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Is het glas halfvol of halfleeg?
Afgelopen	zomer	zat	ik	met	een	vriendin	op	een	Zottegems	
zomerterras	gezellig	van	een	glaasje	witte	wijn	te	nippen.	
Plots	 vraagt	 ze	 of	 ik	 eerder	 een	 ‘het-glas-is-halfvol-per-
soon’	 dan	 wel	 een	 ‘het-glas-is-halfleeg-persoon’	 ben.	
“Misschien	eerder	een	‘het-glas-is-halfvol-persoon’	zei	 ik,	
bedenkend	dat	ik	eerder	een	optimist	ben.	Daarop	zei	ze	
dat	optimistische	personen	doorgaans	gelukkiger	zijn.	
Maak je geluk zelf?
Maar	wat	 is	 ‘gelukkig	 zijn’?	 Uit	 het	 Nationaal	 Gelukson-
derzoek	van	de	universiteit	van	Gent	(2019)	blijkt	dat	60%	
van	onze	tevredenheid	maakbaar	is,	dat	we	er	met	andere	
woorden	zelf	kunnen	voor	zorgen.	De	overige	40%	vloeit	
voort	uit	aangeboren	genetische	eigenschappen,	waar	we	
weinig	aan	kunnen	veranderen.	Goede	sociale	relaties,	te-
vredenheid	met	onze	gezondheid	en	onze	financiële	situ-
atie	tonen	het	sterkste	verband	met	ons	geluk.	
Of is er meer nodig?
Maar	gelukkig	zijn	blijkt	veel	meer	dan	een	persoonlijk	
streven.	Ook	het	beleid,	de	werkgevers,	het	onderwijs	en	
de	media	kunnen	een	belangrijke	bijdrage	 leveren	aan	
ons	maatschappelijk	geluk,	zo	blijkt	uit	het	onderzoek.	
En	 daar	moeten	 onze	 politici	 voor	 zorgen,	 op	 alle	 be-
leidsniveaus.
CD&V wil werk maken van gelukkige inwoners
In Zottegem willen we onze inwoners centraal stellen en 
zorgen	voor	een	gezonde	woon-,	leef-	en	werkomgeving.	
Daarom	blijven	we	inzetten	op	groene	mobiliteit	en	vei-
lige	fiets-	en	wandelpaden.	Ook	de	lokale	economie	en	
haar	ondernemers	die	zorgen	voor	werk	in	eigen	streek	
moeten	 verder	 ondersteund	worden.	 Verder	 willen	 we	
sociale	 relaties	stimuleren	door	muziek-,	 sport-	en	cul-
tuurverenigingen	te	ondersteunen,	door	te	investeren	in	
nieuwe	infrastructuur	en	door	evenementen	te	organise-
ren waar de Zottegemnaren elkaar kunnen ontmoeten.

Ik	trek	mijn	loopschoenen	aan	voor	een	toertje	en	zing	
in	gedachten	het	liedje	“Gelukkig	zijn”	van	Raymond	Van	
Het Groenewoud.
Gelukkig	zijn	/	Daarvoor	wil	ik	alles	geven	/	Weg	wat	te-
veel	is	/	Geen	stress	aan	mijn	lijf	/	Gelukkig	zijn

Anne Coppens
coppensanne@hotmail.com

Via	 deze	 periodieke	 nieuwsbrief	 wil	 CD&V	 Zottegem	 u	
graag	informeren	over	haar	engagement,	
haar	activiteiten	en	haar	realisaties	in	Zottegem.

Anne Coppens
Voorzitter CD&V Zottegem

Gelukkig zijn



Oost-Vlaanderens Mooiste 
en de ontwikkeling van een cultuursite. 
Zottegem is een stad met ambitie!

