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Meldpunt Gemeente  
0800 1 8550

Bibliotheek
Bekaertstraat 13, Zwevegem
Tel. 056 76 59 00 
maandag, donderdag en vrijdag: 13 u. - 19 u.
dinsdag en woensdag: 10 u. - 19 u.
zaterdag: 9 u. - 12 u.
zie sluiting bib, p. 29

B�bus GSM 0498 17 77 71 
nieuw rittenschema
Schooljaar 

Maandag 
13.20 u. - 16 u. gemeenteschool Heestert
(afwisselend Gauwelstraat en Vierkeerstraat)
(alleen op schooldagen)
16.30 u. - 18 u. de Gilde Sint-Denijs

Dinsdag
13.20 u. - 16 u. gemeenteschool Sint-Denijs
(alleen op schooldagen)
16.30 u. - 18 u. kerk Heestert

Woensdag 
8.40 u. - 12 u. Vrije basisschool Moen
(afwisselend Moense Beekstraat en Moenplaats)
(alleen op schooldagen)
15 u. - 16 u. WZC Marialove Heestert
16.30 u. - 18 u. Vrije basisschool Otegem

Donderdag 
13.20 u. - 16 u. Vrije basisschool Otegem 
(alleen op schooldagen)
16.30 u. - 18 u. kerk Moen 

Vrijdag
8.45 u. - 10.15 u. Vrije basisschool Kreupel 
(alleen op schooldagen)
10.30 u. - 13 u. kerk Kappaert 
(alleen op schooldagen)
13.30 u. - 16 u. kerk Knokke 
(alleen op schooldagen)

Schoolvakanties

Maandag
13.30 u. - 14.30 u. WZC Marialove Heestert
14.30 u. - 16 u. kerk Heestert
16.30 u. - 18 u. de Gilde Sint-Denijs

Donderdag
14.30 u. - 16 u. Vrije basisschool Otegem
16.30 u. - 18 u. kerk Moen

Containerpark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
• dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  
van 13 u. tot 18 u.

• zaterdag van 9 u. to 16 u.

Aandienen met afval tot 15 minuten  
voor sluitingstijd.

Jeugdcentrum De Brug
Otegemstraat 236, Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
Open op afspraak

Kringloopwinkel
Avelgemstraat 188, Zwevegem
Tel. 056 72 01 41
iedere werkdag van 9.30 u. tot 12.20 u.
en van 13 u. tot 17.30 u.
zaterdag tot 17 u. 
maandag gesloten

Sportdienst
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
Iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u.  
en van 13.30 u. tot 16.30 u.

Wacht- en hulpdiensten
Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 056 76 57 57
Otegem: 056 68 78 88
Heestert, Moen, Sint-Denijs: 056 64 75 20

Tandartsen
(zaterdag van 16 u. tot 18 u. zon- en 
feestdagen van 10 u. tot 12 u. en van
16 u. tot 18 u.).
0903 39 969

Apothekers
0903-99.000, www.apotheek.be

Ziekenhuizen
vzw AZ Groeninge Kortrijk
Pres. Kennedylaan 4, Kortrijk
Algemeen: 056 63 63 63
Spoed (Loofstraat 43, Kortrijk) 
Tel. 056 63 61 12
www.azgroeninge.be 

Werkpunt/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
Tel. 056 76 56 50
Zie algemene openingsuren

Zitdag Rijksdienst  
voor pensioenen
Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Tel. 056 76 55 75
Elke eerste dinsdag van de maand van
9 u. tot 11 u., 6 januari en 3 februari

Zitdagen schepencollege en 
OCMW-voorzitter
Zitdagen burgemeester en schepenen
Voor afspraak, bel 056 76 55 67
e-mail: info@zwevegem.be

Aanspreekpunt schepen van de deelgemeenten op 
b�bus: elke eerste maandag en donderdag van de 
maand, van 15.30 u. tot 17 u.

Zitdag OCMW-voorzitter
Voor afspraak, Tel. 056 76 52 00
e-mail: info@ocmw.zwevegem.be

Zitdagen sociale dienst OCMW
Heestert
Woon- en zorgcentrum Marialove, Gauwelstraat 24, 
elke maandag: 10 u. – 11.45 u.
Moen
Vrije basischool afd. Moense Beekstraat elke  
donderdag: 10 u. - 11.45 u.
Otegem
Ontmoetingscentrum De Spoele
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10 u. – 11.45 u.
Sint-Denijs
Ontmoetingscentrum Ter Streye, Rodewilgenstraat 
2, elke donderdag: 10 u. – 11.45 u. 

Zwembad
Sportpunt 2, Bekaertstraat 4, Zwevegem
Tel. 056 76 58 00 - sport@zwevegem.be

Tijdens schooljaar*
maandag:  17.45 u. - 18.00 u.
  18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:   11.45 u. - 12.45 u.
   16.30 u. - 19.30 u.
   19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:   14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u. **
   16.30 u. - 20.30 u.
vrijdag:   07.45 u. - 08.30 u.
   16.30 u. - 20.30 u.
zaterdag:   14.00 u. - 16.45 u.
zondag:   09.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties (West)-Vlaanderen*
maandag:   14.00 u. - 18.00 u.
  18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:   11.45 u. - 12.45 u.
  14.00 u. - 19.30 u.
  19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:   14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u. **
  14.00 u. - 20.30 u.
vrijdag:   14.00 u. - 20.30 u.
zaterdag:  14.00 u. - 16.45 u.
zondag:  09.00 u. - 11.45 u.
*opgepast: sluitingsdagen zie www.zwevegem.be/sport
** enkel toegang met digitale meerbeurtenkaart

Gemeentelijke en OCMW dienst-
verlening in het Gemeentepunt

Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
tel.: 056 76 55 67, fax 056 76 55 68
e-mail: info@zwevegem.be          
info@ocmw.zwevegem.be
www.zwevegem.be

Algemene openingsuren
Ma.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Di.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Woe.: van 9 u. tot 12.30 u. en van
13.30 u. tot 16.30 u.**
Do.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Vr.: van 9 u. tot 12.30 u.*

*  : balie politie sluit om 12 u.
** : balie politie niet open op 
   woensdag namiddag

Balies burger en welzijn, woon- en  
leefomgeving en politie ook open op

Di.: van 16.30 u. tot 19 u.
Za.: van 9 u. tot 11 u.

Eindejaarsregeling, zie p. 6
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COLOFON  Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem • 
Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne • Samenstelling, coördinatie en 
eindredactie Dienst informatie – informatie@ zwevegem.be • Foto’s Sobeka fotoclub, Zwevegem, 
Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMWdiensten Zwevegem • Vormgeving 
die Keure, Brugge - Filip Degryse • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs • Volgend infomagazine 
verschijnt op 24 februari 2015 •Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 24 januari 
2015 – informatie@zwevegem.be

Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem • Tweemaandelijks infomagazine
info@zwevegem.be • www.zwevegem.be

Kerstdag en Nieuwjaar staan voor de deur.
Een jaar is alweer voorbijgevlogen.
Onze dagen, weken en maanden waren voor velen vermoedelijk opnieuw te kort.
Het weze een troost. De strijd tegen de tijd kunnen we niet winnen en wie tijd te kort 
heeft is meestal een gelukkige man/vrouw die het naar zijn/haar zin heeft.
Op naar 2015!
Naast de goede gezondheid zou ik jullie deze keer mijn wensen willen bundelen rond de 
3 V’s. 
Vrolijke dagen op het werk en thuis.
Vredige dagen zowel op wereldvlak als in onze rechtstreekse omgeving.
Voorspoed in alles wat er ondernomen wordt, vooral met het oog op betere economische 
en budgettaire vooruitzichten, zowel voor het land als voor onze gemeente.
Als burgemeester wens ik in het bijzonder ook meer veiligheid in onze gemeente:  
op onze wegen en in onze wijken. Daarvoor doe ik nogmaals een oproep aan ieder van 
u maar ook in het bijzonder aan onze politie: wees aanwezig in Zwevegem, geef ons in 
2015 een geruststellender interventiegevoel.
Op 1 januari start ook de werking van de hulpverleningszone Fluvia ter vervanging van 
de gemeentelijke brandweer: één grote regionale zone!
Het is de wens van het gemeentebestuur dat onze brandweerlieden zich in de zonale 
aanpak minstens even goed en doeltreffend mogen/kunnen inzetten als voorheen.
De bedoeling is toekomstgericht samenwerken voor meer veiligheid en een nog betere 
dienstverlening.
Tenslotte is 2015 ook het jaar waarin we mogen schitteren als “Dorp van de Ronde”. Het 
is mijn wens dat we er allen samen, over alle grenzen heen, een groot volksfeest van 
maken: voor en op de hoogdag, 5 april.

Aan allen een vrolijk, vredig, veilig en 
voorspoedig nieuwjaar!
Hierop wensen wij, als gemeente-
bestuur, samen met u te klinken 
op onze nieuwjaarsreceptie van 11 
januari a.s. waarop u vriendelijk wordt 
uitgenodigd en waar ik u graag zou 
willen begroeten.

Marc Doutreluingne
Burgemeester

Beste inwoner,

Nieuwe openingsuren 
containerpark

7

8
Cyclo Cross Otegem
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Inschrijvingslijst 
Woonzorgcentrum Sint-Amand
De wachtlijst van het woonzorgcentrum (rusthuis) Sint-Amand is in de laatste 6 jaar verdrievoudigd. 
Personen gingen snel over tot de vraag om ingeschreven te worden op de wachtlijst, maar bij een effectief 
aanbod was het vaak moeilijk om een geschikte kandidaat te vinden. Omwille van de vele preventieve 
inschrijvingen en de lange wachtlijst gaat het woonzorgcentrum vanaf 1/1/2015 van start met een nieuwe 
inschrijvingslijst.

Nieuw inschrijvingsreglement
Op 14 oktober 2014 keurde de OCMW-raad het reglement goed 
voor de inschrijvingslijst van het woonzorgcentrum Sint-Amand. 
Tot eind 2014 is er een inschrijvingsstop en wordt de huidige 
wachtlijst aangepast.
Vanaf 01/01/2015 wordt gewerkt met de nieuwe inschrijvings-
lijst en het daarbij horende reglement.
De kernlijnen binnen dit reglement zijn:

Algemene inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaten:
•   65 jaar oud zijn (uitzonderingen kunnen aangevraagd wor-

den aan het comité ouderenzorg).
•   5  jaar gedomicilieerd zijn  in Zwevegem.  (Oud-Zwevegem-

naren kunnen eventueel een uitzondering bekomen via het 
comité ouderenzorg. De minimumvoorwaarde is 20 jaar in 
Zwevegem gewoond hebben).

•   Kandidaten moeten een effectieve vraag naar opname heb-
ben.

•   Geen  preventieve  inschrijvingen  mogelijk.  Een  effectieve 
vraag = ik wil indien mogelijk morgen al een opname.

•   Het  zorgprofiel  van  de  kandidaat  moet  voldoende  hoog 
zijn. Aan de hand van een evaluatieschaal (zgn. katzschaal) 
wordt het zorgprofiel nagegaan.

 Andere krachtlijnen:
•   Bij een inschrijving maakt men de keuze tussen een inschrij-

ving voor het woonzorgcentrum of een  inschrijving op de 
wachtlijst van de serviceflats.

•  Elke kandidaat krijgt een individuele inschrijvingsdatum 
toegewezen.  (deze  bepaalt  samen met  het  zorgprofiel  de 
rangorde voor opname)

•   Samenwonenden  of  echtparen  kunnen  gelijktijdig  of  elk 
apart een aanvraag doen.

•   Intentieverklaring:  Om  de  effectieve  vraag  naar  opname 
te  bekrachtigen,  ondertekent  de  kandidaat  dit  document. 

Hiermee  verklaart  hij  zich  akkoord met  het  inschrijvings-
reglement.

•   Na  inschrijving  ontvangt  de  kandidaat  een  schriftelijke 
goedkeuring.

Wat moet ik doen om mij in te schrijven?
•   Maak  een  afspraak  met  een  medewerker  van  de  sociale 

dienst
•   Wij komen op huisbezoek
•   Volgende documenten moet u bijhebben
 - Identiteitskaart
 - Klever van de mutualiteit
  -  Recente evaluatieschaal (blanco te verkrijgen aan het ont-

haal van het woonzorgcentrum).

Tot slot, de nieuwe inschrijvingslijst wil niet (meer) preventief 
werken, het is juist de bedoeling om bij een concrete zorgbe-
hoefte,  u  zo  snel mogelijk  proberen  te  helpen.  Een  lijst met 
enkel reële aanvragen kan ook een betere inschatting mogelijk 
maken van de wachttijd opname.

Voor inschrijving, meer informatie of vragen hieromtrent kunt u 
steeds contact opnemen met de sociale dienst van het woon-
zorgcentrum op het nummer 056 76 05 40, via mail woonzorg-
centrum@ocmw.zwevegem.be of  via  de website www.zweve-
gem.be.

Sociale dienst Woonzorgcentrum
Otegemstraat 75
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 05 40
woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be
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Financiële moeilijkheden of schulden?
Heb je schulden of andere financiële moeilijkheden?

Het OCMW helpt je met begeleiding, bemiddeling en beheer.

We geven je ook graag informatie en advies. Hieronder worden de verschillende vormen opgesomd.

Budgetbegeleiding
Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou waaraan je 
je geld uitgeeft.
Jullie  overlopen  samen welke  vaste  kosten  je  hebt  en welke 
schulden je moet afbetalen. Je ontvangt dus zelf je inkomsten 
en  voert  zelf  alle  betalingen  uit.  De  maatschappelijk  werker 
helpt bij het opmaken van een budgetplan, een inventaris van 
je schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning…

Bemiddeling
De sociale dienst bemiddelt met jouw schuldeisers.
Een maatschappelijk werker neemt contact op met jouw schuld-
eisers en probeert een afbetalingsplan te regelen. Het is de be-
doeling dat je de afspraken van het afbetalingsplan zelfstandig 
opvolgt, zonder verdere hulp van de dienst.

Budgetbeheer
Als je kiest voor budgetbeheer, dan worden al je inkomsten ge-
stort op een budgetrekening.
De maatschappelijk werker heeft een volmacht op deze reke-
ning. De maatschappelijk werker streeft ernaar dat alle kosten  

en schulden maandelijks betaald worden en je nog voldoende 
leefgeld overhoudt.

Collectieve schuldenregeling
Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief ‘collectieve 
schuldbemiddeling’  genoemd)  is  een  gerechtelijke  procedure 
voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat je in de mate 
van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens 
de afbetaling nog menswaardig kan  leven. Na een collectieve 
schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven. Een 
collectieve schuldenregeling moet je aanvragen met een ver-
zoekschrift  bij  de  arbeidsrechtbank.  De  sociale  dienst  kan  je 
helpen met het opmaken van het verzoekschrift, maar het kan 
ook als schuldbemiddelaar optreden.

OCMW
Sociale dienst
Blokkestraat 29/2
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 52 00
Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be

Leer reanimeren en defibrilleren
Gratis opleiding
Opleidingen voorjaar
In het voorjaar organiseert het Gemeentebestuur  in  samenwerking met het Rode Kruis Zwevegem opnieuw gratis opleidingen 
betreffende het gebruik van de automatische externe defibrillatoren (AED). Deze toestellen kunnen een stroomstoot  toedienen 
bij een hartstilstand, wat de kans op overleven doet stijgen tot 70 %. Je vindt de AED-toestellen terug aan de ontmoetingscentra 
in de deelgemeenten en aan het Sportpunt (zwembad) in Zwevegem. Tijdens deze opleiding krijg je theoretische uitleg omtrent 
reanimeren en defibrilleren en wordt er uitgebreid geoefend hoe je levensreddend kan handelen. Alle opleidingen gaan door in het 
lokaal van het Rode Kruis, Ommegangstraat 55, 8550 Zwevegem.
•  Donderdag 12 februari 2015 van 19 u. tot 22 u.
•  Zaterdag 21 maart 2015 van 9 u. tot 12 u.
•  Dinsdag 21 april 2015 van 19 u. tot 22 u.
•  Dinsdag 26 mei 2015 van 19 u. tot 22 u.

