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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.
Gemeentediensten gesloten, zie p. 6

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
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  
West-Vlaanderen*
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

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 22 december •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen vrijdag 20 november – informatie@zwevegem.be

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

Grijs is wijs
De vergrijzing van de bevolking is een feit. Ook in onze gemeente zijn  
19,3 % van onze inwoners 65-plusser. Een goed doordacht en breed 
gedragen ouderenbeleid is dan ook een prioriteit voor de bestuursploeg.
Grijs is wijs! Kennis en jarenlange ervaring zijn van groot belang voor de 
continuïteit. Continuïteit niet enkel in het bedrijfsleven, maar ook in ons 
rijkbloeiend Zwevegems verenigingsleven. De inzet van onze senioren, 
als vrijwilliger in diverse organisaties, is een voorbeeld van solidariteit en 
burgerzin. Zij verdienen dan ook de nodige ondersteuning van het bestuur.
De vroegere seniorenraad werd onder impuls van een dynamisch bestuur 
hervormd tot een ouderenadviesraad. De statuten werden aangepast en 
er werd een afsprakennota opgesteld tussen de adviesraad en het lokale 
bestuur. De vergaderingen van de ouderenadviesraad zijn openbaar, wat 
betekent dat niet-georganiseerde senioren kunnen deelnemen. De schepen 
van ouderenbeleid en de voorzitter van het ocmw geven op iedere algemene 
vergadering de nodige feedback in genomen beslissingen of dossiers in 
voorbereiding.
De thematische werking van de ouderadviesraad en de erkende verenigingen 
is alles omvattend: vorming, vrije tijd, mobiliteit, informatie, sport, cultuur, 
zorg en welzijn, wonen, milieu, …!
Naast onze actieve senioren, dienen we uiteraard ook de nodige aandacht 
te besteden aan onze zorgbehoevende ouderen. De uitbreiding van het 
woonzorgcentrum is daar een voorbeeld van. Daarnaast moeten we voorzien 
in aangepaste woningen en zorg op maat. Levenslang wonen is de grote 
uitdaging!
Onze 80-plussers vormen een specifieke doelgroep in ons actieplan tegen 
armoede. Via verschillende projecten willen we vooral aandacht hebben voor 
de veréénzaming van ouderen op onze gemeente.
Grijs is wijs en daar moeten we als bestuur, in alle beleidsdomeinen, samen 
met onze senioren optimaal gebruik van maken.

Marc Claeys
Schepen welzijn, seniorenbeleid, armoedebestrijding
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Nieuwe plannen voor een 
aantrekkelijke dorpskern in 
Heestert

Het beleid wil inspanningen doen om het centrum van de deelgemeente Heestert aangenamer en 
aantrekkelijker te maken.
De gemeenteraad van 28 september laatstleden heeft daartoe het ruimtelijk uitvoeringsplan Dorpskern 
Heestert voorlopig vastgesteld.

De stedenbouwkundige voorschriften in het BPA van nu bieden niet genoeg flexibiliteit voor een kwalitatieve 
woonomgeving in het centrum. Een aantal gemeenschapsgebouwen staan leeg en vragen een nieuwe 
bestemming. Ook de bestaande schoolsites zullen op termijn verlaten worden en her bestemd moeten 
worden. Dit plan maakt een herbestemming van deze sites mogelijk. 

Het nieuwe uitvoeringsplan voor het centrum van Heestert biedt daarnaast ook mogelijkheden voor 
de ontwikkeling van enkele percelen langs de Stijn Streuvelsstraat en achteraan de Outrijvestraat en 
de Vierkeerstraat; de herinrichting tot een groener plein achter het oud gemeentehuis en de verdere 
vernieuwing van de kerkomgeving.
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Leanderhof: grote interesse 
comfort- en assistentiewoningen

In aanwezigheid van het schepencollege en de voorzitster 
van het OCMW was er op woensdag 26 augustus 
2015 opnieuw een succesvolle infovergadering 
over Leanderhof in Zwevegem. Een 130-tal 
geïnteresseerden was afgezakt naar het Gemeentepunt 
en kreeg er alle informatie over de erkende assistentie- 
en comfortwoningen die gebouwd zullen worden op de 
voormalige Bekaertsite.
Na een afsluitend woordje door schepen Wim Monteyne, 
trakteerde de gemeente alle aanwezigen nog op een 
drankje en een hapje. De ideale gelegenheid om na te 
kaarten over het project en feedback te geven aan de 
architecten en Vanhaerents. De eerste reacties op het 
ontwerp en de woningen waren zeer positief. Het 
team van Leanderhof zal alle input verwerken.

Preview van de grondplannen
Door de architecten van BURO II & ARCHI+I werd 
een korte toelichting gegeven van het masterplan 
en de totaalvisie van het project. Daarna volgde een 
gedetailleerde uiteenzetting van de eerste fase waar de 
comfort- en assistentiewoningen deel van uitmaken. 
Het ontwerp van de eerste gebouwen is nog in opmaak, 
maar de aanwezigen kregen toch al een voorsmaakje 
van de grondplannen, de flats en de prijzen.

Eerste fase
De eerste fase bevindt zich aan de Bekaertstraat en 
bestaat uit vier gebouwen rondom twee publieke pleinen. 
De plint van de gebouwen biedt plaats aan 3400 m² aan 
winkel- en handelsruimte alsook een kinderdagverblijf. In 
het totaal worden er 106 entiteiten voorzien waarvan 50 
assistentiewoningen. In de andere gebouwen komen er 18 
betaalbare appartementen, 17 parkappartementen en 
21 comfortappartementen. 

Erkende assistentiewoningen
In samenwerking met de 
gemeente Zwevegem wordt 
er gezocht naar een uitbater 
voor het beheren van de 
assistentiewoningen en het 
organiseren van de zorg en 
de diensten. Leanderhof zal 
voor deze assistentiewoningen 
de erkenning aanvragen bij de 
Vlaamse Overheid.

Lancering verkoop
Op 26 november, om 18.30u. 
wordt in het Gemeentepunt 
van Zwevegem een 
lanceringsmoment georganiseerd. 
Op dit verkoopmoment zullen 
de definitieve plannen en prijzen 
voor de comfort-, assistentie- 
en parkappartementen worden 
voorgesteld.  

Winkel- en handelsruimtes
Met een 3400 m² oppervlakte 
biedt de sokkel van de gebouwen 

plaats aan een 15-tal units voor winkel, handel, 
boetiek of diensten. Er zijn nog slechts een handvol 
units beschikbaar waarvan eentje voor een restaurant, 
brasserie of tearoom.  Dus neem zeker contact op met de 
projectverantwoordelijke Frederic Vandeputte  (frederic.
vandeputte@vanhaerents.be) of met de makelaars. 

Naamgeving
Leanderhof is nog op zoek naar enkele klinkende  namen 
voor de gebouwen en de pleinen van de eerste fase. 
Suggesties en ideeën  kunnen doorgestuurd worden naar 
het infoadres. 

Wenst u bijkomende informatie?
U kan de brochure met de indicatieve plannen en prijzen 
van de comfort- en assistentiewoningen bekomen door 
een mail te sturen naar zwevegem@vanhaerents.be of ons 
te contacteren op het nummer 0800 16 930. 

Wenst u op de hoogte te blijven van het project en 
de lancering van de verkoop? Schrijf u dan in op de 
nieuwsbrief via www.leanderhof.be

U kan ook steeds contact opnemen met Julie Becue 
van Era Becue (julie@erabecue.be – 056 75 57 47) 
of met Annelies Wyseur van Dewaele Vastgoed 
(annelies.wyseur@dewaele.com – 056 22 55 66)
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Gemeente- en 
OCMW-diensten 
gesloten 

De gemeente- en OCMW-diensten zijn gesloten op 
maandag 2 november en woensdag 11 november 2015. 
Het containerpark is gesloten op woensdag 11 novem-
ber 2015. 
De diensten Burgerzaken en Stedenbouw in het Ge-
meentepunt zijn eveneens gesloten op zaterdag 31 
oktober.

Gemeentebestuur 
Zwevegem zoekt 

gemachtigd opzichter (M/V)

Functie
U help kinderen, gehandicapten en ouderen 
bij het veilig oversteken, ’s morgens tussen 
7.45 u. en 8.30 u. 

Wij bieden:
Een vrijwilligersvergoeding

Interesse?
Contacteer de personeelsdienst op 
het nummer: 056 76 55 67, of e-mail: 
personeel@zwevegem.be

Een nieuw 
zwembad voor 
Zwevegem en 
Kortrijk
Zwevegem gaat samen met de stad Kortrijk een nieuw 
zwembad realiseren. Beide nieuwe zwembaden zullen 
elkaar aanvullen. Zo zal het bad in Zwevegem eerder een 
competitieve invulling (scholen en clubs) krijgen en dit in 
Kortrijk een recreatieve. Daarin ligt nu juist de meerwaarde 
om dit samen te doen met Kortrijk. Het uitbaten van 
deze baden zal gebeuren door een bedrijf extern aan de 
gemeente. Er komt dus één uitbater voor het zwembad 
van Kortrijk en Zwevegem. Dit bedrijf (de private partner) 
bouwt en exploiteert deze zwembaden voor 30 jaar.

Wat zal er gebeuren met het oude zwembad? Op deze 
vraag proberen we ook een antwoord te geven via deze 
opdracht. Aan de private partner wordt gevraagd om een 
voorstel te doen voor het oude bad.
Timing? Als alles loopt zoals men hoopt, kan het nieuwe 
bad in Zwevegem open gaan in 2018.
We houden u op de hoogte.
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Burgerlijke stand
GEBOORTEN
06/07 Vervaeke Marit, d.v. Goelen en Isebaert Astrid (H)
07/07 Verbrugghe Ella-Leonora, d.v. Koenraad en Sabbe Saraï (S)
09/07 Vanhoutteghem Illi, d.v. Brecht en Demeulemeester Saartje 
(Z)
10/07 De Clerck Rosie, d.v. Felix-Jan en Blauwblomme Bieke (Z)
13/07 Maes Cyrille, z.v. Michael en Deschuijmere Stefanie (O)
13/07 Vandemaele Evi, d.v. David en Fraeye Tine (Z)
14/07 Vergucht Elena, d.v. Koen en De Roeck Elsie (H)
15/07 Dupon Joran, z.v. Bart en Holvoet Marieke (O)
15/07 Van der Ougstraete Hanne, d.v. Dieter en De Becker Lieve 
(H)
16/07 Demeire Noémie, d.v. Frederik en Vercoutere Leslie (O)
17/07 Hinnens Lucia, d.v. Annick en Avet Hanne (O)
22/07 Roose Mila, d.v. Tom en Verbeke Tine (Z)
22/07 Vens Jack, z.v. Lloyd en De Clercq Bieke (Z)
25/07 Vandeputte Josefien, d.v. Pieter en Van Velthoven Vanessa 
(M)
27/07 Verschuere Mauro, z.v. Dieter en Demeyere Sylvie (Z)
28/07 Hostens Lucas, z.v. Maarten en Bertalan Erika-Anita (S)
29/07 Vandesteene Ferre, z.v. Danni en Vandewege Jasmijn (O)
29/07 Debuysscher Lize, d.v. Jirky en Vervaeke Tamara (O)
30/07 Verdonck Ruth, d.v. Tom en Vanherpe Kim (H)
03/08 Dochy Lionel, z.v. Hermes en de Beukelaar Caroline (Z)
04/08 Bonte Emiel, z.v. Joeri en Borry Evy (S)
05/08 Mollin Cailan, z.v. Gilbert en Balcaen Elke (Z)
05/08 Lemant Lizzie, d.v. Mattias en Jendoubi Chadra (M)
08/08 Putman Louis, z.v. Ine en Corselle Bruce (Z)
09/08 De Vos Jérôme, z.v. Bart en Decruyenaere Evelyn (M)
11/08 Rigole Christiaens Cai, z.v. Rigole Benjamin en Christiaens 
Lies (H)
12/08 Waelkens Louise, d.v. Niels en Vandendriessche Justine (M)
13/08 Hollemaert Seppe, z.v. Kevin en Vermeulen Myldred (S)
14/08 Coussement Xander, z.v. Geert en Degezelle Isabelle (M)
22/08 Vercruysse Briek, z.v. Valentin en Claus Chiara (Z)
25/08 Desmet Lars, z.v. Desmet Stefanie (Z)
27/08 Van Vooren Hailey, d.v. Alexandre en Roelandt Joyce (H)
03/09 Verhaeghe Phebe, d.v. Achley en Hombecq Bianca (Z)
03/09 Markowski Antoni, z.v. Bogdan en Markowska Agata (Z)
03/09 Vandewaetere Mauro, z.v. Stijn en Cottenier Melissa (O)
04/09 Puype Milo, z.v. Wouter en Deman Jolien (O)
10/09 Lejeune Gaulthier, z.v. Christophe en Aelbrecht Cindy (S)
12/09 Vanoverschelde Lars, z.v. Birger en Deconinck Wendy (O)
14/09 Vanneste Owen, z.v. Perez en Sondo Esther (Z)
23/09 Ohanis Basillius, z.v. Milad en Lulu Nagham (Z)
23/09 Coudyser Ronan, z.v. Thomas en Vuylsteke Silke (Z)

