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We zijn er in geslaagd een ambitieus meerjaren-
plan op te maken, waarbij fors wordt geïnvesteerd 
zonder de schuld te laten oplopen. We investeren 
de	komende	6	jaar	46	miljoen	euro,	zonder	naakte	
ontslagen bij het personeel en zonder te raken aan 
de	voornaamste	belastingtarieven.

Onze ambities zijn duidelijk: een levendige, aan-
trekkelijke, veilige, propere en sociale stad, ge-
stoeld op gezonde financiën met aandacht voor 
onze mooie deelgemeenten. We werken aan een 
stad	waar	mensen	graag	wonen,	werken,	waar	er	
ruimte	 is	 voor	 ontspanning,	 waar	 levenskwaliteit	
wordt	geboden,	en	waar	we	ons	 leefmilieu	en	de	
open	 ruimte	beschermen.	Deze	 ambities	 vertalen	
zich	 in	 een	 uitgebreid	 investeringspakket.	 U	 ver-
neemt er in deze brochure meer over in een inter-
view	met	onze	schepen	van	financiën,	Leen	Goos-
sens.

Ik wens u veel leesgenot en sta steeds ter beschik-
king	voor	vragen	en	suggesties.

Jenne De Potter
Burgemeester Zottegem

Voorwoord
Jenne De Potter
Burgemeester Zottegem

Beste	Zottegemnaar,	

Sta mij toe om jullie langs deze weg van harte 
een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2020 
toe te wensen, voor u, uw familie en al diegene 
die u dierbaar zijn. Ik wens jullie allen een jaar vol 
mooie	momenten,	warme	ontmoetingen	en	hech-
te	vriendschappen,	een	jaar	met	veel	hartelijkheid	
en	genegenheid.

Het stadsbestuur en de CD&V-fractie hebben de 
afgelopen maanden niet stilgezeten. Wij organi-
seerden,	samen	met	veel	enthousiaste	standhou-
ders,	 een	 erg	 succesvolle	 kerstmarkt,	 een	 druk	
bijgewoonde eerste stedelijke nieuwjaarsdrink 
waar	we	samen	het	glas	konden	heffen	op	2020,	
en	kenden	een	spetterende	carnavalsperiode.	Al-
lemaal momenten waarop we elkaar konden ont-
moeten en we konden vaststellen dat Zottegem-
naren graag genieten van het leven en van leven 
in	de	brouwerij.	Maar	dat	was	uiteraard	lang	niet	
het	enige.

Net voor de kerstvakantie finaliseerden wij het 
meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Dit 
document en de daarbij voorziene budgettaire 
middelen vormen de oranje visie en de concrete 
beleidsplannen die we de komende jaren wensen 
te	realiseren	in	onze	stad.	En	er	ligt	bijzonder	veel	
ambitie op de plank!

Dit ganse document hier toelichten zou ons te ver 
leiden.	 De	 mandatarissen	 en	 bestuursleden	 van	
CD&V geven u graag meer uitleg wanneer u concre-
te	vragen	zou	hebben,	maar	toch	geef	ik	graag	een	
aantal	belangrijke	krijtlijnen	mee.



CD&V nieuwjaarsreceptie 
met gastspreker Benjamin Dalle

Op	24	januari	vond	in	de	kapel	van	Triamant	Auno-
ve,	 naar	 jaarlijkse	 traditie,	 de	nieuwjaarsreceptie	
van	CD&V	Zottegem	plaats.	 De	burgemeester	 en	
mandatarissen klonken er samen met vele andere 
CD&V-leden	en	genodigden	op	het	nieuwe	jaar.
Na de toespraken van afdelingsvoorzitter Anne 
Coppens	en	Burgemeester	Jenne	De	Potter,	nam	
kersvers	Minister	van	Brussel,	Jeugd	&	Media	Ben-
jamin	 Dalle	 het	 woord.	 Vooral	 de	 open,	 warme	
positieve	 sfeer	 zijn	 hem	 bijgebleven.	 “Ik	 ben	 blij	
en vereerd om de gastspreker te mogen zijn op de 
nieuwjaarsreceptie	van	CD&V	Zottegem.	De	dyna-
miek en het optimisme die ik hier voel stellen mij 
hoopvol	 en	 enthousiast	 voor	 deze	 stad.	 Ik	 hoop	
dat 2020 een beter jaar mag worden voor de na-
tionale	politiek.	Met	minder	gekibbel	en	opnieuw	
de	wil	om	tot	akkoorden	te	komen.	Laat	2020	hét	
jaar zijn van die positieve politieke mentaliteit!”