Inschrijven voor één van deze sessies doe je via  
welzijn@zwevegem.be of telefonisch via 056 76 55 75

Dienst Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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Eindejaarsregeling

Gemeentepunt
De diensten in het Gemeentepunt zijn gesloten op woensdag 24 
december 2014 ,in de namiddag; op donderdag 25 december 
en vrijdag 26 december; op zaterdag 27 december; woensdag 
31 december 2014; donderdag 1 januari 2015; vrijdag 2 janu-
ari, en op zaterdag 3 januari 2015.

Containerpark
Het containerpark is gesloten op woensdag 24 december in de 
namiddag (vanaf 12 u.); donderdag 25 en vrijdag 26 decem-
ber; op woensdag 31 december 2014, op donderdag 1 januari 
2015; op vrijdag 2 januari 2015 en op maandag 5 januari,  in 
de namiddag.

Bibliotheek
De bibliotheek is gesloten op woensdag 24 december in de na-
middag, op donderdag 25 december en vrijdag 26 december; 
op woensdag 31 december 2014;donderdag 1 januari en vrij-
dag 2 januari 2015, op maandag 5 januari. Bib gesloten vanwe-
ge herinrichting: van maandag 12 januari tot en met woensdag 
11 februari 2015 (zie p. 28)

Bibus
De bibus  rijdt  niet  uit  van dinsdag 23 december  2014  t.e.m. 
maandag 5 januari 2015.

Zwembad
Het zwembad is gesloten op woensdag 24 december; op don-
derdag 25 december; op vrijdag 26 december; op woensdag 31 
december 2014, op donderdag 1 januari en op vrijdag 2 januari 
2015. In februari zal het zwembad van Zwevegem uitzonderlijk 
gesloten zijn voor onderhoudswerken op dinsdag 3 februari en 
woensdag 4 februari (zie p. 31).

Communicatie
Blokkestraat 29, bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 40
informatie@zwevegem.be

11 januari 2015
NIEUWJAARS-

RECEPTIE
Een gelukkig 2015!
De gemeente Zwevegem nodigt u uit om 
samen met buren, vrienden en kennissen 
nieuwjaar te vieren. Iedereen is welkom 
op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor 
de Zwevegemse bevolking, zondag 11 

januari van 11 u. tot 14 u. We trakteren 
u op een hapje en een drankje binnen en 
buiten het gemeentelijk tenniscentrum. 

Om 11.30 u. spreekt de burgemeester zijn 
nieuwjaarswensen uit…, en aansluitend 

vieren wij ook de fakkeloverdracht Heule – 
Zwevegem: Dorp van de Ronde.

Gratis pendeldienst
Een gratis bus brengt je van de deelgemeenten naar: 
Zwevegem-centrum, gemeentelijk tenniscentrum
Heen 
(Opstap aan spandoek aankondiging receptie)
Bus: Sint Denijs 11 u. 
 Moen 11.15 u. 
Bus: Heestert 11 u.  
 Otegem 11.15 u.
Terug
Er is 1 terugrit om 13.30 u.
Opstappen aan het gemeentelijk tenniscentrum

Kom je met de auto? 
Even goed; er is voldoende parkeergelegenheid in de 
omgeving.

Zondag 11 januari 2015
11-14 u.: Nieuwjaarsreceptie 

Zwevegemse bevolking
11.30 u.: Nieuwjaarswensen  

door de burgemeester
Aansluitend:  

Fakkeloverdracht Heule-Zwevegem Dorp 
van de Ronde 2015

Dienst communicatie
Blokkestraat 29, bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 40
informatie@zwevegem.be
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Stelt u een 
schoonmaakster, 
tuinman of iemand 
anders tewerk?
Als u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerk-
stelt, is het belangrijk dat u haar of hem aangeeft bij de Rijks-
dienst voor de Sociale Zekerheid én verzekert tegen arbeidson-
gevallen. Als u dat niet doet, riskeert u één of meerdere boetes.
Concreet moet u: 
•   zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor de So-

ciale Zekerheid en
•   het personeel dat u tewerkstelt aangeven via de Dimona-

applicatie op het portaal van de sociale zekerheid en
•  de nodige RSZ-bijdragen betalen en
•   uw personeel  verzekeren  tegen arbeidsongevallen bij  een 

erkende verzekeringsonderneming

Meer informatie? Lees de folder over huispersoneel op de web-
site  van  het  Fonds  voor  arbeidsongevallen  (www.faofat.fgov.
be > Over het FAO > Publicaties > Folders), raadpleeg de Por-
taalsite  van  de  Sociale  Zekerheid  (www.socialsecurity.be)  of 
bel het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer  
02 511 51 51 (iedere werkdag tussen 7 en 20 u.).

Brecht Terrijn
Politie-inspecteur Kappaert
Brecht Terrijn is de nieuwe wijkinspecteur voor de Kappaert,  
ter vervanging van Bernard Victor.

Nieuwe openings-
uren containerpark 
vanaf 1 januari
Naar aanleiding van een doorlichting van IMOG wordt 

het containerpark Zwevegem geherstructureerd.  

Een van de beslissingen zijn de wijzigingen van de 

openingsuren van het containerpark.  

Voortaan is het containerpark gesloten op 
maandag en op zaterdag een uur langer open.

Zomerperiode Winterperiode

Maandag gesloten gesloten

Dinsdag 14 u. - 19 u. 13 u. - 18 u.

Woensdag 14 u. - 19 u. 13 u. - 18 u.

Donderdag 14 u. - 19 u. 13 u. - 18 u.

Vrijdag 14 u. - 19 u. 13 u .- 18 u.

Zaterdag 9 u. - 16 u. 9 u. - 16 u.

Winterperiode = 1 november - 1 maart
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Cyclocross Otegem 2015
In de vorige editie kon Wout Van Aert revanche nemen voor zijn uitsluiting tijdens het Belgisch 
kampioenschap en het hoogste schavotje veroveren. Bent u, net zoals wij, benieuwd naar het podium van 
de komende editie? Kom het op 12 januari 2015 meemaken en beleef met ons het mooiste sportevenement 
uit de streek! Bezoek ook de promostand van Zwevegem, Dorp van de Ronde.

Voor de volgende Otegemse cyclocross heeft de organisatie een 
‘Gentlemen’s Cross’ in het leven geroepen. In totaal mogen 
50 deelnemers aan de wedstrijd deelnemen: 25 met een licentie 
van de Wielerbond en 25 gelukkige Zwevegemnaren.

Programma
12 u.: Gentlemen’s Cross
13.15 u.: Dames elite
15 u.: Heren elite

Veilig naar de cross
Omwille  van  veiligheid  en mobiliteit  werd  een  volledige  zone 
afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer  is enkel mogelijk 
met een doorgangsbewijs.

LAVERGE CLEANING nv
INDUSTRIËLE REINIGING

Milieu is onze missie!

www.lavergecleaning.be

Interieur Gino Vanhoutte BVBA
Otegemstraat 237 - Zwevegem
T 056 77 75 78 - F 056 77 76 78
Mobile 0478 97 72 86

We hebben
het voor u. www.verbondenmetjethuis.be

P H I L I P P E
DEMEYER

bsv nv
Blokkestraat 1 - 8530 Harelbeke
Tel 056 520 911 - Fax 056 520 912
www.bsv-nv.be 

WATERBEHANDELING

WWW.EKOPAK.BE
Meulebeeksesteenweg 67 • 8700 Tielt
Tel. 051 75 51 05 • Fax 051 75 51 06

Houtekietstraat 10-12 | 8540 DEERLIJK
Tel. 056 77 74 64 | Fax 056 49 90 10

info@bouw-line.be | www.bouw-line.be

Een waaier aan tegels !

AFBRAAKWERKEN | RIOLERINGSWERKEN | PLAATSEN VAN KEERWANDEN | FUNDERINGSWERKEN
PLAATSEN VAN REGENPUTTEN | GRAVEN VAN ZWEMVIJVERS | AANLEG VAN PARKINGS

Zwevegemstraat 74 | 8553 Otegem | tel.: 056 77 55 01 | info@michaelmaes.be

Sint-Elooistraat 2  - DEERLIJK
T 056 77 74 44

NOIR MOUTON 7 - ESCANAFFLES - TEL. 069 671 667 - FAX 069 548 508
GSM 0478 42 25 92 - INFO@GRONDENAFBRAAK.BE

WWW.GRONDENAFBRAAK.BE Kortrijkstraat 59 - 8550 Zwevegem

D’Huyvetter
Beton bvba

BETON - PREFAB - BETONWERKEN
www.dhuyvetterbeton.be

Jan D’Huyvetter - Nijverheidslaan 16 - 8580 Avelgem - T 055 457 97 7

N.V.                S.A.

Café Belvère
bij Donald en Chantal

Zwevegemstraat 2 - Otegem - Tel. 056 77 90 08
Lokaal van: KV Blauwvoet Otegem - Krierecrossers
              V.K. Delies - Rotting Kiwi’s - Straatzangers

Dé specialist in maatsauna’s, stoomcabines en spa’s

SAUNA CONSTRUCT

High quality, High quantity

Platteau Franky  0475 25 75 70  www.saunaconstruct.be

Statiestraat 105 - 8570 Anzegem - Tel. 056 68 80 38

www.electroalgoet.be
EIGEN SNELLE DIENST NA VERKOOP : INGENIEURS ELEKTRONICA

 
Zuidhoekstraat 22
Sint-Eloois-Winkel
Tel 056 42 33 85
www.het-kleine-meer.be

RESTAURANT

www.cyclocross-otegem.be

Otegem_banner3x1,5mtr_2015.indd   1 25/11/14   11:31

We  raden  alle  bezoekers  aan  om  gebruik  te  maken  van  de 
shuttlebussen die speciaal voor het evenement werden inge-
legd en die u veilig nabij het parcours brengen. Er zijn 5 routes 
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Zwevegem,  
Dorp van de Ronde 
aanwezig op Cyclo Cross
Tijdens de Gentlemen’s cross wordt Zwevegem dorp van 
de Ronde extra gepromoot. Bezoek onze promostand 
van Zwevegem, Dorp van de Ronde 2015.

DORP VAN DE RONDE
Communicatie
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 40 
informatie@zwevegem.be
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3          
ROUTE

4          
ROUTE

5          
ROUTE

Kerk St. LodewijkDeerlijk - Brug E17Vichtesteenweg

 Lindenhof  Gaverzicht

Betafence
Blokkestraat

Moen Statie

 Stationsplein

Heestert Kerk

 Kerkplein

 Gemeentepunt

Avelgem

 Kerkplein
 Station

 Kerk & Frituur
         ‘t hoekske

 Omgeving

Kerkhove Tiegem

 Kerk / Café St. Arnoldus
 Okkerdries ’t Smeske

VICHTE

MOEN
HEESTERT
AVELGEM

TIEGEM

ZWEVEGEM
BETAFENCE

FIETSENSTALLING ACHTER HET OUD GEMEENTEHUIS
PARKING MINDERVALIDEN AAN O.C. DE SPOELE 

(ENKEL BEREIKBAAR VIA SCHELDESTRAAT)

1          
ROUTE

2          
ROUTE

Aldi

Avelgemstraat

De Barakke

Avelgemstraat

De Harlekijn

Avelgemstraat

Kruidvat

 Toyeplein
 Kruidvat

Okay

 OC De Brug
 Transfo

Beukenhofstraat
Vichte
Station

 Molecule  Brandweer  Station

ZWEVEGEM

DEERLIJK

SHUTTLEDIENST START BUSSEN VANAF 11U OM HET KWARTIER

St. Streuvelsstr. Peter Benoitstraat
Vichte - Pareelstr. Vichte Vichte

uitgestippeld met  elk  verschillende  opstapplaatsen.  Aan  deze 
opstapplaatsen is voldoende parkeerplaats voorzien.
De bussen  vertrekken  vanaf  11 u.  en  zullen om het  kwartier 
vertrekken. Rond 19 u. brengen de laatste bussen u terug.
Personen die gebracht worden naar het evenement kunnen ge-
bruik maken van de Kus&Weg zones. Deze bevinden zich aan 
de kruising tussen de Ingooigemstraat met de Neerkouter of in 
de Zwevegemstraat (thv Cortinacars).

Alle informatie en plannen zijn terug te vinden op 
www.zwevegem.be/cyclocross

Informatie over veiligheid en mobiliteit kan u vinden 
op de site van de zone MIRA (www.pzmira.be) en op 
de facebookpagina van de zone 
(politiezone MIRA).

Let wel: facebook vervangt 
in geen geval het gratis 
noodnummer 101 dat nog  
altijd moet gebruikt worden 
in geval van dringende 
tussenkomst!

Praktische info
www.zwevegem.be/cyclocross
www.cyclocrossotegem.be

Info veiligheid en  
mobiliteit

www.pzmira.be
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in de kijker

Voorstelling 
ondernemerskalender
woensdag 22 oktober 2014

Opening tentoonstelling  
“100 jaar Druivelaar”
vrijdag 31 oktober 2014

Prijsuitreiking volkssportkampioenen 
herfstsamenzijn senioren
maandag 3 november 2014
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Viering 100-jarige  
Juliana Delobel
woensdag 12 november 2014

Viering 100-jarige  
Marie-Louise Vanoverberghe
Donderdag 27 november 2014
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Nadat in het voorjaar bekend werd dat Zwevegem in 2015 de 
titel van ‘Dorp van de Ronde’ mocht dragen, werd meteen werk 
gemaakt om dit gebeuren extra glans  te geven. Ondertussen 
zijn 12 werkgroepen aan de slag om de doortocht van de ren-
ners tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken.
Dank voor zoveel enthousiasme en medewerking van de feest-
comités en verenigingen in alle deelgemeenten/wijken en ook 
de werkgroepen financiën, sponsoring, communicatie en publi-
citeit, veiligheid en logistiek, onthaal en catering, activiteiten en 
centrumgebeuren.
Dank ook,aan onze coördinator Gerrit Laverge.

De renners zullen op zondag 5 april, 23 kilometer Zwevegems 
asfalt onder de wielen zien schuiven. Daarmee is Zwevegem het 
‘langste Dorp van de Ronde’ ooit.

De activiteitenkalender voor het Rondeweekend en de dag van 
de Ronde mag je begin januari in de brievenbus verwachten. De 
achterkant  is  in affichevorm en kan dus uitgehangen worden. 
Zo  tonen we met zijn allen dat het op 3, 4 en 5 april hier  in 
Zwevegem te doen is.

Aan de individuele organisatoren van activiteiten geven 
we nog mee dat er een sjabloon voor hun affiche of flyer 
beschikbaar is op www.zwevegemdorpvanderonde2015.
be. De flyers moeten eerst door de vzw worden 
goedgekeurd en dienen dus vooraf doorgestuurd te 
worden naar informatie@zwevegem.be.
Voor alle vragen rond de activiteiten verwijzen we naar 
info@zwevegemdorpvanderonde2015.be.

Zondag 5 april 2015
Zwevegem Dorp van de Ronde
Zijn de renners zich in warmere oorden aan het voorbereiden op het nieuwe wegseizoen,  
dan zijn er heel wat Zwevegemnaren al druk bezig met de voorbereidingen om van hun doortocht  
op paaszondag een echte hoogdag te maken. Een feest dat drie dagen zal duren.  
De activiteitenkalender vindt u begin januari in uw bus!

Volg Zwevegem, Dorp van de Ronde 
3-4-5 april 2015

Wie de evolutie van ‘Dorp van de Ronde’ wil volgen, kan dit via 
de website www.zwevegemdorpvanderonde2015.be,met 
twitterberichten via @zdvdr2015 met o.a. #dvdr15 en #rvv15  
en op facebook: www.facebook.com/Gemeente Zwevegem. 
Ook Happy-FM (105.7 MHz), de lokale radio zal geregeld aandacht 
aan het gebeuren besteden. We zijn aanwezig met een promostand 
op de kerstmarkten en op de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners op 
11 januari, is er aansluitend op de speech van de burgemeester de 
fakkeloverdracht van de mensen van Heule die dit jaar ‘Dorp van de 
Ronde’ was. De Gentlemen’s Cross, onderdeel van de Cyclo-Cross op 12 
januari in Otegem, staat eveneens in het teken van het Dorp van  
de Ronde en het weekend daarna (16-18 januari) voeren we promo  
op Velofollies in Kortrijk X-po.
Uiteraard besteden we ook uitgebreid aandacht in het volgende  
nummer van Infopunt, dat eind februari zal verschijnen.



www.zwevegem.be12 www.zwevegem.be 13

Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant en-
gageert de gemeente Zwevegem zich mee voor de Europese 
en regionale inspanning om CO2-uitstoot te verminderen. We 
steunen de Europese energie- en klimaatambities, zoals min-
der CO2 en meer hernieuwbare energie.
Hierbij maakt de gemeente,  in samenwerking met de inter-
communale Leiedal, een actieplan op betreffende duurzame 
energie om de doelstelling van 20 % CO2 vermindering  te 
realiseren tegen 2020.

