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Woord vooraf

Lamoraal graaf van Egmont werd op 5 juni 1568 samen met Hoorne onthoofd op de 
Grote Markt te Brussel. Naderhand werd hij begraven in de Zottegemse dekenale 
kerk. Sinds 1857 wordt zijn gebeente en dat van zijn vrouw tentoongesteld in een 
crypte toegankelijk vanop de Markt. Recent kreeg deze een beeldbepalende koepel. 
Als Egmontstad pakt Zottegem verder uit met twee standbeelden en twee unieke 
schilderijen in de raadzaal, waar ook de halswervel wordt geëxposeerd. Samen 
met het Kasteel van Egmont vormen deze topstukken pijlers van het Zottegemse 
Egmontpatrimonium.

Lamoraal is internationaal bekend; meer zelfs in het buitenland dan in Vlaanderen, 
zoals de tientallen studies van de afgelopen jaren ten overvloede bewijzen.  Door 
���������	�
����
������	�����������������	�

	�
���
�������������������	���������	��
te zetten, wil de stad Zottegem zich nog sterker positioneren als dé Egmontstad.

Om de 450ste verjaardag van de onthoofding van de onfortuinlijke graaf met de 
nodige luister te vieren organiseert de stad Zottegem het Egmontjaar. Dit gebeurt 
in samenwerking met tal van verenigingen. Drie jaar lang werd aan het programma 
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weerhouden. Ze worden allemaal gebundeld in deze brochure. 

Koen Codron   Kurt De Loor    Sandra De Roeck   Jenne De Potter
stadsecretaris schepen van toerisme  schepen van cultuur burgemeester
  en citymarketing
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DOORLOPEND IN 2018

Handelingen XVIII, ‘Egmontnummer’

De 18de Handelingen tellen meer dan 650 bladzijden, in twee delen. Alles rijkelijk 
geïllustreerd en in full color.

Vijftien auteurs behandelen in vieren-
������������	
�����������	��
��"
��	

��
en zijn sporen in Zottegem, Egmond en 
Oud-Beijerland.

Wie was Lamoraal, de vierde graaf van 
Egmont? Wat waren zijn banden met 
Karel V en Filips II, met Oranje en de 
andere hoge edelen? Was hij protestants 
of katholiek? En wat met de krijgsman en 
de diplomaat? Hoe zat het nu weer met 
zijn proces, zijn vonnis en zijn executie? 
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betekenis van Lamoraal? De historiek 
van de Egmontstandbeelden in Brussel 
Zottegem en Egmont, het verhaal van de 
Egmontschilderijen, van de crypte en van 
het kasteel van Egmont en hoe Zottegem 
tegen Lamoraal aankeek, worden belicht. 
Maar ook minder bekende kanten, zoals 
zijn bezittingen en … de bastaard die hij 
naliet, worden onderzocht.

Kortom, wie het verhaal van Lamoraal en dat van Egmont en Zottegem wil kennen, 
moet dit boek op de plank hebben staan.

Organisatie: Zottegem Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde
Het boek (30 euro) is te verkrijgen op de dienst Toerisme (toerisme@zottegem.be; 
09 364 64 64) en in de stadsbibliotheek (bibliotheek@zottegem.be).
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DOORLOPEND IN 2018

Gidsbeurten in het teken van Egmont

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezicht op het kasteel van Egmont en Zottegem. Sanderus, ca. 1640 

Organisatie: stad Zottegem, dienst Toerisme
Samenwerking: vzw Cultuurwerking Sotteghem & Zottegems Genootschap voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde
Kostprijs: 50 euro/groep ; gratis voor Zottegemse scholen
Reservatie: dienst Toerisme - toerisme@zottegem.be ; 09 364 64 64

Stadsspel. Help Graafje Egmont Zottegem te veroveren

Aan de hand van een stadswandeling kan je samen met 
Graafje Egmont de gebouwen en/of straten in de stad 
veroveren. Met de tablet of smartphone ga je naar de  
verschillende locaties en beantwoord je de vragen of 
voer je de opdrachten goed uit.
 
