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Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem

THUISLOKET
www.zwevegem.be/dienstverlening en 
bestuur/Burger/Thuisloket

DIENST EERSTELIJNSZORG
Blyhove 1
Otegemstraat 77/4, Zwevegem
Tel. 056 76 52 41
Zorgnetwerk: 0493 31 88 14
eerstelijnszorg@zwevegem.be

BIBLIOTHEEK
Bekaertstraat 13, Zwevegem
T 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.
de bib is uitzonderlijk gesloten van  
23 maart t.e.m. 3 april

B BUS 
SCHOOLJAAR
Maandag
13.20 - 16 u. Gemeenteschool Heestert 
(afwisselend Vierkeerstraat/Gauwelstraat)
16.30 - 18 u. De Gilde Sint-Denijs
Dinsdag
13.20 - 16 u. Gemeenteschool Sint-Denijs
16.30 - 18 u. Kerk Heestert
Woensdag
08.40 - 12 u. Vrije basisschool Moen 
(afwisselend Moen plaats/Moense 
Beekstraat)
15 - 16 u. WZC Marialove Heestert
16.30 - 18 u. Vrije basisschool Otegem
Donderdag
13.20 - 16 u. Vrije basisschool Otegem
16.30 - 18 u. Kerk Moen
Vrijdag
08.45 - 10.30 u. Gemeenteschool  
de Klim-Op (kerk Kappaert)
10.30 - 13 u. Vrije basisschool Kappaert 
(Kerk Kappaert)
13.30 - 16 u. Kerk Knokke

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
T 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 13 u. tot 18 u. - vanaf 1 maart 2020 van 
14 tot 19 uur
zaterdag: van 9 u. tot 16 u.
Aandienen met afval tot 15 minuten  
voor sluitingstijd.
Gelieve bij het bezoek aan het 
recyclagepark kleingeld te voorzien indien 
u denkt gebruik te willen maken van de 
2 euro betaalzone. De parkwachter moet 
meer en meer geld wisselen omdat de 
klant geen kleingeld bij heeft. 

JEUGDCENTRUM DE BRUG
Otegemstraat 236, Zwevegem
T 056 76 59 80
Open op afspraak

KRINGLOOPWINKEL
Avelgemstraat 188, Zwevegem
T 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

WACHT- EN HULPDIENSTEN
Algemeen noodnummer (Europees)  
voor dringende interventie
112 is met keuzemenu en doorschakeling 
naar 1: ambulance en brandweer en  
2: naar politie
-  Politiezone Mira (niet dringend) 

101: dringende interventie 
Info: 056 62 67 00

-  Brandweer HVZ Fluvia (niet dringend) 
056 22 44 44 storm- en waterschade 
056 23 99 70 administratie

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
Spoedopname, Campus Kennedylaan 
T 056 63 61 12
spoedopname@azgroeninge.be

WIJKWERKEN
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem
iedere dinsdag van 9 u. - 12.30 u.
T 056 24 16 25
Kristof.piccavet@welzijn13.be

MELDPUNT  
GEMEENTE
0800 1 8550

Gemeentelijke- en  
OCMW-dienstverlening  
in het Gemeentepunt

Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
T 056 76 55 67, F 056 76 55 68

info@zwevegem.be
info@ocmw.zwevegem.be

www.zwevegem.be

Algemene openingsuren
Ma. van 9 u. tot 12.30 u.
Di. van 9 u. tot 12.30 u.*

(Sociale Dienst:  
enkel op afspraak)

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 burger en welzijn,  
woon- en leefomgeving en politie 

ook open op
Di. van 16.30 u. tot 19 u.*

Za. van 9 u. tot 11 u.

* Woon- en leefomgeving, op 
dinsdagnamiddag op afspraak

Volg Zwevegem op:  www.zwevegem.be  Facebook/Gemeente Zwevegem  Twitter@GemZwevegem  #igzwevegem



 

Dit infoblad is gedrukt op 
papier dat het keurmerk 
van de Forest Steward ship 
Council ® (FSC®) draagt.  
Dit FSC®-label biedt 
u de garantie dat het 
gebruikte hout en papier 
enkel afkomstig zijn uit 
verantwoord beheerde 
bossen.

Beste inwoner,

De nieuwjaarswensen werden uitgewisseld en het nieuwe jaar werd 
ingezet met zachte temperaturen en veel regendagen. Abnormale zachte 
winterdagen zijn, zoals de bosbranden in Australië en uitzonderlijk storm- 
en winterweer in Spanje, een zoveelste bewijs dat de klimaatverandering 
bittere ernst is geworden. De Green Deal op Europees niveau bewijst 
anderzijds ook dat een echt klimaatplan op lokaal niveau de juiste keuze is.

Het Zwevegemse bosbeleidsplan is klaar in ontwerp en zal binnenkort 
besproken worden in de Minaraad en vervolgens in de gemeenteraad 
van maart. Dit vermoedelijk samen met de actualisatie van het 
biodiversiteitscharter en van het KLE (kleine landschapselementen) 
reglement. Wij voorzien trouwens een brede infoavond op donderdag  
2 april over private bebossing onder andere met concrete toelichting over 
alle mogelijke financiële toelagen. Warm aanbevolen!

Vervolgens zal er binnenkort ook het nieuwe parkeer- en circulatieplan 
(mobiliteitsplan) voorgesteld worden met invoering van een fietszone. 
Er wordt ook gewerkt aan een brede bewegingscampagne, waarin het 
gemeentepersoneel een voorbeeldfunctie wil opnemen. Het gaat vooruit, 
het gaat verbazend goed vooruit! Wij wensen uiteraard ook op uw inzet te 
mogen rekenen. 

Gezond bewegen en sociaal bewegen zijn bevorderlijk voor een goed 
gevoel en positieve ingesteldheid. Zwevegem is hiervoor the place to 
be: een groot aanbod aan allerhande activiteiten dankzij een intens 
verenigingsleven en een prachtige open ruimte om van te genieten.  
Deze moeten wij koesteren en uiteraard net houden. Vandaar mijn 
warme oproep om massaal deel te nemen aan onze jaarlijkse grote 
lenteschoonmaak van 27, 28 en 29 maart en mijn persoonlijke wens 
zwerfvuil permanent uit ons straatbeeld te bannen. Laten we samen  
ijveren voor een gezond, proper en klimaatvriendelijk Zwevegem.

Zwevegem, 31 januari 2020

Marc Doutreluingne - Burgemeester

GRATIS DIENST JURIDISCH ADVIES 
OP AFSPRAAK
Iedere 4de dinsdag, van 17 u. tot 18.30 u. in 
Gemeentepunt Zwevegem

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

WOONCLUB
Iedere maandag, van 9.30 u. tot 12 u.
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem

ZWEMBAD
Lago Club Zwevegem Fit.
Bekaertstraat 9, Zwevegem
Openingsuren zie www.lagozwevegem.be
056 28 95 80

GEMEENTE- EN OCMW-
DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeente- en OCMW-diensten  
zijn gesloten op Paasmaandag  

13 april 2020. 
De bib is gesloten en de bibus rijdt  

niet van 23 maart tot maximum  
3 april, vanwege aansluiting op  

nieuw uitleensysteem. 
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19
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kijk op dorp en wijk

goesting in vrijwilligerswerk

bib sluit voor even

werken aan bewegen en sport



JULLIE  
MENING

ENQUETE MOBILITEIT 
Met de enquête over de mobiliteit van de toekomst 
die we eind december organiseerden, wilden we jul-
lie mening horen. De enquête werd massaal ingevuld. 
Daarnaast werden meer dan 170 ideeën voor een nog 
betere mobiliteit in de gemeente geformuleerd.
Alle gegevens worden momenteel grondig geëvalu-
eerd door de dienst publieke ruimte. Het eindrapport 
wordt meegenomen in het parkeer- en circulatieplan 
dat momenteel op tafel ligt. In maart volgt nieuwe in-
formatie.
Marleen Vanclooster uit Zwevegem won het duoticket 
voor de Cyclocross in Otegem.

ENQUETE ‘OP AFSPRAAK IN HET 
GEMEENTEPUNT’
Tot eind januari kon je je mening geven over de 
dienstverlening in het Gemeentepunt. Deze enquête 
is intussen afgesloten. Ook op deze enquête hebben 
we zeer waardevolle informatie binnengekregen. Een 
werkgroep zal deze informatie verder evalueren.
Dit jaar zet het lokaal bestuur Zwevegem een nieu-
we stap in de verbetering van de dienstverlening. Het 

is de bedoeling dat je op afspraak kunt komen naar 
het Gemeentepunt. En dat heeft veel voordelen. Er 
is geen wachtrij meer en je bent zeker dat de mede-
werker met de juiste expertise aanwezig is op het mo-
ment van de afspraak. Je wordt ook snel geholpen en 
je privacy vaart er wel bij.
Nu al kan je via het thuisloket heel veel zaken van thuis 
uit regelen via www.zwevegem.be/thuisloket.

Jean-Luc Delobelle uit Zwevegem en Anja Feyaerts 
uit Moen winnen een duoticket voor de voorstelling 
Piv Huvluv - ‘De vinylvreter’ op 14 maart in het Thea-
tercentrum Zwevegem.

ENQUÊTE INFOPUNT
De dienst communicatie werkt dit jaar een opdracht 
uit voor de lay-out en druk van een nieuw Infopunt 
vanaf september dit jaar. De enquête die we online 
en in het Infopunt van december vorig jaar zetten is 
inmiddels afgesloten. We ontvingen 30 reacties op 
papier en 73 mensen vulden de enquête online in. We 
verwerken jullie input en nemen deze mee in de voor-
bereiding van een vernieuwd Infopunt.

STEFAAN BONTE
NIEUW IN GEMEENTERAAD

Ann Cosaert nam op 6 januari 2020 ontslag als raadslid. 
Zij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door 
Stefaan Bonte.
De gemeenteraad van 27 januari keurde de aanstelling 
van Stefaan Bonte als gemeenteraadslid goed. Hij legde 
de eed af in de handen van de voorzitter van de gemeen-
teraad en wordt van rechtswege lid van de OCMW-raad.
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KIJK OP DORP&WIJK
Alle bijeenkomsten van de wijk- en dorpsraden zijn altijd met open deuren. Iedereen is dus van harte 
welkom in eigen wijk of dorp. 

Iedereen kan de verslagen en de informatie over 
de dorps- en wijkraden lezen op deze webpagina: 
www.zwevegem.be/dorps-en-wijkraden

AGENDA
›  Wijkraad Centrum: woensdag 12 februari - 19 uur 

Verkeersdrukte en mobiliteit in het centrum
›  Dorpsraad Sint-Denijs: donderdag 20 februari - 

19.30 uur - Er groeit iets moois in Sint-Denijs ...  
Evaluatie projecten Leiedal

›  Dorpsraad Heestert: Donderdag 5 maart - 19.30 uur

  Wat betekent het meerjarenplan concreet voor 
Heestert?