Energie is essentieel en kost veel geld. Het is een uitdaging 
om welvaartsgroei te koppelen aan een slimmer energiever-
bruik met minder CO2-uitstoot. Samen met de inwoners wil 
de Burgemeester met dit convenant de doelstelling halen.
De gemeente Zwevegem wil  de fietsinfrastructuur  en fiets-
paden verbeteren; de bevolking sensibiliseren voor het fiets-
gebruik en meerbepaald voor elektrische fietsen via fiets op-
laadpunten.

https://www.facebook.com/
zuidwestvlaanderenklimaatneutraal

Meldingskaart 
Aan anonieme meldingen wordt
geen gevolg geven

Persoonsgegevens:
Voornaam en naam: 

Straat, nummer, bus:

Postcode en gemeente:
Telefoon:
E-mail: 
Verzonden op: 

Probleemgegevens

•  Waar doet het probleem zich voor? 
gemeente – straat – nr.: 

Duid aan waarover het probleem gaat:

-   Stuur de meldingskaart, onder gefrankeerde omslag naar:
  Gemeentepunt
  Blokkestraat 29, 8550  Zwevegem
-  Of bezorg ze: 
-  In het Gemeentepunt Zwevegem (onthaalbalie)
-  In bibus

Meldingskaart ook op internet 
http://www.zwevegem.be/e-loket

Meldingen defecten openbare verlichting
www.straatlampen.be

Telefonische meldingen 24 u./24 u., 7 op 7:
Gratis nummer: 0800 1 8550

✂



www.zwevegem.be14 www.zwevegem.be 15

Hoe bellen naar noodnummers?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze 
en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.

Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er 
gewonden zijn.

Volg deze stappen:

• Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. 
 Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP.
• Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in!
• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, 

speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf 
de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het 
slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp.

• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).
• Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel.
• Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van de vragen en alle 

vragen zijn belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen.
• Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft.
• Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen.

Opgelet!
Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel 
vragen om bijkomende bruikbare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat 
je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen.
Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die 
manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.
Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales!

Vergeet dus niet:
voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112
en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101.

Dit is een initiatief van de provinciegouverneur West-Vlaanderen.

geen gezever

ALLEEN NOODOPROEPEN !
112 voor ambulance & brandweer
101 voor politie

Binnenkort werken 
in uw straat ?
1ste - 2de kwartaal 2015

Wegeniswerken
•   Harelbeekstraat: Vernieuwen wegdek en riolering (tussen 

Hinnestraat en Bekaertstraat)
•   Blokkestraat (Z): vernieuwen wegdek (vanaf Otegemstraat 

tot Deerlijkstraat)
•   Lettenhofstraat (Z): vernieuwen wegdek (vanaf Ellestraat 

tot Avelgemstraat)
•   Kapel Milanenstraat (Z): vernieuwen wegdek (vanaf nr. 20 

tot Gribovalstraat)
•   Kwadepoelstraat - Evangelieboomstraat (Z): vernieuwen 

voetweg

•   Vierkeerstraat (H): plaatselijk herstel wegdek op diverse 
plaatsen

•   Heestertstraat (O): vernieuwen wegdek (vanaf 
Brouwerijstraat tot Kroonstraat)

•   Scheldestraat (O): herstel langs- en dwarsvoegen (vanaf 
OC tot Veldstraat)

•   Dalestraat (St-D): Aanleg “Kiss & ride” zone achterzijde 
schoolomgeving

Voetpaden
•  Remi Deprezstraat (verkaveling)
• Arteveldestraat (verkaveling)
• Surremontstraat (verkaveling)
•  Helkijnstraat
• Bakkershof
• Ierlandlaan (verkaveling)

Contact: Afdeling Publieke ruimte - Dienst wegen & 
infrastructuur, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, 
Tel. 056 76 57 00, atd@zwevegem.be

Hoe bellen naar noodnummers?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze 
en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.

Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er 
gewonden zijn.

Volg deze stappen:

• Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE. 
 Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP.
• Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in!
• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, jaagpad, 

speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt vanaf 
de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator. Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het 
slachtoffer hierdoor moet wachten op hulp.

• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).
• Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel.
• Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. De operator is getraind in het stellen van de vragen en alle 

vragen zijn belangrijk om zeer snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen.
• Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft.
• Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen.

Opgelet!
Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In dat geval, zal een operator je enkel 
vragen om bijkomende bruikbare informatie. Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat 
je mag inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere noodoproepen aan te nemen.
Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die 
manier is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.
Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales!

Vergeet dus niet:
voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112
en voor dringende politiehulp bel je het nummer 101.

Dit is een initiatief van de provinciegouverneur West-Vlaanderen.

geen gezever

ALLEEN NOODOPROEPEN !
112 voor ambulance & brandweer
101 voor politie
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Start van de werken Leanderhof 
de voormalige Bekaertsite
Sloop- en saneringswerken 
In januari 2015 start de firma DEC met de sanering van de voor-
malige Bekaertsite  in Zwevegem. DEC maakt deel  uit  van de 
internationale groep DEME die reeds vele jaren ervaring heeft 
in baggerwerken, marine- en saneringswerken. De experts heb-
ben de verontreiniging grondig in kaart gebracht en verkregen 
een vergunning van OVAM voor het uitvoeren van de sanerings-
werken. De  volledige  sanering  van de  terreinen  zal  ongeveer 
een jaar in beslag nemen en gebeurt volgens een gedetailleerd 
stappenplan. Eenmaal de zwaarst vervuilde kernen uitgegraven 
zijn,  zal  de  grond  behandeld worden  en  kan  het  grondwater 
gereinigd worden.  In  een  volgende  fase  zal  het  terrein  geni-
velleerd worden zodat propere grond aangevoerd kan worden. 
Alvorens de propere grond aan te brengen, zal de bestaande 
gereinigde grond echter volledig afgedekt worden met een geo-
textiel. Toekomstige bewoners van de site zullen dus enkel  in 
aanraking komen met de nieuw aangevoerde propere grond.
Gedurende een periode van een jaar zal er elke werkdag van  
7  u.  tot  17  u.  gewerkt worden. Het  vrachtverkeer  zal  via  de 
Blokellestraat en de site van Betafence rijden. Tijdens de wer-
ken zal DEC er alles aan doen om de hinder voor de omwonen-
den  te beperken. Heeft u hieromtrent  toch een vraag of een 
klacht? Contacteer dan de projectverantwoordelijke Bartel 
de Clercq op het telefoonnummer  0476 92 40 40 of via 
e-mail aan De.Clercq.Bartel@deme-group.com

Romain Daenens kiest een nieuwe naam voor 
het project
Voor  de  naam  van  het  nieuwe  project  op  de  voormalige  Be-
kaertsite  schreef  projectontwikkelaar  Vanhaerents  Develop-
ment een wedstrijd uit. Uit alle inzendingen werd uiteindelijk de 
nieuwe naam “Leanderhof” gekozen. Leon Leander Bekaert 
richtte in 1880 Bekaert op. Dit bedrijf heeft gedurende de jaren 
enorme werkgelegenheid gecreëerd en zette op die manier de 
gemeente Zwevegem op de kaart. Met het woord “hof” wordt 
vooral de nadruk gelegd op de openbare groene ruimtes die de 
verschillende entiteiten van de site met elkaar zullen verbinden.
Romain Daenens was de winnaar van de wedstrijd en is nu de 
trotse eigenaar van een lomography fototoestel! 

Leanderhof: wonen, werken en winkelen in 
Zwevegem
In het project Leanderhof zal in totaal plaats zijn voor zo’n 300-
tal entiteiten. 
In een eerste fase komen er zowel ruime als compacte appar-
tementen met 1, 2 en 3 slaapkamers, een 45-tal assistentiewo-
ningen, +- 3000 m² aan commerciële ruimtes (praktijkruimtes, 
buurtwinkels,  boetieks,  voorzieningen)  en  voldoende  parking 
voor bewoners met een aparte bezoekersparking.

De assistentiewoningen  zullen  voldoen  aan  alle  eisen  van 
de  overheid waardoor  er  bij  aankoop  slechts  12%  registratie 
dient betaald te worden. Voor de uitbating zal de projectontwik-
kelaar kiezen voor een zorgpartner met veel ervaring in het be-
heren van woonzorgcentra en thuisverpleging. Bewoners zullen 
dagelijks beroep kunnen doen op een woonassistent, voor de  
coördinatie van diensten zoals traiteurservice aan huis, poets- 
en strijkhulp, thuislevering van boodschappen, kinesist, …
In de volgende fases zullen compacte eengezinswoningen met 
een  ruime  tuin en parkappartementen gebouwd worden. Een 
ruim en publiek park zal de verschillende fases met elkaar ver-
binden. 

“ Leanderhof is wonen in het park: 
een uniek leefbaar landschap in 
het centrum van Zwevegem.” 
Bert Busschaert, landschapsarchitect Studio Basta

Timing
Na afloop van de sanering starten in het voorjaar van 2016 de 
werken aan de eerste fase. De lancering van de verkoop voor 
deze eerste fase is gepland voor september 2015. In de zomer 
van  2017  zal  Leanderhof  zijn  eerste  bewoners  verwelkomen. 
Dan is de oplevering van de commerciële ruimtes, de assisten-
tiewoningen en de eerste parkappartementen voorzien. 

Uw mening blijft belangrijk
Tijdens de infovergadering eind juni verzamelde de projectont-
wikkelaar heel wat boeiende informatie bij de buurtbewoners. 
De  architecten  gingen  aan  de  slag met  hun  opmerkingen  en 
verfijnden zo verder het masterplan. Het nieuwe project blijft 
echter in volle ontwikkeling en de mening van omwonenden en 
toekomstige bewoners is dus nog steeds belangrijk. 
Wenst u op de hoogte te blijven van toekomstige infomomenten? 
Schrijf u dan in op de nieuwsbrief via www.leanderhof.be . 



www.zwevegem.be16 www.zwevegem.be 17

Als alles verder meezit, zal de nieuwe vleugel van het Woonzorgcentrum begin 2016 kunnen gebruikt worden. We gaan dan in één 
klap een pak mensen met een ernstige zorgvraag kunnen opnemen en we gaan ook meer instroom kunnen realiseren, vanwege de 
serieuze aangroei van de capaciteit op jaarbasis.
We focussen we op concrete hulp voor mensen waar aanvullende thuiszorg niet meer volstaat, in combinatie met een nieuw in-
schrijvingsreglement (zie p. 4).
Tegen de jaarwisseling verwachten we water- & winddicht te zijn met het nieuwbouwproject. Op dat moment zal de eigenlijke 
omvang van het complex duidelijk zijn, en kan gestart worden met het binnenwerk.
Een aantal belangrijke keuzes moeten nog worden gemaakt, zoals de aankoop van los meubilair. Net als bij de invulling van het 
totale concept zal ook hier heel wat aandacht gaan naar ergonomie, duurzaamheid maar zeker ook huiselijkheid.
We willen een thuisvervangende residentie bouwen, die voor onze bewoners zoveel mogelijk de huiselijke sfeer nastreeft. Zorg is 
nodig, maar het gebouw moet geen zorg uitstralen.
Het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling, vakkundig isoleren, een groendak, led-verlichting, recuperatie van hemelwater: ook 
de aspecten van rationeel energiegebruik zijn mee verwerkt in het concept.
Het ontwerpteam buigt zich nog over de invulling van de binnentuin en de groenzone rond het gebouw. Ook hier is herkenbaar-

heid voor de bewoners van belang, maar er wordt 
ook rekening gehouden met het onderhoud (geen 
of weinig nood aan maaien/snoeien om biomassa 
te vermijden), de functionaliteit (bomen om scha-
duwplekken  te  voorzien)  en  de  toegankelijkheid 
(de bewoners moeten zich vrij en zonder risico op 
vallen kunnen bewegen, zitten).
Enige  tijd  terug  is  ook  de  ultieme  bevestiging 
gekomen  van de VIPA-subsidiëring  en werd  ons 
gedurende  20  jaar  een  (te  indexeren)  gebruiks-
toelage toegezegd van meer dan € 500.000.
Wij hebben dit budget zeker nodig, om de finan-
ciering  rond  te krijgen én om er op een verant-
woorde manier een mooi project van te maken.
De  lokale kunstenaar Joël De Rore werd na een 
selectie uitgekozen om enkele schilderijen te ma-
ken – VIPA vereist namelijk dat  in ruil voor sub-
sidies  ook  een  zeker  bedrag geïnvesteerd wordt 
in kunst.

Nieuwbouwproject 
Woonzorgcentrum
Nog een goed jaartje te gaan
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Kunstlicht: 
opaalwit en 
krimsonrood
De Kunstacademie 
verlicht de voortuin van 
rusthuis Sint-Amand
“Donker,  donker,  donker. Het  is weer  vroeger  donker. De  da-
gen kort. De nachten lang. En iedereen doet zijn lichtjes aan. 
(kapitein Winokio)” En nét dat namen de leerlingen beeldende 
kunst heel letterlijk. Geen kerstballen of – sterren dit jaar, geen 
eigengemaakte kerstkaarten maar verlichting.
“Kunstlicht” is de titel van het nieuwe project dat gerealiseerd 
werd  door  middelbare  graad  van  de  afdeling  beeld  van  de 
Kunstacademie Zwevegem.
Op opaalwitte kokers van kunststof schilderden zij met krimson-
rode  acrylverf.  Elke  klas werkte met  dezelfde  ondergrond  en 
dezelfde verf. Maar ze vertrokken telkens vanuit een ander op-
zet. Zo kregen ze een geheel van honderd kokers dat  lijkt  te 
zweven boven de voortuin van Rusthuis Sint-Amand in de Ote-
gemstraat. De kokers worden van binnenuit verlicht en geven 
daardoor een warm licht af dat meer of minder wordt bedekt 
door de beschildering.
Perfect om de donkere dagen letterlijk en figuurlijk te verlich-
ten! U kan “Kunstlicht” bekijken tot 15 januari 2015.

Kunstacademie Zwevegem
Transfostraat 13, 8550 Zwevegem
056 71 69 76
www.kazwevegem.be
info@kazwevegem.be

Techniekclub Zwevegem 
wordt techniek-
academie
 

De techniekclub is al enkele jaren een groot succes in Zweve-
gem maar kent nu ook een serieuze uitbreiding over de provin-
cie. Maar liefst 55 West-Vlaamse steden of gemeenten richten 
in het schooljaar 2014-2015 een techniekclub in. Hiermee be-
reikt de techniekclub 1660 kinderen.
 
Omwille van het grote succes en om ervoor te zorgen dat het 
een samenhangend geheel is binnen Vlaanderen willen we de 
techniekclub  omvormen  naar  TECHNIEKACADEMIE,  overeen-
komstig de kunstacademie. Een andere naam betekent echter 
niet een andere werking. De oud-vertrouwde kwalitatieve wer-
king blijft helemaal behouden!
 
Ook  in  2015 wordt  er  opnieuw  een  TECHNIEKACADEMIE  in-
gericht.  Van 7 januari 2015 tot 1 april 2015  zal  er  elke 
woensdagnamiddag een sessie georganiseerd worden  (be-
halve in de krokusvakantie) van 13.30 u. tot 15.30 u. of van 16 
u. tot 18 u. 40 kinderen uit het 5e en 6e leerjaar kunnen er 
kennis maken met de veelzijdigheid van techniek en technische 
geletterdheid.
De lessen vinden plaats in de SNGZ-West, Bekaertstraat 2 
te Zwevegem en kosten 50 euro. In het inschrijvingsbedrag 
zit zowel het materiaal als de verzekering inbegrepen. Een 
deel van de inschrijvingsprijs kan via de belastingaangifte gere-
cupereerd worden.
 
