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Onze begraafplaatsen
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Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

Gemeentepunt
Gemeentelijke– en 
OCMW-dienstverlening 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 burgerzaken en  woon- en 
leefomgeving en politie ook open op
Di.:  van 16.30 u. tot 19 u.
Za.:  van 9 u. tot 11 u.
Opgelet: Woon en leefomgeving enkel op 
afspraak
Gemeente- en OCMW- diensten gesloten, 
zie p. 6

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 

nieuw Rittenschema 

Schooljaar
GSM 0498 17 77 71

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

Recyclagepark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 13 u. tot 18 u.  
zaterdag van 9 u. tot 16 u.  
Aandienen met afval tot 15 minuten voor 
sluitingstijd.

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

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

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

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

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 056 70 07 35
Otegem: 056 68 78 88
Heestert, Moen, Sint-Denijs: 056 64 75 20

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

Apothekers
0903 99 000
www.geowacht.be
www.apotheek.be

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

Werkpunt/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
Tel. 056 76 56 50
Open op woe., van 9 u. tot 12.30 u. en van 
13.30 u. tot 16.30 u., anders op afspraak

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: 10 u. – 
11.45 u.

Otegem: Ontmoetingscentrum De Spoele
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10 u. – 
11.45 u.

Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter 
Streye, Rodewilgenstraat 2, elke donderdag: 
10 u. – 11.45 u. 
Geen zitdagen in juli en augustus in de 
deelgemeenten Heestert, Moen, Otegem en 
Sint-Denijs

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen
Elke eerste dinsdag van de maand, e.v. is 
op di. 6 december, van 9 u. tot 11 u.

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

Tijdens schooljaar*
maandag: 17.45 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 19.30 u.
  19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
vrijdag:  07.45 u. - 08.30 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
zaterdag:  14.00 u. - 16.45 u.
zondag:    9.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties  
West-Vlaanderen*
maandag:  14.00 u. - 18 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 19.30 u.
 19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 20.30 u.
vrijdag:  14.00 u. - 20.30 u.
zaterdag: 14.00 u. - 16.45 u.
zondag:   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 OCMW-diensten 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  
20 december 2016 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen vrijdag 18 november 2016 – informatie@zwevegem.be

Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem • Tweemaandelijks infomagazine
info@zwevegem.be • www.zwevegem.be
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Gemeente- en OCMW- diensten 
gesloten

Aanpassing blauwe zone

Begraafplaatsen

Kerstvakantie in zicht

17

26

Beste inwoner, 

Na een mooie, zonnige en kurkdroge nazomer staan we bijna voor de 
winterdeur.  November is de herdenkingsmaand bij uitstek (Allerheiligen, 
Wapenstilstand,enz…).
De laatste decennia zijn de Vlaamse begraafplaatsen geëvolueerd van eerder 
grijze steenmassa’s tot aangenamere parkbegraafplaatsen. Ook in Zwevegem 
werden de voorbije jaren veel inspanningen geleverd om de begraafplaatsen 
aantrekkelijker te maken. 
Bij iedere ontruiming van een deel van een begraafplaats wordt nagedacht hoe 
we die ruimte opnieuw vorm en inhoud kunnen geven. In het  meerjarenplan 
2014-2019 werden de toekomstperspectieven en noden geschetst op vlak van 
het begraven op alle deelgemeenten. Zo werden de laatste jaren meer en meer 
urnenvelden aangelegd. 
Het bestuur besliste bijgevolg om in het Lettenhofpark te Knokke een nieuwe 
parkbegraafplaats te integreren. De detailplannen zijn in voorbereiding.  
Het gemeentebestuur besliste tevens om in het Lettenhofpark een centrale 
begraafplaats te integreren voor de deelgemeente Zwevegem.  
Door de nieuwe Vlaamse wetgeving op het gebruik van sproeistoffen op 
openbaar domein is ook uw gemeentebestuur verplicht om de begraafplaatsen te 
beheren op een ecologische manier, dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen. 
Dit is geen eenvoudige klus. Met de nodige creativiteit hebben de Groendienst 
en de Wegendienst de handen in elkaar geslagen om de inrichting en het 
onderhoud van de  begraafplaatsen nog meer dan voorheen om te vormen. 
Na een proefperiode in Heestert en Moen wordt nu verder gewerkt aan een 
algemene vergroening van al de begraafplaatsen. Aangezien we niet meer 
mogen sproeien met herbiciden kiezen we voor bodembedekking met lage 
beplanting, vaste planten, bomen en heesters. Ook een deel van de paden 
worden daarbij omgevormd tot gazonpaden. De reacties van de bevolking zijn 
doorgaans zeer positief. 
Recent werden de begraafplaatsen in geheel Vlaanderen neutraal beoordeeld 
op het onderhoud en het groenbeheer. Daarbij werden de inspanningen van 
onze gemeentediensten opgemerkt en bekwam Zwevegem een score van 10/10. 
Deze screening gebeurde op basis van het onderhoud van de hagen, graszones, 
parkaanleg, algemene netheid en afwezigheid van onkruid. 
Dit is een terechte waardering voor de geleverde inspanningen 
door de bevoegde schepenen en hun diensten.
Laten we allen samen die inspanningen verder zetten want 
goed onderhouden en groen ogende begraafplaatsen 
scheppen rust en verzachten het leed van haar bezoekers.

Marc Doutreluingne
Burgemeester
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1ste Dorpsraad gestart
Op zondag 25 september is in het ontmoetingscentrum de Spoele tijdens een gezellige ontbijtvergadering het startschot 
gegeven voor een totaal nieuw gebeuren in Zwevegem: de start van een Dorpsraad in en voor Otegem. 

De dorpsraad is een actiepunt van het meerjarenplan waarmee de participatie van de inwoners enerzijds moet kunnen 
verhoogd worden, maar tegelijk ook waarmee het belang van de deelgemeente benadrukt wordt. 
Het is ook de bedoeling van het bestuur hiermee ook tegelijk spontaan en gestructureerd informatie, input en participatie 
te bekomen op het vlak van het beleid, op het niveau van de deelgemeente.

Het beleid start met Otegem, om dan later te groeien naar 2,3, 4 en 5….
De deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen en Sint-Denijs worden zeker niet vergeten. Het is de bedoeling om, 
eenmaal het concept goed opgestart is in Otegem, ook in de andere deelgemeenten een dorpsraad op te richten. 
Heel Zwevegem duimt dus voor de Dorpsraad Otegem en kijkt al uit naar hun eerste voorstellen. 

De Dorpsraad behandelt alle domeinen, maar enkel op het vlak van het niveau van de deelgemeente. De dorpsraad is 
geen klachtenbank of ombudsdienst. De Dorpsraad mag niet ontaarden in een politiek orgaan, geen satteliet van het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

Wat is de Dorpsraad dan wel? 
Het is een kern van geïnteresseerde en gemotiveerde inwoners, begaan met de optimale leefbaarheid en de toekomst 
van de deelgemeente die samen een spreekbuis en denkplatform vormen om voorstellen, bezorgdheden of vragen van 
plaatselijk algemeen belang richten tot het College, Gemeenteraad.
In geval van grote projecten is de dorpsraad ook een consultatie en adviesorgaan. 

Wie door omstandigheden niet kon aanwezig zijn op de start-ontbijtvergadering en interesse heeft in de dorpsraad is 
welkom op de eerste dorpsraad van 17 november a.s., om 19.30 u; in De Spoele, Otegem
Graag inschrijven voor 15 november via informatie@zwevegem.be. Op de agenda: evaluatie 
startvergadering; top 5 van aangebrachte ideeën, toptaken; ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 
en kiezen van voorzitter en secretaris dorpsraad.

Communicatie
Blokkestraat 29
informatie@zwevegem.be
056 76 55 40



Burgerlijke stand
GEBOORTEN
04/07 Mahla Salma, d.v. Farid en Arbi Hasnae (O)
04/07 Notebaert Remi, z.v. Xavier en Blomme Valerie (Z)
05/07 Vanhee Leon, z.v. Bram en Claeys Sarah (Z)
07/07 Avet Holvoet Nathan, z.v. Avet Dimitri en Holvoet Annelies (Z)
08/07 Vandevyver Ellie, d.v. Kevin en Deryckere Sieska (Z)
08/07 Meheus Emiel, z.v. Roy en Catteuw Fienelotte (S)
11/07 Van Parijs Noor, d.v. David en Peelaers Annelies (Z)
11/07 Bossu Léon, z.v. Alexander en Van den Broucke Fleur (Z)
13/07 Demuynck Jolene, d.v. Dominique en Pauwels Evelien (Z)
14/07 Dewulf Reno, z.v. Martin en Chaiyakhot Sirikan (Z)
15/07 Lebbe Jara, d.v. Randi en Vanoverberghe Mieke (Z)
16/07 Verbeure Jasper, z.v. Davy en Boliau Debby (Z)
18/07 Malfait Hatse Simon, z.v. Malfait Tom en Hatse Sofie (Z)
20/07 De Buck Bas, z.v. Yarrith en Poppe Aurelie (Z)
22/07 Commeyne Lucas, z.v. Commeyne Yorka (M)
22/07 Merkac Alex, z.v. Steven en Wiechecka Dorota (Z)
24/07 Vanderheeren Emma, d.v. Angelo en Verheye Eline (Z)
25/07 Vandecasteele Baptiste, z.v. Bart en Verhamme Els (Z)
26/07 Demeester Toon, z.v. Steven en Daenens Evy (M)
27/07  Coucke Braillon Lavinia, d.v. Coucke Bart  

en Braillon Vanessa (Z)
28/07 Vandenberghe Juline, d.v. Bryan en Coulembier Laure (Z)
29/07 Steeland Mailo, z.v. Hendrik en Mestdagh Noortje (Z)
07/08 Vermael Maud, d.v. Thijs en Glabeke Elke (H)
08/08 Dejonghe Camille, d.v. Tom en Berteel Julie (Z)
09/08 Vanmarcke Ella, d.v. Jens en Maes Xena (Z)
10/08 Van de Velde Linde, d.v. Tijl en Callens Ellen (H)
11/08  Dejonckere Lefebvre Loucia, d.v. Dejonckere Remy  

