Woord vooraf

Beste stadsgenoten,

Zopas vierden we feestelijk de officiële opening van onze vernieuwde stadskern. Dankzij
de inspanning van velen werd deze feestelijke opening een succes. Door de renovatie
kregen onze winkelstraten een moderne en rustgevende uitstraling en werden het
Stationsplein, de Zavel en de Markt gezelliger dan ooit. Het resultaat mag gezien worden
en nu kunnen we vooruit kijken naar wat er de komende maanden in het verschiet ligt.
Er worden in onze stad heel wat werken aan het openbaar domein uitgevoerd. Zo wordt
de schoolomgeving in Erwetegem veiliger gemaakt, zullen noodzakelijke riolerings- en asfaltwerken worden uitgevoerd op De Vlamme en worden nog heel wat andere straten,
waaronder de Arthur Gevaertlaan, de Ooststraat, de Wijnhuizestraat en de Broeder Mareslaan opnieuw geasfalteerd. In totaal zal dit jaar voor meer dan 550.000 euro geïnvesteerd worden in voetpaden, ﬁetspaden en wegenwerken.
Zoals de traditie het wil tekent tijdens de voorjaarsperiode de Driedaagse De Panne-Koksijde present in Zottegem. Een jaarlijks hoogtepunt voor de vele wielerliefhebbers in onze
stad waarbij het ongetwijfeld op de koppen lopen zal zijn. Het is trouwens de 40ste editie. Noteer dinsdag 29 maart voor de aankomst en woensdag 30 maart voor de start dus
zeker in uw agenda!
Binnenkort start ook de jaarlijkse bebloemingsactie van de Zottegemse middenstand. Zet
uw beste bloempje voor en ﬂeur onze stad mee op. U doet er niet alleen uzelf en uw buurt,
maar ook de natuur een groot plezier mee.
In deze editie leest u eveneens een bijzondere passage uit onze Zottegemse geschiedenis. Exact 100 jaar geleden kwam de beruchte Zottegemse spoorwegspionage ten
einde met de executie van Léonce Roels en Désiré Van Den Bossche. Beiden worden tot
op vandaag geëerd met een straat die naar hen werd vernoemd.
Onze lokale geschiedenis herdenken we traditioneel ook op Erfgoeddag. Op zondag 24
april organiseert het Centrum voor Streekgeschiedenis allerlei gratis activiteiten voor het
hele gezin. Onder het thema ‘rituelen’ worden in het Stadhuis op de Markt heel wat vergeten gebruiken en zoete herinneringen terug tot leven gewekt.
En niet alleen ons verleden zetten we in de kijker. Met het uitwerken van een masterplan
toerisme en citymarketing willen we ook onze talrijke troeven extra in de verf zetten. Kom
in dit magazine meer te weten over onze campagne ’Zottegemse Zevenmijlslaarzen’ en
’Groetjes uit Zottegem’ en ontdek hoe ook jij Zottegem kan helpen promoten.
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Dit alles en nog veel meer vindt u in deze editie terug. Ik wens u alvast veel leesplezier
toe en hoop u binnenkort te mogen begroeten op een van de talrijke voorjaarsactiviteiten
in onze stad!
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 19 oktober, 23 november en 21 december 2015 en van 5 en 25 januari 2016
19 oktober 2015
De opheffing van de gemeenteraadscommissies ‘doortrekkersterrein’ en ‘stadskernvernieuwing’ werden goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van 10 december 2015 van Intergem werd goedgekeurd.
De beheersovereenkomst met Pisad werd goedgekeurd.
Een tijdelijke politieverordening op de tijdens de driekoningen- en carnavalsperiode en de halloweenperiode voor gemaskerde en verklede personen werd goedgekeurd.
Kennis werd genomen van het collegebesluit van 28 september 2015 houdende de herstelling Volvo
bandenkraan.
De aankoop ‘track and trace-systeem’ voor wagenpark werd goedgekeurd.
De beslissing over het tracé en de rooilijn voor de verkavelingsaanvraag met wegenisaanleg, aanleggen weg in KWS-verharding + gescheiden rioleringsstelsel + heraanleg van een deel gemengde
riolering in Kronegem in functie van verkaveling ‘Bodalco’ werd niet goedgekeurd.
Gunstig advies werd verleend aan de forfaitaire bijdrage van de beschermde gemeenten binnen de
gewestelijke groep Zottegem voor het boekjaar 2014.
De statuten van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) werden aangepast.
De tarifering voor de speelpleinwerking werd goedgekeurd.
Aanvullende punten
Verkeerssituatie Hospitaalstraat
Motie princiepsverklaring vernieuwd streekoverleg.
Stadskernrenovatie
Paaltjes Heldenlaan
Nieuwe website stad Zottegem
23 november 2015
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Het collegebesluit van 26 oktober 2015 houdende ‘Uw eigen Huis der Vlaanderen’, overname aandelen naar aanleiding stopzetting van de vennootschap door ‘nv patronale Life’ of haar dochteronderneming ‘Eigen Heerd is Goud Weerd’ werd bekrachtigd.
De agenda en de beslissingen voor de bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 van
IGS Westlede werden goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2015
van Fingem werden goedgekeurd.
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GEmEEntEraad
De agenda en de beslissingen voor de algemene vergadering van 14 december 2015 van SOLvA
werden goedgekeurd.
De agenda en de beslissingen voor de buitengewone algemene vergadering van 15 december van
ILvA werden goedgekeurd.
De statutenwijziging onder voorbehoud van partiële splitsing van tMVW werd goedgekeurd.
tMVW. Partiële splitsing – Rechtgevolgen?
Voor het PWA werd een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering aangeduid
ter vervanging van een overleden vertegenwoordiger.
Auditrapport. Organisatie audit.
Gemeentelijke Administratieve Sancties. 1ste lezing GAS-reglement.
De adviesnota en actieplan trage Wegen, fase 1 betreffende de deelgemeenten Sint Goriks Oudenhove en Sint-Maria-Oudenhove werden goedgekeurd.
De conceptnota ‘Zonaal beleidsplan’ werd goedgekeurd.
De oprichting van de Gemeentelijke en intergemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) voor het
lokaal mobiliteitsplan werd goedgekeurd.
De overeenkomst tussen vervoersmaatschappij De Lijn en de stad Zottegem – tussenkomst van de
derdebetaler (stad Zottegem) in de vervoersprijs van de reiziger werd goedgekeurd.
Een politieverordening tijdens de Ronde van Vlaanderen op zondag 3 april 2016 werd ingevoerd.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de aangesloten steden en gemeenten werd goedgekeurd.
Aanvullende punten
Zottegem: zot van ﬁetsen!?
Site Cantaert
Only once in Zottegem
Fiscus richt pijlen op AGB
Veiligheidscamera’s
Stadskernrenovatie
21 december 2015
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De voorzitter van de gemeenteraadscommissie Verkeer/mobiliteit werd aangeduid.
De voorzitter van de gemeenteraadscommissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden werd
aangeduid.
Een klachtencoördinator ter vervanging van de klachtencoördinator werd aangeduid en een nieuw
lid voor de beoordelingscommissie en deontologische commissie ter vervanging van een overleden
lid werd aangeduid.
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GEmEEntEraad
Gemeentelijke Administratieve Sancties. GAS-reglement. Principebeslissing.
Het gedeeltelijk afschaffen en verplaatsen met vaststelling rooilijnplan van voetweg nr. 21 gelegen
in de deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove werd deﬁnitief beslist.
Het uitvoeren van rioleringswerken in de Wijnhuizestraat met onteigeningsplan en tabel der grondinnemingen werden principieel goedgekeurd.
De rioleringswerken in de Wijnhuizestraat, vaststellen rooilijnplan Wilghout werden principieel goedgekeurd.
De aanleg voetpaden, werken uit te voeren in eigen beheer werd goedgekeurd.
De jaarrekening 2014 werd goedgekeurd.
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd.
De bugetwijziging 2015/2 werd goedgekeurd.
Het budget 2016 werd goedgekeurd.
Het gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van de openbare weg, periode 2014-2019 werd
aangepast.
De stedelijke dotatie aan de politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem voor het dienstjaar 2016 werd goedgekeurd.
De stedelijke dotatie aan de brandweerzone ‘Vlaamse Ardennen’ voor het dienstjaar 2016 werd
goedgekeurd.
Goedkeuring werd verleend aan de voorgestelde wijzigingen aan de meerjarenplannen 2014-2019
van de kerkfabrieken Sint-Goriks-Oudehove en Zottegem-centrum.
Goedkeuring werd verleend aan de budgetwijziging 2015 van de kerkfabrieken Sint Goriks Oudenhove en Zottegem-centrum.
Akte werd genomen van de budgetten 2016 van de kerkfabrieken Bevegem, Elene, Erwetegem,
Godveerdegem, Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen, Sint-Maria-Oudenhove, Sint Goriks Oudenhove, Strijpen, Velzeke en Zottegem-centrum.
Kennis werd genomen van de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.
Kennis werd genomen van het budget 2016 van het OCMW.
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Het beheersplan voor het stadhuis werd goedgekeurd.
De benaming voor de verkaveling ‘Sint-Andriessteenweg’ werd principieel beslist.
Het aanstellen van leden voor het managementteam werd goedgekeurd.
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GEmEEntEraad
5 januari 2016
Kennis werd genomen van het ontslag van een schepen.
Ambtshalve opvolging en eedaﬂegging van een schepen.
25 januari 2016
De eretitel van ereschepen aan een gewezen schepen werd toegekend.
De gratis grondafstand van een strook gelegen aan de Pastoriestraat werd goedgekeurd.
De gratis overdracht van de wegeninfrastructuur Kleimaat werd goedgekeurd.
De overdracht van de wegeninfrastructuur Oude trambaan tussen de kilometerpunten 10,200 en
11,300 van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de stad werd goedgekeurd.
De RUP Cantaert werd deﬁnitief goedgekeurd.
Voor tMVW werd de Gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding 2016 werd goedgekeurd.
De verkoop van het woonhuis Oombergenstraat 39 werd goedgekeurd.
De Interlokale Vereniging Onthaal- IntegratieBeleid Zuid-Oost-Vlaanderen werd opgericht.
Een vertegenwoordiger beheerscomité voor de Interlokale Vereniging Onthaal-IntegratieBeleid Zuid
Oost-Vlaanderen werd aangeduid.
De deelname aan interlokale vereniging cultureel erfgoed Vlaamse Ardennen werd principieel goedgekeurd.
Het reglement van de fuifzaal Bevegemse Vijvers werd herzien.
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Aanvullende punten
Kunstgrasveld Bevegem
Gebruik privégegevens
Cultuurcentrum
Veiligheidscamera’s
Lokale economie
Evaluatie kerstmarkten
Stadskernrenovatie
Personeel
Gentsesteenweg
info@zottegem
Bereikbaarheid politieburelen
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hErdEnkInG GrootE oorloG
Zottegemse spoorwegspionage. léonce roels en désiré van den Bossche ’voor den kop geschoten’.
Op 2 maart 1916, precies honderd jaar geleden werden Désiré Van Den Bossche en Léonce Roels
op de schietbaan van Casteau door de Duitse bezetter geëxecuteerd. Ze kregen de dood met de
kogel voor hun aandeel in het Zottegemse spoorwegspionagenetwerk.1
Spoorweg
Als spoorwegkruispunt van drie belangrijke lijnen en slechts 60 km van het IJzerfront verwijderd, was
Zottegem ongemeen belangrijk voor de Duitsers.
Al meteen na de deﬁnitieve bezetting van de Egmontstad, in oktober 1914, werd een brigade Duitse
spoorwegwachters gekazerneerd in café “De Witte Poort” op het Stationsplein. tegelijk werd begonnen met de uitbreiding van het station en de spoorweginfrastructuur. Zo werd de bakstenen
brug aan de Godveerdegemstraat afgebroken en het aantal sporen eronder verdubbeld. De taluds
langs de Groenstraat werden verder afgegraven. De brug onder de spoorweg aan de huidige Laurens Demetsstraat werd verbreed en er werden bijkomende sporen gelegd. In Bevegem werd een
bijkomend sporencomplex met bijhorende taluds en goederendepot aangelegd.

MAARt 2016

Verbredingwerken aan de opgebroken spoorwegbrug aan de Godveerdegemstraat.
Links bovenaan houdt een Duitse schildwacht de wacht
Het extreme belang dat de Duitsers aan de spoorweg hechtten viel ook aan geallieerde zijde op en
door het verzamelen van inlichtingen – het laten bespioneren van de spoorweg – kwamen de geallieerde hoofdkwartieren op de hoogte van de Duitse plannen. Op til zijnde offensieven meende
men te kunnen aﬂezen uit het Duitse spoorwegverkeer.
1

Zie: Luc DE BOtH, De Zottegemnaren Roels en Van Den Bossche voor een Duits vuurpeloton in 1916, in: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Handelingen, XVII, 2015, p. 245-310
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Spionage
Een van de vele spionagenetwerken in bezet België was het netwerk “Carlot-Louis”, waarvan de Zottegemse tak van notaris Roels een onderdeel vormde. Die Zottegemse tak zou uiteindelijk slechts
vier volle maanden actief zijn.

Léonce Roels (1869-1915)

Désiré Van Den Bossche (1892-1916)
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Eind mei 1915 werd notaris Léonce Roels aangezocht om in de Egmontstad een spoorwegspionagenetwerk op te zetten. Meteen legde Roels de nodige contacten. Hij zette waarnemingsposten op
bij de familie Poriau in de Godveerdegemstraat en in café “St. –Eloy” van Honoré Solomé aan de
Musselystraat. De waarnemers moesten alle treinen die voorbij reden gedetailleerd optekenen. Interessant was de richting die de treinen namen of vanuit welke richting zij kwamen. Erwetegem
duidde op Manage (richting Frankrijk of het Marne front), terwijl richting traveins op treinverkeer
naar het IJzerfront wees. Ook viel enorm veel te leren uit de aard van de treinen: ging het om goederen- of personentreinen ...