CD&V Op 31 augustus en 1 september ging de 3de edi-
tie van Oost-Vlaanderens-Mooiste door. Wat stond er 
allemaal op het programma?
Oost-Vlaanderens	 Mooiste	 zet	 Zottegem	 echt	 op	 de	 kaart.	
Het	concept	komt	overgewaaid	uit	Roeselare,	waar	het	eve-
nement	uitgegroeide	tot	een	succesvolle	vierdaagse.	We	pro-
fi	leren	ons	hiermee	als	wandel	en	fi	etsstad.	Onze	authentieke	
Vlaamse	Ardennen	zijn	tot	ver	buiten	de	landsgrenzen	bekend	
voor	 hun	 uitdagende	 fi	etslandschappen	 en	 natuurlijk	 kun	
je	 hier	 ook	prachtige	wandelingen	maken	 in	 het	 groen.	Met	
Oost-Vlaanderens Mooiste tonen we de deelnemers letterlijk 
de	mooiste	plekjes	van	onze	stad	en	omgeving.	Een	omgeving	
die we als stadsbestuur uiteraard koesteren en willen bescher-
men.	Daarom	vinden	we	het	belangrijk	dat	dit	groene	event	
ook	een	duurzaam	event	is.	Ik	ben	dan	ook	blij	dat	we	tijdens	
Oost-Vlaanderens	 Mooiste	 voor	 het	 eerst	 met	 onze	 recent	
geleverde	 herbruikbare	 bekers	 konden	 werken.	 Oost-Vlaan-
derens	 Mooiste	 is	 daarenboven	 ook	 een	 unieke,	 sportieve	
samenwerking tussen stad Zottegem, drie lokale wielertoe-
ristenclubs	(WTC	Leeuwergem,	WTC	De	Hert	en	WTC	Erwete-
gem),	Sportakern	Zottegem	en	Wandelclub	Egmont	die	ik	van	
harte	wens	te	danken	voor	hun	inzet	en	medewerking.	Zonder	
die	vrijwilligers	en	de	inbreng	van	lokale	sponsors	zou	het	niet	
mogelijk	zijn	dergelijk	evenement	te	ontplooien

Interview met Jenne De Potter, 
Burgemeester

CD&V Heeft  u als een van de sportiefste burgemees-
ters van Vlaanderen ook deelgenomen?
Als	wielerliefhebber	en	fervent	fi	etser	heb	ik	uiteraard	ook	
deelgenomen. Deze keer met de mountainbike en ik moet 
zeggen	dat	 ik	onder	de	 indruk	was	van	het	MTB-parcours	
dat	 3	 jonge	 Zottegemnaren	 voor	 ons	 hebben	 uitgewerkt.	
Ook	zij	verdienen	mijn	dank	en	waardering.

CD&V Kan u ons de laatste stand van zaken meegeven 
over de bouw van de Cultuurzaal?
De	bouw	van	een	nieuw	cultuurcentrum,	een	nieuwe	acade-
mie	voor	muziek,	woord	en	dans	en	een	ondergrondse	par-
king	 is	één	van	de	absolute	prioriteiten	 in	deze	 legislatuur.	
Een	volgende	stap	in	de	procedure	wordt	nu	gezet	door	het	
Ruimtelijk	 Uitvoeringsplan	 (RUP)	 van	 de	 Sanitary-site	 voor	
te	bereiden.	Omdat	de	huidige	bestemming	van	het	terrein	
naast	 Sanitary	 ruimte	 voorzag	 voor	 sociale	 huisvesting,	
moet	door	de	stad	een	nieuw	RUP	worden	opgemaakt.	Na	
het	goedkeuren	van	de	startnota	gaat	het	RUP	nu	in	eerste	
raadpleging.	Later	volgt	er	een	openbaar	onderzoek	waarbij	
een	tweede	maal	bezwaren	of	opmerkingen	kunnen	worden	
meegeven.	Op	basis	van	het	RUP	wordt	uiteindelijk	de	bouw-
vergunning	aangevraagd.	Na	heronderhandelingen	met	de	
eigenaars	bereikten	we	een	akkoord	over	de	verlenging	van	
het	huurcontract	van	de	Rhetorica	en	Foyer	tot	30	juni	2025.	
Zo	verzekeren	we	dat	CC	Zoetegem	en	de	lokale	verenigin-
gen	 hun	 cultuuraanbod	 kunnen	 blijven	 voortzetten	 in	 het	
vertrouwde,	 charmante	 stadstheater	 tijdens	 de	 bouw	 van	
de	nieuwe	cultuurzaal	en	stedelijke	academie	voor	muziek,	
woord	en	dans	op	de	Sanitarysite.

CD&V Fijn om te horen dat Zottegem zowel sportief 
als cultureel op de kaart wordt gezet!