OVERLIJDENS
18/07 Lemmen Hilda (89j.), wed. de Bruyne Andre (M)
18/07 Rogé Eric (80j.), echtg. Demerie Simonne (Z)
20/07 Verhoest Maria (90j.), wed. Thomas Michel (H)
20/07 Vanhoenacker Marnix (65j.), (Z)
21/07 Vindevogel Lydie (75j.), echtg. Vander Donckt Luciaan 
(O)
23/07 Pannecoucke Paul (68j.), echtg. Depaepe Greta (Z)
23/07 Van Campenhout Marcel (80j.), wed. Rimaux Maria (Z)
24/07 Vancauwenberghe Afra (87j.), wed. Vanbrabandt Lionel 
(Z)
25/07 Vancamelbeke Laura (85j.), echtg. Verhoest Josephus 
(O)
25/07 Decaesteker Roger (90j.), wed. Nottebaert Cecile (Z)
26/07 Moreel Jacqueline (83j.), echtg. Vermeulen Albert (Z)
28/07 Baert Jeroom (84j.), wed. Opsomer Laurette (Z)
29/07 Desmet Esther (89j.), wed. Viaene Mauritsius (O)
30/07 Adams Fridor (87j.), echtg. Vandenbroucke Georgetta (Z)
31/07 Matton Noel (61j.), (Z)
31/07 Demeyere Jeanne (84j.), echtg. Platteeuw Roger (Z)
02/08 Marescaux Christine (64j.), echtg. Goemaere Bernard (Z)

02/08 Deslee Beatrijs (84j.), wed. Van Meerhaeghe Michel (Z)
02/08 Lefevre Marie-Therese (80j.), wed.Serpentier Maurice (Z)
05/08 Vandenbroucke Adriaan (83j.), wed. Depoortere Nadien (Z)
05/08 Deltour Maria (91j.), wed; Leroy Mauritz (H)
06/08 Notebaert Genoveva (85j.), echtg. Hostens Noel (H)
10/08 Roobroeck Anna (92j.), wed. De Kimpe Prosper (H)
13/08 Ottevaere Dirk (54j.), echtg. Kruse Janine (O)
15/08 Laebens Noël (84j.), echtg. Dejagere Jenny (H)
21/08 Casier Caroline (88j.), wed. De Coninck André (Z)
22/08 Vanneste Gerard (98j.), wed. Despriet Christiana (O)
23/08 Vandorpe André (94j.), echtg. Herman Denise (Z)
23/08 Callens Yvette (83j.), wed. Ghysels Rogier (Z)
28/08 Vercruysse Germain (81j.), echtg. Lanneau Ludwina (O)
28/08 Mahieu Noël (75j.), echtg. Kints Esther (S)
29/08 Desmet Mariette (86j.), wed. Dewitte Walther (M)
30/08 Lema Jean-Marie (60j.), echtg. Vandemeulebroucke Marleen 
(M)
31/08 Seynaeve Lucien (86j.), echtg. Hempte Gisèle (S)
01/09 Tijtgat Rosie (62j.), (Z)
01/09 Decottignies Roger (85j.), echtg. Halterman Rosa (S)
08/09 Vandenberghe Guy (53j.), (Z)
10/09 Beunens Remi (84j.), wed. Casaert Anaïse (H)
13/09 Malfait Etienne (89j.), echtg. Vande Moortel Monique (Z)
14/09 Duquesne Jacqueline (94j.), wed. Plessiet Robert (H)
18/09 Delgat Abel (89j.), echtg. Cleve Paula (Z)
19/09 Defrancq Marie (82j.), echtg. Deleu Jules (H)
19/09 De Zutter Bart (37j.), echtg. Vaneeckhout Annelies (Z)
21/09 Demets Etienne (86j.), echtg. Decock Georgetta (H)
23/09 Desmet André (81j.), wed. Liagre Marie Rose (M)
24/09 Vandenborre Jeannette (80j.), echtg. Beert Ferdinand (S)
24/09 Hudders Denise (84j.), wed. Meersseman Robert (S)
25/09 Vandendriessche Christine (51j.), echtg. Ganseman Gino (Z)
30/09 Vanhonacker Gabriel (86j.), echtg. Demets Ivona (H)
30/09 Vandenbroucke Francinne (81j.), wed. Deldaele Roger (Z)
30/09 Rigole Hans (66j.), (Z)

HUWELIJKEN
Vromman Jurgen (30j.), (Pittem) en Bulckaen Stefanie (28j), (H)
Demets Sigrik (31j.), (H) en Gevaert Charline (29j.), (H)
Vandeburie Dries (27j.), (M) en Fioen Sandra (31j.), (M)
Deleersnyder Andy (25j.) (Z) en Devos Aline (23j.), (Z)
Verdoolaeghe Michael (26j.), (O) en Loete Tatiana (23j.), (O)
Vercruysse Jensi (36j.), (H) en Kerkhove Tiny (33j.), (H)
Billiet Pieter (23j.), (Menen) en Declercq Melanie (21j.), (H)
Vandemeulebroecke Benoit (27j.), (Z) en Claerhout Sofie (25j.), 
(Z)
De Grave Jochen (33j.), (Z) en Gabriels Emmy (31j.), (Z)
Godderis Christof (33j.), (M) en Hooghe Lien (32j.), (M)
Dobbels Dempsey (27j.), (Z) en Glorieux Amelie (25j.), (Z)
Dewitte Bert (41j.), (H) en Leenaert Els (49j.), (H)
Van Hecke Gino (50j.), (Z) en Struyve Darline (46j.), (Z)
Grymonprez Bart (36j.), (Z) en Moreau Kimberly (22j.), (Z)
Ysenbaert Sam (27j.), (H) en Deruyter Stefanie (26j.), (H)
Delanghe Dimitri (26j.), (Z) en Roose Eline (23j.), (Z)
Laheye Thomas (26j.), (Z) en Depreux Steffi (22j.), (Z)
Van Braekel Manou (28j.), (H) en Meyhui Julie (29j.), (H)
Vanseveren Bram (30j.), (Z) en Van Glabeke Sofie (31j.), (Z)
De Waele Vincent (51j.), (Z) en Huys Regina (51j.), (Z)
Vandenberghe Bryan (21j.), (Z) en Coulembier Laure (25j.), (Z)
Debaere Bart (29j.), (H) en Holvoet Stephanie (26j.), (H)
Rosseel Michaël (29j.), (H) en Velle Sabrina (26j.), (H)
Romoli David (43j.), (Z) en Hocepied Mélanie (42j.), (Menen)
Vandevelde Nicolas (27j.), (Z) en Demeulemeester Aagje (23j.), 
(Z)
Tournet Dominique (37j.), (O) en Piers Nathalie (39j.), (O)

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

Horeca en kantoren in oud 
gemeentehuis
In ons oud gemeentehuis in de Otegemstraat komt een 
bistro en kantoren van het softwarebedrijf Lisam. 
Het bedrijf met hoofdzetel in Ecaussinnes is een kleine 
groep gespecialiseerd in IT voor de industrie en bestaat al 
15 jaar. 

Lisam zal op de tweede verdieping zijn hoofdkantoren 
onderbrengen. Op het gelijkvloers komen 3 burelen 
voor start-ups (startende bedrijven), met een gedeelde 
vergaderruimte.

De bistro zal ingericht worden op de benedenverdieping.
Het IT-bedrijf zoekt zelf een gerant voor de bistro. De 
horecazaak zal in het voorjaar 2016 starten. 

Lisam investeert 400.000 euro in de inrichting van het 
voormalig gemeentehuis. De gemeente geeft het gebouw 
in erfpacht waarmee Lisam alle eigenaarsrechten en 
plichten heeft. 

Voor de uitbating van het vroegere gemeentehuis met 
terraszone en parking hebben gemeente en Lisam een 
concessieovereenkomst voor 36 jaar.

In het meerjarenplan van de gemeente werd budget voorzien 
(300.000 euro) om het gemeentepark op te waarderen. De 
gemeenteraad heeft nu beslist om in een eerste fase de 
paden- en groenstructuur rond de evenementenzone aan te 
pakken.

Door de bouw van de nieuwe Kouterschool moet de 
garageweg voor de eigendommen in de Ommegangstraat 
worden verlegd en moeten nieuwe parkeerplaatsen worden 
aangelegd. Deze werken zullen aansluitend gebeuren op het 
beëindigen van de ruwbouwwerken aan de school, nu gepland 
in april 2016.

Al deze werken werden gebundeld in één dossier met het oog 
op een tijdige realisatie.

Tegelijk wordt een participatietraject opgestart om na te 
denken over de concrete invulling van enkele zones van het 
gemeentepark in een volgende fase. Bijvoorbeeld de zones 
rond de vijver, het speelplein en het oud gemeentehuis. 
Dit traject kan nu opgestart worden omdat we sinds het 
zomerverlof uitsluitsel hebben over de nieuwe bestemming 
van het oud gemeentehuis.
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OCMW verkoopt 
landbouwgrond
Het OCMW Zwevegem verkoopt 2 percelen 
landbouwgrond

•  in Moen, nabij het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het 
perceel is 46a 80ca groot en wordt geschat op 3,06 
euro/m² = 211,75 euro.

De grond is deels gelegen in overstromingsgevoelig 
gebied en in agrarisch gebied.

•  In Helkijn, nabij de Scheldekaai. Het perceel is 26a 
groot en wordt geschat op 3 euro/m² = 363 euro. De 
grond is gelegen in overstromingsgevoelig gebied en 
in natuurgebied

 Geïnteresseerd?
  Neem contact – tussen 27/10 en 26/11 

met kantoor Devos, Turpyn, Mullie & Voet - 
notarissenassociatie BV BVBA Helkijnstraat 82, 
Sint-Denijs, tel. 056/45 51 88.

Transfosite wordt ontmoetingspark
De Transfosite in Zwevegem krijgt de komende maanden een grondige facelift. Zo krijgt de site een nieuwe ingang, 
worden wegenis en groen opnieuw opgefrist én komt er een nieuw speelplein in het thema ‘energie’. De gemeente betaalt 
maar een klein deel van de werken want de meeste middelen komen via diverse subsidiekanalen. De gemeenteraad van 
28 september keurde de werken goed.

Met deze ingrepen willen we de aantrekkelijkheid van de site erg versterken. Natuurlijk willen we Transfo regionaal 
en bovenregionaal steviger op de kaart zetten, maar de site moet ook een echt ontmoetingspark worden voor de 
Zwevegemnaren zelf. Zo wordt het groen op de site opgefrist en komt er een groot speelplein met speeltoestellen die 
passen bij het concept ‘energie’.

Voor bezoekers krijgt de site 
aantrekkelijke infoborden en 
wegwijzers in een nieuwe 
huisstijl. Ook de voorzieningen 
voor het verkeer op de site 
worden verbeterd. Er komen 
een nieuwe hoofdingang 
langs de Blokellestraat en 
betere parkeermogelijkheiden. 
Bovendien wordt de 
fietsverbinding tussen het 
Guldensporenpad en het kanaal 
Bossuit-Kortrijk veiliger, want 
het wordt gescheiden van het 
autoverkeer.

Al deze dossiers samen worden 
geraamd op ongeveer 185.000 
euro, maar die kost is slechts 
voor een klein deel ten laste 
van de gemeente. Wij hebben 
Vlaamse toerismesubsidies 
kunnen heroriënteren en ook de provincie West-Vlaanderen doet meer dan een stevige duit in het zakje. Hierdoor moet 
Zwevegem minder dan 20% van de kost ophoesten en blijven we netjes binnen de krijtlijnen van de meerjarenbegroting. 

Nieuw en tijdelijk 
gemeenteraadslid
In de gemeenteraad van 28 september is de heer Vic 
Ravelingeen aangesteld als raadslid voor de periode van het 
zwangerschapsverlof van mevr. Isabelle Degezelle.
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WACHTLIJST, OPNAMEBELEID, 
ZORG EN TIJDSBESTEDING

Aan een opname & verblijf in een woonzorgcentrum gaat 
meestal een lange weg vooraf – van vaststellen dat het 
alleen niet meer lukt thuis, naar inschakelen van thuis- & 
mantelzorg, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat al 
deze inspanningen niet meer voldoende zijn. Verhuizen naar 
een residentiële zorginstelling is dan de enige overblijvende 
oplossing.  

Wachtlijst: hoe werkt het?
Vaak ziet men over het hoofd dat die zorginstelling met lange 
wachtlijsten te kampen heeft.  Een dringende, plotse vraag 
naar opname (hoe begrijpelijk ook) kan doorgaans niet direct 
ingevuld worden.
Begin 2015 hebben we het systeem van de wachtlijst grondig 
bijgestuurd, om op die manier enkel en alleen te focussen 
op de concrete vragen tot opname. Preventief inschrijven 
van personen, van wie we totaal geen zicht hebben op de 
urgentie of intentie tot opname, kan niet meer.
Zo konden we de wachtlijst heel snel inperken, en kunnen 
we vandaag al iets meer perspectief bieden aan mensen met 
een zorgvraag die écht willen opgenomen worden. Maar een 
wachttijd (die snel kan oplopen tot enkele maanden) zal er 
altijd wel zijn.
Wanneer we  in de loop van 2016 de nieuwe vleugel in 
gebruik nemen, en daarmee de opvangcapaciteit behoorlijk 
toeneemt, wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de 
wachttijd.

