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N-VA-bestuurslid Kurt Staelens getuigt: 
“Corona kan je kraken” 
Zottegemnaar en  
N-VA-bestuurslid Kurt 
Staelens (48) raakte in 
april besmet met het  
coronavirus. Hij lag 
twaalf dagen in coma en 
is nog steeds bezig aan 
een moeizame revalida-
tie. Kurt weet als geen 
ander welke enorme 
impact het virus op je 
lichaam kan hebben.

Kurt kreeg het virus eind april te pakken, 
vermoedelijk via zijn echtgenote, die als 
zorgkundige in een woonzorgcentrum 
werkt. “Het begon met lichte koorts die 
maar niet wou zakken. Ik belandde in 
het ziekenhuis met een dubbele longont-
steking. Ik lag twaalf dagen in coma en 
verbleef in totaal anderhalve maand in 
het ziekenhuis. Na mijn ontslag woog ik 
twintig kilogram lichter en was ik een 
wrak”. Tot overmaat van ramp kreeg Kurt 
te horen dat het virus zijn nieren had 
aangetast, met nierdialyse en een streng 
dieet tot gevolg. “Die dialyse zuigt mij 
volledig leeg waardoor ik heel vermoeid 
ben. Wanneer ik weer kan gaan werken is 
nog een vraagteken”, mijmert hij.

Respecteer de regels

Terwijl Kurt nog elke dag de gevol-
gen van het coronavirus aan den lijve 
ondervindt, ergert hij zich mateloos aan 
de beelden van feestende jongeren en 
van mensen die de coronaregels aan hun 
laars lappen. “Zoveel onvoorzichtigheid 
maakt me kwaad. Het is een kaakslag 
voor de vele mensen die dagelijks de 
strijd met het virus aangaan. Ik roep 
iedereen met aandrang op om zich aan 
de voorschriften te houden en zoveel 
mogelijk een mondmasker te dragen. 
Zelf ga ik niet meer buiten zonder. Doe 
het niet alleen voor jezelf, maar ook uit 
respect voor de zorgverleners en de an-
dere patiënten. Een kleine moeite, niet?”

Beste Zottegemnaren
We leven in bewogen tijden. De coronacri-
sis heeft een impact op ieder van ons. De 
geschiedenis leert ons dat Vlamingen na 
elke tegenslag steeds weer opstaan. Omdat 
we koppig volhouden, veerkrachtig zijn en 
ons doel nooit uit het oog verliezen.

Heel wat Zottegemnaren zijn ingegaan op 
ons aanbod van een gratis leeuwenvlag. 
Op onze Vlaamse feestdag kleurde Zotte-
gem geler dan ooit. Er waren zelfs te wei-
nig gele rozen om iedereen die de leeuw 
had gehangen te bedanken. Steeds meer 
Zottegemnaren dragen Vlaanderen een 
warm hart toe en zijn niet bang om kleur 
te bekennen. Dat is fijn om te zien.
 
Het toont aan dat de Zottegemnaar de 
nieuwe stijl van besturen in Zottegem, 
die mede de verdienste is van de N-VA, 
bijzonder waardeert. Meer en meer 
mensen beseffen ook dat er dringend 
gesleuteld moet worden aan de complexe 
structuur van dit land. 

Houd het veilig en blijf gezond.

Eetfestijn zaterdag 10 en zondag 11 oktober: levering of afhalen
In coronatijden is een traditioneel eetfestijn organiseren niet mogelijk. N-VA Zottegem maakt van de nood een deugd en pakt 
uit met een nieuw tweeledig concept: een formule van afhaal en levering. Zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober bezorgen 
we je aan huis een verzorgde maaltijd en bijhorende drank. Zondag kan je die ook zelf komen ophalen in feestzaal Bevegemse  
Vijvers. Daar kan je ook een aperitief nuttigen en deelnemen aan een ‘groet & ontmoet’ met onze lokale N-VA-schepenen, 
Vlaams minister Matthias Diependaele of Peter De Roover, N-VA-fractievoorzitter in het federale parlement.

Alle informatie over ons aanbod en hoe te bestellen vind je in dit blad.

John Verstraeten
Voorzitter N-VA 

Zottegem

 Kurt voor corona  Kurt na corona
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N-VA roept stijgende stadsschuld een halt toe 
De schuldenlast van de stad Zottegem is torenhoog. Bij het begin van deze 
bestuursperiode schoven we de controle over onze stadsfinanciën naar voor 
als topprioriteit.