Meer weten of inschrijven? 
Zie www.techniekacademie.be. 
Inschrijven kan vanaf 6 december via 
www.techniekacademie-zwevegem.be.
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JUBILEA

15/01/55  Benoni Veys - Gilberta Mijle (M)
19/01/65   José Rebelo Dos Reis - Maria Peraboa (M)
28/01/55   Julius Deprez - Anna Avet (Z)
28/01/55   Daniel Loosvelt - Paula Grymonprez (Z)
29/01/55   Etienne Cooleman - Paulette Nys (M)
03/02/65   Augustin Lattenist - Marie-Rose Yzerbyt (Z)
06/02/65   Ruti Vandevelde - Solange Vermoere (O)
11/02/55   Albert Maes - Marcella Gabriël (Z)
12/02/65   Paul Desrumaux - Cecile Delporte (H)
17/02/50   Gilbert Dewaele - Andrea Debue (Z)
18/02/55   Jozef Demuynck - Simona Adams (Z)
18/02/55   Remi Manderick - Simonne Debakker (Z)
18/02/55   Roger Vancauwenberghe - Jeanne Byttebier (O)
19/02/65   Raphaël De Praeter - Liliane Vanbeselaere (Z)
19/02/65   Eric Callens - Frieda Ovaere (O)
24/02/65   André Van Overmeire - Rosane Martin (Z)
26/02/65   Lucien Eggermont - Monique Vandenbulcke (M)
04/03/55   Marcel Delbeke - Benigna Staelens (Z)
07/03/65   Paul Denecker - Magda Vanden Berghe (Z)
02/04/65   Hans Van der Plaetse - Marie-Therese Scherpereel (O)
12/04/50   Hubert De Wachter - Yvonne Pannekoecke (Z)
15/04/55   André Delapierre - Jeannine Vanderbeken (M)
20/04/65   Frans Beyaert - Simone Yserbyt (H)
22/04/50   Ferenc Frenk - Anna Krenn (Z)
23/04/65   Eric Marechal - Jeannine Derycke (Z)
24/04/65   Nicola Camillo - Marie Vermeulen (M)
24/04/65   Marcel Seynaeve - Agnes Dubus (S)
27/04/65   Daniël Vanoverbeke - Maria Voet (Z)
05/05/65   Arnold Dehullu - Frida Van Cauwenberghe (Z)
07/05/65   Willy Clarysse - Liliana Dekimpe (Z)
07/05/65   Carlos Coudyzer - Jacqueline Vancauwenberghe (O)
07/05/55   Paul Delgat - Georgette Vanden Broucke (Z)
07/05/55   Noël Debue - Beatrice Beunens (Z)
12/05/65   Antoine Walschap - Ginette Sabbe (M)
15/05/65   Bernhard Vandenbroucke - Gerarda Mijle (M)
15/05/65   Jacques Deslé - Monique De Smedt (O)
19/05/65   Willy Varheust - Irène Taelman (S)
20/05/55   Raoul Van Lancker - Beatrix Demeulemeester (Z)
20/05/55   André Lefebvre - Maria Everaert (O)
21/05/65   Marcel Terryn - Rosa Vanpoucke (O)
25/05/65   Lucien De Keyzer - Magda Lannoo (Z)
29/05/65   Jean Debaere - Marguerite Bettremieux (Z)
29/05/65   Joseph Barré - Madeleine Priem (M)
31/05/55   Jaak Ruysschaert - Bernadette Vanden berghe (Z)
02/06/65   Eric Deconinck - Beatrijs Vanoverberghe (Z)
04/06/55   Raphaël Vanmaercke - Mariette Devos (Z)
11/06/65   Marin T’ Joens - Diana Dendoncker (O)
12/06/65   Lucien Deprez - Jeannette Creupelandt (Z)
18/06/65   Robert Vanhaverbeke - Sonja Dewitte (Z)
18/06/55   Julius Planckaert - Jacqueline Duprez (H)
25/06/55   Maurice Decraene - Andrea Waelkens (M)
02/07/65   André Coorevits - Christelle Demeester (O)
02/07/65   Bernard Lemarcq - Cicile Delft (S)

07/07/65   Achiel Beyaert - Ivonne Codron (H)
08/07/55   Jozef Vangheluwe - Odette D’hoop (Z)
09/07/65   Jean Claerhout - Maria Verspaille (Z)
09/07/65   Ivan Cottenier - Mildrede Vancauwenberghe (M)
10/07/65   Henri Truyen - Josée Immens (Z)
15/07/65   Marc Caluwaerts - Liliane Cassaert (Z)
16/07/65   Bertrand Vanhaverbeke - Monique Debaere (Z)
16/07/65   Michel Dekocker - Annie Demeyere (Z)
16/07/65   Gilbert T’Joens - Richarda Vanneste (Z)
17/07/65   Bertrand Carteur - Ghilianne Demets (H)
17/07/65   Germain Vanhaesebroucke - Marcella Vanhoutte (S)
20/07/55   Germain Mignauw - Solange De Langhe (Z)
20/07/55   Daniel Baert - Josepha Tarras (O)
20/07/65   Paul Lepez - Wivina Decraene (S)
22/07/65   Rufin Wallays - Cecile Van Rechem (Z)
22/07/65   Paul Meerschaert - Marie Dewaegheneire (Z)
22/07/65   Bernard Daeveloose - Paula Vlaemynck (O)
22/07/65   Franz Cneut - Magda Goethals (Z)
23/07/65   Marc Deprez - Jeannine Devos-Sabbe (Z)
28/07/65   Willy Verhulst - Beatrix Lambrecht (Z)
29/07/65   Stephaan Desmet - Godelieve Van Welden (H)
29/07/65   Dirk Durieux - Marie Servayge (M)
30/07/55   Gerard Verdonck - Jacqueline Himpe (Z)
30/07/65   Gabriël Dewaegheneire - Annie Hossey (Z)
30/07/65   Gerrit Myny - Nadia Desmet (Z)
30/07/65   Willy Vanwynsberghe - Marie-José Vancraeyenest (Z)
30/07/65   Romain Passchier - Magda Vandendiressche (Z)
30/07/65   Didié Defoor - Jeannine Gruwez (H)
30/07/65   Lucas Deverwerre - Christine Goemaere (O)
04/08/50   Jaak Vyncke - Jacqueline Toulouse (Z)
06/08/55   Roger Verkest - Simonne Soubry (Z)
08/08/50   André Demuynck - Jacqueline Decuypere (Z)
11/08/65   Jacques Descamps - Christine Van Daele (Z)
12/08/65   Wilfried Vanackere - Christiana Van Welden (Z)
12/08/65   Marc Dewitte - Ileane Dewijn (M)
12/08/55   Georges Nuttin - Laurette Verschuere (Z)
12/08/55   Camille Windels - Bernadette Kindt (Z)
13/08/65   Robertus Goesaert - Jeannet Dewaele (Z)
14/08/65   Armand Waelkens - Jacqueline Ruysschaert (M)
19/08/55   Arnold Vanterwyngen - Jeanine Nuyttens (Z)
20/08/65   Romain Maes - Nicole Deprez (Z)
20/08/65   Baziel Vandeghinste - Hedwige Vermoere (Z)
21/08/65   Roger Feyers - Christianna Vanhuysse (Z)
21/08/65   André Vercruysse - Madeleine Deconinck (S)
26/08/65   Jacques Devos - Paula Vanpoucke (O)
27/08/65   Eric De Bue - Anny Vercoutere (Z)
03/09/55   Gentiel Manderick - Denise Devos (Z)
9/09/55    Leon Dendauw - Cecilia Veys (O)
15/09/65   Roland Vanhoutte - Rosa Demeulemeester (O)
15/09/55   Frans Careelman - Lea Vanneste (Z)
24/09/65   Bernard Tack - Bernadette Coussement (Z)
29/09/50   Roger Tremmerie - Juliette Vangampelaere (Z)
30/09/50   Maurits Coigné - Maria Phyfferoen (Z)
06/10/65   Leon Missiaen - Anny De Brauwere (Z)
08/10/55   Pierre Van Simaeys - Solange Ghyselen (S)
13/10/50   Walter Verschuere - Cecilia Vandewalle (Z)
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
13/09  Lawaisse Josephine, d.v. Michel en Grodzicka Katarzyna (S)
22/09  Desmet Octavie, d.v. Bob en Demeulemeester Deborah (Z)
23/09  Hoet Hazel, d.v. Beukel en Swyngedouw Gudrun (Z)
29/09  Bothuyne Larz, z.v. Björn en De Beurme Elly (Z)
10/10  Minjauw Emma-Marie, d.v. Kevin en Ellul Claire (O)
13/10  Marysse Quinn, z.v. Kürt en Warrot Carmen (Z)
17/10  Muys Marith, d.v. Dries en Turpyn Iris (O)
18/10  De Bruyne Diete, d.v. Henri en Vervaeke Hanne (Z)
21/10  Velghe Lila, d.v. Dries en Zutterman Lien (M)
22/10  Vermeulen Flor, z.v. Daan en Colle An (Z)
24/10  Christiaens Sara, d.v. Thomas en Gistelinck Melissa (Z)
28/10  Naert Bas, z.v. Dries en Martens Stephanie (M)
28/10  Dejaeger Louise, d.v. Kristof en Decaesteker Lindsy (Z)
29/10  Vanassche Jorn, z.v. Koen en Bossuyt Eline (Z)
30/10  D’haene Valentin, z.v. Claude en Demeure Sabrina (S)
31/10  Matton Flore, d.v. Tom en Gesquière Mieke (Z)

02/11  Algoet Emma, d.v. Sil en Degezelle Shirley (Z)
03/11  Bakkach Yassin, z.v. Said en Desmaele Nele (Z)
03/11  Malfait Ilian, z.v. Steve en Dorme Barbara (M)
04/11  Decoene Ralph, z.v. Jan en Glorieux Emanuelle (S)
07/11  Phavongxay Elise, d.v. Elven en Duthoy Stefanie (O)
10/11  Santy Maurane, d.v. Dieter en Debacker Evelyn (O)
11/11  Fourneau Tuur, z.v. Youri en Vanfleteren Sheila (O)
11/11  Lefebvre Ella, d.v. Winibald en Luysterman Veerle (O)
14/11  Vannieuwenborg David, z.v. Frederik en Dewever Nele (Z)
15/11  Goegebeur Ella, d.v. Tom en Vervaeke Hannelore (Z)
18/11  Bruneel Leon, z.v. Carlo en Gesquiere Ellen (Z)

OVERLIJDENS
02/10  Codron René (84j.), echtg. Coppens Alice (H)
03/10  Seynaeve Arthur (79j.), echtg. Callens Nelly (S)
05/10  Coopman Dainy (55j.), echtg. Demeyere Gerda (Z)
19/10  Coutant Pascal (44j.), echtg. Dierynck Stephanie (Z)
21/10  Verraest Frida (79j.), wed. Vergracht Leopold (H)
21/10  Esprit Esther (70j.), wed. Verschaetse Freddy (Z)
23/10  Dekeyser Berthe (90j.), wed. Dhaeye Maurice (H)
24/10  Debouver Rodrique (48j.), (M)
26/10  Allegaert André (72j.), echtg. Verbauwhede Gaby (M)
29/10  Masure Julienne (84j.), wed. Lanneau André (S)
29/10  Bral Lea (83j.), wed. Van Damme Albert (H)
31/10  Sustronck Gerard (85j.), echtg. Despriet Cecilia (Z)
02/11  Vercaempst Ronny (59j.), (O)
02/11  Dendauw Camilla (85j.), wed. Bonte Jaak (Z)
09/11  Deblaere Antoinette (72j.), ongehuwd (H)
10/11  Vandenborre Rosanne (70j.), echtg. De Baere Willy (Z)
14/11  Demeulemeester Daniel (72j.), echtg. Pot Ivette (M)
16/11  Hellin Remi (94j.), wed. Vandeginste Adrienne (Z)
20/11  Coopman Lisette (80j.), wed. Dezwarte Roger (Z)
20/11  Balcaen Nicole (69j.), echtg. Ottevaere Willy (M)
21/11  Opsomer Honoré (84j.), wed. Dewaele Monika (Z)
21/11  Follet Nicole (66j.), wed. Deprez Luc (M)
22/11  Vermoere Ethel (88j.), wed. José Ernest (H)
23/11  Vanwynsberghe Evaline (91j.), ongehuwd (Z)
26/11  Verstraete Anna (63j.), echtg. Deconinck Bernard (H)
27/11  Matton Henri (81j.), echtg. Declercq Denise (O)
29/11  Libbrecht Hilaire (76j.), echtg. DeJonghe Lisette (S)
29/11  Sobrie Stephanus (82j.), echtg. Vandemeulebroecke Andrea 

(H)

HUWELIJKEN
Vanslembrouck Kristof (34j.), (Z) en Vercaemst Griet (34j.), (Z)
Verhaeghe Jean-Pierre (64j.), (M) en Kulichenko Nataliia (45j.), 
(Oekraïne)
Goussaert Thomas (25j.), (Z) en Desmet Eline (27j.), (Z)
Plovie Rik (52j.), (Z) en Blomme Joly (38j.), (Z)
Bels Dieter (29j.), (Marke) en Moerman Ine (29j.), (S)
Phlypo Steven (28j.), (O) en Vercruysse Griet (22j.), (O)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs, (Z) Zwevegem

13/10/50   Walter Barrezeele - Henriette Hostens (Z)
14/10/55   Frans Ysenbaert - Diana D’Haene (Z)
15/10/55   Antoon Windels - Noella Debrabandere (Z)
15/10/65   Freddy Vanhoutte - Ludwina Devos (Z)
15/10/65   André Maes - Arlette Furniere (Z)
15/10/65   Marc Verstraete - Jeanine Van Craeynest (Z)
16/10/65   Germain Libbrecht - Ivonna Vanhoutte (S)
19/10/65   Erik Lanneau - Rita Vandenbulcke (M)
21/10/55   Bertrand Deprez - Odetta Coussement (O)
22/10/65   Lucien Monserez - Marie-Jeanne Callens (Z)
22/10/65   Marcel Daenens - Rita Decock (Z)
22/10/65   Paul Bedeken - Jenny Verbaeys (S)
27/10/50   Daniël Nuttin - Erna De Smedt (Z)
29/10/65   Marc Vanderschelden - Yvette Vermeulen (O)
29/10/55   Leon Senesael - Antoinette Depaemelaere (Z)
30/10/50   Julien Ceulenaere - Liliane Bruloot (Z)
04/11/50   Roger Vancaeneghem - Gabrielle 

Vandenbroucke (M)
05/11/65   Paul Buyck - Liliane Wielfaert (Z)
05/11/65   Lionel Vandenbulcke - Rolanda Bradt (Z)
05/11/65   André Vervacke - Maria Declercq (O)
10/12/55   Lionel Nuttin - Ginette Moeyaert (Z)
10/12/65   Walter Croubels - Maria Verougstraete (Z)
15/12/65   Robert Vantieghem - Daisy Naessens (Z)
17/12/65   Marc Vernou - Monique Vancamelbeke (Z)
23/11/65   Etienne Sablain - Nicole Vancauwenberghe (Z)
26/12/55   Gabriel Vandecasteele - Gertrude Deslee (Z)

100+ - jarigen
13-04-1915  Marcel Vandemeulebroeke (Z)
24-04-1914  Anna Vernaeckt (M)
08-09-1913  Maria De Cock (O)
11-11-1914  Juliana Delobel (Z)
27-11-1914  Marie-Louise Vanoverberghe (Z)
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U wenst uw bomen te onderhouden of nieuwe aan te planten?
Dan kunnen we u financieel helpen!
Interessant en eenvoudig subsidiereglement
Zwevegem beschikt over een sterk subsidiereglement voor de 
aanleg en het onderhoud van kleine landschappelijke groenele-
menten (K.L.E.’s). Dit reglement is geïnspireerd
op het Gemeentelijk Natuur Ontwikkellings Plan (GNOP).
Het  reglement  geeft  een  subsidie  voor  die  landschappelijke 
elementen waar ook de gemeenschap kan van genieten zoals 
hoogstammige  bomen.  Dit  kan  in  bepaalde  gevallen  voor  de 
groenaanleg én voor het onderhoud.
Nog te weinig Zwevegemse burgers maken er gebruik van. Con-
tacteer ons!