en Lefebvre Ophélie (S)
11/08 Deleersnyder Liam, z.v. Andy en Devos Aline (Z)
11/08 Huyghe Jack, z.v. Mattijs en Van Cleven Joke (Z)
13/08 Leroy Alix, d.v. Laurent en Vandenbogaerde Olivia (H)
13/08 Depraetere Imilio, z.v. Jhanathan en Vanassche Isabelle (Z)
14/08 Moreels Jayden, z.v. Olivier en Snauwaert Cassandra (H)
15/08 Castelain Fleur, d.v. Andy en Rommens Petra (M)
16/08 Vancauwenberghe Kjell, z.v. Tom en Kinds Olga (Z)
18/08 Decoo Mila, d.v. Steven en Dewulf Joke (M)
19/08 Mariën Finn, z.v. Tino en Vandendriessche Vicky (H)
19/08 Sileghem Linde, d.v. Felix en Boerhave Hermien (Z)
19/08 Laevens Milo, z.v. Bram en Vanneste Annelien (H)
19/08 Halsberghe Caro, d.v. Charles en Fonteyne Jolien (Z)
24/08 Hostyn Kiyara, d.v. Bjorn en Terryn Gloria (S)
25/08 Van Overmeire Nellie, d.v. Philippe en Van Dorpe Debby (Z)
26/08 Pottier Renée, d.v. Tom en Decandt Kim (Z)
29/08 Verdonck Jack, z.v. Tom en Vanherpe Kim (H)
29/08 Vandenbulcke Arthur, z.v. Kurt en Catry Sandrien (Z)
30/08 Vermoere Loes, d.v. Stijn en Hanssens Annelien (Z)
31/08 Vanden Berghe Babette, d.v. Wouter en Derveaux Ophèlie (M)
06/09 Colpaert Ritzen Mauro, z.v. Colpaert Peter en Ritzen Roline (S)
06/09 Depraetere Kas, z.v. Jielke en Ovaere Wendy (Z)
06/09 Dewaele Lucas, z.v. Tim en Declercq Eveline (O)
07/09 Depraetere Elise, d.v. Arne en Busschaert Wendy (O)
08/09 Verrue Lander, z.v. Dries en De Witte Sofie (Z)
09/09 De Leeuw Nanou, d.v. Tim en Vercammen Kim (M)
10/09 Vrient Jatse, z.v. Dirk en Leterme Nele (S)
10/09 Vanhoutte Wolf, z.v. Tom en Depetter Leentje (O)
13/09 Algoet Marie, d.v. Sil en Degezelle Shirley (Z)
13/09 Defever Gisèle, d.v. Sahib en Beeuwsaert Jamie (Z)
13/09 Verbrugge Bas, z.v. Klaas en Arryn Saalien (Z)
15/09 Bohijn Otis, z.v. Dieter en Cottyn Fien (Z)
16/09 Van Doorn Rafa, z.v. Tom en Byttebier Sarah (Z)
16/09 Deldaele Léon, z.v. Jochen en Deprez Stephanie (Z)
17/09 Preneel Emma, d.v. Kenneth en Saelens Justine (Z)
18/09 Deknudt Basile, z.v. Jonathan en Carpentier  Manon (Z)
18/09 Verschueren Lauren, d.v. Jonathan en Verpoest Sofie (M)
20/09 Taelman Hélène, d.v. Stijn en Windels Fien (Z)
22/09 Vlaemynck Estée, d.v. Niels en Cottyn Nevine (Z)
23/09 Baert Laure, d.v. Frederick en Dewaele Fien (Z)
25/09 Vangheluwe Oscar, z.v. David en Verleyen Angelique (Z)
25/09 Ameye Noémie, d.v. Alexis en Dewitte Lieselot (Z)
25/09 Vandamme Daniel, z.v. Pieter-Jan en Simoen Joke (Z)
26/09 Debaere Warre, z.v. Bart en Holvoet Stephanie (H)
26/09 Grzesiak Jake, z.v. Andy en Hombecq Prisillia (Z)
27/09 Vandemeulebroecke Jules, z.v. Benoit en Claerhout Sofie (Z)
28/09 Reynaert Wout, z.v. Pieter en Ottevaere Melissa (M)
29/09 D’Haenens Korneel, z.v. Bram en Naert Veerle (Z)

OVERLIJDENS
17/07 Verschelde Augusta (76j.), wed. Depraetere Werner (Z)
20/07 Vandoorne Adrienne (95j.), wed. Vergote Roger (H)
21/07 Ostyn Karel (86j.), ongehuwd (H)
22/07 Vanbrabandt Marietta (90j.), wed. Christiaens Roger (Z)
23/07 Sablain Roger (88j.), echtg. Vandeputte Marie Louise (Z)
24/07 Vervaeke Julia (96j.), wed. Goemaere Marcel (Z)
26/07 Vanwyngene Rosa (88j.), wed. D’haeye Eric (H)
29/07 Reeuws Maria (94j.), wed. Verbeke Henri (Z)
30/07 Buyssens Nazère (81j.), echtg. ’t Kindt Rosane (M)
04/08 Weedaeghe Adrienne (87j.), wed. Callens Lucien (H)
05/08 Bovijn Rafaël (77j.), wed. Dewijn Luitgardis (H)
06/08 Huys Mireille (86j.), wed. Vandevelde René (Z)
10/08 Glorieux Thérèse (71j.), echtg. Vanhuysse Bernard (S)
11/08 Callens Roger (79j.), wed. Coppens Maria (Z)
12/08 Matton André (95j.), wed. Van de Ginste Paula (Z)
13/08 Vandemeulebroucke Marcel (92j.), wed. Bartsoen Marie (H)
14/08 Hillewaere Andréas (87j.), echtg. Demeire Francina (Z)
17/08 Vandenberghe Joseph (99j.), wed. Secember Maria (O)
18/08 Decock Marguerite (93j.), wed. Vantieghem Albert (Z)
20/08 Darras Alice (97j.), wed. Bettens Gentil (S)
25/08 Vanhoutte Regina (79j.), wed. Hoste Marcel (H)
26/08 Sobrie Paula (85j.), echtg. Vercaempst Leopold (O)
27/08 Opsommer André (81j.), echtg. Van den Berghe Mardeleine (Z)
30/08 Vlieghe Antonia (92j.), wed. Yserbyt Sylveer (Z)
31/08 Bovyn John (71j.), (Z)
31/08 Vanoosthuyse Maria (87j.), wed. Ravelingeen Remi (H)
01/09 Soubry Simonne (82j.), echtg. Verkest Roger (Z)
03/09 Devaere Anna (86j.), wed. Vandevelde Julius (H)
03/09 Deconinck René (85j.), wed. Vandenhende Gabriëlle (Z)
06/09 Deconinck Raphaël (83j.), echtg. Mahieu Georgina (H)
06/09 Desmet Armand (78j.), echtg. Terras Magda (M)
07/09 Adams Johnny (73j.), echtg. Beernaert Rosa (Z)
11/09 Vervaeck Nicole (74j.), (H)
12/09 Speleers Félicien (81j.), echtg. De Jonghe Godelieve (H)
12/09 Moenaert Pol (77j.), echtg. Defoor Annie (H)
15/09 Declercq Lieve (50j.), (M)
16/09 Delft Marie-Rose (61j.), echtg. Demeulemeester Josse (Z)
16/09 Bossuyt André (80j.), echtg. Vandevelde Odette (Z)
30/09 Peyskens Yvonne (82j.), echtg. Vandenbogaerde Gustaf (S)
01/10 Vervaecke Ilse (23j.), (H)
02/10 Vyncke Pascal (86j.), echtg. Vandenbroucke Beatrice (Z)
02/10 Verhulst Yvette (71j.), echtg. Decuypere Etienne (Z)

HUWELIJKEN
Lootens Pierre (43j.), (Z) en Vanbiervliet Stephanie (38j.), (Z)
Claerbout Toon (27j.) (Harelbeke) en Roelstraete Shany (19j.), (Z)
Soete Laurent (28j.), (Z) en Verstraete Stephanie (28j.), (Z)
Gaillez Kristof (38j.), (Z) en Spitaels Veerle (50j.), (Z)
Deschildre Kristof (31j.), (O) en Verplaetse Elise (32j.), (O)
Cottenier Steff (26j.), (Z) en Delporte Elisabeth (22j.), (Z)
Renier Pedro (42j.), (Z) en Vermoere Jaimie (31j.), (Z)
Coryn Mathias (30j.), (Z) en Himpe Mélanie (28j.), (Z)
Vanhoutte Siegfried (35j.), (M) en Vandevelde Ilse (36j.) (M)
Balcaen Thierry (53j.), (S) en De Schaeck Sandra (48j.), (S)
Vanneste Koen (30j.), (M) en De Bruyne Marieke (29j.), (M)
Vanassche Tom (27j.), (Z) en Yserbyt Hilde (26j.), (Z)
Dequesne Keven (33j.), (Z) en Dewilde Stefanie (30j.), (Z)
Devolder Michaël (37j.), (M) en Geenens Patricia (39j.), (M)
Wittevrongel Dries (28j.), (Z) en Vervaeke Lien (28j.), (Z)
Thienpont Kurt (35j.), (H) en Sörös Brigitta (43j.), (H)
Debakkere Pascal (39j.), (Z) en Gobert Amelie (40j.), (Z)
Clarysse Jonas (25j.), (O) en Vanhulsen Sarah (24j.), (O)
Desmet Tim (27j.), (Z) en Depoorter Nina (27j.), (Z)
Peeters Jeroen (27j.), (Z) en Bruggeman Lien (28j.), (Z)
Van Den Heede Marek (25j.), (Z) en Vandenbroucke Vergilia (23j.), 
(Z)
De Cocker Willem (31j.), (Z) en Reynaert Kelly (31j.), (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem 5
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Gemeente- en OCMW- diensten 
gesloten
De gemeente- en OCMW- diensten zijn gesloten op zaterdag 
29 oktober; maandag 31 oktober; dinsdag 1 november 
(Allerheiligen); woensdag 2 november (Allerzielen); vrijdag 
11 november (Wapenstilstand) en zaterdag 12 november 

Zwembad
Het zwembad zal gesloten zijn:
• dinsdag 1 november
• woensdag 2 november
• vrijdag 11 november

Bib en Bbus
De bib en bbus sluiten de deuren op:
• dinsdag 1 november
• woensdag 2 november
• vrijdag 11 november

Je kunt wel bij ons terecht op:
• maandag 31 oktober 2016 (bib en bbus)
• zaterdag 12 november 2016 (bib)

Loket Vrije Tijd in het Gemeentepunt
Het loket Vrije Tijd is gesloten op:
• maandag 31 oktober 
• dinsdag 1 november
• woensdag 2 november
• vrijdag 11 november

Er is wel vakantiewerking op maandag 31 oktober.

Je kan een melding ook GRATIS doorgeven via:
http://www.zwevegem.be/ikmeld

Gratis nummer: 0800 1 8550
Email: ikmeld@zwevegem.be

Meldingskaart  IK MELD
Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

➢ Persoonsgegevens:

Voornaam en naam:  ........................................................................................................................................................

Straat, nummer, bus: ..............................................................  Postcode en gemeente: ...................................................

Telefoon: ...............................................................................  E-mail: ...........................................................................

Verzonden op:  ................................................................................................................................................................

➢ Melding
  (b.v.: een put in de straat, losliggende tegels op een wandelpad, vervuilde groenzones of plantsoenen, dode 

dieren op de weg, kapot straatmeubilair, graffiti, sluikstort, onveilige verkeerssituatie, wateroverlast, ratten…)

• Waar? 

• Wat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•  Stuur de meldingskaart, onder gefrankeerde omslag naar : 
   Gemeentepunt - Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem

 - Of bezorg ze : 
 - In het Gemeentepunt Zwevegem (onthaalbalie)
 - In bbus
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Conclusies enquête
In het infopunt van april stond een enquête over het 
Infopunt. Dit zijn de resultaten.