De Warmste Wafel
De Warmste Week zorgde ook in Zottegem voor 
warme	 acties	 voor	 het	 goede	 doel.	 Ook	 CD&V	
droeg	-net	zoals	vorig	jaar-	zijn	steentje	bij.

Onze Warmste Wafel-actie vond plaats op 
30	 november	 op	 de	markt	 in	 Zottegem.	 Voorbij-
gangers konden zich tegoed doen aan warme 
wafels,	een	tas	chocomelk	of	een	Toria.	

Deze editie bracht 1500 euro op voor de Zotte-
gemse vzw STISA,	een	organisatie	die	speelgoed	
schenkt aan ernstig zieke kinderen die (noodge-
dwongen)	in	een	zorginstelling	dienen	te	verblijven.	

Wij hopen dat STISA tijdens deze eindejaarsperio-
de	met	onze	hulp	een	glimlach	heeft		kunnen	tove-
ren op heel wat kindergezichtjes! 



& “Wij zijn allemaal van Zottegem” is 
de titel van de meerjarenplanning 2020-
2025. Waarom die titel?
De titel van het meerjarenplan is identiek aan deze 
van het bestuursakkoord dat we bij het begin van 
deze	 legislatuur	 hebben	 afgesloten.	 Als	 stadsbe-
stuur	 willen	 we	mensen	 verbinden,	 tegenstellin-
gen	overstijgen,	kortom,	er	zijn	voor	iedereen.	Het	
meerjarenplan is de concrete uitwerking van de 
toen	gemaakte	afspraken,	aangevuld	met	sugges-
ties en noden die door de administratie werden 
naar	voren	geschoven.	

& Welke belangrijke investeringen wil 
Zottegem in deze legislatuur realiseren?
We	investeren	de	komende	zes	 jaar	bijna	47	mil-
joen	euro.	Dat	 is	een	groot	bedrag	voor	een	stad	
als	Zottegem.	Bijna	één	vierde	gaat	naar	de	bouw	
van	 de	 cultuursite	 (11,	 3	 miljoen),	 een	 project	
waarin	we	de	bouw	van	een	nieuwe	cultuurzaal,	
een nieuwe muziekacademie en ondergrondse 
parking	 combineren.	We	 willen	 zo	 snel	mogelijk	
de openbare verlichting omschakelen naar ener-
giezuinige	Led-verlichting,	een	investering	van	2,9	
miljoen.	 De	 restauratie	 van	 enkele	 beschermde	
gebouwen is ook gebudgetteerd: het Egmontkas-

teel	(2,7	miljoen),	de	beiaard	en	kerktoren	van	de	
dekenale	 kerk	 (630.000)	 en	het	Kasteel	 van	Brei-
velde	 (1	miljoen).	 Heel	 wat	middelen	 gaan	 naar	
de verbetering en heraanleg van de weginfra-
structuur: met onder andere de tweede fase van 
de	 stadskernvernieuwing	 (1,8	 miljoen),	 wegenis-
werken in combinatie met rioleringswerken voor 
de	Provinciebaan,	Molenkouter,	 Leeuwerikstraat,	
Pijperzele,	 Bontestraat	 in	 totaal	 voor	 meer	 dan	
11	miljoen	euro.	Voor	de	verhuis	van	het	Huis	van	
het	Kind	van	Erwetegem	naar	de	OCMW-campus	
wordt	1,8	miljoen	uitgetrokken.	Tenslotte	hebben	
we de nodige middelen voorzien om het sportsta-
dion	te	renoveren	(1	miljoen).

& Dat klinkt inderdaad ambitieus. Heeft 
Zottegem daar voldoende middelen 
voor?
Ja,	meer	zelfs:	het	 is	onze	ambitie	om	dit	 investe-
ringspakket uit te voeren zonder de schuld te laten 
oplopen.	 Dat	 is	 mogelijk	 enerzijds	 door	 de	 extra	
middelen die we van de Vlaamse regering gekregen 
hebben,	 anderzijds	 door	 verder	 te	 optimaliseren	
binnen	de	stad,	OCMW	en	AGB.	

