het maaisel niet wordt weggehaald want
dan zullen deze vaak nog verder rijpen en zich in de omgeving verspreiden.
Indien de politie de aanwezigheid van schadelijke distels vaststelt en bij klachten, zullen de eigenaars of gebruikers van een perceel grond tot bestrijding aangemaand worden.
Er kan een proces-verbaal worden opgesteld en men riskeert een geldboete indien aan een aanmaning geen gevolg wordt gegeven.
BVDW
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MIDDENSTAND
Braderij met Music in the City

Vrijdag 24 juni
- van 14 tot 18 uur: braderij in de Stationsstraat, de Nieuwstraat en de Hoogstraat
Zaterdag 25 juni
- van 9 tot 21 uur: braderij in het volledig verkeersvrije centrum.
- sfeervolle animatie in de braderijstraten
Trapstraat-Zavel
- de ganse dag: kindermarkt
- muzikale animatie
Stationsplein-Stationsstraat-Nieuwstraat
In het teken van Griekenland
Hoogstraat
In het teken van Spanje
Heldenlaan
In het teken van Italië – Piazza del gusto
Omstreeks 15 uur: demo van de rope-skipping club Locomotion Zottegem
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Markt
15.30 uur: turnhappening met de jongens- & meisjesafdeling van Eikels Worden Bomen
Zondag 26 juni
- van 12 tot 18 uur: braderij op het Stationsplein, in de Stationsstraat, de Nieuwstraat, Hoogstraat
en Heldenlaan (idem als op zaterdag)
Dinsdag 28 juni
- van 9 tot 13 uur: braderij in het volledig verkeersvrije centrum.
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Cultuur
Zoetegemfestival 24 juni tot 10 juli 2016
Voor de drieëntwintigste keer op rij wordt de stad Zottegem veertien dagen lang omgetoverd tot
één groot cultureel evenement: het ‘Zoetegemfestival’, een unicum in Zuid-Oost-Vlaanderen. Met
deze naam, waaronder het geheel sinds een paar jaar gepresenteerd wordt, verwijzen we naar de
verklaring van de gemeentenaam ‘Zottegem’.
De zoete ondertoon van de naam weerspiegelt de filosofie van het initiatief: ruim twintig verenigingen werken mee aan het programma. Dat doen ze allemaal belangeloos, in hun vrije uren en met
een aanstekelijk enthousiasme. Daarnaast geven ook nog een vijftal organisaties een duwtje mee.
Dit zorgt uiteraard voor een wel erg speciale sfeer.
In het park van het Kasteel van Egmont vindt op zaterdag 25 juni “Jazz Zottegem at the Bib” plaats
met o.a. Rebirth::Collective en Sioen, met presentatie door Jean Blaute en DJ Herr Seele. De
avond voordien kunt u hier Vierklank. Balkan Sounds meepikken en op zondag is er een aperitiefconcert met Norbert Detaeye.
Op zondag 10 juli vieren we Vlaanderen Feest, ook deze keer geconcentreerd in en om de dekenale kerk, met een beiaardrecital, een optreden van Crescendo en een concert van het Duo
Cordial, twee internationaal geschoolde topmusici van eigen bodem. Een drieluik dat de stad gratis
aanbiedt naar aanleiding van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.
Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli is het verzamelen geblazen op de Festivalweide aan de Bevegemse Vijvers waar ROCK ZOTTEGEM zijn tenten opslaat. Op de affiche staan onder meer: Elvis Costello &
The Imposters, Grace Jones, The Hives, The Kooks, De Jeugd van Tegenwoordig en Channel Zero.
Verder zijn er nog ruim twintig tentoonstellingen, wandelingen en happenings in het centrum en de
deelgemeenten.
Over dit unieke gebeuren in Zuid-Oost-Vlaanderen leest u alles op de volgende bladzijden.
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Het programma
doorlopend

ARTROCK! Dé brug tussen rock en kunst.
Met werk
‘Wereldburgers’ (Brian Eno, Johnny Rotten, Jonas Geirnaert, Daan, Panamarenko, Franky De Smet Van Damme, etc.)
leveren een artistieke bijdrage aan ARTROCK!
Deze kunstwerken zijn te zien op Rock Zottegem (8 en 9 juli)
op grote banners, en worden ook op een selectie drankbekertjes gedrukt. Exclusief voor de festivalgangers!
Organisatie: Curieus

Vrijdag 24 juni

Tentoonstelling
OC Leeuwergem, 19 tot 22 uur
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex
Officiële opening met optreden van “Le Temps d’une Chanson”
Chez Marnic, Deinsbekestraat 23, 20.15 uur
Gratis toegang – IEDEREEN WELKOM
Organisatie: Cultuurraad, i.s.m. OCMW
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Cultuur
Vrijdag 24 juni

Vierklank. Balkan Sounds
Park Kasteel van Egmont, vanaf 18 uur.
Gratis toegang
Organisatie: Vierklank en Jazz on Sunday

Van zaterdag 18 tot en met
zaterdag 25 juni

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

Zaterdag 25 juni

Fototentoonstelling
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 14 tot 20 uur
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex
Zottegemse feesten / braderij met Music in the City
Gratis toegang
Organisatie: Verbond van Dekenijen & Middenstandsraad
Jazz Zottegem at the Bib
Met Met Rebirth::Collective, Sioen duo, Tripod (feat. Frank
Vagenée), Nathalie Loriers trio, Yves Peeters Group Gumbo, Presentatie Jean Blaute & Dj Herr Seele
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, 14 tot 1 uur
Gratis toegang
Organisatie: Stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m. Jazz On
Sunday
Outlet vakantieboeken en reisgidsen
Verkoop van tweedehands reisliteratuur
Park Kasteel van Egmont, 9 tot 12 en 13 tot 17 uur
Organisatie: Route 42
GROS Zottegem culinair ten voordele van noodhulp
Inkom park Kasteel van Egmont, 14 tot 19 uur
Organisatie: GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings
samenwerking)
JORATO brengt “Er was eens …” in regie van Roxane
Sirejacob
Congregatiekapel, Kasteelstraat 30, 14 en 16 uur
Gratis toegang
Organisatie: JOngerenRAdTOneel (JORATO)

Juni 2016

Zaterdag 25 en zondag 26 juni

Zottegem op de rooster: straatfestival met culinaire hapjes op de BBQ, streekbier en wijnen.
Markt
zaterdag: 14 tot 19 uur.
Markt, 15.30 uur: optreden turnvereniging Eikels Worden Bomen
zondag: 11 tot 18 uur.
Markt, 15u: optreden dansvereniging MoveZ
Organisatie: Zottegemse kookclub “Cooking on Tuesday”
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Cultuur
Zaterdag 25 en zondag 26 juni

Tentoonstelling werk van leden
Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12, 10 tot 18 uur
Organisatie: Schilderatelier Koeleur ‘t Neerhof

Zondag 26 juni

‘A taste of Jazz’ aperitiefconcert vanaf 11 uur met
Norbert Detaeye & brunch BBQ
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, vanaf 11 uur
Gratis toegang
Organisatie: Jazz On Sunday
Fototentoonstelling
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 10 tot 12.30 en 15 tot 20
uur
Gratis toegang
Organisatie: Fotoclub Reflex
Sneukeltocht
Ontmoetingscentrum Ten Berg, 13 uur
Leden: € 4 & € 2 (kind) ; niet-leden: € 6 & € 3 (kind)
Organisatie: Gezinsbond Grotenberge
Fietstocht “landelijk toeren rond Zottegem”
Vrije start aan PTI, Sabina van Beierenlaan, tussen 12.30 en
15 uur
Afstand: 25 of 50 km
Deelname: 3 euro; gratis tot 12 jaar
Organisatie: Landelijke Gilde Gewest Zottegem
Hobbynamiddag
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 13.30 tot 17 uur
Organisatie: Leeuwergemse Senioren

Dinsdag 28 juni

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

Vrijdag 1 juli

Bezoek aan Lokaal Dienstencentrum en aan het Dagverzorgingscentrum met aansluitend wandeling naar Grotenberge en afsluitend drankje
Vertrek: Lokaal Dienstencentrum Egmont, OCMW-campus,
Deinsbekestraat 23, 19 uur
Gratis deelname.
Organisatie: Gezinsraad
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Maandag 27 juni
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Cultuur
Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 en Tentoonstelling en fotoshow “ De rode draad van de gemaandag 4 juli
pensioneerdenbond en de Leeuwergemse seniorenclub”
en werk van de leden
Ontmoetingscentrum Leeuwergem
Organisatie: Leeuwergemse Senioren
vrijdag 1 juli
19 uur: opening, met zangstonde van Ghislain Diependaele
en de leden
zaterdag 2 juli
- tentoonstelling: open van 14 tot 21 uur
- BBQ: van 18 tot 21 uur
zondag 3 juli
- tentoonstelling: open van 14 tot 19 uur
- Praatcafé van 14 tot 19 uur
maandag 4 juli
- tentoonstelling: open van 14 tot 19 uur
- Poppenkast met Pierken Pierlala, 14 uur
(leden gratis; niet-leden: €6)
Zaterdag 2 en zondag 3 juli

Tentoonstelling werk van leden
Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12, 10 tot 18 uur
Organisatie: Schilderatelier Koleur ‘t Neerhof

Dinsdag 5 juli

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

Woensdag 6 juli

Gegidste wandeling in Ronse
Vertrek naar Ronse met bus van De Lijn, vertrekuur wordt
later verstrekt.
Deelname: 10 euro.
Orgnisatie: Viva/SVV
Tentoonstelling en fotoshow “ De rode draad van de gepensioneerdenbond en de Leeuwergemse seniorenclub”
en werk van de leden
Gezellig samenzijn
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 14 tot 19 uur
Organisatie: Leeuwergemse Senioren
Sopraan Ann De Winter zingt voor Neos
Zij brengt klassieke- en operettegezangen
Ridderzaal Kasteel van Egmont, 14.30 uur
Toegang: 10 euro, incl. drankje
Organisatie: Neos (Netwerk van Ondernemende Senioren)
Zottegem

Juni 2016

Donderdag 7 juli
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Cultuur
Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli

ROCK ZOTTEGEM
Tent, festivalweide Bevegemse Vijvers
Vrijdag 8 juli, 16.45 uur
Fleddy Melculy, K’s Choice, Skunk Anansie, The Hives,
Elvis Costello & The Imposters
Zaterdag 9 juli, 15 uur
Id!ots, De Jeugd van Tegenwoordig, Channel Zero ‘Unplugged’, Gogol Bordello, The Kooks, Grace Jones
Dagtickets: 50 euro (VVK).
Combitickets kosten 85 euro (VVK)
Organisatie: J.S. Rock Zottegem
Meer info en tickets: www.rock-zottegem.be

Zaterdag 9 juli

Vieren met 4-en
“Haal het doek maar op!” Mooie kabaretliedjes duren wel
lang met Wanda Joosten en Andrea Croonenberghs, live
met de cabaretband olv Peter Bauwens.
CC Zoetegam, zaal Rhetorica, 20 uur
Organisatie: Vlaamse Verenigingen Zottegem
(Davidsfonds, Marnixring, vtbKultuur, VVB)

Zaterdag 9 en zondag 10 juli

Tentoonstelling werk van leden
Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12, 10 tot 18 uur
Organisatie: Schilderatelier Koeleur ‘t Neerhof

Zondag 10 juli

Guldensporenmis. Sint-Pietersbandenkerk te Erwetegem,
10 uur
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Vlaanderen Feest
- 14.15 uur beiaardconcert door Paul Hoste
- 15 uur optreden Crescendo
- 16 uur concert door Duo Cordial
Dekenale kerk
Gratis toegang
Organisatie: Stedelijk 11-julicomité & CC Zoetegem
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Grote Fietszoektocht
(voor groepen van 3 of 4 personen)
Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove,
vanaf 12.30 uur
Organisatie: Sint-Gorikskring
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Cultuur
Zondag 10 juli 2016. Stedelijke 11-juliviering
Op het vlak van 11-julimanifestaties heeft Zottegem een hele eer hoog te houden. Sinds jaar en
dag wordt er een ‘officiële’ viering gehouden op of in het weekend voorafgaand aan 11 juli.
Net als vorig jaar speelt alles zich af in en om de dekenale kerk op de Markt.
De concerten worden u gratis aangeboden.
Om de concerten in de kerk bij te wonen (met aansluitende receptie), heeft u een gratis toegangskaart nodig. Deze kan afgehaald worden onder meer op de Dienst Toerisme (stadhuis) en in de
Stadsbibliotheek.