Emiel Poriau (1875-1947), Hendrik Poriau (1885-1949?) en Omer Poriau (1888-1940).
- 10 -

hErdEnkInG GrootE oorloG
Désiré Van Den Bossche, telegramdrager en rechterhand van Roels, nam de gevaarlijke taak van
koerier tussen Zottegem en Brussel op zich.

Maria Mons-De Smet (1882-1948)
Los hiervan had Roels ook een soldatensmokkelroute opgezet. De overburen van de notaris, het
echtpaar Petrus Mons en Maria De Smet, hielden naast een beenhouwerij ook een café en logeerhuis open waar de ‘passanten’ tijdelijk onderdak kregen.
netwerk opgerold
Eind mei 1915 werd de Duitse contraspion Eugène Jasienski naar Zottegem gestuurd waar hij zich
bij burgemeester Valère Van Wymersch als Frans officier aanmeldde. De burgemeester stuurde hem
bij notaris Roels, die zich onder meer bezighield met de opvang van jonge Belgische en Franse soldaten op weg naar Nederland. Leonce Roels nam de ‘officier’ in vertrouwen – hij zou nog in september en oktober terugkeren - en allicht kreeg hij het dossier over de spoorwegspionage te zien.
Op vraag van notaris Roels werd Jasienski gelogeerd bij het echtpaar Mons-De Smet.
Eind oktober 1915 klapte de val dicht. Notaris Roels werd aangehouden op 27 oktober, net als het
echtpaar Mons-De Smet. Later volgenden Emiel, Henri en Omer Poriau, Honoré Solomé en Désiré
Van Den Bossche.
ter dood veroordeeld en geëxecuteerd

MAARt 2016

Van 29 februari tot 1 maart 1916 werd in Bergen een monsterproces gehouden. Vijf Zottegemnaren (Roels, Van Den Bossche en de gebroeders Poriau) werden, samen met nog vierendertig anderen, aangeklaagd wegens spionage en hoogverraad.
Léonce Roels en Désiré Van Den Bossche werden ter dood veroordeeld. Emiel Poriau kreeg vier
maanden cel; zijn twee jongere broers Henri en Omer werden voor de duur van de oorlog als dwangarbeider naar Duitsland weggevoerd.
tijdens een apart proces voor soldatensmokkel kreeg hoofdbeklaagde Maria De Smet tien jaar cel.
- 11 -

hErdEnkInG GrootE oorloG
Petrus Mons ging voor vijf maanden de gevangenis is en burgemeester Valère Van Wymersch kreeg
vier maanden en 4000 fr. boete.
In een derde proces werd Honoré Solomé veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid
Samen met notaris Roels en zijn jonge kompaan Van Den Bossche kregen nog vijf andere hoofdbeklaagden de kogel op de schietbaan van het legerkamp van Casteau, om precies halfzes Duitse
tijd in de ochtend van de tweede maart 1916.
De aan stukken geschoten lichamen werden gekist en in een gemeenschappelijk graf te MasnuySt.-Jean, in de onmiddellijke omgeving, begraven.
hulde

MAARt 2016

De huldeplechtigheid in Zottegem
Al op 2 maart 1919 werd een eerste patriottische optocht naar het gemeenschappelijk heldengraf
van Masnuy-St.-Jean georganiseerd. Voor Roels en Van Den Bossche vond in Zottegem een grote
huldeplechtigheid plaats op zondag 27 juli 1919.
Over deze plechtigheid brengen we in een van de volgende nummers verslag uit.
DL
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BrandWEEr
de brandweer doet het graag en goed, maar niet altijd gratis...
De stad Zottegem maakt sinds
1 januari 2015 deel uit van de
nieuwe Hulpverleningszone
“Vlaamse Ardennen”. Dit betekent dat er voortaan ook één
zonaal
retributiereglement
geldt in alle steden en gemeenten van de zone.
De wettelijke opdrachten van
de brandweer zijn gratis. Voor
het blussen van een brand of
het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de
brandweer dus geen kosten
aanrekenen. Voor andere tussenkomsten van de brandweer
worden er wel facturen opgemaakt. Zo is het verdelgen van wespennesten bijvoorbeeld te betalen.
Het volledig reglement kunt u terugvinden op de zonale website van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen: www.bvlar.be
Hieronder volgt een verkorte versie:
retributiereglement
De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd wordt. In de mate van het mogelijke wordt aan de begunstigde van de interventie
een document ter ondertekening voorgelegd waarbij hij instemt dat de interventie in zijn belang gebeurt. In geval van twee of meer begunstigden van de prestatie zijn deze solidair en ondeelbaar tot
betaling gehouden.
Deze tarieven worden vanaf de inwerkingtreding van het reglement jaarlijks verhoogd met 2%, telkens met ingang van 1 januari, behoudens andersluidende beslissing van de zoneraad.
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De tarieven worden als volgt afgerond:
- tussen 1 en 49 eurocent na de komma wordt naar beneden afgerond.
- tussen 50 en 99 eurocent na de komma wordt naar boven afgerond.
De tarieven zijn variabel volgens tijdstip van uitvoering waarbij volgend onderscheid wordt gemaakt
Normaal tarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen tussen 6 en 22 uur
Nachttarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen tussen 22 en 6 uur
Weekendtarief
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tussen vrijdag 24 uur en maandag 0 uur
Het tijdstip van alarmering bepaalt welk tarief wordt toegepast voor de eerste 2 uren.
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BrandWEEr
Volgende werkzaamheden worden beschouwd als ‘werken in regie’:
• opruiming van oppervlakten
• bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
• leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast t.g.v. noodweer zoals
aangekondigd in de berichtgeving van het KMI of indien te wijten aan andere externe oorzaken,
tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud)
• uitschakeling van een falend technisch alarm veroorzaakt door een slecht functionerend detectiesysteem
• nutteloze interventie naar aanleiding van een ongegronde alarmering of technisch falende alarminstallatie
• brandwacht en brandweerbewaking
• technische hulpverleningswerken die geen noodoproep betreffen om mensen te beschermen of
te redden
• de afdekking van een gebouw met een zeil (gratis als het gaat om een noodoproep,met uitzondering van de verbruiksgoederen),
• logistieke ondersteuning (gratis als het gaat om een noodoproep)
• bestrijding van schadegevallen (gratis als het gaat om een noodoproep)
• levering van niet-drinkbaar water met inzet van een tankwagen (tenminste 8000 l), exclusief de
kostprijs van het water, in opdracht van de watermaatschappij.
• toegang verschaffen tot een woning ingevolge o.m. verlies van sleutel, zichzelf buitensluiten…
• verwijderen of herplaatsen van omgewaaide verkeersborden, werfafsluitingen e.d. als gevolg van
onvoldoende verankeren of bevestigen ervan (ook bij stormweer of hevige wind zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI)
De retributie wordt als volgt vastgesteld
a/ Personeel en materieel
Normaal tarief Nachttarief
Werken in regie:
Basistarief:
- inzet van 2 personeelsleden met een
voertuig – de eerste 2 uren
€ 280
€ 320
- voor elk begonnen bijkomend uur
€ 140
€ 160
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supplementen bovenop het basistarief:
- voor elk bijkomend personeelslid –
per begonnen uur
- inzet elevator/autoladderwagen –
per begonnen uur
(1)

Weekendtarief

€ 440
€ 220

€ 40

€ 50

€ 80

€ 270

€ 270

€ 270

Onschadelijk maken of vernietigen van
wespennesten en soortgelijken die geen gevaar
meebrengen voor personen, aldus wordt er geen
retributie gevraagd voor o.a. wespennesten of
soortgelijken in woonkamer, badkamer, keuken.
Kosten, voortvloeiend uit de interventies die door
derden uitgevoerd worden op vraag van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, en die ten
laste komen van de zone.

Normaal tarief Weekendtarief
€ 40
€ 80

Tegen
kostprijs

(1) desgevallend aan te vullen met ander materieel/materiaal
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Tegen kostprijs

BrandWEEr
b/ Materieel en materiaal
Salvage:
- steunvijzels:
de eerste zeven dagen en mits terugbrengen
nadien worden zij als verloren beschouwd en
dient er een vergoeding betaald per stuk
- brandslangen Ø 45 en 70:
de eerste dertig dagen
na die periode worden zij als verloren
beschouwd en dient er een vergoeding
betaald per stuk

gratis
€ 100 per stuk

€ 5 / dag per slang
€ 150 per stuk

- balken: worden als verloren beschouwd - per
begonnen meter

volgens kostprijs

- dekzeilen: worden als verloren beschouwd, per
begonnen m

volgens kostprijs

- platen: worden als verloren beschouwd, per stuk

volgens kostprijs

- touwen worden als verloren beschouwd

volgens kostprijs

- panlatten worden als verloren beschouwd

volgens kostprijs

- absorberende middelen

volgens kostprijs

- detergenten

volgens kostprijs

- wegwerpkledij nodig voor interventie
(wegwerpoverall, handschoenen, enz…)

volgens kostprijs

- vervangen van niet te wassen en/of te
ontsmetten kledij als gevolg van vervuiling of een
besmetting
Ademlucht (geen zuurstof)
- reinigen van persluchtmaskers, per
persluchtmasker
- testen van toestel en ontspanners, per test
Gebruik/leveren van producten, andere dan brandstof
(water, schuimvloeistof, absorberende middelen, CO ,
poeder, …)

volgens kostprijs

€ 35
€ 35
volgens kostprijs
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Contact
Brandweer “Zone Vlaamse Ardennen”, Post Zottegem, Meengracht 2
tel. 09 364 64 00 - www.bvlar.be - www.brandweerzottegem.be
www.facebook.com/bvlar | www.facebook.com/brandweerzottegem | @bvlar | @bwzotteg
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ruImtElIjkE ordEnInG
dienst ’ruimte’ herschikt consultatiemomenten
De Dienst ‘Ruimte’ (voorheen ‘Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening’) was tot hiertoe elke werkdag
’s voormiddags vrij toegankelijk, zowel voor het indienen of afhalen van documenten aan de balie
als voor raadpleging van de stedenbouwkundige(n), b.v. over de verbouwingsmogelijkheden van
een pand of voor voorbesprekingen van bouwprojecten.
Om onze dienstverlening efficiënter te laten verlopen zullen de consultatiemomenten waarop u stedenbouwkundig advies kunt inwinnen, gebundeld worden op een aantal dagen, nl. maandag,
woensdag en vrijdag, telkens in de voormiddag. Consultaties zullen ook enkel nog op afspraak kunnen. Zo vermijden we lange wachttijden.
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De baliewerking blijft wel dagelijks toegankelijk, zoals voorheen. Aan de balie kan u dus nog steeds
terecht voor het indienen van vergunningsaanvragen, meldingen, enz.. Ook allerhande aanvraagformulieren kunt u daar nog steeds afhalen (deze zijn tevens online beschikbaar via www.ruimtelijkeordening.be). U kunt er tevens terecht voor eenvoudige inlichtingen (kadastrale gegevens,
gewestplanbestemmingen, verkavelingsvoorschriften,…) en voor inzage van dossiers waarover een
openbaar onderzoek gehouden wordt.
Samengevat:
• Openingsuren balie: vrij toegankelijk, elke werkdag tussen 9 en 11.45 uur.
• Consultatie stedenbouwkundigen: enkel op afspraak, elke maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 11.45 uur.
Afspraken kunnen aan de balie gemaakt worden, per e-mail via stedenbouw@zottegem.be of telefonisch via 09 364 65 06 (Dirk D’Hondt) of 09 364 65 07 (Phillippe Van Den Bossche).
FS
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mIddEnStand
Zottegem Bloemenstad – Bebloemingsactie 2016
De stad Zottegem en de Stedelijke Middenstandsraad namen in 1991 het initiatief een bebloemingsactie te starten onder het motto 'Zottegem Bloemenstad'. Deze actie is nog altijd erg succesvol.
Wij wensen te benadrukken dat het niet gaat om een echte wedstrijd, maar wel om een appreciatie en waardering van de mensen die hun best doen om Zottegem aantrekkelijker te maken.
De jury stelde vast dat veel inwoners met een prachtige gevel- of voortuinbebloeming zich niet inschreven voor de bebloemingsactie. Het inrichtend comité doet dan ook een oproep om in elk geval
het inschrijvingsformulier in te sturen.
Iedere inwoner van Zottegem mag gratis deelnemen. Het reglement kunt u bekomen op de dienst
toerisme, Markt 1, Zottegem, tel 09 364 64 64. U vindt het ook op de webstek: www.zottegem.be/bebloemingsactie.
Wij zijn er van overtuigd dat veel Zottegemnaren ook dit jaar een inspanning zullen leveren om hun
gevel, balkon, voortuin, enz., extra te bebloemen, zodat Zottegem in 2016 een echte bloemenstad
blijft.

!

