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Welkom op de grote 
dorpsvergadering
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De gemeente Zwevegem

wenst u en uw familie

een gelukkig en gezond 

2016

nieuwjaarsprente Zwevegem
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Gemeentelijke– en 
OCMWdienstverlening 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
website: 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 

woensdagnamiddag

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. 23

Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

Bibliotheek
Bekaertstraat 13, Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
maandag, donderdag en vrijdag: 13 u. - 19 u.
dinsdag en woensdag: 10 u. – 19 u.
zaterdag: 9 u. – 12 u.

Bbus 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. = winteruur vanaf 1 
november!
zaterdag van 9 u. tot 16 u.
Zie ook p. 20
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
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 056 76 57 57
(vanaf 11 januari: 056 70 07 35)
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
www.geowacht.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

Huis van het Kind Zwevegem
Tel. 0494 88 15 40
huisvanhetkind@zwevegem.be

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 bbus: elke eerste 
maandag en donderdag van de maand, van 
15.30 u. tot 17 u.

Zitdag OCMW-voorzitter
Voor afspraak, bel 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: 9.30 u. – 
11.15 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. 
Geen zitdagen in juli en augustus in de 
deelgemeenten Heestert, Moen, Otegem en
Sint-Denijs

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:    9.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties*
maandag:  14.00 u. – 18 u.
   8.00 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:   9.00 u. – 11.45 u.
*opgepast: sluitingsdagen zie  
www.zwevegem.be/sport
** enkel 10-beurten kaart

Volg Zwevegem op: www.zwevegem.be; www.facebook.com/Gemeente Zwevegem; @GemZwevegem



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 IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs • Volgend 
infomagazine verschijnt op dinsdag 23 februari 2016 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen vrijdag 22 januari 2016 – informatie@zwevegem.be

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

Nieuwjaarswensen
Een nieuw jaar staat alweer voor de deur.

Vooraleer met volle goesting en met een positieve bril erin te vliegen, is het 
misschien ook aangewezen even stil te staan bij het verse verleden van het 
voorbije jaar. Voor u zelf en ook voor de gemeente.
Op gemeentelijk vlak was het, volgens mij, een prachtig jaar.
Zwevegem kwam ruim in de belangstelling met de organisatie van “Dorp van 
de Ronde” in het voorjaar en met de fictiereeks “Bevergem” in het najaar.  
Met beperkte financiële middelen ruime publiciteit bekomen om onze 
gemeente in de kijker te plaatsen, dat is de kunst!
Het “Dorp van de Ronde” bezorgde Zwevegem trouwens op 5 april één groot 
feest waaraan vele verenigingen en alle deelgemeenten op enthousiaste 
manier hebben mee gewerkt. Het was super!
In 2015 werden ook belangrijke beslissingen genomen zoals voor de bouw 
van een nieuw zwembad, de aankoop door het OCMW van 50 nieuwe 
assistentiewoningen, de eerste stappen naar een herinrichting van het 
gemeentepark, de herbestemming van het oud gemeentehuis en van het 
gewezen politiekantoor alsook van het vroegere stationsgebouw, enz…
Dit laatste biedt voor 2016 mooie vooruitzichten, o.a. door het aanbod van 
nieuwe en mooie horecazaken.
Ondertussen werd ook dagelijks en met succes gewerkt aan de 
gezondmaking van de gemeentefinanciën (de schuldenlast is nu reeds 
gedaald met meer dan 8 miljoen euro).
Hopelijk was 2015 ook voor ieder van u een prachtig jaar waarin met volle 
teugen kon genoten worden van een lange en schitterende zomer.
In elk geval wens ik u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2016 met 
het besef dat elk jaar, iedere dag die voorbijgaat nooit meer terugkomt.
Laten we ons dus voornemen van iedere dag 
het beste te maken voor onszelf en voor onze 
omgeving.
Als Burgemeester houd ik eraan dit 
voornemen waar te maken om in 2016 samen met het 
gemeentebestuur en het gemeentepersoneel te zorgen voor een 
optimale dienstverlening in het belang van alle Zwevegemnaren.
Prettige feesten !

Marc Doutreluingne
Burgemeester
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Zwemmarathon

Eindejaarsregeling gemeente- en 
OCMW- diensten

Cyclo cross Otegem

Nieuwjaarsreceptie
Iedereen welkom!
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Een vergadering van de 
ouderenadviesraad bijwonen?
De gemeentelijke ouderenadviesraad behandelt alle zaken die op het plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks, de 
ouderen aanbelangen. Als erkende adviesraad is dit overleg bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen, en advies te 
verstrekken op verzoek van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of het OCMW. 
De raad bevordert ook de samenwerking rond ouderenzorg.
In de ouderenadviesraad zetelen vertegenwoordigers van alle erkende ouderenverenigingen. Voorzitter van de raad is Jozef 
Tienpont, secretaris Marijke Orins.

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad is gepland op 
8 februari 2016, om 14 u., in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. Om 15 u. is er een 
toelichting over het aanpassen van de woning.
Let wel: tijdens de algemene vergadering hebt u geen stem- 
of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is 
mogelijk. De agenda kan via de secretaris van de raad worden 
opgevraagd. 

Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de 
raad via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. Ook 
graag een seintje indien u aanwezig zult zijn.

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

Mosseldiner van Noord-Zuidraad 
Zwevegem

Mosseldiner 
op zondag 31 
januari 2016
De opbrengst wordt 
gebruikt voor lokale 
landbouwprojecten 
bij Uru-indianen 

(Bolivië). Kostprijs: €19 voor mosselmaaltijd, €15 
voor stoofvlees met appelmoes en frietjes, €15 voor 
veggieburger met appelmoes en frietjes. Kinderen tussen 
6 en 12 jaar betalen €9 (mosselen) of €7 (stoofvlees). 

De Uru’s zijn een kleine Indianengroep in Bolivië. Van 
oorsprong zijn het jagers, vissers en verzamelaars op 
en rond het Poopo-meer. De vervuiling van nabijgelegen 
mijnbouw heeft het visbestand en de vegetatie rond het 
meer zo sterk aangetast dat hun traditionele levenswijze 
onhoudbaar is. 
De organisatie 'Solidaridad Nación Urus' waarvan de 
projecten met dit mosseldiner gesteund worden, helpt de 
Uru’s om nieuwe bronnen van inkomsten te ontwikkelen. 
Ze biedt o.a. hulp bij het heraanplanten van totora-riet op 
die plaatsen waar het haast verdwenen is. Ondertussen 
krijgen Uru’s workshops om artisanaat met dat riet te 
maken en dit te verkopen.
'Solidaridad Nación Urus' helpt eveneens bij het verwerven 
van zaai- en plantgoed om quinoa en aardappelen te 
kweken. Het helpt hen ook vertrouwd te worden met 
het houden van kleinvee, als een aanvullende bron van 
voedselvoorziening. 

Een belangrijk onderdeel van de werking van 'Solidaridad 
Nación Urus' steunt een meer cultureel project: namelijk 
het opmaken van een atlas over hun eigen geschiedenis 
en cultuur. Die kennis moet de Uru’s helpen om hun 
opgedrongen minderwaardigheidsgevoel te overwinnen 
en hun plaats in de Boliviaanse maatschappij op te eisen. 
Sinds twee jaar wordt dit project gesteund vanuit de 
provincie West-Vlaanderen. 
De projecten van 'Solidaridad Nación Urus' worden ter 
plaatse (in Bolivië) begeleid door het Centrum voor 
Ecologie en Andesvolken (CEPA). Binnen de samenwerking 
wordt ook geijverd om de vervuiling van het Poopo-meer 
door de mijnbouw en door het ongezuiverd lozen van 
afvalwater van de stad Oruro, aan te pakken. 

Wilt u er bij zijn?
Het mosseldiner vindt plaats in het bedrijfsrestaurant 
van de firma Bekaert, Blokkestraat 21, 8550 Zwevegem. 
Reserveren kan via Chris Dutry (056 75 37 21), Stefaan 
Deslee (056 75 87 85) of A. Pauwels – Cloet (056 75 62 
49). Je kan ook via mail reserveren op solidaridad.oruro@
gmail.com . 

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 b 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be 
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Huis van het Kind Zwevegem 
zoekt vrijwilligers voor 
huiswerkbegeleiding
WIE?
Vrijwillige huiswerkbegeleiders, die zich voor minstens één 
tot twee lesuren per week engageren. Heel belangrijk is 
dat de vrijwilligers vlot en graag met kinderen omgaan en 
oog hebben voor de leefsituatie van de lerende, die vaak 
maatschappelijk geïsoleerd leeft. 

DOELGROEP? 
Gezinnen met kinderen in kansarmoede, waar (extra) 
hulp bij het maken van huiswerk wenselijk is. Onder 
kansarmoede wordt niet alleen een gebrek aan financiële 
middelen verstaan. Ook op sociaal en cultureel vlak 
kunnen mensen een langdurige achterstand opgelopen 
hebben om in onze maatschappij te kunnen functioneren. 
Dit zijn vormen van kansarmoede die een invloed hebben 
op de ontplooiing van het individu.

AANBOD?
De vrijwilligers worden verzekerd via Auxilia en worden 
ondersteund door de coördinator. Daarnaast kunnen ze 
altijd (indien gewenst) een gratis vorming volgen die 
georganiseerd wordt  door De Katrol. 