›  Dorpsraad Moen: donderdag 12 maart -  
19 uur

›  Dorpsraad Otegem: 19 maart - 19 uur 
Rioleringswerken op til in Otegem

› Wijkraad Knokke: woensdag 27 mei - 19 uur 

ALGEMENE COÖRDINATIE
Hilde Leman
participatie@zwevegem.be - 056 76 55 53

SCHRIJF JE IN OP BE-ALERT
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een 
noodsituatie willen we je graag snel verwittigen.
Schrijf je daarom in op het gratis alarmeringssysteem BE-Alert waar-
mee de gemeente Zwevegem (maar ook de provincie en de federale 
overheid) haar inwoners verwittigt en nodige instructies geeft bij een 
noodsituatie. Op dit ogenblik zijn ongeveer 70.000 West-Vlamingen in-
geschreven, waarvan 1.600 Zwevegemnaren. Een goed begin, maar het 
kan beter.
Ga naar www.be-alert.be en schrijf je in. Voeg bijvoorbeeld ook het 

adres van je ouders, kinderen of kleinkinderen toe. Op die manier kun-
nen we het bestand van BE-Alert uitbreiden.



LOKALE VERENIGING? 
LET OP VOOR (CEO-) FRAUDE

Niet alleen grote bedrijven zijn slachtoffer van CEO-fraude. Ook kleinere verenigingen kunnen hier-
van slachtoffer worden. Omdat ook Zwevegemse verenigingen geviseerd worden, roepen we op om 
extra voorzichtig te zijn.

WAT IS HET?
De dader van CEO-fraude doet zich voor als een be-
langrijk persoon, bijvoorbeeld de voorzitter of pen-
ningmeester van je vereniging. Krijg je een mail van 
de voorzitter of penningmeester met de vraag een 
bedrag over te schrijven? Wees waakzaam! Probeer 
die persoon in kwestie steeds persoonlijk te bereiken 
om na te gaan of die opdracht wel van hem kwam. 
Het is immers mogelijk dat iemand anders zich als die 
persoon voordoet.

HOE HERKEN JE HET?
Soms weten de daders verrassend veel over je ver-
eniging, zoals bijvoorbeeld de namen van de leden. 
In sommige gevallen weten ze zelfs hoeveel er (onge-
veer) op de rekening staat. Meestal lijkt het of de mail 
van het e-mailadres van je voorzitter zelf verzonden is.

Enkele tips om CEO-fraude te herkennen:
›  nadruk ligt op machtsverhouding
›  het is dringend
›  er wordt gevraagd het geheim te houden of af te 

wijken van de normale procedures

VOORKOMEN
De daders zijn vaak goed voorbereid. Als de namen 
en/of andere informatie van de voorzitter, penning-
meester, leden, privé-contactgegevens … online te-
rug te vinden zijn, kunnen ze zich beter voorbereiden. 
Let dus op met welke informatie je als vereniging onli-
ne beschikbaar maakt.
Soms is de mailbox van de voorzitter of penningmees-
ter gehackt. Op die manier kan het lijken of de mail 
echt van de voorzitter of penningmeester afkomstig 
is. Probeer toch steeds persoonlijk na te gaan of dit 
wel van hem/haar afkomstig is. Door sterke wacht-
woorden te gebruiken en het wachtwoord geregeld 
te veranderen, wordt het risico op hacking van de 
mailadressen kleiner.

TOCH SLACHTOFFER GEWORDEN?
Doe altijd aangifte bij de politie. Daarnaast is het nut-
tig om melding te registreren op https://meldpunt.
belgie.be/meldpunt/. Op www.safeonweb.be kan je 
verschillende tips vinden om veilig te surfen.
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VERBROEDERING 
LEEFT!
De leerlingen van het Rhizo-college Zwevegem maak-
ten gedichten naar aanleiding van de lezing van Rob 
Heirbaut voor de vrienden van de verbroedering.
Rien uit 3STEb schreef onderstaand gedicht. Alle an-
dere gedichten zijn terug te vinden op de website 
van de gemeente. Je kan ze ook opvragen via mail.

www.zwevegem.be/verbroedering
verbroedering@zwevegem.be

EUROPA
Gedicht over het mooiste continent.

Europa, Europa, een heel mooi stukje land
met zijn sportieve kant.

De EK’s van alle sporten zijn meer dan gene-
riek, 

er is voetbal, zwemmen en atletiek.
Van sport naar religie dan, 

want Jezus breekt hier de ban.
Er zijn heel veel mensen groot en klein, 

dat is toch wel heel fijn.
Zo is iedereen speciaal

want alle culturen zijn er legaal.
Verder zijn er heel wat parlementen

waar er gediscussieerd wordt over euro’s en 
centen.

Helaas is er ook armoede
en dat is dus niets van het goeds.

Iedereen helpt waar het kan,
al ben je nu vrouw of man.

Dit is het dan over Europa’s mensen,
met voor elkaar de beste wensen.

Rien Debaere - 3STEb

ZWEVEGEM 
BOUWT OPENBARE 
VERLICHTING 
OM NAAR 
LEDVERLICHTING

Het netbedrijf Fluvius bouwt tegen 2030 in op-
dracht van het lokaal bestuur Zwevegem het open-
baar verlichtingsnet integraal om naar ultrazuini-
ge ledverlichting. Zwevegem mikt vooral op een 
forse daling van zijn energieverbruik, -kosten en 
CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw mogelijk-
heden om specifieke ingrepen te doen op het vlak 
van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme 
steden. 

HET JUISTE LICHT OP DE JUISTE 
PLAATS
Het uitgangspunt bij de vervanging naar led-toe-
stellen is het beter verlichten van de openbare 
weg, gecombineerd met een lager vermogen. Bij 
elke vervanging wordt een lichtberekening uitge-
voerd die rekening houdt met het vereiste lichtni-
veau van elke specifieke straat, fietspad op plein. 
Parameters als het lichtniveau, kleurtemperatuur 
en het brandprogramma worden zo per cluster 
afgetoetst aan het regiomasterplan openbare 
verlichting van de gemeente Zwevegem. Om een 
optimaal verlichtingsniveau te halen, is het soms 
noodzakelijk om de hoogte en de tussenafstanden 
van de palen te veranderen. De nieuwe ledverlich-
ting laat ook toe om de lichtbundel beter te richten 
naar het openbaar domein, waardoor het strooi-
licht in voortuinen of op gevels wordt beperkt.

MINIMALE HINDER VOOR 
BUURTBEWONERS 
Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners 
en verkeer tot een minimum te beperken. Daarom 
verloopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsar-
maturen gespreid in de tijd. 
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DE WEEK 
VAN DE MARKT

DE MARKT IS 
ALTIJD EEN BEETJE 
VAKANTIE!

Op dinsdag 7 april tussen 8 en 12 uur staat er heel 
wat te gebeuren op de markt in Zwevegem! 
Naar jaarlijkse traditie deelt de paashaas chocola-
de uit en voorzien we leuke animatie. 
Maar dit jaar vieren we ook ‘De Week van de 
Markt!’ Dat doen we samen met heel wat andere 
West-Vlaamse steden en gemeenten.

WIL JIJ ERBIJ ZIJN?
›  Doe op dinsdag 7 april je aankopen bij de 

marktkramers in Zwevegem.
›  Ontvang een invulbon en neem deel aan deze 

wedstrijd. Steek de bon in de wedstrijdurne op 
de promostand van de ‘Week van de Markt’ in 
Zwevegem.

Je kan mooie prijzen winnen, met als hoofdprijs 
een vakantiebon twv 250 euro van Westtoer.

Je kan verschillende invulbonnen indienen, er is 
maximum 1 prijs per persoon. Deze actie wordt 
georganiseerd door de gemeente Zwevegem, in 
samenwerking met de provincie West-Vlaande-
ren, de Ondernemerscentra West en de Onafhan-
kelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers.

WAT WIL 
JIJ WETEN 
OVER JOUW 
GEMEENTE?
BURGERBEVRAGING  
GEMEENTE- & STADSMONITOR  
IN JOUW BRIEVENBUS

Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je er veilig fiet-
sen? Is er voldoende groen? Hoe tevreden ben je over 
de voorzieningen en diensten in Zwevegem?

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat 
je denkt over jouw gemeente. Daarom organiseert 
het Agentschap Binnenlandse Bestuur (ABB) van de 
Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek 
Vlaanderen, de grootschalige bevraging ‘Gemeente- 
& Stadsmonitor’. Van woensdag 25 maart tot midden 
juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 
85 jaar gevraagd om een vragenlijst in te vullen. 

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrij-
willig, maar wel van groot belang. De bevraging ‘Ge-
meente- & Stadsmonitor’ is een unieke survey die in 
elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelij-
ke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de re-
sultaten hangt dan ook af van het aantal personen die 
de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze 
bevraging de kans om jouw mening te geven over de 
thema’s die in Zwevegem belangrijk zijn. Als je de vra-
genlijst volledig invult, maak je kans op een geschenk-
bon van 12 euro.

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. 
We maken alleen analyses op gemeentelijk niveau 
en werken volgens de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kan je vanaf 
eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmoni-
tor.vlaanderen.be. Op deze website kan je bovendien 
alle resultaten van de vorige bevraging raadplegen.
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BRENG JIJ OOK DE GEMEENTE IN BEELD? 
TAG JE FOTO’S MET #IGZWEVEGEM.

WIE WEET VERSCHIJNT JOUW FOTO OP DEZE PAGINA!
In het Infopunt publiceren we iedere keer sfeervolle Instagramfoto’s van voorbije activiteiten of evenementen  
uit Groot-Zwevegem.
Tag jij je foto’s voortaan ook met #igzwevegem? De mooiste kiekjes krijgen een plaatsje in het Infopunt,  
op onze digitale schermen en op onze Facebookpagina.

@sofiedebels Heel veel 

dank aan iedereen die 

onze actie heeft gesteund!
@heinwittouck Weer klimmen 

in @speelpuntzwevegem

@elineeggermont Feeling happy! 
#knuszwevegem #breakfast

@jan_coucke Ten Rooden Duifhuize #sintdenijs 
#countryside

@leen_vck 
#sintdenijs 

#morningwalk

@kittydevos_belgie #kanaalbossuitkortrijk #zonsopgang

@kskzkajak KSKZ kan zich nu 
ook een hartveilige club noemen!

@kljheestert Oud-KLJ-proost Dieter 
aangesteld als nieuwe pastoor in Zwevegem

@volare_mmv 

#kapelmilanen #igzwevegem
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JUBILARISSEN 2020
Ingevolge de wet op de privacy zijn enkel de jubilea vermeld van de echtparen die hiervoor uitdrukkelijk  

hun toestemming hebben gegeven. 