14.15 uur
Beiaardconcert door stadsbeiaardier Paul Hoste
Paul Hoste is organist van de Gentse Sint-Jozefskerk en stadsbeiaardier van Zottegem.
Hij verzorgde talrijke orgelconcerten en als beiaardier is hij tijdens de zomermaanden vaak te gast
op binnen- en buitenlandse concertcycli en beiaardfestivals.
Hij brengt op 10 juli werk van oude Vlaamse meesters, originele beiaardwerken en transcripties
van 18de-eeuwse klaviermuziek.
15 uur
Optreden Crescendo
Crescendo VZW
Het repertoire van Crescendo bestaat hoofdzakelijk uit het klassieke koorrepertoire uit de polyfonie,
renaissance en romantiek, maar ook hedendaagse composities worden niet uit de weg gegaan. Dit
jaar mocht Crescendo zijn gouden jubileum vieren.
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16 uur
Concert door Duo Cordial
De zussen Flore en Gwendolyn Vankeirsbilck, twee internationaal geschoolde topmusici van eigen
bodem tekenen voor een uniek concert. Op gitaar en piano brengen ze werk van Vlaamse componisten. Bewust werd gekozen voor jonge, actieve componisten.
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Cultuur
Zottegem loves 21 juli
Met De KetnetBand en De Platte Choco’s
Donderdag 21 juli 2016.
De stad Zottegem organiseert sinds decennia een 11-juliviering, de laatste jaren geconcerteerd
in en rond de dekenale kerk. Hiermee wil de stad het feest van de Vlaamse Gemeenschap mee
onderbouwen.
Zottegem heeft ook de 11 novemberherdenking in een bredere context geplaatst en al 15 jaar wordt
er rond die periode de Week van de Verdraagzaamheid op het getouw gezet. We willen namelijk
niet dat de gruwel van 14-18 en bij uitbreiding die van 40-45 en van alle oorlogen en geweld vergeten zou worden.
De laatste jaren kreeg 21 juli naast het traditionele Te Deum een ruimer platform onder de vorm
van een gezinsnamiddag.
Ook dit jaar organiseert de stad Zottegem op het terrein achter de fuifzaal aan de Bevegemse
Vijvers op 21 juli, onze nationale feestdag, van 14 tot 18 uur een happening voor het ganse gezin.
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Er zijn twee springkastelen, 12 volksspelen, een ballonwedstrijd, ijsjes, gratis zwemmen en als kers
op de taart een optreden van De Platte Choco’s om 16.45 uur en van de KetnetBand om 15 uur.
Toegang gratis!
DL
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Stadsbibliotheek
Jazz Zottegem (at the Bib)
Jazz Zottegem at the bib geeft al jaren het
startschot van een muzikaal gevulde zomer
in Zottegem. Onze vertrouwde gastheer op
het gratis stadsfestival in het Egmontpark
is nog steeds Jean Blaute. Onze populaire
stadsgenoot stelt in de concerttent opnieuw
een heerlijke portie muziek aan u voor!
’s Namiddags, met tussendoor een smeulende koffie of een heerlijke cocktail in het
gezellig ingeklede park, wordt omstreeks
14u geopend met Rebirth::Collective. Het
achtkoppige collectief rond Dree Peremans
brengt een hommage aan jazz-legende
Billy Strayhorn.
Een andere legende dichter bij huis is
singer-songwriter Sioen. Sioen bracht ondertussen zijn zesde plaat uit en staat ‘naakt’ op het podium van Jazz Zottegem met enkel en alleen violist Jeroen Baert aan zijn zijde!
Vervolgens even lepelen uit de pot van Brussels Jazz Orchestra, nog steeds Belgisch bekendste
exportproduct op jazzgebied. Eerst brengt hun meesterbrein Frank Vangenée met Tripod een eigen
interpretatie van bekende liederen met ‘Songs of the Lowlands’, daarna schuift Nathalie Loriers
achter de piano samen met saxofoniste Tineke Postma en bassist Nic Thys.
Heeft u tussendoor nood aan enige achtergrond in de wereld van jazz? Herr Seele speelt tussen
de optredens door zijn favoriete platen en geeft daar op zijn unieke stijl een woordje uitleg bij!
De festivaldag wordt rond 22u afgesloten met de zeskoppige Yves Peeters Group Gumbo, een
groep die belooft de tent op stelten te zetten met een mix van soul, groovy blues en funk. Deze
groep put uit de traditie van New Orleans en zo wordt, voor het eerst, de brug naar zondag geslagen. Dan geeft oud bekende Norbert Detaeye vanaf 11u een aperitiefconcert en wordt afgesloten
met The almost swinging jazz-band rond Wouter Van Den Bossche.
Zaterdag 25 juni
Jazz Zottegem (at the Bib)
Met Rebirth::Collective, Sioen duo, Tripod (feat. Frank Vagenée), Nathalie Loriers trio,
Yves Peeters Group Gumbo, Presentatie Jean Blaute & Dj Herr Seele
Stadsbibliotheek, Kasteel van Egmont, 14 tot 1 uur
Gratis toegang
Organisatie: Stadsbibliotheek & CC Zoetegem, i.s.m. Jazz On Sunday
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Vrijdag 24 juni
vanaf 18 uur – Vierklank met Balkan Sounds – gratis toegang
Zondag 26 juni
‘a taste of Jazz’ aperitiefconcert vanaf 11 uur met Norbert Detaeye & brunch BBQ
www.jazzzottegem.be
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Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Inschrijvingen schooljaar 2016-2017
Alle inschrijvingen vinden omwille van organisatorische redenen plaats in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12.
Op afspraak
Maak een afspraak vanaf woensdag 15 juni via www.samwdzottegem.be/inschrijvingen
Van maandag 27 juni tot en met woensdag 6 juli
Van maandag 29 augustus tot en met zaterdag 3 september
maandag		
14-19 uur
dinsdag		
14-19 uur
woensdag		
14-19 uur
donderdag		
14-19 uur
vrijdag			14-19 uur
zaterdag		
9-11.30 uur
Zonder afspraak
Van maandag 5 tot en met vrijdag 30 september
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Tarieven
-18 jaar:
			
18-24 jaar:
+24 jaar:
			

63 euro
41 euro bij een 2de inschrijving
126 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem)
301 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem,
bij recht op verminderd tarief: 126 euro, voorwaarden: zie website).

Aanbod muziekafdeling (kinderen, jongeren én volwassenen)
• Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 4 jaar.
• Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar. Op een leuke en speelse manier
leren de kinderen kennismaken met alle vormen van muziek.
• algemene muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en schrijven, hedendaagse kinderliederen in samenzang.
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Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
• Klassiek, jazz en lichte muziek
• Instrumenten: accordeon – altviool – cello – contrabas – dwarsfluit – fagot – gitaar – harp – hobo
– hoorn – klarinet – koper – orgel – piano – piccolo – saxofoon – slagwerk – viool – zang
• Samenspel, combo, algemene muziekcultuur, muziekgeschiedenis, koor, klanklabo, …
Onze muziekafdeling wordt geleid door leraren met een master in de muziek en een professionele
lerarenopleiding.
Aanbod woordafdeling (kinderen, jongeren én volwassenen)
• Algemene verbale vorming
• Drama
• Verteltheater
• Welsprekendheid
• Toneel
Onze woordafdeling wordt geleid door leraren met een master in toneel of voordracht en een professionele lerarenopleiding.
Dansafdeling (voor jongens, meisjes en volwassenen)
• Kleuterdans: Op een speelse en creatieve manier maken de kleuters van 4 en 5 jaar kennis met
dans. Het dansplezier en de expressie van het kind vormen de basis waarmee gewerkt wordt.
• Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): leerlingen van het eerste en tweede leerjaar leren op een
zeer gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn heel vaak themalessen, er worden echte choreografieën aangeleerd, maar ook de
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware proeven van de
verschillende dansstijlen.
• Algemene bewegingsleer en Artistieke training (vanaf het derde leerjaar)
• Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)
• Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)
• Hiphop (vanaf middelbaar 1)
• Pointes (vanaf middelbaar 1)
Onze dansafdeling wordt geleid door leraren met een bachelor in de dans en een professionele
lerarenopleiding.

Kalender 2016
Proclamatie
Op zaterdagnamiddag 25 juni 2016 vindt in de SAMWD de jaarlijkse proclamatie plaats. De leerlingen uit het laatste jaar van de lagere graad en de leerlingen die afstuderen worden gelauwerd. De
proclamatie wordt opgeluisterd door leerlingen en leraren. Nadien wordt een receptie aangeboden.
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Een terugblik op geslaagde activiteiten:
Loss kunstenfestival op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april
Tijdens Loss werden beeld, muziek, woord en dans in diverse concepten als een geheel vertegenwoordigd. De verschillende kunstdisciplines hebben elkaar hierdoor versterkt. Er werden een
aantal nieuwe bruggen gebouwd: naar een nieuw publiek, naar nieuwe samenwerkingen, naar
experimenten en kruisbestuivingen tussen de verschillende kunsten. Onze leerlingen en leraren
hebben zich losgemaakt van bewandelde paden en tradities omdat kunstenaars nu eenmaal met
nieuwe ogen naar de wereld van vandaag en morgen kijken.
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Het festival heeft soms verwonderd, soms gechoqueerd, soms gecharmeerd, soms klein gemaakt,...
En soms heeft het ook doen fronsen, veel vragen opgeroepen en voor controverse, verwarring en
consternatie gezorgd. We hebben het potentieel getoond van een site waar cultuur volop zal kunnen bloeien en waar we diverse mensen zullen kunnen bij elkaar brengen. Er was een zeer grote
tevredenheid bij de deelnemende kunstenaars en er waren algemeen zeer positieve reacties te
horen bij een breder publiek. Een mooie samenwerking tussen CC Zoetegem, SABK Zottegem en
SAMWD Zottegem. Dit smaakt in elk geval naar meer!
Feest van de folk op zaterdag 30 april
De leerlingen uit tal van instrument- en dansklassen verzorgden een ontspannen voorstelling met
folkmuziek op zaterdag 30 april 2016 in onze auditiezaal. Een keer per jaar komt daarmee de
volksmuziek, die in de lessen erg aanwezig is, in onze academie ten volle in het voetlicht te staan.
Openbare proeven
Vanaf maandag 9 mei tot en met woensdag 15 juni vonden de jaarlijkse openbare concert-, woorden dansproeven plaats. Onze leerlingen gaven hun repertoire ten beste in mooie publieke optredens. Onze leerlingen en leraren mogen terecht fier zijn op het resultaat van een jaar lang oefenen!