INTERESSE?
Op donderdag 4 februari 2016 vindt een infomoment 
plaats voor vrijwilligers, in het Gemeentepunt van 
Zwevegem om 18u30. 
Contacteer het Huis van het Kind Zwevegem  
Telefoon: 0494 88 15 40
Email: huisvanhetkind@zwevegem.be
 
Dit initiatief kadert binnen het ACTIEPLAN ARMOEDE

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 
schuldeisers en probeert een afbetalingsplan te regelen. Het 
is de bedoeling 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 
gestort op een budgetrekening.
De maatschappelijk werker heeft een volmacht op deze 
rekening. De maatschappelijk werker streeft ernaar dat alle 
kosten en schulden maandelijks betaald worden en je nog 
voldoende leefgeld overhoudt.

07-06-2010

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 verzoekschrift 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

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.
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Feest!
60-plussers
Op zaterdag 9 januari 2016 komen de 
Lenny’s naar Zwevegem. Het wordt 
weer lachen en zingen op het jaarlijks 
feest van de 60-plussers. 

Amusement verzekerd!  

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 
Ouderenadviesraad 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 worden geen kaarten meer verkocht.
De toegangskaart kost 6 euro. 

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 bbus

 Meldingskaart ook op internet 
 http://www.zwevegem.be
 Meldingen defecten openbare verlichting
 www.straatlampen.be
 Telefonische meldingen 24 u./24 u., 7 op 7:
 Gratis nummer: 0800 1 8550

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 b 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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Burgerlijke stand
GEBOORTEN
16/09 Vellemans Léa, d.v. Frank en Muyombi-Kayumba 
Fanny (H)
23/09 Vandenhende Zsa-Zsa, d.v. Mathias en Creton Ann-
Charlotte (O)
25/09 Waelkens Emmy, d.v. Wesly en Kesteloot Whitney (Z)
25/09 Avet Axelle, d.v. Stephen en Van Severen Charlotte 
(Z)
25/09 Couvreur Jonas, z.v. Miguel en Segers Ilse (O)
27/09 Verbeke Valentine, d.v. Bruno en Lagae Barbara (S)
28/09 Leplae Sem, z.v. Jelle en Vanhauwaert Ine (Z)
28/09 Vanhoutte Lyta, d.v. Steven en Verbrugghe Kelly (O)
29/09 Bartholomeus Cilou, d.v. Mike en Lesage Lies (O)
30/09 Vanhoenacker Minne, d.v. Jeppe en Bettens Maaike 
(Z)
02/10 Fermaut Sem, z.v. Jens en Ghekiere Delphine (Z)
02/10 Windels Camille, d.v. Sylvester en Holvoet Evelien (Z)
02/10 Vandendriessche Miro, z.v. Bram en Verhaeghe Kim 
(Z)
03/10 Opsomer Noémie, d.v. Sven en De Bilde Julie (Z)
03/10 Thielemans Nicolas, z.v. Steven en Vancaester 
Evelien (H)
04/10 Uvira Patrik, z.v. Uvirova Hana (Z)
05/10 Mol Enora, d.v. Karel en Demeulemeester Els (H)
06/10 Deliveyne Maud, d.v. Johnny en Deryck Windy (M)
07/10 Commeyne Keandro, z.v. Ranie en Vandevoorde 
Stephanie (S)
08/10 Malfait Hailey, d.v. Wouter en Waelkens Isabel (Z)
08/10 Claerhout Juliette, d.v. Pieter en Colpaert Nathalie 
(H)
12/10 Barrezeele Ellie, d.v. Mathieu en De Claremont Cécile 
(Z)
13/10 Terrijn Cas, z.v. Gert en Calliauw Evi (S)
16/10 Vercruysse Grégoire, z.v. Ken en Himpe Emilie (Z)
16/10 Van der Heggen Loïc, z.v. Jeroen en Veys Elisabeth 
(Z)
21/10 Verschelde Niene, d.v. Brecht en Dupont Kimberly (Z)
21/10 Lecluyse Jane, d.v. Yves en Dursin Loes (Z)
21/10 Wolfvelde Fynn, z.v. Günther en Staelens Timi (Z)
22/10 Pieters Amélie, d.v. Xavier en Vermeersch Lieselotte 
(Z)
23/10 Defossez Daan, z.v. Tom en Deruytter Sieglinde (O)
26/10 Merlin Médard, z.v. Matthias en Bruneel Nathalie (S)
26/10 Houssin Minne, d.v. Frederik en Bellinck Helene (O)
26/10 Roobrouck Lieze, d.v. Pieter en Van Dam Heidi (Z)
27/10 Gistelinck Thibeau, z.v. Jolijn en Decabooter Elien (H)
28/10 Parmentier Lea, d.v. Bert en Debunne Charlotte (M)
28/10 Duyck Emiel, z.v. Brecht en Demeulenaere Charlotte 
(Z)
02/11 Buyle Ayo, d.v. Thomas en Meersschaert Jonie (Z)
04/11 Libbrecht Manon, d.v. Joachim en Decant Lisa (Z)
04/11 Vandevijvere Lou, d.v. Sander en Dekoninck Tara (H)
04/11 Neyt Noah, z.v. Frédéric en Gayot Kimberley (Z)
07/11 Dierick Laura, d.v. Glenn en Flamey Helena (Z)
09/11 El Khadri Sidra, d.v. Mohamed en Boutalib Ouafae 
(Z)
11/11 Berte Fara, d.v. Frederic en Blomme Miranda (S)
12/11 Wanseele Neo, z.v. Elewout en Vervaeke Lisa (Z)
13/11 Deback Fenna, d.v. Kris en Defreyne Charlene (M)
18/11 Safi Acia, d.v. Hamdullah en Safi Bas (Z)

OVERLIJDENS
03/10 Vandenbroucke Marcel (79j.), echtg. Sagaert 
Marie-Magdalena (Z)
08/10 Vanwymelbeke Maurits (87j.), echtg. Vanmarcke 
Jacqueline (Z)
10/10 Verplancke Margaretha (81j.), wed. Christiaens 
Honoré (H)
11/10 Clairhout Henricus (86j.), wed. Dekoker Marie (Z)
11/10 Vandenbroucke Walter (88j.), echtg. Matton Greta 
(Z)
11/10 Lavens Lieve (54j.), echtg. De Bondt Stefaan (H)
12/10 Devos Magda (74j.), (Z)
16/10 Nottebaert Monika (90j.), echtg. Callens Roger (Z)
17/10 Coquerelle Marcella (78j.), wed. Byttebier Marcel 
(Z)
17/10 Vanhoutte Bruno (29j.), ongehuwd (O)
18/10 Durieu Christl (56j.), (O)
21/10 Vandekerkhove Antoon (80j.), echtg. De Ruyck 
Christiane (Z)
25/10 Oosterlynck Gabrielle (92j.), ongehuwd (H)
25/10 Hostens Rosa (93j.), ongehuwd (Z)
30/10 Minet Elza (88j.), wed. Dumortier Roger (Z)
31/10 Notebaert Elza (93j.), wed. Delombaerde Achiel (Z)
31/10 Vandenbroucke Georgetta (86j.), wed. Adams 
Fridor (Z)
01/11 Prochasko Wera (92j.), wed. Debruyne Florent (Z)
02/11 Vererfven Paul (85j.), echtg. Deplancke Ghislaine 
(H)
03/11 Desmet Stephaan (81j.), echtg. Van Welden 
Godelieve (H)
05/11 Vanderbeken Bjorn (34j.), echtg. Vervaeke Leila (Z)
10/11 Deconinck Luc (58j.), echtg. Dewaele Marie-
Thérèse (O)
10/11 Descamps Pierre (81j.), echtg. Raepsaet Monica 
(S)
14/11 Debels Margriet (84j.), wed. Vercaempst Dionis (Z)
14/11 David Marie (72j.), wed. Bossuyt Jozef (Z)
15/11 Vanhoe Aloise (88j.), echtg. Adams Cecile (Z)
16/11 De Witte Bernard (71j.), ongehuwd (H)
16/11 Steeland Jacqueline (93j.), wed. Vandevelde 
Joseph (Z)
20/11 Decoene Godelieve (92j.), wed. Demeulemeester 
Joseph (Z)
22/11 Vervaeke Godelieve (90j.), (Z)
27/11 Deweer Madeleine (81j.), echtg. Dejonckere 
Laurent (Z)

HUWELIJKEN
Vermaut Jens (28j.), (O) en Herpol Elien (26j.), (O)
Joos Stefaan (42j.), (Z) en Ievsiukova Ianina (29j.), 
(Oekraïne)
Habbane Faycal (28j.), (Marokko) en Hammal Nadia (41j.), 
(Z)
Van den Berghe Jocelyn (27j.), (S) en Desbiens Hélène 
(26j.), (S)
Casier Tim (40j.), (Z) en Decabooter Nathalie (37j.), (Z)
Pattyn Stig (30j.), (Z) en Bellemans Hanne (30j.), (Z)
Deneckere Ann (42j.), (Z) en Verschaeve Sylvie (37j.), (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem
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Wat kan er gratis naar het recyclagepark?
Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet huis aan huis opgehaald worden, gratis terecht kan op het recyclagepark (= 
containerpark)? Dat bespaart je niet alleen geld, maar ook veel plaats in je restafvalzak.

Er bestaat op het recyclagepark een milieustraatje voor particulieren. In dat straatje vind je containers voor heel wat 
afvalsoorten die niet opgehaald worden. Zo heb je voor fietsen een fietsenrek en containers voor matrassen, vlak glas, plastic 
folies (zoals heldere of dikwandige krimpfolie vb pallethoezen, rekfolie vb wikkelfolie, veevoederzakken, luchtkussenfolie of 
LDPE folies met recyclagenummer 4), bloempotjes en bloempottrays, isomo, tapijten, oude kleren en pvc bouwplastics (zoals 
sanitaire- of elektriciteitsbuizen, raamprofielen, rolluiken, dakgoten, PVC planchetten). Maar ook dvd’s, cd’s en hun doosjes 
hebben hun plaats in het milieustraatje. Wist je dat er zelfs een container staat waar je alle harde kunststoffen (HDPE) mag in 
werpen? Kapot speelgoed, kapotte emmers of huishoudgerief zonder metaal, het mag allemaal gratis afgeleverd worden. Ook 
voor blisterverpakkingen (bv. een pillenstrip, lege yoghurtpotjes, botervlootjes, plastieken bekers en alle andere uitgewassen 
kunststofverpakkingen die niet in de pmd-zak mogen, bestaat er een gratis container in het milieustraatje. 