CD&V  Het laatste jaar is “het klimaat” niet uit het 
nieuws geweest en het lijkt erop dat dit onderwerp 
nog steeds bovenaan de agenda zal staan van onze 
beleidsmakers. Terecht?
Zeker	 en	 vast.	 Kijk	 naar	 de	 grillige	 weerverschijnselen	
van	de	afgelopen	zomermaanden	en	je	begrijpt	meteen	
waarom	er	ingezet	moet	worden	op	klimaat.	Ook	in	Zot-
tegem	zijn	we	dat	van	plan.	In	het	verleden	werd	een	kli-
maatactieplan	opgemaakt	om	de	CO2	uitstoot	drastisch	
te	verminderen.	Nu	gaan	we	een	heleboel	van	die	acties	
concreet	uitvoeren.	Binnenkort	 richten	we	ook	een	kli-
maatraad	 op	waarin	 geïnteresseerde	 burgers	 hun	me-
ning	over	de	klimaatonderwerpen	zullen	kunnen	geven.

CD&V  Welke initiatieven onderneemt Zottegem om 
onze ecologische voetafdruk in te krimpen?
We	 hebben	 als	 stad	 al	 zonnepanelen	 geplaatst,	 oude	
mazoutketels	 vervangen	 door	 hoogrendementsketels,	
we	 schakelen	 de	 straatverlichting	 geleidelijk	 om	 naar	
LED-verlichting,	er	is	een	project	lopende	om	twee	elek-
trische deelwagens aan de inwoners ter beschikking te 
stellen.	We	hebben	2	elektrische	fi	etsen	en	een	speede-
lek	aangekocht	om	het	personeel	aan	te	moedigen	korte	
dienstverplaatsingen	met	de	fi	ets	 te	maken.	 Van	auto-
vrije	zondag	maken	we	gebruik	om	de	burgers	te	 laten	
stilstaan	bij	hun	autogebruik.	Heel	recent	werden	5.000	
herbruikbare	 bekers	 aangekocht	 om	 de	 plastiek	 afval-
berg	 te	 verminderen.	 En	 binnenkort	 volgen	 nog	 meer	
initiatieven.

CD&V  De stad investeert in heel wat initiatieven. 
Hoe kunnen de Zottegemnaren zelf bijdragen aan 
een schonere en meer duurzame leefomgeving?

Kleine	bijdrages	kunnen	een	wereld	van	verschil	vormen.	
Denk	bijvoorbeeld.	aan	het	 zwerfvuilvrij	houden	van	 je	
buurt.	 Of	 het	 verwijderen	 van	 onkruid	 voor	 je	 eigen	
stoep.	 Recent	 werd	 ik	 op	 dat	 vlak	 aangenaam	 verrast	
door een Zottegems horeca-uitbater. Die stuurde me en-
kele	foto’s	door	van	een	Zottegems	verlaten	plekje	dat	hij	
eigenhandig	onkruidvrij	had	gemaakt.	Een	topinitiatief!

En hoe zit het met ons klimaat?
Onze stad blijft  niet bij de pakken 
zitten.
Interview met Leen Goossens, 
Schepen van fi nanciën & leefmilieu

Leen	Goossens,	Schepen	van	fi	nanciën	&	leefmilieu



Spelen, leren en techniek: 
Zottegem investeert in een aantal 
prachtige initiatieven.
Interview met Lieselotte De Roover, 
Schepen van jeugd, onderwijs & cultuur

CD&V  Het stadsbestuur heeft  een actieplan op 
poten gezet om de Zottegemse speelpleinen te 
verbeteren. Dat van Bevegem is alvast prachtig 
vernieuwd. Wat zijn de troeven van dit mooi ver-
nieuwde speelplein?
Op	het	nieuwe	speelplein	is	er	voor	ieder	wat	wils.	Er	zijn	
drie	toestellen	voorzien	voor	de	allerjongsten,	een	groot	
spinnenweb	 voor	 de	 oudere	 kinderen	 en	 een	 familie-
schommel.	Daarnaast	ligt	er	ook	nog	een	voetbalplein-
tje.	Het	speelplein	is	ideaal	gelegen	in	een	woonwijk	met	
veel	jonge	gezinnen,	dicht	bij	het	centrum	en	bovendien	
is	het	speelplein	vlot	bereikbaar	te	voet,	per	fi	ets	of	met	
de	wagen.	Een	ideale	ontmoetingsplaats	dus	voor	klein	
en groot.