Bij de opnames zelf respecteren we in eerste instantie de 
chronologie van inschrijving. Wie zich eerst inschreef, komt 
eerst aan bod.  Maar daarbij houden we ook rekening met 
het zorgprofiel.  Om onze rusthuiswerking stabiel te houden 
en met een juiste personeelsbezetting die afgestemd is op 
de zorg, streven wij naar een verhouding van 20% laag 
zorgbehoevende bewoners ten opzichte van 80% zwaar 
zorgbehoevende bewoners.

Dit betekent dat we, bij het vrijkomen van een kamer, steeds 
aftoetsen welk zorgprofiel dit evenwicht het best in stand 
houdt.

De verschillende zorgprofielen bepalen we aan de hand 
van de scores die een bewoner haalt volgens een officiële 
beoordelingslijst.  Daarbij gaan we na hoe zelfredzaam 
iemand nog is en hoe het gesteld is met de fysieke en 
mentale toestand van de kandidaat-bewoner (oriëntatie 
in tijd en ruimte).  Wij werken met deze profielen om de 
bewoners een plaats te geven in één van de verschillende 
afdelingen. Daarnaast wordt ook onze externe financiering 
door bv. RIZIV bepaald door deze profilering.

Zorgaanbod
In ons woonzorgcentrum zijn tal van disciplines aan de slag: 
verpleegkundigen, zorgkundigen, poetspersoneel, logistieke 
hulpen, een animatieteam, kinesisten, ergotherapeuten, 
die worden bijgestaan door de sociale dienst, administratie, 
technische dienst en de cateringploeg van de centrale 
keuken.
Hoeveel zorgpersoneel we inzetten per dienst, hangt ook 
weer af van de zorggraad van de dienst.  Ons bestuur hecht 
veel belang aan een bewonersgerichte visie. Wij willen 
voldoende personeel voorzien voor de persoonlijke zorg, 
zodat we niet aan  ‘zorgbandwerk’  moeten doen.  Maar ook 
wij moeten de budgettaire grenzen bewaken.

Activiteiten
Ons activiteitenaanbod voorziet de mogelijkheid sociale 
contacten te onderhouden, vaardigheden (motoriek) te 
blijven trainen, de geest scherp te houden door bv. de 
actualiteit te volgen, te lezen, … .  Dit doen we binnen de 
huiselijke omgeving, met respect voor de wens en vrijheid 
van elke bewoner.
Wij kunnen hierbij rekenen op de inspanningen en inzet van 
vrijwilligers – familieleden, maar ook de buitenstaanders die 
een hart voor ouderenzorg hebben. Zij steken een handje 
toe bij de activiteiten, rolstoelvervoer van de kamer naar de 
leefruimten, het maaltijdgebeuren, … .

WOONZORGCENTRUM ZWEVEGEM



De gemeente Zwevegem wil alles in het 
werk stellen om samen armoede op onze 
gemeente te bestrijden en te voorkomen. 

Tal van organisaties, het OCMW en de 
gemeente zetten initiatieven en acties op. 

Zo vond op 20 juni jl. het 
netwerkevenement “Samen pakken we 
armoede in Zwevegem aan” plaats. 80 
geëngageerde mensen beantwoordden 
onze oproep. Zij wisselden op deze 
zaterdagvoormiddag in werkgroepjes 
ervaringen en ideeën uit en zochten hoe 
krachten kunnen worden gebundeld. 
Dit resulteerde in een aantal concrete 
voorstellen naar de lokale besturen toe. 
Deze voorstellen werden getoetst op 
hun haalbaarheid, lokale impact en of 
ze realistisch zijn. Vervolgens werden 
ze opgenomen in een gemeentelijk 
actieplan.

Actieplan armoede 2015-2019.
Meer weten? Het actieplan vind je terug op www.
zwevegem.be. Je kan ook een papieren versie opvragen via 
de gemeentelijke welzijnsdienst: welzijn@zwevegem.be – 
tel. 056 76 55 75.

Het plan omvat volgende acties die binnen de komende 
drie jaar worden opgestart:

Actieplan Armoede
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Iedere bewoner beschikt in ons woonzorgcentrum over 
een eigen kamer, huiselijk ingericht en met aangepast 
meubilair en TV. Wie wil, kan ook enkele persoonlijke spullen 
meebrengen.  Op elke dienst hebben we badkamers met 
hoog-laagbaden, meerdere douches, in aanvulling op het 
toilet en lavabo in elke kamer.
Meerdere zithoeken en leefruimten voorzien de nodige plaats 
om de maaltijden te nuttigen, samen te zitten om deel te 
nemen aan activiteiten, gewoon een praatje te slaan met 
elkaar, samen TV te kijken, … .
Straks beschikken we ook weer over een fijn aangelegde 
binnentuin, waar elke bewoner kan genieten van de zon 
en de buitenlucht. De tuin is aangepast aan bewoners met 
dementie.

Opname
Overweegt u opname in ons woonzorgcentrum? Wacht 
dus zeker niet te lang om u voor te. U bent steeds welkom 
bij onze medewerkers voor een woordje uitleg, of een 
rondleiding. U maakt hiervoor best een afspraak. Zo kunnen 
wij voldoende tijd voorzien om u grondig te informeren. 

Tot slot…
…wat cijfertjes en info:
•  Naast de individuele kamers, vind je in het nieuwe 

deel van het WZC ook plaats voor 8 echtparen in 
koppelkamers;

•  Bij opname is de gemiddelde leeftijd  van de nieuwe 
bewoner 83 jaar;

•  De gemiddelde verblijfsduur van onze bewoners bedraagt 
3 jaar en 9 maanden;

•  De kok maakt steeds een menu op voor enkele weken, 
met de mogelijkheid een alternatief te kiezen wanneer 
men iets minder lust.  Ook voor het avondmaal kan men 
eigen voorkeuren meegeven.

•  In ons maandelijks tijdschrift wordt de 
activiteitenkalender meegegeven, blikken we in enkele 
foto’s terug op eerdere activiteiten, geven we wat lectuur 
mee over hoe het vroeger was, welke nieuwe bewoners 
zijn opgenomen, … 

•  Wij hanteren een ‘open huis’-formule, zonder concrete 
bezoekuren. 

 Meer info?
 Voor algemene vragen en info:
  Sociale dienst Woonzorgcentrum – tel 056 760 540
  annelies.clarysse@ocmw.zwevegem.be – hanne.

bellemans@ocmw.zwevegem.be



Projecten/acties
De acties die binnen de komende drie jaar worden 
opgestart zijn (met vermelding van de trekker):

Pamperbank
Huis van het Kind

Gezinnen steunen Gezinnen
Huis van het Kind

Vrijwilligerswerking
Gemeente en OCMW

Uitleendienst voor gereedschap en doe-het-zelf-
materiaal
tAlternatief

Huiswerkbegeleiding
Huis van het Kind

LETS Zwevegem
OCMW

Zorgnetwerk
OCMW

Fietsverhuur
tAlternatief

Aanspreekpunt zelfstandigen in problemen
OCMW

Gericht informeren van kansengezinnen
Huis van het Kind

Kerstfeest
Charity for Flandes

Huisvuilzakken per stuk
Gemeente

Gezond (t)Huis
Gemeente

Bij elke actie voorziet het lokaal bestuur een startsubsidie. 
De verdere budgettering wordt bekeken na evaluatie. 
In het actieplan wordt ook de rol van de lokale besturen 
en adviesraden belicht, op het vlak van bekendmaking, 
sensibilisering, netwerking en coördinatie. 
Gemeente en OCMW gaan het engagement aan om een 
vrijwilligerswerking te coördineren, en doen een warme 
oproep voor vrijwilligers. 

Naast de voornoemde acties is er nog een opsomming van 
aangehaalde ideeën, inspiratie voor de toekomst.
De acties zullen opgevolgd worden door respectievelijke 
werkgroepen en een stuurgroep. Er zal ook een jaarlijkse 
feedback zijn naar de adviesraden en iedereen die 
betrokken werd bij de opmaak van het actieplan.

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29/1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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Bezoek onze stand “Zwevegem Businesscafé”  op 9 en 10 december van 14u tot 21u 
VOORAF registreren voor GRATIS TOEGANG op de website

http://www.bcd.flexious.be/nl/



Cyclocross 
Otegem 
2016
Op 11 januari 2016 gaat de 48ste editie 
van de cyclocross Otegem door. Er zullen 
dit jaar opnieuw een aantal verkeers- 
en veiligheidsmaatregelen genomen 
worden. Bewoners en bezoekers zullen via 
verschillende kanalen tijdig geïnformeerd 
worden.

 Bestuurszaken
 Blokkestraat 29, bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 10
 bestuurszaken@zwevegem.be
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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
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in de kijker
1. Promotie voorstelling 
Leanderhof.
} Woensdag 26 augustus 2015

2. Avant-première Bevergem
} Donderdag 10 september 2015

3. Tentoonstelling  
letterkunst op Transfo
} Zondag 13 september 2015
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in de kijker
4. Kunst in de tuin - Het 
Tuinspoor
} Zondag 13 september 2015

5. Grote Prijs Marcel Kint
} Maandag 14 september 2015

6. Feestelijke opening 
coördinatiecentrum Groep 
Ubuntu
} Zaterdag 19 september 2015

1. Promotie voorstelling 
Leanderhof.
} Woensdag 26 augustus 2015

2. Avant-première Bevergem
} Donderdag 10 september 2015

3. Tentoonstelling  
letterkunst op Transfo
} Zondag 13 september 2015
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Gemeente Zwevegem 
vernieuwt haar 
voetpaden
Het college van burgemeester en schepenen heeft de 
aanbesteding uitgeschreven voor de (her)aanleg van 
voetpaden 2015. De werken omvatten in hoofdzaak de 
aanleg van nieuwe voetpaden in verkavelingen en het 
vernieuwen van bestaande voetpaden. Hierna een lijst 
waar de werken gepland zijn. Opgelet, het gaat hier soms 
om delen van de voetpaden in onderstaande straten! Niet 
altijd worden alle voetpaden volledig vernieuwd.

Zones voor (her)aanleg:
1. Remi Deprezstraat (afgewerkt)
2. Watermolenstraat – Ten Akker 
3. Zwedenlaan
4. Otegemstraat (vanaf Blokkestraat tot Stokerijstraat)
5. Bloemenhof

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

Koninklijk erediploma voor 
adviesraad Groen en Bebloeming
De gemeentelijke 
adviesraad voor Groen en 
Bebloeming ontving van 
de Provincie op 26 mei 
het koninklijk diploma. 
De plechtigheid gebeurde 
op het Provinciaal hof, 
in aanwezigheid van 
gedeputeerde Guido 
Decorte en Eliane 
Spincemaille, voorzitter 
Provincieraad.

De gemeentelijke 
adviesraad Groen en 
Bebloeming werd in 1964 
opgericht, is dus meer dan 
50 jaar oud en is daarmee een van de oudste van Zwevegem.

Op 11 september ontving gouverneur Carl Decaluwé de adviesraad en een delegatie van het College voor een 
overlegvergadering over de vele groen- en natuurprojecten te Zwevegem.
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Begraafplaatsen, 
stille ruimtes  
in evolutie
De Zwevegemse begraafplaatsen worden de laatste weken 
weer druk bezocht. Veel burgers reinigen de grafzerken 
en brengen bloemen aan voor de overleden familieleden. 
Ook de dienst Publieke Ruimte (als beheerder van de 
begraafplaatsen) voert actief renovatiewerken uit op de 
verschillende begraafplaatsen. Op die manier respecteert en 
herdenkt Zwevegem zijn overledenen.

Uitbreiding urnenveld en columbarium op de centrale 
begraafplaats Zwevegem
Dit jaar werden de enkele ontgravingswerken op de centrale 
begraafplaats afgerond. Een deel van de begraafplaats 
werd ontruimd voor uitbreiding van het bestaand urnenveld. 
Dit werd uitgebreid met 30 nieuwe grondvergunningen. 
Aanvullend werd ook een nieuwe columbariummuur 
toegevoegd, goed voor 23 nieuwe concessies.

Ondertussen is men ook begonnen met de voorbereiding om 
het bestaande urnenveld terug uit te breiden zodat opnieuw 
een 49-tal nieuwe urnenkelders ter beschikking zullen komen. 
Dit urnenveld zal vermoedelijk afgewerkt zijn in het voorjaar 
2016.

Uitbreiding urnenveld en grafkelders op begraafplaats 
Knokke 
Net voor het zomerverlof werd een uitbreiding van het 
bestaand urnenveld op de begraafplaats Knokke uitgevoerd. 
Hierdoor kwamen er een 8-tal nieuwe concessies bij. Enkele 
oude grafkelders werden verwijderd en een 7-tal nieuwe 
grafkelders zijn opnieuw geplaatst met een grondvergunning 
voor 2 à 3 personen.