Met andere woorden, het recyclagepark redt heel wat afval van verbranding en zorgt ervoor dat het als grondstof dienst kan 
doen. En dat kan bovendien veelal gratis. Op die manier helpen we mee aan het verkleinen van de afvalberg en beheren we op 
een efficiënte manier ons afval. 
We voelen het ook nog eens in onze portemonnee want door beter te recycleren moeten we minder onze restafvalzak buiten 
zetten.

 Woon en leefomgeving
 Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieu@zwevegem.be
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Wegenwerken Stedestraat
Stand van zaken
De werken in de Stedestraat zijn bijna halfweg, en zitten 
perfect op schema. De afgesproken termijn van uitvoering 
was vastgelegd op 190 dagen. Momenteel zitten we rond 
werkdag 100. De werken worden uitgevoerd door aannemer 
Devagro uit Desselgem. 

In de Stedestraat, een deel van de Sint Jozefstraat, de 
Stokerijstraat en de (oude) Deerlijkstraat wordt een 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De huisaansluitingen 
worden vernieuwd en alle leidingen van de laagspanning 
en openbare verlichting worden ondergronds gebracht. 
Een nieuw wegdek, voetpaden, parkeerstroken en 
verlichtingspalen moeten van de Stedestraat een aangenamer 
en veiliger straatomgeving maken. De omgeving van het 
kerkplein krijgt een nieuw uitzicht. Er is een afwerking 
voorzien in blauwe hardsteen en klinkers. De totale kost van 
de werken bedraagt € 2.889.000.

Na de afwerking van de Harelbeekstraat is de Stedestraat 
het tweede groot project binnen onze gemeente, waarbij 
het regenwater wordt gescheiden van het afvalwater. Op die 
manier zetten wij ook in op een gezonder leefmilieu.
De werken werden opgesplitst in verschillende fasen om 
de toegankelijkheid van de woningen en de hinder voor de 
bewoners zo beperkt mogelijk te houden. Momenteel zijn 
de eerste twee fases zo goed als afgewerkt. Een eerste 
asfalt laag werd gegoten vanaf de Otegemstraat, in de Sint 
Jozefstraat, tot aan het kruispunt met de Watermolenstraat. 

Zwevegem winterklaar!
Strooidiensten staan paraat
Kerst- en nieuwjaar, een mooie tijd van 
wensen en winterpret, maar ook een 
periode van voorbereidingen inzake 
sneeuw- en ijzelbestrijding. 

Het College van burgemeester en 
schepenen keurde op 19 november 2014 
de afspraken goed met betrekking tot de 
sneeuw- en ijzelbestrijding 2014-2015. De 
nodige financiële middelen, materieel en 
personeel zijn beschikbaar om de gladheid 
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 
sneeuwval springen aannemers bij om ons logistiek te ondersteunen. Er zijn vaste rijroutes uitgewerkt. Prioritaire 
aandacht gaat naar hoofdwegen en verbindingswegen tussen deelgemeenten. Woonstraten en woonwijken krijgen 
geen prioriteit. Dit betekent dat niet alle straten kunnen behandeld worden. Vanwege 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 het gemeentebestuur is ook het Vlaams Gewest verantwoordelijk voor het sneeuwvrij houden van de 
gewestweg N8 en de kanaalweg. De provincie West-Vlaanderen is dan weer verantwoordelijk voor de toeristische 
fietsroutes.

Meer info over de strooiroutes kan u raadplegen op de website van de gemeente Zwevegem.

Strooinummer
056 76 57 65

Aannemer Crombez is in deze zone bezig 
met de afwerking van de voetpaden en 
parkeerstroken. Ook de kerkomgeving 
zit volledig in het nieuw, inclusief de 
aanleg van diverse parkeerplaatsen 
en nieuwe verlichtingspalen.

Recent startten we met de 
derde fase. Het betonnen 
wegdek in het tweede 
deel van de Stedestraat 
en de Deerlijkstraat 
werd al in stukken 
gebroken. In het gedeelte vanaf de Gaverstraat werden 
al de noodzakelijke rioleringsbuizen aangelegd en de 
huisaansluitingen voltooid. De aannemer hoopt, afhankelijk 
van de weersomstandigheden, om nog een belangrijk deel 
van dit traject voor het kerstverlof van een eerste asfalt laag 
te voorzien. Het zou dan voornamelijk gaan over het gedeelte 
tussen de Watermolenstraat en de Gaverstraat.

 Contact: 
 Woon en leefomgeving
 Publieke ruimte
 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem
 Tel. 056/ 76 57 00
 atd@zwevegem.be
 www.zwevegem.be
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Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je 
daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu? 
Doe dan mee met de 5de groepsaankoop 100% 
groene energie van de provincie West-Vlaanderen, 
in samenwerking met de gemeente Zwevegem. 

Inschrijven
Vanaf 1 december 2015 tot 1 februari 2016.

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 doorklikken 
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 9u00 tot 12u30, liefst op afspraak 056 76 57 27
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 automatisch 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!
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In 2014 werd gestart met de Zuid-West-Vlaamse knotploeg ‘Knotsgek’, een groep enthousiaste 
knotters die graag bomen knotten op het platteland.  Onze vrijwillige knotters worden door het 
Stadlandschap Leie en Schelde opgeleid (en verzekerd) en komen gratis knotbomen (die landelijk 
staan) knotten.  De knotters hebben recht op het brandhout, de eigenaar verwerkt de resttakken.

Wil je aansluiten bij de knotploeg? In februari plannen we een nieuwe opleidingsdag voor 
geïnteresseerde nieuwe knotters. Interesse? Neem contact met ons op!

Stadlandschap Leie en Schelde: Tel.: 056 23 40 17, Email: johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

De knotploeg, waar knotbomen en 
knotters elkaar vinden…



Vuurwerk
De kerstverlichting hangt uit, we maken het gezellig in huis en binnenkort vieren we weer de 
overgang van oud naar nieuw, al dan niet met spetterend vuurwerk.
In Zwevegem is bij politiereglement verboden om gelijk welk vuurwerk te ontsteken zonder 
toelating  van de burgemeester. Dit verbod geldt zowel op de openbare weg als op private 
domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg. Een toelating 
voor het afsteken van vuurwerk moet tijdig aangevraagd worden aan het onthaal in het 
gemeentepunt of via 056 76 55 67.
Vuurwerk dat is afgegaan, is niet meer bruikbaar en behoort tot het restafval. Om helemaal 
gerust te zijn, dien je de vuurwerkresten nog eens langdurig onder water te dompelen voor je 
ze in de restafvalzak doet.
Niet afgegaan vuurwerk gooi je na het onderdompelen niet in de 
restafafvalzak, maar breng je naar het recyclagepark.
Ook de populariteit van wensballonnen neemt steeds toe. Het oplaten van wensballonnen 
en het afsteken van (feest)vuurwerk is niet zonder risico’s en gevaar. Neem de nodige 
voorzorgsmaatregelen en koop je vuurwerk steeds bij een gespecialiseerde dealer.
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Zwevegem lanceert nieuwe

Op 1 december lanceert Zwevegem z’n nieuwe website. 

De nieuwe website biedt online dienstverlening op maat van de burger en is afgestemd op 
mobiel gebruik: smartphone, tablet.

Bezoekers van de website zullen onder “Dienstverlening en bestuur” snel hun weg vinden 
in de praktische informatie over openingsuren en contactinformatie van de gemeente- en 
OCMW- diensten. 

Via de navigatie “Vrije Tijd” vindt de burger alle informatie over evenementen en activiteiten 
in de gemeente.

Welkom op www.zwevegem.be



Realiseer je goede voornemens voor 2016 en schrijf je nu 
in voor een cursus in CVO 3 Hofsteden. 
Er zijn zowel overdag als ’s avonds cursussen Fotografie, 
Talen, Grafisch ontwerp, Informatica, Schoonheidszorgen, 
Kruidenkennis en zo veel meer.
Alle informatie over het aanbod, de precieze 
inhoud, uren en kostprijs van de cursussen, vind je 
op www.cvo3hofsteden.org

Geïnteresseerd? Schrijf je dan meteen in via de website of 
kom even langs op ons secretariaat. We helpen je graag 
verder.

Contactgegevens: 
CVO 3 Hofsteden Zwevegem – H. 
Consciencestraat 1A
Secretariaat: 051 43 96 49 – 
zwevegem@cvo3hofsteden.org 
Open maandag, dinsdag en 
donderdag: 8.15 u. – 11.30 u. en 
13.15 u. – 20.45 u.,
woensdag 16.30 - 20.45 u.  
(gesloten in de kerstvakantie)

Volg ons ook op Facebook en 
Twitter!
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Nieuw cursusaanbod  
CVO 3 Hofsteden 

Techniekacademie 
start opnieuw in januari
Zit je volgend schooljaar in het 5de of 6de leerjaar? Ben 
je creatief? Vind je het een uitdaging om de wereld te 
verbeteren en mensen te helpen? Kriebelt het om je wilde 
ideeën in de praktijk te brengen? Misschien heb je niet 
genoeg basiskennis om zelf aan de slag te gaan, maar zie je 
het wel zitten om in groep samen te experimenteren? Dan is 
de Techniekacademie geknipt voor jou! 