Dat de kentering is ingezet, bewijzen de cijfers in de jaarrekening van 2019: 
voor het eerst in jaren heeft het stadsbestuur geen bijkomende schulden 
gemaakt. Schepen Evelien De Both is duidelijk: “Je kunt niet blijven meer 
geld uitgeven dan er binnenkomt. Uiteraard zetten we nog steeds hoog in op 
gezonde investeringen. Maar voor de komende generaties is het van het  
allergrootste belang dat de globale schuld niet verder stijgt.” De tering naar  
de nering zetten: de kracht van verandering is voelbaar in Zottegem.

Oud stadhuis in 
nieuw kleedje

De eerste fase van de renovatie van 
het oude stadhuis op de Markt in 
Zottegem is een feit: de buitengevel 
is na veertig jaar eindelijk hersteld. 

Het gebouw dateert uit 1862 en 
heeft in de loop der jaren heel wat 
doorstaan. Het was dringend aan re-
novatie toe en daar is onder impuls 
van de N-VA werk van gemaakt. 
Schepenen Evelien De Both en Evert 
De Smet glunderen: “Het gebouw is 
toch nog steeds een blikvanger op 
onze Markt. We zijn bijzonder blij 
met het resultaat van de werken. In 
de eerste fase werd de gevel her-
bepleisterd en herschilderd. Voor 
de totale renovatie is het nog even 
wachten op subsidies. Maar voorlo-
pig heeft het stadhuis toch weer de 
frisse uitstraling die het verdient.”

Wissel van N-VA-mandaten
In het bijzonder comité voor de sociale dienst 
(BCSD) wordt Bernard Van Der Stock vervangen 
door Rik Vandeputte.

Bernard volgt de liefde en verhuisde deze zomer  
van Zottegem naar Antwerpen, waardoor hij zijn 
mandaat in het bijzonder comité niet langer kan 
opnemen. Rik Vandeputte, die al enkele jaren  
vertrouwd is met de Zottegemse politiek, volgt  
hem op. Rik heeft in de vorige bestuursperiode  
ervaring opgedaan in de OCMW-raad en ook  
enkele maanden in de gemeenteraad. We zijn  
ervan overtuigd dat Rik samen 
met Els Demyttenaere een  
perfecte tandem zal vormen.

De N-VA-schepenen Brecht Cassiman, Evelien De Both 
en Evert De Smet zetten de tering naar de nering.  

Nieuwe sportvloer maakt fuifzaal multifunctioneel
540 vierkante meter extra binnensportruimte. Daar konden de  
kinderen tijdens de sportkampen afgelopen zomer voor het eerst dagelijks 
van genieten.

“Door het leggen van een polyvalente sportvloer maken we de fuifzaal multi-
functioneel en kan de ruimte bijna elke dag gebruikt worden”, duidt schepen 
van Sport Brecht Cassiman. “Het is jammer dat de fuifzaal tijdens de week leeg 
stond. Dankzij die slimme investering hebben we er een nieuwe sportzaal bij 
voor minder dan 50.000 euro.” In het weekeinde behoudt de zaal zijn functie 
als fuifzaal, met speciale beschermmatten die de sportvloer afdekken. Op 
weekdagen tekenden al enkele sportclubs in voor extra uren binnensport in de 
zaal, die trouwens ook een gloednieuwe ledverlichting kreeg.

 Op weekdagen is de zaal beschikbaar voor sport, in het weekeinde voor fuiven. 

 Het is nog even wachten op subsidies 
voor de volledige renovatie maar het 
stadhuis heeft ondertussen toch weer 
een frisse uitstraling”, zeggen schepe-
nen Evelien De Both en Evert De Smet.

Rik Vandeputte
Lid bijzonder comité  

voor de sociale dienst

€ €

€
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Hassan, je bent vrij bekend in Zottegem 
en omstreken.
Dat heeft vooral te maken met mijn voet-
balverleden. Ik heb zelf jaren gevoetbald 
bij Burst en Grotenberge. Daarna was ik 
jeugdtrainer, eerst in Grotenberge, daarna 
in Munkzwalm en Sint-Lievens-Houtem. 
Ik was ook voetbalscout bij Zulte Ware-
gem. Ik werk graag met jongeren. Jonge-
ren hebben een leidersfiguur nodig. Ik 
heb de indruk dat ik dat voor hen was. Ik 
voelde vertrouwen en respect, zowel bij de 
jongeren als bij de ouders. Zo kan je iets 
moois opbouwen.