Duur van het spel ongeveer anderhalf uur; de wandeling is 
net geen 3 km.

Organisatie: stad Zottegem, jeugddienst
Samenwerking: Jeugdraad
Download: www.jonginzottegem.be/spelen/ojoo-stadsspel
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DOORLOPEND IN 2018

Themabieren Egmont/Horn

Naar aanleiding van het Egmontjaar 2018 worden enkele themabieren gebrouwen. 
Naast gewone consumpties worden deze bieren ook in een verzamelbox met glas 
samengebracht.

De vier bieren zijn:

 - Alva (toepasselijk een rood bier) - Bles
 - 1568 – Hoevebrouwers
 - Horn – De Brouwschuur
 - Lamoral Degmont – Brouwerij Van Den Bossche

Een pakket kost 25 euro
Onder meer te koop op de dienst Toerisme (toerisme@zottegem.be; 09 364 64 64)
Organisatie: vzw Cultuurwerking Sotteghem 
Meer info: olivier.van.rode@pandora.be
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DOORLOPEND IN 2018

Geus of Goedgelovig?
Lezingenreeks rond Egmont en zijn tijd.

Dinsdag 27 maart

Ruben Suykerbuyck: De Beeldenstorm in Vlaanderen en Brabant

Dinsdag 24 april

Luc De Both: Het bewogen leven van Lamoraal

Dinsdag 25 september

Maarten Larmuseau. ‘Kopzorgen rond Lamoraal. Een CT scan en een forensisch 
onderzoek tonen het ware gelaat van Egmont.

Dinsdag 27 november

Olivier Van Rode , Lamoraal van Egmont en Zottegem

Organisatie: stad Zottegem, Centrum voor Streekgeschiedenis
Samenwerking: Zottegem Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde – 
Stadsbibliotheek en vzw Cultuurwerking Sotteghem
Ridderzaal Kasteel van Egmont, 20 uur
Gratis toegang
Meer info: cultuur@zottegem.be

Hagepreken in de buurt van Antwerpen
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ZATERDAG 6 JANUARI

EGMONTPRIJS CARNAVAL ZOTTEGEM

250 euro voor de groep die Lamoraal het meest in de verf zet.

Organisatie: stad Zottegem, dienst feestelijkheden
Samenwerking: Carnavalraad
Meer info: toerisme@zottegem.be

VANAF 20 JANUARI

ZOTTEGEM ROND MET EGMONT

Jeugdschrijver en zanger Peter Slabbynck brengt 
�
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Egmont weer tot leven. In een gids in een zeer 
originele vorm, met heel wat interessante info 
en tal van leuke opdrachten. Ideaal voor families 
met kinderen die Egmont én de geschiedenis van 
Zottegem beter willen leren kennen. 
 
Organisatie: stad Zottegem, dienst Toerisme

Gratis te verkrijgen op de dienst Toerisme: 
toerisme@zottegem.be ; 09 364 64 64
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DONDERDAG 25 JANUARI TOT 1 FEBRUARI

DICHTWEDSTRIJD: “DE BASTAARD VAN EGMONT”

Wie schrijft het mooiste gedicht?

Organisatie: stad Zottegem, stadsbibliotheek 
Meer info: katrien.pede@zottegem.be

In dit 19de-eeuwse handschrift staat duidelijk dat Artus de bastaard was van de prins van 

Gavere. Van Lamoraal dus.
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9 TOT 25 FEBRUARI

EGMONT. DE MUSICAL

Egmont De Musical is geen geschiedenisles, wel een dolle rit doorheen de emoties 
van een moedig krijgsman. We nemen je mee naar de 16de eeuw in een meeslepend 
avontuur van macht, verraad en liefde. Wie was Lamoraal Egmont en waarom mogen 
de Zottegemnaren nu nog trots op hem zijn?

Scenario: Leen Cogghe – Muziek: Benjamien Lycke – Regie: Stijn De Wolf – Productie: 
Pijkenzot – Cast: supertalenten uit Zottegem en omstreken, professioneel omkaderd.