In een heus technologielabo zal je samen met vrienden, in 
een gezellige sfeer, heel wat beleven. Je maakt kennis met 
technologisch gereedschap en nieuwe materialen. 
Je ontdekt dat techniek en technologie overal om je heen 
zijn. Je zet zelf technische systemen in mekaar en wie 
weet zorg je er als toekomstige uitvinder er wel voor dat je 
techniekmentor ook van jou iets opsteekt. 

Kortom jongens en meisjes met goesting in STEM (Science 
Technology Engineering Mathematics) 
kiezen voor de Techniekacademie. 

De Techniekacademie 
wordt voor de 3de 
keer georganiseerd 
in samenwerking met de gemeente. Deze bestaat uit elf 
praktische workshops 
en één bedrijfsbezoek 
op woensdagnamiddag van 13.30 u.-15.30 u.. 
Plaats: 
Van 13 januari tot 27 april 2015 (niet op 30/03, 06/04 
en  13/04) 
Inschrijven via: www.techniekacademie-zwevegem.be 

Inschrijven kan vanaf 5/12/16 om 10u00. 
Deelnameprijs: € 70 - materiaal en verzekering 
inbegrepen, een fiscaal attest tot 45 % recuperatie, 
vanaf 2de kind zelfde gezin € 60. 

Meer info via de website 
of rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34



07-06-2010

in de kijker
1. Viering 102- jarige Maria 
De Cock
} Dinsdag 8 september 2015

2.Dirk Brossé in concert
} Zondag 11 oktober 2015

3. Persconferentie  
Actieplan Armoede
} Donderdag 15 oktober 2015
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in de kijker
4. Persvoorstelling 
Poëzie van A tot Z
} Zaterdag 31 oktober 2015

5. Herfstsamenzijn senioren
} Maandag 2 november 2015

6. Viering 101-jarigen Julia 
Delobelle en Marie-Louise 
Vanoverberghe
} Maandag 16 november 2015

1. Viering 102- jarige Maria 
De Cock
} Dinsdag 8 september 2015

2.Dirk Brossé in concert
} Zondag 11 oktober 2015

3. Persconferentie  
Actieplan Armoede
} Donderdag 15 oktober 2015
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Vier werk aan de  

Kunstacademie!
Korte terugblik op de eerste helft van het schooljaar.

Dat het er alweer op zit 2015! En dat het vliegt, zo’n jaar! Gelukkig dat het schooljaar nog maar 
halverwege is. 

Toch heeft de Kunstacademie er alweer vier projecten opzitten. De kickstart met de fotobooth op de 
kermis zorgde voor heel wat mooie of toch in elk geval gekke portretten. In november werd de bib 

een etalage van vergeten groenten tijdens de Week van de Smaak. De geur van groenten vergeten in 
de frigo bleef u bespaard maar de wegkwijnende blikken van de raap, witloof en broccoli appelleerden 
hopelijk aan uw bewustzijn! Ook in de Week van de Smaak werd het Gemeentepunt the place to be 

voor een zondags aperitief. K’Apéro was een aperitiefconcert de naam waardig. En in december traden 
onze jongste leerlingen op voor de wellicht oudste bewoners van Zwevegem in WZC Sint-Amand.

De Kunstacademie sloot 2015 af in schoonheid en kijkt reikhalzend uit naar een utopisch 2016! Noteer 
alvast zaterdag 27 februari in uw agenda. We nodigen u van harte uit op UtopiKA, een utopische open 

dag aan de Kunstacademie in OC De Brug.

 Kunstacademie   
 Zwevegem
 Transfostraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 71 69 76
 info@kazwevegem.be
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Blok@bib

Voorlezen. Eén en al oor! 
Alle kleuteroortjes zijn welkom op het voorleesuurtje in de bib! Elke eerste vrijdag van de maand lezen we de leukste 
verhalen voor in onze ‘letterdief’.
Noteer alvast de data op je kalender!
De voorleesuurtjes zijn telkens van 15.45u tot 16.30u.
De toegang is gratis en je hoeft vooraf niet te reserveren.  

Voorleeskalender 2016
− 8 januari 2016: ‘Mijn familie’
− 5 februari 2016: ‘Houden van…’
− 4 maart 2016: ‘Beren’
− 1 april 2016: ‘Ha ha ha!’
− 6 mei 2016: ‘Rikki’
− 10 juni 2016: ‘Kleine kunstenaars’
− 1 juli 2016: ‘Waterpret’
− 2 september 2016: ‘Vrienden’
− 7 oktober 2016: ‘ik wil een huisdier’
− 4 november 2016: ‘Ziek zijn’
− 2 december 2016: ‘Sint en piet’

Voorlezen. Eén en al voor!

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

Zoek je een stille studieplek?
Heb je thuis geen rustige plaats om te studeren? Of 
studeer je graag in het stille gezelschap van lotgenoten? 
Probeer dan eens de studieplaats van de bib. Van 
19/12 tot 29/01 wordt de zaal de Wieke exclusief 
voorbehouden voor de studenten. Je kan er in stilte 
studeren tijdens de openingsuren van de bib.

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

E-boek op e-reader in de 
bib
Digitaal lezen in opmars
Leesverwachtingen van boekenliefhebbers evolueren 
mee met de tijd.  Het digitaal lezen is in opmars.  Daa-
rom kan je vanaf februari 2016 in de Zwevegemse 
bibliotheek e-readers lenen.  
Een e-reader is een gebruiksvriendelijk apparaat waa-
rop je digitaal boeken kunt lezen.  De toestellen wegen 
niet veel, je kan zelf de grootte van de letters kiezen en 
je heb geen last van storende reflectie.  
Je zal kunnen kiezen uit een uitgebreide lijst van topau-
teurs en zelf bepalen welke boeken je op de e-reader 
wenst te plaatsen.  
De uitleenvoorwaarden zijn dezelfde als van een 
gewoon papieren boek.  

Hou dus zeker onze communicatiekanalen in de gaten 
en ontdek begin volgend jaar dit nieuwe aanbod !

 Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be
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Zwemmarathon 
ZOT VEEL ZWEMMEN
22 januari 2016

De nieuwe datum voor de zwemmarathon is er:  
22 januari 2016!
Noteer dit moment alvast in je agenda zodat jullie 
weer massaal aanwezig zijn voor een onvergetelijke 
dag vol waterplezier! 
In de voormiddag komen de lagere scholen aan bod. 
In de namiddag gaan we verder met de middelbare 
scholen. We sluiten onze zwemmathon af met de 
verenigingen en clubs die opnieuw het beste van 
zichzelf geven in een race tegen de tijd! 

Meer info over inschrijven…..???
Online inschrijving via link op website vanaf 
6/01/2016.

 Vrije Tijd/Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be

Zwembadinfo!
Lessen in het zwembad
Online inschrijven

Vanaf woensdag 20 januari 2016 om 19 u. kan je 
opnieuw online inschrijven voor de zomerzwemlessen 
2016, vervolmakingszwemmen kinderen en tal van andere 
lessenreeksen in het zwembad! 

Webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be/
Hoe je precies online moet inschrijven, kan je terugvinden op 
de beginpagina van de webshop. 
Bij problemen kan je terecht bij de dienst sport.

Kijk snel eens op onze webshop, misschien zijn er nog enkele 
vrije plaatsen, de inschrijvingen voor heel wat lessenreeksen 
in 2016 zijn al geopend! 

 Vrije Tijd/Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be

Sluitingsdagen 
zwembad

Het zwembad Sportpunt 
Zwevegem is gesloten tot en 
met zondag 3 januari, naar 
aanleiding van het groot 
onderhoud.

 Vrije Tijd/Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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© De Wereldvrede

Na het succes van het Bevergemverhaal werd een “Bevergemroute” uitgewerkt.
De Bevergemroute neemt u mee naar diverse locaties te Zwevegem, Heestert, Moen, Sint-Denijs en Avelgem 
(garage Amar), waar de serie “Bevergem” werd opgenomen. Onderweg wordt er ook aandacht besteed aan andere 
bezienswaardigheden. Start- en eindpunt van de route is Transfo Zwevegem.
De route kunt u verkennen per fiets (voor auto, vespa, bus is er een aangepast traject). 
Download de Bevergemroute op www.zwevegem.be/vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-fietsroutes 
Een afzonderlijk wandellusje van 9 km over de opnamelocaties in Sint-Denijs kan je vinden onder: www.zwevegem.be/
vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-fietsroutes

BEVERGEM@ZWEVEGEM

Nieuwe horecazaken in Zwevegem
Het nieuwe jaar brengt nieuwe horecazaken in Zwevegem.

Het aanbod zal gevarieerd en aantrekkelijk zijn.

In het oud politiegebouw in de Harelbeekstraat komt vanaf 1 mei een trendy brasserie waar de vintage stijl zal herleven 
in het prachtige art-deco pand. En vanaf volgende zomer opent in het oud stationsgebouw aan de Otegemstraat 148 een 
origineel koffie en theehuis. 

Herbeleef het voormalig gemeentehuis van Zwevegem en z’n mooie parkomgeving in de cafetaria en bistro, open vanaf 
vermoedelijk september 
2016.

Ondertussen kunt u reeds 
kennismaken met het 
gastronomisch restaurant 
“L’envie” in de Helkijnstraat 
in Sint-Denijs.

In Moen kan je proeven 
van heerlijke chocolade 
en roomijs in het 
“Smaaktafereel” op de 
Keiberg 75 in Moen. 