Bijkomende grafkelders op begraafplaats Sint-Denijs
In het voorjaar vonden werken plaats op de begraafplaats 
Sint-Denijs waarbij een 10-tal nieuwe grafkelders werden 
geplaatst.

Ondertussen is men ook begonnen met de voorbereiding 
om het bestaande urnenveld terug uit te breiden. Bijkomend 
zal ook een volledig nieuwe zone worden aangelegd waarbij 
begraven in volle grond en grafkelders mogelijk is.

Begraafplaatsen: van grind naar groen
Onze begraafplaatsen zijn in evolutie. We beplanten stuk voor 
stuk de moeilijk te onderhouden grindvlaktes met bloeiende 
vaste planten en struiken. Dit gebeurt vooral tussen de 
zerken. Op die manier vangen we twee vliegen in één klap. 
Het onkruid krijgt minder kans om te groeien én de kilheid 
van de stenige materialen wordt verzacht. Hierbij gebruiken 
we sterke vaste planten die snel toegroeien en een afdeklaag 
van houtschors. De begraafplaats van Moen was vorige winter 
aan de beurt. Komende winter zijn Heestert en Otegem 
gepland. Ook de paden laten we niet ongemoeid. We voorzien 
op verschillende locaties enkele teststroken met grindgazon, 
grasdallen en volverharding.  

VERGUNNINGEN/CONCESSIES
De gratis vergunning voor 10 jaar blijft bestaan. 
Wanneer men echter na 10 jaar beslist om toch een 
concessie (vergunning) aan te gaan, dient naast de 
concessie ook een ontgraving betaald te worden. Een 
ontgraving kost 750 euro.
Niet geconcedeerde grond (gratis):
Gewone grond of urnenveld voor 10 jaar (1 persoon): 
gratis
Oudstrijderspark: gratis
Kinderpark: gratis
Asverstrooiing op strooiweide: 100 euro voor 
naamplaatje op gedenkplaat
Columbariumnis zonder vergunning: 100 euro voor 
afdekplaatje
Asbewaring thuis: gratis
Concessies (telkens voor 30 jaar):
Volle grond voor 1 of 2 personen: 1 000 euro
Kelder voor 2 personen: 1 000 + 500 euro voor kelder
Kelder voor 3 personen: 1 000 + 750 euro voor kelder
Columbariumnis voor 2 personen: 750 euro
Columbariumnis voor 3 personen: 1 000 euro
Urnenveld met kelder voor 2 personen: 750 euro
Urnenveld met kelder voor 3 personen: 1 000 euro
Op elk kerkhof wordt een zuil voorzien waarop alle 
oudstrijders van wereldoorlog I en wereldoorlog II 
zullen worden vermeld.

Heb je vragen rond lopende vergunningen, wens je meer 
informatie over wat je kunt doen als de vergunning verloopt, 
het verwijderen van oude zerken, merk je dat een familielid 
niet vermeld is op de zuil oud-strijders, … neem dan contact 
op met de dienst burgerzaken.

 Publieke Ruimte – Dienst Begraafplaatsen
 Blokkestraat 29 Bus 1, 8550 Zwevegem
 Tel. 056/ 76 57 00
 atd@zwevegem.be

 Burgerzaken 
 Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 30
 burgerzaken@zwevegem.be
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RICHTLIJNEN VOOR UW BEZOEK AAN DE BEGRAAFPLAATS
Voor het ordelijk verloop zijn er enkele afspraken belangrijk: 
•  Vanaf 19 oktober 2015 starten de gemeentediensten met een grondige 

schoonmaakbeurt van de openbare gedeelten op alle begraafplaatsen. De 
begraafplaatsen blijven tijdens die periode toegankelijk voor de bezoekers 
zodat iedereen de graven kan reinigen en zo nodig kleine herstellingswerken 
kan uitvoeren.

•  Van 26 oktober 2015 tot en met 2 november 2015 mogen de 
aannemers van grafzerken geen werken uitvoeren op de Zwevegemse 
begraafplaatsen.

•  Op 31 oktober 2015 om 17 u. moet de schoonmaak aan en rond de 
graven voltooid zijn. Het plaatsen van bloemen of kransen is echter wel 
toegelaten na deze datum.

•  Om de soberheid rond de columbaria te behouden vragen we de burgers 
de bebloeming te beperken en gebruik te maken van de vaasjes die kunnen 
vastgemaakt worden aan de nissen van de columbariummuur. De paden 
rond onze columbaria zijn dan ook gemakkelijker toegankelijk voor iedere 
bezoeker.

•  Vanaf 1 december 2015 zullen de gemeentediensten beginnen met het 
ontruimen van de overgebleven bloemstukken op de grafmonumenten. Ook 
de plantpotten e.d. zullen daarbij verwijderd worden. Gelieve bloemstukken 
die u wenst te bewaren voor 1 december 2015 weg te nemen.

•  Gebruik altijd de vuilnisbakken of neem uw afval en de bloempotten opnieuw 
mee naar huis.

RICHTLIJNEN OMTRENT VERWAARLOOSDE GRAFZERKEN 
Wij stellen vast dat er op de oudste gedeelten van onze begraafplaatsen nog 
steeds grafzerken zijn die dringend moeten hersteld of gerenoveerd worden. 
Veelal zijn dit grafmonumenten waarvoor in het verleden een eeuwige 
vergunning werd toegestaan. Deze altijddurende concessies zijn nu vervangen 
door vergunningen voor 50 jaar die zonder vergoeding en mits een aanvraag 
kunnen hernieuwd worden (artikel 9 van het decreet op de begraafplaatsen van 
16 januari 2004). In het gemeentelijk reglement en in het artikel 10 van het 
Vlaamse decreet op de begraafplaatsen wordt bepaald welke procedure moet 
gevolgd worden bij de vaststelling van gebrekkig onderhoud. Dan wordt vanwege 
de gemeente een akte opgesteld en gedurende een jaar opgehangen aan het 
grafmonument en aan de ingang van de begraafplaats. Wanneer na deze periode 
het monument niet hersteld is, kan de gemeente de grafvergunning vernietigen 
en het grafmonument ontruimen of in eigendom nemen.
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Groenophaling  
aan huis
Wanneer?
Maandag 9 november: Otegem, Heestert en Moen
Donderdag 12 november: Sint-Denijs en Zwevegem
Plaatsing de avond voor de ophaling na 19 u. of voor 
5 u. ’s morgens, zichtbaar op de stoep of nabij de 
openbare weg op een voor de weggebruikers veilige 
manier geplaatst.

Wat kan?
Tuinafval zoals zacht tuinafval (gras, bladeren) en 
snoeihout.
Snoeihout moet gebundeld zijn met natuurlijk touw. 
Bundels mogen maximum 18 kg wegen en niet langer 
zijn dan 1 meter. Zacht groen (scheersel, bladeren, 
twijgen) moeten in composteerbare zak aangeboden 
worden (verkrijgbaar op containerpark). 

Uit te lichten citaten
Voor alle voorwaarden en details: raadpleeg de 
afvalkalender.

Belangrijke informatie : “groenophaling” vanaf 
2016 :
Na evaluatie werd beslist dat de jaarlijkse 
groenophaling zal doorgaan in het voorjaar. 
Vanaf 2016 zal de groenophaling doorgaan in 
de maand MAART ipv in de maand NOVEMBER. 
De correcte data zullen vermeld staan in de 
afvalkalender 2016.

 Woon- en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieu@zwevegem.be

Verbranden  
van hout
Het gebruik van open haarden, inzethaarden en 
houtkachels voor het (geheel of gedeeltelijk) 
verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. 
Ook is er een toename van het gebruik van houtstook 
in tuinen (terraskachels e.d.), tuinhuisjes en schuren.
Het stoken van hout kan voor de omwonenden 
overlast opleveren in de vorm van geurhinder, 
gezondheidseffecten en roetneerslag, samengevat als 
stookoverlast.
En …stoken doe je alleen met echt droog hout! 

Stoken, wat is verboden?
Tips goed stoken 
Milieuvriendelijke alternatieven voor 
verbranden en stoken

Zie http://www.lne.be/campagnes/stook-slim/stook-
slim/buiten-stoken

Natuurpunt,

Gemeentebestuur 

en

Provinciebestuur

steunen de actie
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WIJZIGING MILIEUWETGEVING: 
aanpassing Vlarem aan de CLP-
verordening

Sinds 1 juni 2015 werd de Vlarem milieuwetgeving 
aangepast aan de CLP-verordening, met betrekking tot 
de indeling van stoffen en mengsels en de voorschriften 
voor etikettering en verpakking gewijzigd zijn.
CLP staat voor classification, labelling en packaging (= 
indeling etikettering, verpakking).

Wat moet ik nu concreet doen?
Meer info op: 
http://www.lne.be/themas/vergunningen/
vlarem-en-clp of bij de milieudienst 
(milieu@zwevegem.be of 056/76.55.80)

 Woon- en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieu@zwevegem.be

Winteruur containerpark vanaf  
1 november

Dinsdag tem vrijdag : van 13 u. tot 18 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 16 u.

Voor een goede orde van zaken en begeleiding 
wordt het containerpark 15 minuten voor sluitingstijd 
gesloten.

Containerpark Zwevegem-Knokke : 0477 98 02 36

Rechtzetting van de openingsuren containerpark : 
In de infokrant “september” bij rubriek openingsuren, 
werd verkeerde info meegedeeld naar de burgers. Via 
deze weg willen wij een rechtzetting communiceren en 
onze excuses uiten voor de verwarring.
Het containerpark is sinds 1 januari 2015 gesloten op 
maandag, dit blijft geldig.

 Woon- en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieu@zwevegem.be

Gezocht: 
Netheidsmeesters voor Zwevegem
Werk mee aan een proper Zwevegem
Afval dat zwerft langs de straten…je ziet 
het elke dag! En toch maken de ploeg van 
Talternatief er elke dag hun werk van om 
het op te ruimen. Zwevegem zet hiervoor 
veel geld, tijd en middelen in. Heb je 
ook genoeg van al dat zwerfvuil en wil je 
een positief verschil maken voor je eigen 
buurt? Dat kan!

Gemeente Zwevegem zoekt 
NETHEIDSMEESTERS
De gemeente Zwevegem is op zoek naar 
netheidsmeesters die helpen de eigen 
buurt netjes te houden. 
De intercommunale Imog organiseert 
opleidingen op 9 en 16 november 2015 
om 19 u. in de kantoren van Imog 
in Harelbeke. Ben je geïnteresseerd? 
Meld je dan aan voor de opleiding via 
duurzaamheid@imog.be of telefonisch via  
0800/99 827.

Gemeente Zwevegem 
zoekt een GLASBOLMETER en/of GLASBOLPETER voor elke glasbol 
De gemeente Zwevegem is ook op zoek naar glasbolpeters en -meters. De peters en meters krijgen een kleine 
vergoeding, materiaal van de intercommunale Imog om het zwerfvuil op te ruimen en andere ondersteuning 
indien nodig. 

Ben je geïnteresseerd, voel je je geroepen om een glasbol(m)peter te worden van de glasbol 
in uw buurt, neem contact op met de intercommunale Imog voor meer informatie op het 
telefoonnummer 0800/99 827 of via email duurzaamheid@imog.be.

Strooinummer
056 76 57 65
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Hou het openbaar domein vrij!
De gemeente stelt vast dat het openbaar domein soms door de inwoner wordt bezet met b.v. kasseistenen, paaltjes…
Deze obstakels zijn niet alleen een mogelijk gevaar voor de weggebruiker….Ze zijn bovendien verboden, ingevolge artikel 3 
van het politiereglement. De plaatser is verantwoordelijk voor deze gevaarlijke situatie.

Artikel 3
• “Het is verboden, tenzij men daartoe de schriftelijke en voorafgaandelijke toelating heeft bekomen van de bevoegde 

overheid, de veiligheid of het gemak van doorgang belemmeren door privatief gebruik van de openbare weg, ofwel op 
de begane grond, ofwel erboven, ofwel eronder

• De gemeentelijke of landelijke politie kan van rechtswege alle voorwerpen wegnemen waarvan de plaatsing een 
privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt, ofwel op de begane grond, ofwel erboven, ofwel eronder, die 
de veiligheid of het gemak van doorgang belemmert en waarvoor door de bevoegde overheid geen schriftelijke 
voorafgaande toelating werd verleend.”

De berm van het openbaar domein moet altijd toegankelijk blijven voor eventueel uitwijkend verkeer en de zwakke 
weggebruiker moet altijd gebruik kunnen maken van de berm. 

De gemeente verzoekt de inwoner, in dit geval de overtreder, de hindernis weg te halen, zo niet zal de gemeente dit doen, 
op kosten van de overtreder. 

11.11.11 wil Sociale 
Bescherming voor 
Iedereen
Beste lezer,

Mag ik Dramane Traore uit Mali voorstellen.
Hij graaft waterputten. Met een houweel. Dat doet hij al 42 jaar.

Hij is dan ook al 66 jaar oud. “Ik blijf werken,” stelt hij.
“Tot ik niet meer kan.” “Een pensioen? Dat kennen we hier niet.”