“Natuurlijk hebben we het leven van Egmont wat geromantiseerd en zullen we nooit 
beweren dat alles 100% historisch correct is, afgezien van de kostuums die we op 
maat laten ontwerpen door top-kostuumontwerpster Elena Werner. Het afwijken 
van historische details zorgt er wel voor dat het verhaal en het belang van Egmont 
�������	����������	�����������������������������*�������������������������
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opfrissen.”
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Organisatie: Productiehuis Pijkenzot
Samenwerking: stad Zottegem, 

CC Zoetegem, zaal Rhetorica

vrijdag 9, 16 en 23 februari, 20 uur
zaterdag 10, 17 en 24 februari, 20 uur 
zondag 11, 18 en 25 februari, 15 uur

Tickets: €14 / €8 (-12)

Online: www.cczoetegem.be of via de UITbalie: Bibliotheek, Kasteel van Egmont  
(09 364 69 33 - uitbalie@zottegem.be)
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MAANDAG 19 FEBRUARI EN 12 MAART

GRAAF VAN EGMONT. EEN SLEUTELFIGUUR UIT ONS VERLEDEN

Het verhaal van Egmont en 
Van Horne
Spanjaarden en Geuzen
Herinneringscultuur

Op 5 juni 1568, precies 450 jaar 
geleden, werd graaf Lamoraal van 
Egmont op gezag van de hertog 
van Alva, de toenmalige landvoogd, 
onthoofd. Die gebeurtenis leidde 
mee tot de Nederlandse Opstand, 
die uiteindelijk leidde tot de splitsing  
van de Nederlanden. Overeenkomstig 
zijn wilsbeschikking werd Egmont in 
Zottegem begraven. 

Hij werd vergeten, tot Goethe hem 
in een toneelstuk tot een tragische 
held maakte en Beethoven daar een 
ouverture bij componeerde. In het verdeelde België van de 19de eeuw portretteerden 
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hij vooral verder in de naam van een streekbier. Hans Cools wekt Egmont opnieuw 
tot leven als vertegenwoordiger van zijn stand en generatie en reconstrueert de 
��	����	����������	�����	������������		�������	���
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Hans Cools is verbonden aan de KU Leuven en de Fryske Akademy in Leeuwarden. 
In zijn onderzoek en onderwijs legt hij zich toe op de politieke, culturele en sociale 
geschiedenis van vroegmodern Europa (1450-1650). Daarbij gaat zijn aandacht in het 
bijzonder uit naar de Nederlanden, Italië en Frankrijk.

Ridderzaal Kasteel van Egmont, 14 tot 17 uur
Organisatie: Davidsfonds Zottegem
Q	���Y�[����\�[����]����̂ 
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Meer info: 09 360 31 72 (Joël Janssens) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)
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DINSDAG 20 MAART - NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

DE GEUZEN! DE GEUZEN!
PAUL RANS ENSEMBLE

Foto Marc Masschelein

Een programma met liederen uit de 16de en 17de eeuw, de geuzenperiode waarin 
de relaties tussen de Lage Landen met de Spaanse overheerser en de Inquisitie aan 
bod komen. De liedjes beschrijven veldslagen (De storm van Munster) of andere 
gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de executie van de graven van Egmont en Hoorn 
op de Grote Markt in Brussel (De dood van Egmont en Hoorn).
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Stryckers: gamba, draailier

Ridderzaal Kasteel van Egmont, 19.30 uur
Toegang: 20 euro
Organisatie: Davidsfonds
Reserveren: peterlagaert@skynet.be



ZONDAG 22 APRIL - ERFGOEDDAG

EGMONT. ZOTTEGEMS TOPERFGOED!

In het vroegere kabinet van de burgemeester wordt Lamoraal gememoreerd met een 
select aantal stukken.

Organisatie: stad Zottegem, Centrum voor Streekgeschiedenis
Stadhuis, 10-18 uur
Gratis toegang
Meer info: cvs@zottegem.be

Deze Majolicategel draagt het E-monogram. Het is een fragment uit de vloer die door 

Lamoraal in de erker van het Kasteel van Egmont werd gelegd.
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22 APRIL TOT 16 SEPTEMBER

HET TAPIJT VAN SOTTEGHEM!