INSCHRIJVINGSStROOK

Ondergetekende: Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail:

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

heeft kennis genomen van het reglement en wenst deel te nemen aan de volgende wedstrijdscategorieën (*):
O Bebloeming gevels handelsgebouwen
O Bebloeming voortuinen
O Bebloeming gevels particulieren
O Bebloeming appartementsgebouwen
O Bebloeming openbare gebouwen
Datum: . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . / 2016

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

MAARt 2016

* aankruisen wat van toepassing is

Bezorg ons de gegevens tegen uiterlijk 6 juni 2016
Dienst toerisme, Markt 1, 9620 Zottegem of via mail: toerisme@zottegem.be
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Cultuur
Erfgoeddag 24 april 2016
Op zondag 24 april 2016 is het opnieuw Erfgoeddag in
Vlaanderen. Dit jaar draait alles rond het thema ‘Erf’. Zowel
het Centrum voor Streekgeschiedenis (zie p. 31-32) als
het Pam Velzeke doen ook deze keer mee.

reuzenommegang. Zondag 15 mei 2016
Cambrinus en Cambrina, Leo en treeze, de 8 wippelpaardjes en Sotto en Johanna zijn ook dit jaar
weer de sterren van de Zottegemse Sinksenkermis, wanneer ze op zondagnamiddag plechtig door
de straten van het centrum deﬁleren, begeleid door de tiroler Blaaskapelle. Per reus zijn er een
drager en een begeleider en de wippelpaardjes worden bemand door leerlingen van de stedelijke
basisschool.
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De reuzen van Eine

De Zottegemse reuzen

Naast de Zottegemse reuzen stappen de reuzen van Herzele (Walter, Aldegonde en Zeger) en de
reuzen van Eine (Fietje, Mele, Nestie en Proostie) mee op.
De ommegang start om 17 uur op de parking van de dienst Openbare Werken (Molenstraat).
DL
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CultuurCEntrum ZoEtEGEm
Circus in CC Zoetegem: leandre ribera, een
clown van wereldformaat uit Catalonië
Voor kenners van de circustheaterwereld is de Catalaanse clown
Leandre Ribera wereldklasse! Al meer dan 25 jaar verwondert hij
jong en oud met zijn woordeloze, poëtische voorstellingen. Hiervoor kreeg hij in 2014 de National Circus Award van Catalonië.
tijdens de paasvakantie maakt Leandre met zijn voorstelling
‘Rien à dire’ een kleine tournee door Vlaanderen. Leandre houdt
ook even halt in CC Zoetegem.
‘Rien à dire’ betekent ‘niets te zeggen’ maar deze voorstelling, die
het onmogelijke laat zien, zegt alles en maakt iedereen sprakeloos. In een huis zonder muren, met slechts een deur en enkele
meubels woont een man alleen. Hij neemt u mee in zijn bizarre
wereld vol geheimen, denkbeeldige gasten en absurde situaties.
Schrik niet van de sokken en paraplu’s die in het rond vliegen.
Laat u betoveren door het spel van lampen en spiegels, de telepatische piano’s en wonderlijke muziek en geniet van het magistrale spel, de grapjes en poëzie van
een echte topclown.
Een prachtige voorstelling voor iedereen die houdt van verwondering en schoonheid, voor jong en
oud met een hart voor circustheater!
Op vrijdag 8 april, 15 uur in CC Zoetegem
i.s.m. Jeugddienst Zottegem
€8 / €5 (jonger dan 12)
tickets en info www.cczoetegem.be

theatermakery het Eenzame Westen
In het eenzame Westen ligt een dorp. Daar
wonen twee broers samen in hun ouderlijke huis.
Claude en Valère gunnen elkaar niets. Ze bijten
nog liever elkaars strot door. Valère eigent zich het hele huis toe en Claude probeert daar op alle
mogelijke manieren onderuit te komen. Dat is zo sinds de één hun vader afknalde. Per toeval?
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Een satire over gemiste kansen, onvervulde verlangens, elkaar het bloed vanonder de nagels halen,
pirato chips en eeuwige wraak die geen voldoening geeft. Sterk pakkend theater vol schrijnende
humor.
theatermakery Het Eenzame Westen is een nieuw gezelschap met Lien De Graeve, Mathias Sercu
en tom ternest. Drie acteurs die spelen bij verschillende professionele gezelschappen of gekend
zijn voor hun televisiewerk.
Op donderdag 14 april, 20 uur in CC Zoetegem
€14
tickets en info www.cczoetegem.be
- 19 -

CultuurCEntrum ZoEtEGEm
Georgina, een concert van orquestra tanguedia
Orquesta tanguedia verbergt of versluiert de
tango heel omzichtig in haar groepsnaam en dat
heeft zo zijn redenen. Want al kiest het gezelschap rond accordeonist-bandoneonspeler
Gwen Cresens en zangeres Karla Verlie voor de
tango als basis, de invloeden uit de jazz, pop,
chanson, wereld- en klassieke muziek dringen
vaak heel nadrukkelijk door.
Met Georgina presenteert tanguedia een gloednieuw repertoire van in hoofdzaak eigen composities, uitgepuurde instrumentale stukken
afgewisseld met poëtische liederen in het Frans,
© Lieven Dirckx
Spaans en Nederlands. Daarmee laat het zuiders georiënteerde orkest zich inspireren door een erg uitgebreide Europese melting pot aan invloeden.
Zes virtuoze topmuzikanten die perfect op elkaar zijn ingespeeld, dat kan enkel maar uitmonden in
een zee van zacht golvende muzikale ontroering, temperamentvolle zuiderse dynamiek en breekbare intimiteit.
Op vrijdag 29 april, 20 uur in CC Zoetegem
€14
tickets en info www.cczoetegem.be

fatBack Brass Band. akoestisch hiphopconcert
Fatback Brass Band is een hiphop-brass ensemble uit Gent, België. De tien man sterke band
begon als verrassende streetact maar vond al
snel de weg naar de club- en festivalpodia, waar
het vooral met eigen composities vol dansbare
beats het publiek aan het bewegen brengt. Als
versterking van het brass-geweld weet een energieke MC AftaWRDS je te overtuigen met clevere
rhymes. Fatback Brass Band is een pure live
band. Aangevuurd door de energie en muzikaliteit van hun songs weten ze telkens zowel de
feestvierder als de muziekkenner aan te spreken.
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Op donderdag 19 mei, 20 uur in CC Zoetegem
€14
tickets en info www.cczoetegem.be
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CultuurCEntrum ZoEtEGEm
muziektheater voor de allerkleinsten. meneer Papier en don karton
Meneer Papier en Don Karton, twee rare heertjes, zijn samen op zoek naar... een verhaal.
Een groot cadeau en vele papierboeken zorgen
voor verscheurende verrassingen, geknipte
wegen, verfrommelde plannen, propvolle kookpotten en plooiende bouwpakketten. Kortom een
licht absurde zoektocht naar de grenzeloze fantasie van papier en woord... al wordt het soms
wat veel. Een knisperende en ritselende voorstelling, uitermate geschikt als
allereerste ervaring met muziektheater voor iedereen vanaf 2 jaar

© Wendy Kegels

Op zondag 22 mei, om 13.30 en om 16 uur in CC Zoetegem
€8 / €5 (jonger dan 12)
tickets en info www.cczoetegem.be

film voor jong en oud: Cinélocal voor kinderen en Zilverscherm
Naast de wekelijkse ﬁlmavond op dinsdag organiseert CC Zoetegem ook namiddagvoorstellingen
voor kinderen of senioren, telkens om 14 uur. Ook in maart, april en mei kunt u bij ons nog terecht
voor een leuke en ontspannende ﬁlmervaring.
dinsdag 29 maart – operation arctic
voor iedereen vanaf 8 jaar
Grethe Bøe-Wahl – NO – 2014 – 95’ – speelﬁlm
Cast: Kaisa Gurine Antonsen, Lars Arentz-Hansen, Nicolai Cleve Broch, e.a.
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Door een dom toeval belanden de 13-jarige Julia
en haar jonge tweelingbroer en –zus op een verlaten eiland in de poolzee. De wind waait er ongenadig over de ijsvlakte, de sneeuw ligt er
meters hoog. In deze extreme omstandigheden begint een genadeloze
overlevingsstrijd. Samen vinden de kinderen manieren om af te rekenen
met honger, angst en een boze ijsbeer. Maar hoe lang kunnen ze stand
houden? Intussen probeert hun familie op het vasteland wanhopig een
spoor te vinden van het verdwenen drietal…
In Operation Arctic staat u oog in oog met de epische krachten van de natuur. Een spannend en oogverblindend mooi familieavontuur dat zich afspeelt op een van de meest onherbergzame plekken
ter wereld: de Noordelijke IJszee.
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CultuurCEntrum ZoEtEGEm
maandag 25 april – marguerite
ﬁlmnamiddag voor senioren
Xavier Giannoli – FR – 2015 – 127’ – dramatische komedie
Cast: Catherine Frot, Michel Fau, André Marcon, e.a.
De Franse regisseur Xavier Giannoli is al jaren
een gewaardeerde naam op ﬁlmfestivals, van
Cannes tot Venetië. Onze landgenote Cécile de
France schitterde in twee van zijn ﬁlms: Quand
j’étais chanteur en Superstar. Ook zijn nieuwe
ﬁlm Marguerite gaat over roem en succes: hij liet
zich inspireren door het waargebeurde verhaal
van Florence Foster Jenkins, een Amerikaanse
vrouw die als enige dacht dat ze geweldig kon
zingen. Florence werd vooral bekend vanwege
het amusement dat ze bracht met haar mislukt
talent.
Giannoli verplaatste het verhaal naar het Parijs van de jaren 20. De steenrijke Marguerite Dumont
heeft een passie voor muziek en opera. Al jaren zingt ze voor haar trouwe kennissenkring. Maar Marguerite zingt erg vals en niemand durft het haar te vertellen. Haar man en naaste familieleden laten
haar in de waan. Alles wordt echter ingewikkeld wanneer Marguerite beslist een concert te organiseren, met publiek en in de Opera. Een tragisch verhaal over een vrouw die haar leven lang een
liefde had voor muziek en zelf geen greintje talent bleek te bezitten.
Woensdag 4 mei – Gus
voor iedereen vanaf 5 jaar
Christian De Vita – FR – 2015 – 90’ – animatieﬁlm
Cast: Jasper Publie, Walter Baele, Sean Dhondt, e.a.
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Gus is een schuw vogeltje, alles behalve een
durver. Maar grote dromen heeft hij wel. Dan
breekt het moment van de grote vogeltrek aan.
Darius, die de zwerm al jaren aanvoert op hun
lange reis naar het zuiden, krijgt een ongeluk. Al
z’n geheime kennis over de route moet hij toevertrouwen aan een opvolger. En dat wordt…
Gus! Die wil graag de wijde wereld ontdekken,
maar is hij klaar voor zo’n belangrijke opdracht?
Met de pittige animatieﬁlm Gus – Petit oiseau,
grand voyage realiseerde Christian de Vita – die voordien meewerkte aan
onder meer Fantastic mr. Fox en the Grand Budapest Hotel – zijn langspeelﬁlmdebuut vanuit de regisseursstoel. Gus is een verhaal van zelfontplooiing, moed en vriendschap.
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CultuurCEntrum ZoEtEGEm
Cultuurkaravaan 2016!

MAARt 2016

De allereerste cultuurkaravaan in Oombergen was een succes. Waar de tweede editie van Cultuurkaravaan zal doorgaan kunnen we nog niet verklappen, wel wanneer. De karavaan strijkt neer
op zondag 12 juni, ergens in Groot-Zottegem.

Wie vorig jaar aanwezig was, is overtuigd. Cultuurkaravaan staat voor een dag gratis muziek, familietheater en allerlei acts. De locatie houden we nog even geheim…..
IV
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StEdElIjkE aCadEmIE voor muZIEk, Woord En danS
dansvoorstelling Wie? We!
De academie organiseerde op 5 en 6 februari 2016 in GC De Kluize te Oosterzele een zeer succesvolle dansvoorstelling. In totaal stonden 174 leerlingen dans op de planken en meer dan 800
mensen hebben deze voorstelling bijgewoond. Wie? We! draaide volledig rond identiteit: “Een ontdekkingstocht naar uzelf en onze plek in een gemeenschap. De leerlingen van de dansafdeling van
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) Zottegem nodigden u uit op hun
turbulente zoektocht. Het ontwikkelen van een persoonlijkheid gaat immers gepaard met de meest
uiteenlopende emoties. - Dance enables you to ﬁnd yourself and lose yourself at the same time
(Peter Townsend) -

ridderzaalconcerten
Voor de tweede maal organiseerde het ﬁliaal samen met GC De Kluize twee Ridderzaalconcerten
in Oosterzele. Met deze aperitiefconcerten wil de academie haar aandacht vestigen op haar maatschappelijke en culturele rol in de gemeente en in de ruimere regio. Zij richt zich op een divers publiek van jong én oud waarbij klassiek en modern repertoire op een frisse en toegankelijke manier
worden gebracht. De concerten werden uitgewerkt door 8 collega’s uit de academie: Sanne Deprettere, Liesbet Jansen, Niels Hap, Johannes Wannyn, Barbara Ardenois, Lieve Van de Rostyne
en Klaartje Pannier. Zij brachten elk met hun ensemble een origineel samengesteld en fel gesmaakt
programma.

MAARt 2016

jazz on Sunday, Sportgala, jalm-concert en dag van het Park door
onze jazz en lichte muziekafdeling
Dit schooljaar hebben de leerlingen van onze Jazz- en Lichte Muziekafdeling meermaals van zich
laten horen: zij werkten mee aan de fel gesmaakte Jazz on Sunday-concerten in de Congregatiekapel door het verzorgen van het voorprogramma, waren smaakmaker tijdens het Sportgala en
richtten zelf op zondag 28 februari 2016 een fantastisch concert in CC Zoetegem in. Op de Dag van
het Park op zondag 29 mei 2016 om 14 uur zullen zij iedereen aan het meebewegen en –zingen
brengen tijdens een gratis optreden aan het prieel van het Park van Breivelde. Van harte welkom!
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StEdElIjkE aCadEmIE voor muZIEk, Woord En danS
feestelijke opening stadskern
Onze academie kon natuurlijk niet ontbreken op de feestelijke opening van de stadskern. Onze
dansafdeling danste op het Stationsplein en onze strijkersensembles verzorgden op zaterdag 12
maart 2016 een aperitiefconcert in de tent op de markt.