Een krachtdadig en ambitieus  
beleid voor Zottegem
Leen Goossens
Schepen van Leefmilieu,  
Financiën, Landbouw, 
Groenbeheer en begraafplaatsen



Jean Luc De Noyette
Voorzitter CD&V Senioren Zottegem

45 senioren brachten een bedrijfsbezoek 
aan het Algemeen Ziekenhuis Sint Elisa-
beth in Zottegem. Zij werden ontvangen 
in het prachtig auditorium Prof. A. Prims 
door Algemeen Directeur Frank Verbeke 
die een interessant beeld schetste over 
het ontstaan en de werking van het zie-
kenhuis.

& Hoe en wanneer is het Algemeen  
Ziekenhuis Sint Elisabeth in Zottegem 
ontstaan? 
In	1938	werd	het	ziekenhuis	in	het	Egmontkasteel	
gesticht	 door	 Dokter	 Schotte	 uit	 Geraardsber-
gen,	gesteund	door	het	bisdom	Gent	en	de	zus-
ters	Franciscanessen.	Vandaag	is	het	uitgegroeid	
tot de grootste werkgever van de streek met een 
spoedafdeling	met	MUG-dienst,	meer	dan	100	ge-
neesheren,	 900	 personeelsleden,	 een	 capaciteit	
van	333	erkende	bedden	en	74	bedden	in	het	dag-
ziekenhuis.	Vandaag	werkt	het	AZ	Sint-Elisabeth	
ook samen met het Medisch Centrum in Brakel 
en	 heeft	 het	 samenwerkingsverbanden	 met	 UZ	
Gent,	AZ	St.	Lucas	Gent,	AZ	Glorieux	Ronse	en	het	

OLV	ziekenhuis	Aalst.	Sinds	2018	maakt	het	Zotte-
gems	ziekenhuis	ook	deel	uit	van	het	E17	zieken-
huisnetwerk.

& Welke diensten hebben jullie daar  
bezocht?
O.l.v	directeur	 Verbeke	 ,	 hoofdarts	Rudi	 Vossaert	
en hoofdapotheker Pieter Colman bezochten wij 
achtereenvolgens	het	dagziekenhuis,	het	keuken-
complex,	 de	 afdeling	 sterilisatie	 en	 de	 facilitaire	
diensten.	

Het	nieuw	dagziekenhuis,	slechts	enkele	jaren	in	
gebruik,	 heeft	 een	moderne	 en	 comfortabele	 uit-
straling.	Al	wie	een	kleine	ingreep	moet	ondergaan,	
krijgt er een warme menselijke ontvangst en een 
vlugge	medische	behandeling.	Een	paar	uren	later	
kan	elke	patiënt	het	dagziekenhuis	al	verlaten.

De afdeling sterilisatie is een heel bijzondere 
afdeling die nooit door buitenstaanders betreden 
mag	 worden.	 Wij	 kregen	 er	 uitleg	 over	 de	 wijze	
waarop	 alle	 medische	 instrumenten,	 groot	 en	

Leen Goossens
Schepen van Leefmilieu,  
Financiën, Landbouw, 
Groenbeheer en begraafplaatsen



klein,	na	gebruik	terug	zuiver	en	kiemvrij	verpakt	
worden.	Dit	 is	heel	belangrijk	want	bacteriën	zijn	
onzichtbaar en mogen in geen geval aanwezig 
blijven	op	medische	instrumenten.

In het facilitair gedeelte van het ziekenhuis staat 
een (voor leken bijna onbegrijpelijke) installatie 
van	 elektriciteit-,	 verwarming-,	 (drink)water-	 en	
zuivere luchtvoorzieningen voor het ganse zieken-
huis.	Heel	veel	aandacht	gaat	naar	het	onderhoud	
van alle zorgvuldig geïnstalleerde toestellen en 
pompen.	 De	werkkledijbedeling	 voor	 alle	 perso-
neelsleden	wordt	door	een	computer	gestuurd.

& Welke dienst heeft de meeste indruk 
achtergelaten?
De inrichting en werking van de ziekenhuis-
keuken	heeft	onze	senioren	positief	verbaasd.	