Wat is subsidieerbaar?
• Knotbomen (bij aanleg en bij onderhoud)
• Hoogstambomen (bij aanleg)
• Hoogstamfruitbomen (bij aanleg)
• Poelen/vijvers (bij aanleg en bij onderhoud)

Wie is subsidieerbaar?
De subsidie  is afhankelijk van de  ligging van uw groen. Enkel 
het landschappelijk groen in het landelijke buitengebied wordt 
gesubsidieerd (particulieren én professionele land- en
tuinbouwers). Groenaanleg in de bebouwde zones (zoals in tui-
nen in woongebieden, ed.) wordt niet gesubsidieerd omdat dit 
groen meestal een privaat karakter heeft en de
gemeenschap daar niet optimaal kan van genieten.

Hoeveel subsidie?
•   Hoogstambomen en knotbomen:
  Bij aanleg: tussen de 2.5 euro - 8 euro/boom.
   Bij  onderhoud  van  knotbomen:  subsidie  tussen  15  -  20 

euro/boom om de 7 jaar.
•  Poelen of landschappelijke vijvers
  Bij aanleg van poelen: tussen 175 - 225 euro/poel
   Bij onderhoud van poelen: subsidie van 175 - 225 euro (om 

de 7 jaar)

De e-documenten , zoals reglement en aanvraagformulier, 
kan je downloaden:
http://www.zwevegem.be/producten/subsidiereglement-
kleine-landschapselementen

Publieke ruimte 
Dienst Groen, afdeling Groen
Blokkestraat 29-bus 1 | 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be

Gemeentelijke toelage 
voor uw bomen

Prijsuitreiking  
groen- en bebloemings-

actie, donderdag 
8 januari, 18 u. 

in tenniscentrum, 
Bekaertstraat 11,  

Zwevegem
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Zwevegem klaar voor de winter
Strooidiensten paraat
Kerst- en nieuwjaar, een mooie tijd van wensen en winterpret, 
maar ook een periode van voorbereidingen op sneeuw- en ijzel-
bestrijding.

Het  College  van  burgemeester  en  schepenen  keurde  op  19 
november 2014 de afsprakennota goed met betrekking tot de 
sneeuw-  en  ijzelbestrijding  2014-2015.  De  nodige  financiële 
middelen, materieel en personeel zijn beschikbaar om de glad-
heid op onze wegen concreet aan te pakken.
Contracten met  aannemers  zijn  besproken  en  afgerond. 600 
ton zout  ligt  strooi klaar  in onze overdekte  loods. Het eigen 
materieel is uitgetest en de permanentieploegen staan paraat.

Bij  een  gewone  winterprik  gebeurt  de  bestrijding  met  eigen 
personeel  en  materieel.  Bij  langdurig  aanhoudende  sneeuw-
val springen aannemers bij om ons logistiek te ondersteunen. 
We hebben  vaste  rijroutes.  Prioritaire  aandacht  gaat  naar  de 
hoofdwegen en de verbindingswegen  tussen de deelgemeen-
ten. Woonstraten en woonwijken krijgen geen prioriteit. Dit be-
tekent dat niet alle straten kunnen worden behandeld. Door de 
uitgestrektheid van ons wegennet, meer dan 300 km wegen en 
meer dan 15 ha voetpaden, is het financieel niet haalbaar om 
alles permanent te bestrooien.
Naast uw gemeentebestuur is ook het Vlaamse gewest verant-
woordelijk voor het sneeuwvrij houden van de gewestweg N8 
en de Kanaalweg. De provincie West-Vlaanderen is verantwoor-
delijk voor de toeristische fietsroutes.

Meer info omtrent de strooiroutes kan u raadplegen op de web-
site van de gemeente Zwevegem: www.zwevegem.be

Knotter zoekt knotboom
Heb je waardevolle, oude knotbomen (wilg, eik, es, els, popu-
lier, linde…) die dringend onderhouden moeten worden? Maar 
heb je noch de tijd, het materiaal of de goesting om te knotten? 
Wij zoeken voor jou geschikte knotters!
Aan welke voorwaarden moeten de knotbomen voldoen?
•  De knotbomen groeien in het buitengebied d.w.z. op het plat-
teland, niet in een dorpskern of in een woonwijk

•  De te knotten takken dienen 5 à 6 jaar oud te zijn. M.a.w. er 
dient voldoende brandhout te zijn

Leden van de knotploeg Zuid-West-Vlaanderen komen gratis je 
knotbomen knotten in ruil voor het brandhout.  De resttakken 
worden door de knotters verzameld op een vooraf afgesproken 
plaats.  De eigenaar verwerkt de resttakken.
 
Meer weten: Provincie West-Vlaanderen,  
Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Zuid,  
johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be 
056 23 40 17 of 0472 59 24 05

Strooi- 
nummer 

056 76 57 65

Contact:
Dienst Publieke Ruimte
Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem
Tel. 056/ 76 57 00
atd@zwevegem.be
www.zwevegem.be
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Samen op weg naar  
goedkopere groene energie!
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je 
daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu? 
Doe dan mee met de 4de groepsaankoop 100% 
groene energie van de provincie West-Vlaanderen, 
in samenwerking met de gemeente Zwevegem.

Inschrijven
Vanaf 1 december 2014 tot en met 9 februari 2015.
Er zijn 3 manieren om je gratis en vrijblijvend in te schrijven:
1.  Via de website:
  -  Neem je eindfacturen gas en/of elektriciteit bij de hand en 

ga naar www.samengaanwegroener.be en klik door naar 
West-Vlaanderen.

  - Geef je gegevens in.
  - Ontvang na de veiling per email je persoonlijk voorstel.
2.   Via het loket van de gemeente Zwevegem:
  Inschrijven via het gemeentelijk loket kan op
   maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u.
   Breng je eindfacturen van elektriciteit en/of aardgas mee.
   Het  verdere  verloop  van  de  groepsaankoop  verloopt  per 

brief.
3.   Via  telefoon:  Via  het  groen  nummer  0800  76  101  kan  je 

ook je  inschrijving regelen. Hou je eindfacturen gas en/of 
elektriciteit bij de hand.

Verdere informatie kan je bekomen via volgende kanalen:
0800 76 101 (gratis infolijn)
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be, 
www.samengaanwegroener.be

Nam je vorig jaar deel aan de groepsaankoop groene 
stroom? Hou er dan rekening mee dat je niet automa-
tisch ingeschreven bent voor de groepsaankoop van dit 
jaar. Dus schrijf je zeker weer in.

Meer info
Woon- en leefomgeving - Afdeling Wonen
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 27, wonen@zwevegem.be

Samen op weg 
naar goedkopere groene energie 4deeditie
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Natuuracademie Zwevegem 
voorjaar 2015
Samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert 
Zwevegem een reeks van 5 natuuractiviteiten voor kinderen 
van het 3de en 4de leerjaar. Ben je ook ‘zot van natuur’? Dan 
is dit je kans… Met een natuurgids ontdek je spelenderwijs de 
natuurwonderen in de omgeving. Dieren en planten worden van 
dichtbij onderzocht, er wordt geknutseld met natuurelementen, 
een heks komt op bezoek en nog veel meer…
De activiteiten gaan telkens door op woensdagnamiddag van 14 
tot 16 u. Ook (groot)ouders zijn meer dan welkom!

Interesse? 
Schrijf je dan als de bliksem in, want er zijn slechts 20 plaatsen, 
enkel voor kinderen en hun (groot)ouders! Inschrijven voor de 
reeks doe je voor 25 februari aan het loket van het gemeente-
punt. Voor de hele reeks (5 woensdagnamiddagen) betaal je 
20 euro per kind. Ouders en grootouders die graag deel nemen 
samen met hun kind(eren) komen gratis mee. Elke deelnemer is 
verzekerd via een groepsverzekering van het provinciebestuur 
West-Vlaanderen.
Voorzie  telkens aangepaste kledij want de meeste activiteiten 
gaan buiten door.

Waar gaat Natuuracademie door? 
Gemeenteschool Knokke
Maria Bernardastraat 27A, 8550 Zwevegem-Knokke

Wanneer en programma: 
Woensdagnamiddagen in het voorjaar 2015:

4 maart, 14 – 16 u., Maak je eigen fruitboom
Fruitbomen leren ‘maken’ voor je eigen tuin.
Gids: Stan Van Mierlo

18 maart, 14 – 16 u., Op stap met heks Renata
Heks Renata laat haar natuurheksenwijsheid over je schijnen…
Gids: heks Renata

1 april, 14 – 16 u., Paddamanders
Op zoek naar padden, kikkers en salamanders.
Gids: Bavo De Clercq

29 april, 14 – 16 u., Vogelzang en voorjaarsbloeiers
Leer vogels herkennen aan hun zang en verwonder je over de 
bloeiende pracht van de voorjaarsbloeiers.
Gids: Bavo De Clercq

20 mei , 14 – 16 u., Watermonsters!
Schep je rot en vang de vreemdste watermonsters in poelen 
en beken…
Gids: Bavo De Clercq

Inschrijven?
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem aan het loket 
woon- en leefomgeving, T 056 76 55 80, E milieu@zwevegem.be

Dienst Woon en Leefomgeving/Milieu
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80, milieu@zwevegem.be
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Planning Vakantieaanbod 2015
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van het volledige vrijetijdsaanbod tijdens de 
schoolvakanties 2015

Krokusvakantie
16 t.e.m. 20 februari 2015
•	 Sportkampen
•	 Grabbelpasactiviteiten
•	 Petoeter

Paasvakantie
7 t.e.m. 16 april 2015
•	 Sportkampen
•	 Grabbelpasactiviteiten
•	 Petoeter
•	 	Themakampen (enkel tijdens de tweede week van de 
paasvakantie)

Zomervakantie
1 juli t.e.m. 28 augustus 2015
•	 Sportkampen
  - 6 juli t.e.m. 10 juli 2015
  - 13 juli t.e.m. 17 juli 2015
  - 24 augustus t.e.m. 28 augustus 2015
•	 Grabbelpasactiviteiten
  - 1 t.e.m. 24 juli 2015
  - 17 augustus 28 augustus 2015
•	 Petoeter
  - 1 t.e.m. 17 juli 2015
  - 10 t.e.m. 28 augustus 2015
•	 Speelpleinwerking
  - 1 t.e.m. 17 juli 2015
  - 10 t.e.m. 28 augustus 2015
•	 Themakampen
  - 6 t.e.m. 10 juli 2015
  - 17  t.e.m. 21 augustus 2015
  - 24 t.e.m. 28 augustus 2015

Op  31 augustus 2015 zijn de vakantiewerkingen gesloten.  
Voor wie geen opvang vindt op die dag wordt door de 
kinderopvang een snipperdag georganiseerd.

Herfstvakantie
3 t.e.m. 6 november 2015
•	 Sportkampen
•	 Grabbelpasactiviteiten
•	 Petoeter

Kerstvakantie
21 t.e.m. 30 december 2015
Opgelet in de eerste week is er geen werking op 24 december 
in de namiddag en 25 december, de hele dag.
In de tweede week zijn we gesloten op 31 december en  
1 januari 2016.
•	 Grabbelpasactiviteiten
•	 Petoeter

Dienst sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be

Dienst Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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Maak nu al plannen 
voor een leuke 
krokusvakantie!
De sport- en jeugddienst organiseren van maandag 
16 tot en met vrijdag 20 februari sportkampen, 
grabbelpas en kleuterwerking Petoeter.

Kies voor die activiteiten die jou op het lijf 
geschreven zijn!

Sportief bewegen in Sportpunt Zwevegem!
Kleuters vanaf de 2e kleuterklas kunnen bij ons terecht voor een 
thema- sportkamp waarbij het  sporten gecombineerd worden 
met knutselactiviteiten.
Aan de jongeren van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar worden elke 
dag specifieke sportactiviteiten aangeboden. Voor de krokusva-
kantie (1ste – 6de leerjaar) bestaat de mogelijkheid om zowel per 
dag als per week in te schrijven.

Grabbelpas
Zin om vijf dagen te spelen, knutselen en koken in het thema 
‘In The Jungle’? Tof! Dan ben je bij de Grabbelpas aan het juiste 
adres! Deze vakantie is voor kinderen vanaf de 3de kleuterklas 
tot en met het 6de leerjaar. Jongere kinderen kunnen in Petoeter 
terecht.

Petoeter
Elke dag spel, kook- en knutselactiviteiten in kleuterwerking Pe-
toeter. Ook onze kleuters zullen kennis maken met het thema 
‘In The Jungle’. Petoeter is er voor alle peuters en kinderen uit 
de 1e en 2e kleuterklasje.

De folder met info over de locaties, 
juiste uren, activiteiten, leeftijden, 
prijzen en kortingen vind je binnenkort 
in de boekentas van je kind. Je kan 
de informatie eveneens vinden op de 
website www.zwevegem.be

VrijeTijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem, Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be

Dienst Sport
Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be

De nieuwe grabbel-
pas is er weer…
Vanaf 15 januari 2015 is  
de nieuwe grabbelpas te koop

Een grabbelpas is een vakantiepas waarmee je niet alleen kan 
deelnemen aan Grabbelpasactiviteiten. Met dit pasje kan je ook 
naar de speelpleinwerking en de  themakampen.  Je kan deel-
nemen aan de kinderopvang en aan Grabbelpasactiviteiten  in 
andere gemeenten.
Een pasje kost 3 euro en is geldig tot en met de kerstvakantie 
van 2015.
Je kunt een pas kopen aan de balie Vrije tijd in het Gemeen-
tepunt,  in  de  gemeentelijke  openbare  bibliotheek  en  op  de 
B�bus.
Met deze pas op zak ben je ook verzekerd voor burgerlijke aan-
sprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Speciale passenactie: Koop tussen 15 januari en 15 februari 
je nieuwe pasje en ontvang een vrijetijdscheque.

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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Thema Poëziewedstrijd 2015


Stil de tijd
koester de traagheid

met open zinnen


Het thema bevat niet toevallig twee titels van recente filosofi-
sche werken. In ‘Stil de tijd’ houdt filosofe Joke J. Hermsen een 
pleidooi voor een  langzame toekomst. De  titel van haar boek 
is zelf ontleend aan een vers van de onlangs overleden dichter 
Gerrit Kouwenaar.
In ‘Met open zinnen’ bepleit de Nederlandse antropoloog en na-
tuurfilosoof Ton Lemaire een meer zintuiglijke, ecologische en 
poëtische omgang met de natuur, het landschap en de aarde.
Traagheid  als  middel  tot  onthaasting,  een  levenshouding  vol 
mindfulness als weerwerk  tegen de hectiek  van het  leven én 
als voorwaarde voor creativiteit. Koester de traagheid voor het 
schrijven van een gedicht bijvoorbeeld.

Meer informatie, duiding bij het thema en het volledige reglement vind je op de website van de bibliotheek: www.zwevegem.
be/bibliotheek en bij de organisatoren (poëzieézwevegem.be).

Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem, tel. 056 76 59 00, bibliotheek@zwevegem.be
Vrije Tijd/Cultuur, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, tel. 056 76 55 70, cultuur@zwevegem.be

In 2015 focust het culturele beleid op Woord: theater, poëzie, literatuur, … Dat betekent echter niet dat 
alle andere cultuurvormen worden verwaarloosd. Integendeel, vanuit die andere cultuurvormen gaan de 
makers zoveel mogelijk op zoek naar een link met de centrale discipline. Een mooi voorbeeld is meteen ook 
een van de sleutelprojecten: het Ruilboek. Zo zullen de leerlingen van de cursus Monumentale Kunst een 
soort ‘openbare’ boekenkast ontwerpen. Andere opvallende projecten zijn het Poëziepad en de wedstrijd 
Woordstrijd. Over het poëziepad hieronder meer informatie. De wedstrijd Woordstrijd volgt later.