Blazersdag, Gitaardag, altviooldag, vioolprojecten, accordeonweekend, hobo-weekend, Contrabasconcert, klasconcerten...
In onze academie zijn alle leraren heel actief om onvergetelijke samenspelmomenten en een podium aan te bieden aan onze leerlingen. Dit vindt plaats door het organiseren van eenvoudige klasconcerten tot samenwerkingsverbanden met andere klassen, andere academies en het opzetten
van instrumentendagen en –weekends. Onze academie is meer dan ooit in beweging.

openbare proeven voor muziek, woord en dans
Vanaf vrijdag 9 mei 2016 tot half juni vinden de jaarlijkse openbare proeven plaats. Deze proeven
zijn voor het publiek gratis toegankelijk en worden georganiseerd op de volgende locaties in Zottegem: toneelklas in de Meerlaan (woordafdeling), Auditiezaal in de academie (muziek en dans), de
Foyer (Jazz- en Lichte Muziek), Congregatiekapel in de Kasteelstraat (muziek) en de Ridderzaal van
het Egmontkasteel (muziek). Het examenschema vindt u terug op www.samwdzottegem.be

loss, kunstenfestival
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tijdens het nieuwe kunstenfestival op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april 2016 zal onze
academie deelnemen met leerlingen en leraren die zullen dansen, musiceren, acteren en performen op de Site van de Sanitary. Van harte welkom!
Foto’s, affiches en informatie over onze evenementen kunt u terugvinden op www.samwdzottegem.be en op de facebookpagina van SAMWD Zottegem.
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StEdElIjkE aCadEmIE voor muZIEk, Woord En danS
loss, kunstenfestival
Samenwerking tussen CC Zoetegem, SaBk Zottegem en SamWd Zottegem
vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april 2016 op de Sanitarysite
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Loss is een kunstenfestival dat staat voor loslaten en zich los maken van bewandelde paden en traditie. Kunstenaars, acteurs, muzikanten en dansers voelen zich bevrijd en kijken met nieuwe ogen
naar de wereld van vandaag en morgen. Loss is ook een vruchtbare grond waaruit iets nieuws kan
groeien, zich een weg kan banen en verder kan vertakken. Het staat symbool voor het terrein waar
het toekomstige Culturele Centrum en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans zich zal
bevinden. Op dit terrein, in CC Zoetegem en in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst laten
we gerenommeerde artiesten en leerlingen van de academies los op een multidisciplinair programma: experiment en kruisbestuiving staan centraal.
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StEdElIjkE aCadEmIE voor muZIEk, Woord En danS
vrijdag 22 april
18 uur: openingsevent
Zaterdag 23 april
- 14 tot 18 uur: doorlopend beeld, muziek, theater, dans en performance door professionele kunstenaars en leerlingen van de SABK en de SAMWD op verschillende locaties van de site.
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- 14 tot 18 uur: tuning People – Robots
Een vertederend drieluik met emotionele robots voor iedereen vanaf 6 jaar. Ontdek de kopvoeter,
de wenende en de vod. Een mechanische kopvoeter staat te trappelen om u te ontmoeten, een
driepikkel deelt zijn groot verdriet en een motorisch aangedreven opneemvod danst zichzelf in hypnose. Duur: +/- 7 min.

ROBOtS is geen voorstelling als een andere. Benodigdheden? Alleszins géén theaterzaal. Wel:
een stopcontact. Een af te sluiten ruimte, zoals een tent, een kelder, een zolder, een bibliotheek.
Liefst min of meer verduisterbaar. Een ontmoetingsruimte voor ongeveer 25 personen en robots
met emoties. Een plek om samen ontroerd te zijn.
Van en met: Wannes Deneer, Jef Van Gestel en Karolien Verlinden I Productie: tuning People I In
samenwerking met: FroeFroe
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Zondag 24 april
- 14 tot 18 uuur: doorlopend beeld, muziek, theater, dans en performance door professionele kunstenaars en leerlingen van de SABK en de SAMWD op verschillende locaties van de site.
- 20 uur: triggers and tresholds door Jens Maurits Orchestra
10-koppig Installatieconcert, muzikale fabel over
de evolutie tot muziek in CC Zoetegem, Hospitaalstraat 20, 9620 Zottegem (info en tickets:
www.cczoetegem.be)
De muzikaliteit van het dierenrijk.
Hoe evolueerde de mensaap naar musicerende
mens? Welke processen vinden er plaats in ons
hoofd bij het ervaren van muziek? En waarom is
het zo dat muziek maken zo’n goed gevoel kan
creëren? Om hierop antwoorden te vinden, interviewden componist Jens Bouttery en videast
Daan Milius wetenschappers over het sociale gedrag van dieren en de parallellen met de mens.
Wat ze leerden, hebben ze meesterlijk uitgewerkt tot een jazzy totaalspektakel waarin muziek, woord, beeld en live performance
samenkomen. Het tienkoppige muziekgezelschap speelt in een installatie van kunstenaar
Lucas Kramer. tijdens het concert gaat de installatie - een enorme tienbands loop recorder bewegen zodat u op het einde een volledige
nieuwe opstelling krijgt. ‘triggers & thresholds’ is een indrukwekkende muzikale fabel die de honger naar kennis en experiment stilt.
Het Jens Maurits Orchestra is een ensemble van jonge creatievelingen die op een heel eigen en
gedurfde wijze omgaan met hun artistieke medium en daar bovendien ook een breed publiek mee
aanspreken. Spilﬁguren zijn Jens Bouttery en Daan Millius. Hun eerste creatie en afstudeerproject
maakt meteen indruk: 'the Dubtapes' werd beloond met de toots thielemans award en een JazzLab Series tournee.
Credits
Concept: Jens Maurits Bouttery en Daan Milius
Compositie: Jens Maurits Bouttery
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Installatie: Lucas Kramer
Bezetting: Daan Milius (dramaturgie, video), Lucas Kramer (installatie), Jens Bouttery (drums), Niels
Van Heertum (euphonium/bugel/trompet), Dorian Dumont (piano), Benjamin Sauzereau (gitaar),
Rik Sturtewagen (viool), Lennart Heyndels (cello), James Douglas Eynon (verteller), Joris Lindemans (contrabas)
Productie: Earbrow vzw
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Studiereis rijsel
Het vernieuwde museum Lille métropole musée d’art moderne, d’art contemporaine et d’art brut kort gezegd LaM organiseert een uitzonderlijke overzichtstentoonstelling van
Amedeo Modigliani, L’oeil Intérieur. Een uitgelezen moment
om een studiereis te organiseren naar Rijsel. Modigliani is
een belangrijke ﬁguur in de schilderkunst van de 20e eeuw.
Zijn schilderijen zijn herkenbaar aan de langgerekte lichamen en de warme gloeiende kleuren. Ook het Paleis voor
Schone Kunsten gelegen in het centrum van Rijsel loont de
moeite. De wereldvermaarde collectie heeft een compleet
overzicht van de belangrijkste kunststromingen van de 12e
tot de 20e eeuw alsook een kabinet met tekeningen en een
keramiekverzameling uit de 17e en 18e eeuw. SABK bezoekt
beide tentoonstellingen met de studenten van de hogere
graad op zaterdag 26 maart 2016.

loss
Een multidisciplinair hedendaags kunstenfestival, SABK in samenwerking met SAMWD en CC Zoetegem, 22-23-24 april 2016. Zie info onder SAMWD.

tentoonstelling Z.t.
Het atelier vrije graﬁek gaat dit jaar een samenwerking aan
met het atelier vrije graﬁek van de academie te Gent. Een
artistiek project over de stadsgrenzen heen dus.
We werken hiervoor samen met twee externe curatoren:
Yves Velter en Els Wuyts.
De studenten werden in beide ateliers uitgedaagd om binnen een vlak van 50 cm op 50 cm de grenzen van de hedendaagse graﬁek af te tasten. Enkel het papierformaat werd
opgelegd, de studenten kunnen op die manier zeer persoonlijk werken en hun individuele stempel
drukken op het werk. Alle technieken zijn toegestaan en combineerbaar. De tentoonstelling resulteert in een sterk staaltje van hedendaagse non-toxische graﬁek en al haar mogelijkheden. Van zaterdag 14 mei tot en met vrijdag 4 juni 2016. Vernissage vrijdag 13 mei 2016 om 19.30 uur.
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Examencommissie
Op vrijdag 17 juni 2016 leggen de studenten van het 5de jaar hogere graad en van het 2de jaar specialisatiegraad hun werk voor aan een examencommissie. Hierin zetelt naast de directeur en de
vakleraar tenminste één vakkundige van buiten de academie. De studenten worden daarbij uitgenodigd tot een persoonlijk evaluatiegesprek over hun werk. De examencommissie beraadslaagt of
de student al dan niet een kwaliﬁcatiegetuigschrift deeltijds kunstonderwijs behaalt.
PN
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StadSBIBlIothEEk
voorleesuurtje in de bib
Op woensdagnamiddag telkens van 15 tot 16 uur in het Voorleesschuurtje (jeugdafdeling).
Data:
16, 23 en 30 maart
6, 13, 20 en 27 april

jeugdboekenweek 2016 - Weg van de stad
5 tot 20 maart
Waar woont u? Waar wilt u wonen? In de stad? Op het platteland?
Ergens tussenin? Hier in België? In Europa? Aan de andere kant
van de wereld? Hoe leeft u? Wie zijn uw buren? Hoe mobiel bent u? En is alles goed zoals het is?
De Jeugdboekenweek 2016 denkt na
over steden, dorpen en landen. Over
samenleven in de stad met mensen
vanuit alle windstreken, over landbouw
in de stad, gezonde lucht en druk verkeer. En wat met het groen in de stad?
De routes zijn talrijk. Dus kom, pak een
boek, ga mee.
De bibliotheek nodigt naar vaste gewoonte enkele auteurs uit voor de leerlingen van de Zottegemse scholen.
Dit jaar staan Mark tijsmans, Frank Pollet, Meneer Zee en Studio Gekko op het
programma.

Cursus i.s.m. vormingplus
aan de slag in the Cloud – van Google drive tot dropbox
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Een Cloud is letterlijk vertaald een wolk en werken in de Cloud is dus computeren in de wolk. Die
Cloud is gewoon een computer (server genaamd) waarmee u verbinding maakt via het internet.
We gaan aan de slag met enkele bekende toepassingen voor gegevensopslag van Cloud computing, zoals Google Drive en Dropbox. Zorg dat u beschikt over een web-gebaseerd mailadres (zoals
Gmail, Hotmail, Outlook, iCloud, …) met werkend paswoord. Breng zelf uw laptop mee!
Donderdag 19 en 26 mei 2016 van 13.30 tot 16 uur
Stadsbibliotheek (Boekenzolder)
Inschrijven bij Vormingplus: tel. 09 330 21 30 www.vormingplus-vlad.be
Standaardtarief 20 euro, sociaal tarief 4 euro.
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CEntrum voor StrEEkGESChIEdEnIS
Erfgoeddag zondag 24 april. ’rituelen’ en ’Zoete herinneringen’

Op zondag 24 april 2016 vindt de zestiende editie van Erfgoeddag plaats. Onder het thema ‘rituelen’ worden vergeten handelingen en gebruiken die dag terug tot leven geroepen, met als doel ze
niet te vergeten.
Het aloude ritueel ‘op de koffie gaan’ wordt letterlijk in de kijker gezet. Het wordt een heuse belevenis met tal van activiteiten en vooral ‘zoete herinneringen’.
‘op de koffie’
We nodigen u uit op de koffie en laten u proeven van ons culinair erfgoed.
Iedereen kan aanschuiven aan een grote koffietafel. Er zal koffie zijn die nog op de ‘oude manier’
geschonken wordt.
‘Pendelaartje’
Bakker Walter Serbruyns haalt die dag zijn recepten boven en laat ons proeven van zijn ‘Pendelaartje’. Deze lekkernij werd in 1994 door Zottegemse bakkersgilde verkozen tot Zottegems streekgerecht.
Het is een koekje dat gebruikt kan worden bij recepties of als tussendoortje. Voor de naam van het
koekje inspireerde Walter Serbruyns zich op het station als hoeksteen in de ontwikkeling van Zottegem. Sinds het einde van de 19e eeuw zorgde de spoorweg voor het ontstaan van een commercieel en dienstencentrum. Na de tweede Wereldoorlog werd Zottegem het belangrijkste
pendelcentrum van Zuid-Oost-Vlaanderen. Zonder het station zou Zottegem nooit geweest zijn wat
het nu is.
‘Zoete herinneringen’
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Geniet naast koffie ook van onze erfgoedprojectie.
tijdens de ‘Week van de Smaak’ in november 2015 werd gestart met het project ‘Zoete herinneringen’. Daarbij gingen we op zoek naar ons vergeten culinair erfgoed.
Met een kop koffie en taart werden mensen gevraagd naar hun smaakherinneringen, hun lievelingsgebak, feestgebak en recepten uit grootmoeders keuken. De opnames vonden plaats in de
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openbare bibliotheek,
het woon-zorgcentrum
en bij hen thuis. Op Erfgoeddag kunt u genieten
van het resultaat in de
vorm van een montage
waar hoofdzakelijk Zottegemnaren de hoofdrol in
spelen.
‘de keuken van mijn
kindertijd’ door Eddie
niesten
Wilt u zich nog meer
laten onderdompelen in
onze rijke culinaire cultuur?
Dat kan! Eddy Niesten
auteur van het boek ‘De
keuken van mijn kindertijd’ neemt u mee naar de tijd van toen. Hij bespreekt niet alleen oude familierecepten maar ook streekgerechten. Hij zal het ook hebben over de vele verhalen over het leven
van toen, de dagelijkse gewoonten en verschillende tradities.
tijdens deze lezing neemt de auteur u dus helemaal mee naar de tijd van toen en een heel interessant stukje erfgoed.
Deze Erfgoeddag is er voor jong en oud, individueel of een uitstap met het gezin.
Naast deze activiteiten kunnen de allerkleinsten zelf koffiebonen malen met de oude koffiemolens
uit het Museum van Folklore.
Kom dus ‘op de koffie’ en koester uw ‘zoete herinneringen’ zodat ze niet verloren gaan.
Praktisch
Locatie: alle activiteiten vinden plaats op zondag 24 april 2016 tussen 10 en 18 uur in het Stadhuis,
Markt 1 te Zottegem.
De montage van de ‘Zoete herinneringen’ en de koffietafel zijn doorlopend van 10 uur tot 18 uur.
Lezing ‘De keuken van mijn kindertijd’ door Eddy Niesten van 11 tot 12.30uur.
Demo koekjesbakken door bakker Walter Serbruyns van 14 uur tot 17 uur.
Inkom is gratis en geen reservatie vereist!
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Contact
Centrum voor Streekgeschiedenis, Nieuwstraat 40 – 09 361 09 79 of via cvs@zottegem.be –
www. zottegem.be
FU
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muSEum voor folklorE
de grote schoonmaak in de jaren 1950
Vroeger was het traditie om in het voorjaar de woning
een grondige schoonmaakbeurt te geven.
Omdat met het binnenvallen van de eerste zonnestralen de kamers nogal stofferig oogden, was het moment
aangebroken om aan ‘de grote kuis’ te beginnen.
Deze nam meerdere dagen in beslag en was zwaar
werk voor de huisvrouw want alle kamers werden
onder handen genomen.
Ramen en deuren werden opengezet om de frisse
lucht binnen te laten. Muren en plafonds werden stofvrij gemaakt en afgewassen.
Alle keukenkasten werden leeg- en schoongemaakt,
zowel de binnen- als de buitenkant. Vooraleer deze
terug te vullen verplaatste men die om achter en onder
de kast alles proper te maken. Houten meubelen in de
beste kamer werden voorzien van een nieuw laagje
boenwas.
Gordijnen werden van het raam gehaald en gewassen.
Ramen werden gepoetst en om strepen te vermijden
blonk men deze op met een prop oud krantenpapier.
Met bruine zeep werden alle vloeren grondig geschrobd.
Vloermatten werden aan de wasdraad gehangen en uitgeklopt met de mattenklopper.
In de slaapkamer werd de loodzware matras van het bed gehaald en naar buiten gesleept. Deze was
meestal gevuld met schapenwol en die diende gewassen te worden. Een grote karwei want na het
drogen werd de samengevlokte wol hertrokken. Meestal manueel of door gebruik van de wolkam.
Voor velen leek dit onbegonnen werk en wachtten ze op de man die elk jaar zijn ronde deed met
de mechanische kaarde met zitbank om deze klus te klaren.
Winterkledij werd nagekeken, gewassen en opgeborgen tot de volgende winter. Geschikte wasproducten werden gekozen. Vacuüm verpakken bestond niet vandaar het gebruik van mottenballen in
de kleerkast om textiel te beschermen tegen motten en hun larven. Zo voorkwam men gaatjes in de
wollen kledij. Velen herinneren zich nog, wanneer we in de kerk zaten, de typische geur van de kledij van oudere dames die naar mottenballen rook.
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tegenwoordig is er van de ouderwetse grote kuis nagenoeg geen sprake meer. Grote poetsbeurten zijn niet meer seizoensgebonden. Nu wordt bij het schilderen of behangen van de woonst de
kans gegrepen om meteen ook de grote schoonmaak te houden.
openingsuren
Museum voor Folklore, Grotenbergestraat 162 (09 345 77 73, folklore@zottegem.be)
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
Van Pasen tot eind september elke 1ste en 3de zondag van de maand van 15 tot 18 uur
AB
- 33 -