Eén van de 20 fragmenten van het wandtapijt

Dit Egmonttapijt, geïnspireerd op het Tapijt van Bayeux is  een wandtapijt van 20 m 
en telt 20 scenes uit het leven van Lamoraal. De scenes werden geschilderd op jute 
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Er wordt gestart bij de Gelderse Oorlog en de scènes eindigen bij de Tachtigjarige 
Oorlog.
^��	�����	
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uit Nederland.

Organisatie: An Ruyssinck, Atelier Kouleur
Samenwerking:  Hafre Egmond – vzw Cultuurwerking Sotteghem – vrienden uit de SABK
Kapel WZC Egmont, Deinsbekestraat 23
Tijdens erfgoeddag, op 22 april, open van 10 tot 18 uur
Verder dagelijks van 14-16 uur
Gratis toegang
Meer informatie: an.ruyssinck@telenet.be
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ZATERDAG 28 APRIL

OP ZOEK NAAR EGMONT IN DE VLAAMSE ARDENNEN EN 
HENEGOUWEN. BUSTOUR LANG EGMONTS’ OPTREKJES

In het kader van een culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Wallonië wordt een 
bustoer uitgewerkt die diverse locaties aandoet in beide provincies waar de familie 
Egmont nog sporen heeft achtergelaten. Deskundige gidsen loodsen het publiek 
doorheen Egmonts geschiedenis.

Dit alles wordt ingekaderd in een halve bustoerdag met vertrek in Zottegem en 
terugkeer in Zottegem. De locaties die bezocht worden zijn o.a. Zottegem ( kasteel 
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Organisatie: Davidsfonds

Q	�����>�����	
������������	�
���������>���	��	�������^
���������������
������
�
�����!

Het, nu verdwenen, kasteel van Lahamaide, waar Lamoraal werd geboren.
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ZONDAG 29 APRIL

SABINA VAN BEIEREN

Monoloog

�
���
���Q
����	
�����
������	��>���>��	�����
��#��������	��������	��

	�����������
gelukkig , soms droevig leven met haar echtgenoot en kinderen. 
Zij en haar kroost overleven ternauwernood de periode van hun leven na de executie.
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Met gidsbeurten in en rond het kasteel van 
Egmont 

Ridderzaal Kasteel van Egmont
Organisatie: Davidsfonds
Prijzen en praktische informatie volgt verder in 
de Davidsfondspublicaties vanaf 2018 

Eigentijds protret van Sabina van Beieren



MEI

UITWISSELING MET OUD-BEIJERLAND

Organisatie: vzw Cultuurwerking Sotteghem
Samenwerking: Historische Vereniging  
Oud-Beijerland, Muziekvereniging  
Oud-Beijerland
Meer informatie:  
olivier.van.rode@pandora.be

Kaart uit 1953 van het dorp Oud Beijerland

UITWISSELING MET WEERT

Organisatie: vzw Cultuurwerking Sotteghem
Samenwerking: Historische Vereniging Den 
Aldenborg
Meer informatie: olivier.van.rode@pandora.be

Filips van Montmorency, beter bekend als graaf (van) Horne woonde in Weert, waar hij 

ligt begraven in de Sint-Martinuskerk
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VANAF 1 MEI

EGMONTFIETSROUTE

De Driesmolen in Velzeke was eigendom van Lamoraal

40 km in en rond Zottegem.