CD&V  De Vlaamse arbeidsmarkt kampt met een 
structureel tekort aan technische en wetenschap-
pelijke profi elen. Hoe kan Zottegem er mee voor 
zorgen dat kinderen op jonge leeft ijd geïnteres-
seerd raken in techniek?
Er	 lopen	 hierrond	 momenteel	 twee	 nieuwe	 projecten	
in Zottegem. Het eerste is CoderDojo, waarbij kinderen 
en	jongeren	tussen	7	en	18	jaar	leren	programmeren.	Ze	
kunnen	hun	creativiteit	 loslaten	op	een	videospel,	 een	
website	of	een	 robot.	Enkele	geëngageerde	ouders	die	
zelf	thuis	zijn	in	ICT	en	programmeren,	zetten	de	schou-
ders	 onder	 dit	 initiatief.	 Het	 is	 een	 enorm	 succes	 en	
helemaal	gratis!	Dit	gaat	1x	per	maand	door	 in	de	bib,	
waarbij	de	kinderen	en	 jongeren	de	nodige	vaardighe-
den onder begeleiding kunnen aanleren.

CD&V  Dat klinkt spannend. Ja had het over twee 
initiatieven. Welk project werd nog gelanceerd? 
Het	 tweede	project	 is	 de	Techniekacademie.	Dit	 initia-
tief	betrekt	kinderen	van	10	tot	12	 jaar	op	unieke	wijze	
bij	 techniek	 en	 technologie	 (STEM)	 en	 gaat	 uit	 van	 de	
stad	Zottegem	en	Hogeschool	VIVES.	De	volledige	reeks	
bestaat	 uit	 12	 workshops	 tussen	 18	 september	 en	 11	
december	 2019	 op	woensdagnamiddag	 van	 13u30	 tot	
15u30	of	van	16u00	tot	18u00.	Vanaf	dan	gaan	we	met	2x	
20	kinderen	uit	de	stad	aan	de	slag	rond	technische	to-
pics.	In	12	sessies	van	2	uur	brengen	we	jongeren	op	een	
creatieve	manier	 in	contact	met	chemie,	hout,	metaal,	
kunststof,	elektriciteit,	bouw,	informatica/robotica.	Deze	
workshops	gaan	door	in	het	PTI	van	Zottegem.	Zit	je	in	
het	vijfde	of	zesde	leerjaar?	Ben	je	graag	creatief	bezig?	
Kriebelt	het	om	zelf	van	alles	te	maken?	Dan	is	de	Tech-
niekacademie	van	Zottegem	ideaal	voor	jou.

Voor	meer	informatie	zie	
http://zottegem.coderdojobelgium.be/
http://techniekacademie-zottegem.be/

Lieselotte	De	Roover,	Schepen	van	jeugd,	onderwijs	&	cultuur



CD&V  Begin 2019 werd binnen het OCMW het Bij-
zonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) opge-
richt. Wat zijn de taken van het BCSD?
Het	 Bijzonder	 Comité	 is	 bevoegd	 voor	 het	 toekennen	
van	 steun	 aan	 mensen	 die	 geen	 bestaansmiddelen	
meer	hebben.	Het	kan	gaan	over	het	toekennen	van	het	
leefl	oon,	 verwarmingstoelagen,	 terugbetaling	 van	 me-
dische	kosten	of	het	voorschieten	van	huurwaarborgen.	
Deze	mensen	worden	ook	vaak	verder	opgevolgd	door	
een	maatschappelijk	werker	van	de	Sociale	Dienst	van	
ons	OCMW	om	te	beletten	dat	er	te	veel	schulden	aan-
gegaan worden en men zo in een uitzichtloze situatie 
terecht zou komen. Onze Sociale Dienst begeleidt mo-
menteel	bijna	500	gezinnen	in	Zottegem.