Je deelname aan het lokale sportleven 
heeft je inburgering bevorderd? 
Absoluut, ik ben uit Antwerpen wegge-
gaan omdat ik zo snel mogelijk het Ne-
derlands onder de knie wou krijgen, werk 
vinden en een sociaal netwerk uitbouwen. 
Dat kan maar als je contacten legt met de 
mensen in je buurt. Dankzij het voetbal 
heb ik heel veel sympathieke Vlamingen 
leren kennen. Ik wou niet op een eilandje 
blijven wonen.

En zo kwam je bij de N-VA terecht?
Ik kende Peter Lagaert van bij voetbalclub 
Grotenberge. Hij heeft me overgehaald 
om me kandidaat te stellen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Ik had al lang 
sympathie voor de N-VA. Ik vind Bart De 
Wever een van de verstandigste politici 
van dit land. Hij is een leidersfiguur met 
een doel voor ogen: de structuur van Bel-
gië aanpakken en daardoor Vlaanderen 
sterker maken. Waarom wordt hij daarin 
zo tegengewerkt? Waarom wordt de N-VA 
zo gedemoniseerd, vooral in Franstalig 
België? De N-VA racistisch? Laat me niet 
lachen, dan zou ik er toch geen lid van 
zijn?

Het woord is gevallen: racisme. Ben jij er 
ooit mee geconfronteerd?
Samenleven, samenwerken, samen 
schoollopen, het is niet altijd makkelijk. 
Maar persoonlijk heb ik geen moeilijk-
heden ervaren door mijn huidskleur. Het 
gaat vaak om verschillende karakters en 
gewoonten die botsen. Dat zie je zowel 
bij de Vlamingen onderling als in andere 
gemeenschappen.

Welke raad wil je nieuwkomers meege-
ven?
Wees geduldig en verstandig. Blijf eerlijk, 
leg contacten met de lokale mensen en 
vertel je verhaal. Neem deel aan het 
verenigingsleven. Vlaanderen heeft me in 
het begin een tijdje financieel en materi-
eel bijgestaan toen ik het nodig had, tot ik 
een job had. Daarvoor ben ik nog steeds 
dankbaar, en wil ik ook iets teruggeven. 
Ik zie de laatste twee jaar meer en meer 
zwarte mensen in Zottegem. Ik zou hen 
graag de weg tonen en hen begeleiden bij 
hun inburgering.

Een nobel doel Hassan. Succes nog in 
alles wat je doet.

N-VA bestuurslid Hassan Turay (46) ontvluchtte in 1998 de bloedige burgeroorlog in Sierra Leone en emigreerde naar België.  
Hij woonde eerst even in Antwerpen, maar verhuisde al gauw naar Burst. “Ik wou meer contact met de Vlamingen. In Antwerpen 
zag ik nog te veel mensen uit mijn geboorteland en dat vertraagde mijn inburgering.”

“Vlaanderen gaf me kansen. Ik heb ze gegrepen.”

 Hassan woont sinds 2000 in Zottegem 
samen met zijn vrouw Mariama en zijn drie 
kinderen Dora (23), Ibrahim (18) en Hamid (14).

‘Dankzij het voetbal heb ik 

heel veel sympathieke 

Vlamingen leren kennen.’

Bestuurslid in 

de kijker:  

Hassan Turay
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 N-VA-eetfestijn   
Zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober 2020 

 

 
 De organisatie van het eetfestijn is afhankelijk van en wordt afgestemd op de coronavoorschriften die zullen gelden op 

10 en 11 oktober 2020.  
Bestellen kan via dit formulier of online op https://zottegem.n-va.be/eetfestijn-2020  

 
1 Gevens van de besteller 

 
 Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van uw bestelling voor het eetfestijn 2020. 

 voornaam       achternaam       

 e-mailadres       

 telefoonnummer       

 
2 Uw keuze 

 
   volwassenen  kinderen (t.e.m. 12 jaar)  subtotaal 

   prijs  aantal   prijs  aantal  

 Vispannetje met puree  17 euro         10 euro               euro 

 Varkenshaasje met champignonsaus en 
gebakken patatjes  

 17 euro         10 euro               euro 

 Balletjes in tomatensaus met puree  17 euro         10 euro               euro 

 Vegetarische curryschotel  17 euro         10 euro               euro 

        
 
   prijs  aantal  subtotaal 
 Tapasbordje (per persoon)  5 euro               euro 

 Fles cava (gekoeld)  15 euro               euro 

 Fles witte wijn (gekoeld)  12 euro               euro 

 Fles rode wijn  12 euro               euro 

 Dessert: chocomousse met speculoos  3 euro               euro 

 Dessert: rijstpap  3 euro               euro 

 Formule Groet & Ontmoet 
(zie rubriek 4 - inclusief aperitief en 
tapasbordje per persoon) 

 
10 euro 

 
      

 
      euro 

 
 
 
   prijs  subtotaal 

 Levering bestelling aan huis 
(zie rubriek 3 – alleen in Groot Zottegem) 

 5 euro        euro 

 Deelname tombola 
(maak kans op een van onze mooie 
tombolaprijzen!) 