Ridderzaalconcerten

Juni 2016

De “Ridderzaalconcerten” zijn een initiatief van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans Zottegem, het filiaal Oosterzele, CC Zoetegem en GC De Kluize.
De leraren van de academie zorgen voor gevarieerde en zeer gesmaakte kamermuziekconcerten
in de stemmige Ridderzaal van het Egmontkasteel in Zottegem en in het nieuwe GC De Kluize te
Oosterzele. De muzikanten stellen een programma van ongeveer een uurtje voor. Nadien wordt
een receptie aangeboden door de stad Zottegem of de gemeente Oosterzele.
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Noteer alvast volgende data in uw agenda.
Zondag 23 oktober 2016 om 11 uur: Ridderzaalconcert met Jan Lust (piano) en Harm Garreyn (cello) te Zottegem
Een romantisch aperitiefconcert met als blikvanger de sonate voor cello en piano opus 19 van”Sergei Rachmaninov”, een parel uit de Russische laat-Romantiek. Dit programma wordt gebracht
door pianist Jan Lust en cellist Harm Garreyn. Zij zijn niet aan hun proefstuk toe in de Ridderzaalconcerten. Beide mannen zijn leerkracht aan de SAMWD Zottegem.
Zondag 15 januari 2017: Ridderzaalconcert met Laure Van Wanzeele (mezzosopraan) te
Oosterzele
Laure legt zich vooral toe op het operarepertoire. Daarnaast heeft ze ook een grote liefde voor
het kunstlied. Met een gevarieerd programma van muziek van o.m. Mahler, Massenet, Rossini en
Mozart hoopt ze u te kunnen beroeren met haar warme stem. Laure is lerares AMV, zang en koor
aan de SAMWD Zottegem.
Zondag 5 februari 2017 om 11 uur: Ridderzaalconcert met DUOBAAN en Marieke De Maré
te Zottegem
Barbara Ardenois is accordeoniste, Anneleen De Causmaecker is beeldend kunstenaar.
Samen vormen ze het duo DUOBAAN, een duo dat de grenzen opzoekt tussen muziek en performance, klank en geluid, en hoopt de poëzie niet uit het oog te verliezen. Klein, compact, dicht bij
het publiek, zinnenprikkelend, en een beetje gek. Voor het Ridderzaalconcert gaan ze een samenwerking aan met Marieke De Maré, schrijver-performer. Anneleen en Barbara zijn beiden leerkracht
aan de SAMWD Zottegem.
Zondag 23 april 2017 om 11 uur: Ridderzaalconcert met Celine Debacquer (mezzosopraan),
Helena Faes (cello) en Saskia Van Herzeele (piano) te Zottegem
De wegen van Celine Debacquer (mezzosopraan), Helena Faes (cello) en Saskia Van Herzeele
(piano) kruisen zich in het conservatorium van Gent. Op het einde van hun studies besluiten ze om
samen een muzikaal parcours uit te stippelen. Vol trots stellen ze hun eerste volwaardige concertprogramma voor, een selectie uit de Amerikaanse kamermuziek van de 20ste en 21ste eeuw. Ze
kiezen voor eigenzinnige composities van Samuel Barber, George Gershwin,… en hedendaagse
werken van onder andere André Previn en Jake Heggie. Celine is lerares AMV en zang aan de
SAMWD Zottegem.
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Zondag 21 mei 2017 om 11 uur: Ridderzaalconcert met Amber Docters Van Leeuwen (cello)
en Andy Dhondt (saxofoon) te Oosterzele
Amber en Andy leerden elkaar toevallig kennen in 2014 bij een opnamesessie van muziek van Jef
Neve. Dit bracht hen op het idee om een fonkelnieuw Nederlands-Belgisch kamermuziekduo op te
richten. Over de genres heen en op een vaak verrassende manier wordt gestalte gegeven aan de
expressie van de cello en de saxofoon. Twee instrumenten die elkaar vreemd genoeg soms heel
dicht kunnen benaderen in klankkleur. Andy is directeur aan de SAMWD Zottegem.
Contact
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Firmin Bogaertstraat 12
www.samwdzottegem.be - 09 364 64 35
AD
- 28 -

stedelijke academie beeldende kunst

Tentoonstelling

Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 28 juni zijn de afstudeerprojecten van de studenten 5de
hogere en 2de specialisatiegraad 2015-2016 te bezichtigen in de galerij en in de lokalen van de
academie.
Di-wo-vr 13.30 – 20.30 uur, do 17.30 – 20.30 uur, za 9 – 16.30 uur.

Proclamatie schooljaar 2015-2016

Hogere en specialisatiegraad: vrijdag 24 juni, 19.30 uur, uitreiking getuigschriften en bijzondere
prijzen, aansluitend receptie.
Lagere en middelbare graad: zaterdag 25 en woensdag 29 juni, laatste les en uitreiking attesten.

Studieaanbod schooljaar 2016-2017

Lagere graad
Algemene beeldende vorming, vanaf 6 jaar, 6 studiejaren, 2 lesuren per week.
Woensdag van 13.30 tot 15.10 uur of van 15.20 tot 17 uur of
zaterdag van 9 tot 10.40 uur of 10.50 tot 12.30 uur.
Middelbare graad
Beeldende vorming, vanaf 12 jaar, 6 studiejaren, 4 lesuren per week.
Woensdag van 17.30 tot 21 uur of zaterdag van 13.30 tot 17 uur.

Juni 2016

Digitale beeldende vorming, vanaf 14 jaar, 4 studiejaren, 4 lesuren per week.
Woensdag van 13.30 tot 17 uur of van 17.30 tot 21 uur.
Oriëntatie beeldende kunst voor volwassenen, 2 studiejaren, 4 lesuren per week.
Dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur of van 17.30 tot 21 uur.
Kunst kleurt buiten de lijntjes, aangepaste beeldende vorming voor brede doelgroep.
2 studiejaren, 4 lesuren per week.
Vrijdag van 13.30 tot 17 uur.
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Hogere graad / Specialisatiegraad

5 studiejaren / 2 studiejaren, 8 lesuren per week, vanaf 18 jaar.
- Fotokunst
- Keramiek
- Monumentale kunst (mixed media)
- Schilderkunst
- Tekenkunst
- Vrije grafiek
- Schilderkunst Sint-Lievens-Houtem (dagcursus)
- Kunstbeschouwing (2 lesuren om de 2 weken)

Inschrijvingen
Van zaterdag 18 juni tot en met woensdag 29 juni en van woensdag 31 augustus tot en met vrijdag
30 september tijdens de openingsuren van het secretariaat, Trapstraat 45.

Juni 2016

di, wo, vr: 13.30 tot 20.30 uur
do: 17.30 tot 20.30 uur
za: 9 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur
Aanvang van de lessen schooljaar 2016-2017: donderdag 1 september
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Inschrijvingsgeld 2016-2017
Jongeren tot 18 jaar: 63 euro, verminderd tarief: 41 euro.
18 tot 24 jaar: 126 euro.
+ 24 jaar: 301 euro, verminderd tarief (uitsluitend met geldig attest, zie website): 126 euro.
Betaling via overschrijving.

©Barbara Reyns, winnaar ID#2 2016

Adressen
Trapstraat 45, 9620 Zottegem
09 364 64 81 - 82
sabk@zottegem.be of secretariaat.sabk@zottegem.be
Filiaal St.-Lievens-Houtem, Fabriekstraat 19 – Dienst Jeugd en Cultuur
9520 Sint-Lievens-Houtem
053 60 72 32
ccdefabriek@sint-lievens-houtem.be
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Filiaal Herzele, Solleveld 35
9550 Herzele
053 73 74 50
academie@herzele.be
Alle info: www.sabkzottegem.be
PN
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Kindvriendelijke Zottegemse museumdag. Zondag 11 september 2016
Het Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke, het Museum voor Folklore, het Stoomketelmuseum en het Centrum voor Streekgeschiedenis: Zottegem heeft drie schitterende musea en een
uniek erfgoeddocumentatiecentrum. Dat naast de Egmontcrypte en de Raadzaal (met twee prachtige Egmontschilderijen). Lang niet iedereen is er ooit binnen geweest en dat willen we veranderen.
Op zondag 11 september gooien ze allemaal de deuren open. Het wordt een Kindvriendelijke
Zottegemse museumdag, voor Zottegemnaren, voor kinderen en hun ouders, voor grootouders en
hun kleinkinderen.
Er is niet alleen gratis toegang, op elke locatie valt er ook heel wat te beleven.
Pam Velzeke
Paddestraat 7

Hier verhaalt men hoe men in de prehistorie, de Gallo-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen
in landelijk Vlaanderen leefde.
Het archeologisch museum van Velzeke gooit de deuren open. U kunt niet alleen het museum gratis bezoeken of genieten van een gratis rondleiding, er zijn tal van activiteiten, ook op kindermaat.
Museum voor Folklore
Grotenbergestraat 162
In dit stemmig museum wordt u in negen ‘kamers’ meegevoerd op een boeiende tocht in grootmoeders tijd.
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U kunt het museum vrij bezoeken, er zijn gratis rondleidingen en op de binnenkoer kunt u een tiental volkspelen beoefenen.
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Stoomketelmuseum
Sanitarysite, Gustaaf Schockaertstraat 7

Het meest recente Zottegemse museum is opgebouwd rond de twee scheepsstoomketels, gebouwd in 1909, die de textielfabriek Sanitary Underwear Cie van energie voorzagen. U leert hoe
men stoom produceert en wat men ermee kan doen. Uniek: u kunt in de ketels lopen!
Centrum voor Streekgeschiedenis
Stadhuis, Markt 1

Juni 2016

Dit unieke documentatiecentrum bewaart en ontsluit het Zottegemse
erfgoed. Dit erfgoed vormt het geheugen van onze stad. Het leert ons
de bevolking en onze eigen streek beter kennen: de mensen, de handel, de bedrijven, de horeca, de welvaart, het verenigingsleven, het
culturele leven, de scholen, de politieke achtergronden. De collectie
bestaat uit twee grote delen. Enerzijds de documentatieafdeling (affiches, kaarten, foto’s, postkaarten, en liefst 13.000 doodsbrieven en
–prentjes. Anderzijds de bibliotheek: ( meer dan 7.000 publicaties en
naslagwerken over onze streek.).
Het Centrum voor Streekgeschiedenis en de dienst Toerisme zijn
samen gehuisvest en beide diensten werken ook nauw samen, onder
meer bij het uitwerken van verkenningen van de stad.
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U kunt beide diensten gratis bezoeken. Neem alvast ook uw smartphone – liefst met oortjes - mee
en geniet van de drie digitale erfgoedwandelingen (de Vroeger- en Nu- wandeling, de Muzikale
wandeling en de Erfgoedwandeling). Gezien de grootte van de kaarten kunt u best de digitale routes op voorhand downloaden: http://www.zottegem.be/toerisme/nl/mytour-app.aspx
Aan de hand van een stadswandeling kunt u samen met Graafje Egmont de gebouwen en/of straten veroveren in de stad. U download ook dit programma het best vooraf: http://jonginzottegem.
be/spelen/ojoo-stadsspel
Wie geen smartphone heeft, kan de Vroeger- en Nu-wandeling beleven: er ligt een gratis print voor
u klaar.
Raadzaal
Stadhuis, Markt 1