Zij mochten uitzonderlijk deze ruimte betreden 
en met eigen zintuigen vaststellen hoe alle aange-
voerde voedingsmiddelen met de grootste voor-

zichtigheid tegen bacteriologische besmetting 
worden	 bewaard	 en	 behandeld.	 Ze	 konden	 ook	
zien hoe na de diensturen alles kraaknet wordt 
achtergelaten.

& Hoe kijk je terug op dit bedrijfsbezoek?
Dit bedrijfsbezoek kreeg van onze senioren de 
grootste verwondering en tegelijk waardering 
voor alle geneesheren en personeelsleden die 
in	het	ziekenhuis	tewerkgesteld	worden.	Het	was	
ongetwijfeld heel verrijkend een kijkje te mogen 
nemen achter de muren en gesloten deuren van 
een	middelgroot	ziekenhuis.	

Alle aanwezige senioren werden na het bezoek 
nog	uitgenodigd	op	een	fijne	receptie.	

Vlnr.	senior	Lut	Stragier,	hoofdarts	Rudy	Vossaert,	senioren	Claudine	Placke	en	Roger	De	Middeleer,	algemeen	directeur	Frank	Verbeke,	

hoofdapotheker	Pieter	Colman	en	senior	Lydie	Haegeman
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& Er liggen plannen op tafel om de 
sociale dienstverlening in Zottegem te 
optimaliseren. Kan je ons hier wat meer 
over vertellen?
De bedoeling is om alle diensten van het OCMW te 
centraliseren op de site van het Woonzorgcentrum 
Egmont.
Dit	betekent	dat	het	Huis	van	het	kind	van	Erwete-
gem zal verhuizen naar de site van het woonzorg-
centrum.	 Daarnaast	 zal	 ook	 vzw	 Lichtpunt	 een	
plaats	krijgen	op	deze	site.

& Is er voldoende ruimte om alle sociale 
dienstverlening onder te brengen op de 
OCMW-site?’
Ja,	 de	 lokalen	 die	 leegstaan	 (	 deel	 van	 het	 oude	
rustoord) zullen worden ingericht als burelen voor 
de sociale dienst en daarnaast zullen de andere 
burelen	en	de	kapel	verbouwd	worden	om	het	Huis	
van	het	kind	en	Kind	en	Gezin	te	huisvesten.	Daar-
naast zal vzw Lichtpunt lokalen krijgen om een so-
ciale kruidenier uit te baten waar mensen die hulp 
nodig	hebben	voedingswaren	kunnen	verkrijgen.

Optimalisering sociale dienstverlening: 
centralisatie van alle OCMW-diensten 
op site woonzorgcentrum Egmont

Peter Vansintjan
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
Schepen van rechtswege

& Welke visie schuilt achter deze 
“verhuis”?
De	 site	 van	 het	 woonzorgcentrum	moet	 het	 “so-
ciale hart” worden van Zottegem: het hele pakket 
aan sociale dienstverlening op eenzelfde centrale 
plaats,	 goed	 bereikbaar	 voor	 iedereen.	 Door	 de	
buitenschoolse kinderopvang naast het Woonzorg-
centrum te plaatsen zullen de bewoners van het 
woonzorgcentrum de jonge kinderen zien spelen 
en	ravotten	en	dat	zorgt	voor	leven	in	de	brouwerij.	
Jong	en	oud,	samen	in	de	mooie	OCMW-tuin,	dat	
zal	vast	en	zeker	een	meerwaarde	zijn	.

& Hoe zit het met de timing van het 
project?’
Er	is	1,8	miljoen	voorzien	in	de	meerjarenbegroting	
om in 2020 en 2021 over te gaan tot de verbouwing 
van	de	bestaande	lokalen.	Hopelijk	kunnen	we	het	
huis	van	het	kind	verhuizen	eind	2021.



De afdeling CD&V Zottegem heeft nu ook 
voor de eerste maal een geleding Vrouw 
& Maatschappij, met Veerle De Smet als 
voorzitter. 