11.11.11 ijvert voor sociale bescherming voor iedereen. Heel je leven werken en geen
pensioen ontvangen. Je kinderen ziek zien worden, maar geen dokter kunnen betalen.
Voor vijf miljard mensen is dit bittere realiteit. 

Het drama van Hawa en Lassine bijvoorbeeld. Zij verloren onlangs hun zoontje Sékou van drie maanden oud. Hij at en 
dronk niet meer. Geld voor een dokter hadden ze niet.

Dit en veel ander leed is nochtans gemakkelijk te voorkomen door in het Zuiden
ziekenfondsen op te starten. Met een kleine bijdrage per maand kunnen de mensen lid
worden van een mutualiteit.

Help 11.11.11 om de problemen bij de wortel aan te pakken.

De wereldwijde uitbouw van sociale bescherming is een belangrijke hefboom om de
armoede sterk terug te dringen. Daarom werkt 11.11.11 op twee niveaus:

* Met concrete initiatieven,
zoals de uitbouw van mutualiteiten in Mali en Burundi.

* Die kleinschalige oplossingen doortrekken naar een beter overheidsbeleid,
door in het Zuiden organisaties te steunen die hun overheid aanporren om meer
te investeren in sociale bescherming.

Het rekeningnummer van 11.11.11 is:  BE30 0000 0000 1111
Gelieve bij storting de volgende mededeling te vermelden  +++934/0166/42348+++
Giften aan 11.11.11 zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40. 
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Fair Trade in Zwevegem
Steeds meer inzet voor eerlijke handel

Zoals je in het Infopunt van juni al kon lezen groeit het 
engagement van de Zwevegemnaar  om een eerlijke prijs te 
betalen voor (h)eerlijke producten. Ondertussen zijn er ook 
meerdere horecazaken die zich hiervoor inzetten, namelijk 
Taverne Sachsen, cafe De Kanne, Bistro De Waterkant en 
Jeugdhuis de Harp.
Daarnaast is er in Zwevegem ook een sterk aanbod aan 
lokale duurzame productie. Zo kan je in ‘De Freezebeeze’ en 
‘Hof ’t Klokhuis’ zelf geteelde en geproduceerde producten 
verkrijgen.

Alle partners vind je terug op www.fairtradegemeenten.be/
zwevegem 

Sinds kort is er ook een samenwerking tussen de Oxfam 
wereldwinkel Zwevegem en De Hakboer. Je kan een wekelijks 
of tweewekelijks abonnement een groenten –en fruitpakket 
bestellen en afhalen in de wereldwinkel. Deze pakketten 
zijn volledig biologisch en uit eigen streek! Voor meer info 
ga gerust eens langs in de wereldwinkel, neem een kijkje 
op de fairtradegemeenten-pagina of de facebookpagina 
van de Noord-Zuid raad. https://www.facebook.com/
NoordZuidZwevegem

Faire groeten!
De werkgroep Fair Trade

Meer informatie : welzijn@zwevegem.be – tel. 056 76 55 75

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

Heb ik recht op een 
verwarmingstoelage?
Het OCMW kan aan bepaalde personen een 
tussenkomst geven op hun stookoliefactuur. Deze 
toelage wordt de verwarmingstoelage of de stookoliepremie 
genoemd. Deze toelage geldt voor huisbrandolie, 
verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Zij geldt niet 
voor aardgas via aansluiting op het distributienet en 
propaan- en butaangas in gasflessen. 

Het OCMW zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven 
gestelde inkomensgrenzen, uw inkomensgegevens en die 
van de leden van uw huishouden, via elektronische weg 
rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. 
Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende 
inlichtingen nodig zijn. 

Opgelet: de aanvraag van deze toelage bij het OCMW 
moet binnen de 60 dagen na de levering gebeuren.
De bedragen van de inkomensgrenzen gelden onder 
voorbehoud van een eventuele indexaanpassing. 

Wat moet je meebrengen?
Je moet in ieder geval volgende documenten voorleggen: 
• een kopie van je identiteitskaart; 
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon; 
•  op vraag van het OCMW, het bewijs van het 

gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de 
meest recente loonfiche, het meest recente attest van 
een ontvangen sociale uitkering, …);

•  indien je in een appartementsgebouw woont, een attest 
van de eigenaar of beheerder met de vermelding van 
het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur 
of –bon betrekking heeft; 

•  voor categorie 3, een kopie van beschikking van 
toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar. 

  Sociale dienst OCMW
 Blokkestraat 29 bus 2 
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 52 00
 Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
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Gezond binnen bij je thuis?
Quiz

1. Ventileren is
 A: absoluut geen probleem in België
 B: je ramen op kiep zetten
 C:  voortdurend verse lucht binnen laten en vervuilde lucht afvoeren

2. Verluchten is
 A: niet nodig
 B:  op korte tijd veel verse lucht binnen laten via een raam of buitendeur
 C: alleen nodig als je in huis rookt

Juiste antwoorden:

Ventileren is : C. voortdurend verse lucht binnen laten en vervuilde lucht afvoeren via een 
ventilatiesysteem, door ventilatieroosters open te laten staan of ramen op een kier of kiep te 
zetten. Zorg voor een goede luchtdoorstroming in je woning. 

Verluchten is: B. op korte tijd veel verse lucht binnen laten via een raam of buitendeur, bv. 
tijdens of na het koken, douchen, strijken, slapen,…

Niet alle antwoorden juist? Van 23 tot 29 november zet de Vlaamse Overheid Gezond Binnen 
in de kijker en wij ook! Meer weten over gezond wonen? 

Kom naar de tentoonstelling in het Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Zwevegem, tijdens de openingsuren van het Gemeentepunt (zie p. 2) – van 3 t.e.m. 27 november 2015.

Bezoek onze demowoning in Zwevegem-centrum
tussen 16 en 27 november 2015 – op afspraak: sylvie.bulcaen@ocmw.zwevegem.be – tel. 056 76 52 27.
(inschrijven kan tot 10 november 2015)

Wist je dat…

…ventileren en verluchten geen verspilling is? 
 Propere lucht is nodig voor je gezondheid!  Zet wel de verwarming lager of schakel ze uit tijdens het verluchten.

…je irritatie van de ogen, luchtwegklachten, astma kan krijgen van schadelijke stoffen in huis? 
  Vermijd schadelijke stoffen door bijvoorbeeld niet binnen te roken en irriterende (schoonmaak)producten te vermijden 

(www.gevaarsymbolen.be).  Ventileer altijd en verlucht extra bij vochtproducerende activiteiten, schoonmaken, 
klussen in huis of bij aankoop nieuwe meubelen.

…ook jouw adem voor extra vocht in huis zorgt? 
 Ventileer en verlucht je slaapkamer en ook bij een feestje/bezoek.

…je gemiddeld 85% binnen doorbrengt? 
 Het grootste deel ervan in onze eigen woning

…je de openingen en roosters van je ventilatiesysteem af en toe best stofzuigt? 
 Ook ander onderhoud kan nodig zijn, raadpleeg de handleiding of je installateur. Meer info: www.bouwgezond.be.

…je ook in de winter je best voor minstens 15°C zorgt in huis? 
 Onder de 15°C zal de lucht sneller op oppervlakten condenseren en op die plaatsen kan er schimmel ontstaan.

Meer info? www.gezondbinnen.be
Een initiatief van gemeente en OCMW 
 

met volgende partners:
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School- en 
studietoelagen 
2015-2016
De aanvraag kan gebeuren vanaf 1 
augustus 2015 tot en met 1 juni 2016. 

Hulp nodig bij uw aanvraag?

•  OCMW: Blokkestraat 29 bus 2 - 8550 Zwevegem. Iedere 
werkdag van 9u tot 12.30 u. 

  of in de namiddag op afspraak. Op woensdag ook van 
13.30 u tot 16.30 u

• Bbus: http://www.zwevegem.be/bibus 

Wat brengt u mee? Uw elektronische identiteitskaart

Meer informatie: www.studietoelagen.be of tel. 1700, het 
gratis nummer van de Vlaamse overheid (elke werkdag van 9u 
tot 19 u.).

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

Griepvaccinatie: ook voor 
jou belangrijk?
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke 
winter opnieuw opduikt. Vaccinatie is de enige 
manier om je tegen griep en vooral de gevolgen 
ervan te beschermen. Je laat je het best 
vaccineren tussen midden oktober en midden 
november.

De griepprik is sterk aanbevolen bij:
• Iedereen die ouder is dan 65 jaar.
•  Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met 

diabetes of een andere chronische ziekte van 
bijvoorbeeld hart, longen (ernstig astma of COPD), 
lever, nieren of spieren. Of mensen die een 
verminderde weerstand hebben door een andere 
ziekte of door een behandeling.

•  Alle personen die in een woonzorgcentrum of 
ziekenhuis opgenomen zijn.

•  Alle mensen die samenwonen met de 
bovengenoemde risicopersonen of die zorgen voor 
kinderen jonger dan 6 maanden.

• Alle personen die werken in de gezondheidssector.
•  Zwangere vrouwen die in het tweede of derde 

trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik 
van het griepseizoen.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie 
zinvol zijn.

Wens je meer informatie? 
• Vraag raad aan je huisarts of apotheker 
• www.griepvaccinatie.be 

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

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 7 december 2015, om 15 u., in de raadzaal 
van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. Om 
16 u. is er een toelichting over hulp bij zorg.
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.

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



Gelukkig! U leeft nog! De Transfo kan een 
griezelige plek zijn en verdwalen is er niet 
moeilijk. Maar we vreesden even dat u zo ge-
schrokken was van de leerlingen woord op de 
Halloweentocht van de Gezinsbond dat u erin 
gebleven was.

Tentoonstelling 
Week van de 
Smaak: VERGETEN 
– 12 t.e.m. 22 
november, Bib 
Zwevegem
Maar goed, u bent er! Dat 
treft, want wij zijn er ook. U 
was ons toch niet vergeten? 
We hopen waarlijk van niet. 
We willen ons lijf en leden 
behouden voor rare krullen, 
kronkels en schimmels. U 
vindt dat wij raaskallen? U 
zou voor minder! Ga maar 
eens kijken in de Bib tussen 
12 en 22 november. Wat die 

rakkers van beeld hebben uitgespookt met vergeten groenten! 
Och arme, die prei die te lang in de koelkast bleef liggen. Och 
heere, die aardappel in de kelder. En, och gottekes toch, die 
wortel, daar zwijgen we over.

Aperitiefconcert – zondag 22 
november, 11u, Gemeentepunt 
Zwevegem
Laat ons wel wezen, dan verzorgen de muzikanten u toch 
beter. Ze brengen alles in gereedheid om u in de klanken te 
leggen op zondag 22 november om 11u in het Gemeentepunt.  
En met alles bedoelen we niet alleen hun muziek, hun 
partituren en hun instrument. Nee, nee, een buffetje is in de 
maak en een glas zal er niet bij ontbreken. Van harte welkom 
op het concert en het aperitief achteraf. Reserveren is niet 
nodig, op tijd komen wel.

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

meer!
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Omdat de bbus reeds vijf tot uw dienst staat, zetten we 
een jaar lang alle gebruikers in de bloemetjes.  
Elke maand plannen we een andere actie.  In november 
griezelen we op de bbus en delen we leuke 
halloweengadgets uit. 

Op de bbus staan permanent ruim 7000 boeken ter 
beschikking.  Tevens kan je er terecht voor een aantal 
gemeentediensten (identiteitskaarten, rijbewijzen, attesten, 
…).  

Griezelen op de bbus
We verkopen ook wandel- en 
fietskaarten, vuilniszakken en 
postzegels.  In onze internethoek kan 
je gratis surfen, de bibliotheekcatalogus 
raadplegen en materialen reserveren.  

We hopen dan ook van harte je te 
mogen verwelkomen op de bbus !

 Bibus 
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 tel: 0498 1 7777 1 (tijdens de statijden)
 bibus@zwevegem.be

Kandidaturen sportief en cultureel 
verdienstelijke personen/verenigingen

Traditiegetrouw huldigen we de cultureel en 
sportief verdienstelijke personen en vereni-
gingen in het voorjaar.

Volgende kandidaturen voor cultuur worden ingewacht:
➢ personen en/of verenigingen die zich in 2015 bijzonder 
verdienstelijk maakten op cultureel vlak;
➢ verenigingen die een bepaalde promotie behaalden of 
een jubileum van 25-50-75 of 100 jaar vierden in 2015;
➢ personen die 25, 35 of 50 jaar actief bestuurslid zijn 
van een vereniging;
➢ personen die 25, 35, 50, 60 of 65 jaar spelend lid zijn 
van een dans-, zang-, toneel- of muziekgroep.
• Verenigingen die binnen hun groep personen of hun 

vereniging wensen voor te dragen worden verzocht 
dit schriftelijk mee te delen (naam, adres en reden) 
aan de culturele dienst, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 
Zwevegem of cultuur@zwevegem.be, uiterlijk tegen 
15 januari 2016. Na deze datum worden geen 
personen/verenigingen meer aanvaard.

• Opmerking: binnen dezelfde vereniging kan dezelfde 
persoon slechts 1x om de 5 jaar worden gehuldigd.