Hier kunt u “De Laatste Eerbewijzen” (1882) en “Het Slot Egmont aan den Hoef” (ca. 1600) én de
gekliefde halswervel van Egmont gaan bekijken.
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Egmontgrafkelder
Markt

De gebeenten van Lamoraal en zijn vrouw worden al sinds 1857 geëxposeerd in een ‘grafkelder’
toegankelijk vanaf de Markt. Met de koepel, opgetrokken bij de stadskernrenovatie werd de inkompartij een echte blikvanger.
Praktisch
De Zottegemse Museumdag loopt op 11 september van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.
Overal gratis toegang en alle activiteiten gratis.
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onderwijs

Stedelijke Basisschool Zottegem
Onze Stedelijke Basisschool Zottegem (SBS) omvat twee vestigingsplaatsen:
De Smidse in Erwetegem en De Kleine Planeet in Zottegem centrum. Beide
scholen delen dezelfde visie maar hebben ook een eigen identiteit. Kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar vinden bij ons alle kansen om zich ten volle te ontplooien.
We geven u op deze bladzijden alvast een voorsmaakje, maar voor wie meer wil
weten is er ook nog onze site: www.sbszottegem.be
De Kleine Planeet
Onze vestigingsplaats in het centrum van de stad heeft haar naam niet gestolen. ‘De Kleine Planeet’ was in het voorbije schooljaar het toevluchtsoord voor 41 kleuters en 50 lagere school-kinderen. Deze beperkte bezetting betekent direct ook dat de school opgebouwd is rond het systeem
van de graads- of combinatieklassen. Voor meer informatie over de voor- en nadelen van deze
pedagogische onderwijsvorm kunt u terecht bij het tijdschrift ‘Klasse’: http://www.klasse.be/ouders/32408/hoe-werkt-een-graadklas/
Met 80 tot 90 leerlingen, gespreid over 5 klassen, vormt de school kleine leefgroepen die, vanuit de
centrale ligging in de stad, in een mum van tijd middenin een levensecht kader geplaatst kunnen
worden.
Zoals het van een moderne school wordt verwacht,
nemen ook de ouders deel aan ons onderwijsproject.
Mama’s en papa’s zetten zich in het samenwerkingsverband van het oudercomité in voor het welbevinden
van ouders, leerkrachten en leerlingen.
‘Leren met goesting!’: het motto dat de stedelijke
basisschool koos als richtpunt voor elke schooldag,
vormt de basis van waaruit wordt gestart. Inspraak
en differentiatie zijn de belangrijkste tools om dit te
bereiken via de enige daartoe aangewezen weg: betrokkenheid. De Kleine Planeet koos ervoor om zich niet in een of ander hoekje te laten drummen
(het woord ‘methodeschool’ is hier dan ook niet op zijn plaats), maar wil in zijn nieuw (2015) pedagogisch project groeien in een doorgedreven dialoog tussen ouders, kinderen en schoolteam.
Als stedelijke school is De Kleine Planeet uiteraard een pluralistische school, waar elke filosofie en
levensbeschouwing, met ieders eigen kijk op het leven, welkom is. Vanuit de lokale verankering
van het stedelijk onderwijs speelt Zottegem met De Kleine Planeet en De Smidse, met een eigen
onderwijsbeleid in op de specifieke noden van zijn bevolking.
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De Smidse
De Smidse is een ‘grote basisschool met de sfeer van een kleine landelijke school’. Met 140 kleuters en 220 lagere school-kinderen bezet de basisschool op de Smissenhoek een stevige stek in
het onderwijslandschap. Met de steun van het schoolbestuur (de stad) en een uitgebreid oudercomité (30 ouders) dat zeer actief meewerkt en meedenkt, wordt er alle dagen gewerkt aan de
toekomst van het stedelijk onderwijs.
Om dit onderwijs concreet gestalte te geven steunt de SBS Zottegem op het pedagogisch project
van het OVSG (de overkoepeling van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs) en de scholengemeenschap SG De Vlaamse Ardennen (een samenwerking van alle gemeentelijke basisscholen
van Brakel tot Denderleeuw).
- 35 -

onderwijs
Het lerarenkorps van de SBS is hoofdzakelijk samengesteld uit mensen uit de eigen streek. De teamspirit die uit dat gegeven gegroeid is kunt u best zelf beleven tijdens een bezoekje aan de school.
Starten op de Stedelijke Basisschool

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mag iedere kleuter schoollopen. Inschrijven kan altijd,
starten kan alleen op één van de zeven instapdata. Zie verder.
Lesuren
Voormiddag: 8.30 uur tot 12.05 uur - Namiddag: 13.30 uur tot 15.25 uur
Speelplaatstoezicht door de leerkrachten, studie en huiswerkbegeleiding tot 16 uur
Opvang
Voorschools vanaf 7 uur - Naschools tot 18 uur
Woensdagnamiddag tot 12.30 uur (in de namiddag mogelijkheid tot opvang in het ZIBO)
SBS De Smidse
Smissenhoek 103 - 09 360 79 57 - info@sbszottegem.be
SBS De Kleine Planeet
Wolvenstraat 13 - 09 361 02 04 - info@sbszottegem.be

Instapdata jonge peuters
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Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mag iedere kleuter schoollopen. Inschrijven kan altijd,
starten kan alleen op één van de zeven instapdata Voor het schooljaar 2016-2017 betekent dit
concreet het volgende:
Instapdata:
1 september 2016: geboren zijn ten laatste op 1 maart 2014
7 november 2016: geboren ten laatste op 7 mei 2014
9 januari 2017: geboren zijn ten laatste op 9 juli 2014
1 februari 2017: geboren zijn ten laatste op 1 augustus 2014
6 maart 2017: geboren zijn ten laatste op 6 september 2014
18 april 2017: geboren zijn ten laatste op 18 oktober 2014
29 mei 2017: geboren zijn ten laatste op 29 november 2014
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Speelpleinwerking - 2 maanden ravotten op ‘t Hemelrijk
Het is bijna zo ver, zomervakantie!
Animatoren zijn volop in de weer om ons speelplein om te toveren naar een
volledig nieuwe wereld. Benieuwd wat het nieuwe thema ons zal brengen?
Kom dan zeker tijdens de zomervakantie naar het Hemelrijk, laat je fantasie
de vrije loop en speel met ons mee!

Wat?

Juni 2016

Tijdens de zomervakantie opent Speelplein ’t Hemelrijk haar deuren voor alle kinderen die in 2016
vier jaar zijn (of worden) t.e.m. 15 jarigen. Kinderen kunnen, per leeftijdsgroep, zelf kiezen hoe
ze hun dag op het speelplein omtoveren tot ‘DE’ dag van hun leven. Naast activiteiten, gegeven
door gedreven en enthousiaste animatoren, bestaat ons aanbod ook uit voldoende prikkels waar
kinderen hun urenlang mee kunnen amuseren. Van een bouwdorp, zandbak, go-cartsparcours,
voetbal- en basketveld. Mochten ze zich hiermee gaan vervelen, is er voldoende materiaal in
onze winkel voorzien dat de kinderen kunnen ontlenen. Gooi hierboven nog eens een knotsgekke
animatorenploeg die de hele dag door allerlei prikkels en impulsen geeft en je komt tot de ideale
speelpleindag.
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Wanneer?
Het speelplein is open vanaf vrijdagnamiddag 1 juli tot en met maandag 29 augustus.
Zet zeker vrijdag 1 juli in je agenda want dan is het OpenSpeelpleinDag! Om 13.30 uur openen wij
voor het eerst deze zomer onze deuren en stellen wij met trots ons vernieuwde speelplein voor aan
alle kinderen. Tal van activiteiten en attracties bezorgen jouw kind een namiddag vol speelplezier.
Tussendoor kan jij als ouder genieten van een drankje op ons terras met zicht op het podium en
het terrein. De Openspeelpleindag duurt dit jaar tot 18 uur, je zal er ook een infostand terugvinden
van de jeugddienst waar je een antwoord zal krijgen op al jouw vragen.
Gesloten:
- Donderdag 21 juli 		
- Vrijdag 22 juli 		

- Maandag 15 augustus		
- Maandag 22 augustus

- Dinsdag 23 augustus

Een dag op ’t Hemelrijk start om 9 uur en eindigt om 16 uur. Wij voorzien een ochtendopvang vanaf
7 uur en avondopvang tot 18 uur.
Opgelet:
- 9 uur start activiteiten = kassa sluit!
- 13.30 uur start activiteiten = kassa sluit!
Gelieve de kinderen tussen 7 en 9 of tussen 12 en 13.30 uur aan te melden op het speelplein.
Ook bij het afhalen gelieve volgende uren te respecteren:
- VM: 12 tot 13.30 uur
- NM: 16 tot 18 uur
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Tarieven
Kinderen uit Zottegem betalen voor een volledige dag 4,00 euro, voor een halve dag is dit 2,00
euro. Kinderen van buiten Zottegem betalen voor een volledige dag 5,00 euro, voor een halve dag
2,50 euro.
Deelnemers aan het MIA-project betalen voor een volledige dag 2,00 euro en een halve dag 1,00
euro. MIA is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een strookje van de mutualiteit mee ter
herkenning. (nummer eindigt op xx1-xx1)
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Het is mogelijk om soep of een warme maaltijd af te nemen. Soep kost 0,50 euro, een warme
maaltijd 3,00 euro.
Inbegrepen in de prijs: verzekering, 1 drankje per dagdeel, een zwembeurt per week, busvervoer
voor uitstappen en dagelijks ophalen en afzetten van de kinderen.
Zwemmen en uitstappen zijn niet verplicht, kinderen kunnen zelf kiezen of ze hier aan deelnemen.
Er zijn steeds leuke activiteiten voorzien op het speelplein. Voor uitstappen hoef je geen dagticket
meer aan te kopen, alles zit automatisch verrekend in de totaalprijs.
Kinderen met een Grabbelpas hebben via het bonnenboekje recht op een halve dag gratis. Zij
krijgen ook 2,00 euro korting bij alle uitstappen gemaakt op het speelplein.
Speelplein ’t Hemelrijk = Inclusief speelplein
Ook dit jaar zijn kinderen met een beperking opnieuw welkom op ’t Hemelrijk. Iedere animator op het speelplein staat
achter dit project en zorgt er voor dat jouw
kind de tijd van zijn/haar leven heeft. Het is
zowel tof en verrijkend voor de ploeg, als
voor de kinderen en hun ouders.
Wij bieden extra ondersteuning aan gedurende de maanden juli en augustus..
Voor kinderen met een beperking werken
we met voorinschrijvingen. Je kan jouw
kind inschrijven voor een periode van 5
weken. Wil jouw kind nog een aantal dagen extra komen spelen, bekijken wij dit kind per kind,
afhankelijk van de drukte en het animatorenteam dat ter beschikking staat.
Via een huisbezoek proberen we de speelkansen van je kind in kaart te brengen, zodat we je kind
een fantastische zomervakantie kunnen aanbieden. Neem hiervoor contact op met Lien De Schryver, verantwoordelijke animatie.