Er zijn in totaal 123 geldige enquête-inzendingen binnen 
gekomen i.v.m. Infopunt (44 online en 79 papier). 
Bedankt voor jullie moeite! Vooral de 55 plussers voelden 
zich geroepen om hun mening te uiten: iets meer dan de 
helft van de respondenten was ouder dan 56 jaar…. 
We zijn er ons van bewust dat dit aantal (123) niet 
voldoende is om te spreken over een “representatief” 
gedeelte van de Zwevegemse bevolking, maar toch 
kunnen we een aantal trends vaststellen. We noteerden 
alvast deze conclusies: 

U leest het magazine elke keer, ….en sommigen houden 
het zelfs bij… 
- 9 op de 10 lezen élke keer dat een nummer van Infopunt 
verschijnt, en zelfs 6 op de 10 houden het magazine bij! 

U zou Infopunt graag frequenter zien verschijnen… 
- Het magazine dat nu tweemaandelijks verschijnt vinden 
1 op de 5 deelnemers aan de enquête OK. Maar de 
overgrote meerderheid (77%) zou het magazine toch 
eerder maandelijks (68%) of veertiendaags (9%) wensen. 

U wil het papieren Infopunt niet vervangen door een 
digitale versie… 
- Een zeer grote meerderheid, zowel van de personen 
die de papieren enquête als de digitale enquête 
hebben ingediend, willen niet dat het Infopunt in de 
toekomst uitsluitend digitaal zou verspreid worden. 91% 
antwoorden expliciet “neen” op de vraag “Wilt u dat het 
Infopunt uitsluitend digitaal verstuurd wordt?” 

U wil vooral meer foto’s … 
- Zowel wat betreft vormgeving, lettergrootte, huidig 
A4-formaat en kwaliteit van het papier is men tevreden. 
Alleen zou men graag meer (en grotere) foto’s willen zien 
in het magazine …. 

U waardeert de inhoud … 
- De inhoud wordt door u als ‘interessant’ (en duidelijk) 
ervaren 

U hebt een mening over wat u vooral wil lezen… 
- De voor u “interessantste onderwerpen” die u aan bod 
wil zien zijn vooral deze drie: 1/openbare werken, 2/
burgerzaken en 3/beleid 

U zoekt ook via de digitale weg informatie over 
Zwevegem… 
- Informatie over Zwevegem wordt door de helft van de 
respondenten ook via andere kanalen gevolgd 

Het gemeentebestuur en de dienst Communicatie van 
Zwevegem vinden jouw mening steeds belangrijk en 
zullen met de resultaten van deze enquête rekening 
houden i.v.m. het toekomstig extern communicatiebeleid.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Communicatie
Blokkestraat 29
informatie@zwevegem.be
tel. 056 76 55 40

OCMW Zwevegem  
biedt te koop aan:

• 1 perceel grond in Moenkouter, Moen
 Perceel C. 198a van 35 a. 65 ca. groot
 Gelegen in agrarisch gebied
 Richtprijs: 5,40 euro/m²
 Uiterste datum van bieden: do. 24/11/2016
 Notaris Denys en Vanden Daelen, tel. 056 76 05 88

• 1 perceel grond in Rue du Petit Lannoy, Estaimpuis
 Perceel C. 158a van 30 a. 89 ca. groot
 Gelegen in agrarisch gebied
 Richtprijs: 3,83 euro/m²
 Uiterste datum van bieden: do. 24/11/2016
 Notaris Denys en Vanden Daelen, tel. 056 76 05 88

• 1 perceel grond in Jolainstraat, Sint-Denijs
 Perceel C. 1008/2 van 34 a. 15 ca. groot
 Gelegen in waardevol agrarisch gebied
 Richtprijs: 3,87 euro/m²
 Uiterste datum van bieden: do. 24/11/2016
 Notaris Devos, Turpyn, Mullie en Voet, tel. 056 45 51 88
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Info-avond nieuw zwembad  
voor Zwevegem
Zwevegem bouwt een nieuw zwembad tegen de zomervakantie van 2018.
Het nieuw zwembadcomplex komt aan de overkant van het huidige zwembad in de Bekaertstraat en zal optimaal 
geïntegreerd zijn in de Sportpuntsite op de voormalige hoeve Clarysse. 
S&R nv Kortrijk-Zwevegem in oprichting wordt de private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het 
onderhoud en de exploitatie van het toekomstig zwembad en van Sportpunt2. 

Benieuwd naar het nieuwe zwembad?
Het gemeentebestuur nodigt de inwoners uit op een info-avond over het toekomstig zwembadcomplex en 
Sportpunt 2, op dinsdag 15 november 2016 om 20 u. in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29. 
Om praktische redenen vragen we in te schrijven voor 10 november via informatie@zwevegem.be

Bbus
De bib en de gemeente blijven naar je toe komen

Heb je een vraag over de dienstverlening van gemeente, OCMW of bib, 
kom dan naar de bbus! 

Je kan steeds een beroep doen op onze rijdende bibliotheek.  Tevens 
kan je er terecht voor een aantal gemeentediensten (identiteitskaarten, 
rijbewijzen, attesten, …).  

We verkopen ook wandel- en fietskaarten, postzegels en huisvuilzakken.  
Ook BonZ, de geschenkbonnen die je kan gebruiken bij heel veel 
handelaren in Zwevegem, kan je op de bbus aanschaffen.  

Via draadloze verbindingen kan je op de bbus gratis surfen op het 
internet. 

De bbus brengt niet alleen diensten en boeken naar je toe. Er zijn 
steeds 2 personeelsleden van de gemeente of de bibliotheek ‘aan boord’ 
om jou te informeren en te helpen.

Er zijn halteplaatsen in Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs maar 
ook op de Kreupel, de Kappaert en in Knokke.  Je bent overal welkom, 
het rittenschema op blz. 2 vertelt je wanneer je ons  kan verwachten!

bbus 
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
tel: 0498 1 7777 1 (tijdens de statijden)
bibus@zwevegem.be
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Aanpassing van de blauwe zone
Vanaf 1 november 2016 wordt de blauwe zone in het centrum van Zwevegem aangepast. De dreef en de parking van het oud 
gemeentehuis, de Leopoldstraat en een deel van de Otegemstraat (vanaf de Blokkestraat tot aan de Brug) maken vanaf dan 
geen deel meer uit van de blauwe zone. U kan voortaan in die (delen van) straten onbeperkt parkeren zonder het plaatsen van 
een parkeerschijf of bewonerskaart. De rest van de blauwe zone blijft ongewijzigd. 

Zwevegem neemt  
Gewestweg N8 
over van Vlaamse 
Overheid
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid draagt na jarenlange onderhandelingen en op 
uitdrukkelijke vraag van de Gemeente, de N8 over.

De overeenkomst werd door de gemeenteraad op 26 september goedgekeurd. 

De N8 die wordt overgedragen aan de gemeente omvat een traject van 4,94 kilometer. Het gaat over de Kortrijkstraat 
(N8), tussen het tankstation Q8 en de kerk en ook de Avelgemstraat (N8), tussen de kerk en de brug over het kanaal 
Bossuit-Kortrijk in Zwevegem-Knokke.

De totale investeringssubsidie bedraagt 2,266 miljoen euro.

In het voorjaar 2017 zullen we een voorontwerp hebben voor de 1ste fase, tussen de kerk en de rotonde aan de 
Bekaertstraat. en het is de bedoeling de werken in 2018 aan te vangen.



07-06-2010

in de kijker
1.  7- jaarlijkse 

Mechaegelstoet 
Zwevegem-Knokke

} Zaterdag 20 augustus 2016

2.  Onthaal nieuwe inwoners
} Donderdag 15 september 2016

3.  Startvergadering 
dorpsraad Otegem

} Zondag 25 september 2016

4. Ontbijt met de 
burgemeester
} Donderdag 6 oktober 2016

10
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4.  Zwevegemse 
Zeugefeesten

} Zondag 18 september 2016
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Campagne 11.11.11

Beste lezer,

Moeder worden. Voor veel vrouwen is dat het mooiste 
moment in hun leven. Ook de papa’s delen in de vreugde.

Maar aan dat geluk kan abrupt een einde komen. Zeker in 
landen als India. Om de 11 minuten sterft een Indiase vrouw 
in het kraambed.

De man op de foto, Suniran, weet het nog alsof het gisteren 
was. Zijn vrouw Ruda was zwanger van hun tweede kindje. 
De bevalling verliep normaal, gewoon thuis. De baby, 
Sharleen, kwam gezond ter wereld, maar de vrouw bleef 
bloeden. Geen dokter, geen transfusie. Ruda gleed weg.

In India heeft een vrouw 65 keer meer kans om in het 
kraambed te sterven dan in België. 1 kans op 220. In België 
is de kans 1 op 14.171.

Vind je dat eerlijk? Of vind je, zoals 11.11.11, dat alle 
mensen op een minimum aan gezondheidszorg moeten 
kunnen rekenen?

Laten we er dan samen iets aan doen. Effectief verandering 
brengen door bijvoorbeeld de opleiding te steunen 
van gezondheidswerkers in de bergdorpen van Noord-
India. Zij gaan waar dokters niet komen en geven gratis 
levensreddend advies. Want bij de armste bewoners zijn 
onwetendheid en geldgebrek de grootste doders.

Met een minimum aan kosten maken de gezondheidswerkers 
een heel groot verschil.
Ik verzeker je, je steun helpt. Je helpt nieuwe 
gezondheidswerkers op te leiden. En zo de ontstellend hoge 
moedersterfte in India terug te dringen.

Maak je mee het verschil? Doe het vandaag nog.
Van harte bedankt voor je steun!

Bogdan Vanden Berghe, 
directeur 11.11.11

PS. Giften kunnen gestort worden op rekening  
BE30 0000 0000 1111 van 11.11.11
Jouw gift is ook een hart onder de riem van de 
11.11.11 vrijwilligers in Zwevegem. Bedankt.
Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt 
een fiscaal attest einde maart 2017.

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29/1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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School- en studietoelagen 2016-2017
Wie komt in aanmerking voor een toelage?
School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle 
onderwijsniveaus: naast de toelagen voor leerlingen in 
het voltijds secundair onderwijs en studenten in het hoger 
onderwijs, bestaan er ook toelagen voor kleuters en 
leerlingen in het lager onderwijs en voor leerlingen in het 
deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd.

Naar schatting heeft één op vier leerlingen en studenten 
recht op een school- of studietoelage. 

De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet 
te hoog is. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de 
aanwezigheid op school ook een rol. 

Hoe hoog is de toelage?
• Kleuters krijgen een vast bedrag van 93,21 euro.
•  Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 104,86 

tot 157,23 euro.
•  Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage 

van 130,60 tot 578,37 euro. 
•  Voor het deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd 

varieert de toelage van 109,75 tot 329,56 euro.
•  Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 256,33 

tot 3.966,88 euro. 

Eenvoudig aan te vragen
Als uw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in 
het secundair of hoger onderwijs heeft, moet u maar één 
dossier indienen. Het aantal toe te voegen documenten 
is beperkt: een aanslagbiljet van de belastingen of een 
inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld niet meer 
nodig.

U kunt het aanvraagformulier online indienen  
(via uw elektronische identiteitskaart) op de  
website www.studietoelagen.be.

Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren 
aanvraagformulier in te dienen. Het formulier kunt u 
downloaden van het internet en afdrukken, of vragen aan de 
universiteit, de hogeschool, het schoolsecretariaat, het CLB 
en op de bibus.  In het OCMW worden de aanvragen online 
ingediend.

De aanvraag kan gebeuren vanaf 1 augustus 2016 tot en 
met 1 juni 2017. 

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 breng je mee? 
Je elektronische identiteitskaart. Indien uit de echt gescheiden, 
dien je ook het bewijs van alimentatie mee te brengen.

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

Zwevegem zoekt  
vrijwilligers
Wie?
Vrijwilligers die zich voor minstens één tot twee lesuren 
per week willen engageren. Heel belangrijk is dat je 
vlot en graag met kinderen omgaat en oog hebt voor 
de leefsituatie van de lerende, die vaak maatschappelijk 
geïsoleerd leeft. 

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

Wat?
Sinds september 2015 hebben we een aantal succesvolle 
initiatieven opgestart:

• Huiswerkklas (deze gaat iedere maandagavond van 
16u00-17u00 door in de Vrije Centrumschool te 
Zwevegem);

• Individuele ondersteuningen op school (de vrijwilliger 
kan zelf de dagen bepalen waarop hij na school 
ondersteuning wilt bieden);

• Individuele ondersteuning in een gezin (de vrijwilliger 
kan in overleg met de ouders de dagen bepalen 
waarop hij kan langsgaan). 

Aanbod?
Je wordt verzekerd en ondersteund door de mede-
vrijwilligers en coördinator. Daarnaast kan je altijd 
(indien gewenst) een gratis vorming volgen die door de 
organisatie georganiseerd wordt. 

Interesse?
Contacteer het Huis van het Kind Zwevegem  - 
Annemarie Cailliez
Telefoon: 0477/60.41.16
E-mailadres: annemarie.cailliez@jongerenzorg.be
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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. 

Je dient te behoren tot één van de volgende 
categorieën: 

Categorie 1: de gerechtigden op een 
verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering
•  WIGW;
•  kind met een handicap met een verhoogde 

kinderbijslag;
•  langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder 

dan 50 jaar;
•  gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen 

(IGO of GIB);
•  gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering 

voor personen met een handicap;
•  leefloongerechtigde of equivalent leefloon;
•  gerechtigde op het ONMIO-statuut.

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 
17.649,88 euro verhoogd met 3.267,47 euro per persoon 
ten laste.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in 
volgende gevallen:
•  wanneer het huishouden geniet van het OMNIO-statuut;
•  wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende 

persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet 
van het RVV-statuut;

•  wanneer alle leden van het huishouden genieten van 
het RVV-statuut

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je huishouden 
is lager of gelijk aan 17.649,88 euro verhoogd met 
3.267,47 euro per persoon ten laste.  Met persoon 
ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden 
van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder 
de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, 
dat lager is dan 3.120 euro. Er wordt verder rekening 
gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen 
(x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
Je geniet van een schuldbemiddeling (conform de wet van 
12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve 
schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk 
Wetboek) en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je 
je verwarmingsfactuur niet kan betalen. 

De toelage
Het bedrag van de toelage hangt af van de 
brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe 
je behoort. 
De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 

december 2016. Voor in grote hoeveelheden geleverde 
brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 
cent per liter. 
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een 
verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter 
brandstof. Voor personen die zich verwarmen met aan 
de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het 
Fonds een forfaitaire tussenkomst van 
210 euro voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht 
te hebben op de forfaitaire toelage.

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. 

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. 

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



15

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

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 
12 december 2016, om 14 u., in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. 
Let wel: tijdens de vergadering hebt u geen stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk. 
De agenda kan via de secretaris van de 
raad worden opgevraagd.
Meer info? Hiervoor kan u terecht bij 
de secretaris van de raad via welzijn@
zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. Ook 
graag een seintje indien u aanwezig zult 
zijn.

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

Gemeente Zwevegem zet in op zijn 
handelaars
Ondernemers die een zaak opstarten binnen 
een welbepaalde sector (bakkerij, slagerij, 
viswinkel of buurtwinkel) kunnen genieten 
van een subsidie van max. 7.500 euro. 
Deze subsidie moet aangewend worden 
om noodzakelijke investeringen te doen om 
tot de opstart van de zaak over te kunnen 
gaan zodat er een minimumaanbod is aan 
dagelijkse goederen.

Het gemeentebestuur wil met een 
gemeentelijke subsidie voor restauratie van 
gevels van handelspanden bijdragen tot het 
aantrekkelijker maken van de 5 afgebakende 
handelskernen. 

De subsidie ondersteunt ondernemers die de gevel van 
hun handelspand willen verfraaien. Het subsidiebedrag 
bedraagt max. 4.500 euro. Bij samenvoeging van panden 
wordt het subsidiebedrag verdubbeld.

Startende ondernemingen kunnen tot max. 3.250 euro 
subsidie aanvragen via het starterscontract. Die kan de 
starter gebruiken voor opleiding, professioneel advies en 
beroeps gebonden investeringen. De subsidieaanvraag 

wordt voorgelegd aan een beoordelingscommissie die 
advies uitbrengt aan het schepencollege. 

De beoordelingscommissie komt eind november samen.

Meer info of hulp nodig bij het indienen van een 
dossier?
Zie www.zwevegem.be/economie-subsidies of 
contacteer de dienst economie via economie@
zwevegem.be of 056 76 55 67.
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Kuur tegen de najaarsblues
Een greep uit het programma van de Kunstacademie 
Zwevegem

* Donker. Nat. Winderig. Koud. Binnen zitten. Dat zijn enkele 
van de woorden die passen bij het najaar. Niet getreurd, 
de Kunstacademie heeft één en ander in petto om u uit uw 
huis te lokken. Daarmee is dan alvast één van die zogezegd 
passende woorden weerlegd!

Get your freak on!
Beeld u in: u komt op de Transfosite. Het is donker. Het 
waait. Geritsel van bladeren. Niemand te zien. Of? Glipt daar 
iemand weg? Eigenlijk best griezelig. U houdt zich stoer en 
stapt dapper verder. Tot aan de Directeurswoning. Maar 
ook hier, het charmante gebouw lijkt ten prooi gevallen 
aan duivels en demonen. “Creepy Hotel” staat er op de 
voorgevel. Kunt u het nog aan? Durft u binnen te gaan?
Welkom op woensdag 16 november om 19u in de 
directeurswoning op Transfo voor een optreden van de 
leerlingen woord.

Let the music play
Bent u niet zo voor duistere sferen? Houdt u het liever licht? 
Eventueel met een aperitiefje erbij? Of maakt uw hart een 
sprongetje als u jonge muzikanten glunderend op het podium 
ziet staan? De afdeling muziek bedient u op uw wenken!
Zondag 27 november nodigen we u graag uit om 11u in 
het Gemeentepunt voor een aperitiefconcert. Op vrijdag 
2 december treden de leerlingen van Heestert, Moen en 
Otegem op. Niet in zaal Malpertus deze keer, maar in de 
gemeenteschool zelf, Vierkeerstraat 26, Heestert. Van harte 
welkom om 18u30.

War, what is it good for?
Licht en donker combineren de leerlingen vrije grafiek van 
de afdeling beeldende kunst in hun werk rond Den Grooten 
Oorlog. U kan de tentoonstelling “Ja ’t is den oorlog da j’ hier 
were vindt” nog bezoeken tot en met 21 januari 2017 in de 
Letterschuur, de openbare bibliotheek in Zonnebeke.

Kunt u het nog aan? 
Durft u binnen te gaan?

Kunstacademie Zwevegem
Transfostraat 13
8550 Zwevegem
056 71 69 76
info@kazwevegem.be
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Op de begraafplaatsen in Zwevegem is het de laatste weken 
weer druk. Veel burgers reinigen de grafzerken en brengen 
bloemen aan voor hun overleden familieleden. Ook de Dienst 
publieke ruimte (als beheerder van de begraafplaatsen) 
voert actief renovatiewerken uit op de verschillende 
begraafplaatsen. Op die manier herdenkt Zwevegem op een 
waardige manier zijn overledenen.

Uitbreiding urnenveld op de centrale  
begraafplaats Zwevegem
Dit jaar werden er terug enkele ontgravingswerken op 
de centrale begraafplaats afgerond. Een deel van de 
begraafplaats werd opnieuw ontruimd voor uitbreiding van 
het bestaand urnenveld. Dit werd uitgebreid met 91 nieuwe 
concessies. 

Uitbreiding urnenveld en grafkelders op be-
graafplaats St-Denijs
Net voor het zomerverlof werd een uitbreiding van 
het bestaand urnenveld op de begraafplaats St-Denijs 
uitgevoerd. Hierdoor kwamen er een 16-tal nieuwe 
concessies bij. Er werd een nieuwe zone voor begraven in 
volle grond aangelegd en tegelijk werden een 10-tal nieuwe 
grafkelders geplaatst met concessie voor 2 personen.

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 krijgt het onkruid 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 (zie 
foto). Komende winter zijn Heestert en Otegem voorzien. 
Ook de paden laten we niet ongemoeid. We voorzien op 
verschillende locaties enkele teststroken met grindgazon, 
grasdallen en volverharding.  

RICHTLIJNEN VOOR UW BEZOEK AAN DE 
BEGRAAFPLAATS

Voor het ordelijk verloop zijn er enkele afspraken 
belangrijk: 

•  Vanaf 17 oktober 2016 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 24 oktober 2016 tot en met 2 november 
2016 mogen de aannemers geen werken 
uitvoeren op de Zwevegemse begraafplaatsen.

•  Op 31 oktober 2016 om 17.00 uur 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 bloemen 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 5 december 2016 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 5 december 2016 weg 
te nemen.

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

Begraafplaatsen,  
stille ruimtes in evolutie

Centrumbegraafplaats
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RICHTLIJNEN OMTRENT  
VERWAARLOOSDE GRAFZERKEN 

Wij stellen vast dat op de oudste gedeelten van onze 
begraafplaatsen nog steeds grafzerken aanwezig 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 thans 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.

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, dit jaar in Heestert en Moen, volgend jaar 
in Sint-Denijs, Kappaert en Knokke.

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 – 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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Modder op de weg ! 
Tips voor land – en tuinbouwer, loonwer-
ker, transporteur

Indien er slipgevaar is, moet u het verkeer hierop attent 
maken. Dit kan door borden te gebruiken die speciaal 
voor de actie “Modder op de weg” werden ontworpen. 
Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt 
smerig bij, verwittig dan de politiezone Mira. Die zal het 
gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden. 
Let wel, dit ontslaat de landbouwer / loonwerker niet 
van uw plicht tot reinigen van het wegdek en van uw 
aansprakelijkheid bij een eventueel ongeval !

Het is tevens zeer belangrijk dat de 
waarschuwingsborden worden weggehaald zodra de 
weg is schoongemaakt. Anders dreigt het effect ervan 
snel verloren te gaan.