toErISmE
masterplan zet Zottegem op de toeristische kaart
Zottegem heeft alle troeven in handen
om uit te groeien tot een toeristische
trekpleister. Met het nieuwe Masterplan
willen we die troeven stroomlijnen en
beter uitspelen, We gaan voor een innovatief, baanbrekend en creatief toerismebeleid waar kwaliteit centraal
staat.
Baanbrekend creatief toerismebeleid
Het ‘Masterplan toerisme & Citymarketing 2016-2025’ moet onze stad op de
toeristische kaart zetten. Naast onze
drie speerpunten ‘Egmont verzilveren’,
‘de Zottegemse kastelen aanprijzen’ en
‘Zottegem als wandel- en ﬁetsparadijs’,
bevat het plan ook een pak creatieve
ideeën om toeristen warm te maken om een bezoekje te brengen aan onze stad. Al onze initiatieven worden getoetst op de maatstaf van ‘baanbrekend vakmanschap’. We willen van Zottegem een
unieke beleving maken waar authenticiteit, creativiteit en kwaliteit centraal staan!
Een modern toerismebeleid zet natuurlijk ook in op de nieuwste communicatiemiddelen. Mensen
stippelen hun reizen en dagtrips steeds meer online uit. Uit cijfers blijkt dat de helft van de toeristen
online op zoek gaat naar info over hun bestemming. We willen hierop inspelen en onze stad ook digitaal aantrekkelijk maken voor toeristen. Zo kunnen mensen gemakkelijk een dagje Zottegem plannen met alle bezienswaardigheden, maar bijvoorbeeld ook met de mogelijkheden voor een snelle
hap ‘s middags, een lekkere pannenkoek in de namiddag, een uitgebreid Egmontdiner ‘s avonds of
een leuke Egmontnamiddagwandeling in de buurt. toerisme à la carte dus met de mogelijkheid om
voor iedereen een dagje Zottegem op maat te maken.
Zottegemse Zevenmijlslaarzen
We stellen vast dat steeds meer gezinnen met kinderen op zoek gaan naar een toeristische beleving. We willen de volgende jaren dan ook sterk inzetten op kindvriendelijk toerisme en tekenden
het project de ‘Zottegemse Zevenmijlslaarzen’ uit. Samen met de Zottegemse jeugdraad en jeugddienst willen we zorgen dat kinderen en jongeren onze stad op een leuke en kindvriendelijke manier kunnen ontdekken. Kinderen kunnen m.a.w. hun zevenmijlslaarzen aantrekken en op een
toegankelijke manier alle toeristische hotspots in de stad bezoeken.
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Groetjes uit Zottegem
We moeten ook onze toeristische plekjes meer durven uitspelen. Met grote instappostkaartjes aan
de mooiste plekjes van Zottegem en de boodschap ‘Groetjes uit Zottegem’ willen we de mooiste
plaatsen in onze stad extra in de verf zetten. Iedereen kan in de postkaartjes stappen en vrienden
en familie op facebook of twitter laten weten wat voor een leuke tijd ze in onze stad beleven. Op die
manier tonen we de mooiste pareltjes in onze stad ook aan de rest van de wereld.
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Speelpleinwerking ’t hemelrijk
2016 werd ingezet met het startweekend voor de animatoren. Na een weekend vorming, en voorbereiding zijn we klaar om uw kind/eren een toffe vakantie aan te bieden.
tijdens de paasvakantie 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 enthousiaste
animatoren, bestaat ons aanbod ook uit
voldoende prikkels waar kinderen zich
mee kunnen amuseren. Van een bouwdorp, zandbak, go-cartsparcours tot een
gekke ﬁetsen-terrein, voetbal- en basketveld.
De kinderen van 4 tot 15 jaar worden verdeeld in 3 leeftijdsgroepen
Kleuters: 4-5 jaar
Speelvogels: 6-11 jaar
tieners: 12-15 jaar
Wanneer
Het speelplein is open vanaf dinsdag 29
maart tot en met vrijdag 8 april 2016.
Gesloten: paasmaandag 28 maart.
openingsuren
Maandag tot en met vrijdag. Wij voorzien
een ochtendopvang vanaf 7 uur en avondopvang tot 18 uur.
Een dag start om 9 uur (begin activiteiten),
een namiddag om 13.30 uur (begin activiteiten) en eindigt om 16 uur.
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tickets
tickets zijn te verkrijgen in het Stedelijk
Jeugdcentrum De Muze vanaf 21 maart
2016, alle werkdagen van 9 tot 12 en van
13 uur tot 17 uur.
tijdens de vakantie kan je tickets aankopen op het speelplein zelf, van 7 tot 9 en
van 12 tot 13.30 uur.
Waar
't Hemelrijk
Hemelrijkstraat 1
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Prijs
Kinderen uit Zottegem: volle dag 4 euro, een halve dag 2 euro
Kinderen buiten Zottegem: volle dag 5 euro, een halve dag 2,50 euro
Inbegrepen in de prijs: verzekering, 1 drankje per dagdeel, een zwembeurt (niet verplicht) per week.
Dagelijks mogelijkheid tot warme maaltijd aan 3 euro, soep aan 0,50 euro
mia
Deelnemers aan het MIA-project betalen voor een volle dag 2 euro en een halve dag 1 euro. MIA
is er enkel voor kinderen uit Zottegem. Breng een strookje van de mutualiteit mee ter herkenning.
(nummer eindigt op xx1-xx1)
attesten
Heb je een attest nodig voor het werk of de mutualiteit, dan moet je dit aanvragen. Dit kan aan het
onthaal op het speelplein of telefonisch op het nummer 09 367 91 98.
Een ﬁscaal attest (voor kinderen tot 12 jaar) krijg je toegestuurd in het voorjaar.

Grabbelpas
Wat is een grabbelpas?
Dit is een persoonlijk pasje waarmee kinderen tussen 5 en 12
jaar deelnemen aan allerlei uitstappen, knutsel- en kookactiviteiten,… in de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie.
Waar kan je een grabbelpas kopen?
Het pasje kan je bekomen in het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4,
elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur.
kortingen met je pasje
Per sportkamp -1,50 euro
Per zwembeurt -0,40 euro
Openspelendag -1 euro
Familievoorstellingen + kinderﬁlms -1euro
Kortingsbonnen van Zottegemse handelaars
Prijs
Kinderen uit Zottegem: 4 euro
Kinderen buiten Zottegem: 7 euro
MIA: - 50 % op het pasje en alle activiteiten
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De grabbelpas startte dit jaar met toffe activiteiten in de krokusvakantie. De kinderen konden zich
in de namiddag uitleven tijdens kook- en knutselactiviteiten, en gingen op uitstap naar het Instituut
voor Natuurwetenschappen in Brussel.
tijdens de paasvakantie vind je terug een stevige bundel aan activiteiten en gaan de kinderen op
uitstap. De activiteiten gaan door van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 8 april.
Dinsdag 29 maart: Atlantische duik
Voorkant station – 9 tot 18.15 uur - 10 euro
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Woensdag 30 maart: Fiesta Mexicano
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
Donderdag 31 maart: Kunst Africaine
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
Vrijdag 1 april: Pasta Italiano
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
Maandag 4 april: Street Art
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
Dinsdag 5 april: Dierendag
SJC De Muze - 8.45 tot 17 uur - 20 euro
Woensdag 6 april: Eethuis lekker dier
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
Donderdag 7 april: Papieren dieren
SJC De Muze - 14 tot 17 uur - 3 euro
Vrijdag 8 april: Rien à dire
CC Zoetegem - 15 tot 17 uur - 4 euro
Meer uitleg over de activiteiten vind je op
www.jonginzottegem.be, daar vind je ook
het inschrijvingsformulier.
locatie
Bijna alle activiteiten gaan door in het
jeugdcentrum, tenzij anders vermeld.
Uitstappen met de bus: vertrek aan het
jeugdcentrum.
Uitstappen met de trein: vertrek aan de
voorkant van het station.
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Inschrijven voor activiteiten
Is verplicht en pas geldig na betaling.
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Annuleren van activiteiten waarvoor
je ingeschreven bent, moet uiterlijk 3 werkdagen voor de activiteit gebeuren (tenzij bij
ziekte), anders wordt het inschrijvingsgeld
niet terugbetaald.

openspelendag
Op zondag 10 april 2016 organiseert SJC De Muze i.s.m. de Zottegemse jeugdraad en verenigingen de 20e editie van de Openspelendag.
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Het park van het kasteel van Egmont wordt
opnieuw omgetoverd in een openlucht
pretpark voor jong en oud. Verschillende
attracties, voor kinderen van 3 tot … jaar,
staan verspreid over het volledige park.
Komen spelen, tussen 14 en 17 uur, kost
5 euro. Grabbelpassers betalen 4 euro.
In de prijs zit o.a. een sleutelhanger, een
ijsje, een snoepje en de verzekering. Om
18 uur sluiten we af met een heuse slotshow.