Grabbelpas
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Tijdens de paasvakantie kwamen een 20 tal kinderen dagelijks
proeven van het creatieve activiteitenaanbod. Koken, knutselen,
een spel spelen, op uitstap gaan, … Wat er ook op het programma
stond, iedere dag gingen ze met een glimlach naar huis!
Wil jij tijdens de zomer ook eens komen proeven van ons aanbod
maar weet je niet zo goed wat Grabbelpas is? Dan leg ik het hieronder graag eens voor jou uit.
Grabbelpas is er voor kinderen van 5 tot 12 jaar en
gaat door tijdens de vakanties (uitgezonderd kerstvakantie) in de lokalen van Stedelijk Jeugdcentrum
De Muze. Deelnemen aan activiteiten kost 3,00 euro,
tenzij anders vermeld. Iedere dinsdag staat 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
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tal van voordelen (gratis pakje friet, stukje fruit of een verrassing, …), je krijgt korting bij uitstappen
van het speelplein, 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 in Zottegem wonen, betalen 7,00 euro.
Het is iedere werkdag, tijdens de openingsuren, te verkrijgen in het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze.
De activiteiten vinden deze zomer plaats van dinsdag tot donderdag, zowel in juli als augustus.
Bij een uitstap staan uur van vertrek en terugkomst en de plaats van verzamelen vermeld op de
folder of website, een knutsel- of kookactiviteit vindt plaats in het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
tussen 14 en 17 uur.
Benieuwd naar het programma? Kijk dan vlug hieronder!
Activiteiten

Juli
Dinsdag 5 juli: ‘Beestige boeren’, na een rondleiding op de boerderij, gaan we er zelf aan de slag.
Eindigen doen we met een tractortrip!
Woensdag 6 juli: ‘Boerenkost’, na een dagje hard werken op de boerderij maken we zelf lekkere
boerenkost!
Donderdag 7 juli: ‘Groene vingers 2’, aan het begin van de zomer halen we ons tuingereedschap
boven en gaan we aan de slag in de enige echte Muze-tuin!
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Dinsdag 12 juli: ‘Een dagje Brussel met Harry Potter’, we brengen een bezoek aan de unieke tentoonstelling rond Harry Potter, gevolgd door een bezoek aan het Atomium!
Woensdag 13 juli: ‘De hoogste taart’, na een bezoek aan de hoogste bol van het Atomium, gaan
we de hoogte in met onze gebakjes!!
Donderdag 14 juli: ‘Griezelplezier’, Na een spookverhaal gaan we met ons eigen spook de uitdaging van het spookhuis aan!!
Dinsdag 19 juli: ‘Dierenplezier’, na een deugddoende wandeling met de dieren uit het Gentse asiel
zakken we lekker onderuit in de zetels van Kinepolis Gent!
Woensdag 20 juli: ‘Lekker Amerikaans’, de Amerikaanse keuken wordt voor één keer onze thuis!
Donderdag 21 juli: Geen werking
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Dinsdag 26 juli: ‘Experimentjes’, van een eigen journaal tot een eigen huis bouwen, we experimenteren er een hele dag op los
Woensdag 27juli: ‘Dessertjeskoning’, als een echte kok toveren we de mooiste dessertjes klaar!
Donderdag 28juli: ‘Muze Mode Beurs’, een kapsalon en een tattooshop, een standje waar je je
eigen T-shirt ontwerpt, foto’s met lichtgraffiti, … Op de Muze Mode Beurs vind je het allemaal!
Augustus
Dinsdag 2 augustus: ‘De Sierk’, in dit echte circusdorpje komt de clown of acrobaat in ons zeker
tot leven!
Woensdag 3 augustus: ‘Workshop roofvogels’, Valkerij De Kaproen leert ons vandaag alles wat we
nog niet wisten over roofvogels. Ze brengen roofvogels mee die jij kan laten vliegen!
Donderdag 4 augustus: ‘Kabouterdorp!’, na het maken van ons eigen kabouterdorpje maken we
samen met de hele groep een heus kabouterdorp voor in de Muze-tuin!
Dinsdag 9 augustus: ‘Beestig Blankenberge’, ga met ons mee en ontmoet in Sea Life de bekendste
dieren uit de onderwaterwereld!
Woensdag 10 augustus: ‘Gezonde voeding’, op het menu: lekker gezonde voeding!
Donderdag 11 augustus: ‘Zeeuwse kunst’, we blijven nog even in Zeeuwse sferen en knutselen
onze eigen kust bij elkaar!
Dinsdag 16 augustus: ‘Kunst met kleuren’: we maken de wereld wat mooier met kleur. Veel kleur !
Woensdag 17 augustus: ‘Zoete kunst’, we halen onze geheime snoepjespot boven en maken lekkere kunstwerken!
Donderdag 18 augustus: ‘Spruitenbal’, tal van attracties wachten op jou voor een dag vol avontuur
en plezier!
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Dinsdag 23 augustus: Geen werking
Woensdag 24 augustus: ‘De fruitbar’, met fruit maken we de lekkerste drankjes en snacks!
Donderdag 25 augustus: ‘De kast’, het einde van de zomer nadert, tijd om eens diep in de kast op
zoek te gaan naar onbekende knutselschatten!

Afsluiter zomer
Op dinsdag 30 augustus sluiten wij de zomer af met een avontuurlijke uitstap naar Bobbejaanland. Voor 25,00 euro (toegang en bus inbegrepen) beleef je de dag van je leven. Kinderen met
een Grabbelpas betalen 23,00 euro. Alle kinderen van 5 t.e.m. 15 jaar zijn welkom op onze bus!
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Buurtspeelpleintjes
Na jaarlijkse controle door onze eigen
dienst en een medewerker van Departement Economie van de Federale
Overheid kunnen wij meegeven dat
onze speelpleintoestellen ook dit jaar
veilig verklaard zijn en klaar staan om
alle kinderen uit het Zottegemse uren
speelplezier aan te bieden.

Op zoek naar waar alle buurtspeelpleintjes in Zottegem
zijn? Vraag via de jeugddienst een kinder- en/of jongerenplan aan. Of neem een kijkje op onze webstek jonginzottegem.be onder de rubriek spelen.

Cultuurkampen
Cultuurkampen - een onderdompeling in cultuur en kunst – thema
Dualiteit
Ook tijdens de zomer kunnen
jongeren tussen 12 en 17 jaar
terug naar de cultuurkampen
komen.
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Week 1: MEPI: MUSIC, EMPATHY, PHILOSOPHY
AND IMAGINATION - van 4 tot 8 juli
Deze week ligt de nadruk op het intuïtief denken en filoso
feren. We laten ons leiden door het gevoel en de natuur. Luister je meer naar de melodie dan naar de tekst? Zit je in de
natuurkundeles meer te dagdromen dan te noteren? Samen
met gelijkgezinden gaan we op avontuur in ons hoofd.
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Week 2: STEM: SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS - van 15 tot
en met 19 augustus
Deze week ligt de nadruk op (het verstoren van) de logica en orde, het onderzoeken en analyseren van feiten en hypotheses en het vinden van symbolen en patronen. We duiken samen in het
experiment van de wetenschap en gaan aan de slag met de hedendaagse digitale technologie.

Dagindeling
Van maandag tot vrijdag telkens van 9 tot 16.30 uur.
Wat is kunstbad?
- cultuurkampen voor jongeren van 12 tot 17 jaar
- per week kunnen jongeren hun wildste fantasieën omzetten in een tastbaar kunstwerk
- 1 centraal weekthema
- tijdens de zomer
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Tijdens één week komen de deelnemers in aanraking met verschillende kunstvormen:
- grafiek
- fotografie
- photoshop
- urban graffiti & landart
- kartondesign
- keramiek
- hedendaagse tekenkunst & schilderkunst,…
- Iedere week gaan we op woensdag ‘on the road’ op ontdekking naar hedendaagse kunstenaars.
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Prijs
- Jongeren uit Zottegem: 70 euro
- Jongeren buiten Zottegem: 85 euro
- MIA: 35 euro
In de prijs zijn alle materialen, uitstappen, externe begeleiding en verzekering inbegrepen.

Nieuw! Online ticketverkoop.
Vanaf 15 juni kan je ook online inschrijven voor activiteiten van de Grabbelpas alsook voor het
speelplein en de cultuurkampen.
Via de website www.jonginzottegem.be kan je terecht in onze webshop. Nadat je bent aangemeld,
kan je inschrijven per halve/dag voor het speelplein en/of inschrijven voor activiteiten of uitstappen
(grabbelpas en cultuurkampen).
Let op: Tickets voor het speelplein worden niet meer terugbetaald.
Indien je geen account hebt via CC Zoetegem of de sportdienst, moet je u als nieuwe gebruiker
registreren. Nadien kan je zowel voor de jeugddienst, sportdienst en CC Zoetegem inschrijven en/
of tickets bestellen.
Hiervoor klik je op ‘aanmelden als nieuwe gebruiker’ waarna je de registratieprocedure doorloopt.
Als je alle verplichte vakken ingevuld heeft, ontvang je een activatiemail in je mailbox.
Onze webshop blijft open tijdens de zomervakantie. Je kan dus inschrijven tot dag zelf, let wel: bij
grabbelpas zijn de plaatsen beperkt.
Uiteraard zijn tickets nog steeds te verkrijgen tijdens de openingsuren op de jeugddienst of op het
speelplein.

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

Juni 2016

http://jonginzottegem.be
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ZIBO

Opvang zomervakantie
De zomervakantie staat voor de deur en ook deze vakantie voorzien wij in het Zottegems Initiatief
Buitenschoolse Opvang (ZIBO) vele leuke spelletjes om de kinderen een onvergetelijke vakantie
te bezorgen. Tijdens de vakantieperiodes is het ZIBO elke werkdag open van 7 uur tot 18.30 uur.
ZIBO geeft voorrang aan kinderen tot en met 6 jaar. Voor de oudere kinderen verwijst ZIBO graag
door naar de sportkampen en speelpleinwerking van stad Zottegem.

Bij het toekennen van de vrije plaatsen worden steeds volgende voorrangsregels gehanteerd
Als eerste wordt de aanvraag voor opvang van kinderen uit Zottegem jonger dan 6 jaar 		
verwerkt;
Daarna wordt de aanvraag van kinderen ouder dan 6 jaar uit Zottegem verwerkt;
Daarna wordt de opvang van kinderen buiten Zottegem jonger dan 6 jaar verwerkt;
Als laatste wordt de aanvraag van kinderen ouder dan 6 jaar van buiten Zottegem verwerkt.
Nadat de inschrijvingen zijn verwerkt, krijgt u een schriftelijke bevestiging samen met het programmaboekje vol leuke activiteiten voor de zomervakantie.
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Samen maken we een leuke zomer!
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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 ’s
middags op hun school door ons opgehaald.
Opvang dommelklasje
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag voorzien wij speciaal voor de allerkleinsten een dommelklasje tot 18.30 uur. In de warme en geborgen sfeer van het dommelklasje in ZIBO
kunnen de kindjes na een al drukke voormiddag op school een middagdutje komen doen. 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 voorzien.
Instapdata schooljaar 2016-2017:
1 september 2016
9 november 2016
4 januari 2017
1 en 15 februari 2017
11 april 2017
9 mei 2017