En in Heestert komt vanaf 
april 2016 een gezellige 
bistro:”Ploatse 6” in de 
Vierkeerstraat nummer 
6. De Ploatse zal ook 
dagschotels aanbieden. 
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OPROEP CREATIEVE GEESTEN

Wie wordt dé jeugdwerker van 
het jaar?
In iedere jeugd- of jongerenvereniging is er wel iemand die een bijzondere pluim verdient 
voor zijn of haar inzet in het Zwevegems jeugdwerk.

Felbegeerde titel
1451 leden hebben het afgelopen jaar hun hartje kunnen 
ophalen in hun favoriete vereniging.  Dit is niet mogelijk 
zonder de inzet van vele vrijwilligers. Elk weekend staan 
jongeren in Zwevegem klaar om hen een leuke tijd te 
bezorgen. De jeugdraad zet dan ook graag in de  kijker dat 
er in Zwevegem ‘Goe gespeeld’ mag worden.  Elke jeugd- 
of jongerenvereniging kon opnieuw iemand voordragen 
voor deze felbegeerde titel.  

Benieuwd wie de genomineerden zijn?  Neem vanaf 
11 januari een kijkje op de gemeentelijke website en 
breng een stem uit op jouw favoriet.  Op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers binnen het 
Zwevegemse jeugdwerk wordt de winnaar bekend 
gemaakt.

Bepaal mee wie de 
ambassadeur van het 
Zwevegemse jeugdwerk wordt!

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

Nu het “Jaar van het Woord” afgelopen is, 
bereiden we ons al voor op het “Jaar van 
het Beeld 2017”.

We organiseren een denktankvergadering op donderdag 
21 januari 2016 om 19 u. in de polyvalente zaal van het 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29 te Zwevegem.
Al wie creatief wil meedenken/-werken aan dit projectjaar 
is welkom. 

Indien je interesse hebt, graag je naam doorgeven aan de 
dienst cultuur: cultuur@zwevegem.be 
We hopen op een positieve respons.

 Info
 Vrije Tijd/Cultuur
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 70
 cultuur@zwevegem.be
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“Bakstenen en dakpannen”!
Nieuwe publicatie heemkundige kring 'Amantine'

De nieuwe publicatie gaat over de pannenfabriek BMC en over de steenbakkerij Demeestere die destijds in Zwevegem 
Knokke waren gelegen.  Ook de steenbakkerij die in Moen stond, wordt in de publicatie besproken.  
In “bakstenen en dakpannen” krijgt men een beeld van de invloed die beide werkhuizen hadden op de samenleving.  De 
publicatie bevat tal van foto’s.  

Praktisch:
Formaat: 210 x 197 mm (Din A4).
Bijna 100 bladzijden, rijkelijk verlucht met foto’s.
Prijs: 15 euro.  Eventueel: verzendkosten + 10 euro.
Inschrijven kan door storting op rekening BE32 0012 6868 2602 van Amantine. 

Lanceermoment op 9 januari 2016 tijdens ‘Knokke Wintert’ in de loods van transportbedrijf Vannieuwenhuyse.  

“Knokke Ons Dorp” 
Deel 4: Stafke de Steenbakker!

Tegen de kerstmarkt van Zwevegem komt er een nieuwe publicatie uit, 
die handelt over de Knokse reus 'Stafke de Steenbakker'.
Het boek behandelt de twee reuzenstoeten die plaats vonden in 1989 
en 1999.
De stoet van 1999 kreeg een vermelding in het Guinness Record Boek.
Auteurs: Luc Vanassche & André Velghe
Eindredactie en Lay-out: André Velghe

'Stafke de Steenbakker' wordt uitgegeven in een beperkte oplage.

Praktisch:

Verschijnt op 20/12/2015 en is die dag af te halen op de Kerstmarkt 
Zwevegem (13 u. tot 21 u.) en zal ook te koop worden aangeboden op 
het winterfeest in de Pannenbakkerstraat te Zwevegem-Knokke op 9 
januari 2016.

Formaat: 210 x 197 mm (Din A4).
Ruim 75 bladzijden, rijkelijk verlucht met kleurfoto’s.
Prijs: 15 euro.  Verzendkosten 10 euro.
Inschrijven kan door storting op rekeningnummer BE32 0012 6868 
2602 van Luc Vanassche. 

Nieuwe publicaties heemkundige 
kring
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Gemeentepunt
De diensten in het Gemeentepunt zijn gesloten op donderdag 24 december 2015 ,in de namiddag; op vrijdag 25 december 
en zaterdag 26 december; op donderdag 31 december 2015; vrijdag 1 januari 2016; zaterdag 2 januari 2016.

Containerpark
Het containerpark is gesloten op donderdag 24 december; vrijdag 25 december en donderdag 31 december, vrijdag 1 en 
zaterdag 2 januari 2016.

Bibliotheek
De bibliotheek is gesloten op donderdag 24 december, op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december; op donderdag 31 
december 2015;vrijdag 1 januari, zaterdag 2 januari 2016.

Bibus
De bibus rijdt niet uit van donderdag 24 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016.

Balie Vrije Tijd
De balie Vrije Tijd in het Gemeentepunt en de Sportdienst in het Sportpunt zijn gesloten van donderdag 24 december 2015 
t.e.m. zaterdag 2 januari 2016.

Zwembad
Het zwembad is gesloten t.e.m. zondag 3 januari 2016 (jaarlijks onderhoud zwembad)

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

Eindejaarsregeling 
gemeente- en OCMW-diensten
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Cyclocross Otegem 2015
Op maandag 11 januari 2016, traditiegetrouw op Weversmisdag, de dag na het Belgische 
kampioenschap, is er cyclocross in de deelgemeente Otegem. 
De Betafence cyclocross is aan z’n 48ste editie toe en is intussen uitgegroeid tot een van 
de meest succesvolle evenementen in de streek. 
Toppers als Wout Van Aert, Sven Nys, Tom Meeusen, Kevin Pauwels, Klaas 
Vantornhout en nog vele anderen zullen aan de start verschijnen.
Voor het eerst zal de Betafence cyclocross rechtreeks te zien zijn via digitale 
televisie, dankzij de samenwerking met Telenet Plan Sports. 

Programma
12 u. : Gentlemen’s Cross
Een uitdaging voor mountainbikes of wielertoeristen. Inschrijven via  
www.cyclocrossotegem.be
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.

We raden alle bezoekers aan om gebruik te maken van de shuttlebussen die speciaal voor het evenement werden 
ingelegd en die u veilig nabij het parcours brengen. 

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).

 Bestuurszaken
 Blokkestraat 29, bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 10
 bestuurszaken@zwevegem.be

Praktische info
www.zwevegem.be/cyclocross
www.cyclocrossotegem.be
Info veiligheid en mobiliteit
www.pzmira.be
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Vakantieaanbod 2016!
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van het volledige vrijetijdsaanbod tijdens de 
schoolvakanties 2016

Krokusvakantie (8 t.e.m. 12 februari 2016)

• Sportkampen
• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter (speelpleinwerking voor kleuters)

Paasvakantie (Week 1: 29 maart t.e.m. 1 april 2016 (Opgelet! geen werking op maandag 28 maart))

• Sportkampen
• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter

Week 2: 4 april t.e.m. 8 april 2016

• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter
• Kampen (sport- en themakampen)

Zomervakantie (1 juli t.e.m. 31 augustus 2016)

• Kampen (sport- en themakampen)
 - 4 juli t.e.m. 8 juli 2016
 - 11 juli t.e.m. 15 juli 2016
 - 22 augustus t.e.m. 26 augustus 2016
• Grabbelpasactiviteiten
 - 1 t.e.m. 20 juli 2016
 - 15 augustus 31 augustus 2016
• Petoeter
 - 1 t.e.m. 20 juli 2016
 - 8 t.e.m. 31 augustus 2016
• Speelpleinwerking
 - 1 t.e.m. 20 juli 2016
 - 8 t.e.m. 31 augustus 2016

Herfstvakantie  (31 oktober t.e.m. 4 november 2016 (Opgelet! geen werking op dinsdag 1 en 
woensdag 2 november))

• Sportkampen
• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter

Kerstvakantie  (26 december t.e.m. 8 januari 2017 (Opgelet! geen werking op maandag 26 
december 2016))

• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter

 Vrije Tijd/Sport       Vrije Tijd/Jeugd
 Bekaertstraat 4       Blokkestraat 29
 8550 Zwevegem       8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00       Tel. 056 76 59 00
 sport@zwevegem.be      jeugd@zwevegem.be
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Bliksemsnelle start 1e fase Leanderhof

ZWEVEGEM – De nieuwe ontwikkeling op de voormalige Bekaertsite in het hartje van 
Zwevegem is gestart. In het Gemeentepunt van Zwevegem, nam op 26 november de 
verkoop van de 1e fase van Leanderhof een zeer goede start. De interesse was met meer 
dan 300 aanwezigen bijzonder groot. In een eerste fase worden 17 parkappartementen, 
21 comfortappartementen, 50 assistentiewoningen (huur) en 3300m² commerciële ruimte 
ontwikkeld. Voor de uitbating van de assistentiewoningen slaan Vanhaerents Development en 
het OCMW van Zwevegem de handen in elkaar. De architectuur is van de hand van BURO II & 
ARCHI+I en Studio Basta. De start van de bouwwerken is gepland voor de zomer van 2016 en 
de eerste bewoners worden op Leanderhof verwacht tegen eind 2018.    