Organisatie: stad Zottegem, dienst Toerisme
Gratis route te verkrijgen op de dienst Toerisme (toerisme@zottegem.be; 09 364 64 64)

21 MEI TOT 17 JUNI

 
TENTOONSTELLING MEMORABILIA VAN LAMORAAL UIT DE COLLECTIE 
VAN JEAN-PAUL VAN DAMME

Organisator: Jean-Paul Van Damme
Hof van Vlaanderen, Désiré Van Den Bosschestraat 1
Gratis toegang
Meer info: Jean-Paul Van Damme (0479 943 477)



2 JUNI

“VRIEND, INTRIGE EN VERRAAD: LAMORAAL VAN EGMONT”
CONCERT IN DE SINT MARTINUSKERK IN VELZEKE

Onder leiding van Antoinette Tronquo wordt door het Egmont Kwartet en piano, in 
samenwerking met het Sint Martinuskoor, instrumentale en vocale muziek vertolkt. 
Zowel religieuze als profane muziek aan het hof en voor het gewone volk tijdens het 
leven van Egmont komt aan bod.
Antoinette Tronquo schrijft de arrangementen.
Het Egmont Kwartet zal speciaal voor deze gelegenheid unieke instrumenten 
bespelen die gebouwd werden door Luthier Luc Deneys: deze originele instrumenten 
zijn gebouwd op ‘oud Vlaamse’ wijze.
De presentatie en bindteksten worden door Hilde De Spiegeleer verzorgd. 

Sint-Martinuskerk Velzeke, 20 uur
Organisatie: Sint Martinuskoor Velzeke en Antoinette Tronquo
Kaarten: 12€.
Reservatie: 09 360.40.67 of via jozef.vandemoortel@telenet.be
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3 JUNI

EGMONTTASTING

Een culinair topevent waar streek – en Belgische producten op een eigenzinnige 
manier gebracht worden in een aangenaam kader. Iedereen is die dag welkom op het 
marktplein vanaf 11 uur.

Organisatie: feitelijke vereniging ‘Egmonttasting’
Samenwerking: stad Zottegem
Meer info: https://egmonttasting.be/ ; contact:  info@egmonttasting.be.



5 JUNI

BELGISCH-NEDERLANDSE HOMMAGE AAN LAMORAAL

Om 20 uur wordt een krans neergelegd 
aan de koepel op de Markt, als hommage 
aan de die dag 450 jaar geleden 
geëxecuteerde Lamoraal. Dat gebeurt 
op hetzelfde moment in Oud-Beijerland, 
Egmond, en Weert. Eerder, om 11 uur, 
wordt in Brussel een krans gelegd.

Organisatie: stad Zottegem en de 
respectievelijke steden en gemeenten
Meer info: cultuur@zottegem.be

De onthoofding van Egmont en Horne

8-10 JUNI

TENTOONSTELLING KUNSTWEDSTRIJD

Er wordt een wedstrijd uitgeschreven voor alle kunstdisciplines rond de hedendaagse 
benadering van het thema ‘Egmont’. Het is de bedoeling om zo veel mogelijke 
disciplines te bereiken en de bevolking actief te betrekken bij de viering van het 
Egmontjaar als kunstenaar en/of als toeschouwer. De geselecteerde werken krijgen 
een tentoonstelling in Zottegem, maar het is de bedoeling meerdere locaties voor te 
stellen. Als reizende tentoonstelling wordt het internationale karakter benadrukt. Er 
wordt een juryprijs en een publieksprijs toegekend. 

Het wedstrijdreglement is voorzien voor januari/februari. De selectie gebeurt in mei/
juni 2018, in samenspraak met een externe curator.  Daarna gaan de tentoonstellingen 
van start.

Organisator: kunsthuis deCafé (Marc Galle en Nadine Prieels):
Samenwerking: vzw Cultuurwerking Sotteghem
Meer info: Nadine.Prieels@ec.europa.eu
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9 JUNI

CONCERT

Het Crescendokoor  en het Quilisma ensemble brengen respectievelijk werk uit de 
16 de eeuw uit het Europees vasteland waarbij  het Katholicisme tegenover het 
Lutheranisme wordt geplaats, en werk uit de Tudorperiode waarbij het Katholicisme 
tegenover het Anglicanisme wordt geplaatst. Dit geeft een beeld van het door 
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Dekenale kerk, 19.30 uur

Organisatie: Crescendo 
Meer info: luc.vanlaethem1@telenet.be

9-10 JUNI

UITWISSELING MET EGMOND AAN DEN HOEF

Tweedaagse uitstap naar Egmond, met 
deelname aan de Hoever Huis en Hof 
toer, concert op de oude slotruïne, 
expositie Lamoraal in Huys Egmond en 
bezoek aan brouwerij Egmond.
  