MODDER

Groen- en bebloemingsactie – 
PRIJSUITREIKING
De Gemeentelijke Adviesraad 
voor groen en bebloeming en 
het Gemeentebestuur nodigen 
iedere deelnemer van de groen 
- en bebloemingsactie 2016 uit 
tot de plechtige prijsuitreiking op 
vrijdagavond 6 januari 2017 om 
19.00 uur in het gemeentelijk 
tenniscentrum, Bekaertstraat te 
Zwevegem.

Publieke Ruimte 
Afdeling Groen
Blokkestraat 29, 8550 
Zwevegem
Tel. 056/ 76 57 00
atd@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 
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Gemeente Zwevegem 
vernieuwt haar 
wegen
Het college van burgemeester en schepenen heeft de 
aanbesteding uitgeschreven voor de (her)aanleg van wegenis 
2016. Deze wegeniswerken werden toegewezen aan de firma 
Stadsbader uit Harelbeke. De werken omvatten in hoofdzaak 
het vernieuwen van de toplaag asfalt.
Hierna een lijst waar de werken gepland zijn:

1. Lindelaan (Z)
2. Tweemolenstraat (Z)
3. Acacialaan (Z)
4. Kwadestraat (H)
5. Lindelos (H)
6. Kerkstraat (M)
7. Cominnestraat (M)
8. Caventestraat (O)
9. Diesveldstraat (O)
10. Driesstraat (St D)
11. Brucqstraat (St D)
12. Kanteinstraat (St.D)
13. Beerbosstraat (St.D)

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

Winteruur 
containerpark 
vanaf  
1 november
Zaterdag: van 9 u tot 16 u
Dinsdag tem vrijdag : van 13 u tot 18 u

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

Containerpark Zwevegem-Knokke:  
0477 98 02 36

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

Zwevegem plant geboortebomen
Datum : 12.10.2016 om 10.30.

Naar aanleiding van de 
Dag van de Natuur worden 
symbolisch 4 geboortebomen 
aangeplant op het 
Lettenhofpark te Zwevegem 
Knokke.

De naam van de kinderen 
geboren in 2015 worden 
daarbij vermeld.

Actie van het Gemeentebestuur 
i.s.m Gezinsbond Zwevegem 
en ’t Alternatief

Strooinummer  056 76 57 65
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De knotploeg ‘Knotsgek’,  
waar knotbomen en knotters elkaar 
vinden…
In 2014 werd gestart met de Zuid-West-Vlaamse 
knotploeg, een groep enthousiaste knotters die graag 
bomen knotten op het platteland.  Onze vrijwillige 
knotters worden door het Stadlandschap Leie en 
Schelde opgeleid (en verzekerd) en komen gratis 
knotbomen (die landelijk staan) knotten.  De knotters 
hebben recht op het brandhout, de eigenaar verwerkt 
de resttakken.

Heb je zelf knotbomen die landelijk staan die aan een 
knotbeurt toe zijn? Wil je graag wilgen bij planten en 
zoek je daarvoor wilgenpoten? Heb je zelf interesse om 
aan te sluiten bij de knotploeg? Neem contact met ons 
op! 

Binnenkort worden gratis nieuwe knotopleidingsdagen 
georganiseerd voor nieuwe geïnteresseerde knotters.  
Heb je daarin interesse?  Schrijf je in voor één van 
volgende knotopleidingsdagen op 3 december, 4 
februari 2017 of op 18 februari 2017.

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

Maak het groener
De Actie Maak het groener in 
Zuid-West-Vlaanderen! past 
volledig in het groenbeleid 
van de gemeente Zwevegem 
waarbij de aanplant 
van bomen en struiken 
aangemoedigd wordt.
Je kan zelf actief meewerken 
door streekeigen 
aanplantingen te doen op je 
eigen terrein of tuin.

Samen met het 
provinciebestuur werden 
er door Natuurpunt 
plantenpakketten 
samengesteld die je kan 
aankopen aan een zeer 
voordelige prijs.
Bestellen: via www.maakhet groener.be: daar vind je alle info over bestelling en de inhoud van de diverse pakketten.
Bestellen: tot 11.11.2016.

Wist je dat de totale oppervlakte aan private tuinen in Vlaanderen veel groter is dan alle natuurgebieden samen?
Uw private inbreng is dus belangrijk. Doe mee aan de actie!
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Zwembad
Het zwembad zal gesloten zijn:

• dinsdag 1 november: Allerheiligen
• woensdag 2 november: Allerzielen
• vrijdag 11 november: Wapenstilstand

Bib en Bbus
De bib en bbus sluiten de deuren op:

• dinsdag 1 november
• woensdag 2 november
• vrijdag 11 november

Je kunt wel bij ons terecht op:

• maandag 31 oktober 2016 (bib en bbus)
• zaterdag 12 november 2016 (bib)

Loket Vrije Tijd in het Gemeentepunt
Het loket Vrije Tijd is gesloten op:

• maandag 31 oktober 
• dinsdag 1 november
• woensdag 2 november
• vrijdag 11 november

Er is wel vakantiewerking op maandag 31 oktober.

Wij zoeken oude foto’s en films 
over Zwevegem. Kan jij ons 
daaraan helpen?
Op zondag 23 april 2017 is het erfgoeddag.  
In het kader van het Jaar van het Beeld gaan we dan oude foto’s en filmpjes over Zwevegem 
vertonen in de bib. We hebben al wat materiaal, maar zijn steeds op zoek naar meer.

Heb jij in een schuif nog foto’s liggen van Zwevegem? Of zelfs filmopnames?

Over plaatsen, gebeurtenissen, activiteiten, mensen in Zwevegem? Sfeerbeelden van wat er ooit, in een ver of 
minder ver verleden, gebeurde? Hoe het er hier vroeger uitzag? Dan heb je een schat in huis, de moeite waard om te 
bewaren voor de toekomst. Misschien wil je dat wel delen met andere Zwevegemnaren?

Breng het binnen in de bib, wij zorgen ervoor dat het gedigitaliseerd wordt en bezorgen je de originelen terug.

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

Sluitingsdagen vrijetijdsdiensten
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Jeugdwerk uit de startblokken!
De zomer zit er weer op en het jeugdwerk in Zwevegem schiet weer uit de startblokken.  Niet dat ze deze 
zomer hebben stilgezeten... Ze trokken de wijde wereld in en bezorgden heel wat kinderen en jongeren 
leuke herinneringen aan een kamp boordevol avonturen, vriendschap en plezier.

Ode aan het jeugdwerk!
We vergeten maar al te vaak in de verf te zetten wat er goed gaat... met een wijzende vinger staan we snel klaar, een klacht 
staat snel op papier, ons oordeel hebben we al snel gevormd als iemand een fout maakt... maar wat met al die andere 
momenten waarop jongeren zich week na week belangeloos inzetten voor anderen?  

Zo’n 1500 kinderen en jongeren beleven dankzij de inzet van deze jonge gasten in Zwevegem elk jaar de tijd van hun leven.  
Wat je leert in de jeugdbeweging draag je je hele leven met je mee.  Via de jeugd- of jongerenbeweging doe je ervaringen op, 
leer je samenleven, vorm je je eigen kijk op de wereld, neem je verantwoordelijkheid op, ontwikkel je mensenkennis...

Niet mis wat “de jeugd van tegenwoordig” presteert... denk je er dit werkjaar aan om hen ook eens jouw positieve boodschap 
te laten horen?  Wees er maar zeker van dat ze die zullen appreciëren en dat ze er met nog meer enthousiasme tegenaan 
zullen gaan!

Op zoek naar een jeugdbeweging die bij je past?   
Neem een kijkje op http://www.zwevegem.be/vrije-tijd/jeugd/jeugdverenigingen

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

1970-2006
Terugblik

Paul Deprez is geboren in 1937. In 1971 volgde hij zijn vader op als 
burgemeester van Heestert (1971-1976). Daarna, bij de fusie van de 
gemeenten, werd hij eerste schepen (1977-1988) en later burgemeester 
(1989-2006) voor de gemeente Zwevegem. 
Vandaag, 10 jaar na zijn afscheid als burgemeester, heeft Paul Deprez zijn 
herinneringen neergeschreven: een terugblik op 36 jaar in het mandaat 
van eerste schepen en burgemeester.
In zijn terugblik schetst Paul Deprez een uniek beeld van Heestert en 
Zwevegem in de periode 1971 - 2006. De werkelijkheid wordt niet 
verbloemd. Paul Deprez heeft zich bij het schrijven laten leiden door 
officiële documenten en publicaties. Het boek is echter geen droge 
opsomming van feiten geworden, de persoonlijke duiding, de motivering 
waarom wel of niet een beslissing genomen werd, de eigen visie, de 
anekdotes en problemen onderweg, geven deze terugblik een persoonlijke 
en menselijke toets. 
Paul Deprez was niet alleen actief binnen de gemeentelijke politiek. Hij was 
tevens senator (1983-1995), Vlaams Minister van externe betrekkingen 
(1985–1988) en Vlaams Volksvertegenwoordiger (1995-1999). In zijn 
voorwoord schetst Herman Van Rompuy Paul Deprez als een man met 
de kracht van de overtuiging. Een gewaardeerd politicus en mens, een 
diplomaat, ernstig als het moet, een kwinkslag en een knipoog als het kan.

 

 
Alle intekenaars zijn uitgenodigd naar de boekvoorstelling, op 
zaterdag 17 december, om 15:00 u in het Gemeentepunt,  
Blokkestraat 29/1 te Zwevegem, waar het boek kan afgehaald  
worden tot 17:30 u. 
Vanaf 19 december 2016 (tot 31 januari 2017) wordt het boek  
te koop aangeboden in het Gemeentepunt, de bibliotheek en  
de bibus Zwevegem. 

Paul Deprez 
Heestert-Zwevegem 1970-2006 

Terugblik 
Paul Deprez is geboren in 1937. In 1971 volgde hij zijn vader op als burgemeester van Heestert (1971-
1976). Daarna, bij de fusie van de gemeenten, werd hij eerste schepen (1977-1988) en later burge-
meester (1989-2006) voor de gemeente Zwevegem.  
Vandaag, 10 jaar na zijn afscheid als burgemeester, heeft Paul Deprez zijn herinneringen neergeschre-
ven: een terugblik op 36 jaar in het mandaat van eerste schepen en burgemeester. 
In zijn terugblik schetst Paul Deprez een uniek beeld van Heestert en Zwevegem in de periode 1971 
- 2006. De werkelijkheid wordt niet verbloemd. Paul Deprez heeft zich bij het schrijven laten leiden 
door officiële documenten en publicaties. Het boek is echter geen droge opsomming van feiten ge-
worden, de persoonlijke duiding, de motivering waarom wel of niet een beslissing genomen werd, 
de eigen visie, de anekdotes en problemen onderweg, geven deze terugblik een persoonlijke en men-
selijke toets.  
Paul Deprez was niet alleen actief binnen de gemeentelijke politiek. Hij was tevens senator (1983-
1995), Vlaams Minister van externe betrekkingen (1985–1988) en Vlaams Volksvertegenwoordiger 
(1995-1999). In zijn voorwoord schetst Herman Van Rompuy Paul Deprez als een man met de kracht 
van de overtuiging. Een gewaardeerd politicus en mens, een diplomaat, ernstig als het moet, een 
kwinkslag en een knipoog als het kan. 
Praktisch:  
Het boek verschijnt op zaterdag 17 december 2016. 
De boekvoorstelling vindt plaats diezelfde dag, om 15 uur, in het Gemeentepunt te Zwevegem. 
Stefaan De Clerck, gewezen collega parlementslid van Paul Deprez, gewezen CD&V voorzitter, gewe-
zen burgemeester van Stad Kortrijk, en vooral gewezen voorzitter van de conferentie van burgemees-
ters van het arrondissement Kortrijk, verzorgt de inleiding. 