Industriële site krijgt nieuwe bestemming
Het project Leanderhof vormt de voormalige Bekaertsite om tot een nieuwe woon-, werk- en winkelzone 
in het hart van Zwevegem. Met 304 woningen en appartementen, ondergrondse parkings, horeca, 
winkelruimtes en natuur zorgt het project voor een nieuwe impuls in de gemeente Zwevegem. Burgemeester 
Marc Doutreluingne: “Leanderhof maakt wonen en leven mogelijk in het hart van Zwevegem: een nieuwe 
dynamiek voor het hele dorpscentrum”. 
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50 assistentiewoningen in nauwe samenwer-
king met OCMW
Op het Leanderhof komt in de eerste bouwfase 
‘de Courbe’, een gebouw dat ondermeer 50 
assistentiewoningen zal omvatten.
De OCMW-raad heeft op 25 november principieel 
het akkoord gegeven aan Vanhaerents Development 
deze aan te kopen en nadien ook uit te baten.
Daarmee wordt het aanbod residentiële 
ouderenzorg, in de vorm van erkende 
assistentiewoningen, bijna verdubbeld.  Op vandaag 
beschikken we al over 42 + 14 ‘flats’ in Blyhove I en 
II.
Een mooie aanvulling dus, die welkom is, gezien de 
uitgebreide wachtlijst.

De komende weken zal het OCMW samen met 
de projectontwikkelaar werk maken van de 
concretisering van de principiële overeenkomst.  
Tijdens deze ontmoetingen zal ook het bouwproject 
zelf verfijnd worden. Er moeten daar nog wat keuzes 
gemaakt worden inzake indeling en afwerking, en 
hopelijk kan dan iets voor het verlof gestart worden 
met het eigenlijke bouwen zelf.

De oplevering is voorzien voor het najaar 2018 
– er is dus nog wat tijd te gaan totdat de eerste 
bewoners hun intrek zullen nemen in één van deze 
assistentiewoningen.
Vanuit het bestuur en de sociale dienst zal 
een en ander uitgewerkt worden m.b.t. 
wachtlijst, inschrijving, kostprijs, eventuele 
verhuismogelijkheden, …

In de volgende Info-nummers zal u zeker meer 
daarover kunnen lezen, alsook op de website zal wel 
bijkomende informatie te vinden zijn.

Het is op vandaag nog iets te vroeg om al 
inschrijvingen voor een wachtlijst te noteren. 
Plannen komen inkijken om te weten hoe een 
dergelijke flat zal ingericht zijn is ook nog niet aan 
de orde.
Wel kunnen we meegeven dat er een variatie 
aan aanbod zal zijn: een beperkt aantal 
volwaardige 2-slaapkamerappartementen 
zijn op vandaag voorzien, evenals klassieke 
1-slaapkamerappartementen en wat tussenvormen.  
Telkens is een mooi en ruim terras aan de leefruimte 
gekoppeld. Wij mikken op een dagprijs van om en bij 
de € 35, woongenot en zorg samen gerekend.
In de aankoopintentie heeft het OCMW-bestuur 
ook een pakket aan parkeerplaatsen voorzien in 
de ondergrondse parking voor bewoners die nog 
over een wagen beschikken – deze kan bijgehuurd 
worden.
De uitwerking van de zorgfactor, het systeem om 
assistentie in te roepen, de samenwerking met de 
andere residenties, zijn voor binnenkort.

www.leanderhof.be 

 OCMW  
 Blokkestraat 29/2
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 52 00
 info@ocmw.zwevegem.be
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Jubilea 2016
datum huwelijk 50/60/65/70 naam jubilarissen gemeente

1956-01-04 60 Giovan Deloof - Godelieve Dehullu Zwevegem

1966-01-07 50 Albert Blauwblomme - Lutgarde Bossuyt Zwevegem

1956-01-14 60 Gabriël Vanmaris - Rosa Vandewalle Zwevegem

1951-01-19 65 Gilbert Maes - Leona Malfait Zwevegem

1966-01-21 50 Bertrand Degroote - Andréa Vanhaesebrouck Zwevegem

1956-01-25 60 Roger Desmet - Therese Terrie Zwevegem

1956-01-27 60 Polydor Carlier - Henriette Braems Zwevegem

1966-01-28 50 Bernard Vanhuysse - Thérèse Glorieux Sint-Denijs

1966-02-03 50 Willy Migneau - Maria Vanden Driessche Zwevegem

1966-02-04 50 Eric Devolder - Frieda Van Campenhoudt Zwevegem

1956-02-10 60 Roger Baert - Hedwige Adyns Zwevegem

1966-02-11 50 Hubert Declercq - Marie-Therese Hugelier Zwevegem

1956-02-11 60 Valeer Schouppe - Maria Pauwels Zwevegem

1956-02-11 60 Marcel Vercoutere - Maria Vanweehaeghe Heestert

1966-02-25 50 Marnix Masure - Nicole Vancraeynest Zwevegem

1966-03-26 50 Johnny Victor - Rica Houttave Zwevegem

1966-04-01 50 Frans Seynaeve - Monique Moenens Zwevegem

1956-04-06 60 Romain Vander Donckt - Maria Cottenier Moen

1956-04-07 60 Roger Vanwynsberghe - Marie José 
Vanoverberghe

Sint-Denijs

1966-04-13 50 Marc Callens - Maria D'haeye Moen

1956-04-13 60 Werner Derycke - Jeannette Coopman Zwevegem

1966-04-15 50 Bernard Hourez - Marie Rose Dendauw Zwevegem

1966-04-15 50 Johnny Vanderhaeghen - Jeannine Van Autrève Zwevegem

1966-04-15 50 Bernard Demoor - Jeannine Vandevenne Zwevegem

1966-04-15 50 Huibrecht Demeestere - Lydia Duprez Moen

1956-04-20 60 André Vuylsteke - Maria Vanassche Zwevegem

1966-04-22 50 Bernard Deloof - Nicole Velghe Zwevegem

1966-04-22 50 Robert Vandeburie - Marie Dewaele Moen

1956-04-25 60 Etienne Adens - Elvira Platteau Zwevegem

1966-04-27 50 Daniël Warnez - Christiana Lecomte Zwevegem

1951-04-28 65 Noël Mespreuve - Marcella Rommens Zwevegem

1966-04-29 50 Herman Vanderplancke - Denise Wyseur Sint-Denijs

1956-04-30 60 Noël Herpoel - Antoinette Vande Velde Zwevegem

1956-05-03 60 Raphael Thermote - Luciana Vancouille Moen

1956-05-04 60 Frans Dedecker - Magdalena Remmerie Zwevegem

1966-05-06 50 Boudewyn Tytgat - Beatrice Rogiers Zwevegem

1966-05-06 50 André Mylle - Leona Verbrugge Zwevegem

1966-05-13 50 Pierre De Meersseman - Rita Servayge Zwevegem
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datum huwelijk 50/60/65/70 naam jubilarissen gemeente
1966-05-13 50 Joseph Vandevelde - Rosette Vanneste Zwevegem

1966-05-13 50 Robert Vandevenne - Noëlla T'Joens Zwevegem

1966-05-13 50 Bernard Moreel - Elisabeth Tytgat Zwevegem

1966-05-14 50 Eric Van Den Berghe - Marva De Jonghe Heestert

1966-05-20 50 Hervé Leroy - Paulette Naessens Heestert

1966-05-24 50 Aureel Vanhoenackere - Georgina Rigolle Zwevegem

1966-06-03 50 Jacques Steelandt - Elsie Descamps Zwevegem

1966-06-03 50 Albert Devolder - Nicole Huyse Zwevegem

1966-06-10 50 Daniel Desloovere - Rita Samaille Zwevegem

1966-06-11 50 Adelin Verbraeken - Diane Coclez Zwevegem

1966-06-17 50 André Vanhaesebrouck - Suzanna Vlieghe Zwevegem

1956-06-20 60 Omer Deneve - Diana Vandenbroucke Zwevegem

1956-06-22 60 Thomas Defoirdt - Julienne T'Joens Otegem

1966-06-30 50 Bernard Courtens - Christiane Delmotte Otegem

1956-06-30 60 Raphaël Deconinck - Georgina Mahieu Heestert

1966-07-01 50 André van Kleef - Marie-Jeanne Maertens Moen

1966-07-02 50 Guy Dusolie - Nicolle Vanoverberghe Sint-Denijs

1966-07-14 50 Marceau Cattebeke - Lilianne Passchier Zwevegem

1966-07-15 50 Aurèle Vanhuysse - Nicole Vanmarcke Zwevegem

1966-07-15 50 Frans Deltour - Annie Verschuere Zwevegem

1966-07-15 50 Luc Noppe - Annie De Baene Zwevegem

1966-07-15 50 Jacques Windels - Rosa Nys Zwevegem

1966-07-15 50 Luc Depaepe - Vera Decoopman Sint-Denijs

1966-07-16 50 Norbert Vanhoutte - Sabille Delft Heestert

1966-07-18 50 Lodewijk Siccard - Christiane Maes Heestert

1966-07-19 50 John Roobrouck - Rita Kints Sint-Denijs

1966-07-20 50 Marc Galle - Erna Vervaeke Zwevegem

1966-07-22 50 Frans Walcarius - Annie Noppe Heestert

1966-07-26 50 Rafaël Olievier - Josée Verschure Zwevegem

1966-07-26 50 Paul De Beurme - Godelieve Everaerd Heestert

1966-07-27 50 Raymond Van Damme - Martine spriet Heestert

1956-07-27 60 Robert Sabbe - Magdalena Baert Zwevegem

1966-07-28 50 Antoon Verbrugge - Georgette Desmedt Zwevegem

1966-07-28 50 Guido D'Haene - Rosa Libbrecht Zwevegem

1966-07-28 50 Walter Poleyn - Nicole Vanelstraete Zwevegem

1966-07-29 50 Eugène Delabie - Elza Caes Zwevegem

1956-07-30 60 Aurel Vandevijvere - Cecilia Vererfven Heestert

1956-08-04 60 Lucien Vandenborre - Hedwighe Vercoutere Moen

1966-08-05 50 Jozef Lamote - Marie-Paule Rosseel Zwevegem

1966-08-05 50 Ivan Callewaert - Lilianne Gaereminck Otegem

1956-08-07 60 Roger Lefebre - Martha Roobroeck Zwevegem

1966-08-10 50 Paul Moreels - Nicole Depraetere Heestert

1956-08-07 60 Jan Libbrecht - Jeannine Vanhoe Zwevegem

1956-08-10 60 Laurent Vandemeulebroucke - Nicole Planckaert Zwevegem
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datum huwelijk 50/60/65/70 naam jubilarissen gemeente
1956-08-11 60 Robert Vercruysse - Paula Vandewiele Zwevegem