Organisatie:  
vzw Cultuurwerking Sotteghem
Samenwerking: Davidsfonds
Meer informatie:  
van.geert.wim@telenet.be

10 JUNI

HET EGMONTMYSTERIE. GEEFT ZOTTEGEM LAMORAALS GEHEIMEN 
PRIJS?

Roman
 
Auteur: Gunther Opdecam
Samenwerking: vzw Cultuurwerking Sotteghem
Voorstelling en signeersessie: stadsbibliotheek, Leescafé, 14 uur
Meer info: guntheropdecam@hotmail.com

Het kasteel van Egmont aan den hoef, Gillis 

De Saen, ca. 1600, is een blikvanger in de  

raadzaal van het stadhuis.



17 JUNI TOT 31 MAART 2019

GRAVEN IN DE VRYHEYDT...
EEN BALANS VAN 4000 JAAR BEWONING IN ZOTTEGEM.
TENTOONSTELLING IN AVE. ARCHEOCENTRUM VELZEKE

Opgravingen in de Zottegemse stadskern toonden aan dat hier rond 2000 jaar voor 
onze jaartelling al mensen leefden. Ook Kelten en Romeinen lieten er hun sporen na. 
Tijdens de middeleeuwen bepaalde de aanwezigheid van machtige kasteelheren het 
uitzicht en de ontwikkeling van dit dorp in de Vlaamse Ardennen: de bekendste onder 
hen, graaf Lamoraal van Egmont, speelde hierbij een belangrijke rol. Aan de hand van 
unieke bodemvondsten en reconstructies loodst deze sfeervolle tentoonstelling de 
bezoeker doorheen het rijke verleden van de Egmontstad.

AVE, Paddestraat 7

Organisatie: AVE. Archeocentrum Velzeke. Provincie Oost-Vlaanderen
Meer info: www.pam-ov.be/velzeke; pamzov@oost-vlaanderen.be
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23 JUNI

WERVEL ON STAGE

Vrij podium voor jongeren.
Optreden, goochelshow, stand-up comedie,…
Alles wordt zoveel als mogelijk ingekleed rond 
Egmont & zijn onthoofding: dat gaat van  ribbetjes 
& kippenboutjes over het betalen met bikkels of 
met dukaten van Egmont, tot een fotobooth met 
hakbijl. In het midden van het plein planten we een 
schandpaal en op het podium zetten we een replica 
van de twee Egmontstandbeelden van Egmont.
Alle jeugdverenigingen maken hun eigen wapen-
schild en vaandels. 
Zottegemse bieren en streekproducten, groot 
banket,...

Organisatie: Jeugdraad
Samenwerking: stad Zottegem, jeugdcentrum De Muze
Meer info: www.jonginzottegem.be

1 JULI

FIETSROUTE ZOTTEGEM-ELLEZELLES

��
������������������������	��
in Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen

Organisatie: Écomusée 
Lahamaide.
Meer info: www.ellezelles.com/
ecomusee”   
 

Dit huis met bakstenen muren voorzien van talrijke door steen omgeven ossenogen, is een 

overblijfsel van de oude stallingen van het kasteel waarin Lamoraal werd geboren (foto: 

De Beiaard).

De gekliefde halswervel van

Lamoraal



JULI-AUGUSTUS 

FOTOWEDSTRIJD:  DE EGMONTSTAD VANUIT EEN VERRASSENDE INVALSHOEK

Wie neemt de meest verrassende foto?

Organisatie: stad Zottegem & Academie voor Beeldende Kunst
Meer info: cultuur@zottegem.be

6 JULI

WANDELING DOOR ZOTTEGEM IN HET THEMA VAN EGMONT

Met afsluitend spaghetti-etentje in het Volkshuis 

Organisatie: Viva SVV
Meer info: Marlène Coppens (09 360 75 06)

AUGUSTUS

EGMONTCUP

Dubbel tweedaags volleybaltornooi voor seniorenploegen (dames en heren) en 
jeugdploegen (jongens en meisjes) in sporthal Bevegemse Vijvers.