Kostprijs ZIBO
1/3de dag opvang (minder dan 3 uur): 4,00 euro
Halve dag (tussen 3 en 6 uur): 6,00 euro
Ganse dag (meer dan 6 uur): 12,00 euro
Dommelklasje: 3,50 euro (inclusief vervoer en vieruurtje)
Opvang reserveren en annuleren
Het is belangrijk dat uw kind(eren) op voorhand ingeschreven zijn voor de opvang in ZIBO (zowel
voor schoolvakanties, schoolvrije dagen, woensdagnamiddagen als het dommelklasje). De reservatie gebeurt enkel schriftelijk of via mail. Reservaties moeten ten laatste 14 dagen voor de
gevraagde opvangdag bij ZIBO ingediend worden, zo niet kunnen wij niet garanderen dat er plaats
is voor uw kind(eren).
Gevraagde opvangdagen kunnen enkel schriftelijk geannuleerd worden. Voor onverwittigde of laattijdig verwittigde afwezigheden (minder dan 14 dagen op voorhand) wordt een administratieve kost
van 5,00 euro/per afwezigheid/per kind/per dag aangerekend.
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Inschrijvingsperiodes
Herfstvakantie (31 oktober tot 4 november): inschrijven vanaf 3 oktober
Kerstvakantie (26 december tot 1 januari): inschrijven vanaf 28 november
Contactgegevens ZIBO
Lotte Beernaert en Nathalie De Mol
09 360 24 86
zibo@zottegem.be
www.zottegem.be/zibo
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Zibotheek
Op zoek naar afwisseling in speelgoed voor thuis? Kom zeker eens langs
in onze ZIBOtheek!
U kunt hier allerlei degelijk en verantwoord speelgoed ontlenen. Voor slechts
10,00 euro kunt u een jaar lang gratis speelgoed ontlenen.
Gezinnen woonachtig buiten Zottegem betalen 15,00 euro voor een lidkaart.
Per ontleenbeurt mag u 3 stuks speelgoed meenemen naar huis voor een periode van 4 weken.
In de ZIBOtheek kunt u het speelgoed eerst eens uitproberen vooraleer u het meeneemt naar huis.
Het uitleenreglement is te verkrijgen op verzoek via telefoon, mail of ter plaatse.
De ZIBOtheek is geopend
Maandag: van 13.30 uur tot 19 uur
Woensdag: van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18 uur
Contactgegevens ZIBOtheek
Maria-Elena Perez Moyado en Linda Van Den Berge
Tel: 09 339 04 10
Mail: zibotheek@zottegem.be

Twinkeltje
Ook Twinkeltje, onze ruilwinkel voor baby- en kinderkledij, staat voor u klaar tijdens de zomervakantie. Mis onze solden niet!
Twinkeltje is geopend
Maandag: van 9 uur tot 12 uur & 13.30 uur tot 16 uur
Woensdag: van 13.30 uur tot 17 uur
Op maandagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur vindt ons Twinkelpraatje plaats, waar (aanstaande) mama’s en papa’s welkom zijn voor een babbel bij een tasje koffie, maar waar ook alle
diensten binnenhuis beschikbaar zijn voor eventuele vragen.
Op woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur heten we u welkom op ons speelmoment Spelenderwijs voor kinderen en hun (groot)ouders.
We zijn nog steeds op zoek naar versterking van ons vrijwilligersteam. Wie hierin interesse
heeft, kan ons contacteren via onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens Twinkeltje
Ellen Van Der Linden
0495 56 46 77 - twinkeltje@ocmw.zottegem.be
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Spelen met taal
Tijdens de voorbije paasvakantie vond een geslaagd taalkamp plaats in het Huis van het Kind.
Anderstalige kinderen en kinderen met taalmoeilijkheden van 5 tot 10 jaar gingen er spelenderwijs
aan de slag met taal.
Wenst u op de hoogte gebracht te worden over de volgende editie ‘spelen met taal’? Contacteer dan
gerust De Katrol via onderstaande contactgegevens.
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Wenst u als vrijwilliger mee te werken aan dit project? Geef dan zeker ook een seintje via onze
contactgegevens.
Contactgegevens De Katrol:
Ellen Van Der Linden en Katleen Leus
0495 56 46 77 - katrol@ocmw.zottegem.be

Triple P: groepsprogramma voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar
Neen, opvoeden is niet eenvoudig. Ja, alle ouders herkennen dat gevoel. En neen, u moet u niet
schamen als u het even niet meer weet. Dus ja, we geven u graag een antwoord op al uw opvoedingsvragen.
Triple P is een initiatief van vzw Den Boomgaard en Huis van het Kind Zottegem.
Wat leert u en hoe lang duurt de cursus?
We werken met een groep van max. 12 personen. U kunt alleen of als koppel komen.
In de eerste vijf sessies leren we:
Wat opvoeden is
Waarom uw kind zus of zo reageert
Hoe u gewenst gedrag kan beïnvloeden en aanmoedigen
Hoe u grenzen kunt stellen en uw kind zelfbeheersing aanleren
Hoe u met stressvolle situaties kan omgaan zoals vb. de ochtenddrukte, gaan winkelen, …
Nadien volgen drie telefonische sessies waarin uw persoonlijke vooruitgang wordt opgevolgd.
Tenslotte hebben we nog een afrondende groepssessie en een afsluitende telefonische sessie.
Wat verwachten we van u?
Een duidelijke motivatie en engagement om de uitdaging van het positief opvoeden aan te gaan.
Een actieve inbreng tijdens alle sessies. We oefenen samen vaardigheden en strategieën in (zowel
tijdens de sessies als d.m.v. huiswerk)
Een vertrouwelijk omgaan met informatie die in de groep gedeeld wordt.
Waar? Huis van het Kind (Lokalen Eerste woord), Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem
Wanneer?
Dinsdag 13, 20 en 27 september, dinsdag 4, 11 en 18 oktober en dinsdag 8 november, telkens
van 19 tot 21.30 uur
Inschrijven?
055/42 19 95 - an@denboomgaard.telenet.be
Als u aangeeft dat u de cursus wilt volgen, plannen we een gesprek.
Benieuwd naar onze volledige activiteitenkalender voor het najaar?

Juni 2016

Houdt onze facebookpagina in het oog! http://www.facebook.com/huisvanhetkindZottegem
Meer informatie vindt u ook op http://www.zottegem.be/huis-van-het-kind
Contactgegevens Huis van het Kind:
Kloosterstraat 40 - 09 360 53 72 - huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be
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Zwemlessen
Eind september 2016 start de populairste lessenreeks voor jong en oud in Zottegem: leren zwemmen. De flyers met data, prijzen en inschrijvingsmogelijkheden zullen verschijnen in aanloop naar
de nieuwe lessenreeks. Hou zeker de stedelijke website, Facebook pagina (“Sportdienst Zottegem”) en onze flyers in de gaten.

Snel inschrijven?
Voor al onze activiteiten kan er sinds dit jaar ingeschreven worden via de stedelijke webshop. Op
het einde van het inschrijvingsproces kunt u rechtstreeks betalen met pc-banking. Indien u inschrijft
via de webshop bent u 100% zeker van uw reservatie. Mailtjes/telefoons etc. komen vaak de eerste dag van de inschrijvngen al op een wachtlijst terecht. Bespaar uzelf de teleurstelling en schrijf
a.u.b. in via de webshop. Indien u geen toegang heeft tot een computer/tablet/smartphone kunt u
nog steeds inschrijven aan de kassa van het stedelijk zwembad.
Hoe inschrijven via de webshop?
Link: www.webshop.zottegem.be
De zwemactiviteiten worden zichtbaar in aanloop naar de nieuwe lessenreeks. Inschrijven is pas
mogelijk op maandag 22 augustus vanaf 8.30 uur.
Tip: maak tijdig een account aan zodat u de eerste dag van de inschrijvingen niet voor verrassingen
komt te staan. Indien u problemen heeft met de webshop kunt u steeds de desbetreffende stadsdienst bereiken (voor zwemlessen is dat de sportdienst).
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Welke lessenreeksen hebben we in ons aanbod?
Al onze zwemlessen worden gegeven door ervaren lesgevers die werken volgens de nieuwe leerlijn zwemmen. Meer info: www.fredbrevet.be
Watergewenning baby’s: vanaf 6 maand tot 1,5 jaar: zaterdag van 9 tot 9.30 uur.
Watergewenning en speelse oefeningen voor ouder en kind.
Watergewenning peuters: vanaf 1,5 jaar tot 2,5 jaar: zaterdag van 9 tot 9.30 uur.
Watergewenning en speelse oefeningen voor ouder en kind.
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Watergewenning kleuters en kleuterzwemmen: vanaf 2,5 jaar tot 7 jaar: groep 1: zaterdag van 9.30
tot 10.15 uur + groep 2: zaterdag van 10.15 tot 11 uur + groep 3: zaterdag van 11 tot 11.45 uur
Watergewenning waarbij eventuele watervrees wordt weggewerkt. Bedoeld voor diverse niveaugroepen van kleutertjes/kinderen met watervrees tot kinderen met de behoefte aan het aanleren van
de beginselen van het drijven plus (rug)crawl.
De zwemlessen voor kinderen worden georganiseerd telkens op maandag, dinsdag en donderdag
van 18.15 – 19 uur. Op zaterdagochtend is er ook zwemles voor kinderen van 8.15 - 9 uur.
Bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar tot 12 jaar.
Zwemmen volwassenen: zaterdag van 10.15 tot 11.00 uur.
Aquagym: woensdag van 19.15 tot 20 uur.
Aquagym is een ideale methode om blessurevrij aan de conditie te werken. Door de weerstand van
het water en het verlies van de zwaartekracht krijgen eenvoudige oefeningen een nieuwe dimensie.
De houding, de motoriek en de uithouding verbeteren en de spierkracht en lenigheid vergroten.
Een ideale trainingsvorm voor iedereen. De les gaat door zowel in het ondiep als diep gedeelte
van het zwembad.
Het aantal inschrijvingen voor elke lessenreeks is beperkt! Wees er dus snel bij!

Privéles in het stedelijk zwembad?
In het stedelijk zwembad is er ook mogelijkheid om privé zwemles te volgen. Indien u zelf privé
zwemles wilt geven dient u contact op te nemen met de stedelijke sportdienst. Vanaf 1 september
2016 moeten alle privé zwemlesgevers voldoen aan een aantal voorwaarden.. Meer informatie
hieromtrent is te verkrijgen aan de kassa van het stedelijk zwembad of via sportdienst@zottegem.be
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Pilates: start nieuwe lessenreeks
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Pilates?
We lezen het dagelijks in de krant: zowel jongeren als volwassenen zitten te vaak stil. Om het
lichaam sterk en soepel te houden zijn we verplicht om ’s avonds en in het weekend wat schade
in te halen. Pilates is een ideale trainingsmethode voor alle volwassenen, jong en oud, op zoek
naar een sterker en soepeler lichaam. Alle oefeningen richten zich op het versterken van de diepe
buik- en rugspieren, samen met de bekken- en dijspieren. Tijdens de lessen krijgt u ook praktische
aandachtspunten om in het dagdagelijkse leven toe te passen.
Waarom Pilates?
- Versterken van uw diepe buik- en rugspieren
- Voorkomt én vermindert rugklachten
- Verbetert lichaamshouding
- Verbeteren van de lenigheid
- Verbeteren lichaamsfiguur
- Praktische toepassingen in het dagdagelijkse leven!
- Mentale ontspanning
- Meer energie
- Goedkoop en leuk alternatief, in het centrum van Zottegem.
Niets voor mij?
Veel mensen schrikken bij het idee: “groepsfitness is voor acrobatische turners en extreem fitte
atleten.” Dit is echter een fabeltje. De lessen Pilates worden opgebouwd vanaf les 1: probeer dus
al vanaf het begin aanwezig te zijn. De lessenreeks is - zoals alle lessen van het Sport & Bewegen
aanbod - toegankelijk voor iedereen (18+): mannen, vrouwen, niet-sporters, actieve sporters en
topsporters.
Kostprijs?
Betaling via 20-beurtenkaart, te koop aan de kassa van het stedelijk zwembad. Met deze kaart kunt
u trouwens deelnemen aan alle activiteiten van het aanbod Sport & Bewegen.
Inschrijven?
Niet nodig! We hopen u wel te mogen verwelkomen op de eerste les, dat maakt de opbouw voor
deelnemer en lesgever wat gemakkelijker.
Meebrengen?
Gemakkelijke kledij, een kleine handdoek en een Pilates of Yoga matje (indien u dat heeft).
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Wanneer?
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
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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
Waar?
Sporthal Helios - judolokaal, Kazernestraat te Zottegem op zaterdagvoormiddag van 9 tot 10 uur.