Intekenen op het boek kan door overschrijven van € 20,00 (of € 25,00 met verzendkosten) 
op rekeningnummer BE65 7360 2932 6396 van Paul Deprez. 
Wie intekent vóór 28 november 2016 wordt vermeld in het boek. 
 
Formaat: 210 x 197 mm (Din A4) 
Ruim 190 bladzijden, rijkelijk verlucht met foto’s zwart/wit en kleur (ca 120) 

Alle intekenaars zijn uitgenodigd naar de 
boekvoorstelling, op zaterdag 17 december, 
om 15 u. in het Gemeentepunt, Blokkestraat 
29/1 te Zwevegem, waar het boek kan 
afgehaald worden tot 17.30 u.
Vanaf 19 december 2016 (tot 31 januari 
2017) wordt het boek te koop aangeboden 
in het Gemeentepunt, de bibliotheek en de 
bibus Zwevegem.

Praktisch: 
Het boek verschijnt op zaterdag 17 december 2016.
De boekvoorstelling vindt plaats diezelfde dag, om 15 uur, in het Gemeentepunt te Zwevegem.
Stefaan De Clerck, gewezen collega parlementslid van Paul Deprez, gewezen CD&V voorzitter, gewezen burgemeester van 
Stad Kortrijk, en vooral gewezen voorzitter van de conferentie van burgemeesters van het arrondissement Kortrijk, verzorgt de 
inleiding.
Intekenen op het boek kan door overschrijven van € 20,00 (of € 25,00 met verzendkosten)
op rekeningnummer BE65 7360 2932 6396 van Paul Deprez.
Wie intekent vóór 28 november 2016 wordt vermeld in het boek.

Formaat: 210 x 197 mm (Din A4)
Ruim 190 bladzijden, rijkelijk verlucht met foto’s zwart/wit en kleur (ca 120)

Inschrijvingsformulier: ‘PAUL DEPREZ - HEESTERT-ZWEVEGEM 1970-2006 – TERUGBLIK’
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nr.: . . . . . .  Bus: . . . . 
Postcode: . . . . . . . . . . . Stad/gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bestelt . . . . . . . exempla(a)r(en) à € 20,00 €/stuk (of € 25,00 met verzendkosten) en 
betaalt hierbij . . . . . .  X € 20,00 € (of € 25,00) = .€  . . . . . . 

Inschrijvingsformulier op te sturen naar of af te geven aan:
•  Paul Deprez – Vierkeerstraat 163, 8551 Heestert - tel 056 64 45 13
 e-mail: pauldeprez@skynet.be
•  Francine Dewilde – Kwadepoelstraat 50, 8550 Zwevegem - tel 056 75 63 81
 e-mail: francine.dewilde@skynet.be



25

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

Volgende kandidaturen voor cultuur worden ingewacht:
• personen en/of verenigingen die zich in 2016 bijzonder 

verdienstelijk maakten op cultureel vlak;
• verenigingen die een bepaalde promotie behaalden of 

een jubileum van 25-50-75 of 100 jaar vierden in 2016;
• 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 2017. 
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 2016
• sportvrouw 2016
• sportman 2016
• sportclub- of team 2016
• jeugdlaureaat 2016
• recreatiesporter 2016
• laureaten kampioenschappen van Zwevegem 2016

- 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 2017.

- 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

Lessenreeksen Sportdienst
De sportdienst Zwevegem organiseert in het zwembad tal van lessenreeksen. Pre- 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: 

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

Kandidaturen sportief en cultureel 
verdienstelijke personen/verenigingen 
Traditiegetrouw huldigen we de cultureel en sportief verdienstelijke personen en verenigingen in 
het voorjaar.



Sport Na School (SNS)-pas 
een succes!!!! 
De SNS-pas is bezig aan zijn tweede jaargang en ook dit jaar merken we dat 
veel jongeren gebruik maken van deze uitzonderlijke formule. Met hun pas 
kunnen jongeren aan meer dan 76 verschillende sportactiviteiten deelnemen: 
o.a. lasershooten, avonturensport, paardrijden, golf, tennis, duiken, ... Nieuw 
in 2016 zijn zeilen, surfen, crossfit, paintball,...

Een jaarpas kost 45 euro 
(van maandag 3 oktober t/m 
vrijdag 19 mei 2017) en een 
semesterpas 30 euro.

Vergeet ook je papieren van het 
ziekenfonds niet want je krijgt 
een korting.

Info of aankoop pas via de 
turnleraar op school, of via: 
www.sportnaschool.be -  
regio Leiedal of Nicolas Stael 
0474 233 166
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Kerstvakantie in zicht...
Je kan weer volop komen spelen en ontdekken tijdens de 
kerstvakantie in Grabbelpas en Petoeter.
Je bent welkom van dinsdag 27 december tot en met 
vrijdag 30 december 2016 en van dinsdag 3 januari tot 
en met vrijdag 6 januari 2017.
Op maandag 26 december 2016 en maandag 2 januari 
2017 sluiten we onze deuren.

Grabbelpas en petoeter
In de kerstvakantie zetten we onze fluobril op en nemen 
we een kijkje in de toekomst... Hoe zal jij er in 2030 
uitzien? Ga je met ons mee naar Mars?  We knutselen 
flitsende fluospullen en bereiden futuristische gerechten.  
Bouw mee aan het huis van toekomst.  Kom het samen 
met ons ontdekken tijdens de fluoflitsweek! 

Algemene info
Inschrijven?
Vooraf inschrijven is voor alle vakantieactiviteiten verplicht. 
Vanaf donderdag 8 december 2016 om 19 u. kan je online 
inschrijven 
https://webshopzwevegem.recreatex.be. Via deze weg 
moet je ook onmiddellijk online betalen.
Opgelet! Indien je opnieuw gebruik wenst te maken van 
opvang voor- en/of na de vakantiewerkingen dan moet je 
hiervoor vooraf aanmelden via de webshop. 

Vrije Tijd/Jeugd    
Blokkestraat 29 bus 1   
8550 Zwevegem    
Tel. 056 76 59 80    
jeugd@zwevegem.be   
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van 25.10.16 tot 13.11.16 
 Tentoonstelling

Fototentoonstelling 
“Gezondheidszorg 
voor iedereen”
Fototentoonstelling over 
“Gezondheidszorg voor iedereen” met 
mogelijkheid om de 11.11.11-petitie te 
ondertekenen.
Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek
Organisatie: werkgroep 11.11.11 
Zwevegem

do 27.10.16
 Evenement

Herfstfeest
Naar jaarlijkse gewoonte zetten wij 
op zondag 27 november onze deuren 
open voor het Herfstfeest. Iedereen is 
van harte welkom!
Waar: LDC De Symfonie - WZC 
Marialove, Gauwelstraat 24, Heestert
Wanneer: om 14 u.
Organisatie: LDC De Symfonie en WZC 
Marialove Heestert
Info & reservatie: 056 64 44 01
 
do 27.10.16 

 Voordracht
Infoavond 'Verdriet en verlies bij 
kinderen'.
Vroeg of laat krijg je te maken met het 
verlies van een persoon die je dierbaar 
is. De relatie en de omstandigheden 
van het verlies maken het verdriet 
anders. Het gemis draag je je hele 
leven mee. Manu Keirse, doctor in de 
geneeskunde & klinisch psycholoog, 
raakt ons met concrete verhalen die 
herkenbaar zijn. Zijn verhaal maakt 
duidelijk dat verlies verwerken tijd 
vraagt.
Waar: OC Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert
Wanneer: om 20 u.
Organisatie: Huis van het Kind 
Zwevegem
Info & reservatie:  
huisvanhetkind@zwevegem.be,  
056 76 55 75 

vrij 28.10.16 
 Uitstap

Halloweenwandeling
Themawandeling voor jong en oud 
met aangepaste dresscode, frietjes 
à-volenté en een drankje. Verrassing 
voorzien onderweg.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: om 18 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Femma Kappaert 
Zwevegem
Info & reservatie:  
ilse.stesses@telenet.be, 0485 18 09 85

vrij 28.10.16
 Spel 

Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.
Waar: vrije centrumschool, Theophiel 
Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com 
 
vrij 28.10.16

 Muziek
't Heksebroed organiseert:  
" Open deur folk muziek 
samenspel sessies"
In zaal Sint-Paulus kun je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben je 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italielaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: 't Heksebroed
Info & reservatie:  
pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be,  
056 64 60 51, 0485 14 09 09

za 29.10.16
 Podium

Iedereen Don Quichot
Iedereen kent Don Quichot, of denkt 
hem te kennen. Hij is die gekke 
landjonker uit het dorre boerengat 
La Mancha, die zich –na overvloedige 
lectuur van oude ridderromans– 
inbeeldt dat hij zelf een dolende ridder 
is. Met zijn simpele schildknaap Sancho 
Panza neemt hij het op tegen schapen 
en windmolens; want in zijn benevelde 
geest zijn dat vijandelijke legers en 
windmolens.
Uitvoerders: Toneelgezelschap 
Klakkeboem
Waar: Parochiaal Centrum, Orveiestraat 
1, Zwevegem-Knokke
Wanneer: om 20 u. 
Prijs: 8 euro, kinderen 5 euro
Organisatie: Toneelgezelschap 
Klakkeboem vzw
Info & reservatie:  
kurt.velghe@telenet.be, 0497 47 38 28, 
www.klakkeboem.be 

zo 30.10.16
 Podium

Iedereen Don Quichot
zie za 29.10.16  
(voorstelling om 14 u. en 19 u.!)

zo 30.10.16
 Ruilbeurs

Plantenruilbeurs
Moet je bij het onderhoud van de tuin 
een deel planten verwijderen? Heb je 
overschot aan vruchten of groenten? 
Kom vrijblijvend langs met wat je wilt 
ruilen. Spreek ongedwongen andere 
kandidaat ruilers aan. En ruilen maar! 
De organisatoren voorzien tafels om 
uw ruilwaar uit te stallen. Tijdens 
de ruilbeurs kan je soep drinken van 
seizoensgroenten. De opbrengst 
daarvan gaat naar 11.11.11.
Waar: Parking Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 12 u.
Organisatie: werkgroep 11.11.11   
Zwevegem
Info & reservatie: 0485 10 78 08

ma 31.10.16
 Podium

Iedereen Don Quichot
zie za 29.10.16
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woe 02.11.16
 Uitgaan

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

woe 02.11.16
 Podium

Iedereen Don Quichot
zie za 29.10.16
 
woe 02.11.16

 Evenement
Ontspanningsnamiddag
Bij aankomst koffie en vesnapering. 
Prijs 5 euro.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie:  
marianne.jo@bovore.be, 056 75 60 24, 
056 64 82 65

do 03.11.16
 Podium

Iedereen Don Quichot
zie za 29.10.16

vrij 04.11.16
 Voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
zie kader p. 28

vrij 04.11.16
 Podium

Iedereen Don Quichot
zie za 29.10.16

za 05.11.16 en zo 06.11.16
za 12.11.16 en zo 13.11.16 

 Tentoonstelling
Tentoonstelling Sueva Zwevegem
De bezoekers kunnen kennis maken 
met keramiek, schilderkunst en 
pottendraaien.
Waar: OC De Brug, Otegemstraat 238, 
Zwevegem
Wanneer: open op za van 13.30 u. tot 
18 u., op zo van 10 u. tot 12 u en van 
13.30 u. tot 18 u.
Organisatie: schilder- en boetseerclub 
Sueva
Info & reservatie:  
hendrik.vdmeulebroucke@skynet.be 

za 05.11.16
 Podium

Iedereen Don Quichot
zie za 29.10.16  
(voorstelling om 15 u. en 20 u.!)