Organisatie: Volley MEZO
Meer info: davidvancauwenberghe@hotmail.com
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18de-eeuws wandbehang in het Kasteel van Egmont (detail).
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8 SEPTEMBER

GELEIDE WANDELING  IN DE ZWALMVALLEI MET TUSSENSTOP EN CU-
LINAIRE AFSLUITER IN DE BOEMBEKEMOLEN

Afstand, ca. 6 km

Organisatie:  
Cultuurwerking Sotteghem
Meer info:  
olivier.van.rode@pandora.be

14-16 SEPTEMBER

VERBROEDERINGSWEEKEND MET MÖDLING (PARTNERSTAD), EGMOND 
EN OUD-BEIJERLAND

Organisatie: stad Zottegem    

14-16 SEPTEMBER

TENTOONSTELLING MET WERK VAN DE VRIENDEN KUNSTENAARS UIT 
EGMOND, LAHAMAIDE EN CASSEL

Het Verbroederingscomité Zuid-Oost Vlaanderen werd in 1996 opgericht met de 
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liggen, Lahamaide Ellezelles waar hij geboren is, in 1997 en Cassel (Frans Vlaanderen) 
waar hij veel veldslagen geleverd heeft, in 2000.

Atelier ’t Neerhof, Neerhofstraat 12
Organisatie: Verbroederingscomité Zuid-Oost-Vlaanderen en Schildersatelier Koeleur 
’t Neerhof.
Meer info: marcel.quintyn@scarlet.be

De boembekemolen was eigendom van Lamoraal
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14- 16 SEPTEMBER

BLOEMENTAPIJT MET UNIEK KLANK- EN LICHTFESTIVAL

Het bloementapijt Zottegem 2018 wordt meer 
dan alleen een bloementapijt. Rondom het 
Kasteel van Egmont en het park wordt een 
totaalspektakel georganiseerd. Gedurende  vier 
dagen wordt het park omgetoverd tot een 
kleurrijk spektakel, opgeluisterd met optredens 
van diverse dans- en muziekgroepen. ‘s Avonds 
wordt het park feeëriek verlicht en kunnen de 
bezoekers zich vergapen aan het kleurrijke 
lichtspel van dansende fonteinen.  

De Gilde van de Macekliers zetten traditie-
getrouw hun schouders onder dit project. 

De doelstellingen van de Gilde: zorgen voor 
“vriendschap, vreugde en plezier”, willen zij 
uitdragen naar een breed publiek, zowel lokaal, 
regionaal als landelijk. Bloemen hebben een 
grote symbolische waarde; ze bezorgen de 

mensen een feestelijk gevoel en geven positieve impulsen.

Geplaatst in een groots opgezet tafereel – deze keer met een oppervlakte van 
ongeveer 1000m² –wordt dit een artistieke hoogstandje van internationaal niveau.

Park Kasteel van Egmont
Organisatie: Macekliers
Samenwerking: stad Zottegem
Gratis toegang.
Meer info: www.bloementapijt2018.be



14-16 SEPTEMBER

MIDDELEEUWS KAMP MET STEEKSPEL, WORKSHOPS,...

Kampement, met tiental tenten, luifels en baldakijnen, mooi kleurrijk en aantrekkelijk 
aangekleed. Tijdens de ganse dag wordt er middeleeuws gekookt en geven 
kampbewoners meer uitleg aan de bezoekers i.v.m. het middeleeuws kampleven.

Met op vrijdag en zaterdag 15de- eeuwse doorlopende en interactieve acts, 
zwaardvechtinitiatie voor kinderen, boog- en kruisboogschieten voor jong en oud, …
Full contact tornooi : spectaculair zwaardvechttornooi met internationaal gezelschap. 
Battle of the Nations-deelnemers komen strijden voor prijzen en de Egmont-trofee.