22/01/60     Roger Manderick - Cecilia Callens
12/02/60   Stefaan Nottebaert - Laurette Speleers
20/02/60   Noël De Coninck - Gerarda Secember
26/02/60   Etienne Dekoker - Bernice Arckens
03/04/70   Jacques Libbrecht - Paula Detremmerie
22/04/60   Etienne Defoor - Ivette Verschuere
22/04/60   Germain Depraetere - Cecile Platteau
17/04/70   Willy Beunnens - Monique Cottenier
27/04/60   Jan Coulier - Lieve Deprez
20/05/55   Raoul Van Lancker - Beatrix 

Demeulemeester
25/05/60   Jozef Callens - Godelieve Vandenbulcke
29/05/70   Stephaan Dendoncker - Rosane Vanhoutte
29/05/70   John De Meester - Marianne Demets
31/05/60   Achiel Messiaen - Marie-Gabrielle Deprez
03/06/70   Albert Decruyenaere - Christiane 

Nonckele
04/06/55   Raphaël Vanmaercke - Mariette Devos
05/06/70   Norbert Lema - Anna Herman
18/06/55   Julius Planckaert - Jacqueline Duprez
02/07/60   Lucien Dewitte - Jacqueline Dekoster
03/07/70   Jean-Pierre Staelens - Rita D'Hondt
03/07/70   Paulus Dewyn - Sonia Delrue
03/07/70   Willy Mignauw - Yvette Vanmarcke
09/07/70   Didier Breda - Annie Vergote
09/07/60   Georges Hoste - Denise Van de Heyden
10/07/60   Etienne Goethals - Claudine de Schietere 

de Lophem

20/07/55   Daniel Baert - Josepha Tarras
24/07/70   Marianus Vercruysse - Beatrice 

Vantieghem
24/07/70   Albert Vantomme - Jacqueline Clarysse
05/08/60   Julien Laverge - Rosa Koopman
07/08/70   Lucien Semet - Christine Catelein
21/08/70   Joost Callens - Annie Vandecasteele
22/08/70   Marnix David - Marie-Thérèse Debyser
28/08/70   Luc Libbrecht - Nicole Vandermeersch
02/09/60   Roger Dekimpe - Maria Hostyn
04/09/70   Gerard Rooryck - Noëlla Deprez
04/09/70   Antoine Vangheluwe - Greta Houttave
04/09/70   Jacque Noreilde - Francine Raepsaet
11/09/70   Guy Callens - Georgette Breemeersch
15/09/55   Frans Careelman - Lea Vanneste
29/09/50   Roger Tremmerie - Juliette 

Vangampelaere
10/11/60   Gerard Meesseman - Gerarda Depestele
10/11/60   Werner Vanleynseele - Christilla Claeys
27/11/70   Louis Delputte - Marie-Thérèse Loncke
04/12/70   Carlos Holvoet - Annie Baert
18/12/70   Etienne Devos - Nicole Wolfvelde
24/12/60   Frans Coppens - Denise Gadeyne
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GRATIS JURIDISCH 
ADVIES VANAF NU 
OP AFSPRAAK
Iedere 4e dinsdag van de maand, tussen 17 en 
18.30 uur, kan je als inwoner van Zwevegem 
terecht in de lokalen van de sociale dienst 
(Gemeentepunt) voor gratis juridisch advies. 
Maak een afspraak via samenleving@zweve-
gem.be of 056 76 55 75 (ten laatste de dag 
voordien).

Een jurist geeft informatie en advies op vra-
gen over echtscheidingsgeschillen, onder-
houdsgeld, huurproblemen, erfenisrecht … 
en verwijst eventueel door naar gespeciali-
seerde diensten. Op een afspraak breng je 
alle documenten mee die met je problemen 
te maken hebben. 

IK GA OP REIS EN 
IK NEEM MEE …
Vertrek zonder zorgen op reis en kijk op tijd na 
welke reisdocumenten je nodig hebt. Spoed-
procedures zijn duurder en kan je dus beter 
vermijden. 

Informeer welke documenten je nodig hebt en 
welke geldigheidsduur het identiteitsbewijs 
moet hebben op de website van FOD Buiten-
landse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/
nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/
reisdocumenten. 

Kinderen jonger dan 12 jaar die naar het bui-
tenland reizen hebben een kids-ID nodig. Als 
kinderen niet met beide ouders reizen, wordt 
aangeraden een reistoelating mee te nemen. 

MEER INFO
• www.zwevegem.be/identiteitskaarten
• www.zwevegem.be/reispassen
• www.zwevegem.be/vreemdelingen
• www.zwevegem.be/rijbewijzen

ZWEVEGEM 
HARTVEILIGE 
GEMEENTE
Schrijf je in voor een opleiding reanimeren en defibrilleren 
op:
›  donderdag 27 februari 2020, van 18.30 tot 21.30 uur
›  zaterdag 21 maart 2020, van 9 tot 12 uur
Meer informatie en inschrijven: samenleving@zwevegem.
be of tel. 056 76 55 75. Hou zeker onze informatiekanalen 
en het Infopunt in het oog voor de volgende data.

AED-TOESTELLEN
Er zijn in Zwevegem 10 openbare AED-toestellen:
›  4 toestellen staan aan onze ontmoetingscentra in Hees-

tert, Moen, Otegem en Sint-Denijs.
›  3 toestellen bevinden zich op publieke plaatsen: het 

Gemeentepunt, sportcentrum Bekaert (nabij de atle-
tiekpiste) en aan het mechaniekersgebouw op de Trans-
fosite.

›  2 toestellen werden aangekocht door bedrijven en be-
vinden zich op hun terrein, maar zijn publiek toeganke-
lijk: bij Cortès Cigars en Maes Mattress Ticking.

›  1 toestel werd aangekocht door Unizo en bevindt zich 
op het marktplein aan de kerk in Zwevegem.

Wist je dat je de locatie van AED-toestellen kan terugvin-
den op de website van de gemeente www.zwevegem.be/
producten/zwevegem-hartveilig en ook via een app van 
het Rode Kruis.

Wist je dat verenigingen het label hartveilig kunnen krij-
gen na het volgen van de cursus mits ze voldoen aan vol-
gende voorwaarden:
›  Minimum 10 % van de clubleiding moet deelnemen aan 

de opleiding
›  De opleiding moet na 2 jaar vernieuwd worden. 

Zo hebben een aantal scholen, jeugd- en sportverenigin-
gen in Zwevegem het label hartveilige vereniging al ge-
kregen: www.rodekruis.be/afdeling/zwevegem



GOESTING INVRIJWILLIGERSWERK?!

Elke dag zetten heel wat mensen zich belangeloos in binnen de gemeente. Tijdens een ontbijt in 
Blyhove 2 werden de vrijwilligers van het Zorgnetwerk in de bloemetjes gezet. Maar er kunnen nog 
altijd mensen het team versterken. Vooral hulp bij het vervoer en de boodschappen is nodig.  
Interesse? Meld je aan bij het Vrijwilligerspunt in de Otegemstraat 77 bus 4.

GRAAG MENSEN ZIEN

Frank uit Zwevegem Knokke is sinds oktober aan de 
slag als vrijwilliger. Hij zag op 60-jarige leeftijd zijn 
baan sneuvelen bij Betafence.
“Ik heb jaren de economie gediend, nu is het tijd om 
anderen te helpen.
Ik breng mensen met de wagen naar de dokter of ik 
rijd hen naar familie of vrienden. Mijn vrouw werkt nog 
en met dit vrijwilligerswerk kan ik tijd invullen.
Ik kan het iedereen aanraden die graag mensen ziet. 
Voordien hielp ik ook al af en toe belangeloos in de 
bar van Spikerelle in Avelgem en kennissen zetten zich 
in als vrijwilliger bij CM. Hun verhalen hebben me dus 
geïnspireerd.”

ONGELOFELIJK PLEZANT 

“Ik neem de korte ritten naar het ziekenhuis voor mijn 
rekening. Ze moeten nog durven bij mij instappen”, 
lacht de 78-jarige Frida uit Zwevegem.
"Ik help al 18 jaar in het WZC. Mijn schoonvader ver-
bleef er en ik ging in het weekend een handje toeste-
ken bij de maaltijden of het naar bed brengen.
Als verpleegkundige bij de dienst abdominale heel-
kunde verzorgde ik vroeger altijd de nachtdienst. Ik 
kan niet leven zonder contact met mensen. Daar be-
leef ik plezier aan. Zolang mijn gezondheid het toe-
laat, zal ik helpen. 
Het is ongelofelijk plezant. De mensen kijken uit naar 
mijn bezoekje en mijn babbeltjes en zelf leer je ook 
veel mensen kennen.”
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OPROEP  
VRIJWILLIGERS

Start het nieuwe jaar met een 
voornemen en word vrijwilliger  

bij het Zorgnetwerk!  
Ben je af en toe beschikbaar? Wil je 
mensen ergens naartoe brengen?  

We zoeken enthousiaste vrijwilligers 
voor diverse taken. Breng minder 

mobiele mensen naar de dokter, de 
kapper … Ga samen boodschappen 
doen of breng af en toe bezoekjes …

SIMPELWEG 
BUITENGEWOON

Wat als we nu eens
Simpelweg

geloven in mensen.
In wat ze kunnen

wat ze willen
waarvan ze dromen.

En vooral ook geloven
in jezelf

in je eigen mogelijkheden.
Wat kan ik doen?
Wat wil ik doen? 

Om de dromen van anderen  
waar te maken.

Simpelweg geloven …
dat gewone mensen 

hand in hand 
schouder aan schouder 

buitengewone dingen doen.

Vrij naar Barack Obama -  
uit ‘Inspirerende teksten’  

WZZ 2016

VACATURES
Bekijk alle vacatures voor het lokaal bestuur Zwevegem op 
www.zwevegem.be/vacatures 

WE ZOEKEN ONDER MEER:

STUDENTEN EN HOOFDANIMATOREN 
Interesse om als jobstudent of als hoofdanimator aan de slag te 
gaan? Het lokaal bestuur Zwevegem zoekt studenten voor de zo-
mer 2020. 
Om in aanmerking te komen, moet je 15 jaar oud zijn en minstens 
in het tweede jaar secundair onderwijs zitten. 

VACATURE ZORGKUNDIGE
In het woonzorgcentrum Zwevegem proberen we een tweede 
thuis te maken voor de 149 bewoners. Als zorgkundige sta je in om 
de bewoners op een zorgzame en kwalitatieve wijze te verzorgen. 
Profiel:
›  Je beschikt over het visum zorgkundige
›  Je hebt basiskennis van geriatrische pathologie en bejaarden-

problematiek
›  Je bent organisatorisch vaardig, legt snel contacten en je kunt je 

vlot mondeling uitdrukken
›  Je bent een echte teamplayer
Aanbod:
›  Contract onbepaalde duur
›  Verloning volgens overheidsbarema
›  Volledige overname anciënniteit indien relevant
›  Interessant verlofstelsel



TE VEEL VAN NE GOD  
OM DOOD TE GAAN
THEATER DOOR KUNSTACADEMIE ZWEVEGEM  
EN JEUGDTHEATERHUIS LARF

“Omdat ik graag toneeltjes speel”. Dat geven de jon-
ge leerlingen van de Kunstacademie meestal als ant-
woord als je hen vraagt waarom ze kiezen voor woord. 
En dat “graag toneeltjes spelen” dat is er in het hoger 
middelbaar nog steeds niet uit! Wel integendeel. Onze 
vierde graad woord (15 t.e.m. 18 jaar) is zo enthousiast, 
en wil zo graag een echt stuk, met echte kostuums en 
echte rollen en alles zoals in ‘het echt’. De jonge men-
sen geven er zelfs hun vakantie voor op!
In tien repetitiedagen verspreid over kerst- en kro-
kusvakantie, boksen ze een voorstelling in elkaar. Gil-
gamesj heet het stuk dat ze dit jaar zullen opvoeren. 
En dat doen ze niet alleen. Voor het tweede jaar op 
rij werkt de Kunstacademie samen met Jeugdtheater-
huis Larf uit Gent. Vijf dagen repeteren de jongeren in 
Zwevegem en vijf dagen in Gent. En op twee plekken 
kunnen spelen, dat dat geestig is!