CD&V  Wie zetelt in het BCSD?
Het	Bijzonder	Comité	is	samengesteld	uit	vertegenwoor-
digers	van	de	politiek	partijen	die	zetelen	in	de	gemeen-
te-	en	OCMW-raad.	Zo	zetelen	er	twee	vertegenwoordi-
gers	van	CD&V	(Frederik	Deputter	en	Claudine	Placke)	 ,	
twee	van	N-VA,	 twee	van	sp.a	en	 telkens	één	vertegen-
woordiger	 van	Open	 VLD	 en	Groen	 in	 het	 Comité.	 Het	
Comité	wordt	door	mij	 als	 schepen	 van	Sociale	Zaken	
voorgezeten.

CD&V  Hoe worden de dossiers voorbereid?
De	 Sociale	 Dienst	 van	 het	 OCMW	 bereidt	 de	 dossiers	
voor.	Dit	varieert	tussen	de	80	en	100	dossiers	per	maand.	
Hierbij	wordt	elke	vraag	tot	tussenkomst	van	het	OCMW	
door	 een	maatschappelijk	 werker	 zeer	 grondig	 onder-
zocht	via	een	analyse	van	de	fi	nanciële	toestand	van	de	
aanvrager,	 door	 huisbezoeken	 en	 diverse	 gesprekken.	
Nadien	zal	de	maatschappelijk	werker	het	dossier	voor-

leggen aan het Bijzonder Comité. Elke maand komt het 
BCSD	samen	en	neemt	het	een	beslissing	in	het	voorge-
stelde	dossier.	 In	hoogdringende	gevallen	kan	de	voor-
zitter	van	het	Comité	ook	beslissen	 tot	dringende	hulp	
wanneer er zich mensen aandienen die werkelijk geen 
euro	meer	 hebben	 om	 eten	 te	 kopen	 voor	 hun	 gezin.	
Deze dringende beslissingen worden nadien door het 
Bijzonder Comité bekrachtigd.

CD&V  Hartelijk dank Peter voor deze verhelderen-
de toelichting.

Interview met Peter Vansintjan, 
Schepen van sociale zaken

Het Bijzonder Comité voor de 
Sociale dienst: steun voor mensen 
die het broodnodig hebben.

Lieselotte	De	Roover,	Schepen	van	jeugd,	onderwijs	&	cultuur



 

Zottegemnaar in de kijker: 
Joris Torrekens

Joris Torrekens is een bekend figuur in Zotte-
gem. Hij werkt niet alleen voor een energiebe-
drijf, hij is ook zelf één brok energie en dat kan 
alleen maar vanuit een oprecht engagement, in 
zijn job, bij De Platte Choco’s, als voorzitter van 
het feestcomité Montmartre, als bestuurslid bij 
CD&V en als inwoner van Zottegem. Een gesprek.

CD&V  Vertel eens voor zij die het gemist hebben, 
wat viel er deze zomer te beleven in Zottegem?
Dat	is	een	moeilijke	vraag	omdat	ik	in	mijn	opsomming	
misschien	toch	een	aantal	evenementen	dreig	te	verge-
ten.	Maar	 laat	 ik	 starten	met	 de	 evenementen	waar	 ik	
zelf	actief	aan	heb	meegewerkt:	de	Sinksenkermis,	More	
Blues,	Egmont	Rock,	Jazz	at	the	Bib,	de	Parkconcerten,	
de	opendeurdag	van	Click-Track	(muziekschool	&	shop	
in	Hemelveerdegem)	en	de	Zomerkermis.	Als	voorzitter	
van	het	Montmartre	Comité	heb	 ik	ook	dit	 jaar	 samen	
met	een	aantal	vaste	medewerkers	dit	driedaags	event	
op	poten	gezet.	De	Montmartrefeesten	zijn	een	traditie	
in	 de	wijk	 rond	 het	Montmartreplein	 in	 Zottegem.	Het	
feest	werd	voor	een	eerste	keer	georganiseerd	 in	1922,	
ter	 gelegenheid	 van	het	 honderdjarige	bestaan	 van	de	
Sint-Annakapel.	En	tradities	zijn	er	om	in	ere	houden!	En	

dan	heb	je	nog	tal	van	andere	evenementen	zoals	Rock	
Zottegem,	Dance	Division	,	de	jaarlijkse	braderie	en	een	
van	mijn	 nieuwe	 favorieten	 BOMBELBAS.	 Ongetwijfeld	
ben	ik	er	nog	een	paar	vergeten	maar	deze	opsomming	
toont	toch	aan	dat	Zottegem	leeft.