Terrein Beisloven, aan het Kasteel van Egmont
Organisatie: re-enactment groep “De Reyseghers van Ghendt & vzw Cultuurwerking 
Sotteghem 
Gratis toegang
Meer info: olivier.van.rode@pandora.be
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16 SEPTEMBER

EGMONTEVOCATIE
10 SCÉNES UIT HET LEVEN VAN LAMORAAL

9 scènes worden 10 keer opgevoerd; de laatste scené wordt de apotheose op de 
Markt.

Het huwelijk van Egmont en Sabina van Beieren
Toneelgezelschap Velzeke – Crescendo – Eikels worden bomen
Ridderzaal

Diplomatieke missie Madrid
BaileFlamenco
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Eedverbond-edelen overhandigen een smeekschrift aan landvoogdes Margaretha van Parma



Smeekschrift der edelen
Carnavalverenigingen
Deze scène wordt een stoet die op geregelde tijdstippen doorheen het volledige 
centrum lopen om ambiance te maken en de mensen “in the mood” te brengen.  

Beeldenstorm
Carnavalverenigingen, onder regie van Herbert Van Herzeele
Congregatiekapel, Kasteelstraat 30

Aanhouding
Suyghelingen van Polus
CC Zoetegem, zaal Rhetorica, Hospitaalstraat 20

De biecht
’t Meibloempje
Raadzaal Stadhuis, Markt 1

Sabina en de kinderen na de executie
Toneelgezelschap Velzeke
Hoek Hoogstraat/Firmin Bogaertstraat

De balseming van het lijk
’t Rad
Dekenaal Centrum, Zavel 15

Herontdekking van het graf in 1804
’t Rad
Stationsplein

De executie
Apothéose.
 +/- 40 minuten 
na zonsondergang opgevoerd worden, met klank- en licht.
schavot op de Markt 

Organisatie: vzw Cultuurwerking Sotteghem
Samenwerking: stad Zottegem, ’t Meibloempje, ’t Rad, Toneelgezelschap Velzeke, 
Suyghelingen van Polus, BaileFlamenco, Eikels Worden Bomen, carnavalvereniginen, 
Meer info: olivier.van.rode@pandora.be
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21- 22 SEPTEMBER

TWEEDAAGSE UITSTAP NAAR GRAVELINES, VALENCIENNES, LE 
CATEAU EN CAMBRÉSIS EN CAMBRAI

Vertrek op zaterdagmorgen, overnachting in Valenciennes, en terug op zondagavond.

Organisatie: vzw Cultuurwerking Sotteghem
Samenwerking: Davidsfonds& de dienst Toerisme van Gravelines, Valenciennes, Saint-
Quentin en Cambrai
Meer info: olivier.van.rode@pandora.be

EIND SEPTEMBER/BEGIN OKTOBER

TENTOONSTELLING KIVT

Tijdens de jaarwerking wordt er rond Egmont 
gewerkt. Ook de Vakantiewerking staat in het 
teken van Egmont waarbij plaatsen worden 
bezocht die iets met Egmont te maken hebben.
Deze werken worden tentoongesteld.

Ridderzaal en inkomhal Kasteel van Egmont.
Gratis toegang
Meer info: kobie58@hotmail.com

Lamoraal schitterde bij de Slag bij Grevelingen

Het Kasteel van Egmont. 

Tekening: Jean Vander Heyden
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12 OKTOBER

KLASSIEK CONCERT
MET O.A. DE EGMONTOUVERTURE

Dekenale kerk, Markt
Organisatie: Kiwanis
Samenwerking: stad Zottegem
Meer info: www.kiwanis-zottegem.be

23 NOVEMBER

SINFONIE MUSICALI
ANTOINE TRONQUO & JAN DEVLIEGHER OP KLAVECIMBEL

Sint-Martinuserk Oombergen, 
Oombergenstraat 25, 20 uur
Organisatie: stad Zottegem
Inkom: 5 euro
Meer info: cultuur@zottegem.be 
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DECEMBER

OPENING EGMONTKAMER

Organisatie: stad Zottegem
Meer info: cultuur@zottegem.be

De onthoofding van Lamoraal door Fine Stevens. Een van de blikvangers in de Egmontkamer.