Cultuurkampen
Jongeren tussen 12 en 17 jaar kunnen
deze zomer terug ondergedompeld worden in één (of meerdere) week van de cultuurkampen.
tijdens een ganse week wordt gewerkt
rond een bepaald thema waarbij gebruik
wordt gemaakt van allerlei technieken.
Elk cultuurkamp start op maandag en eindigt op vrijdag, iedere dag van 9 tot 16.30
uur.
Op woensdag gaan de cultuurkampen op
uitstap naar gelang het thema van die
week.
Een week kost 70 euro (MIA: 35 euro) voor jongeren van Zottegem & 85 euro voor jongeren buiten
Zottegem.
Data: 4 t.e.m. 8 juli 2016 en 15 t.e.m. 19 augustus
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Meer info:
Stedelijk Jeugdcentrum De Muze, Beislovenstraat 4 - 09 367 91 98
Jeugdconsulente – Hellen Volckaert – jeugddienst@zottegem.be
Coordinator animatie – Lien De Schryver – speelplein@zottegem.be
Administratie – Carine Van Den Dooren – speelplein@zottegem.be
Jac-medewerker – Jasper De Gussem – jasperdegussem@cawoostvlaanderen.be
Meer info: www.jonginzottegem.be
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nieuws uit huis van het kind
Alle activiteiten vinden plaats in Huis van het Kind, Kloosterstraat 40 te Erwetegem.
Info-avonden voor ouders
Dinsdag 19 april 2016, 19.30 uur. Let the games begin
In de vorming komt aan bod waarom gamen zo leuk is. Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om op een goede manier om te gaan met gamen? Welke vragen kunnen ouders zich hierbij stellen? Hoe praten ouders met hun kinderen over gamen. Hoe geven ze
het goede voorbeeld, stellen ze grenzen en houden toezicht waar nodig?
(Lezing door Veilig Online, ism Gezinsbond Velzeke)
Donderdag 19 mei 2016, 19.30 uur. Opvoeden in drukke tijden
De 'Week van de opvoeding' heeft dit jaar als thema ‘Opvoeden, af
en toe eens diep ademhalen’. Daarom organiseren we tijdens deze
week een info-avond over 'opvoeden in drukke tijden', gebracht
door Els Diependaele van Via Promessa.
Het betreft een lezing voor ouders, opvoeders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, kortom elkeen die kinderen wil zien zoals ze “echt”
zijn en hen de ruimte wil geven te ontdekken wat ze nodig hebben.
Een boeiende avond over bewust aanwezig zijn, vrij zijn en kiezen, los van ingesleten gedragspatronen en vastgeroeste verwachtingen.
Beide info-avonden zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan
via huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be of via 09 360 53 72.
doe-sessies
Woensdag 13 april 2016, 14 uur. Peuters in actie
Een doe-sessie met actieve speel- en beweegtips voor (groot)ouders en hun peuters (1-3 jaar).
De peuterperiode is een mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind. tussen 1 en 3 jaar is spelen,lopen,
springen, dansen,… kortom bewegen hun belangrijkste bezigheid. Want een sterke
motorische ontwikkeling legt de basis voor de latere complexe vaardigheden.
tip: draag losse en gemakkelijke kledij. In samenwerking met CM.
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Donderdag 21 april 2016, 18.30 uur. Babymassage
Door lichaamsmassage kunt u uw baby koesteren, knuffelen en er een unieke en deugddoende relatie mee opbouwen. Babymassage creëert een warme band voor het leven en stimuleert de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van uw kindje. Het is voor ouder en kind een moment van
rust en ontspanning. Bovendien kan het helpen om een onrustige of zenuwachtige baby te kalmeren. Babymassage vergt weinig extra materiaal of speciale kennis. Het is eenvoudig aan te leren.
Met een korte instructie kunt u zelf op weg. We verwachten papa, mama, grootouder of onthaalouder, samen met hun baby tussen zes weken en zes maanden. In samenwerking met CM.
Beide doe-sessies zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan via www.cm.be/agenda
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voor het hele gezin
Elke woensdagnamiddag tussen 13.30 en 16 uur zijn (groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons
ouder-kind speelmoment, Spelenderwijs. Eén keer per maand organiseren we een activiteit tijdens
het speelmoment. Op 23 maart komt de paashaas langs en op 13 april gaan we buiten spelen tijdens de nationale Buitenspeeldag. Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig.

Op woensdag 18 mei, tijdens de Week van de Opvoeding, vindt er een kindertheater plaats. Poppentheater Kukulu brengt dan haar voorstelling ‘Popoty’ voor kinderen vanaf 3 jaar. (www.kukulu.be)
We starten om 14u. Deze voorstelling is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan via huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be of via 09 360 53 72.

twinkeltje
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twinkeltje, onze ruilwinkel voor baby- en kinderkledij en baby- en
peuteruitzet, breidt zijn openingsuren uit! De nieuwe openingsuren zijn:
Maandag: 9-12 & 13.30-16 uur
Woensdag: 13.30-17 uur
Op maandagnamiddag 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.
Door de extra openingsuren zijn we op zoek naar versterking van ons vrijwilligersteam. Wie
hierin interesse heeft, kan de verantwoordelijke Ellen Van der Linden contacteren via twinkeltje@ocmw.zottegem.be of via 0495 56 46 77.
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Spelen met taal
In de tweede week van de paasvakantie organiseren we in Huis van het Kind een taalkamp. Elke
voormiddag, met kindjes van 5 tot 10 jaar, gaan we spelenderwijs aan de slag met taal. Dit initiatief
is er voor anderstalige kinderen of kinderen met taalmoeilijkheden en wordt mede mogelijk gemaakt
door de steun van Soroptimist Zottegem.
Als dit iets lijkt voor één van uw kindjes, contacteer dan gerust De Katrol via katrol@ocmw.zottegem.be of via 0495 56 46 77. Wanneer u graag als vrijwilliger aan de slag wilt voor dit project, geef
dan zeker ook een seintje via bovenstaande contactgegevens.

ZIBotheek

Bent u op zoek naar afwisseling van speelgoed voor bij u thuis, kom dan zeker eens langs in de
ZIBOtheek. U kunt hier allerlei degelijk en verantwoord speelgoed ontlenen. Gezinnen uit Zottegem, Zwalm, Sint-Lievens-Houtem, Lierde en Brakel kunnen voor slechts 10 euro een jaar lang gratis speelgoed ontlenen.
Gezinnen woonachtig buiten deze regio betalen 15 euro per jaar 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 ook eerst eens uitproberen vooraleer u het mee neemt naar
huis.
De ZIBOtheek is geopend
- Maandag: van 13.30 tot 19 uur
- Woensdag: van 8.30 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur
Het uitleenreglement is op verzoek te verkrijgen via telefoon, mail of ter plaatse.
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Contactgegevens
ZIBOtheek. Huis van het Kind, Kloosterstraat 40 - 09 339 04 10 - zibotheek@zottegem.be
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Sportkampen
Bent u ook overtuigd dat vakantie leuk moet zijn?
Kriebelt het wel eens om uw benen te strekken
en plezier te maken met uw vrienden?
Dan bent u aan het juiste adres.
Hier in Zottegem vinden we dat sportkampen
‘plezant’ moeten zijn. Allerlei gekke toeren uithalen en nieuwe vrienden maken, dat is pas echt
plezier beleven. Wie weet leert u een sport kennen die u later in een sportclub wilt beoefenen?
Bij ons leert u immers heel wat ﬁjne sporten kennen, die allemaal naast uw deur in Zottegemse
sportclubs worden beleefd.

Vorig jaar mochten we ongeveer 2.500 jongeren verwelkomen op ons aanbod van 104 sportkampen. Ook nu zit er vast wel een kamp tussen dat uw hart sneller doet slaan. Geef het een kans en
schrijf u snel in. Waar wacht u nog op? Het volledige aanbod sportkampen is online terug te vinden
op www.zottegem.be
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Sport & bewegen
Het aanbod Sport & Bewegen is een rijk gevuld sportaanbod voor volwassenen (18 jaar tot 65-plussers), van maandag tot zaterdag. Het programma bestaat uit laagdrempelige sportactiviteiten,
waarin ﬁtheid en plezier op de eerste plaats staan. Alle activiteiten zijn toegankelijk met de 20- of
40-beurtenkaart. U kunt met deze kaart proeven van de verschillende activiteiten, zonder verplichtingen. De 20- en 40-beurtenkaarten zijn te koop aan de kassa van het stedelijk zwembad. U kunt
op de sportactiviteiten ter plaatse ook een kaart aankopen. Inschrijven op voorhand is niet nodig.
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Meer informatie omtrent uurregeling, plaats en inhoud kunt u vinden op de stedelijke website:
www.zottegem.be
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Optioneel: Het aanbod werd opnieuw aangevuld met enkele interessante lessenreeksen: voor senioren is er BBB op maandag en aquaﬁtness op vrijdag. Deze lessenreeksen zijn uiteraard toegankelijk voor alle leeftijden en doelgroepen. Op vrijdagavond is er ook voor zwangere dames
aquaﬁtness.
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aquaﬁtness voor senioren en zwangere vrouwen
Er zijn twee nieuwe lessenreeksen aquaﬁtness
in ons stedelijk zwembad op vrijdag! Beide lessenreeksen zijn toegankelijk met onze 20-beurtenkaart van Sport en Bewegen. U hoeft dus niet
op voorhand te reserveren!
Lesgeefster is Mara Van den Steen, certiﬁed
AEA Aquatic Instructor, Bachelor Sport & Bewegen.
aquaﬁtness voor senioren
Het programma aquaﬁtness voor senioren is speciﬁek ontworpen voor 65-plussers. Er zijn geen
voorkennis of zwemvaardigheden vereist. U bouwt op een verantwoorde manier uw algemene conditie op en leert op een unieke wijze omgaan met het water.
Op vrijdag van 15.45 tot 16.30 uur. Lesdata: zie onderaan.
aquaﬁtness voor zwangere dames
Zwemmen is ideaal voor dames in blijde verwachting die in goede conditie willen blijven tijdens de
zwangerschap. Zwangerschapsgymnastiek in het water bevat oefeningen die dienen om het lichaam
voor te bereiden op de komende bevalling. Het is een verantwoorde activiteit die vele verloskundigen aanbevelen. De aanstaande moeder kan zich makkelijk en gewichtloos bewegen door de opwaartse druk van het water. Hierbij worden de spieren versterkt, de conditie en lichaamsfunctie van
moeder en kind verbeterd. De aandacht gaat voornamelijk naar de beenspieren, rompstabiliteit, de
schoudergordel en niet te vergeten de buikademhaling.
Op vrijdag van 20.30 tot 21.15 uur.
Prijs?
Voor beide reeksen: te betalen met stempels op de "Sport & Bewegen”-kaart. Per les worden 3
stempels afgehouden. Kaarten zijn te koop aan de kassa van het stedelijk zwembad.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
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Wanneer?
Lesdata eerste reeks:
• Maart: 18, 25
Lesdata tweede reeks:
• April: 15, 22, 29,
• Mei: 6, 13, 27,
• Juni: 10, 17

BBB (Buik, Billen en Benen) voor senioren
Buik, Billen en Benen en is een low-impact ﬁtnesstraining op muziek met als belangrijkste doel het
verstevigen van de belangrijkste en grootste spiergroepen van het lichaam. Low-impact wil zeggen
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dat er voornamelijk op de grond wordt gewerkt waardoor de gewrichten minder belast worden. Alle
oefeningen worden zeer gecontroleerd uitgevoerd en er wordt speciﬁeke aandacht besteed aan
correcte houdingen. Spiermassaverlies is een veelvoorkomend verschijnsel bij ouderen en leidt
vaak tot een verminderde levenskwaliteit. Speciﬁeke krachttraining van de grote spiergroepen bij
ouderen is bovendien belangrijk ter preventie van vallen. Het programma BBB is daarom uiterst geschikt voor 65-plussers. Breng een matje en ﬂesje water mee!

Lesdata eerste reeks:
• Maart: 14 en 21
Lesdata tweede reeks
• April: 11, 18 en 25
• Mei: 02, 09, 23 en 30
• Juni: 06 en 13

Interscholen sportkalender
Samen met de Zottegemse scholen, de sportraad en de sportclubs organiseert de stedelijke sportdienst en SVS een aantal activiteiten voor het lager- en het secundair onderwijs. Hier vindt u het programma voor het voorjaar 2016:
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lager onderwijs
woensdag 23 maart 2016
woensdag 20 april 2016
woensdag 4 mei 2016
woensdag 25 mei 2016
vrijdag 3 juni 2016
Secundair onderwijs
woensdag 20 april 2016
vrijdag 27 mei 2016

dans - sportcentrum Bevegemse Vijvers
voetbal 8 - 8 - sportvelden Erwetegem
badmintoninitiatie - sportcentrum Bevegemse Vijvers
minivoetbal (3de graad) – sportvelden Bevegemse Vijvers
atletiekwedstrijd - stedelijk sportstadion Bevegemse Vijvers

tafelteniis - badminton (2de & 3de graad) - sportcentrum Bevegemse Vijvers
atletiekwedstrjd - sportstadion
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openingsuren zwembad (buiten schoolvakanties)
maandag:

7.30 – 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
12 – 13.15 uur (baantjeszwemmen*)
15 – 16.15 uur (seniorenzwemmen*)
19 – 21.30 uur
dinsdag:
7.30 – 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
15 – 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 – 21.30 uur
woensdag: 14 – 20 uur
donderdag: 7.30 – 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
15 – 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
19 – 21.30 uur
vrijdag:
7.30 - 9.30 uur (baantjeszwemmen*)
12 – 13.15 uur (baantjeszwemmen*)
15 – 16.15 uur (baantjeszwemmen*)
18 – 21.30 uur
zaterdag:
14 – 17 uur
zondag:
8.30 – 12.30 uur en 14 – 17 uur
* geen baantjeszwemmen tijdens de schoolvakanties
Effectieve zwemtijd is tot het sluitingsuur.
toegang tot het zwembad tot 30 minuten voor sluitingstijd.
Schoolvakanties (uitgezonderd juli en augustus): van 14 uur tot gewoon sluitingsuur.
het zwembad is gesloten op:
Zondag 27 maart (Pasen)
Zondagnamiddag 3 april (Duikwedstrijd)
Zondag 1 mei (Feest van de Arbeid)
Donderdag 5 mei (OLH Hemelvaart)
Zondag 15 mei (Pinksteren)
Donderdag 7 t.e.m. zondag 10 juli (Rock Zottegem)
Vrijdag 29 en zaterdag 30 juli (Dance D-Vision)
Maandag 15 augustus (OLV Hemelvaart)
Zondag 21 en maandag 22 augustus (Kermis Zottegem)
Speciale openingsuren:
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Maandag 28 maart
Zondag 3 april
Vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei
Donderdag 21 juli
Donderdag 28 juli

2de Pasen
publiekzwemmen
gesloten ifv duiken
Pinkstermaandag
Nationale Feestdag
Dance D-Vision
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14 – 17 uur
8.30 – 12.30 uur
14 – 17 uur
14 – 21.30 uur
14 – 17 uur
14 – 17 uur
10 – 12 & 14 - 18 uur
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Sportavond
Op vrijdag 5 februari 2016 vond in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers de jaarlijkse sportavond
plaats. Op deze sportavond werd hulde gebracht aan de sportkampioenen van het voorbije sportjaar en aan verdienstelijke sportﬁguren binnen een sportclub.
De avond werd opgeluisterd door onze Stedelijke Academie Muziek Woord en Dans en sportclubs,
waarvoor dank!

mIa-korting: 50% korting op uw inschrijvingsgeld
Sport kost geld: kledij, materiaal, inschrijvingsgelden,… Het netwerk vrijetijdsparticipatie komt hieraan tegemoet met de MIAkorting.
Het inschrijvingsgeld van alle sportactiviteiten kan met 50%
gereduceerd worden! Deze korting is ook geldig op alle andere activiteiten van CC Zoetegem, de jeugddienst en de
Stedelijke Academies. Leden van Zottegemse jeugd-, sporten cultuurverenigingen kunnen ook van deze korting genieten. Vraag er zeker eens naar in uw vereniging!
voor wie?
Iedereen in Zottegem met een RVV-statuut (vroeger Omnio). Het RVV-statuut is bedoeld voor mensen met een moeilijke ﬁnanciële gezinssituatie.
Het RVV-statuut wordt weergegeven met de nummer 1 op de klevertjes van de mutualiteit.
hoe aanvragen?
MIA-korting kunt u aanvragen via inschrijvingsformulieren of de verantwoordelijke van een sportclub.
Er is steeds meer informatie te verkrijgen in het Jongeren Advies Centrum (JAC).