& Waar staat de geleding Vrouw & Maat-
schappij voor? 
Vrouw & maatschappij zet zich in voor een gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in 
alle	 politieke	 instellingen.	 Met	 vrouwen	 die	 we-
gen op het beleid kunnen we ervoor zorgen dat 
de bekommernissen van alle vrouwen aan bod 
komen	 in	 het	 politieke	 debat.	 Bovendien	 moet	
er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor  
gelijke kansen.	 Feitelijke	ongelijkheden	moeten	
zichtbaar	 en	bespreekbaar	worden,	 zowel	 in	 het	
gezin,	op	de	arbeidsmarkt	als	in	de	besluitvorming

Check de website en word lid! 
http://www.vrouwenmaatschappij.be/

& Welke zijn de jaarlijkse acties die uit-
gedragen worden door duizenden leden 
en sympathisanten zowel op nationaal, 
provinciaal als lokaal vlak? 
Wij concentreren ons op 3 speerpunten:  
pariteit (gelijke vertegenwoordiging van mannen 
en	vrouwen),	gender mainstreaming (gelijke kan-
sen in alle beleidsdomeinen) en empowerment  
(versterking	van	vrouwen	in	kwetsbare	posities).

Daarom houden wij jaarlijks een Witte Lintjes-
actie	tegen	geweld	op	vrouwen,	een	Zij-Blij-dag 
en Cravattendag	 .	 De	 Witte	 Lintjes-actie	 werd	
afgelopen jaar in november gehouden en had 
reeds	 veel	 bijval.	Op	Cravattendag,	 begin	maart,	
zal u opnieuw een aantal vrouwelijke CD&V-poli-
tica’s actie zien voeren aan het station van Zotte-
gem.	Natuurlijk	zijn	ook	mannelijke	supporters	en	 
actievoerders welkom!

Veerle  
De Smet



& Ann, je zit namens Zottegem in de 
Raad van Bestuur van ILvA. Onlangs ging 
het stadsbestuur akkoord met een nieuw 
voorstel voor de ophaling van gft- en res-
tafval. Wat houdt dat precies in? 
Ann:	Het	nieuwe	systeem	past	het	prinicipe	toe	van	
‘de	 vervuiler	 betaalt’.	 Je	 zult	 betalen	 volgens	 het	
gewicht en dus volgens de hoeveelheid afval die je 
produceert.	Concreet	zullen	de	gele	zakken	verdwij-
nen in de loop van 2021 en komen er containers in 

de	plaats.	De	containers	zullen	in	allerlei	formaten	
beschikbaar	zijn.	Je	betaalt	volgens	het	gewicht	en	
dus	volgens	de	hoeveelheid	afval	die	je	produceert.	
De kosten voor het inzamelen en verwerken van 
afval worden zo niet alleen op een correcte manier 
doorgerekend,	het	diftarsysteem	draagt	ook	bij	tot	
een bewuster gedrag om afval te sorteren en te ver-
mijden.	Want	wie	correct	sorteert	en	recycleert	zal	
minder	betalen.	
Ondertussen	is	Cyntia	Braems	er	komen	bijzitten.	

Maak kennis met Cyntia Braems en Ann De Smet



& Cyntia, jij bent al een hele tijd fractie-
leider voor CD&V in de gemeenteraad. 
Wat doet zo’n fractieleider eigenlijk pre-
cies?
Cyntia: Binnen de fractie worden de gemeentera-
den voorbereid en alle heikele punten uitgediscus-
sieerd.	De	fractieleider	zit	deze	vergaderingen	voor.	
De fractieleider is dus in de eerste plaats een voor-
zitter,	die	zorgt	dat	met	een	empathisch	leiderschap	
de	 neuzen	 in	 dezelfde	 richting	 staan.	 Daarnaast	
is	de	 fractieleider	ook	een	 soort	 talentenscout.	 In	
onze	partij	zit	heel	wat	talent.	Als	fractieleider	pro-
beer ik talent op te merken en deze talenten zullen 
vervolgens in een adviesraad die het best bij hun 
mogelijkheden	aansluit,	kunnen	zetelen.	De	derde	
en belangrijkste taak van de fractieleider is echter 
de spreekbuis te zijn van de CD&V-fractie op de ge-
meenteraad.