Op vrijdag 4 november 2016 –  
Ziek zijn
Beer is ziek, alle knuffels zijn ziek en 
zelfs mijn ballon is ziek. Ben jij ook 
al eens ziek geweest en vond je dat 
helemaal niet fijn? Kom luisteren naar 
het voorleesuurtje en ontdek hoe 
je weer snel beter kan worden! Een 
snipverkouden voorleesverhaal voor 
kleuters op vrijdag 4 november.

Op vrijdag 2 december 2016 –  
Een winterverhaal
Stel je voor: het is winter en koud, het 
sneeuwt en je houdt helemaal niet van 
de winter! Stel je voor dat je dan kon 
toveren! Wil je weten wat Hennie de 
heks doet als het winter wordt? Kom 
dan zeker naar het voorleesverhaal op 
vrijdag 2 december.

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.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 15.45 u. tot 16.30 u.

Voor alle kleuters die houden van verhalen
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vrij 11.11.16
 Podium

DE KRAS (L'inscription)
Mijnheer Deconinck is samen met zijn 
vrouw Valerie net verhuisd naar een 
appartementsgebouw met standing, 
dichter bij zijn werk. Maar amper 
een week later heeft één of andere 
“mysterieuze vijand” een voor hem 
uiterst compromitterende slogan in de 
lift gekrast. Mijnheer Deconinck zoekt 
zijn buren op om uit te vissen wie nu 
zoiets zou kunnen gedaan hebben: 
meteen de aanleiding om vast te 
stellen dat ze gemener zijn dan ze er 
uitzien. En toch nodigt hij hen prompt 
uit op een aperitief...
Met de komedie “De Kras” brengen we 
opnieuw een creatie voor Vlaanderen 
en Nederland. Vertaling en regie: Jef 
Depaepe. Auteur: Gérald Sibleyras. Van 
dezelfde auteur produceerde het ZT in 
februari 2015 “Wind in de populieren”.

Uitvoerders: Zwevegems Teater
Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.  

Prijs: 10 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie:  
reservering@zwevegemsteater.be, 
0471 17 77 15

vrij 11.11.16
 Evenement

KweetetKwis
We maken een reis 
rond de wereld in 80 
vragen. Ploegen van 
max. 4 personen. Er is een prijs voor 
elke deelnemer. Met de opbrengst 
steunen we de projecten van 11.11.11. 
Inschrijven vóór 7 november.
Waar: zaal Sint Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u. 
Prijs: 5 euro
Organisatie: werkgroep 11.11.11 
Zwevegem
Info & reservatie:  
jokemaenhaut@gmail.com, 
lucvercruysse@scarlet.be, 

za 12.11.16
 Podium

DE KRAS (L'inscription)
zie vrij 11.11.16
 
za 12.11.16

 Tweedehandsbeurs
Tweedehandsbeurs van speelgoed
22ste tweedehandsbeurs van 
speelgoed, kinderboeken, fietsen, 
computerspelletjes. Indien je zelf 
speelgoed wenst te verkopen vraag je 
vooraf een verkoopnummer aan liefst 
via e-mail. De verkopers zelf moeten 
niet aanwezig zijn! Het speelgoed kan 
binnengebracht worden op donderdag 
10 november van 17 u. tot 21 u. en 
op vrijdag 11 november na afspraak. 
De afrekening gebeurt op zondag 13 
november van 10 u. tot 11.30 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.
Organisatie: Femma Kappaert 
Zwevegem
Info & reservatie: 
verkoop@2ehandsbeurskappaert.be, 
0495 84 28 93

di 15.11.16
 Podium

DE KRAS (L'inscription)
zie vrij 11.11.16

woe 16.11.16
 Evenement

Kaartnamiddag
Iedere 3de woensdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 
marianne.jo@bovore.be, 056 75 60 24, 
056 64 82 65
 
vrij 18.11.16

 Podium
DE KRAS (L'inscription)
zie vrij 11.11.16
 
za 19.11.16

 Podium
DE KRAS (L'inscription)
zie vrij 11.11.16

Nationale Strijdersbond van België
Afdeling Moen/Zwevegem centrum
Wij herdenken onze helden van WO I en II op 11 november
Wij nodigen u uit op deze herdenking
Dit jaar is een opnieuw programma in Zwevegem centrum en in Moen

PROGRAMMA
In Zwevegem centrum
- 9.30 u.: Samenkomst aan rusthuis St.Amand van het gemeentebestuur en 

de muziekmaatschappij de Ware Vrienden, militairen en NSB
-  9.45 u.: Optocht naar St.Amanduskerk
-  10 u.: H.Mis (na consecratie Te Velde). Einde mis: nationaal volkslied
-  10.45 u.: Optocht naar het Monument – verwelkoming – Europese hymne – 

Voordracht
 Bloemenhulde (NSB en Gemeente)
 Last Post
 Toespraak burgemeester
  Nationaal Volkslied
- 11 u.: Receptie aangeboden door de Gemeente
- 11.30 u.: Vertrek naar Monument te Moen

In Moen
- 11.45 u.: Aan het Monument: Hijsen van onze driekleur en TE VELDE
 Verwelkoming – Voordracht kinderen en Doden Appel
 Bloemenhulde door NSB en families
 LAST POST
- 12 u.: Drink voor NSB in het lokaal
- 12.30 u.: Vertrek naar zaal Uilenspiegel
- 13 u.: Receptie, uitreiken eretekens – Banket

Alle deelnemers worden stipt verwacht voor het banket in zaal Uilenspiegel.
De receptie is aangeboden door de Gemeente voor alle NSB afdelingen 
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za 19.11.16
 Exploratie

Natuurwerkdag
Waar: loods Natuurpunt, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 9 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie:  
danny.deceukelier@telenet.be 

za 19.11.16
 Evenement

Sinterklaasshow met Blitz
Een blitsende Sinterklaasshow met 
Blitz en een “meet & greet” met de 
Sint & de Pieten én een cadeautje 
van de Sint voor kinderen jonger dan 
10 jaar (vanaf geboortejaar 2007). 
Pannenkoeken met koffie, chocomelk 
of melk à volonté. Iedereen is welkom! 
Inschrijven is noodzakelijk!
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 14 u. 
Prijs: van 0 tot 3 jaar: leden 2 euro, 
niet-leden 3 euro. Van 3 tot 10 jaar  
(° 2007): leden 5 euro, niet-leden  
6 euro. Iedereen ouder dan 10 jaar: 
leden 6 euro, niet-leden 8 euro.
Organisatie: Gezinsbond Zwevegem
Info & reservatie:  
luc.depreux@pandora.be, 056 75 91 28

woe 23.11.16
 Podium

DE KRAS (L'inscription)
zie vrij 11.11.16

vrij 25.11.16
 Muziek

't Heksebroed organiseert: "Open deur 
folk muziek samenspel sessies"
In zaal Sint-Paulus kun je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben je 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italielaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: 't Heksebroed
Info & reservatie:  
pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be,  
056 64 60 51, 0485 14 09 09
 
vrij 25.11.16

 Podium
DE KRAS (L'inscription)
zie vrij 11.11.16

vrij 25.11.16
 Spel

Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.
Waar: vrije centrumschool, Theophiel 
Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com 

za 26.11.16
 Uitgaan

Magic of the 80's
Herbeleef de jaren 80 en ga volledig 
uit je dak tijdens een gloednieuwe 
Magic of the 80s party. Het wordt 
het beste uit de jaren 80, in een 
wervelende show annex party vol 
visuele flachbacks, passie, nostalgie en 
ambiance. Dit jaar doen wij een beroep 
op topdjs Reagan & Gorbatsjov.
Waar: Transfo, Blokellestraat 113B, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 21 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: vzw z-events
Info & reservatie: www.z-events.be 
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za 26.11.16
 Concert

In Heaven met An Pierlé 
An Pierlé heeft iets met kerkorgels. De 
rijke, orkestrale klanken en bijhorende 
sacrale sfeer doen haar creatieve 
brein borrelen en met resultaat. 
Op haar nieuwe album “Arches” 
schopt ze het instrument met behulp 
van drumcomputers, verrassende 
harmonieën en sensuele stemmen tot 
in de 21ste eeuw.
Voor "Arches" kiest Pierlé voor de 
hemelse stemmen van zangeressen 
en toetsenistes Loesje Maieu (Flying 
Horseman, Blackie & The Oohoos) en 
Kaat Hellings. Daarnaast ondersteunt 
de klassiek geschoolde organist Karel 
De Wilde met gelaagde partijen en 
kan ook Koen Gisen als producer 
en muzikant niet ontbreken. Het 
resultaat zweeft tussen atmosferische 
ambient en 80’s pop en dat allemaal 
in de mooie kerk van Sint-Denijs! Een 
absolute aanrader!

Waar: Sint-Dionysiuskerk,  
Sint-Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: om 20 u.
Prijs: VVK 16 euro, VVK Kreunkaart 13 
euro, ADD 19 euro
Organisatie: coproductie van De Kreun 
en In Heaven vzw De Kreun
Info & reservatie: dekreun.be/live/
event/an_pierle

vrij 02.12.16
 Voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
zie kader p. 28

 FEEST
Herfstfeest Marialove
Gezellig samenzijn met Sint op bezoek, 
tombola en gratis kinderanimatie, 
lekkernijen...