CD&V  Waarom zijn dit soort evenementen belang-
rijk voor Zottegem en haar inwoners?
Deze	evenementen	zorgen	ervoor	dat	de	 inwoners	van	
Zottegem	 de	mogelijkheid	 krijgen	 om	met	 elkaar	 per-
soonlijk in contact te komen. In de huidige digitale we-
reld	verlopen	contacten	dikwijls	vanachter	een	scherm	
waarbij	 veel	 emotie	 en	 empathie	 verloren	 gaat.	 Wat	
mij	betreft	gaat	er	niets	boven	een	persoonlijk	gesprek,	
face-to-face	met	één	of	meerdere	personen,	waarbij	 je	
rekening	kan	houden	met	de	gemoedstoestand	van	 ,je	
gesprekspartner(s)	en		de	omgeving	of	context	waarbin-
nen	het	gesprek	plaatsvindt.

CD&V  Vele initiatieven kunnen enkel overleven 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Wat moti-
veert hen om door te gaan?
Ongetwijfeld	de	samenhorigheid	van	de	vrijwilligers.	 In	
groep	kan	elke	persoon	het	beste	van	zichzelf	tonen.	Van	
groot	belang	hierbij	is		dat	vooral	de	goede	ideeën	en	de	
inzet	van	elke	vrijwilliger	wordt	benadrukt	en	geappre-
cieerd.	En	dat	kan	het	best	via	persoonlijke	contacten.	
De	laatste	jaren	stoor	ik	mij	vooral	aan	het	negativisme	
op	sociale	media.	Geen	enkel	 initiatief	 lijkt	gevrijwaard	
van	azijnpissers	die	hun	ongenoegen	uiten	over	een	eve-
nement,	maar	zelf	zie	je	ze	niet	in	het	straatbeeld.	Voor	
deze	mensen	heb	ik	maar	één	boodschap:	Kom	buiten	
en	GENIET	van	elkaar!

Joris Torrekens
Zottegemnaar, bestuurslid CD&V,  
creatieve duizendpoot en nog veel meer



CD&V  Welke evenementen staan er nog op de agen-
da die geen enkele Zottegemnaar mag missen?
Na	de	 drukke	 zomerevenementen	 kan	 je	 natuurlijk	 de	
rijk	gevulde	kalender	van	CC	ZOETEGEM	raadplegen.	Dit	
team	slaagt	er	telkens	in	om	een	fantastisch	gevarieerd	
programma	op	te	stellen.	En	na	het	succes	van	vorig	jaar,	
steek	ik	graag	opnieuw	een	handje	toe	op	de	verschillen-
de	Jazz	Café	events	in	Zottegem.	

Noteer	 alvast	 in	 jullie	 agenda:	 12/9	 Cocoon,	 10/10	 
’t	Oud	Kelderken,	14/11	Restaurant	Werner,	12/12	In	den	
groenen	Hond,	 12/02/2020	 Restaurant	 de	 Ké	 en	 13/03	
Meileken.

CD&V  Bedankt Joris en tot op één van de volgende 
events!

Joris Torrekens
Zottegemnaar, bestuurslid CD&V,  
creatieve duizendpoot en nog veel meer



CD&V  Onze stad ondertekende het charter voor een 
gezonde gemeente voor de periode 2019-2024. Wat 
houdt dat charter in?
Met	de	ondertekening	van	dit	charter	engageert	Zotte-
gem	zich	om	verder	werk	te	maken	van	een	structureel	
preventief	 gezondheidsbeleid	 op	 maat	 van	 de	 Zotte-
gemnaar.	Naast	de	traditionele	fysieke	gezondheid,	gaat	
onze	aandacht	ook	naar	de	psychische	gezondheid	en	
het	sociaal	welbevinden.	De	bedoeling	 is	om	 in	de	ko-
mende	periode	een	groeimeter	samen	te	stellen,	opdat	
Zottegem de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen kan 
realiseren.	Als	gekende	projecten	binnen	onze	stad	ken-
nen	 jullie	wellicht	al	de	 ‘10	000	stappen-actie’,	 ‘het	be-
volkingsonderzoek	 Baarmoederhalskankerscreening’	
en	de	actie	‘Generatie	Rookvrij’,	waarbij	jongeren	bewust	
worden	gemaakt	van	de	gezondheidsschade	bij	roken.