Annelies De Nil begeleidt deze troep voor het vierde 
jaar op rij en ziet erop toe dat alle energie in de juiste 
banen wordt geleid. Want vonken geeft het zeker en 
vast als je jongeren los laat op een tekst en hen in-
spraak geeft over kostuum, muziek en decor.

WAAROVER GAAT HET STUK?
Gilgamesj. Hij heeft den afgrond gezien. De grond 
van alle dingen. Hij heeft de diepte daarin gezien, 
den oergrond van de aarde. Tot aan het einde van de 
wereld is hij gegaan en verder. Hij was ne koning die 
elken andere deed verbleken. Met nen baard gelijk 
nen buffel, haar tot over zijn schouders. Met zijne kop 
in kas, bruisend van de kracht, nen bronstige stier. Op 
zoek naar het geheim van de onsterfelijkheid want 
sterven dat wil Gilgamesj niet. Hij vindt dat hij teveel 
van ne god heeft om dood te gaan.

SPEELDATA
›  Zaterdag 29 februari om 20 uur en  

zondag 1 maart om 15 uur
 De kazematten, Kazemattenstraat 17, Gent
›  Woensdag 4 maart (enkel voor leerlingen 

Kunstacademie) en zaterdag 7 maart om 20 uur
 Zaal KAbaal, Otegemstraat 238, Zwevegem

T 056 71 69 76
E info@kazwevegem.be
www.kunstacademiezwevegem.be
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om 15u

29 + 01
maartfebruari

om 20u

LARF !  GENT

04 + 07
maart maart

KUNSTACADEMIE  
ZWEVEGEM 

om 20uom 15u

ZAAL KABAAL - OC DE BRUG 
OTEGEMSTRAAT 238

KAZEMATTENSTRAAT 17 
VLAKBIJ STATION GENT-DAMPOORT

REGIE 
ANNELIES DE NIL

TTe veel van ne gode veel van ne god
om dood te gaanom dood te gaan
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RENOVEREN ZONDER 
ZORGEN? BOUW OP DE 
RENOVATIECOACH
Wil je zorgeloos renoveren en weet je niet waar te be-
ginnen? Dan kan je de RenovatieCoach onder de arm 
nemen. Intussen is de RenovatieCoach van Intercom-
munale Leiedal - opgestart in maart 2017 - al aan zijn 
500ste klant toe.

“Als we de klimaatdoelstellingen op het vlak van 
woningrenovaties in onze regio willen waarmaken, 
dan moet er de komende jaren energiezuiniger ge-
renoveerd worden” aldus Bart Deneckere en Simon 
Gruwez, allebei RenovatieCoach bij Leiedal.
Het eerste advies per mail of telefoon, het eerste 
huisbezoek en hun vakkennis zijn voor iedereen gra-
tis. Daarna kies je volledig zelf in welke mate je met 
hen verder samenwerkt. Ook kunnen ze je aanraden 
om door de Energiesnoeiers een energiescan te laten 
uitvoeren bij je thuis. Dit kan niet alleen een handig 
hulpmiddel zijn, het kan ook helpen om te besparen 
op de energiefactuur.

Kijk op voorhand 
of je in aanmer-
king komt voor een 
Vlaamse energielening. 
Deze lening kan al een 
deel van de financiële span-
ning wegnemen. Passeer even langs het woonloket 
in het Gemeentepunt of surf naar www.welzijn13.be/
energiehuis. Daar vind je alle informatie.

De RenovatieCoach probeert zoveel mogelijk zorgen 
weg te nemen van de klant. Als particulier zonder er-
varing is het soms moeilijk om een aannemer aan te 
spreken. De Renovatiecoach neemt alles op zich. 

LAAT JIJ JE OOK COACHEN?
www.warmerwonen.be/renovatiecoach
renovatiecoach@warmerwonen.be
056 24 16 19

WOONLOKET
De intergemeentelijke samenwerking wonen werd vertaald in ‘woonwijs’. Dit is een dienst die je helpt 
met alle woonvragen en biedt ook ondersteuning aan bestuur en diensten bij de uitwerking van een 
gemeentelijk woonbeleid, met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid.

WAT DOET HET WOONLOKET?
In het woonloket kan je terecht voor onder meer:
›  Informatie over premies en begeleiding bij het 

invullen van de aanvraagformulieren
›  Hulp bij de zoektocht naar de verschillende 

soorten premies
›  Informatie over sociale leningen en sociale 

woningen (enkel op afspraak)
›  Advies bij huurgeschillen (enkel op afspraak)
›  Informatie over het toegankelijk maken en houden 

van jouw woning.
›  Informatie over de goedkope Vlaamse 

energielening 0% (enkel op afspraak)
›  Kwaliteitsonderzoek (huur)woning
›  Advies over woning voor verhuring / 

conformiteitsattesten

›  Bestrijden van leegstand en verwaarlozing
›  Aangifte tweede verblijf
›  Vergelijken van de energieleveranciers (V-test)
›  Groepsaankopen (bv. groene stroom)

INFO
woonenleefomgeving@zwevegem.be 
of 056 76 57 20

ADVIES OP MAAT
Voor meer informatie kan je langskomen in het 
Gemeentepunt (balie woon- en leefomgeving). 
De balie is open op dinsdag- en woensdagvoormid-
dag van 9 tot 12.30 uur en woensdagnamiddag van 
13.30 tot 16.30 uur.



Naam:  ____________________________________________________________________________________________________

Straat:  ____________________________________________________________________________________________________

Gemeente:  ___________________________________________________________________________________________

Telefoon:  _______________________________________________________________________________________________

(datum - handtekening)

Bestelt:

› aantal bruine kippen:  ________________ x 4,50 euro

› aantal zwarte kippen:  ________________ x 4,50 euro

 totaal:  ____________________________ euro

Af te halen op:  ___________________________________________________

Het lokaal bestuur Zwevegem ondersteunt het regionaal project 
van de intercommunale IMOG met een gemeentelijke toelage 
van 4,5 euro per kip bij de aankoop maximum 4 kippen.

De kippenactie loopt van 15 maart tot 31 mei 2020. Bij de deelne-
mende handelaar Aveve Lateur Zwevegem kan je een kip aankopen 
voor de prijs van 9 euro per stuk. Alle kippen zijn 18 tot 20 weken 
oud en beginnen eieren te leggen rond 20 tot 25 weken. De actie-
prijs* voor aankoop van een kip wordt bepaald in overleg met de 
deelnemende handelaar. De gemeente Zwevegem voorziet hierbij 
4,5 euro per kip als extra tegemoetkoming.
(*) Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle strenge 
voorschriften zoals gecontroleerde voeders, de verplichte salmonel-
la-vaccinatie, enz …

Onderstaande bon geef je ingevuld af aan Aveve Lateur, Ellestraat 
27 te 8550 Zwevegem vanaf 15 maart tot 31 mei 2020. Hij spreekt 
met jou de datum af wanneer je de kippen kan afhalen (wachtperi-
ode van ± één week). Met deze bon koop je je kip voor 4,5 euro in 
plaats van 9 euro (geen telefonische bestellingen). Wij hopen dat 
ook dit project mag slagen en rekenen op jouw milieubewuste me-
dewerking!

KIPPENPROJECT 
2020 BLOEMIG 

ZWEVEGEM
Voor het 11de jaar op rij haalt Zweve-
gem de hoogste score in de Vlaam-
se Bloemenwedstrijd voor gemeen-
tebesturen. Vooral de combinatie 
tussen één-jarige en vaste planten 
werd positief onthaald.
Vanaf 2020 gaan we verder met het 
bloemen van ‘wilde planten’. Dit zal 
je vooral zien in bloemrijke graslan-
den. Ook bloembollen krijgen hier 
een plaats. Aan de zijkant van het 
Gemeentepunt werd een bloemrijk 
grasland aangelegd dat stilaan be-
gint te groeien en bloeien.
Meer hierover in volgende Infopun-
ten en op sociale media.
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ONDERHOUD OPENBARE GAZONS
Wil je meewerken aan het onderhoud van de openbare gazons in je omge-
ving? Je kan je aanvraag indienen tot 31 maart 2020, bij het college van 
burgemeester en schepenen, groendienst, Blokkestraat 29, bus 1, 8550 
Zwevegem.

In compensatie krijg je, na onderzoek van je aanvraag, cadeaubons 
die je kan gebruiken bij een handelaar van Groot Zwevegem. De 
bons zijn 1 jaar geldig.

Wie reeds tussen 2002 en 2019 een compensatie ontving, moet 
geen nieuwe aanvraag indienen en blijft dus op de lijst opgenomen. 
Het is wel aangewezen om meldingen zoals adreswijziging, e.d. mee 
te delen.

MEER BOS IN 
ZWEVEGEM!
Speel je met het idee om een stukje 
bos aan te planten, maar weet je niet 
direct hoe er aan te beginnen? Kom op 
donderdag 2 april langs op het Infomo-
ment Bebossing en ga naar huis met 
heel wat inspiratie.

Het infomoment vindt plaats in Uilen-
spiegel te Zwevegem Knokke en start 
om 19.30 uur.  Het evenement wordt 
mede georganiseerd in samenwerking 
met Bosgroep IJzer en en Stadland-
schap Leie en Schelde. 

WIL JIJ 
ZWEVEGEM OOK 
MOOIER MAKEN?
Doe mee aan de grote lenteschoonmaak van onze ge-
meente op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart 
2020. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 

mooi@zwevegem.be.
We willen zoveel mogelijk burgers stimu-

leren om deel te nemen aan de gro-
te opruimactie. Want een kleine 

daad zorgt voor een groot re-
sultaat!



GEMEENTE PAKT 
SLUIKSTORTERS AAN
Een burger ging met zijn restafvalzak 
naar het recyclagepark, waar deze 
zak niet werd toegelaten. Hij wilde 
zijn restafval niet terug meenemen 
naar huis. Er werd een GAS-boete 
opgemaakt van 75 euro.
Huishoudelijk afval in een witte rest-
afval is niet toegelaten op het recycla-
gepark. De witte restafval zet je buiten op 
de dag van ophaling. Wanneer de zak niet werd meege-
nomen omdat het gewicht te hoog was, neem deze terug 
binnen en verdeel je afval over 2 zakken. Daarna zet je de 
zakken terug buiten op de dag van ophaling.