Waar: WZC Marialove, Gauwelstraat 24, 
Heestert
Wanneer: vanaf 14 u.
Info: 056 64 44 01

za 03.12.16
 Muziek

Herman Van Hove & Lissa - "In de 
schaduw van Toon Hermans"
zie kader p. 31

woe 07.12.16
 Evenement

Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de maand.
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 07.12.16
 Voodracht

De tijd van toen ’50-’60-‘70
Voordracht met een hapje en drankje. 
Prijs: 5 euro.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie:  
marianne.jo@bovore.be, 056 75 60 24, 
056 64 82 65

vrij 09.12.16 en za 10.12.16
 Evenement

8ste grote kerstboomverkoop met 
mini kerstmarkt t.v.v. vzw Ethiopië 
"Overleven... een droom"
Op vrijdag 9 december vanaf 17 u. 
en zaterdag 10 december vanaf 15 u. 
Na 19 u. muziekoptredens (o.a. de 
Gentse feelgoodblues-groep “The 
50 no's and a yes means yes”). De 
opbrengst gaat naar de afwerking van 
het Ria Opvanghuis voor weeskinderen. 
Gelegenheid tot het nuttigen van een 
drankje en een hapje. Ook voor wie 
geen kerstboom nodig heeft valt er 
heel wat te beleven!
Waar: Parochiezaal, Zwevegemstraat 3, 
Otegem
Wanneer: vrij vanaf 17 u., 
 za vanaf 15 u.
Organisatie: vzw Ethiopië "Overleven… 
een droom"
Info & reservatie: ethiopie.
overleveneendroom@gmail.com,  
0479 01 29 05, 0477 37 62 16
 

HERMAN VAN HOVE & LISSA
“In de schaduw van Toon Hermans”
ZATERDAG 3 DECEMBER 2016 - 20 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem
Een hommage aan Toon Hermans 
door Herman Van Hove, zijn goede 
vriend en laatste manager. Meesterlijk 
verteld en grandioos muzikaal begeleid 
door zangeres Lissa en een live band 
onder leiding van Pol Vanfleteren. Wat 
oorspronkelijk begon als een intieme 
voorstelling op de theaterzolder 
bij Van Hove, kon al op veel bijval 
rekenen van cultuurminnend 
Vlaanderen. Uitverkochte zalen, 
lovende reacties en recensies van pers 
en theatervrienden. 
 
De wisselwerking tussen liedjes en zorgvuldig geselecteerde anekdotes, op 
hun beurt gezongen door een verfrissende stem en verteld door een echte 
rasverteller, brengen je dicht bij de magie van een Toon Hermans voorstelling 
zoals alleen hijzelf ze kon brengen. 

Of zoals Bart Peeters het zo mooi verwoordde: “Toon Hermans geloofde in 
de hemel (niet in de rijstpap, maar laat dat een detail zijn) en je voelde hem 
goedkeurend glimlachen tijdens de voorstelling…” 
 
Kaarten: -26/+55 jaar 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be 
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PIPA DIPA: Theatershow
Winter: Familievoorstelling  
'Feest met Sesamstraat'
Onze beste vrienden uit Sesamstraat, Bert, Ernie, Elmo en Tommie, komen 
helemaal naar België! De Sesamstraatbewoners willen met ons een groot feest 
bouwen. Het wordt een muzikale, komische en vrolijke voorstelling! Komen 
jullie ook feesten, zingen en dansen met Bert, Ernie en zijn vrienden? 
Natuurlijk kun je Bert, Ernie en hun vriendjes na afloop ontmoeten in de foyer 
voor een mooie foto en een dikke knuffel.

Wanneer: Zaterdag 
17/12/2016 om 14 
u of om 16u   
@ Theaterzaal 
Zwevegem | 
Otegemstraat 18| 
8550 Zwevegem

Kostprijs: 15 euro 
Tickets reserveren? 
Dat kan via: https://
webshopzwevegem.
recreatex.be/

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

 

vrij 09.12.16
 Uitgaan

Wijnproefavond bio- en fairtrade-
wijnen
Een avond in samenwerking met 
Oxfam Wereldwinkel Zwevegem. Bio en 
eerlijke handel gaan hand in hand. Een 
bewuste en duurzame levensstijl kan 
je ook genietend van een glaasje wijn. 
Vandaar dat de Wereldwinkel een groot 
aanbod heeft aan wijnen met het bio-
certificaat. René Roelens vertelt ons die 
avond het verhaal van de wijnboeren 
en neemt ons mee in de betekenis van 
deze eerlijke handel... Om praktische 
redenen vragen we om op voorhand in 
te schrijven.
Waar: vergaderzaal Groep Ubuntu, 
Blokkestraat 29 A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u. 
Prijs: 10 euro
Organisatie: Velt
Info & reservatie:  
velt.zwekor@gmail.com, 056 75 33 94

za 10.12.16
 Muziek

Kerstconcert 2016
zie kader p. 33 
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KERSTCONCERT
Zaterdag 10 december 2016 - 20 u.
Sint-Amanduskerk Zwevegem
Programma
“Jauchzet Frohlocket” 1ste cantate uit 
Weihnachtsoratorium  J. S. Bach
Celloconcerto Opus 104 Antonin Dvorak
Cello: Sevack Avanesyan
Ave Maria Pietro Mascagni
Maria sitzt im Rosenhag Max Reger
Symfonie nr 9 “Uit de nieuwe Wereld” Opus 95 Antonin 
Dvorak
Ave Maria Karel De Wilde
Nacht und Träume Franz Schubert

Uitvoerders 
La Chapelle Sauvage 
Cello: Sevack Avanesyan
Vocale solisten, nog te bepalen
Algemene leiding : Karel De Wilde

Kaarten 
voorverkoop 15 euro / pashouders 14 euro / beneden 
-18j 7 euro

Reservatie
Herwig Bouckaert, tel. 056 21 65 68, herwig.bouckaert@
telenet.be of door overschrijving vóór 5 december op 
rekeningnummer BE17 9790 8461 4721 van Azymuth met 
vermelding “Kerstconcert” en aantal kaarten
 
Organisatie
Azymuth Zwevegemse Concertvereniging m.m.v. 
Gemeentebestuur Zwevegem en dank zij de financiële 
steun van de NV BekaertSA

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

zo 11.12.16
 Uitstap

Landschapswandeling
We verzamelen om 13 u. aan Moen 
statie om dan te carpoolen naar 
Ellezelles.
Waar: Moen statie, kruispunt 
Houwelstraat met Stationstraat te 
Moen, Stationstraat, Moen
Wanneer: van 13 u. tot 19.30 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie:  
eddy.loosveldt@gmail.com,  
056 64 50 07

vrij 16.12.16 
 Muziek

't Heksebroed organiseert: "Open deur 
folk muziek samenspel sessies"
In zaal Sint-Paulus kun je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben je 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italielaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: 't Heksebroed
Info & reservatie:  

pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be,  
056 64 60 51, 0485 14 09 09

za 17.12.16
 Exploratie

Beheerswerken
Kooigem hakhoutbeheer en 
braambestrijding.
Waar: Natuurpunt loods, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie:  
danny.deceukelier@telenet.be 
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Feest 60-plussers

Op zaterdag 7 januari 2017 komt de Blik Dooze Band samen met Baziel naar Zwevegem. Het wordt weer lachen en 
zingen op het jaarlijks feest van de 60-plussers. 

De Blik Dooze Band brengt een mix van volkse muziek, popcovers en eigen cabaretteksten. Het is een combinatie van 
slapstick, cabaret, folk en andere genres alleen met de bedoeling het publiek te bespelen, op het verkeerde been te 
zetten en tegen elkaar uit te spelen. De frontmen geven elkaar geen duimbreed toe en ze zullen het zeker niet laten om 
zelfs elkaar op het verkeerde been te zetten.

Als bijkomende act dit jaar, de immer gevatte, maar tevens ludieke intelligente volkse figuur die menig lezer, kijker of 
aanhoorder aan het lachen heeft gebracht met z'n nuchtere, pientere uitlatingen in alledaagse omstandigheden...Baziel!

Amusement verzekerd!  

Kom het proeven. We verwelkomen u in het gemeentelijk Tenniscentrum vanaf 13.30 u. met koffie, koekjes en pralines. 
Om 14 u. spreken de voorzitter van de ouderenadviesraad en de schepen van Sociale Zaken 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. 

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 b 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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Grote boekenverkoop 
van  zaterdag 10 tot en met  

zaterdag 17 december  
in de bib 

tijdens de openingsuren 

Keuze uit duizenden afgevoerde boeken  
en andere bibliotheekmaterialen 

Alles aan 0,5 euro/stuk! 
 
Gemeentebestuur Zwevegem - Bibliotheek   

Bekaertstraat 13 | 8550 Zwevegem |Tel: 056 76 59 00 | E-mail: bibliotheek@zwevegem.be  

zo 18.12.16
 Sport

Mountainbiketoertocht “Seyns-
Krieretocht”
Onder de naam 'Seyns-Krieretocht' 
organiseren we op zondag 18 december 
een recreatieve mountainbiketocht te 
St.Denijs-Zwevegem. Met onze club 'De 
Krierecrossers' organiseerden we in het 
verleden reeds zo'n 25 toertochten door 
onze eigen regio.
De Krierecrossers zijn een vereniging 
van 90 recreatieve mountainbikers 
die wekelijks hun hobby uitoefenen 
in clubverband. Naast het fietsen zelf 
organiseren we zelf ook tochten.
Keer voor keer proberen we onze 
organisatie te verbeteren en onze 
deelnemers nog meer in de watten 
te leggen. Vorig jaar mochten we 
1300 deelnemers verwelkomen. We 
bieden de deelnemers een waaier van 
keuzemogelijkheden aan. We voorzien 
keuze uit maar liefst 8 afstanden tussen 
de 25 en de 80km.
Tijdens onze tochten voorzien we ook 
3 locaties waar de deelnemers op 
krachten kunnen komen door iets te 
eten of te drinken. Door het aanbieden 
van maar liefst 6 afstanden willen we 
iedereen bereiken (afstanden: 25-
35-43-49-56-75 km). De beginnende 
mountainbikers kunnen al kiezen voor 
de 25 of 35 kilometer terwijl we voor 
de echt getrainden een 75 km omloop 
aanbieden.
Waar: Sportcentrum, Dalestraat 38, 
Sint-Denijs
Wanneer: van 8 u. tot 11 u.
Organisatie: Krierecrossers Otegem
Info & reservatie:  
www.krierecrossers.be  

woe 21.12.16
 Evenement

Kaartnamiddag
Iedere 3de woensdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: woe 21.12.16 van 14. u. tot 
18. u.
Organisatie: Vief Groot- zwevegem
Info & reservatie:  
marianne.jo@bovore.be, 056 75 60 24, 
056 64 82 65

vrij 23.12.16
 Spel 

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

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

BINNENKORT
woe 04.01.17
Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 27.01.17
“Tirza” opgevoerd door 
Zwevegems Teater
Info & reservatie & speeldata: www.
zwevegmsteater.be, reservering@
zwevegemsteater.be

vrij 27.01.17 
Spellenclub Zwevegem
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com 
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Zwemmarathon 
2016
Houd je klaar, want hier zijn we opnieuw met de 
ZWEMMARATHON! 

Vrijdag 18 november trekken we met z'n allen het 
zwembad in voor heel wat waterpret! 
Ga met jouw school of vereniging de uitdaging aan en 
neem deel aan onze zwemmarathon vol spetterend 
waterplezier.
Ons zwembad Sportpunt Zwevegem scoorde de laatste 
twee jaren met “het meest gezwommen kilometers” en 
kreeg daardoor de titel van ‘Zwemzotste Zwembad van 
Vlaanderen’. Ook dit jaar gaan we er opnieuw volledig 
voor.
In de voor- en namiddag komen de scholen aan bod, 
vanaf 18.30 u. is het de beurt aan de verenigingen.
Durf jij deze uitdaging aan te gaan? Neem contact op met 
de sportdienst en schrijf je in!

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