1966-08-18 50 Jozef Weedaege - Anne Kesteloot Zwevegem

1966-08-19 50 Roger Laevens - Lidwina Landuyt Zwevegem

1966-08-20 50 Willy Remory - Mirelle Selos Otegem

1966-08-25 50 Paul Coppens - Agnes Callens Otegem

1951-08-25 65 Joseph Dejager - Bernice Delvoye Zwevegem

1966-08-26 50 Etienne Bourgois - Rita Vanleynseele Zwevegem

1966-09-02 50 Christiaan Lombaert - Jacqueline Serrurier Zwevegem

1966-09-02 50 Frans Goemaere - Rosa Declercq Otegem

1966-09-02 50 Ghislain Blomme - Annie Vandekerckhove Sint-Denijs

1966-09-09 50 Wilfried Staelens - Germana Desloovere Zwevegem

1966-09-10 50 Lievin Malfait - Monique Vanhoutte Zwevegem

1966-09-14 50 Gerrit Derho - Marie-Claire Vandenberghe Zwevegem

1966-09-16 50 Herman Loijson - Edwige Constant Heestert

1956-09-20 60 Daniel Lavens - Marie-José Himpe Zwevegem

1956-09-21 60 José De Waele - Jacqueline Van de Kerkhove Zwevegem

1951-09-28 65 Maurice Vandenbogaerde - Dionisia Sablain Zwevegem

1956-10-06 60 Joël Ravelingeen - Christiana Mullie Heestert

1956-10-06 60 Hilaire Naessens - Cecile Bossuyt Sint-Denijs

1966-10-07 50 Marc Vanneste - Christiana Deprez Zwevegem

1966-10-14 50 Arsène Stichelbout - Laurette Quivron Zwevegem

1951-10-19 65 Homer Dupon - Blanche Bulcke Zwevegem

1966-10-21 50 Antoon Naessens - Bernarda Preneel Zwevegem

1966-10-21 50 Erik Rommens - Astrid Libbrecht Zwevegem

1956-10-26 60 Roger Roelstraete - Jacqueline Roobroeck Zwevegem

1966-10-27 50 Roger Desmet - Hilda Depraetere Moen

1956-10-27 60 André Vandevelde - Jacqueline T'Joens Zwevegem

1956-10-27 60 Léger Verrue - Francine Devos Moen

1956-10-31 60 Félicien Speleers - Godelieve De Jonghe Heestert

1966-11-04 50 Joël Ghekiere - Marie-Louise Lippinois Zwevegem

1966-11-09 50 Joseph Dufour - Anna Ghekiere Zwevegem

1956-11-10 60 Jozef Demeire - Georgette Vercoutere Moen

1956-11-13 60 Gerard Messiaen - Agnes Duquesne Zwevegem

1966-11-26 50 Jacques Planckaert - Rita Gryspeert Moen

1956-11-27 60 Marcel Deruyck - Mariette Devos Heestert

1956-11-30 60 André Hocedez - Georgette Forment Zwevegem

1966-12-10 50 Robert Dewitte - Christine Cottem Zwevegem

1966-12-12 50 Luc Christiaens - Christianne Demets Moen

1951-12-20 65 Georges Vandenbogaerde - Jacqueline Soetbeek Zwevegem

1951-12-27 65 Daniel Lefebvre - Clarisse Dubus Zwevegem

1956-12-29 60 Marcel Missiaen - Nera Vervaeke Zwevegem
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Op zoek naar een passend geschenk voor vrienden, familie, 
zakenpartners, personeel, ...?
Wat is er eenvoudiger dan één bon die je kan inruilen in een 
handelszaak in je buurt?

Zoek niet verder, koop de Zwevegemse BONZ en 
steun de lokale handelaar in je buurt.

• Bruikbaar in meer dan 100 Zwevegemse handelszaken
• Verpakt in mooie geschenkenenvelop

Wat kost een BONZ ?
Het werkt heel eenvoudig, jij kiest het bedrag dat je cadeau 
wilt doen (in schijven van 5 euro) en de gelukkige ontvanger 
kiest waar hij of zij de bons inruilt.

ACTIE: Zwevegemse BONZ
Waar haal ik de BONZ ? 
De bonz zijn verkrijgbaar aan 
de rode balie (onthaalbalie) 
in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, bus 1 in 
Zwevegem.

ACTIE: 

Bij aankoop vanaf 50 euro BONZ krijg je een 
leuk gadget (tot einde voorraad).

 economie@zwevegem of 056 76 55 67
 Blokkestraat 29 bus 1  8550 Zwevegem
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za 26.12.15

uitgaan
Moen Feest Het Kerstbal II # Stan 
Van Samang LIVE
Tweede feestnacht in een sfeervol 
kerstkader met winterse dranken en 
hapjes, de coolste DJ's (o.a. Deejay 
Serge, DJ Joeri) en special guest STAN 
VAN SAMANG LIVE IN CONCERT! 2015 
werd hét jaar van Stan Van Samang. 
De populairste zanger van Vlaanderen 
trekt langs de grootste (uitverkochte) 
zalen van het land, maar sluit het jaar 
af in TAP Moen voor een paar honderd 
feestvierders. Mis het niet!

Waar: Zaal T.A.P., Stationsstraat 1, Moen
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 15 euro
Organisatie: MVC Mercarto Moen
Info & reservatie: http://www.tornooi.
com

 

do 31.12.15

uitgaan
Countdown XVI
Een fuif met DJ's Erwin De Nul, Lauwie 
en Frette voor jong en oud om van oud 
naar nieuw te gaan. Tickets alleen in 
voorverkoop.

Waar: fuifzaal Transfo, Transfostraat 
3-15, Zwevegem
Wanneer: vanaf 23 u.
Prijs: 10 euro (enkel kaarten te koop in 
voorverkoop)
Organisatie: Chirojongens Zwevegem
Info & reservatie: http://www.
chirozwevegem.be

woe 06.01.16

evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Kappaert Senioren Kaarting in het OC 
Kappaert iedere eerste woensdag van 
de maand.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat  39, 
Zwevegem
Wanneer: van 11.30 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Kappaert Senioren
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 08.01.16

evenement
Prijsuitreiking Bebloemingsactie 
2015
Jaarlijkse prijsuitreiking van de 
bebloemingsactie door de Zwevegemse 
burgers.

Waar: gemeentelijk Tenniscentrum, 
Bekaertstraat 11A, Zwevegem
Wanneer: om 19 u.
Organisatie: adviesraad voor Groen & 
Bebloeming
Info & reservatie: atd@zwevegem.be, 
http://www.zwevegem.be

za 09.01.16

uitgaan
Nieuwjaarsfeest Fanfare Heestert
Om 19 u.
Zaal Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert
Optredens met drumband, 
jeugdensemble en majorettes
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KLAAS DELRUE, RUDOLF HECKE, PHILINE, IVAN 
PECNIK & SPECIAL GUEST
“Gainsbourg se barre”

ZATERDAG 13 FEBRUARI 2016 - 20 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

Stand-up biograaf Rudolf Hecke verspreidt tijdens deze hommage de 
gospel volgens Gainsbourg met de hulp van „Helden der Lage Landen“: 
Klaas Delrue, Ivan Pecnik, Astrid Cominotto, Patrick Deltenre en Philine. 
Telkens komt er nog één gast de cast vervoegen.
De heetst, schofferendste, meest crapuleuse details uit Gainsbourgs 
vuilbekkend leven komen aan bod, maar vooral wordt het publiek 
meegezogen in een maalstroom van diep menselijkheid, en komt het oog 
in oog te staan met zijn onherroepelijke genie. De prachtige songs van zijn 
hand worden gebracht door unieke vertolkers vanuit het hart.
En Rudolf vertelt als geen ander Gainsbourgs levensverhaal uit eerste 
hand, met het diepste respect, teder en uitbundig, smakelijk als een bord 
dampende Hongaarse goulash, zijn lievelingsgerecht.

Kaarten: -26/+55 jaar 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

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

© Herman Selleslaghs

za 09.01.16 

uitgaan
Feest van de 60-plussers
Op zaterdag 9 januari wordt opnieuw 
het feest van de 60+ers gehouden. 
Het feest gaat door in het gemeentelijk 
tenniscentrum. We ontvangen De 
Lenny's die met hun show zullen 
zorgen voor een onvergetelijke 
namiddag.Koffie en koek voor iedereen. 
Ook koude dranken verkrijgbaar.Om 
13.30 u gaan de deuren open. Kaarten 
kosten 6 euro.

Waar: gemeentelijk Tenniscentrum, 
Bekaertstraat 11, Zwevegem
Wanneer: om 13.30 u.
Prijs: 6 euro (aan de ingang worden 
geen kaarten meer verkocht)
Organisatie: Comité derde leeftijd 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be 

di 12.01.16
19 u. – 22 u. 

evenement
Infoavond 1+1 = 3! 
Gratis

Een ruimer gezinsbudget zonder moeite

Waar: Gemeentepunt Zwevegem, 
polyvalente zaal
Blokkestraat 29, Zwevegem
Wanneer: dinsdag 12 januari 2015,  
19 u. - 22 u.