18  /  woon- en leefomgeving  /  infopunt  

ZOMERUUR 
RECYCLAGEPARK 
VANAF 1 MAART

Recyclagepark Zwevegem-Knokke: 0477 98 02 36
Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 14 u. tot 19 u.

Zaterdag: 9 u. tot 16 u.

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

KKIIJJKK  PPUUIITT!!
Amfibieën op trektocht!

MMeeeerr  iinnffoo??
wwwwww..ssttaaddllaannddsscchhaapplleeiieesscchheellddee..bbee//kkiijjkk--ppuuiitt

INDIENEN AANGIFTE 
MESTBANK

De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit 
de regio vindt plaats op maandag 24 februari (9 tot 

12 uur en van 13 tot 16.30 uur) in het Gemeentepunt.
Wie begeleiding wenst bij het invullen van de 
mestbankaangifte, kan ook dit jaar opnieuw 

beroep doen op medewerking van de Mestbank 
en de gemeente Zwevegem. Met vragen over 

de wijzigingen van MAP 6 (gebiedstypes, 
vanggewasregeling, grondgebruik …) kan je 

eveneens terecht op de zitdag.
Maak een afspraak en breng zeker identiteitskaart en 

pincode mee of regel vooraf een volmacht.
Info: zie website www.vlm.be  

Afspraak via 050 45 91 21 of 050 45 81 62.

VERVANGDAG 
VOOR WEKELIJKSE 
OPHAALRONDE AFVAL 
OP FEESTDAGEN

VOOR WIE?
Ophaalzone 1: Moen-Heestert-Otegem

WANNEER?
De ophaling op maandag 13 april 2020 
vindt plaats op zaterdag 11 april 2020.
Let op: het tijdstip van de ophaling kan 
verschillen van het gebruikelijke tijdstip!

VOOR ALLE VOORWAARDEN 
EN DETAILS: RAADPLEEG DE 
AFVALKALENDER.

Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be



OP ZOEK NAAR EEN GOED BOEK?
MIJN LEESTIPPER GEEFT JE GEPERSONALISEERD LEESADVIES!

Ben je lener van de bib van Zwevegem? Heb je net alle boeken 
van je favoriete auteur uitgelezen, en zoek je nu nieuwe inspi-
ratie? Schrijf je dan in voor Mijn Leestipper en krijg maande-
lijks leesadvies op jouw maat!

Mijn Leestipper geeft leestips van Nederlandstalige fictie-
boeken voor volwassenen. Om de gebruiker te leren kennen, 
maakt Mijn Leestipper gebruik van het leesprofiel en de leen-
historiek, als de gebruiker dit toestaat.

Mijn Leestipper onderscheidt zich van andere boekentippers 
door de manier waarop de selectie van de tips gebeurt. Bi-
bliotheken brengen thema’s en boekenlijsten aan met titels 
die ze graag in de kijker willen zetten. Het algoritme pikt daar 
vervolgens de tips uit die het beste aansluiten bij het leespro-
fiel van de gebruiker. Zo krijg je een aanbod dat steeds verrast 
en prikkelt. Een aanbod waarvan je elke titel ook echt in onze 
bib kunt vinden!

ZO WERKT HET
Inloggen kan eenvoudig met je Mijn Bibliotheek-profiel op 
https://mijnleestipper.bibliotheek.be.
Wie dat wil, wordt maandelijks via e-mail op de hoogte 
gebracht door de bib dat er nieuwe leestips klaarstaan.

NIEUW UITLEENSYSTEEM IN DE BIB 
WE SLUITEN EVEN DE DEUREN!
We stappen over naar het eengemaakte bibliotheeksysteem Wise, een systeem waar alle Vlaamse biblio-
theken zullen op aangesloten worden. Wise zorgt ervoor dat het uitlenen en terugbrengen een stuk vlotter 
verloopt, zowel voor de leners als voor de medewerkers.

EVEN DICHT
Om de overgang naar Wise zo vlot mogelijk te laten verlopen, sluiten de bib en bibus vanaf 23 maart 2020 
de deuren tot uiterlijk 3 april 2020.
De datum van de feestelijke heropening kom je te weten via website, facebook en nieuwsbrief.

WAT BETEKENT DIT PRAKTISCH?
›   De vervaldatum van je uitgeleende materialen houdt rekening met de sluitingsperiode, je kan je boeken 

dus langer houden.
›  Bang om zonder lees- of kijkvoer te vallen? Dat hoeft niet. Vanaf 24 februari 2020 kan je tijdelijk meer ma-

terialen lenen. In plaats van 10 boeken en 5 dvd’s kan je dan in totaal 30 materialen meenemen.
›   Vanaf de heropening kan je gewoon weer zoals vroeger materialen binnenbrengen en uitlenen.
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VEILIG OP DE ELEKTRISCHE FIETS
GRATIS INITIATIE IN 6 FIETSVAARDIGHEDEN

De elektrische fiets wordt steeds meer gebruikt. Een goede zaak voor de gezondheid en voor het milieu! 
Om je beter te wapenen in het verkeer en je veiligheidsgevoel te vergroten, organiseert de gemeente in sa-

menwerking met Sportwerk Vlaanderen een gratis initia-
tie van de 6 cruciale fietsvaardigheden (stuurvaardigheid, 
precisiestop, links afslaan, bochttechniek, kijktechniek, 
uitwijkmanoeuvres).
Een aanrader voor wie aarzelt om méér te fietsen maar 
ook een heropfrissing voor wie wel geregeld het rijwiel 
ter hand neemt.

De initiatie vindt plaats op de parking van het Gemeente-
punt op 21 maart 2020 van 13.30 uur tot 15 uur.
Inschrijven kan bij de sportdienst tegen 10 maart: 
sport@zwevegem.be of 056 76 58 00

MEER BEWEGEN …
HET IS ONS MENENS MET JOUW GOEDE VOORNEMENS

Heb je dit jaar ook de intentie om meer te bewegen? Je bent niet alleen. Dit staat elk jaar in de top 3 van goede 
voornemens. De sportdienst geeft je enkele tips die je kunnen helpen om het vol te houden:
›  Sluit je aan bij een sportclub. De sportclub begeleidt je om het maximum uit je inspanningen te halen: het 

maximum aan resultaten én aan plezier. Sporten in gezelschap is altijd leuker dan alleen. Heb je vragen over de 
mogelijkheden om te sporten in Zwevegem? Neem een kijkje op de gemeentelijke website of neem contact op 
met de sportdienst.

›  Begin indien nodig met een sportmedisch onderzoek. Dat is vooral nodig als je na een lange periode van 
inactiviteit opnieuw begint te sporten. Een sportmedisch onderzoek kan bij een sportarts of bij je eigen huisarts.

›  Laat je inspireren door de website Sport Vlaanderen. Daar vind je allerlei trainingstips en basisrichtlijnen voor 
beginners. Schrijf je in en ontvang tips en tricks van het Sport Vlaanderen-team: https://www.sport.vlaanderen/
sportersbelevenmeer/voor-de-sporter/goede-voornemens/
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KIJK! IK FIETS!
ZATERDAG 21 MAART 
VAN 9 UUR TOT 12 UUR

Kan je kind al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet goed hoe het 
nu verder moet? Je kind in een paar uur leren fietsen op twee wielen en 
je wil zelf graag je kind begeleiden?
Dan is ‘Kijk! Ik fiets’ echt iets voor jou. De activiteit is in de sporthal van 
het ontmoetingscentrum Otegem, Scheldestraat, op zaterdag 21 maart 
van 9 uur tot 12 uur. Een groep bestaat uit maximum 20 kinderen.

Inschrijven kan via de webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be.
Deze activiteit moet je onmiddellijk betalen: deelnamekost is 12 euro.
Je verwijdert best vooraf de steunwieltjes van het fietsje.

KICK-OFF ZWEVEGEM FIETST

START TO BIKE
ELKE ZONDAG VANAF 15 MAART TOT 
EN MET 24 MEI 2020

Bouw je conditie én fietsvaardigheid op in 10 weken! Met 
deze begeleide training op zondag fiets je van 20 km 
naar 40 km.
De beweegcampagne “Zwevegem Fietst - Zwefie” is aan 
het 7de werkjaar toe. Zwefie biedt oefenprogramma’s op 
drie niveaus: de recreanten, de sportievelingen en de ge-
dreven fietsers. Op het einde van het seizoen - van 20 
t.e.m. 23 augustus 2020 - staat er opnieuw een aange-
paste uitdaging op het programma. Iedereen op zijn of 
haar niveau wordt hierbij betrokken.
Meer informatie kom je te weten op de Kickoff-vergade-
ring op zondag 23 februari om 10.30 uur in de conferen-
tiezaal van Sportpunt 1, Bekaertstraat 4 in Zwevegem.

START TO RUN
Op zoek naar een eenvoudige manier om fit te 
blijven én je goed in je vel te voelen? Dan is 
Start to Run vast en zeker iets voor jou! Met het 
Start-to-Runprogramma kan iedereen, onge-
acht leeftijd en conditie, in 14 weken tijd een 
aanvaardbare conditie opbouwen.
Atletiekclub AZW vzw organiseert Start 2 Run 
op de atletiekpiste Sportpunt 3 in Zwevegem.

Wanneer: donderdag vanaf 5 maart 2020  
(12 lessen) van 18 uur tot 19 uur.
Voor wie: iedereen vanaf 12 jaar.
Data:  - Startdag + info: 5 maart 2020 

- Testdag: 14 mei 2020
Prijs: 25 euro
Inschrijving: vooraf bij Atletiek Zwevegem vzw 
of uiterlijk op de eerste les.
Info: Gery Debels - 0496 79 53 86 -  
gery.debels@telenet.be of Johan Vaernewyck 
0477 79 36 92 - azw@skynet.be - www.azw.be
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SENIORENSPORT
De gemeente wil de sport voor senioren, die niet aangesloten zijn 
bij een sportclub, extra in de kijker plaatsen. Dat is op vraag van 
de senioren zelf. De sportdienst en -raad richten samen een se-
niorensportplatform op dat de mogelijkheden en behoeften in 
kaart zal brengen.

Ben jij op de één of andere manier 
ervaringsdeskundige, dan ben 
je ongetwijfeld een meerwaar-
de voor dit platform. Wil je 
mee nadenken over het toe-
komstig aanbod van sport 
voor senioren, aarzel niet om 
de sportdienst te contacte-
ren: Tel. 056 76 58 00 -
sport@zwevegem.be

WIN THE MOVING GAME!
EEN UITDAGING VOOR EN DOOR JONGEREN  
VAN 12 TOT 15 EN VAN 16 TOT 18 JAAR

WAT ALS … 
JE 500 EURO KRIJGT OM MINSTENS  
8 VRIENDEN TUSSEN 12 EN 18 TE LATEN 
BEWEGEN?
Ben je tussen de 12 en 18 jaar jong: stel een project 
voor waarmee je minstens 8 jongeren van 12 tot 15 
of van 16 tot 18 jaar aan het sporten of bewegen kan 
krijgen gedurende minstens 2 uren per week, in een 
tijdspanne van minstens 5 maanden.
Specifieer de motivatie-sleutels die achter uw project 
schuilen. (Wat zorgt ervoor dat jongeren zullen deel-
nemen aan de beweegactiviteiten van uw project?)
Indien jouw project geselecteerd wordt, dan krijgt 
jouw team 500 euro om het om te zetten in de prak-
tijk.