 
5 euro 

 
      euro 

 
 ALGEMEEN TOTAAL        euro 
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1  Gegevens van de besteller
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2  Uw keuze

Groet en ontmoet op zondag 11 oktober 
2020 onze schepenen en:

Matthias Diependaele Peter De Roover

N-VA-EETFESTIJN
Zaterdag 10 oktober
Zondag 11 oktober

Bestellen kan via dit formulier of online op zottegem.n-va.be/eetfestijn-2020 
De organisatie van het eetfestijn is afhankelijk van en wordt afgestemd op de 
coronavoorschriften die zullen gelden op 10 en 11 oktober 2020. 
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3 Afhaling - Levering 

 
3.1 Afhaling in Feestzaal Bevegemse Vijvers - alleen op zondag 11 oktober! 

 
 - Wegens de coronamaatregelen en om te grote drukte in de feestzaal te vermijden, werken we met 

afhaalperiodes. Kruis hieronder de gewenste afhaalperiode aan. U krijgt hiervan een bevestiging via e-mail.  
- U kunt dit afhaalmoment combineren met een Groet & Ontmoet met onze N-VA-politici (zie rubriek 4). 

  Gewenste afhaalperiode    tussen 10.00 en 10.45 uur   tussen 13.00 en 13.45 uur 

    tussen 11.00 en 11.45 uur  tussen 14.00 en 14.45 uur 

    tussen 12.00 en 12.45 uur  tussen 15.00 en 15.30 uur 

 
3.2 Levering aan huis - alleen in Groot Zottegem!  

  Gewenste leveringsdag  Zaterdag 10 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur  

   Zondag 11 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur 

 Leveringsadres       

 
4 Groet & Ontmoet 

  - Reserveer een Groet & Ontmoet met onze N-VA politici. Wij zorgen voor bubbels van maximaal 10 personen. 
- In deze formule zijn per persoon een aperitief en een tapasbordje voorzien. 
- Reservaties worden toegekend volgens beschikbaarheid. U krijgt via e-mail nog een bevestiging van de door u 

gekozen periode.  
 
   10.30 - 

11.00 u. 
 11.15 -

11.45 u. 
 12.00 - 

12.30 u. 
 12.45 - 

13.15 u. 
 13.30 - 

14.00 u. 
 14.15 - 

14.45 u. 
 15.00 - 

15.30 u. 
 Matthias Diependaele  

Vlaams minister 
              

 N-VA-schepenen Zottegem 
Evelien De Both, Brecht Cassiman 
en Evert De Smet  

              

 Peter De Roover 
Kamerfractievoorzitter 

              

 

5 Bestelling en betaling 

  Opgelet! Uw bestelling is pas definitief na betaling ten laatste op 2 oktober 2020.  
Van zodra we uw betaling geregistreerd hebben, sturen we nog een bevestiging van uw bestelling via e-mail. 

  Bezorg dit formulier aan Isabelle Roos, Meerlaan 68, 9620 Zottegem - isabelle.roos@n-va.be 
 

 Betaal het globale bedrag van uw bestelling via overschrijving 
 

 Rekeningnummer N-VA Zottegem  BE33 6711 3028 7946 

 mededeling Eetfestijn 2020 + voor- en achternaam besteller 
(dezelfde namen als in rubriek 1!) 

 Naam van de rekeninghouder die de betaling uitvoert:       
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 - Wegens de coronamaatregelen en om te grote drukte in de feestzaal te vermijden, werken we met 

afhaalperiodes. Kruis hieronder de gewenste afhaalperiode aan. U krijgt hiervan een bevestiging via e-mail.  
- U kunt dit afhaalmoment combineren met een Groet & Ontmoet met onze N-VA-politici (zie rubriek 4). 

  Gewenste afhaalperiode    tussen 10.00 en 10.45 uur   tussen 13.00 en 13.45 uur 

    tussen 11.00 en 11.45 uur  tussen 14.00 en 14.45 uur 

    tussen 12.00 en 12.45 uur  tussen 15.00 en 15.30 uur 

 
3.2 Levering aan huis - alleen in Groot Zottegem!  

  Gewenste leveringsdag  Zaterdag 10 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur  

   Zondag 11 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur 

 Leveringsadres       

 
4 Groet & Ontmoet 

  - Reserveer een Groet & Ontmoet met onze N-VA politici. Wij zorgen voor bubbels van maximaal 10 personen. 
- In deze formule zijn per persoon een aperitief en een tapasbordje voorzien. 
- Reservaties worden toegekend volgens beschikbaarheid. U krijgt via e-mail nog een bevestiging van de door u 

gekozen periode.  
 