Blijf op de hoogte
Op onze Facebook pagina “Sportdienst Zottegem” brengen we u dagelijks de laatste nieuwtjes,
belangrijke mededelingen over het sportaanbod en het stedelijk zwembad, maar ook over de prestaties van onze Zottegemse clubs.
De stedelijke website (www.zottegem.be)
geeft u een overzicht van het stedelijk sportaanbod, de openingsuren van het zwembad
en de stedelijke sportaccommodatie.
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Inschrijven voor al onze activiteiten kan via
de stedelijke webshop: Link: www.webshop.
zottegem.be

Voor alle inlichtingen of reservaties

stedelijke sportdienst - Bevegemsevijvers 1 - 9620 Zottegem - tel. 09 364 53 20 - e-mail: sportdienst@zottegem.be

BC / JZ / RD
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Vredeseilanden

Gezond voedsel, geproduceerd met respect voor het milieu, waar boeren een degelijk inkomen aan
verdienen... Dit is geen luxe, maar een noodzaak willen we een groeiende wereldbevolking voeden,
zonder onze planeet uit te wringen. Daarom ondersteunt Vredeseilanden wereldwijd boerenfamilies
en hun organisaties zodat ze zich uit de armoede werken en tegelijk de toekomst van ons voedsel
veilig stellen. #SaveTheFoodture
Hoe gaat Vredeseilanden hiervoor te werk?
•

•
•
•

We verbinden boeren met voedingsbedrijven en supermarkten om zaken te doen. Met de
campagne Let’s #SaveTheFoodture daagde Vredeseilanden dit jaar de Belgische supermarkten uit. Om verder te kijken dan een lage prijs en om van duurzame voeding de gewoonste
zaak van de wereld te maken. Zo’n 80% van ons eten kopen we in supermarkten. Zij hebben
volgens Vredeseilanden dan ook een grote macht om dingen positief in beweging te zetten.
Vredeseilanden probeert hen er dan ook van te overtuigen om meer duurzame producten in
hun gamma te plaatsen.
We timmeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan organisaties die kleine landbouwbedrijven
groot maken. Het gaat hier vooral om boeren en organisaties die volgende gewassen telen:
bananen, koffie, cacao, rijst, thee…
We helpen supermarkten en voedingsbedrijven om hun toeleveringsketens opnieuw uit te vinden.
We helpen grootkeukens in België om ieder bord lekker en duurzaam te maken.

Hoe kunt u helpen?
•
•
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•
•
•

Als u naar de supermarkt gaat, let op wat u koopt!
Jaarlijks organiseren we in januari een campagneweekend met de verkoop van gadgets. Kom
gerust een handje toesteken in Zottegem! U kunt hiervoor contact opnemen via charlotte.de.
decker@hotmail.com
Bent u sportief en hebt u zin in een uitdaging? Dan kunt u meedoen aan de Vredeseilanden
Classics, een sportieve én fondsenwervende mountainbike-reis. In mei kunt u ook deelnemen
aan de 20km van Brussel en u laten sponsoren ten voordele van Vredeseilanden.
Jaarlijks wordt er een vrijwilligersreis georganiseerd naar een van onze partners in het Zuiden.
U kunt ook helpen door een gift te doen.

Meer info ? www.vredeseilanden.be
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Lokaal dienstencentrum Egmont

Op 11 april opende het lokaal dienstencentrum Egmont de deuren. Het dienstencentrum wil een
ontmoetingshuis zijn voor alle inwoners van Zottegem. Bezoekers kunnen elke dag de krant lezen
in de ruilbibiotheek, een koffie drinken in de cafetaria of samen biljarten.
Het lokaal dienstencentrum zoekt steeds vrijwilligers om het centrum draaiende te houden, onder
andere voor de cafetaria, voor het bezoekersteam, chauffeurs voor minder mobielen vervoer, maar
ook deelnemers voor de centrumraad. Suggesties voor activiteiten, cursussen of om het recreatieve aanbod uit te breiden zijn steeds welkom. Aarzel niet om de centrumleider te contacteren via
09 364 56 95 of ldcegmont@ocmw.zottegem.be.

Juni 2016

Een greep uit het aanbod
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Cursusaanbod
Eind september 2016 gaan er tal van cursussen van start in het dienstencentrum, zoals een cursus computer, tablet, smartphone, Spaans, Italiaans, Make up, meubelrestauratie, etc. Op vrijdag
9 september van 10 tot 12 uur komen de partners van het lokaal dienstencentrum hun aanbod
voorstellen aan het publiek en starten de inschrijvingen. Alle geïnteresseerden kunnen deze dag
vrijblijvend bijwonen mits inschrijving via 09 364 56 95 of ldcegmont@ocmw.zottegem.be
Koffiemomenten voor kankerpatiënten en hun naasten
Vanaf juli start het lokaal dienstencentrum Egmont in samenwerking met AZ Sint-Elisabeth en Kom
op tegen Kanker met koffieochtenden voor kankerpatiënten en hun naasten. Tijdens de koffieochtenden staat gezellig samenzijn en ontspanning centraal. Deze ontmoetingsmomenten worden
ondersteund door ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. De eerste koffieochtenden
gaan door op donderdag 7 juli, 4 augustus en 1 september van 10 tot 12uur. Voor meer informatie,
contacteer het lokaal dienstencentrum: 09 364 56 95 of ldcegmont@ocmw.zottegem.be.
Praktisch
Locatie
Het lokaal dienstencentrum is gelegen op de woonzorgcampus Egmont,
Deinsbekestraat 23, te bereiken via Arthur Gevaertlaan.
Contact
09 364 56 95 - ldcegmont@ocmw.zottegem.be
De activiteitenkalender kunt u op de website van stad Zottegem vinden en op de facebookpagina
van het lokaal dienstencentrum blijft u voortdurend op de hoogte van onze activiteiten.
Openingsuren
maandag: van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16 uur
dinsdag: van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16 uur
woensdag: van 8.30 tot 12 uur
donderdag: van 8.30 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16 uur

Dagverzorgingscentrum Egmont
Even pauzeren
Woonzorgcampus Egmont opent op donderdag 1 september een nieuw dagverzorgingscentrum!
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Dagverzorgingscentrum Egmont geeft plaats aan 15 gasten en wil in eerste instantie een plaats
bieden aan personen met dementie. Ook niet dementerende personen zijn van harte welkom.
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 gebruiker comfortabel op te halen en terug naar huis te brengen.
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Praktische info
Het dagverzorgingscentrum is gelegen op de OCMW campus, Deinsbekestraat 23,
9620 Zottegem, maar ook te bereiken via Arthur Gevaertlaan.
Meer info: Rebecca De Nijs. dvcegmont@ocmw.zottegem.be - 09 364 56 90

Oproep Stedelijke Raad voor personen met een beperking
De stedelijke raad voor personen met een beperking zoekt geëngageerde Zottegemnaren die zich willen inzetten om:
• personen met een beperking een stem te geven in het beleid
• om samen met het bestuur verder werk te maken van een toegankelijke stad
• personen met beperking in te sluiten in de samenleving.
Voor meer info kunt u steeds terecht bij:
Katty De Clercq, Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23;
tel: 09 364 57 24; katty.declercq@ocmw.zottegem.be
De kandidaturen worden ingewacht tegen uiterlijk donderdag 30 juni 2016.

Verhuur gerust aan SVK Zuid-Oost-Vlaanderen
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U wilt met een gerust hart verhuren zonder de administratieve bekommernissen en met de
zekerheid van huurbetaling en onderhoud van uw woning. Onder stimulans van de Vlaamse
beleidsdoelstellingen en met ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen én de gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen is het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen hiervoor de ideale partner.
Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt om ze daarna te verhuren
aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Het biedt de eigenaar-verhuurder de nodige
garanties naar betaling van de huur, het onderhoud van de woning zonder de administratieve beslommeringen gedurende negen jaar. De huurprijs die u hiervoor ontvangt is marktconform doch
net lager dan een private marktprijs. Het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen (ver)huurt
in de regio een 350-tal entiteiten met een jaarlijkse groei.
Het sociaal verhuurkantoor huurt woongelegenheden op de private huurmarkt van 17 gemeenten
(Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Kluisbergen, Lede,
Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zingem, Zottegem en Zwalm) en
verhuurt deze aan sociaal kwetsbare huurders.
Het is een uitdaging om de vraag naar een betaalbare woning te koppelen aan het aanbod. Een
professioneel team staat klaar voor het adviseren van zowel verhuurder als huurder waarbij een
goede communicatie voorop staat.”
In de gemeente Zottegem telt het SVK momenteel 27 entiteiten, maar ook hier is de vraag groter
dan het aanbod. Zowel de gemeente, het OCMW als het SVK wensen een groei van dit aantal
woningen te realiseren.
Als eigenaar-verhuurder kunt u contact opnemen met het SVK op het telefoonnummer 053 39 40 70
of via e-mail info@svkzovl.be.
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De schaduwkant van een mooie zomer
In de zomer wil iedereen weer stralen en genieten van de zon. Hopend
op een warme en mooie zomer staan we vaak niet stil bij de schaduwkant van mooi weer. Hoge temperaturen met daarbij vaak hoge ozon- en
fijn stofconcentraties zorgen namelijk voor heel wat gezondheidsklachten
en extra sterfte.
Om dit te beperken, is het belangrijk dat we met z’n allen extra waakzaam
blijven tijdens warme dagen, zowel voor onszelf als voor onze buren.
De gezondheidsklachten en extra sterfte zijn meetbaar in elke leeftijdsgroep, maar zeker voor ouderen, chronisch zieken, baby’s en kinderen is het belangrijk om extra
maatregelen te treffen. Hitte kan namelijk zorgen voor huiduitslag, verbranding, duizeligheid, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag. Hoge ozonconcentraties kunnen bijkomend
leiden tot kortademigheid, oog- en keelirritatie en hoofdpijn.
De temperaturen en ozonconcentraties worden goed in het oog gehouden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij te hoge waarden zal men de waarschuwingsfase of de alarmfase
afkondigen en zal hierover gecommuniceerd worden. Hoort u dit in de media of via uw huisarts,
wees dan extra waakzaam.
Om u te beschermen tegen hitte en ozon kunt u heel wat maatregelen treffen:
- drink méér dan gewoonlijk:
• bij voorkeur water, maar fruitsap, afgekoelde bouillon, kunnen ook;
• vermijd alcoholische dranken (bier, wijn, …), ze verstoren de natuurlijke vochtregulatie van uw
lichaam;
• help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken;
- blijf binnen
• bij ozonpieken is er binnen minder ozon in de lucht dan buiten
- zoek de koelte op en/of koel uw lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad);
- beperk lichamelijke inspanningen zoals sportactiviteiten, zeker tussen 11 en 22 uur
• de warmte en de ozonconcentraties dan het hoogst zijn.
• rust geregeld en drink voldoende;
• verplaats uw sportactiviteit eventueel naar een (koele) binnenruimte, daar is minder ozon;
- houdt ramen, gordijnen en rolluiken overdag dicht en verlucht ’s nachts
- bescherm u tegen zonnebrand met een voldoende beschermende zonnecrème;
- ga langs bij ouderen en zieken die alleen wonen
- bij inname van bepaalde geneesmiddelen, informeert u best bij de arts of apotheker of ze tijdens
een hitteperiode een negatief effect kunnen hebben en/of de dosis aangepast moet worden;
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- laat niemand achter in een geparkeerde auto!
- hou het weerbericht in de gaten!
Meer informatie over gezondheidseffecten, preventieve tips en maatregelen m.b.t. hitte en ozon
vindt u in de folder die u kunt bestellen of downloaden op: www.gezondheidenmilieu.be/hitte
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Zeg niet langer PWA’er, maar wijkwerker
In het kader van de 6de staatshervorming heeft het Vlaams Gewest de bevoegdheid verworven
over het PWA-stelsel. De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor het systeem van
‘wijkwerken’. Het gaat om een instrument om bepaalde langdurig werklozen op weg te helpen
in hun traject naar werk. Zij zullen een beperkt aantal uren kunnen presteren in een specifieke
werkomgeving en zullen een kleine vergoeding krijgen. Het systeem start op 1 juli 2017.Vanaf dan
zeggen we dus ‘wijkwerker’ in plaats van PWA’er. Tot 30 juni 2017 blijft de huidige dienstverlening
ongewijzigd. Het gaat over werkjes van kleinere omvang, waarvoor de reguliere sector weinig of
geen belangstelling heeft.
Voor de hiernavolgende klussen of dienstverlening kan men nog steeds terecht bij het PWA.
Thuishulp:
- grote kuis (kelders, zolders,...)
- kleine herstellings- en onderhoudswerken van beperkte omvang aan een door de gebruiker bewoonde woning
- bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de vakantie) indien er plaatselijk geen dierenasiel is
Hulp bij klein tuinonderhoud:
- spitten, zaaien en planten in de tuin
- maaien van grasperken
- opkuisen en onderhouden van bloemenperken
- snoeien van hagen, rozenstruiken
- ruimen van sneeuw of bladeren
Reinigen van grafzerken
Hulp bij de bewaking of begeleiding van kinderen:
- kinderopvang ten huize van de ouders
- voor- en naschoolse kinderopvang
- begeleiding van kinderen naar ontspannings-, sport-, culturele of schoolactiviteiten
Bewaking of begeleiding van zieken:
- oppas van zieken of gehandicapten ( bijv. tijdens een korte afwezigheid van gezinsleden)
- vergezellen van zieken of gehandicapten bij een doktersraadpleging
- boodschappen doen voor deze personen
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Ouderengezelschapsdienst:
- samen wandelen, fietsen
- occasionele hulp bij het nemen van een maaltijd
- samen koffie drinken
- uit de krant voorlezen, kaarten
- samen boodschappen doen
- ophalen van medicatie bij de apotheker
Thuisoppas zieke kinderen
- bij kinderen van 0 tot 12 jaar
- gedurende maximum 2 dagen
- 58 -