TIMING EN DEELNAMEFORMULIER
Dien nog snel en uiterlijk op 29 februari 2020 jouw 
project in bij onze gemeentelijke sportdienst. De win-
naar wordt bekendgemaakt ten laatste op 14 maart.
De winnaar rolt het project uit bij de door hem/haar 
beoogde groep tussen 15 september en 15 maart.

INTERESSE? 
Vraag een deelnameformulier aan bij de sportdienst 
of download op 
www.zwevegem.be/nieuws/winthemovinggame

Let the games begin!
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VERSLAG 
VAN EEN 
FUIFBUDDY
EEN FUIFBUDDY, WAT IS 
DAT NU PRECIES?

Elk jaar organiseren de jeugddienst 
en de jeugdraad van Zwevegem een 
fuifbuddycursus. Jongeren uit ver-
schillende jeugdverenigingen worden 
3 dagen ondergedompeld in work-
shops en infomomenten rond veilig 
fuiven. EHBO, zelfverdediging, wet-
telijk kader … het staat allemaal op 
het fuifbuddyprogramma. Zo leren 
de jongeren om hun fuiven en eve-
nementen veilig te laten verlopen. 
In 2019 kregen maar liefst 24 nieuwe 
fuifbuddy’s hun attest.

Charles Vandewal uit KSA ’t Vlinder-
ke was één van hen: “Fuifbuddy 2019 
was een hele ervaring. Verschillende 
sessies leerden ons wat het begrip 
‘fuifbuddy’ allemaal inhoudt. Zo wer-
den we kort ondergedompeld in het 
blussen van kleine branden. Daar-
naast was de zelfverdedigingscursus 
de meest intensieve cursus, waar we 
veel plezier konden maken, maar ook 
technieken aanleerden om jezelf te 
beschermen. We kregen ook uitleg 
en verhalen te horen over EHBO, po-
litie, … en we leerden omgaan met 
vervelende situaties zoals agressieve 
bezoekers op een feest. Kort gezegd: 
het is zeker de moeite waard om deze 
sessies te volgen. Je hebt niks te ver-

liezen! Word jij een van 
de nieuwe fuif-

b u d d y ’ s 
2020?”

VAKANTIEAANBOD 
2020
Op zoek naar opvang in de vakanties? Lees hier wanneer onze 
vakantiewerkingen hun deuren openen in 2020.

PAASVAKANTIE
6 april tot en met 10 april 2020
14 tot en met 17 april 2020

ZOMERVAKANTIE
1 juli tot en met 24 juli 2020 
10 augustus tot en met 28 augustus 2020

HERFSTVAKANTIE
2 november tot en met 6 november 2020

KERSTVAKANTIE
21 december 2020 tot en met 30 december 2020

GESLOTEN
Paasmaandag 13 april 2020
Dinsdag 21 juli & van 27 juli tot en met 7 augustus 2020
Donderdagnamiddag 24 december, vrijdag 25 december, 
donderdag 31 december 2020 & vrijdag 1 januari 2021

NOTEER IN JE AGENDA

BUITENSPEELDAG!
De buitenspeeldag vindt plaats op Transfo in Zwevegem 
op woensdag 22 april van 13 uur tot 17 uur.

BUITENSPEELDAG ZOEKT HULP!
Op Transfo worden tal van gratis activiteiten op touw gezet maar 
ook in de deelgemeenten willen we het ‘buiten spelen’ in de verf 
zetten.
Organiseer een speelstraat in jouw deelgemeente en bezorg de 
kinderen een onvergetelijke ravotnamiddag. Wij zorgen voor een 
leuk spelpakket (stoepkrijt, reuze spelen, springtouw, stelten …) 
dat bij je thuis wordt afgeleverd en terug wordt opgehaald. We 
brengen ook alle administratie voor jou in orde.
Geef ons uiterlijk tegen 12 maart een seintje als je wil meewerken 
via jeugd@zwevegem.be
Woon je in Zwevegem en wil je ook je steentje bijdragen? We 
zoeken altijd enthousiaste medewerkers voor onze activiteiten op 
Transfo!



PAASVAKANTIE KOMT DICHTERBIJ …
Tijdens de paasvakantie kan je weer volop komen spelen op Grabbel-
pas, Petoeter & in het kampenaanbod. Van maandag 6 april tot en 
met vrijdag 10 april 2020 en tijdens de tweede week van dinsdag 14 
april tot en met vrijdag 17 april 2020.

GRABBELPAS & PETOETER
Tijdens de eerste week schuilen we onder de sprook-
jesboom. We laten ons onderdompelen in de won-
dere wereld van de sprookjes. We maken kennis met 
prinsen, prinsessen, kabouters en reuzen. We ver-
kennen het hele sprookjesland, van knibbel knabbel-
knuisje tot spiegeltje aan de wand.
In week twee loopt alles op wieltjes. Fietsen, steps en 
go-carts: we testen het allemaal uit! We houden een 
wieltjesrace. Wie haalt er als eerste de eindmeet? We 
bouwen onze eigen auto en knutselen versiering voor 
onze fiets of step en nog veel meer! Spring je ook op 
onze bus en reis je mee?

KAMPENAANBOD
In de paasvakantie staan er ook heel wat kampen op 
het programma, bekijk snel onze brochure via web-
site of Facebook en ontdek het volledige aanbod voor 
2020: https://www.zwevegem.be/aanbod-vrije-tijd-
en-kampen-2020

INSCHRIJVEN?
Vooraf inschrijven is voor alle 
vakantieactiviteiten verplicht. De 
inschrijvingen voor het kampen aanbod zijn 
intussen gestart.
Voor Grabbelpas en Petoeter in de paasvakantie 
kunnen alle inwoners van Zwevegem online inschrij-
ven vanaf donderdag 12 maart 2020 om 19 uur. Van-
af maandag 16 maart om 19 uur kan iedereen inschrij-
ven.
https://webshopzwevegem.recreatex.be
Via deze weg moet je ook onmiddellijk online betalen.

Ben jij een zotte 
doos, een speelvogel, een 

creatieveling of een handige 
Harry? Interesse om aan de slag te 
gaan als animator op één van onze 

vakantiewerkingen? Kom langs op ons 
infomoment op woensdag 18 maart  om 

19u. in jeugdcentrum  
de Brug (Otegemstraat 236) en  

stuur een mailtje naar  
jeugd@zwevegem.be

VOLG JE DE JEUGDDIENST AL OP INSTAGRAM (@JEUGDDIENSTZWEVEGEM)?
HOU ONZE INSTAGRAM IN DE GATEN EN WIN BIOSCOOPTICKETS VOOR JOU EN 3 VRIENDEN!
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in Zwevegem

COMEDY @ 
JEUGDHUIS DE HARP
PROGRAMMA 2020
Vier keer per jaar organiseert Jeugdhuis 
De Harp een comedyavond. Met veel 
trots stellen we graag ons programma 
2020 aan jullie voor: 
›  27 MAART 2020 - FREDDY  

DE VADDER  UITVERKOCHT!
› 23 MEI 2020 - HAN SOLO
 ›  12 SEPTEMBER 2020 -   

DRIES HEYNEMAN
› 18 DECEMBER 2020 - AMELIE ALBRECHT  

Inkom: €7 | Tickets enkel online te bestellen via:  
www.ticketkantoor.nl/shop/jeugdhuisdeharp 
Max 100 plaatsen per voorstelling  
Meer info via: www.facebook.be/jhdeharp

HULDIGING CULTUREEL 
VERDIENSTELIJKE PERSONEN  
MET OPTREDEN VAN  
KOPERKWINTET “BRASSERIE”
VRIJDAG 13 MAART 2020 - 19 UUR

GEMEENTELIJK THEATERCENTRUM, 
OTEGEMSTRAAT 18A, ZWEVEGEM

Iedereen welkom. Gratis toegang. Reservatie gewenst via  
cultuur@zwevegem.be (naam + aantal personen).

VRIJ 21 FEBRUARI

Lezing
Heden schupjes, morgen drupjes
Voordracht door weerman Geert 
Naessens over de manier waarop het 
weer wordt voorspeld.

OC Malpertus, Gauwelstraat 29, Heestert 
20 u. | 3 euro | Organisatie: Landelijke 
Gilde, Davidsfonds en KVLV Heestert 
| Info & reservatie: 0472 95 10 27, 
coussementjohan@hotmail.com

ZA 22 FEBRUARI

Muziek
Simply Jazz
19de editie van Simply Jazz met 
optreden van The Hop SH Bam 
Connection o.l.v. Marie-Anne Standaert.

Auditotium Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem | 19 uur | VVK 10 euro, 
ADD 12 euro | Organisatie: Culturele 
Centrale | Info & reservatie:  
0476 99 54 92, culturele.centrale.
zwevegem@proximus.be 

ZO 23 FEBRUARI

Lezing
Waterbeheersing in de tuin
Voordracht door Frans Tack, 
gepensioneerd lesgever van de 
Tuinbouwschool. Na de voordracht 
gratis tombola! Ook niet-leden van 
Tuinhier zijn welkom.

‘t Boldershof, Harelbeekstraat 25, 
Zwevegem | 10 uur | Organisatie: 
Tuinhier

ZO 23 FEBRUARI TOT ZO 24 
MEI

Sport
Start to Bike
Bouw je conditie én fietsvaardigheid 
op in 10 weken! Begeleide training op 
zondag om van 20 km naar 40 km te 
fietsen. Zwefie biedt oefenprogramma’s 
op drie niveaus: recreanten, 
sportievelingen en gedreven fietsers. 

Sportpunt, Bekaertstraat 4, Zwevegem 
| 9 uur tot 12 uur | Organisatie: 
Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00,  
sport@zwevegem.be
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DO 27 FEBRUARI

Cursus
Opleiding AED-Hartveilig - leren 
defibrilleren
Zwevegem organiseert gratis 
opleidingen AED (gebruik defibrillator) 
voor particulieren en verenigingen, in 
samenwerking met het Rode Kruis. De 
cursus bestaat uit de helft theorie en 
de helft praktijk.

Lokalen Rode Kruis Zwevegem, 
Ommegangstraat 55, Zwevegem | 
18.30 u. tot 21.30 u. | Organisatie: 
dienst samenleving | Info & reservatie: 
samenleving@zwevegem.be, 
056 76 55 75

ZA 29 FEBRUARI TOT ZO 29 
MAART

Tentoonstelling
Bieke Depoorter, Lara Gasparotto 
en Titus Simoens
Galerie 10a brengt met Bieke 
Depoorter, Lara Gasparotto en Titus 
Simoens drie topfotografen in een 
unieke combinatie. In deze expo gaat 
het niet alleen over het afgebeelde 
zelf, maar ook over de rol en de positie 
van de makers. 