Contact
Blijf op de hoogte en like onze pagina (“Sportdienst Zottegem”) op Facebook
Alle sportinfo vindt u op de website van stad Zottegem terug: www.zottegem.be
Voor vragen kunt u terecht op de stedelijke sportdienst:
Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem
09/364 53 20 - sportdienst@zottegem.be
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BC/JZ/RD
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KVC Panne Sportief vzw presents

Driedaagse De Panne-Koksijde

29 maart 2016

30 maart 2016

De Panne Zottegem

Zottegem Oostduinkerke

Rit 1:

Rit 2:

31 maart 2016

De Panne - De Panne
Rit 3b: De Panne - Koksijde - De Panne
Rit 3a:

(Individuele tijdrit)
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Met medewerking van: Gemeente De Panne - Stad Zottegem - Gemeente Koksijde
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ontWIkkElInGSSamEnWErkInG
Broederlijk delen
Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een waardig leven voor
gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.
missie
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede.
Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het
Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.
visie
De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen
bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: "genoeg is goed" in plaats van "nooit genoeg".
Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. We vertrekken
daarbij vanuit een langetermijnvisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame
resultaten te behalen.
hoe en waar we werken
In het Zuiden heeft Broederlijk Delen een typische manier van werken. We stellen de plannen van
de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, ondersteunen
we initiatieven van lokale organisaties. We starten zelf geen projecten op.
Broederlijk Delen werkt samen met zo'n 160 partnerorganisaties. We steunen deze organisaties
met geld. We delen onze kennis, brengen hen samen om ervaringen uit te wisselen en stimuleren
onderlinge netwerking. Zo zijn ze als organisatie sterker en komen ze samen op voor hun rechten.
We zijn actief in 13 landen: 6 landen in Afrika, 6 in Latijns-Amerika en in Israël-Palestina.
In Vlaanderen verricht Broederlijk Delen politiek werk, doet ze aan beleidsbeïnvloeding, sensibiliseert ze en probeert ze aan te zetten tot actie.
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thema's
Om resultaten te boeken, moeten we gericht werken. Daarom kiest Broederlijk Delen voor het platteland. Ongelijkheid pakken we aan via drie thema's:
- Recht op voedsel
- Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen
- Inspraak en vrede
Inspiratiebron
Broederlijk Delen ontstond in 1961 als noodhulporganisatie. De aanleiding was de hongersnood in
Congo. De katholieke kerk riep op om in de vastenperiode (veertigdagentijd voor Pasen) een gift te
doen voor een volk in nood. Daarna evolueerde Broederlijk Delen naar een ngo die op structurele
manier aan ontwikkelingssamenwerking doet.
De rode draad doorheen onze werking is onze christelijke inspiratie. Deze inspiratie weerspiegelt
zich in de keuzes die wij maken. Zo werken wij met de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. In Vlaanderen geven we eigentijdse invulling aan de vasten. We roepen op om de tendens
van 'steeds meer' naast zich neer te leggen. Wij pleiten voor 'genoeg is goed': de bewuste keuze
voor een leven waarin er aandacht is voor de draagkracht van de aarde en van elkaar.
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Zottegem op weg naar ”Gezonde gemeente”

“Zottegem wil een voorbeeld zijn op het vlak van gezondheid. Via gerichte sensibiliseringsacties
rond het belang van o.a. gezonde voeding en voldoende beweging willen we de Zottegemse bevolking een gezonde attitude meegeven” is de ambitie van het bestuur, opgenomen in de beleidsverklaring 2013-2018.
Samen met Logo gezond plus zijn de domeinen afgebakend om onder het motto “Langer genieten
is”..het lokaal gezondheidsbeleid uit te lijnen. Vallen voorkomen, kanker vroeg opsporen, actief en
gezond leven, praten over problemen, de juiste zorg krijgen worden de kapstokken om de gekozen
acties aan op te hangen.

darmkanker vroegtijdig opsporen
In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker worden alle 56 t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen uitgenodigd om een
staal van de stoelgang op te sturen om
dikkedarmkanker en voorlopers ervan
(poliepen) tijdig op te sporen. Dit nog voor
er klachten zijn. Vroegtijdige opsporing
verhoogt immers sterk de kans op genezing.
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In 2014 heeft maar liefst 50,3% van de
Vlamingen die in 2014 een brief met afnameset ontvingen, een staal opgestuurd
naar het labo. In totaal werden er 331.117
stalen onderzocht. Het Centrum voor
Kankeronderzoek en de Vlaamse Overheid streven naar een deelname van 60%
in 2020. In onze gemeente nam minder
dan 48% van de doelgroep deel aan dit
bevolkingsonderzoek. Zo scoren we lager
dan de responsgraad van 50% in de provincie Oost-Vlaanderen.
Om tegen 2020 het streefcijfer van 60%
te behalen is er dus nog werk voor de
boeg in Zottegem.
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Wat kunt u zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen?
• Doe mee aan dit bevolkingsonderzoek indien u een uitnodiging ontvangt.
• In 2016 krijgen alle pare leeftijden van 56 t.e.m. 74 jaar (56-58-60-62-64-66-68-70-72-74 jarigen)
met de post een gratis afnameset om thuis een staal van de stoelgang te nemen en op te sturen
naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid bloed in de stoelgang gemeten.
• Binnen de twee weken ontvangt de deelnemer en zijn/haar (huis)arts het resultaat.
• Is er teveel bloed aanwezig, is het aangeraden een kijkonderzoek (coloscopie) te laten uitvoeren.
• Als alles in orde is, ontvangt de deelnemer na 2 jaar opnieuw een uitnodiging en een afnameset.
vragen?
Heeft u vragen over uw persoonlijke medische situatie, neem contact op met uw huisarts!
Vragen over het bevolkingsonderzoek?
• Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be
of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13
en 16 uur.
• Bekijk ook het animatieﬁlmpje over het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker via www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/bevolkingsonderzoek .
tentoonstelling door de bril
van??? 2 tot 16 mei 2016
tien bekende Vlamingen gingen aan de slag met een WCbril en verf. Het resultaat? Een
kleurrijk geheel waarmee ze
mensen willen informeren over
dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek.
De brillen komen naar Zottegem van 2 mei tot 16 mei 2016
en staan:
• in de Sanitary van 2 mei tot
8 mei 2016 (tijdens de openingsuren)
• op de wekelijkse markt 10 mei 2016
• in het lokaal dienstencentrum van 11 mei tot 16 mei ( tijdens de openingsuren)
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lezing dr. Colemont: 'Geef darmkanker geen kans
Dr. Colemont was meer dan 27 jaar maag- en darmspecialist in het Sint-Vincentiusziekenhuis. Hij
is medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker. Onlangs heeft hij zijn topjob in het ziekenhuis ingeruild voor zijn passie: lezingen en preventie. "Als ik bij iedere lezing één leven red, zal het de
moeite geweest zijn.”, aldus Dr. Colemont.
Donderdag 12 mei 2016 om 19.30 uur
Lokaal dienstencentrum Egmont ( ingang Arthur Gevaertstraat)
Inkom gratis
Graag inschrijven bij:
Chantal Praet, tel. 09 364 57 23 - email: chantal.praet@zottegem.be
Krista Cardoen, tel. 09 364 56 85 - e-mail:Krista.cardoen@ocmw.zottegem.be
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SoCIaal huIS
vallen voorkomen
Week van de valpreventie 18 tot 24 april 2016
Een goede nachtrust zonder slaappillen is mogelijk. Neemt u al
langer dan een maand slaapmedicatie? Bespreek het met uw arts
of apotheker. Om succesvol te stoppen met slaapmedicatie, moet
u deze medicatie langzaam afbouwen.
tips voor een goede slaap
Beter te vermijden
• Lezen,computeren of tv kijken in bed.
• Roken, alcohol en alle dranken met cafeine, zoals koffie, thee en
cola.
• Zware maaltijden en volle maag voor het slapen gaan.
• Een lege maag is evenmin bevorderlijk voor een goede nachtrust. Een lichte hap is oké.
Wat doet u best wel
• Overdag actief zijn en volop bewegen. Kom zoveel mogelijk buiten.
• Ontspanningsoefeningen of een bad nemen voor het slapen
gaan.
• Kies voor vaste bedtijden op maat van uw slaapbehoefte.
• Probeer zoveel mogelijk op te staan op het¬zelfde uur. Dan wordt
u ook ’s avonds rond hetzelfde uur slaperig.
mag ik deze dans van u?
Seniorenraad nodigt uit: Mag ik deze dans van u?
Donderdag 21 april 2016 om 14 uur
Dancing Parasol Zottegem
Inkom gratis
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Praatcafé ZoZo Zottegem Zorgt

Incontinent? niets om beschaamd over te zijn!
Dinsdag 26 april 2016 van 19 tot 21 uur
Lokaal dienstencentrum Egmont ingang Arthur Gevaertstraat
Gratis toegang
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SoCIaal huIS
Woonzorgcampus Egmont

Egmont, ouderenzorg van de toekomst!
OCMW Zottegem investeert in het ouderenbeleid van morgen. Met een nagelnieuw woonzorgcentrum, een nieuw lokaal dienstencentrum en een nieuw modern dagverzorgingcentrum willen we
onze senioren een mooie oude dag bezorgen. Een echte thuis met zorg op maat!

Op zondag 20 maart 2016 nodigen we u dan ook graag uit op een tocht doorheen onze woonzorgcampus Egmont zodat u zelf kunt proeven hoe het is om in ons nieuw woonzorgcentrum te wonen,
te leven en te werken. Naast ons interactief en informatief aanbod, zorgen we ook voor een streepje
muziek tijdens een livingroomconcert en verwelkomen we Jean Blaute.
Kortom, een niet te missen kijk op het ouderenbeleid van morgen!

Welkom in het lokaal dienstencentrum

Het lokaal dienstencentrum is een open huis waar Zottegemnaren elkaar kunnen ontmoeten en
nieuwe sociale contacten kunnen uitbouwen.
Het centrum is de “place to be” voor wie actief ouder wil worden. Samen met de talrijke lokale verenigingen is het lokaal dienstencentrum één van de vele schakels om met een aanbod van sportieve, recreatieve, vormende en informerende activiteiten, de uitdaging van het actief ouder worden
aan te gaan
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Om langer thuis wonen mogelijk te maken biedt het lokaal dienstencentrum een aantal ondersteunende diensten aan. We bezorgen een gezonde warme maaltijd aan huis. Wie liever in de buurt uit
eten gaat kan terecht in het restaurant van het woonzorgcentrum Egmont. Voor wie minder mobiel
is brengt de vrijwilliger-chauffeur u naar de afspraak bij de dokter of naar het familiefeest.
In het lokaal dienstencentrum kan iedereen bij het gezondheids- en zorgloket terecht voor informatie en advies op zijn zorgvraag. Samen met de diverse lokale en regionale partners van het lokaal netwerk Zottegem Zorgt ( ZoZo), wordt gezocht naar de juiste zorg op maat.
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SoCIaal huIS
Een greep uit het aanbod
De ruilbibliotheek
Elke dag kunt u in de leeshoek even snuisteren in de ruilbibliotheek. Het concept van een ruilbibliotheek is eenvoudig. Iedereen die wil, kan een boek meenemen, lezen en terugbrengen. Of u kunt
er eentje in de plaats zetten om door te geven aan een volgende lezer. Voor iedere lezer zit er een
leuk boek in de kast, gaande van strips, romans, jeugdboeken of non-ﬁctieboeken. Ook de stadsbibliotheek vult de doorgeefboekenkasten regelmatig bij.