Volgende kandidaturen voor sport worden ingewacht:
➢ laureaat sportverdienste 2015
➢ sportvrouw 2015
➢ sportman 2015
➢ sportclub- of team 2015

➢ jeugdlaureaat 2015
➢ recreatiesporter 2015
➢ laureaten kampioenschappen van Zwevegem 2015
• Verenigingen dienen schriftelijk de kandidaturen in 

bij de sportdienst, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem, 
sport@zwevegem.be of bij de voorzitter van de 
sportraad, dhr. Dirk Deldaele uiterlijk tegen 15 
januari 2016.

• Zwevegemse sporters die niet zijn aangesloten 
bij een Zwevegemse club en die voldoen aan de 
voorwaarden kunnen zelf hun kandidatuur indienen.

• Het reglement en de aanvraagformulieren kan u 
terugvinden op internet www.zwevegem/sport. Ze 
zijn ook beschikbaar bij de sportdienst.

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

  Vrije Tijd/Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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Een nieuwe, leuke ontmoetingsplaats in je 
buurt?
Buurt- en feestcomités kunnen een projectvoorstel indienen om (een deel van) de publieke ruimte in de buurt in te richten als 
ontmoetingsplaats. De gemeenteraad keurde hiervoor een reglement goed.
Jaarlijks kiest een jury ( = afgevaardigden van de verschillende adviesraden) minstens 2 winnende projecten en legt deze ter 
advies voor aan het College.
Elk project ontvangt maximum 2500 euro. 
Als je interesse hebt om samen in je buurt een leuke ontmoetingsplaats in te richten als ontmoetingsplaats, dien dan je project 
in voor 15 januari. 
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen in het Gemeentepunt, loket Vrije Tijd, Blokkestraat 29 

VERBROEDERINGSWEEKEND  
8-9-10-11 JULI 2016 
Volgend jaar is Zwevegem gastgemeente voor het verbroederingstreffen. Dit betekent dat er telkens een 30-tal personen uit 
Lorsch (Duitsland) en Le Coteau (Frankrijk) bij ons in gezinnen zullen logeren.

Een werkgroep binnen het verbroederingscomité werkt een programma uit om de gasten een aangenaam verblijf te bezorgen 
waarbij vooral onze gemeente in de kijker wordt gesteld. Ook de gastgezinnen participeren hieraan. Met andere woorden: het 
gastgezin moet enkel logies aanbieden, voor de rest wordt gezorgd door de organisatie.

INITIATIEF VOOR JONGEREN: 
JEUGDKAMP VAN 16-22 AUGUSTUS 2016

Om ook de jongeren betrekken bij het verbroederingsconcept wordt een jeugdkamp georganiseerd waarbij 5 jongeren uit 
Lorsch en 5 uit Le Coteau een week bij ons verblijven en ondergedompeld worden in tal van leuke activiteiten. Ook hiervoor 
zoeken we gastgezinnen met jongeren tussen 14 en 17 jaar

Wie interesse heeft om als gastgezin te fungeren, graag een e-mail naar cultuur@zwevegem.be 

Zwevegemse jongeren op kamp in Lorsch (2014).
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RUILBOEK
Het ruilboek staat vanaf november 
tot eind december opgesteld aan de 
kerk van Sint-Denijs. Ga er eens naar 
toe, neem een boek uit naar keuze en 
steek er eentje in van jouw collectie!

PROJECT 
WOORDSTRIJD
Het project “Woordstrijd” is gelanceerd. 

34 handelaars geven bij elke aankoop klevers. De klevers moeten op een affiche worden 
gekleefd, is de affiche volledig, dan lees je een gedicht. 
Je kan een volledige affiche inruilen voor een strip van Jommeke tot uiterlijk 17 november 2015. 
De affiche inruilen doe je bij het loket Vrije Tijd in het Gemeentepunt, de gemeentelijke openbare 
bibliotheek of de Bbus.

Uit alle deelnemers wordt op 11 december tijdens de apotheose "Jaar van het Woord" een 
winnaar geloot waar een boekenabonnement tegenover staat.

De deelnemende handelaars zijn:
Heestert: Bakkerij Clarysse, Bloemen Lieselotte, Huis Vanschaemelhout, Kapsalon Hilde, Slagerij 
Ghekiere
Moen: Brood & banket Christophe, Tuincentrum De Molen
Otegem: Bookshop/’t Strijkhuisje, Frietshop Filip, Versmarkt Delies
Sint-Denijs: Geert Vandenabeele
Zwevegem: Bakkerij Sierens, Bakkerij Soens, De Drankstatie, De Toverfles, Doe het Zelf Caby, 
Faveere Schoenen- en lederwaren, Fietsen Henk Laverge, Finesse, Fotografie Bart Colson, 
Goldman Number One, Grafico, Jany Boetiek, Juweelontwerp Tine Vindevogel, Lingerie Romantica, Naaiatelier Nicoline, 
Naaiboetiek Nina, Nicolas & Virginie, Oriento, Patisserie Schoonooghe, Planckaert-Ottevaere, Slagerij Pascal, ’t Frietje, Wine in a 
Bottle

APOTHEOSE "JAAR VAN HET WOORD"
Vrijdag 11 december om 19 u. vindt de apotheose plaats van het "Jaar van het Woord" in het Gemeentepunt. 
Programma:
• performance door Peter Jacquemyn: contrabas, stem en Klaas Verpoest: digitale projectie 

en Sigrid Tanghe
• voorstelling door Eugène Delabie van "Het eerste mirakel van kindeke Jezus" van Dario Fo
• voordracht door de Zwevegemse jeugddichter Justine Ameye
Iedereen is van harte welkom.

Lessenreeksen sport
De sportdienst Zwevegem organiseert in het zwembad tal 
van lessenreeksen: pré- en postnatale zwemoefeningen, 
zwemlessen voor kinderen of volwassenen, 
zwemvervolmaking, aquajogging en aquaspinning. 

U kan steeds de website raadplegen www.zwevegem.
be of een kijkje nemen op de online webshop: https://
webshopzwevegem.recreatex.be/

Voor info en inschrijven kan u ook steeds terecht bij: 
Dienst Sport
056 76 58 00
sport@zwevegem.be

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

 Info
 Vrije Tijd/Cultuur
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 70
 cultuur@zwevegem.be 
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KERSTVAKANTIE IN ZICHT…
In de eerste week van de kerstvakantie zijn alle kinderen welkom vanaf maandag 21 december 2015 t.e.m. 
donderdag 24 december (halve dag tot 12u30). De tweede week van de kerstvakantie loopt van maandag 28 
december t.e.m. woensdag 30 december. 

GRABBELPAS EN PETOETER
Wil jij ook wel eens op wereldreis? Kom dan in 
de kerstvakantie naar grabbelpas of petoeter! 
Ontdek met je vrienden de verschillende 
landen en culturen van de wereld, verdiep je in 
de Afrikaanse en Oosterse keuken en knutsel 
je eigen wereldbol of kompas. Schrijf je nu in 
en ga mee op onze knotsgekke reis rond de 
wereld! 

ALGEMENE INFO
INSCHRIJVEN?
Vooraf inschrijven is voor zowel Grabbelpas 
als Petoeter verplicht. 
Vanaf donderdag 3 december 2015 om 19 
u. starten de online inschrijvingen.
https://webshopzwevegem.recreatex.be
Daarna kan je mama/papa tijdens de 
openingsuren van de dienst ‘vrije tijd’ bellen 
(056 76 59 95) of langskomen om een plaatsje 
voor jou te reserveren.

Grabbelpasinfo
WAAR?
Grabbelpas vindt plaats in de gebouwen 
van JC De Brug Ɩ Otegemstraat 236 l 8550 
Zwevegem.
VOOR WIE?
Ben jij tussen 5 en 12 jaar (2003 - 2010), 
dan is grabbelpas zeker iets voor jou.
In het vakantieoverzicht kan je terug vinden 
wat er speciaal voor jou en je leeftijdsgenoten 
georganiseerd wordt.

Petoeterinfo
WAAR?
Petoeter vindt plaats in het schooltje te 
Winckele Ɩ Sch. J. Vercruyssestraat 39 A. Ɩ 
8550 Zwevegem.
VOOR WIE?
Deze werking richt zich op peuters en kinderen 
uit de eerste, tweede en derde kleuterklas 
(°2013 -°2010).

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

 Info
 Vrije Tijd/Cultuur
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 70
 cultuur@zwevegem.be 
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Poëziewedstrijd  
‘Van spoorwegbedding tot poëziepad’
Ooit was spoorlijn 83 een vlotte spoorverbinding tussen Kortrijk en Amougies. Nu 
wordt op de voormalige spoorwegbedding, deel van het Guldensporenpad,  vooral 

gefietst en gewandeld: het deel tussen 
Avelgem en Zwevegem ligt bovendien 
ingebed in een prachtig stukje natuur. Langs 
dit gedeelte willen Marnixring ‘de Vlasschaard’ 
uit Avelgem, en de gemeentes Avelgem en 
Zwevegem een Poëziepad realiseren, van 
station Avelgem tot station Zwevegem. 

Het project loopt over een periode van 5 
jaar: van 2015 tot 2019. Jaarlijks worden 
2 gedichten langs het pad geplaatst: het 
winnende gedicht van de poëziewedstrijd 
en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks 
aangestelde curator.

Op 5 juli 2015 werden de eerste gedichten 
feestelijk onthuld. In 2016 worden 
opnieuw 2 gedichten geplaatst langs het 
Guldensporenpad. Het winnende gedicht 
van de poëziewedstrijd 2016 en een 
gelegenheidsgedicht van curator Joris Denoo.

Het thema van de poeziewedstrijd 2016 is “Sporen”. Gedichten moeten worden 
ingediend tegen 28 januari 2016.
Meer info over het thema van de poëziewedstrijd en het volledige reglement 2015-
2016 vind je op www.zwevegem.be/poeziepad.

Jeugdraad en gemeentebestuur 
voeren label in voor veilig fuiven
Op 28 september bekrachtigde de Zwevegemse 
gemeenteraad het voorstel van het schepencollege en 
de Jeugdraad om een label in te voeren voor veilige 
jeugdfuiven. Het zogenaamde Zafe-label biedt jongeren 
en ook ouders de zekerheid dat er bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de veiligheid en gezondheid van 
de fuifgangers. De meest opvallende onderdelen zijn 
een toegangsverbod voor amokmakers en een reeks 
maatregelen om alcoholmisbruik te voorkomen.

Ongeveer een jaar lang heeft een werkgroep van de 
Jeugdraad met de gemeente samengewerkt om een 
concept voor veilig fuiven uit te werken op maat van 
Zwevegem. Het is van het grootste belang dat jongeren 
zich op een veilige en verantwoorde manier kunnen 
uitleven in eigen gemeente. Het Zafe-label ondersteunt ook 
de jeugdverenigingen, die werken aan een positief imago 
voor hun fuiven.”

De grootste nieuwigheden zijn de toegangscontrole via 
e-ID, de mogelijkheid om amokmakers een fuifverbod op 
te leggen en een reeks afspraken om het alcoholverbruik 
te matigen. Specifiek voor Transfo komt er een afgesloten 
buitenzone, zodat rokers en andere fuifgangers niet over de 
hele site gaan zwerven.
Fuifgangers die zich bezondigen aan bijvoorbeeld 
vechtpartijen en vandalisme kunnen door de burgemeester 
op het matje worden geroepen en uiteindelijk een tijdelijk 
fuifverbod opgelegd krijgen. Dankzij de toegangscontrole 
via de elektronische identiteitskaart kan de organisator 
nagaan of een bezoeker al dan niet op de zwarte lijst staat. 
Wie op die lijst staat, komt er niet in.

Om alcoholmisbruik tegen te gaan, is het algemeen 
principe vastgelegd dat frisdranken nooit duurder mogen 
zijn dan alcoholhoudende dranken, maar vooral het 
gebruik van sterke dranken wordt ingeperkt. Zuivere 
sterke dranken zijn niet meer te krijgen op jeugdfuiven en 
voor de leeftijdscontrole en achter de cocktailbar worden 
volwassenen ingeschakeld, zodat de verleiding om ‘vals te 
spelen’ beperkt blijft. Wie de regels wil omzeilen en zelf zijn 
drank meebrengt, moet die inleveren. In beslag genomen 
dranken kunnen later door een meerderjarige worden 
opgehaald bij de Jeugddienst.

Fuif (veilig) met ons mee! 
Vergeet je identiteitskaart niet.

 Vrije Tijd/Jeugd
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 80
 jeugd@zwevegem.be
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SPORTELEN :  
Beweeg zoals je bent voor de 50+-ers :  
INITIATIEREEKS KRACHT EN LENIGHEID

In deze campagne 
wordt de nadruk 
gelegd op sporten 
voor de 50+-ers 
op eigen niveau, 
eigen tempo, 

eigen ritme… en op het belang van sociale contacten 
en plezierbeleving via sport. Er is immers herhaaldelijk 
aangetoond dat fysiek actief blijven een positieve 
invloed heeft op de levenskwaliteit ook op latere 
leeftijd.
Doe mee aan de initiatiereeks kracht en lenigheid in 
Sportpunt Zwevegem (5 lessen)
Van maandag 9 november tot en met maandag 7 
december 2015 kunnen senioren van 14 u. tot 15 u. 
deelnemen.
Deelname : gratis
Heb je interesse, schrijf je dan vlug in bij de dienst 
sport of de dienst welzijn.