   10.30 - 

11.00 u. 
 11.15 -

11.45 u. 
 12.00 - 

12.30 u. 
 12.45 - 

13.15 u. 
 13.30 - 

14.00 u. 
 14.15 - 

14.45 u. 
 15.00 - 

15.30 u. 
 Matthias Diependaele  

Vlaams minister 
              

 N-VA-schepenen Zottegem 
Evelien De Both, Brecht Cassiman 
en Evert De Smet  

              

 Peter De Roover 
Kamerfractievoorzitter 

              

 

5 Bestelling en betaling 

  Opgelet! Uw bestelling is pas definitief na betaling ten laatste op 2 oktober 2020.  
Van zodra we uw betaling geregistreerd hebben, sturen we nog een bevestiging van uw bestelling via e-mail. 

  Bezorg dit formulier aan Isabelle Roos, Meerlaan 68, 9620 Zottegem - isabelle.roos@n-va.be 
 

 Betaal het globale bedrag van uw bestelling via overschrijving 
 

 Rekeningnummer N-VA Zottegem  BE33 6711 3028 7946 

 mededeling Eetfestijn 2020 + voor- en achternaam besteller 
(dezelfde namen als in rubriek 1!) 

 Naam van de rekeninghouder die de betaling uitvoert:       

  

A. Afhaling in Feestzaal Bevegemse Vijvers - alleen op zondag 11 oktober

3 Afhaling - Levering 

 
3.1 Afhaling in Feestzaal Bevegemse Vijvers - alleen op zondag 11 oktober! 

 
 - Wegens de coronamaatregelen en om te grote drukte in de feestzaal te vermijden, werken we met 

afhaalperiodes. Kruis hieronder de gewenste afhaalperiode aan. U krijgt hiervan een bevestiging via e-mail.  
- U kunt dit afhaalmoment combineren met een Groet & Ontmoet met onze N-VA-politici (zie rubriek 4). 

  Gewenste afhaalperiode    tussen 10.00 en 10.45 uur   tussen 13.00 en 13.45 uur 

    tussen 11.00 en 11.45 uur  tussen 14.00 en 14.45 uur 

    tussen 12.00 en 12.45 uur  tussen 15.00 en 15.30 uur 

 
3.2 Levering aan huis - alleen in Groot Zottegem!  

  Gewenste leveringsdag  Zaterdag 10 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur  

   Zondag 11 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur 

 Leveringsadres       

 
4 Groet & Ontmoet 

  - Reserveer een Groet & Ontmoet met onze N-VA politici. Wij zorgen voor bubbels van maximaal 10 personen. 
- In deze formule zijn per persoon een aperitief en een tapasbordje voorzien. 
- Reservaties worden toegekend volgens beschikbaarheid. U krijgt via e-mail nog een bevestiging van de door u 

gekozen periode.  
 
   10.30 - 

11.00 u. 
 11.15 -

11.45 u. 
 12.00 - 

12.30 u. 
 12.45 - 

13.15 u. 
 13.30 - 

14.00 u. 
 14.15 - 

14.45 u. 
 15.00 - 

15.30 u. 
 Matthias Diependaele  

Vlaams minister 
              

 N-VA-schepenen Zottegem 
Evelien De Both, Brecht Cassiman 
en Evert De Smet  

              

 Peter De Roover 
Kamerfractievoorzitter 

              

 

5 Bestelling en betaling 

  Opgelet! Uw bestelling is pas definitief na betaling ten laatste op 2 oktober 2020.  
Van zodra we uw betaling geregistreerd hebben, sturen we nog een bevestiging van uw bestelling via e-mail. 

  Bezorg dit formulier aan Isabelle Roos, Meerlaan 68, 9620 Zottegem - isabelle.roos@n-va.be 
 

 Betaal het globale bedrag van uw bestelling via overschrijving 
 

 Rekeningnummer N-VA Zottegem  BE33 6711 3028 7946 

 mededeling Eetfestijn 2020 + voor- en achternaam besteller 
(dezelfde namen als in rubriek 1!) 

 Naam van de rekeninghouder die de betaling uitvoert:       

  

B. Levering aan huis - alleen in Groot Zottegem



Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

014229