& Je bent ook sterk betrokken bij het 
thema sociale huisvesting? Hoe doet Zot-
tegem het op dat vlak? 
Cyntia: Zottegem voert een zeer evenwichtig be-
leid	op	vlak	van	sociale	huisvesting.	Volgens	de	nor-
men die in het verleden door de Vlaamse Regering 
werden	opgelegd,	 is	Zottegem	een	quasi	perfecte	
leerling.	 Er	 zullen	 echter	 steeds	 wachtlijsten	 zijn,	
dus we proberen ook in de toekomst op dit vlak een 
voorbeeldstad	te	zijn.	

& Bepaalde mensen hebben het moeilijk 
om op de arbeidsmarkt aan de bak te ko-
men. Dit is dan weer jouw core business, 
toch Ann?
Klopt!	 Daarin	 is	 Wijk-werken	 een	 schitterend	 ini-
tiatief.	Vroeger	stond	dat	bekend	als	het	PWA-sys-
teem.	 Het	 is	 een	 stelsel	 waarin	 werkzoekenden	

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk 
werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempeli-
ge	werkomgeving	dicht	bij	huis.	Wijk-werken	is	een	
projectvereniging.	Zottegem	is	samen	met	4	andere	
gemeenten	lid.	Als	Zottegems	vertegenwoordiger	in	
Wijk-werken zorg ik er mee voor dat mensen die het 
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt tewerkgesteld 
worden in concrete taken ten dienste van andere 
burgers.	 Voorbeelden	 daarvan	 zijn	 het	 doen	 van	
klusjes	in	de	tuin,	het	schoonmaken	van	grafzerken	
of	eenzame	ouderen	gezelschap	houden.

& Cyntia en Ann, jullie zijn al een hele tijd 
sterkhouders van onze partij. Wat zorgt 
ervoor dat jullie steeds kunnen blijven 
doorgaan?
Cyntia:	Het	is	voor	ons	een	enorme	eer	om	de	Zot-
tegemnaren te vertegenwoordigen in de gemeente-
raad.	We	vinden	het	belangrijk	dat	de	stem	van	de	
mensen gehoord wordt en dus is het zeer belangrijk 
om	naar	de	mensen	te	blijven	luisteren.	Vragen	of	
opmerkingen van burgers nemen we steeds zeer 
ter	 harte.	 Deze	 worden	 behandeld	 op	 onze	 frac-
tievergaderingen en weerklinken ook vaak op de 
gemeenteraad.
Ann: We moeten ook niet alleen luisteren naar de 
burgers.	Wanneer	er	meer	duidelijkheid	is	omtrent	
de	 specifieke	 vragen	 of	 opmerkingen	 is	 het	 min-
stens even belangrijk om feedback te geven aan 
de	burgers.	Mensen	moeten	weten	dat	er	met	hen	
rekening	wordt	gehouden.	Indien	er	in	de	toekomst	
vragen	of	opmerkingen	zijn,	staan	wij	daar	ten	allen	
tijde	voor	open.

& Hartelijk dank dames voor dit inter-
view. Wij blijven op jullie rekenen!

Maak kennis met Cyntia Braems en Ann De Smet



& Jullie zijn de oprichters van Pijkenzot 
vzw. Wat doen jullie precies?
Wij zijn eigenlijk een startend productiehuis voor 
musicals.	In	2017	kreeg	Elke	Moreels	het	idee	om,	
in	het	kader	van	het	Egmontjaar	in	2018,	een	mu-
sical te laten schrijven en opvoeren rond het leven 
van	Egmont.	Zo	ontstond	al	gauw	de	vzw	Pijkenzot,	
destijds met Barbara Cousy en Maarten Vansintjan 
als	sturende	krachten.	Sinds	2019	is	ook	Lien	Wat-
tez	mee	aan	het	producen	geslagen.	

Productiehuis Pijkenzot:   
een gek idee van 3 jonge Zottegemnaren

Het	was	van	bij	de	start	al	duidelijk	dat	het	een	gro-
te uitdaging ging worden die we zeer professioneel 
dienden	 aan	 te	 pakken.	 Samen	met	 een	 ervaren	
scenarist,	 componist	 en	 regisseur	werd	 vanaf	 nul	
het verhaal van Egmont en zijn familie in een ver-
haal	en	muziek	gegoten.	De	cast	van	voornamelijk	
lokale Zottegemse talenten werden in recordtem-
po	opgeleid	tot	professionele	musicalacteurs.