POËZIE VAN A TOT Z
Poëziepad langs de oude spoorwegbedding van avelgem tot zwevegem

Van spoorwegbedding tot poëziepad
Ooit was spoorlijn 83 een vlotte spoorverbinding tussen Kortrijk en Amougies. De lijn was 
21,9 km lang maar verloor in de loop der jaren haar oorspronkelijke functie. Een deel van 
de voormalige spoorwegbedding biedt nu een ideale fietsverbinding tussen Zwevegem en 
Kortrijk-centrum. Ze maakt op haar beurt deel uit van het Guldensporenpad, een veilige 
‘fiets(snel)weg’ tussen de verschillende gemeenten in de Leievallei. Het gedeelte tussen 
Avelgem en Zwevegem heeft  een  zeer  divers  landschappelijk  karakter:  dit  pad  is  een 
veel gebruikte wandel- en fietsroute. Het is ingebed in een prachtig stukje natuur in het 
lichtglooiende landelijk gebied tussen beide gemeenten en wordt doorsneden door het 
kanaal Kortrijk-Bossuit.
Langs dit gedeelte willen de gemeentes Avelgem en Zwevegem en Marnixring ‘de Vlasschaard’ uit Avelgem, een 
Poëziepad realiseren, van station Avelgem tot station Zwevegem.
Het project wordt gematerialiseerd over een periode van 5 jaar via twee initiatieven: door een jaarlijkse poëziewedstrijd met bekro-
ning van één gedicht én door het schrijven van een gedicht in opdracht door de jaarlijks aangestelde curator van de poëziewedstrijd.

Uittreksel uit het Reglement poëziewedstrijd 2014-
2015

volledige reglement zie www.zwevegem.be/bibliotheek
-  Het thema van de eerste editie van deze poëziewedstrijd is:
 Stil de tijd - koester de traagheid- met open zinnen
-  De poëziewedstrijd staat open voor iedereen die op  
1 januari 2015 minstens 16 jaar oud is. De ingediende 
gedichten dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal 
en zijn maximaal 18 regels lang.

-  De jury 2015 is als volgt samengesteld: curator en 
juryvoorzitter Lut de Block, juryleden: Philip Hoorne, Joris 
Denoo, Karlijn Sileghem en Tine Mortier.

-  De gedichten worden ingediend tegen 28 februari 2015. De 
poststempel is hiervoor bepalend.

-  Aan de wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. Het 
bekroonde gedicht wordt ‘gematerialiseerd’ op een 
specifiek punt van de spoorwegbedding en vormt zo de 
eerste aanzet van het geplande Poëziepad van Avelgem tot 
Zwevegem.
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Blok@bib: Kom blokken  
in de bib van Zwevegem!
Ben je student, dan zit je nu volop in de blokperiode.  
Zoek je daarvoor een rustige ruimte? Een plek waar je niet afgeleid wordt? Waar je je kunt concentreren?

Kom dan naar de bib! Vanaf zaterdag 20 december 2014 tot en met zaterdag 10 januari 2015 
stelt de bib zaal De Wieke open voor studerende studenten om er te blokken voor de examens.
Er gelden een aantal afspraken voor wie wil komen studeren, maar het codewoord bij 
dit alles is respect: respect voor je medestudent, respect voor de bibliotheek.

Wie kan komen studeren?
Alle studenten die hoger onderwijs volgen aan een hogeschool of universiteit.

Wanneer kan je komen blokken?
•  tijdens de openingstijden van de bib (tot een kwartier voor sluitingstijd)
•  op de data en uren in het schema hierbij

Wat zijn de afspraken?
• studeren in stilte
•  geen groepswerk
•  geen gsm, geen skype …
•   het geluid van de laptop of tablet  

wordt uitgezet
•   je laat je werkplek en De Wieke  

netjes achter
•  wie laatst weggaat, doet het licht uit!

van 20 december 2014 tot en met 10 januari 
2015 op volgende dagen en uren:

december januari

za 20  9u-11u45 do 1  bib gesloten

zo 21  bib gesloten vr 2  bib gesloten

ma 22  13u-18u45 za 3  9u-11u45

di 23  10u-18u45 zo 4  bib gesloten

wo 24  9u-11u45 ma 5  bib gesloten

do 25  bib gesloten di 6  10u-18u45

vr 26  bib gesloten wo 7 10u-18u45

za 27  9u-11u45 do 8  13u-18u45

zo 28  bib gesloten vr 9  13u-18u45

ma 29  13u-18u45 za 10  9u-11u45

di 30  10u-18u45

wo 31  bib gesloten

van zondag 11 januari tot 12 februari 2015
BIB GESLOTEN VOOR HERINRICHTING

Bibliotheek
Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be

blok@bib  
wat?
-  De Wieke wordt ter 
beschikking gesteld als 
studiezaal
-  Er wordt geen toezicht 
voorzien, we rekenen 
op een respectvolle 
houding van de 
gebruikers

blok@bib  
voor wie?
-  scholieren 3e graad SO
-  studenten hoger 

onderwijs
-  studenten universitair 

onderwijs

blok@bib  
respect!
-  studeren in stilte
-  geen groepswerk
-  geen gsm, skype, …
-  pc geluid uitgeschakeld
-  werkplek & De Wieke 

netjes achterlaten
-  ramen dicht
-  lichten uit

Bibliotheek 
Sluitingsdagen Kerst en 
Nieuwjaar 
In de kerstperiode zal de bib 
gesloten zijn op volgende dagen:
•   woensdag 24 december 2014 
vanaf 12 uur (open van 9 tot 
12 uur)

•   donderdag 25 december 2014 
(Kerstmis)

•   vrijdag 26 december 2014 
(tweede kerstdag)

•   woensdag 31 december 2014  
(Oudejaar – voor- en namiddag 
gesloten!))

•   donderdag 1 januari 2015 
(Nieuwjaar)

•  vrijdag 2 januari 2015
•  maandag 5 januari 2015
•   maandag 12 januari tem 
woensdag 11 februari 
(herinrichting)

Dienst bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be

B�bus 
Sluitingsdagen eindejaar 
De b�bus rijdt niet van  
dinsdag 23 december 2014 tot en 
met maandag 5 januari 2015.

b�bus
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel. 0498 1 7777 1 
(tijdens de statijden)
bibus@zwevegem.be
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Herinrichting bib
Van 12 januari tot 12 februari 2015 sluit de bib de deuren. We zijn 
nog nooit zo lang aan een stuk gesloten geweest, maar we hebben 
dan ook grote plannen:

• we schakelen over op zelfuitleenbalies

•  en we maken meteen van de gelegenheid gebruik om de 
bibliotheek helemaal opnieuw in te richten: nieuw tapijt, nieuwe 
balies, nieuwe zitjes, een leescafé met zicht op de tuin én met 
leesterras, nieuwe indeling van de collecties…

Dat doen we niet zomaar. We zijn in de 
bib nu al een paar jaar bezig onze wer-
king te herdenken. We zijn aan het evo-
lueren naar een vraaggerichte bib, dat 
wil zeggen dat we jouw vragen voortaan 
op de eerste plaats zetten. De zelfuitleen 
en de herinrichting maken deel uit van 
die ontwikkeling en zullen ons helpen dat 
in de toekomst nog beter te doen.

Help ons verhuizen
Om je te helpen de vier weken sluitings-
periode te overbruggen, kan je vanaf nu 
méér materialen ontlenen: tot 50 gedruk-
te materialen en 20 dvd’s toe. Als je dat 
doet, help je ons ook! Want we kunnen 
geen bibliotheek verbouwen die nog is 
volgestouwd met boeken.

Neem ook eens een kunstboek 
mee
Hoe meer boeken je meeneemt, hoe 
minder wij er moeten verhuizen. Sterker 
nog, hoe groter en zwaarder de boeken 
die je meeneemt, hoe beter. Waarom 
neem je niet eens een kunstboek mee, 
je hebt nu vier weken de tijd om het in 
te kijken!

Tijdelijk andere regels
De bib sluit een tijd de deuren, in ruil 
daarvoor gelden tijdelijk andere regels. 
Je kan meer boeken uitlenen en krijgt 
een extra lange uitleentermijn. We re-
kenen geen boetes aan. Maar .... je kan 
ook een tijdje geen boeken reserveren. 
Je begrijpt dat het voor ons onbegonnen 
werk zou zijn jouw reservatie te gaan 
zoeken in één van de 1.300 verhuisdo-
zen...

Volg ons op Facebook, website 
en blog
Wil je graag op de hoogte blijven hoe de 
werken vorderen? Volg ons dan op face-
book, website of blog. We zullen er regel-
matig foto’s posten zodat je stap voor stap 
kunt zien hoe de bib verandert.

Alles over de nieuwe bib in de 
volgende Infopunt
In de volgende Infopunt lees je alles over 
de nieuwe bib!

Sluitingsperiode
De bib sluit de deuren op maandag 12 
januari 2015 en gaat terug open op 
donderdag 12 februari 2015. Je hebt 
dus tijd tot zaterdag 10 januari 2015 om 
een grote voorraad boeken en dvd’s in 
te slaan.

nieuwe 
automatische 
deur

nieuwe 
automatische 
deur

Tijdschriften

33m rekken
affiches

76m rekken

Strips

2.
nieuwe nis met
zelfuitleenbalie
drankautomaten
kopie-print hoek
betaalautomaat

1.
nieuwe info-balie

130

129

ADOLESCENTEN

Balie

nieuwe tablet
identiek aan bestaande 
tabletten in beuk

129

JEUGD

140

130

129
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HERINRICHTEN BIBLIOTHEEK
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“ Hoe meer boeken je meeneemt, hoe minder wij 
er moeten verhuizen. Sterker nog, hoe groter en 
zwaarder de boeken die je meeneemt, hoe beter. 
Waarom neem je niet eens een kunstboek mee,  
je hebt nu extra tijd om het in te kijken!”
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Sluiting van de bib? 
Ontdek de 4-stappen-methode en 
leen meer materialen* voor een  
langere* termijn
Hoe kom je 4 weken zonder bib door? Onmogelijk, 
denk je? Anderen hebben het je voorgedaan. 
Wij raden je de 4-stappen-methode aan:

stap 1 ga vóór 12 januari 2015 zeker nog 1 keer naar de bib 
en breng je bibliotheekmaterialen binnen.

stap 2 neem de gratis bibtas die men je aanreikt, stevig vast

stap 3 vul deze bibtas boordevol* boeken, dvd’s, tijdschriften 
en luisterboeken, want bedenk: je kunt 4 weken lang de 
bib niet meer in om deze voorraad in te ruilen en aan te 
vullen! (* door de sluitingsperiode is het nu tijdelijk 
mogelijk om in totaal 50 gedrukte materialen en 20 
dvd’s te ontlenen. De uitleentermijn is ook langer 
zodat je zonder problemen de sluitingsperiode kunt 
overbruggen.)

stap 4 rep je bij de heropening naar de nieuwe bib, en lever 
de materialen in op de nieuwe zelfuitleentoestellen

Voor wie niet tijdig in de 4-stappen-methode is 
ingestapt, zijn er 2 andere mogelijkheden:
•  verleng de uitleentermijn van je materialen via Mijn 

Bibliotheek, per telefoon op 056 76 59 00 of per e-mail 
naar bibliotheek@zwevegem.be

•   ga eens naar de b�bus: zie het aangepaste rittenschema 
hiernaast en op www.zwevegem.be/bibus en leen nieuwe 
materialen.

Dienst bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be

Bibus: extra ritten
Tijdens de sluitingsperiode van de bib kun je wel terecht in 
de b�bus.  Deze volgt het gebruikelijk rittenschema en last 
daarnaast een aantal extra ritten in (zie schema hiernaast). 
Wie na de oproep van de bib om extra boeken mee te nemen 
toch nog leesvoer tekort komt, kan daarvoor terecht op 
de b�bus.  We verwachten niet dat je al je boeken op de 
bus terugbrengt, die mag je immers houden tot bib weer 
opengaat.  

We zijn je graag van dienst met onze rijdende bib waar 
je eveneens terecht kan voor een aantal formaliteiten en 
praktische zaken (identiteitskaarten, rijbewijzen, aanvraag 
stookoliepremie, vuilniszakken, postzegels, …).  
Hieronder vind je het rittenschema van de b�bus met de 
extra ritten (aangeduid in rood) tijdens de sluiting van de 
bibliotheek.  

Rittenschema (extra ritten*)

SCHOOLJAAR 

Maandag

13u20 - 16u00   gemeenteschool Heestert (afwisselend 
Gauwelstraat en Vierkeerstraat)  
(alleen op schooldagen)

16u30 - 18u00   de Gilde Sint-Denijs 

Dinsdag

08u00 - 12u00*  op de wekelijkse markt  
(Th. Toyeplein, Zwevegem) 

  op dinsdagen 13 januari, 20 januari,  
27 januari, 3 februari en 10 februari 
2015

13u20 - 16u00   gemeenteschool Sint-Denijs (alleen op 
schooldagen)

16u30 - 18u00   kerk Heestert

Woensdag

08u40 - 12u00   Vrije basisschool Moen (afwisselend 
Moense Beekstraat en Moenplaats) (al-
leen op schooldagen)

15u00 - 16u00   WZC Marialove Heestert
16u30 - 18u00   Vrije basisschool Otegem 

Donderdag

13u20 - 16u00   Vrije basisschool Otegem  
(alleen op schooldagen)

16u30 - 18u00   kerk Moen

Vrijdag

8u45 - 10u15   Vrije basisschool Kreupel (alleen op 
schooldagen)

10u30-13u00   kerk Kappaert (alleen op schooldagen)
13u30-16u00   kerk Knokke (alleen op schooldagen) 

Zaterdag
09u00 - 12u00*  voor de hoofdbibliotheek  

(Bekaertstraat 13, Zwevegem) 
  op zaterdagen 17 januari, 24 januari,  

31 januari en 7 februari 2015

SCHOOLVAKANTIES

Maandag
13u30 - 14u30  WZC Marialove Heestert 
14u30 - 16u00   kerk Heestert 
16u30 - 18u00   de Gilde Sint-Denijs
 
Donderdag
14u30 - 16u00     Vrije basisschool Otegem
16u30 - 18u00   kerk Moen

Dinsdag

De b�bus last ook een aantal extra ritten in naar scholen 
in het centrum.  Zie www.zwevegem.be/bibus
(Bij sneeuw en ijzel is er geen b�bus. )

b�bus 
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel: 0498 1 7777 1 (tijdens de statijden)
bibus@zwevegem.be
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Zot van zwemmen
Zwemzotste zwembad 2014
Vrijdag 14, zaterdag 15, zondag 16 november 2014: ZWEMBADDAGen

De ondertussen 6de editie van ZWEMBADDAGen nam de zwem-
badsector opnieuw op sleeptouw om het zwembad en het
zwembadbezoek  in Vlaanderen  en Brussel  in  de  spotlights  te 
zetten.  Zwemmen  als  gezonde  en  plezante  vrijetijdsbeleving 
voor het grote publiek, met bijzondere aandacht voor families.

Met de slogan ‘zot van zwemmen’ werd tijdens de zwembadda-
gen 2014 zowel het zwemplezier benadrukt en werd een actieve 
en gezonde levensstijl gepromoot.

De rode draad was ‘zwemmarathon – zot van zwemmen!’
•  12-urenactie
•  Deelnemers zwemmen samen zoveel mogelijk afstand
•   Het zwembad dat de meeste kilometers bijeenzwemt krijgt 

van het Instituut van Sportbeheer (ISB) de titel ‘Zwemzotste 
Zwembad’

De winnaar!
Zwevegem is het Zwemzotste zwembad van 2014! Er 
werd daar maar liefst 1.694,8 km bijeen gezwommen.
Sinbad Sint-Niklaas behaalt de 2e plaats met 880,75 km. Zwem-
bad Puyenbroeck in Wachtebeke zwom 810,45 km en is 3e. Een 
dikke duim voor hen en álle deelnemende zwembaden!
Nam je deel aan de zwemmarathon op vrijdag 14 no-
vember 2014 in Sportpunt Zwevegem? Proficiat
Zwevegem kreeg voor de 2de maal op rij de titel ‘zwemzotste 
zwembad’

Zwevegem is het Zwemzotste zwembad van 2014!  
Er werd daar maar liefst 1.694,8 km bijeen gezwommen.