CD&V  Wat zal jouw persoonlijke inbreng in dit be-
langrijke project zijn?
Gezien	 mijn	 professionele	 achtergrond	 in	 de	 gezond-
heidssector	 (personal	 health	 trainer,	 expert	 in	 gezond-
heidspromotie	 en	 projectmanager	 van	 Residentie	 Van	
Der	Donckt),	 ligt	dit	 thema	mij	bijzonder	nauw	aan	het	
hart.	We	moeten	de	gezondheid	en	het	geluk	van	iedere	
Zottegemnaar	bevorderen.	Ik	wil	mij	daar	echt	volledig	
voor	 inzetten!	 Als	 echte	 verbinder	 wil	 ik	 een	 gezond-
heidsrefl	ex	creëren	in	alle	beleidsdomeinen	van	de	stad.	
Samenwerken	is	de	sleutel!	Dat	gaat	van	sport,	mobili-
teit	en	onderwijs	tot	het	creëren	van	ruimte	in	het	Meer-
jarenplan.	Met	het	engagement	van	het	Charter	Gezonde	
Gemeente	 zet	 Zottegem	 het	 gezondheidsbeleid	 op	 de	
lokale	agenda	van	de	stad.		Een	goede	gezondheid,	dat	
wensen we elkaar graag toe!

CD&V  Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk! Ook 
voor jou een goede gezondheid en succes met het 
project!

vlnr:	Cyntia	Braems,	Jenne	De	Potter		(bron:	HLN	Frank	Eeckhout)

“Gezonde burgers 
in een gezond Zottegem”
Interview met Cyntia Braems, 
gemeenteraadslid en fractieleider voor CD&V



Najaarsactiviteiten CD&V-senioren

Maandag 14 oktober 2019 om 14 uur
in	zaal	Meileken,	Stationsplein:	
Voordracht	door	Prof.	L	Van	Depoele	over	de	Brexit.	Dit	
wordt	ongetwijfeld	een	interessante	lezing	aangezien	er	
op	31	oktober	een	defi	nitieve	beslissing	rond	de	Brexit	
moet genomen worden.

Onze afdelingen:

CD&V Zottegem
Voorzitster:	Anne	Coppens
coppensanne@hotmail.com

CD&V Senioren
Voorzitter:	Jean	Luc	De	Noyette
jldenoyette@hotmail.com

CD&V Jongeren
Voorzitter:	Robin	De	Cubber
robin.decubber@gmail.com

Vrouw en Maatschappij
Voorzitster:	Veerle	De	Smet
veerledsm@gmail.com

Maandag 18 november 2019 om 19 uur
Bedrijfsbezoek	aan	het	Algemeen	Ziekenhuis	Sint-Elisa-
beth	te	Zottegem	met	verwelkoming	en	bezoek	met	uit-
voerige	uitleg	aan	een	drietal	afdelingen.	Een	heel	con-
crete manier om kennis te maken met de binnenkant 
van	het	ziekenhuis.

vlnr:	Cyntia	Braems,	Jenne	De	Potter		(bron:	HLN	Frank	Eeckhout)



1 2

4

75

8

10

11 12

13

9

3

6

DOE MEE EN WIN!
EEN APERITIEF MET HAPJE VOOR 2 PERSONEN  
IN HET NIEUWE EN SFEERVOL EETCAFÉ MARGRIET TE ZOTTEGEM, ZAVEL 21. 21.

Horizontaal
1.	Zijstraat	Meerlaan
4.	Domein	in	Grotenberge
5.	Heldenlaan	nu
8.	Tweede	schepen
11.	Strijpen
13.	Jeugdcafé

Verticaal
2.	Lokaal	biertje
3.	Nieuw	park
6.	Tearoom	en	nar
7. Beek in Velzeke
9.	Administratief	centrum
10.	Gewezen	krantje
12.	Graaf	van	Zottegem

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

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

Reglement. Deelnemen kan tot 31 oktober 2019. 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.