& Met succes? 
Met	enorm	succes!	In	februari	2018	ging	Egmont	-	
de	musical	in	première.	De	9	uitverkochte	zalen	in	
CC	Zoetegem	en	meer	dan	2700	bezoekers	liegen	er	
niet om: Zottegem omarmde het musicalgenre en 
genoot	van	onze	productie.	

& Zitten er nieuwe projecten in de pijplijn? 
Spoiler alert:	 ja,	en	tickets	zijn	nu	al	verkrijgbaar	
via	www.pijkenzot.be	!	We	zijn	dus	volop	aan	het	re-
peteren met een 25-koppige cast aan onze nieuw-
ste productie: Allemaal Flandrien - de musical. 
De première	is	op	21/02/2020	en	het	belooft	weer	
een leuke familiemusical te worden over een thema 
dat maar al te goed aansluit bij onze stad: de koers! 
Allemaal Flandrien - de musical neemt je mee naar 
de	wereld	van	afzien	en	uitblinken,	de	koers.	Laat	
je	mee	op	sleeptouw	nemen	door	het	peloton,	de	
toeschouwers	en	de	seingevers.	Een	verhaal	van	ri-
valiteit,	van	winnen	en	verliezen.	Laat	je	verrassen	
door dit zang- en dansspektakel dat je meeneemt 
naar	de	jaren	‘70	en	‘90.	Trek	dus	je	muzikale	koers-
broek aan en kom zeker kijken en luisteren! Aarzel 
dus	niet	en	koop	zeker	een	ticket.	

Alle	info	vind	je	via	www.pijkenzot.be	
en	www.cczoetegem.be	.
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DOE MEE EN WIN!
EEN GESCHENKMAND MET KOFFIE, THEE EN STREEKPRODUCTEN  
VAN KOFFIEBRANDERIJ HOORENS UIT SINT-MARIA-OUDENHOVE

Met de letters uit de gekleurde vakjes kan je het sleutelwoord	vormen	(tip:	Zottegems	industrieel).

Stuur het sleutelwoord via mail naar CDenVZottegem@outlook.be  
of via brief naar Anne Coppens, Oudenhovestraat 2, 9620 Sint-Maria-Oudenhove. 

GEGEVENS DEELNEMER (TE VERMELDEN IN MAIL OF BRIEF)

Voor- en familienaam  	...........................................................................................................................................................................................................................

Adres  	...........................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer  	...........................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres  	...........................................................................................................................................................................................................................

Oplossing vorige opgave: het sleutelwoord dat we zochten was “Lamoraal”. De winnaar is mevrouw De Meyer uit Bevegem

Reglement. Deelnemen kan tot 17 april 2020. De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen. De deelname is beperkt tot één 
deelname per persoon. De prijs is niet uitkeerbaar in speciën of omruilbaar. De prijs blijft na bericht drie maanden ter beschikking. De 
verwerking van de persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wet van 25 mei 2018. Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouders.

Horizontaal
2.	Vlaams	Minister	Brussel	Jeugd	&	Media
4.	Assisteert	de	priester
6.	Restaurant	in	Zottegem
8.	Schepper	van	David
11.	Zottegems	dialect	voor	“straks,	later”
12.	Vrouw	van	Socrates
13.	Voornaam	acteur	Daeseleire
14.Land	van	de	orang-oetans

Verticaal
1.	Hoofdstad	van	Mali
3.	Café	op	de	Heldenlaan
5.	Overleden	kunstenaar	in	2019
6.	Opening	kunsttentoonstelling
7.	Zanger	van	Bazart
9.	Auteur	Egmontmysterie
10.	Kattenras	zonder	staart



DE WEG VOORUIT
ZOTTEGEM

Zaterdag 21 maart 2020 van 18u tot 21u

Zondag 22 maart 2020 van 11u30 tot 14u

in feestzaal ‘Bevegemse Vijvers’

EETFESTIJN  
BURGEMEESTER  

SCHEPENEN  
EN MANDATARISSEN

Kaarten zijn te verkrijgen bij de burgemeester, schepenen, mandatarissen en 
CD&V-bestuursleden of via cdenvzottegem@gmail.com  - gsm 0479 38 36 01 

Volwassenen € 16
Kipfilet fine champagne

Vispannetje
Vegetarische lasagne

Kinderen € 8
Balletjes in tomatensaus 