Dienst Sport
Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00, sport@zwevegem.be

Lessenreeksen zwembad 2015
In het zwembad van Zwevegem kan je ook in 2015 
terecht voor heel wat lessenreeksen: aquajogging, 
aquaspinning, pre- en postnataal zwemmen, crawl 
en schoolslag voor volwassen, aanleren zwemmen 
en vervolmaking voor kinderen!

Vanaf heden kan je opnieuw online inschrijven voor de nieu-
we reeksen 2015. Ook telefonisch of per e-mail  is  inschrijven 
mogelijk. Ga via onderstaande link naar de webshop van Zwe-
vegem en schrijf in voor jouw gekozen lessenreeks!

Webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be/
Hebt u vragen i.v.m. het inloggen via de webshop? Neem dan 
zeker contact op met de dienst sport.

Schoolslag en crawl voor volwassenen
In  onze  lessenreeksen  schoolslag  en  crawl  voor  volwassenen 
leren wij de zwemslag aan van begin tot einde.
Ons doel? De zwemslagen volledig onder de knie krijgen! 
In 10 lessen leer je de nodige technieken en vaardigen aan.
Interesse in deze lessenreeks? 
Informeer dan zeker bij de dienst sport!

Dienst sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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Reuze sea monster
In het zwembad!
Wanneer de lente kriebelt is het tijd om samen met het SEA 
MONSTER in het zwembad te duiken.
Tijdens de krokusvakantie gaat het “SEA MONSTER” te water op 
volgende dagen: dinsdag 17, woensdag 18, donderdag 19 & vrijdag 
20 februari 2015. Dit is telkens van 14.00 u. tot 16.30 u.

Dienst Sport, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00, sport@zwevegem.be

Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning 
onderhoud gemeentelijke sportinfrastructuur
Tennisinfrastructuur
Taken:
 •   Onderhoud tennisterreinen binnen & buiten (gravelterreinen onderhouden, netten correct aanbrengen, stofzuigen 

binnenterreinen,…)
•  Het onderhoud van de buitenterreinen is in het zomerseizoen (april-september) en kan gaan van 2 tot 3 u per dag
•   Beschikbaarheid in het winterseizoen is minder vereist en beperkt zicht tot kleine klusjes en het onderhoud van de 

binnenterreinen (tijdstippen vrij te kiezen)
•  Opknappen allerlei klusjes
•  Is een ideale job als aanvulling op pensioen…!
Tennis: Kandidatuur melden aan Geert Dursin (geert.dursin@telenet.be of 0473 13 90 89).

Voetbalterreinen Sint-Denijs en Kappaert
We zijn op zoek naar een vrijwilliger - terreinverantwoordelijke* voor het voetbalterrein Sint-Denijs en Kappaert.
* belijning voetbalveld, klaarzetten terrein …

Wens je meer info? Neem contact op met de sportdienst. (vragen naar Mieke of Roos)

Oproep kandidaat hulpredder
De sportdienst is op zoek naar mensen met een reddersdiploma 
(met  recent  bijscholingsattest)  om als  hulpredder  in  occasio-
nele opdrachten ingeschakeld te worden voor het toezicht aan 
het zwembad Sportpunt Zwevegem.
Na een rondleiding en korte opleiding kunt u via een oproep-
systeem ingeschakeld worden om naast een vaste redder het 
veiligheidstoezicht uit te oefenen.

Dienst Sport, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00, sport@zwevegem.be

Zwembad
Sluitingsdagen 

In februari zal het zwembad  
van Zwevegem uitzonderlijk  

gesloten zijn voor onderhoudswerken 
op volgende dagen:

dinsdag 03 februari 2015
woensdag 04 februari 2015

Deze periode is onder voorbehoud en  
kan dus nog wijzigen of verlengen.
Voor updates hierover kunt u terecht  
op de website www.zwevegem.be.

Dienst Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00

sport@zwevegem.be
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Subsidiereglement ter ondersteuning 
van initiatieven in het kader van 
vlaanderen feest
Tussen en 1 en 11 juli viert Vlaanderen feest en hebben we de 
gelegenheid om te tonen wie we zijn, wat we kunnen en wat 
we doen als Vlaming.
Om dit  te  stimuleren en  te  ondersteunen  is  er  vanuit  de ge-
meente  Zwevegem  per  jaar  een  budget  voorzien  van  2.500 
euro om voor  lokale activiteiten een basissubsidie toe te ken-
nen van max. 400 euro.
De activiteit wordt opgenomen in een globale promotie onder 
het motto “Vlaanderen feest”.

Voorwaarden
1.  Dien  een  aanvraag  in  via  het  aanvraagformulier  op  de 
gemeentelijke  website  (www.zwevegem.be/cultuur) uiterlijk 
tegen 30 maart gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem - cultuur@
zwevegem.be
2.  Het evenement moet voor iedereen toegankelijk zijn.
3.  In de promotie dient overal het logo “Vlaanderen feest” en 
het logo van de gemeente te worden opgenomen.
4.  De activiteit moet plaats vinden tijdens de 11-daagse Vlaan-
deren Feest (1 t.e.m. 11 juli).
5.  Tijdens het evenement moet de vlag van “Vlaanderen feest”, 
van de Vlaamse Gemeenschap en van de gemeente Zwevegem 
zichtbaar  zijn  (staven aan de hand van  foto’s). Deze vlaggen 
zijn gratis te verkrijgen bij de dienst Feestelijkheden.

6.  De activiteit moet een samenwerkingsverband zijn van min-
stens 2 verenigingen van Zwevegem. De inbreng van de deel-
nemende verenigingen moet worden aangegeven in de motive-
ring.
7.  De inhoud van het evenement moet tot doel hebben onze 
Vlaamse cultuur in de breedste zin te promoten. De aanvrager 
motiveert dit in de aanvraag.
8.  Wanneer wordt samengewerkt met een Zwevegemse han-
delaar kan de toegestane basissubsidie worden verhoogd met 
maximum 100 euro (samenwerking te staven met facturen).
9.  Het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  selecteert 
de subsidieerbare activiteiten uit de aanvragen en bepaalt de 
hoogte van de subsidie. De  ingediende projecten worden be-
oordeeld aan de hand van de volgende criteria: vernieuwend 
karakter, uitstraling, begroting.
OPMERKING: indien de activiteit niet in aanmerking komt voor 
subsidiering volgens boven vermelde voorwaarden, kan de acti-
viteit toch promotioneel worden ondersteund door opgenomen 
te worden op de globale affiche.

Vrije Tijd / Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be

Lekke band, defect … geen nood
Fiets-EHBO aan Transfo zwevegem
Het gemeentebestuur zorgde voor nieuwe fietstroeven. Aan de site Transfo, ter 
hoogte  van het mechaniekersgebouw  (voormalige  smidse)  staat  nu een fiets-
pomp die zowel geschikt is voor het blazen van banden met een klassiek Presta-
ventiel maar ook voor andere dikkere ventielen zoals Schrader.
Elk type fiets kan ermee bediend worden: mountainbike, elektrische fiets, stads-
fiets, racefiets… De bediening is eenvoudig: na het plaatsen van de pompkop op 
het ventiel moet je gewoon op een knop drukken om lucht in te blazen.
Daarnaast is er ook een herstelkast waarin verschillende kleine werktuigen zitten: 
schroevendraaiers,  inbussleutels, moersleutels,  lepels… Hiermee  kan  iedereen 
met een technisch probleem een herstelling aan de fiets zelfstandig uitvoeren.
Het initiatief van de fietsherstelplaats kwam tot stand i.s.m. vzw Mobiel uit Kor-
trijk.
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Verbroedering
Wat… hoe… 
waarom?
Kom naar de infoavond 
op vrijdag 27 februari 2015 
om 20 u. in het Gemeentepunt.

stadhuis Le Coteau

Zwevegem is verbroederd met Lorsch (Duitsland) en Le Coteau 
(Frankrijk). Bedoeling is dat er geregeld contacten plaats vinden 
om mekaars cultuur beter te leren kennen.
Tijdens het verlof namen een aantal Zwevegemse jongeren deel 
aan een kamp  in Lorsch waar  ze actief waren  in het middel-
eeuws dorp Lauresham. In september waren er verbroederings-
feesten in Lorsch.
Wil  je meer vernemen over deze activiteiten of wens je  in de 
toekomst ook te participeren of zie je het zitten om met je ver-
eniging of  club eens naar de  zustersteden  te gaan, kom dan 
alvast naar deze verbroederingsavond waar je met een hapje en 
een drankje meer zult te weten komen over deze activiteiten.

Vrije Tijd / Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be

Kadervorming in  
het jeugdwerk 
wordt terugbetaald!
Jongeren die vorming volgen kunnen een deel van 
de gemaakte kosten terugbetaald krijgen! Op deze 
manier wil de jeugdraad jongeren stimuleren om 
vorming te volgen. Je kan maximum 75% van het 
inschrijvingsgeld met een plafond van € 75 per jaar 
ontvangen.

Welke jongeren komen in aanmerking?
Elke jongere die
•   Minstens 16 jaar en maximum 35 jaar is of wordt in het jaar 

van de aanvraag
  EN
•   Inwoner  van  Zwevegem  of  lid  van  een  erkende  Zweve-

gemse jeugd- of jongerenverening is die niet in aanmerking 
komt voor subsidiëring in de gemeente waar hij/zij woont.

  EN
•   Instaat of in de toekomst zal instaan voor het animeren en 

begeleiden van kinderen en/of jongeren

Komen alle cursussen in aanmerking?
•  Alle opleidingen
•  Georganiseerd door erkende landelijk georganiseerde 

jeugdverenigingen
•  Minimum 6 uur opleiding
•  Minimum 10 euro deelnameprijs
• Tijdens het huidige kalenderjaar
• Tijdens de vrije tijd

Wat moet ik doen om deze toelage te 
ontvangen?
Kopieer of scan je deelnameattest en bezorg het op de dienst 
jeugd per post of mail. Vergeet je rekeningnummer niet!

Voor vorming die in 2014  
gevolgd werd, kan je  
tot eind januari 2015  
een aanvraag indienen!

Dienst jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.beLauresham Lorsch
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vrij 26.12.14

Â evenement
Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde spelavond 
voor jong en oud in een gemoedelijke 
sfeer. Er staan een honderdtal spellen ter 
beschikking van bezoekers, waaronder 
vooral minder bekende, maar daarom niet 
minder gezellige gezelschapsspelen zoals 
Kolonisten van Catan, Carcassonne, Stenen 
Tijdperk,... Regelmatig zorgen we voor 
enkele nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg 
is voorzien door de organisatoren.
Waar: De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, http://www.
deanderespellenbende.be

vrij 26.12.14

Â muziek
U zijt wellekome
Ook dit jaar vindt een samenzang van 
Kerstliederen plaats op “Tweede Kerstdag”.
Waar: Kerk Maria-Bernarda, Maria 
Bernardastraat 23, Zwevegem
Wanneer: om 16 u.
Organisatie: DavidsfondsZwevegem 
(Gaverland)
Info & reservatie: http://www.davidsfonds.
be/activity/division/activitydetail.
phtml?id=35920

za 27.12.14

Â uitgaan
Moen Feest: het Kerstbal!

Moen Feest, het Kerstbal van MVC Mercarto 
in het kader van 10 jaar T.A.P. Moen. Een 
feestnacht in een sfeervol kerstkader met 
winterse dranken en hapjes, de coolste 
DJ’s en speciale gasten: 2 FABIOLA (ft 
Loredana) en een knallende DJ-set van 
PAT(je) KRIMSON!
Waar: Zaal T.A.P. Moen, Stationsstraat 1, 
Moen
Wanneer: om 20.30 u.
Prijs: 7 euro VVK, 10 euro ADD
Organisatie: MVC Mercarto
Info & reservatie: http://www.tornooi.com

tot 31.12.14

Â expo
“De loopgravenoorlog”
Houtskooltekeningen van John Bulteel.
Waar: cultuurhuis De Vrijheid, Helkijnstraat 
1, Sint-Denijs
Wanneer: tot 31.12.14, open op do en vrij 
vanaf 17 u., op za, zo en feestdagen vanaf 
11 u.
Organisatie: cultuurhuis De Vrijheid
Info & reservatie: http://users.telenet.be/
devrijheid

woe 07.01.15

Â evenement
Kappaert Senioren Kaarting
Iedere eerste woensdag van de maand 
telkens vanaf 14 u. Geen kaarting in 
augustus.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

van 08.01.15 tot 04.06.15

Â sport
Dansen voor tieners
Lessenreeks clipdance, streetdance en 
hiphop voor alle kinderen vanaf 2de 
leerjaar tot 6de secundair. Deze reeks 
bestaat uit 18 lessen onder begeleiding van 
Adriaan D’Hondt, onze gedreven dansleraar. 
Groep 1 (2de en 3de leerjaar), Groep 2 
(4de leerjaar tot 1ste secundair), Groep 3 
(2de secundair en hoger). Voor de lessen 
in groep 1 en 2 is geen voorkennis vereist. 
Groep 3 liefst enige voorkennis van dans.
Waar: Gemeenteschool Zwevegem Knokke, 
Maria-Bernardastraat 1A, Zwevegem
Wanneer: Groep 1 van 18 u. tot 19u., 
Groep 2 van 19 u. tot 20 u., Groep 3 van 
20 u. tot 21 u.
Prijs: 67 euro
Organisatie: Tienerdansen
Info & reservatie: 056 45 65 62, 0474 93 
27 00, marjan.delanote@hotmail.com

tot 10.01.15

Â expo   
Tentoonstelling 100 jaar  
“De Druivelaar”
De wieg van dagblokkalender “De 
Druivelaar” stond in Zwevegem. In 1915 
lanceerde René Nuttin zijn geesteskind 

Wil je ook hier je activiteit 
aankondigen?
› surf naar www.uitdatabank.be
› maak een account aan
›  wacht op (onmiddellijke) bevestiging via e-mail
›  log in met je e-mailadres en paswoord
› voer je activiteit in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit 
minimum 3 maanden op voorhand in. 
Voor het volgende Infopunt is dit vóór  
23 januari (periode 24 februari tot  
28 april 2015).
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en doopte het “De Druivelaar”. De 
tentoonstelling is samengesteld door 
de redactie van “De Druivelaar” en het 
gemeentebestuur van Zwevegem.
Waar: Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem
Wanneer: tot 10.01.15 tijdens 
openingsuren Gemeentepunt
Organisatie: Gemeenschapscentrum 
Zwevegem
Info & reservatie: cultuur@zwevegem.be

za 10.01.15

Â evenement
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Een maandelijks georganiseerde 
ontspanningsavond in een rustige sfeer. 
Je kan er een kaartje komen leggen, 
vogelpikken (darts), golfbiljarten of 
‘sjoelen’.
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italïëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 18.30 u. tot 23.30 u.
Organisatie: Nieuw Ontspanningscentrum 
Sint-Paulus
Info & reservatie: bobcallens@telenet.be, 
056 32 48 29 of 0473 91 64 68

za 10.01.15

Â muziek
Nieuwjaarsconcert
Optreden van de majorettes, het 
trommelkorps, het jeugdensemble en 
de fanfare van Heestert. Frietjes met 2 
snacks inbegrepen in toegangsprijs. Het 
jeugdensemble brengt filmmuziek, de 
fanfare bekende Franse en Belgische hits.
Waar: Zaal Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert
Wanneer: om 19 u.
Prijs: 8 euro (frietjes en 2 snacks 
inbegrepen)
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia 
Heestert
Info & reservatie: 0497 51 84 22, http://
wwww.fanfareheestert.be

za 10.01.15

Â evenement
Winterbarbecue
zaterdag 10 januari 
2015, om 18 u. 
Pannenbakkerstraat, 
Zwevegem-Knokke
Inschrijven voor 4 
januari
Org.: Feestcomité 
Knokke

ma 12.01.15

Â evenement 
Feest derde leeftijd
zie kader p.35

di 13.01.15

Â sport 
Cursussen pré- en postnatale 
oefeningen
In de prenatale sessie worden 
zwangerschapsoefeningen (zoals houdings-, 
bloed stimulerende-, bekkenbodemspier- 
en ontspanningsoefeningen) en 

baringsoefeningen voor tijdens de 
arbeids- en geboortefase (ademhalings- 
en perstechnieken) aangeleerd. In de 
postnatale sessie komen de kindjes 
eerst tot rust door de massage en 
watergewenning.Vervolgens is er wat tijd 
voorzien voor het eventueel voeden.
Waar: Zwembad Sportpunt, Bekaertstraat 
4, Zwevegem
Wanneer: van 19 u. tot 20.30 u. of van 
20.30 u. tot 21.15 u.
Prijs: 60 euro, 70 euro postnataal (+ 5 
euro kaartwaarborg) - 60 euro prenataal (+ 
5 euro kaartwaarborg)
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 30, 056 76 58 
01, sport@zwevegem.be

Feest!
Feest derde leeftijd
Op maandag 12 januari 2015 
komt Paul Bruna’s Seniorenshow 
naar Zwevegem. Het wordt weer 
lachen en zingen op ons jaarlijks 
feest van de derde leeftijd.