 Vrije Tijd/Sport Burger en Welzijn/Welzijn
 Bekaertstraat 4 Blokkestraat 29b
 8550 Zwevegem 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00 Tel. 056 76 55 75
 sport@zwevegem.be welzijn@zwevegem.be

SLUITINGSDAGEN 
BIB, BBUS EN 
ZWEMBAD
NOVEMBER
Het zwembad zal gesloten zijn op:
• Zondag 1 november 2015: Allerheiligen
• Maandag 2 november 2015: Allerzielen
• Woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand

De bibliotheek en bbus zijn gesloten/rijden niet 
uit op:
• Maandag 2 november 2015: Allerzielen
• Woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand

DECEMBER
Het zwembad en de bibliotheek zullen gesloten 
zijn op:
• Van vrijdag 11 december 2015 t.e.m. zondag  

3 januari 2016 (Jaarlijks onderhoud zwembad)
• Donderdag 24 december 2015 (Kerstavond)
• Vrijdag 25 december 2015 (Kerstdag)
• Zaterdag 26 december 2015 (Tweede kerstdag)
• Donderdag 31 december 2015 (Oudejaarsavond)
• Vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaar)
• Zaterdag 2 januari 2016

De bbus rijdt niet uit van donderdag 24 december 
2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016 (jaarlijkse 
sluiting).
De balie Vrije Tijd in het Gemeentepunt en de 
sportdienst in het Sportpunt zijn gesloten van 
donderdag 24 december 2015 tot en met zondag  
31 januari 2016.

SEA MONSTER  
TIJDENS DE  
HERFSTVAKANTIE
SEA MONSTER
Maak je herfstvakantie nog leuker en kom naar het 
zwembad Sportpunt Zwevegem om te spelen op het 
Sea Monster.
Op volgende dagen kan dat tussen 14 u. en 16.30 u; :

•  Dinsdag 3 november – woensdag 4 november – 
donderdag 5 november – vrijdag 6 november

 Vrije Tijd/Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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zo 01.11.15
podium

Eer de haan kraait
zie za 31.10.15
Opgelet! om 18.30 u.

 
 

Groen- en bebloemingsactie – 
PRIJSUITREIKING
De Gemeentelijke Adviesraad voor groen en bebloeming en het 
Gemeentebestuur nodigen iedere deelnemer van de groen- en 
bebloemingsactie 2015 uit tot de plechtige prijsuitreiking op vrijdagavond 
8 januari 2016 om 19 u. in het gemeentelijk tenniscentrum, 
Bekaertstraat te Zwevegem.

 Publieke Ruimte – Dienst groen
 Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 57 00
 atd@zwevegem.be

vrij 30.10.15
voordracht

Overleven met de dood: de 
“vergeten” genocide
Marie Bamutese en Peter Verlinden 
getuigen over de moordende jacht op 
de Rwandese vluchtelingen in Congo/
Zaïre, de “vergeten” genocide.
Waar: Sportpunt 1, Bekaertstraat  4, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem 
i.s.m. Noord-Zuid adviesraad Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 41 58

za 31.10.15
podium

Eer de haan kraait
Slowakije, november 1944. Een klein 
dorp lijdt hard onder de repressie van 
de Duitse troepen. Als op een dag een 
Duitse soldaat doodgeschoten wordt, 
worden tien willekeurige burgers 
opgepakt en opgesloten in een kelder. 
Als de dader zich niet aanmeldt “eer 
de haan kraait”, zullen zij vermoord 
worden.
Uitvoerders: Toneelgezelschap 
Klakkeboem
Waar: Parochiaal Centrum Knokke, 
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://
klakkeboem.weebly.com/reserveren--
contact.html, http://eerdehaankraait.
strikingly.com
 
 

ma 02.11.15 
evenement

Herfstsamenzijn voor senioren
Wil je er even tussenuit? Kom dan naar 
ons Herfstsamenzijn voor senioren. We 
verwelkomen je vanaf 13.30 u. met 
koffie en een stukje taart. Wil je even 
proeven van volksspelen? Zin om een 
kaartje te leggen of een gezelschapsspel 
te spelen? Of wil je gewoon even 
genieten bij een biertje, koffie of 
frisdrank...
Waar: Zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 13.30 u. tot 17.30 u.
Prijs: 3 euro
Organisatie: Seniorenraad Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

 
ma 02.11.15

podium
Eer de haan kraait
zie za 31.10.15

Feest!
Feest van de 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. 

De Lenny’s brengen een tweemaal 1 uur 
durend Showprogramma met liedjes en 
melodietjes van vroeger en nu. Een gevarieerde show met Bert die liedjes zingt 
en met zijn vlugge vingers de leukste melodietjes uit zijn accordeon tovert! De 
muzikale begeleiding ligt in handen van Ruth op het keyboard. De showman en 
entertainer bij uitstek is Nico. Hij maakt de show compleet met gekende liedjes, 
grappen en grollen, typetjes en parodieën. 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 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 worden geen kaarten meer verkocht.
De toegangskaart kost 6 euro. 

 Dienst Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 b 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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di 03.11.15
podium

Eer de haan kraait
zie za 31.10.15

di 03.11.15 tot vrij 06.11.15
sport

Sea Monster te water
Herfstvakantie = plonsvakantie. Geniet 
van een namiddag onvergetelijk drijf-, 
spring-, sluip-, splash - en klimplezier. 
Waar: Zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 16.30 u.  
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: http://www.
zwevegem.be/producten/atlantis-
langste-opblaasbaar-spelobject
 

woe 04.11.15 
evenement

Kaarting Senioren Kappaert
Kampioenviering met etentje, daarna 
kaarting.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat  39, 
Zwevegem
Wanneer: van 11.30 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

woe 04.11.15
podium

Eer de haan kraait
zie za 31.10.15

  
woe 04.11.15 tot zo 20.12.2015

tentoonstelling
Jan Fabre "30 Years / 7 Rooms"
Jan Fabre bouwt in Deweer Gallery 7 
thematische kamers doorheen de hele 

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 20 november (periode 22 december 
tot 23 februari 2016).

Volgende verschijningsdata: 22 december 2015.

Zwevegem Hartveilig
Neem deel aan de gratis opleiding reanimeren en defibrilleren, die we 
in elke deelgemeente dit najaar organiseren.

Iedere deelgemeente heeft een automatische externe defibrillator (AED). Een 
AED is een draagbaar toestel dat een persoon met een hartstilstand op een 
geautomatiseerde manier een schok toedient, wat de kans op overleven tot 
70% doet stijgen. Je krijgt mondeling de informatie die je nodig hebt om het 
te gaan gebruiken, maar de AED beslist zelf na analyse of een stroomstoot 
(defibrillatie) kan helpen. Je vindt de toestellen aan OC De Spoele (Otegem), 
OC Den Tap (Moen), OC Malpertus (Heestert), OC Ter Streye (Sint-Denijs) en 
het Sportpunt (Zwembad) Zwevegem.
In het najaar organiseert het Gemeentebestuur in samenwerking met het Rode 
Kruis Zwevegem volgende opleidingen over het gebruik van de automatische 
externe defibrillator: 
• Zaterdag 14 november 2015 van 9 u. tot 12 u. in OC Malpertus Heestert.
•  Zaterdag 28 november 2015 van 9 u. tot 12 u. in het lokaal van het Rode 

Kruis, Ommegangstraat 55, Zwevegem.
Inschrijven voor één van deze sessies kan via welzijn@zwevegem.be of via tel. 
056 76 55 75.

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

galerie. Een unieke kijk -van de vroegste 
obejecten, tekeningen en installaties tot 
de meest recente en nieuwe werken- 
op het oeuvre van één van de meest 
belangrijke kunstenaars van onze tijd.
Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat  
6A, Otegem
Wanneer: open woe tot zo van 14 u. tot 
18 u.
Info & reservatie: www.deweergallery.
com

 
 
vrij 06.11.15

podium
Eer de haan kraait
zie za 31.10.15

 
 
vrij 06.11.15

evenement
Kweetetkwis
Zie kader p. 37

vrij 06.11.15
voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
Zie kader p. 39

 

 
za  07.11.15

podium
Eer de haan kraait
zie za 31.10.15

http://www.uitdatabank.be
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za 07.11.15 en zo 08.11.15
tentoonstelling

58ste Vogelshow Zwevegem
253 individuele titels, prachtige 
natuurprijzen, ideale showruimte, 
doorlopende verkoopstand. Inkorven 
donderdag 5 november van 16u tot 
21u, uitkorven zondag 8 november na 
prijsuitdeling om 16u.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: za van 9 u. tot 20 u., zo van 
9 u. tot 16 u.
Prijs: gratis 
Organisatie: Zang & Kleur Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 79 15
 
 

za 07.11.15
uitgaan

Woeps Boem
Jaarlijkse fuif georganiseerd door Chiro 
Heestert.
Waar: OC Malpertus, Gauwelstraat, 
Heestert
Wanneer: vanaf 19 u.
Prijs: VVK 3 euro, ADD 5 euro 
Organisatie: Chiro Heestert
Info & reservatie: facebook/woepsboem

 

VILLANELLA & JANNE DESMET
“Hier waak ik”
ZATERDAG 5 DECEMBER 2015 – 20 u.
THEATERCENTRUM, OTEGEMSTRAAT 18A, 
ZWEVEGEM

Een hilarische en hartverscheurende voorstelling 
over diefstal.
Een inbraak bij Janne Desmet leidt tot geestige 
verhalen en pijnlijke conclusies. Op zoek naar 
de dief fileert ze haar jeugd in Zwevegem, foute 
schooljuffen, Vlaanderens angst voor de stad en 
het verschil tussen ASO, TSO en BSO.
“Hier waak ik” is de nieuwe solovoorstelling van straffe actrice en komisch 
talent Janne Desmet. Diefstal loopt als een rode draad door Jannes leven. 
Genoeg voor oprechte verontwaardiging en geestige verhalen die ieders hart 
stelen. Rasverteller Johan Petit en kunstenaar Bruno Herzeele begeleidden 
Janne bij het maken van deze grappige en schurende voorstelling over diefstal. 
Productie: Villanella.

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 

© Sven van Baarle

NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE
AFDELING MOEN – ZWEVEGEM CENTRUM
WIJ HERDENKEN ONZE HELDEN W.O.I en II
OP 11 NOVEMBER 2015

Beste leden van onze N.S.B Afdeling MOEN/ZWEVEGEM CENTRUM.  Bij deze nodigen wij U beleefd uit tot de JAARLIJKSE 
HERDENKING. Dit jaar werd een programma voorzien te Zwevegem Centrum en te Moen.

PROGRAMMA
TE ZWEVEGEM CENTRUM: TE MOEN:
- 9u15: Verzamelen leden, bestuur - 11u00: Kerkelijke Dienst
 en Harmonie (de gilde)   Orgel en Voorlezer teksten
- 9u30: Vertrek naar Monument - 11u30: Monument:
- 9u40: Aan Monument:  - hijsen nationale driekleur
 - te velde  - te velde
 - bloemenhulde  - bloemenhulde
 (gemeente en NSB)  - spreekbeurt door de heer
 - Last Post    Frans Goossens, Voorzitter
 - spreekbeurt  - Last Post
 - Europese hymme - 11u45: Drink in het lokaal (NSB)
 - Belgisch Volkslied
-10u15: Vertrek bestuur en leden - 12u15: Vertrek naar Balladehof
 naar Moen.

TEGEN 13u00 STIPT WORDEN WE VERWACHT VOOR HET BANKET IN HET BALLADHOF (receptie aangeboden door de 
gemeente).
Namens het bestuur NSB Moen/Zwevegem Centrum:

Werner Depraetere Frans Goossens,
Secretaris Voorzitter
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KERSTCONCERT 2015
ZATERDAG 12 DECEMBER 2015 - 20 u.
SINT-AMANDUSKERK ZWEVEGEM

Programma:
Uit  L’Enfance du Christ Hector Berlioz
 La fuite en Egypte Ouverture
  Adieux des bergers à la Sainte Famille (koor)
  Le repos de la Sainte Famille (tenor en koor )
 Slotkoor O mon âme (tenor en koor)

 4de pianoconcerto Ludwig Van Beethoven
 Soliste Yanna Penson

 7de Symphonie Ludwig Van Beethoven

Uitvoerders:
La Chapelle Sauvage
Koor Crescendo
Yanna Penson - piano
Denzil Delaere – tenor

Leiding: Karel De Wilde

Genummerde kaarten: 15 euro, pashouders 14 euro, beneden 18 jaar 7 euro

Reservatie: Herwig Bouckaert- tel. 056 21 65 68 of door overschrijving vóór 
10 december op rekening  BE17 9790 8461 4721 van Azymuth met vermelding 
Kerstconcert en aantal kaarten.

Organisatie: Azymuth Zwevegemse Concertvereniging m.m.v. 
Gemeentebestuur en Gemeenschapscentrum. Met de financiële steun van de 
NV Bekaert SA.