Galerie 10a, Zolderstraat 10a, Otegem 
| 29 februari tot 29 maart | Organisatie: 
Galerie 10a
Info & reservatie: www.galerie10a.be 

MA 2 MAART

Kaarting
Kaartersvereniging ‘Spel zonder Praat’
Iedere eerste maandag van de maand 
manillen.

Tenniscentrum, Bekaertstraat 11A, 
Zwevegem | 19 uur | Organisatie: Spel 
zonder Praat
Info & reservatie: 0476 30 59 76, 
jefkecloet@gmail.com

WOE 4 MAART

Kaarting
Kaarting senioren
Iedere eerste woensdag van de maand 
kaarting 

OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem | 14 uur | Organisatie: 
Kappaert senioren
Info & reservatie: 056 75 51 48

DO 5 MAART TOT DO 14 MEI

Sport
Start to Run 0-5Km Zwevegem
Start to run voor beginnende joggers 
die 12 weken lang oordeelkundig 

begeleid worden met als einddoel om 
5 kilometer onafgebroken uit te lopen. 
Iedereen vanaf 12 jaar is welkom.

Sportpunt, Bekaertstraat 4, Zwevegem 
| 18 uur tot 19 uur | 25 euro | 
Organisatie: Atletiek Zwevegem vzw 
| Info & reservatie: 0477 79 36 92, 
www.zwevegem.be/nieuws/
start-run-voorjaar-2020

VRIJ 6 MAART

Comedy
A Night of Comedy 2
Een avondje stand-upcomedy door 3 
toppers: Han Solo, Ygor uit Poperinge 
en MC: Stijn Verdegem.

Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem | 20 uur 
(deuren 19.15 uur) | 15 euro
Organisatie: RHIZO College 
Zwevegem | Info & reservatie: 
http://www.rhizo.be/noc 

VRIJ 6 MAART

Evenement
Kampioenenviering 2020
Traditiegetrouw huldigen we in het 
voorjaar de sportief verdienstelijke 
personen en verenigingen van 2019. 

CHELSY, ANDREA CROONENBEGHS & GEENA LISA

EUROVIZIE
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2020 - 20 UUR

GEMEENTELIJK THEATERCENTRUM, OTEGEMSTRAAT 18A, ZWEVEGEM
Er was een tijd waarin het Eurovisie Songfestival echt iets betekende in Vlaanderen en Nederland. Families 
en vrienden zaten samen aan de buis gekluisterd. Grote melodieën, grote orkesten met echte muzikanten 

en gepassioneerde zangtalenten lieten een poëtisch stukje van Europa zien. 
Die tijd is voorbij, of toch niet?
Nu is er Eurovizie: een intiem belevingsconcert vol pakkende songs uit de Eu-
rovisiejaren 50, 60, 70 en 80 en een klein beetje jaren 90. Doorspekt met zwart/
wit anekdotes en kleurrijke hysterische feiten.
Chelsy, Andrea Croonenberghs en Geena Lisa brengen de grootste klassiekers 
terug tot leven samen met een live band onder leiding van Peter Bauwens.

Dit optreden wordt georganiseerd in samenwerking met Jong KWB Zwevegem.
Tickets: 15 euro. Te koop: https://webshopzwevegem.recreatex.be
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Worden gehuldigd: jeugdlaureaat, 
sportvrouw, sportman, sportclub of 
-team, recreatiesporter en G-sporter.

Sporthal 2.0 Sportpunt 2, Bekaertstraat 
4, Zwevegem | 19.30 u. | Organisatie: 
gemeentelijke Sportdienst | Info & 
reservatie: sport@zwevegem.be

ZA 7 MAART

Workshop
Digidokter: digitale veiligheid
In deze sessie overlopen we een hele 
waaier aan veiligheidstips i.v.m. het 
gebruik van smartphones, tablets, 
laptops en PC’s. 

Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem | 10 uur tot 12 uur | 5 euro 
| Organisatie: Bibliotheek Zwevegem | 
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
anne-mie.veys@zwevegem.be

ZA 7 MAART

Evenement
Cocktailbal
De aspi’s van Chiro Zwevegem beloven 
jullie een avond vol muziek, ambiance, 
een exotische inkleding en natuurlijk 
een heerlijk assortiment cocktails!

Fuifzaal Transfo, Blokellestraat 113B, 
Zwevegem | 21 u. | VVK 4 euro, ADD 
6 euro | Organisatie: aspi’s Chiro 
Zwevegem

ZO 8 MAART

Evenement
Wafelbak
Iedereen van harte welkom op onze 
jaarlijkse wafelbak. Er zijn ook wafels 
te verkrijgen om mee te nemen. Deze 
kan men op voorhand reserveren: 056 
77 40 60.

OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem | 14 u. tot 18 u. | 
Organisatie: Femma Kappaert 
Zwevegem | Info & reservatie: 
parmentier.vanbelle@telenet.be, 056 
77 40 60

VRIJ 13 MAART

Evenement
Zwevegem fuift t.v.v. Levensloop 
2020
Alle inkomsten gaan integraal naar 
de Stichting tegen Kanker. Gezien 
het grote succes van vorige edities 
nemen we ook opnieuw deel als team 
‘Gemeentepunt Zwevegem’ aan het 
Levensloopweekend op 26 en 27 
september in Kortrijk onder het  
motto “Log uit, ga lopen, steun 
Levensloop”.

Fuifzaal Transfo | 21 u. | vvk 5 euro, add 
7 euro 

ZA 14 MAART

Sport
Interscolaire zwemhappening 2020
Recreatief zwem- en 
waterspelletjesfeest voor kinderen. 
Inschrijven gebeurt via de school.

LAGO CLUB Zwevegem Fit., 
Bekaertstraat 9, Zwevegem | 9 u. 
tot 12 u. | Organisatie: Sportdienst 
Zwevegem | Info & reservatie:  
https://www.zwevegem.be/sport

ZA 14 MAART EN ZO 15 MAART 
ZA 21 MAART EN ZO 22 MAART

Theater
Konijn met pruimen
Dimitri Verhulst serveert in “Konijn 
met pruimen” een heerlijk actuele 
cocktail, vol liefde en begrip voor 
zijn personages, die met veel vallen 
en weer opstaan op zoek zijn naar 
een betere wereld. Dit knap stukje 
theater werd nog niet eerder door een 
amateurgezelschap in West-Vlaanderen 
opgevoerd. Kom dus zeker kijken!

Koninklijke toneelvereniging Deugd 
en Vreugd Heestert| OC Malpertus, 
Gauwelstraat 29, Heestert | 
Za 19.30 u. | Zo 18 u. | 9 euro |  
Info & reservatie: 0474 03 23 51, 
anna_dewaele@skynet.be,  
http://www.deugdenvreugdheestert.be

ZA 14 MAART

Exploratie
Beheerwerken
Snoeien op de Vaarttalud zuidwest.

Loods Natuurpunt (Sint- Pieters-
brugske), Kraaibosstraat, Moen | 8 u.  
tot 12 u. Organisatie: Natuurpunt 
Zwevegem | Info & reservatie: danny.
deceukelier@telenet.be, 056 75 61 39

VOORLEESUURTJE VOOR KLEUTERS IN DE BIB
Ben jij tussen 3 en 6 jaar en hou je van verhalen? Kom dan zeker eens luisteren naar de mooiste,  
grappigste en spannendste verhalen in de bib. Ons voorleesuurtje vindt plaats op vrijdag van 15.45 uur tot  
16.30 uur en is gratis. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.
De voorleesuurtjes gaan elke keer over een nieuw thema. Na het verhaal maken  
we een klein knutselwerkje. Ontdek hieronder de data en thema’s en zet die  
alvast in de agenda van je mama of papa. 
› Op vrijdag 21 februari 2020: Indianen
› Op vrijdag 6 maart 2020: Op de fiets
› Op vrijdag 20 maart 2020: Puur natuur
› Op vrijdag 3 april 2020: Grappen en grollen
› Op vrijdag 17 april 2020: Tok, tok, tok
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ZO 15 MAART

Sport
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen 
in Heestert
Afstand:56 km (8 ronden van 7 km).

Café Amusement, Gauwelstraat 23, 
Heestert | 15 u. | Organisatie:  
De Sportvrienden Heestert | 
Info & reservatie: 0478 65 91 54, 
maurits.malfait@telenet.be

DI 17 MAART

Kaarting
Kaartnamiddag bij Vief Groot-
Zwevegem

Iedere derde dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen van 
harte welkom.

Conferentiezaal Sportpunt 1, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem | 14 u. | 
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem | 
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

VRIJ 20 MAART

Quiz
GOLDenNLT-Quiz
Quiz niveau ‘Blokken’. Iedere deel-
nemer wint prijs. Inschrijven voor 16 
maart via quiz@goldswimmingteam.be 

OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem | start 19.30 u. (deuren 
19 uur) | 20 per team (4 pers.) | 
Organisatie: Gold Swimming Team | 
Info & reservatie:  
quiz@goldswimmingteam.be

ZA 21 MAART

Exploratie
Beheerwerken
Snoeien op de Vaarttalud zuidwest.

Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen | 
8 u. tot 12 u. Organisatie: Natuurpunt 
Zwevegem | Info & reservatie:  
danny.deceukelier@telenet.be, 056 75 
61 39

VRIJ 27 MAART

Comedy
Comedynight met Koen Dewulf - 
“Gevoelsmens”
Bij reservatie, graag overschrijven  
op KWB rekening nr. BE94 0688 9193 
3114.

Parochiaal Centrum, Orveiestraat 1B, 
Zwevegem | 19.30 u. | 10 euro incl. 
gewone consumptie | 
Organisatie: KWB Knokke en Jong 
KWB Zwevegem | Info & reservatie: 
jongkwbzwevegem@outlook.com, 
johan.hostens@telenet.be,  
056 75 74 29

VRIJ 27 MAART

Quiz
Quiz Time
Willemsfonds Zwevegem en Culturele 
Centrale Zwevegem slaan de handen 
in elkaar en organiseren Quiz Time, 
een quiz voor gelegenheidsploegen. 
Inschrijven voor 22 maart bij guido.
margodt@telenet.be 

Auditorium Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem | 20 u. | 15 euro per ploeg 
(4 pers.) | 
Organisatie: Culturele Centrale en 
Willemsfonds Zwevegem | 
Info & reservatie:  
https://www.willemsfonds.be/k/
meeting2/details/2680/quiz-time/about 

ZA 28 MAART

Exploratie
Uilen herkennen en uilen zien 
tijdens Earth Hour
Tijdens een wandeling van een kleine 
3 km spelen we steenuilengeluiden 
af. Hierop reageren de steenuilen 
in de omgeving en zullen we, als de 
omstandigheden meezitten, de uiltjes 
horen en waarschijnlijk zelfs zien. 
Stevige schoenen en aangepaste kledij 
zijn noodzakelijk.
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De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 
23, Zwevegem | 19 u. | 5 euro | 
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem |  
Info & reservatie: 0475 95 27 83, 
lieven.vuylsteke@telenet.be

WOE 1 APRIL

Kaarting
Kaarting senioren
Iedere eerste woensdag van de maand 
kaarting in het OC De Kappaert 
Zwevegem.

OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem | 14 u. | Organisatie: 
Kappaert senioren | 
Info & reservatie: 056 75 51 48

ZA 4 APRIL

Workshop
Digidokter: Backup van je 
gegevens? Ja, natuurlijk!
In deze demo gaan we eerst na 
waar je bestanden en mappen zich 
kunnen bevinden: harde schijven, 
geheugenkaartjes, USB-sticks, 
mediaspeler, NAS, optische media 
(CD/DVD/Blu-ray), of ergens bij een 
cloudopslagdienst. 

Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem | 10 u. tot 12 u. | 5 euro | 
Organisatie: Bibliotheek Zwevegem | 
Info & reservatie: 056 76 59 00,  
anne-mie.veys@zwevegem.be

ZO 5 APRIL

Exploratie
Info-event: Onze natuurparels van 
Zwevegem
We zijn trots op de natuur rond de 
Vaarttaluds en we willen het grote 
publiek laten kennismaken met de 
grote diversiteit die er aanwezig is. We 
houden een infomoment rond “meer 
natuur in Zwevegem en behoud van 
ons uniek habitat-gebied”. Inschrijven 
is verplicht.
Afspraak hoek Soutterain - Knokke-
straat Moen | 10 uur tot 12 uur | 
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem | 
Info & reservatie: 056 75 40 79,  
bavo.de.clercq@telenet.be

MA 6 APRIL

Kaarting
Kaartersvereniging ‘Spel zonder 
Praat’
Iedere eerste maandag van de maand 
manillen.

Tenniscentrum, Bekaertstraat 11A, 
Zwevegem | 19 u. | Organisatie:  
Spel zonder Praat | 
Info & reservatie: 0476 30 59 76, 
jefkecloet@gmail.com

ZA 11 APRIL

Exploratie
Beheerwerken
Maaibeheer Braebos weide 
Vancauwenberghe.

Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen | 
8 u. tot 12 u. Organisatie: Natuurpunt 
Zwevegem | Info & reservatie: danny.
deceukelier@telenet.be, 056 75 61 39

VRIJ 17 APRIL

Theater
VAN
Mysterieuze korte titel voor een 
theatrale uitsmijter van jewelste. Het 
Zwevegems Teater, Arte Musicale Gent 
en Theater WAANzin Gent brengen 
in een coproductie, over de grenzen 
heen, het mysterieuze leven van één 
van de grote klassieke componisten uit 
de wereldgeschiedenis op het toneel: 
Ludwig VAN Beethoven.

coproductie Zwevegems Teater, 
Arte Musicale Gent en Theater 
de WAANzin Gent | Gemeentelijk 
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, 
Zwevegem | 20 u. | 11 euro, studenten, 
65+ en leden Open Doek 9 euro | 
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be, 
www.zwevegemsteater.be

ook op: di 21 april - vrij 24 april -  
za 25 april - di 28 april - woe 29 april - 
vrij 1 mei

ZA 18 APRIL

Exploratie
Beheerwerken
Maaien wandelpaden, zwerfvuil 
verwijderen, sinuspad Braebos.

Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen | 
8 u. tot 12 u. | Organisatie: Natuurpunt 
Zwevegem | Info & reservatie: 
danny.deceukelier@telenet.be, 
056 75 61 39

LENTEFEEST VOOR ALLE 60-PLUSSERS 
VAN ZWEVEGEM
Wanneer? DONDERDAG 19 MAART 2020, vanaf 13.30 uur
Waar? auditorium SINT-PAULUS, Zwevegem
Wat?  Koffie & taart, drank en koffie 

Optreden van Duo Incanto + saxofonist
Toegangskaart 8 €, te verkrijgen bij de wijkmeesters van de seniorenvereni-
gingen of aan de rode infobalie in het Gemeentepunt
ORGANISATIE: Comité 60+ Zwevegem
Info: Dienst samenleving, 056 76 55 75, samenleving@zwevegem.be
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ERFGOEDNACHT OP 25 APRIL IN DE VOERMAN

BRIEVEN AAN DOORNROOSJE
Op zaterdag 25 april brengt Rebecca Stradiot een sprookjesachtige 
vertelling in de historische herberg De Voerman, Keiberg 1 in Moen. 
In ‘Brieven aan Doornroosje’ trakteert Rebecca ons op de mooiste 
fragmenten uit Toon Tellegens gelijknamige bundel, afgewisseld 
met muziek op haar diatonische accordeon.
Het oude stationscafé zal voor de gelegen-
heid in rood gehuld zijn. Kom zelf de gezellige 
sfeer van vroeger weer proeven en geniet van 
de prins en Doornroosje!
De voorstelling begint om 20 uur en de toe-
gang is gratis. Inschrijven kan via de webshop: 
https://webshopzwevegem.recreatex.be of in 
de bib.

LAATSTE TICKETS! 

PIV HUVLUV

DE VINYL
VRETER
ZATERDAG 14 MAART 
2020 - 20 UUR

GEMEENTELIJK 
THEATERCENTRUM, 
OTEGEMSTRAAT 18A, 
ZWEVEGEM

Comedian Piv Huvluv heeft 
vinylplaten verheven tot zijn 
idioom. Geen voorstelling 
zonder platen, geen platen 
zonder grap of verhaal. Met 
‘De vinylvreter’ maak je ken-
nis met of ben je getuige van 
de (zelfrelativerende) sound-
track van zijn leven. 
Deze man is bezeten van 
muziek en dat laat zich mer-
ken. U vraagt, Piv draait… de 
soundtrack van zijn leven!

Optreden in samenwerking 
met Willemsfonds 
Zwevegem.

Tickets: 15 euro. 
Te koop:  
https://webshopzwevegem.
recreatex.be SOUPER-DANSANT VOOR ALLE 

60-PLUSSERS VAN ZWEVEGEM

Wanneer? VRIJDAG 24 APRIL 2020, vanaf 18 uur
Waar? ‘T BALLADEHOF, Zwevegem-Sint-Denijs
Wat? Aperitief, warm vis-& vleesbuffet, dranken tijdens de 
maaltijd, dessert, koffie. Dansen op de muziek van een live DJ.
Inschrijven vóór 17 april 2020 door betaling van 47 euro per 
persoon: op rekeningnummer Ouderenadviesraad Zwevegem  
BE07 7755 9088 9766. Wie een tafel wenst te reserveren om met 
vrienden samen te kunnen zitten, dient dit vooraf vóór 17 april 
a.s. telefonisch mee te delen 056 75 78 17.
Organisatie: Comité 60+ Zwevegem

JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB

BEZOEK DE TENTOONSTELLING 
BOOM-BOOM
Van 1 maart tot 31 maart 2020 kan je in de inkomhal van de biblio-
theek de tentoonstelling’ BOOM-BOOM’ bezoeken. De prenten in 
deze tentoonstelling vormen de originele illustraties van het pren-
tenboek BOOM-BOOM. Dit ontroerende boek van Dimitri Leue en 
Sabien Clement gaat over vriendschap, vluchtelingen én pluimstaar-
ten. Naast de prenten vind je telkens info over de illustratie met uit-
leg over de gebruikte technieken. De tentoonstelling richt zich tot 
jong en oud en is vrij toegankelijk. Een aanrader!
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DI 21 APRIL

Kaarting
Kaartnamiddag bij Vief Groot-
Zwevegem
Iedere derde dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen van 
harte welkom.

Conferentiezaal Sportpunt 1, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem | 14 u. | 
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem | 
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

ZO 26 APRIL

Tentoonstelling
Erfgoeddag
Tentoonstelling, schilderijen en boek - 
hommage Sabine Rommens

Heemkundig museum, Moenplaats 10, 
Moen | 10 - 12 u. en 14 - 18 u. 

Info: Sabine Rommens 056 64 58 97 of 
Claude Depraetere 056 64 56 74

VRIJ 1 MEI

Sport
22e West-Vlaamse 
Wandelhappening
Heestert, deelgemeente van
Zwevegem, aan de voet van
de Vlaamse Ardennen met veel
landelijke wegen, veldwegeltjes en
unieke vergezichten. Zeer verzorgde
rustposten. Een bloemetje voor elke
wandelende dame!

OC Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Zwevegem | 7 u. tot 15 u. | 2 euro, 
leden 1,50 euro | Organisatie:  
De Waterhoekstappers Heestert |  
Info & reservatie: 0474 32 62 58, 
germain.lievens@telenet.be

WIL JE OOK HIER JE ACTIVITEIT 
AANKONDIGEN?
Surf naar www.uitdatabank.be en vul in.

Enkel activiteiten die voor een groot publiek 
toegankelijk zijn, worden in deze kalender 
opgenomen. Voor het volgende Infopunt is dit 
vóór 20 maart (periode 22 april tot 24 juni 2020).
    Volgende verschijningsdatum: 22 april 2020.

VOLGEND 
INFOPUNT  
22 APRIL  

2020

BINNENKORT
MA 4 MEI
Kaarting ‘Spel zonder Praat’
Info & reservatie: 0476 30 59 76, 
jefkecloet@gmail.com

WOE 6 MEI
Kaarting senioren
Info & reservatie: 056 75 51 48

VRIJ 8 MEI
Voorleesuurtje voor kleuters: 
Later word ik ...
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be

ZA 9 MEI
Digidokter: Smartphone-
fotografie: tips & trucs
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
anne-mie.veys@zwevegem.be 

MA 11 MEI
Kaarterskampioenschap
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
samenleving@zwevegem.be

WOE 13 MEI
Lentebeker Atletiek
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sport@zwevegem.be 

ZA 16 MEI
Minivoetbaltornooi -  
42ste Beker Baron Bekaert
Info & reservatie:  
www.studaxzwevegem.be/images/
tornooi.pdf

DI 19 MEI
Kaartnamiddag bij Vief  
Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 
056 64 82 65,  
marianne.jo@bovore.be

VRIJ 22 MEI
Voorleesuurtje voor kleuters: 
Op de boerderij
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be

ZO 24 MEI
Potje Buur
Info & reservatie:  
info@groenzwevegem.be

ZORGMOATJES
INFOSESSIE: “EERSTE HULP BIJ ZORGPLANNING”

Tijdens deze gratis infosessie leer 
je hoe je een gesprek met de 
zorgvrager aangaat, welke assis-
tentiewoningen aan de wensen 
voldoen van de zorgvrager in 
combinatie met jouw verwachtin-
gen als mantelzorger, etc. Man-
telzorgers van alle leeftijden zijn welkom! De infosessie vindt plaats 
op woensdag 11 maart, van 14 tot 16 uur, in de Foyer van het Thea-
tercentrum, Otegemstraat 18A. Inschrijven tegen uiterlijk 5 maart via 
debuyck.patrick@skynet.be of 0476 97 80 98. 
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