Levenslang leren
Cursus tablet voor beginners
Cursus GSM en Smartphone voor beginners
Gezondheidstip
Fit in je hoofd, maandelijks spreekuur psychologe
Blijven bewegen
Mag ik deze dans van u? Dansfeest i.s.m. de Seniorenraad donderdag 21 april 2016
Activiteiten samen met de sportdienst
Buik Billen Benen 65+*;
Aquaﬁtness
Wekelijks ﬁetstocht op donderdagnamiddag
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Activiteiten samen met CC Zoetegem
Film: Marguerite, maandag 25 april 2016 om 14 uur in CC Zoetegem
De driemaandelijkse activiteitenkalender is beschikbaar in het lokaal dienstencentrum, het Sociaal
Huis, Sanitary, Stadsbibliotheek. Een elektronische kalender kunt u aanvragen bij de centrumleider
Contactgegevens
Centrumleider: 09 364 56 85 - ldcegmont@ocmw.zottegem.be
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Even pauzeren met een gerust hart? het kan...
Woonzorgcampus Egmont opent een nieuw dagverzorgingscentrum!
Het 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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troeven dagverzorgingscentrum Egmont
Bijzondere aandacht voor personen met dementie
Samenwerking referentiepersonen dementie wzc Egmont
Zorg, begeleiding en ondersteuning in een huiselijke omgeving
Samenwerking tussen verschillende diensten
Een enthousiast en gekwaliﬁceerd team van medewerkers en vrijwilligers

Praktische info
Dagverzorgingscentrum; OCMW campus, Deinsbekestraat 23
Meer informatie: Rebecca De Nijs - rebecca.denijs@ocmw.zottegem.be – 09 364 56 06
Het dagverzorgingscentrum opent de deuren in het voorjaar 2016.
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maart
dinsdag 15

Cinélocal - Black
CC Zoetegem, 20 uur

woensdag 16

midweek wandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Voetbalkantine KSV Sottegem, van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: 09 360 56 21, pdcorte@telenet.be, www.wandelclubegmont.be

woensdag 16
woensdag 23
woensdag 30

Beginnerscursus wijnmaken
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: VWMG-Zottegem@telenet.be

donderdag 17

Peter de Graef en matZEr - Everybody happy!?
CC Zoetegem, 20 uur

vrijdag 18

thomas Smith - ruis
CC Zoetegem, 20 uur

vrijdag 18

Bloemschikken
Organisatie: VIVA SVV Zottegem
Café Volkshuis, Markt 8 om 19.30 uur
Inlichtingen: marlenecoppens@live.be

zaterdag 19

Quizavond "rad van landelijke Gilden"
Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Ontmoetingscentrum Godveerdegem, om 19.30 uur
Inlichtingen: landelijkegilde.godveerdegem@telenet.be,
godveerdegem.landelijkegilden.be

zondag 20

jazz on Sunday - Zola Quartet
Congregatiekapel, Kasteelstraat 30, van 18 tot 21.30 uur
Inlichtingen: jazz.zottegem@telenet.be, www.jazzonsunday.be

dinsdag 22

vergeten smaken - nacht van de Geschiedenis
OLV College, campus Centrum - ingang Nieuwstraat (Zottegem), om 20 uur
Inlichtingen:, 0476 32 60 37, katlien.cousy.dfz@gmail.com

dinsdag 22

Cinélocal - terug naar morgen
CC Zoetegem, 20 uur

zaterdag 26
toneelopvoering toneelgezelschap velzeke
tot
Organisatie: toneelvereniging Velzeke
zaterdag 2 april Ontmoetingscentrum Velzeke, om 19.45 uur
Andere data: zondag 27 maart om 17.45 uur, maandag 28 maart, vrijdag 1 april
en zaterdag 2 april telkens om 19.45 uur
Inlichtingen: 0486 09 71 85, 0476 96 82 30, 09 360 23 26,
nadine.schepens@skynet.be
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dinsdag 29

Cinélocal voor kinderen - operation arctic
Zie p. 21
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april
vrijdag 8

leandre - rien à dire
Zie p. 19

zondag 10
zondag 8
zondag 12

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

dinsdag 12

Cinélocal - louder than Bombs
CC Zoetegem, 20 uur

woensdag 13

de staat van onze taal
Kasteel Van Egmont, om 20 uur
Inlichtingen: 0468 12 67 91, peter.lagaert.dfz@gmail.com

woensdag 13

Peuters in actie
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
Huis van het Kind Zottegem, Kloosterstraat 40a
van 14 uur tot 15.15 uur
Inlichtingen: 09 267 57 35, gezondheidspromotie.mvl@cm.be,
www.cm.be/agenda

donderdag 14

theatermakerij het Eenzame Westen
Zie p. 19

donderdag 14

Infoavond: burn out
Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Ontmoetingscentrum Godveerdegem, van 19.30 tot 23 uur
Inlichtingen: 09 360 72 17, landelijkegilde.godveerdegem@telenet.be,
godveerdegem.landelijkegilden.be

vrijdag 15

nele Goossens - 't Zal wel zijn
CC Zoetegem, 20 uur

zaterdag 16

jeron dewulf - Grom l CC Zoetegem
Organisatie: Re-Event
CC Zoetegem, van 20 uur tot 21.30
Inlichtingen: info@re-event.be, www.re-event.be

zaterdag 16

Blue Bag day - kledij-inzameling door kiwanis Zottegem Egmont
Organisatie: Kiwanis
Zottegem, Brakel, Lierde - Inzamelpunt op BWZ Zottegem en Rijst Brakel, Smalleweg 7
Inlichtingen: www.kiwanis-Zottegem.be
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dinsdag 19

Info-avond voor ouders 'let the games begin'
Huis van het Kind Zottegem, Kloosterstraat 40
om 19.30 uur
Inlichtingen: huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be

dinsdag 19

Cinélocal - mia madre
CC Zoetegem, 20 uur

woensdag 20

markante schrijvers - miguel de Servantes, leven en werk van een Spaans literatuurmeester
Kasteel Van Egmont
Inlichtingen: viviane.denorre.dfz@gmail.com

woensdag 20

midweek wandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
OC Sint-Goriks-Oudenhove, van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: 09 360 56 21, pdcorte@telenet.be, www.wandelclubegmont.be

zaterdag 23

dauwwandeling
Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Ontmoetingscentrum Godveerdegem,
Inlichtingen: 09 360 72 17, landelijkegilde.godveerdegem@telenet.be,
www.godveerdegem.landelijkegilden.be

zaterdag 23

moederfeest
Organisatie: VIVA-SVV Socialistische Vrouwenvereniging
Volkshuis, Markt 8 om 18 uur
Inlichtingen: 09 360 75 06

zaterdag 23

Zot van taal!
Ontmoetingscentrum Strijpen, om 19 uur
Inlichtingen: 0476 32 60 37, katlien.cousy.dfz@gmail.com

zondag 24

Erfgoeddag
Zie p. 31-32

zondag 24

Busuitstap Zeeland en de deltawerken op zondag 24 april 2016
Organisatie: Pasar
Bevegemse Vijvers
Inlichtingen: 09 360 50 23, www.pasar.be/zottegem

maandag 25

Zilverscherm - marguerite
Zie p. 22

dinsdag 26

Insecten op je bord
Organisatie: Vormingplus
HuisvandeMens Zottegem, Hoogstraat 42, van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be, www.vormingplus-vlad.be

dinsdag 26

Cinélocal - the martian
CC Zoetegem, 20 uur
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vrijdag 29
tot
zondag 8 mei

W.a.k. Samenspel tussen Beeldende kunst - Poezie en kinderen
Schildersatelier ' t Neerhof, Neerhofstraat 12
vrijdag 29 en zaterdag 30 maart, zondag 1, maandag 2, woensdag 4, donderdag
5 en zondag 8 april telkens van 14 tot 18 uur, dinsdag 3 april van 10 tot 12 uur
Inlichtingen: marcel.quintyn@skynet.be

vrijdag 29

orquesta tanguedia - Georgina
Zie p. 20

zaterdag 30

Bezoek Solvaypark en het museum folon
Organisatie: Vormingplus Vl. Ardennen-Dender
Bevegemse Vijvers
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be/activiteit/2100
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mei
zondag 1

antiek brocante rommelmarkt
Organisatie: Feestcomité Montmartre
Montmartre Wijk, van 7 tot 18 uur
Inlichtingen: 0477 19 03 49

woensdag 4

Cinélocal voor kinderen - GuS
Zie p. 22

donderdag 5

22e Egmonttocht
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Feestzaal Bevegemse Vijvers, van 7 tot 15 uur
Inlichtingen: 09 360 56 21, pdcorte@telenet.be, www.wandelclubegmont.be

maandag 9

Ieder vedetje zijn etiketje
Organisatie: CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
Vormingscentrum De Schakel, Musselystraat 26 om 20 uur
Inlichtingen: 09 267 57 35,
gezondheidspromotie.mvl@cm.be, www.cm.be/agenda

donderdag 12

historische verkenning van Zeeland
Organisatie: OKRA-Academie - trefpunt 55+
Bevegemse Vijvers
Inlichtingen: 09 269 32 18, academie.mvl@okra.be,
www.okra.be/middenvlaanderen

donderdag 12

over mirakels
Organisatie: Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Stadsbibliotheek Zottegem, van 20 tot 22 uur
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

zondag 15

reuzenommegang
Zie p. 18
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maandag 16

vuurwerk Sinksenkermis
Organisatie: Stad Zottegem
Kasteel Van Egmont, 22.30 uur
Inlichtingen: 09 364 64 64

woensdag 18

midweek wandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
OC Strijpen, van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: 09 360 56 21, pdcorte@telenet.be, www.wandelclubegmont.be

woensdag 18

kindertheater 'Popoty'
Organisatie: Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40 om 14 uur
Inlichtingen: huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be

donderdag 19
donderdag 26

aan de slag in the cloud
Zie p. 30

donderdag 19

Info-avond voor ouders 'opvoeden in drukke tijden'
Organisatie: Huis van het Kind Zottegem
Kloosterstraat 40 om 19.30 uur
Inlichtingen: huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be

donderdag 19

fatback Brass Band- akoestisch hiphopconcert
Zie p. 20

zaterdag 21
zondag 22

lenteconcert
Organisatie: Koninklijke Fanfare Moed en Volharding Velzeke
Zaal Sint-Cecila, Velzeke, zaterdag 21 mei om 20 uur, zondag 22 mei om 19 uur
Inlichtingen: fanfare.velzeke@telenet.be

zondag 22

theater de Spiegel - meneer Papier en don karton
Zie p. 21

woensdag 25

verwerven van projectsteun en subsidies
Organisatie: Vormingplus Vl. Ardennen-Dender
Vormingplus, Sint-Annastraat 8, van 19.30 tot 22 uur
Andere data: woensdag 8 en woensdag 22 juni, telkens van 19.30 tot 22 uur
Inlichtingen: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be/activiteit/2079

juni
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zondag 5

tractorentocht
Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem
Ontmoetingscentrum Godveerdegem, van 9.30 tot 17 uur
Inlichtingen: 09 360 72 17, landelijkegilde.godveerdegem@telenet.be, www.godveerdegem.landelijkegilden.be
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misviering Sint antonius
Organisatie: Landelijke Gilde Godveerdegem, KVLV Godveerdegem
Sint Antoniuskapel Godveerdegem, van 19.30 tot 22.30 uur
Inlichtingen: 09 360 72 17, landelijkegilde.godveerdegem@telenet.be,
www.godveerdegem.landelijkegilden.be

woensdag 15

midweek wandeling
Organisatie: WSV Egmont Zottegem
Voetbalkantine KSV Sottegem, van 8 tot 17 uur
Inlichtingen: 09 360 56 21, pdcorte@telenet.be, www.wandelclubegmont.be
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maandag 13
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GoEd om WEtEn
vormingplus vlaamse ardennen-dender in Zottegem
verhuis
Vorige zomer verhuisde de regionale volkshogeschool “Vormingplus”, van Geraardsbergen naar Zottegem. Het pand in
Geraardsbergen zou te koop worden gesteld; tijd om nieuwe
horizonten op te zoeken.
Vormingplus vond een nieuwe stek in de Sint-Annastraat 8, vlakbij het station, de academie, het
nieuwe administratief centrum en op wandelafstand van het stadscentrum. Ondertussen kwamen
de buren al langs voor een ontbijt, zaten we rond de tafel met organisaties en diensten uit Zottegem
en hadden we een gesprek met een delegatie van het stadsbestuur.
Cursussen, workshops, lezingen, …
Vormingplus organiseert voor de inwoners van de regio Vlaamse Ardennen-Dender een ruime
waaier aan cursussen, workshops, lezingen, … met de steun van de Vlaamse overheid en lokale
overheden. We geloven in een democratische, diverse en pluralistische samenleving.
De komende jaren leggen we de focus in de werking op de troeven van het platteland, duurzaamheidstransitie en het doorbreken van uitsluiting.

Samenwerking
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In Zottegem kenden we in het verleden een succesvolle samenwerking met onder andere de stadsbibliotheek, het samenwerkingsverband Route42, het HuisvandeMens, dienst cultuur, … Door onze
aanwezigheid in de stad zal het aantal samenwerkingspartners de komende jaren nog toenemen.
Op die manier kunnen we samen met Zottegemse organisaties bestaande succesverhalen herhalen en nieuwe projecten opzetten. We denken hierbij aan projecten als “Cultuur kleurt buiten de lijntjes”, “Filosoﬁsch terras”, cursussen rond nieuwe media, Babbelonië, …
Wilt u meer weten over vormingplus of over de genoemde projecten?
Surf naar www.vormingplus-vlad.be of kom eens langs: Sint-Annastraat 8.
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Gezocht: jongeren om mee te gaan op kamp in PZ Sint-franciscus
tijdens de paasvakantie en de zomermaanden organiseert Joka kampen voor jongeren in woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, psychiatrie en asielcentra. De jongeren (16+) leven een week in de voorziening, geven de bewoners extra aandacht en organiseren
animatieactiviteiten voor hen. Zo bezorgen ze de bewoners - en zichzelf - een weekje andere en onvergetelijke vakantie. Een ervaring om nooit te vergeten!
PZ Sint-Franciscus in Zottegem hecht veel belang aan een warme en persoonlijke omgeving voor
haar bewoners. Daarom besloot PZ Sint-Franciscus een Joka-kamp te laten plaatsvinden van 24 tot
29 juli. Er zijn nog steeds plaatsen om mee te gaan op dit unieke kamp!

Bent u tijdens de zomer op zoek naar vrijwilligerswerk in de zorgsector?
Doet u dit graag in groep samen met andere jongeren?
Dan is een Joka-kamp zeker iets voor u!
U vindt de volledige kampkalender en alle informatie terug op www.jokaweb.be. Schrijf u via de
website in en dan kan het aftellen naar de zomer beginnen! tot op kamp!
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Heeft u vragen over onze werking? Aarzel niet om ons te contacteren: Joka: Liefdadigheidstraat 39,
1200 Brussel - 02 248 10 42 - info@jokaweb.be
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redactie:

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

Werkten mee:

Betty Cosijn, Ine Debaene, Mathieu De Groote, 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)
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druk- en reclamewerving: nv Printor, Vandendriesschestraat 13, 9620 Zottegem
tel. 09 326 71 50; fax 09 326 71 61
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