Na het concert bieden we u graag een receptie aan waarop u van harte wordt 
uitgenodigd.

za 07.11.15
uitgaan

Beurscraspi
Fuif georganiseerd door de Aspi’s van 
Chiro Zwevegem.
Waar: Fuifzaal Transfo, Transfostraat, 
Zwevegeù
Wanneer: vanaf 20 u.
Prijs: VVK 4 euro, ADD 6 euro 
Organisatie: Aspi’s Chiro Zwevegem
Info & reservatie: www.chirozwevegem.
be

 
woe 11.11.15

sport
Belgisch kampioenschap 
waterballet 
Combo miniemen, kadetten, junioren en 
masters.
Waar: Sportpunt 2, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 9 u. tot 16 u.
Organisatie: SKF Flamingo’s Zwevegem
Info & reservatie: www.
synchroflamingo.be

vrij 13.11.15 
podium

Arme Cyrano (Cyrano de Bergerac)

Tragikomedie van Edmond Rostand. 
Regie: Dirk Crommelinck.
Cyrano de Bergerac. Vechtjas. Nam het 
ooit in zijn eentje op tegen wel 100 
man. Zo wordt verteld. En won! Dichtte 
schermend, en passant, een sonnet. 
Want Cyrano is ook een liefhebber van 
het woord. Hartstochtelijk dichter. Ook 
hartstochtelijk trouwens in zijn liefde 
voor zijn wondermooie nichtje Roxane. 

Althans in zijn binnenste, want zijn 
liefde openlijk verkondigen, durft hij 
niet.
Uitvoerders: Zwevegems Teater
Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro, leden Opendoek, 65+ en 
studenten 8 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be, www.
zwevegemsteater.be

 
 
za 14.11.15

cursus
Zwevegem Hart-Veilig: gratis 
opleiding reanimeren en 
defibrilleren
Zie kader p. 33

za 14.11.15 
podium

Arme Cyrano (Cyrano de Bergerac)
zie vrij 13.11.15

 
 
za 14.11.15

tweedehandsbeurs
21e tweedehandsbeurs van 
speelgoed
21ste tweedehandsbeurs van speelgoed, 
fietsen, computerspelletjes,... Indien 
je zelf speelgoed wenst te verkopen 
vraag je vooraf een verkoopnummer 
aan bij voorkeur via e-mail bij 
verkoop@2ehandsbeurskappaert.be 
of tel 0495 84 28 93. De verkopers 
zelf moeten niet aanwezig zijn. 
Het speelgoed kan binnengebracht 
worden op vrijdag 13/11 van 17 u. 
tot  21 u. Een deel van de winst wordt 
geschonken aan het goede doel.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Prijs: gratis
Organisatie: 2ehandsbeurskappaert
Info & reservatie: 
verkoop@2ehandsbeurskappaert.be

 
 
za 14.11.15

muziek
Nightbird Trio
Zie kader p. 36
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NIGHTBIRD TRIO
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015 - 20 u.
SINT-DIONYSIUSKERK SINT-DENIJS

De betoverende muziek van Armand Coeck, zwoele tango’s uit Buenos Aires en 
spectaculaire cello solo’s op gekende Vlaamse volksliederen beloven alvast een 
rijkgevulde concertavond. De pers lauwerde gitaristen Joris D’Haene en Miche-
line Dumortier voor hun bijzonder geraffineerd samenspel aan de zijde van 
cellist Wouter Vercruysse. Deze laatste verkent de grenzen van de cellotechniek 
in zijn composities en weet de harten van de mensen te ontroeren met fijnbes-
naarde lyrische klanken.
Sfeervolle receptie achteraf

Programma:
Armand Coeck, Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla
Maximo Diego Pujol, Johannes Ockeghem
Camille Saint-Saëns en François Couperin

Uitvoerders:
Joris D’Haene: gitaar
Micheline Dumortier: gitaar
Wouter Vercruysse: cello

Kaarten: VVK 12 euro, gratis tot 20 jaar (mits reserveren), ADD 14,00 euro

Reservatie: Herwig Bouckaert, tel 056 21 65 68 of door overschrijving vóór 
10 november op rekeningnummer BE17 9790 8461 4721 van Azymuth met 
vermelding ‘Nightbird trio’ en aantal kaarten.

Organisatie: Azymuth Zwevegemse Concertvereniging m.m.v. Davidsfonds 
Sint-Denijs.

ma 16.11.15
cursus

Wenskaarten zelf maken in 3-D, 
leuk en niet moeilijk
Een uitzonderlijke, leuke en niet 
moeilijke knutselactiviteit.
Waar: Zaal de Windroos, Hendrik 
Consciensestraat 1, Zwevegem
Wanneer: om 19 u.
Prijs: 4 euro, niet leden 5 euro
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 0494 92 65 28

di 17.11.15 
podium

Arme Cyrano (Cyrano de Bergerac)
zie vrij 13.11.15

di 17.11.15
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 van harte 
welkom. 
Waar: Zaal 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
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woe 18.11.15
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: Zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19
 
 
vrij 20.11.15 

podium
Arme Cyrano (Cyrano de Bergerac)
zie vrij 13.11.15

vrij 20.11.15
voordracht

Fotografe Bieke Depoorter
Lezing door fotografe Bieke Depoorter - 
associated member Magnum Photos.
Waar: OC De Spoele, Scheldestraat 14A, 
Otegem
Wanneer: om 20 u.
Organisatie: DavidsfondsOtegem
Info & reservatie: http://www.
davidsfonds.be/activity/division/
activitydetail.phtml?id=40683

vrij 20.11.15
muziek

BLINDMAN - 32 FOOT - The Organ 
of Bach
Zie kader p. 36

za 21.11.15 
podium

Arme Cyrano (Cyrano de Bergerac)
zie vrij 13.11.15

za 21.11.15
muziek

optreden countryzanger Silver
Optreden van de fantastische 
countryzanger “Silver”. Country in hart 
en nieren.
Waar: Zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 0494 92 65 28

zo 22.11.15
degustatie

Het Koffiemoment - Oxfam 
Wereldwinkel Zwevegem
Koffie is meer dan louter een grondstof. 
Voor kleinschalige boeren in het 
Zuiden is de productie van koffie een 
manier om uit de armoede te geraken 
of in sommige gevallen zelfs een 
alternatief voor gewapende strijd. Voor 
consumenten in het Noorden vormt 
koffie een ochtendlijke nood, een 
rustmoment in hectische tijden of een 
bakje troost op troosteloze dagen.
Waar: Coördinatiecentrum Ubuntu, 
Blokkestraat 29A, Zwevegem
Wanneer: om 15 u.
Prijs: 2 euro
Organisatie: Oxfam Wereldwinkel 
Zwevegem
Info & reservatie: 0474  87 38 88
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woe 25.11.15 
podium

Arme Cyrano (Cyrano de Bergerac)
zie vrij 13.11.15

 
vrij 27.11.15 

podium
Arme Cyrano (Cyrano de Bergerac)
zie vrij 13.11.15

 
vrij 27.11.15 en za 28.11.15 

sport
Internationale race telegeleide 
wagens
Miniatuur Racing Club Zwevegem 
richt jaarlijks een internationale 
open wedstrijd in. Tijdens deze 
wedstrijddagen kan u kennismaken met 
deze supersnelle wagentjes.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat  39, 
Zwevegem

Wanneer: vrij van 8.30 u. tot 18.30 u., 
za van 7.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Miniatuur Racing Club 
Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be, http://
www.mrcz.be
 
za 28.11.15

podium
Bert Gabriels - “Van mij mag het”
Stand-up avond met Bert Gabriëls en 
zijn nieuwste show “Van mij mag het” 
(90 min.).
Waar: Gemeentelijk theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: VVK 12 euro, ADD 15 euro
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 90 02, 056 75 
60 25, vanhessche@msn.com

za 28.11.15
cursus

Zwevegem Hart-Veilig: gratis 
opleiding reanimeren en 
defibrilleren
Zie kader p. 33

 
woe 02.12.15

evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de maand.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat  39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48
 
vrij 04.12.15

voordracht
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
Zie kader p. 39

za 05.12.15
podium

Villanella & Janne Desmet - "Hier 
waak ik"
Zie kader p. 34

 
za 12.12.15

podium
Kerstconcert 2015
Zie kader p. 35

di 15.12.15
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 van harte 
welkom.
Waar: Zaal 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
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Sinterklaasfeest Sint-Denijs  
op 14 november 2015
Op zaterdag 14 november vindt het jaarlijkse Sinterklaasfeest plaats 
in het OC Ter Streye, Rodewilgenstraat te Sint-Denijs.

Om 13.30 u. landt de Sint met zijn helikopter op de Dries om vandaar in stoet 
naar het OC te trekken. Na de “Grote Toverpietshow” (inkom gratis) worden de 
kinderen bij de Sint geroepen en krijgen ze een mooi verrassingspakket.
Deelname in de kosten: 8 euro perkind te storten op rekening BE55 6528 1729 
8844 van het Sinterklaasfeestcomité Sint-Denijs.
Inschrijven en info op www.sintsintdenijs.be

Voorleesuurtje voor kleuters in de bib

Ben jij tussen 3 en 6 jaar? Kom dan elke eerste vrijdag van de maand naar de bib en ontdek ons 
voorleesuurtje van 15.45u tot 16.30u

Voor alle kleuters die houden van verhalen

Op 6 november 2015 — Heksjes
Ken jij Hennie de heks, Lotje, heksje Mimi en Belladonna? 
Dan hou je vast van deze vrolijke heksen met hun grappige 
toverkunsten? Zet je toverhoed maar op en kom op 6 
november naar de letterdief!
 
Op 4 december 2015 — Sinterklaasje
Op 5 december komt de Sint! Maar wist je dat de Sint het hele 
jaar door avonturen beleeft? Op 4 december kom je in de bib 
alles te weten over de avonturen van de Sint en zijn pieten.

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

woe 16.12.15
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: Zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19

za 26.12.15
evenement

Kerstfeest Charity for flandes
Charity for flandes nodigt u uit op haar 
jaarlijks kerstfeest! Een samenwerking 
met de gemeente Zwevegem. Ook de 
Kerstman komt langs met een verrassing 
en kadootje voor de kinderen!
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: om 16 u.
Prijs: 7,50 euro, kinderen 5 euro
Organisatie: charity for flandes
Info & reservatie: info@
charityforflandes.be, secretaris@
charityforflandes.be, http://
charityforflandes.be/
 

BINNENKORT
woe 06.01.16 
Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 08.01.16
Prijsuitreiking Bebloemingsactie 2015
Info & reservatie: atd@zwevegem.be

za 09.01.16
Feest van de 60+ers
Info & reservatie: welzijn@zwevegem.
be

vrij 29.01.16 tot vrij 12.02.16
“Echtelijke illusies” door Zwevegems 
Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be, www.
zwevegemsteater.be



BEVERGEM@ZWEVEGEM
ZOEK IN BEVERGEM EN WIN WAARDEBONNEN

Wedstrijdreglement
• Ga naar de plaats van onderstaande foto’s en maak een foto van de locatie (een selfie mag ook).
• Los de vragen op in volgorde van de ingezonden foto’s alsook de schiftingsvraag. 
• Stuur alles door met je naam en adres naar cultuur@zwevegem.be vóór 31 december 2015.
• Er zijn 3 waardebonnen van 200 euro te winnen voor een verblijf naar keuze in een Zwevegemse B&B: De Deugdzonde 

(www.deugdzonde.be), Ovaertine (www.ovaertine.be) of PassaDia (www.passadia.be) en aankoopbonnen ter waarde van 
50 euro voor verbruik bij de lokale handelaars.

• De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 
        © De Wereldvrede

        © De Wereldvrede

        © De Wereldvrede

Schiftingsvraag: geef het aantal juiste inzendingen: …………

BEVERGEM OP GROOT SCHERM
WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015 In het OC van Sint-Denijs
Slotfeeste
Programma:
18u30: ’t spel begint te zes’nalf
19u00: Drink`n an nelft vande preis
 Bevergemse vaorpla & achterpla van ‘t zwijn
 ’t meziek spilt ‘n irrelke
 Voorstelling Bevergem wandel- en fietsroute
20u00 – 20u15: Oez’n Burmeester goa wa zegg’n
 Op de foto met Claude (onder voorbehoud)
21u15: me goan olteupe keik’n noar Bevergem.
Een organisatie van Weldre en het gemeentebestuur Zwevegem.

WANDELEN IN BEVERGEM
Om de reeks zelf te kunnen beleven langs enkele belangrijke opnamelocaties werden 2 wandelroutes uitgestippeld van elk 
ongeveer 9 km: één in Sint-Denijs en één in Kooigem.
De routes en opnamelocaties kunnen gedownload worden via de gratis app:
• Sint-Denijs: http://west-vlinderen.be/routes/detail/9szpqm
• Kooigem: http://west-vlinderen.be/routes/detail/huqvjv 

Deze locatie bevindt zich in Zwevegem.
Wat was de functie van de site waar dit gebouw 
zich bevindt? 

Deze locatie bevindt zich in Sint-Denijs. 
Welke club heeft hier zijn lokaal?

Deze locatie bevindt zich in Heestert.
Wat is er bijzonder aan dit kerkhof?