Wil je geld verdienen terwijl je het aan 
het uitgeven bent, 
je centenvreters ontdekken, slimmer 
shoppen en eindelijk meer grip krijgen 
op je budget? Wil je je budget een 
boost geven en meer geld overhouden 
voor de leuke dingen in het leven, 
zonder aan plezier of comfort in te 
boeten?

Sara Van Wesenbeeck, life & business 
coach, professional organizer en 
auteur van onder meer ‘Het slimme 
budgetboek’, geeft tijdens deze 
workshop praktische budgettips waar je 
onmiddellijk mee aan de slag kunt.

Organisatie Plaatselijke afdelingen 
Gezinsbond, Gemeentelijke adviesraad 
voor gezins– en welzijnsbeleid, Lokale 
overleg kinderopvang i.s.m. de dienst 
burger en welzijn

Info & inschrijvingen Wij vragen om 
uw aanwezigheid te bevestigen, gezien 
de beperkte plaatsen: 056 76 55 75 - 
welzijn@zwevegem.be of 
0479 38 57 85 - opsomer.ann@wol.be
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vrij 22.01.16 

evenement
Spellenclub
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.

Waar: refter vrije centrumschool, 
Theophiel Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

 
 
vrij 22.01.16

sport
Zwemmarathon
Zwemmarathon voor lagere- en 
middelbare scholen en verenigingen.

Waar: Zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: van 09.15 u. tot 23:25
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sport@zwevegem.be, www.zwevegem.
be/producten/Zwembaddagen

zo 24.01.16

uitgaan
Nieuwjaarsreceptie sp.a 
Zwevegem
10.30 u. – 13.30 u. 
Foyer theatercentrum
Otegemstraat 18b, Zwevegem
Iedereen welkom
Tel. 
056 64 65 69
0476 99 54 92

Valentijnzwemmen
VRIJDAG 12 FEBRUARI 2016

• Sfeerzwemmen van 7 u. tot 8.30 u.
• Onderwaterverlichting, kaarsjes en een romantisch muziekje op de 

achtergrond. 
• Vanaf 8 u. een heerlijk ontbijt!

Inschrijven kan online https://
webshopzwevegem.recreatex.be/ 
vanaf woensdag 20 januari, om 19 u.
Vraag info aan de kassa van het 
zwembad. Inschrijven uiterlijk tegen 
vrijdag 5 februari 2016.

 Vrije Tijd/Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be

vrij 29.01.16

podium
Echtelijke illusies
Met de bitterzoete komedie “Echtelijke 
illusies” verruimt Eric Assous het 
klassieke maar eeuwig jonge thema 
van de man-vrouwrelatie (binnen het 
huwelijk) met een vrij brutale variante. 
Jeanne en Maxime zijn al jaren 
getrouwd, en dat huwelijk is, op grond 
van beider wijsheid en respect voor 
elkaar, duurzaam en stabiel. Kortom, ze 
zijn gelukkig. Tot nieuwsgierigheid de 
kop opsteekt… Vertaling en regie: Jef 
Depaepe

Uitvoerders: Zwevegems Teater
Waar: Theatercentrum, Otegemstraat 
18A, Zwevegem
Wanneer: vrij 29.01.16 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, 
www.zwevegemsteater.be
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vrij 29.01.16

muziek
Open deur folk muziek samenspel 
sessies
In het ontmoetingscentrum  Sint-
Paulus kun je maandelijks deelnemen 
aan een open deur 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 30.01.16

podium
Echtelijke illusies

Zie vr. 29.01.16

za 30.01.16

muziek
Simply Jazz 15
The New Dixie Stompers met Freddy 
Vandewalle, Geert Bekaert, Filip 
Demeyere, Filip Verneert, Kris Boedts en 
Wouter Van den Bossche.

Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: VVK 10 euro, ADD 12 euro
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 80 42, 056 75 
90 02, 056 75 60 25

 zo 31.01.16
uitgaan

Mosseldiner van Noord-Zuidraad 
Zwevegem
De opbrengst wordt gebruikt voor lokale 
landbouwprojecten bij de Uru-indianen 
(Bolivië), via 4de pijler organisatie 
'Solidaridad Nación Uru'. Kostprijs: 19 
euro voor mosselmaaltijd 19 euro, 15 
euro voor stoofvlees met appelmoes en 
frietjes, 15 euro voor veggieburger met 
appelmoes en frietjes. Kinderen tussen 
6 en 12 jaar betalen 9 euro (mosselen) 
of 7 euro (stoofvlees).

Waar: bedrijfsrestaurant firma Bekaert, 
Blokkestraat 21, Zwevegem
Wanneer: van 11.30 u. tot 14.30 u.
Prijs: 15/19 euro, 6 tot 12 jaar: 7/9 euro
Organisatie: Noord-Zuidraad Zwevegem
Info & reservatie: Chris Dutry (056 
75 37 21), Stefaan Deslee (056 75 87 
85), A. Pauwels-Cloet (056 75 62 49), 
solidaridad.oruro@gmail.com, http://
chullpa-uru.org 

di 02.02.16

podium
Echtelijke illusies

Zie vr. 29.01.16
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woe 03.02.16

evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Kappaert Senioren Kaarting in het OC 
Kappaert iedere eerste woensdag van 
de maand.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat  39, 
Zwevegem
Wanneer: van 11.30 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Kappaert Senioren
Info & reservatie: 056 75 51 48

 

 
vrij 05.02.16

podium
Echtelijke illusies

Zie vr. 29.01.16

 
 
za 06.02.16

podium
Echtelijke illusies

Zie vr. 29.01.16

 
za 06.02.16

podium
Boeing Boeing
Tony is een geluksvogel. Hij is een 
succesvol architect en woont in een 
ruim appartement met een prachtig 
uitzicht op Brussel. Marta is zijn trouwe 
meid die alle huishoudelijke taken met 
plezier, soms toch, op haar neemt. En 
hij is verloofd... Met 3 beeldschone, 
sexy stewardessen...

Waar: Parochiaal Centrum, Orveiestraat 
1, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 8 euro, studenten en kinderen 5 
euro
Organisatie: Toneelgezelschap 
Klakkeboem vzw
Info & reservatie: 0497 47 38 28, http://
www.klakkeboem.be

 
 
zo 07.02.16

podium
Boeing Boeing

Zie za 06.02.16 (opgelet! begint om 
18.30 u.)

ma 08.02.16

podium
Boeing Boeing

Zie za 06.02.16

 
 
woe 10.02.16

podium
Echtelijke illusies

Zie vr. 29.01.16

 
 
vrij 12.02.16

podium
Echtelijke illusies

Zie vrij 29.01.16
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vrij 12.02.16 

podium
Boeing Boeing

Zie za 06.02.16

 
vrij 12.02.16

sport

Valentijnzwemmen

Zie kader p. 34

 
 
za 13.02.16

podium
Boeing Boeing

Zie za 06.02.16

za 13.02.16

muziek
Klaas Delrue, Rudolf Hecke, Philine, 
Ivan Pecnik & special guest - 
"Gainsbourg se barre"

Zie kader p. 33

woe 17.02.16

evenement
gezellig samenzijn met 
kaartnamiddag
Vanaf februari 2016 bieden wij u iedere 
derde woensdag van de maand een 
aangenaam namiddagprogramma 
aan. Er is een interessante workshop, 
voordracht of opvoering, daarna is er 
kaarting en gezellig samenzijn gevolgd 
door gratis koffie en boterkoeken en 
pistolets. Iedereen is hartelijk welkom.

Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: 10 euro per jaar
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 82 65, 
marianne.jo@bovore.be
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vrij 19.02.16

muziek
Open deur folk muziek samenspel 
sessies
In het ontmoetingscentrum Sint-
Paulus kun je maandelijks deelnemen 
aan een open deur 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 20.02.16 en zo 21.02.16

uitgaan
Spaghettifestijn
Ieder jaar organiseren de Keti's en hun 
leiding een spaghettifestijn om hun 
2-daagse te sponsoren. Grote spaghetti 
9 euro, kleine spaghetti 7 euro.

Waar: OC Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert (Zwevegem)
Wanneer: za 20.02.16 van 11 u. tot 24 
u., zo 21.02.16 van 11 u. tot 19 u.
Prijs: grote spaghetti 9 euro, kleine 
spaghetti 7 euro
Organisatie: Keti's Chiro Heestert
Info & reservatie: ketis.chiroheestert@
gmail.com, https://www.facebook.com/
events/1502343053399723 

 
vrij 26.02.16

evenement
Spellenclub
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen.Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.

Waar: refter vrije centrumschool, 
Theophiel Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

 

BINNENKORT
woe 02.03.16
Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

za 12.03.16
We are not Lou Reed - "We love 
Lou"
Info & reservatie: https://
webshopzwevegem.recreatex.be

woe 16.03.16
LBG gezellig samenzijn met 
kaartnamiddag
Info & reservatie: 056 64 82 65, 
marianne.jo@bovore.be

vrij 18.03.16
Open deur folk muziek samenspel 
sessies
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

vrij 25.03.16
Spellenclub
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be
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10 januari              ,  
NIEUWJAARSRECEPTIE

Een gelukkig en gezond 2016!

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

Gratis pendeldienst
Een gratis bus brengt je van de deel- gemeenten 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.
Bus aan het gemeentelijk tenniscentrum

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

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

Zondag 10 januari 2016
11 u. – 14 u.:

 Nieuwjaarsreceptie 
Zwevegemse bevolking
Gratis pendelbus van en 
naar de deelgemeenten