Paul Bruna trekt al jaren het 
Vlaamse land door met een ei-
gen seniorenprogramma. Dit pro-
gramma  wordt  gebracht  live  on 
tape of met begeleiding van organist Ronny De Keyser met wie hij al meer dan 25 
jaar  samenwerkt. Verder brengt hij  zangeres Mieke D en humorist Frankie Westri 
mee. De Seniorenshow is een programma boordevol amusement met populaire lied-
jes die steevast zorgen voor de nodige ambiance, aangevuld met een aantal semi-
klassieke nummers en humor van de bovenste plank.

Kom het proeven. We verwelkomen u in het gemeentelijk Tenniscentrum vanaf 13.30 
u. met koffie, koekjes en pralines.
Om 14 u. spreken de voorzitter van de seniorenraad en de schepen van welzijn u toe.
Daarna serveert het showgezelschap lekkere muziek en humor voor elke smaak.
In de pauze verrassen we u met een stukje taart en een drankje naar keuze.
En om 17 u. staat tot slot nog de gratis tombola op het menu.

Wilt u er bij zijn?
Vraag dan je toegangskaart aan de infobalie in het Gemeentepunt,  
Blokkestraat 29 in Zwevegem.
Aan de ingang op 12 januari 2015 worden geen kaarten meer verkocht.  
De toegangskaart kost 5 euro.

Dienst Burger en Welzijn, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem,  
Tel. 056 76 55 75, welzijn@zwevegem.be
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di 20.01.15

Â sport
BBB -Spierversterkende 
oefeningen Borst - Buik - Billen
Spierversterkende oefeningen Borst - Buik 
- Billen op aangepaste muziek. Iedereen 
welkom! Inschrijven ter plaatse!
Waar: Judozaal Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 19.45 u. tot 20.30 u.
Info & reservatie: 0495 28 31 28, gonda.
naessens@telenet.be

di 20.01.15

Â evenement
Derde Dinsdag Senioren
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 
leeftijden. Bent u nieuwsgierig, aarzel dan 
zeker niet om eens een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is er van harte welkom.
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: “Prijskampkaarting clubkampioen” 
bedraagt 1 euro, alle andere activiteiten 
zijn gratis
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04

do 22.01.15

Â sport
BBB -Spierversterkende 
oefeningen Borst - Buik - Billen
Spierversterkende oefeningen Borst - Buik 
- Billen op aangepaste muziek. Iedereen 
welkom! Inschrijven ter plaatse!
Waar: Judozaal Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 20.45 u.
Info & reservatie: 0495 28 31 28, gonda.
naessens@telenet.be

vrij 23.01.15

Â sport
BBB -Spierversterkende 
oefeningen Borst - Buik - Billen
Spierversterkende oefeningen Borst - Buik 
- Billen op aangepaste muziek. Iedereen 
welkom! Inschrijven ter plaatse!
Waar: Judozaal Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 9.15 u. tot 10 u.
Info & reservatie: 0495 28 31 28, gonda.
naessens@telenet.be

vrij 23.01.15

Â muziek
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In ontmoetingscentrum Sint-Paulus kun je 
maandelijks deelnemen aan een samenspel 
sessie. Is of was muziek uw passie en 
heb je een basiskennis van een eigen 
muziekinstrument dan ben je van harte 
uitgenodigd om samen met ons muziek te 
spelen.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

za 24.01.15

Â muziek
In Flanders Fields...  
Nieuwjaarsconcert voor vrede
zie kader p. 37

zo 25.01.15

Â evenement
nieuwjaarsreceptie SP.a 
Zwevegem
Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie SP.a 
Zwevegem. Iedereen welkom.
Waar: foyer Theatercentrum, Otegemstraat 
18A, Zwevegem

Wanneer: van 10.30 u. tot 13.30 u.
Organisatie: SP.a Zwevegem
Info & reservatie: vico.duprez@skynet.be

ma 26.01.15

Â cursus
Cursus foto A
Ben je geboeid door fotografie en wens 
je verder te gaan dan eenvoudige 
vakantiefoto’s? Wil je ook onder minder 
ideale lichtomstandigheden geslaagde 
foto’s kunnen maken? In onze basiscursus 
leer je de mogelijkheden en programma’s 
van een digitale camera kennen.
Waar: CVO 3 hofsteden, H. 
Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: van 13.30 u. tot 17.25 u.
Prijs: 120 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 hofsteden
Info & reservatie: www.cvo3hofsteden.org

vrij 30.01.15

Â podium
Wind in de populieren
Sibleyras voert drie oud-strijders op die 
de dood afwachten in een rusthuis voor 
ex-militairen. Er rest hen niet veel meer 
dan te bakkeleien over de fratsen van hun 
verzorgster alias zuster Madeleine of te 
kijken naar de populieren, aan de overkant 
van het rusthuis. Het thema is helemaal 
niet hip of dynamisch en wie zou denken 
dat het stuk een klaagzang is over de dood, 
die heeft het lelijk mis.

Voorleesuurtje in de bib…
Over een kleine ijsbeer
Elke eerste vrijdag van de maand neemt een 
verteller plaats in onze rode voorleesstoel. Ook 
in 2015 zijn onze vertellers van de partij en no-
digen we opnieuw alle kleuters van 3 tot 6 jaar 
uit in onze Letterdief.
Op vrijdag 9 januari van 15.45 u. tot 16.30 
u. gaan we op avontuur met de kleine ijsbeer 
en zijn vrienden. 
Zin in bibberpret op het ijs? Kom dan luisteren naar het voorleesuurtje! 
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00, bibliotheek@zwevegem.be
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Auteur “Wind in de populieren” (Le vent 
des peupliers): Gérald Sibleyras. Vertaling: 
Stany Crets. Regie: Bart Cafmeyer.
Uitvoerders: Zwevegems Teater
Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro, voordeeltarief voor leden 
Opendoek, 65-plussers en studenten 8 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be

za 31.01.15

Â muziek
Simply jazz 14
The New Beat’s Band uit Mons o.l.v. 
Giovanni Vero komt met 13 muzikanten 
en 2 zangers naar feestzaal Sint-Paulus in 
Zwevegem.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: VVK 10 euro, ADD 12 euro
Organisatie: Culturele Centrale Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 25, 056 75 
90 02

za 31.01.15

Â podium
Wind in de populieren
zie vrij 30.01.15

za 31.01.15

Â uitgaan
Ene Canard
Fuif t.v.v. KLJ Ingooigem.
Waar: OC De Spoele, Scheldestraat 14A, 
Otegem
Wanneer: vanaf 21 u.
Prijs: VVK 5 euro, ADD 6 euro
Organisatie: KLJ Ingooigem
Info & reservatie: samdenoulet@hotmail.
com

di 03.02.15

Â podium
Wind in de populieren
zie vrij 30.01.15

woe 04.02.15

Â evenement
Kappaert Senioren Kaarting
Iedere eerste woensdag van de maand 
telkens vanaf 14 u. Geen kaarting in 
augustus.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 0, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 06.02.15

Â podium
Wind in de populieren
zie vrij 30.01.15

za 07.02.15

Â evenement
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Een maandelijks georganiseerde 
ontspanningsavond in een rustige sfeer. 

  

Zwevegem St.-Amanduskerk  
Zaterdag 24 januari 2015  -  20u   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten concert en receptie: VVK 12,00 € | ADD 14,00 € | -18j gratis 

Reservatie:  Herwig Bouckaert  - 056 21 65 68 - herwig.bouckaert@telenet.be | de wijkverantwoordelijken van het Davidsfonds 

Of door overschrijving vóór 20 februari op reknr. BE17 9790 8461 4721 van Azymuth met vermelding ‘Nieuwjaarsconcert’ en het aantal kaarten. 

In Flanders Fields… 
        Nieuwjaarsconcert voor vrede 

 

4 KOREN EN ORKEST  -  140 UITVOERDERS 
Het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust Tielt o.l.v. Bart Snauwaert 

Het Koninklijk Onze Lieve Vrouwekoor Tielt o.l.v. Hendrik Declercq 

Het Egems Gemengd Koor o.l.v. Mieke De Meyer 

Singhet Vro Desselgem o.l.v. Nico Ronsse 
 

 

 

 

Achteraf wordt u een receptie aangeboden in de Foyer van het Theatercentrum 

 

                                                Azymuth Zwevegemse Concertvereniging        & 

brengen 

Coral-Suite uit The armed Man: a Mass for Peace   -  Karl Jenkins 

Verleih uns Frieden   -  Felix Mendelssohn-Bartholdy 

In Flanders Fields   -  Karl Jenkins 

Hymn to the fallen   -  John Williams (uit Private Ryan)  

Poppies   -  Koen Quintyn 

Nimrod uit de Enigmavariaties  -   Edward Elgar 
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Je kan er een kaartje komen leggen, 
vogelpikken (darts), golfbiljarten of 
‘sjoelen’.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italïëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 18.30 u. tot 23.30 u.
Organisatie: Nieuw Ontspanningscentrum 
Sint-Paulus
Info & reservatie: bobcallens@telenet.be, 
056 32 48 29 of 0473 91 64 68

za 07.02.15

Â uitgaan
Welcome to the 00’s
De jaren van 2000 tot en met 2009 
noemen we de Nillies, oftewel de 00’s. De 
invoering van de euro, de opkomst van de 
mobiele telefoon, 9/11, talentenjachten, 
Big Brother... er gebeurde veel in de Nillies. 
Maar ook was er héél véél goede muziek in 

de jaren 2000 tot en met 2009!
Waar: Transfo, Transfostraat, Zwevegem
Wanneer: om 21 u.
Prijs: 7 euro
Organisatie: Z-events vzw
Info & reservatie: http://www.z-events.be

za 07.02.15

Â podium
Wind in de populieren
zie vrij 30.01.15

woe 11.02.15

Â podium
Wind in de populieren
zie vrij 30.01.15

vrij 13.02.15

Â podium
Wind in de populieren
zie vrij 30.01.15

za 14.02.15

Â muziek 
De Bom! - Vlaams eerbetoon aan 
Nederpop-helden Doe Maar
zie kader p. 38

van 16.02.15 tot 20.02.15

Â sport   
Sportkamp krokusvakantie
Sport en creativiteit vanaf 2de kleuter 
t.e.m. 6de leerjaar.
Waar: Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 16.02.15 tot 20.02.15
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 30, https://
webshopzwevegem.recreatex.be, http://
www.zwevegem.be/sportkampen

di 17.02.15

Â evenement
Derde Dinsdag Senioren
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 
leeftijden. Bent u nieuwsgierig, aarzel dan 
zeker niet om eens een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is er van harte welkom.

DE BOM!
Vlaams eerbetoon aan  
Nederpop-helden Doe Maar
ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015 – 20 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

© Sibilla Vanderlinden

De lont aan De boM! wordt in Nederland door Henny Vrienten zelf ontstoken.
Op zijn vraag neemt Tom Van Damme, frontman van De boM! in 2007 deel aan de 
auditie voor ‘Doe Maar, de popmusical’. En met succes: meer dan 200 uitverkochte 
voorstellingen. Blijvende interesse in Doe Maar resulteert enige tijd later in De boM!
Een  bombardement  van Doe Maar  hits  gespeeld met  vuur  en  passie:  Doris  Day, 
Smoorverliefd, Belle Hélène, 32 jaar, Pa, 1 nacht alleen, Is dit alles,...
De boM! wroet in deze voorstelling niet alleen in het collectief muzikaal geheugen 
maar zorgt eveneens voor een aantal fijne verrassingen!

Bezetting: Tom Van Damme: zang, gitaar; Thadeus Jolie: trompet, trombone, melo-
dica, synths, zang; Roman Codden: sologitaar, zang; Wim Verbeke: toetsen, synths 
en eighties special effects; Francis Jolie: bas en Brecht Adriaenssens: drums, zang.

Kaarten: pashouders 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: culturele dienst, 056 76 55 70, cultuur@zwevegem.be
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Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: “Prijskampkaarting clubkampioen” 
bedraagt 1 euro, alle andere activiteiten 
zijn gratis
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04

woe 18.02.15

Â evenement
Kaarting en teerlingbak
Maandelijks is er een interessante 
voordracht of activiteit gevolgd door 

kaartnamiddag en teerlingbak. Daarna 
gratis koffie, boterkoeken en pistolets. 
Leden en niet leden steeds welkom.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19

do 19.02.15

Â podium   
De Stilte - “Alice”
zie kader p. 39

vrij 20.02.15

Â muziek
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In ontmoetingscentrum Sint-Paulus kun je 
maandelijks deelnemen aan een samenspel 
sessie. Is of was muziek uw passie en 
heb je een basiskennis van een eigen 
muziekinstrument dan ben je van harte 
uitgenodigd om samen met ons muziek te 
spelen.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

Binnenkort
woe 04.03.15
Kappaert Senioren Kaarting
Info: 056 75 51 48

za 07.03.15
Ontspanningscentrum  
Sint-Paulus
Info: bobcallens@telenet.be

di 17.03.15
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04

vrij 20.03.15
‘t Heksebroed organiseert 
Folk muziek samenspel 
sessies
Info: 056 64 60 51, 0485 14 09 09

woe 01.04.15
Kappaert Senioren Kaarting
Info: 056 75 51 48

za 11.04.15
Ontspanningscentrum  
Sint-Paulus
Info: bobcallens@telenet.be

woe 15.04.15
Kaarting en teerlingbak. 
Iedere derde woensdag van 
de maand van 14 tot 18uur
Info: 056 64 49 19

vrij 17.04.15
‘t Heksebroed organiseert 
Folk muziek samenspel 
sessies
Info: 056 64 60 51, 0485 14 09 09

di 21.04.15
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04DE STILTE - “ALICE”

muziektheater vanaf 6 jaar

DONDERDAG 19 FEBRUARI 2015 - 14 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

In  Alice  van  de  Stilte  blijkt  Lewis 
Carroll  een  heerschap  met  twijfel-
achtige bedoelingen. In vermommin-
gen  waarmee  hij  letterlijk  de  beest 
uithangt,  dingt  hij  naar  de  gunsten 
van drie schattige Alice-meisjes. Echt 
voor de poes blijkt het trio niet te zijn 
en de snode schrijver wordt ontmas-
kerd. ‘Kop eraf’ heet dat bij de konin-
gin. Wakker worden Alice!

Kaarten: -12 jaar: 7 euro,  
+12 jaar: 10 euro, leden 
Gezinsbond: -12 jaar: 6 euro,  
+12 jaar: 9 euro
Reservatie: culturele dienst,  
056 76 55 70,  
cultuur@zwevegem.be

© Hans Gerritsen



Samen klinken 
op het nieuwe jaar !
zondag 11 januari 2015 | 11u - 14u

De gemeente Zwevegem nodigt u uit voor
 een klinkende toast op het nieuwe jaar !

Zondag 11 januari 2015 van 11u tot 14u
in het Gemeentelijk Tenniscentrum 

De GemeenTe TrakTeerT u op:
een gezellig samenzijn en een sfeervolle opening

een hapje en een drankje
Gratis pendelbus van en naar de deelgemeenten

Fakkeloverdracht Heule-Zwevegem, Dorp van de ronde 2015

GemeenTelijk TenniScenTrum | BekaerTSTraaT 11, ZweveGem 

iedereen welkom !