PWA
Wat moet men nog weten?
• inschrijvingsrecht bedraagt 7,45 euro, geldig voor 1 jaar en moet dus ieder jaar hernieuwd worden
• uurtarieven:
--> 5,95 euro voor wie geniet van een OMNIO-statuut (klever mutualiteit)
--> 6,45 euro voor wie werkt met naamloze cheques
--> 7,45 euro voor wie gebruik maakt van fiscaal aftrekbare cheques
• Voor verplaatsingen die, heen en terug, meer dan 5 km bedragen, moet een vergoeding van 0.30
euro/km betaald worden door de gebruiker (beslissing Raad van Bestuur).
Men moet zich inschrijven in het PWA-kantoor, waar men ook de OMNIO- en/of de naamloze
cheques kan bekomen. De fiscaal aftrekbare cheques moet men zelf aanvragen bij Edenred.
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Voor alle verdere 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: 09 364 57 48 of ilse.vanherzeele@werkwinkel.be.
ADS
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Vrijetijdsbeurs. Zondag 4 september
Stad Zottegem stelt zijn vrijetijdsaanbod voor op vrijetijdsmarkt
De stad Zottegem heeft een bijzonder rijk en ruim vrijetijdsaanbod, zowel op het vlak van cultuur, jeugd als sport. Voor de derde keer bundelen alle diensten hun krachten en stellen ze zich,
samen met een groot aantal verenigingen, voor tijdens een heuse vrijetijdsmarkt.
Bent u dus op zoek naar een toffe jeugdvereniging, een nieuwe sport of cultuurvereniging of wilt
u weten welke verenigingen actief zijn op vlak van duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking,
welzijn? Dan is de vrijetijdsmarkt ‘the place to be’!
Iedereen is van harte welkom op zondag 4 september 2016 van 14 tot 17 uur op de site van de
Bevegemse Vijvers.
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Juni
zondag 12
		
		
		

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

maandag 13
tot
maandag 27
		

EXPO 50 years of print
Organisatie: Stadsbibliotheek
Tijdens de openingsuren van de bibliotheek
Inlichtingen: bibliotheek@zottegem.be, 09 364 64 11

woensdag 15
		
		
		

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

woensdag 22
		
		
		

CINEBIB Amy
Organisatie: Stadsbibliotheek
Stadsbibliotheek, 20 uur
Inlichtingen: bibliotheek@zottegem.be, 09 364 64 11

Vrijdag 24
tot
zondag 10 juli

Zoetegemfestival
Zie p. 17 - 21

vrijdag 24
		

Braderij Zottegem
Zie p. 16

vrijdag 24
		

Alex Agnew - Unfinished Business l CC Zoetegem
CC Zoetegem, 20 uur

zaterdag 25
		
		
		

Paper Cuts
Organisatie: Stadsbibliotheek Zottegem
Stadsbibliotheek
Inlichtingen: bibliotheek@zottegem.be, 09 364 64 11
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Zaterdag 25
		
		
		

Zomer(boeken)outlet
Organisatie: Stadsbibliotheek Zottegem
Stadsbibliotheek, van 9 tot 12 en 13 tot 17 uur
Inlichtingen: bibliotheek@zottegem.be, 09 364 64 11

zaterdag 25
		

Braderij Zottegem
Zie p. 16

zaterdag 25
		

Jazz Zottegem @thebib
Zie p. 24

zaterdag 25
		
		
		

Boekvoorstelling Johan Tahon
Organisatie: Stadsbibliotheek Zottegem
Stadsbibliotheek, om 14.30 uur
Inlichtingen: bibliotheek@zottegem.be, 09 364 64 11

zaterdag 25
		
		
		

You Night It 2.0
Organisatie: Prima Events en Radio M fm
Fuifzaal Bevegemse Vijvers, van 21 tot 5 uur
Inlichtingen: Prima Events en Radio M fm

maandag 27
t.e.m. 25 juli
		
		
		

Kruiden en geneeskrachtige planten
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Deinsbekestraat 23
maandag 27 juni, 4, 18 en 25 juli, telkens van 14.30 tot 17 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

dinsdag 28
		

Braderij Zottegem
Zie p. 16
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Juli
zondag 3
tot zondag 17
		
		
		
		

M-Factory
Organisatie: Marc Galle
Loodsen Michiels Sport, Doornweg
- zondag 3 juli om 11 uur
- zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16 en zondag 17, telkens van 14 tot 18 uur
Inlichtingen: www.marcgalle.be

maandag 4
tot
donderdag 7
		
		

Je immuunsysteem als bondgenoot
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8
maandag 4 tot donderdag 7 juli, telkens van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

maandag 4
		
		
		

Filosofiecafé
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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zaterdag 9
		
		
		

Haal het doek maar op?
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
CC Zoetegem, om 20 uur
Inlichtingen: 0476 32 60 37, katlien.cousy.dfz@gmail.com

zondag 10
		
		

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

		
		

Stedelijke 11-juliviering
Zie p. 22

woensdag 20
		
		
		

Dauwtocht
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Smissenhoek, van 7 tot 17 uur
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21

donderdag 21
		

Zottegem loves 21 juli
Zie p. 23

vrijdag 22
		
		
		

Cinémarkt (openluchtcinema op de Zavel – achter de kerk)
Chocolat van Roshdy Zem
Richtuur: 20 uur (vanaf schemerdonker)
Organisator: Huis van de Mens i.s.m. Curieus
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augustus
donderdag 4
donderdag 11
donderdag 18
		

Meezingers van alle tijden
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Deinsbekestraat 23, telkens van 14 tot 16.30 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

woensdag 10
donderdag 11
vrijdag 12
		
		

Herbronnen met mindfulness
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, telkens van 9.30 tot 16 uur
Inlichtingen: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

zondag 14
		
		

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

zaterdag 15
		
		

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

woensdag 17
		
		
		

Midweek wandeling
Organisatie: WSV Egmont
Wijnhuizestraat, van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: pdcorte@telenet.be, 09 360 56 21
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zaterdag 20
t.e.m.
dinsdag 23

Augustuskermis

maandag 22
		
		
		

Vuurwerk - augustuskermis
Organisatie: Stadsbestuur Zottegem
Stadsbibliotheek Zottegem, van 22 tot 22.20 uur
Inlichtingen: 09 364 64 64

dinsdag 23
		
		
		

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

vrijdag 26
		
		
		

Cinémarkt (openluchtcinema op de Zavel – achter de kerk)
Eddie The Eagle van Dexter Fletcher
Richtuur: 20 uur (vanaf schemerdonker)
Organisator: Huis van de Mens i.s.m. Curieus

zaterdag 27
		
		
		

Kermisjogging Erwetegem
Organisatie: Joggingclub Erwetegem
Smissenhoek 103, om 15 uur
Inlichtingen: jogging_erwetegem@hotmail.com, 0477 53 05 04

maandag 29
		
		
		

Filosofiecafé
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Kasteel van Egmont, van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

zondag 30
		
		

Ruitersommegang Erwetegem
Sint Pietersplein
Inlichtingen: 055 42 59 20
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september
zondag 11
		

Zottegemse museumdag
Zie p. 32-34

zondag 11
		
		

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

woensdag 14
woensdag 21
wonsdag 28
		

Leren ontspannen
Organisatie: Vormingplus Vl. Ardennen-Dender
huisvandeMens, Hoogstraat 42, telkens van 9.30 tot 12 uur
Inlichtingen: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

vrijdag 23
		
		
		

Cinémarkt (openluchtcinema op de Zavel – achter de kerk)
Keeper van Guillaume Senez
Richtuur: 20 uur (vanaf schemerdonker)
Organisator: Huis van de Mens i.s.m. Curieus
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tel. 09 364 64 61 - fax 09 364 64 79 - e-mail: cultuur@zottegem.be

Werkten mee:

Betty Cosijn, Ine Debaene, Mathieu De Groote, Ann De Smet, Sylvianne De Sutter, Andy Dhondt, Robin Doeraene, Danny Lamarcq,
Marc Lievens, Bernard Magerman, Paul Nys, Rebecca De Nijs, Karen
Schoenmaekers, Alex Van Crombrugge, Anne Van Turtelboom, Hellen Volckaert, Jo Zwaenepoel

Eindredactie:

Danny Lamarcq

Supervisie:

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

Juni 2016

Druk- en reclamewerving: nv Printor, Vandendriesschestraat 13, 9620 Zottegem
tel. 09 326 71 50; fax 09 326 71 61
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