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Gemeentelijke- en  
OCMW-dienstverlening  
in het Gemeentepunt

Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
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www.zwevegem.be 
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#samentegencorona
#solidairzwevegem

Het Gemeentepunt is 
telefonisch bereikbaar op 
het nummer: 056 76 55 67. 

Langskomen kan enkel na een 
telefonische afspraak.

Volg Zwevegem op:   www.zwevegem.be  www.facebook.com/gemeentezwevegem  Twitter@GemZwevegem  #igzwevegem 
www.zwevegem.be/coronavirus

WWW.ZWEVEGEM.BE/CORONAVIRUS

SAMEN TEGEN  
CORONA
Beste lezer,

Dit infopunt ging in druk op 10 april 2020.  
Intussen kunnen de coronarichtlijnen veranderd zijn.  
Check daarom regelmatig de website:  
wwww.zwevegem.be/coronavirus  
en de facebookpagina: www.facebook.com/gemeentezwevegem

We hebben de UiTkalender niet opgenomen.  
Bepaalde info staat aangeduid met het coronapictogram,  
omwille van de onzekerheden die het coronavirus met zich 
meebrengt.

THUISLOKET
Iets nodig van de dienst burgerzaken: 
attesten, afschriften … Kijk eerst eens op: 
www.zwevegem.be/thuisloket, beschikbaar 
24 u. op 24 u., 7 dagen op 7.
De dienst burgerzaken werkt voorlopig 
enkel op afspraak. 
zie ook p. 16

SOCIAAL MELDPUNT
Tel. 056 76 55 67
9 u. - 12.30 u. en van 13.30 u. - 16.30 u. 
samenleving@zwevegem.be

DIENST EERSTELIJNSZORG
eerstelijnzorg@ocmw.zwevegem.be

RECYCLAGEPARK
Is open onder strikte veiligheids-
voorschriften: www.imog.be of  
wwww.zwevegem.be/coronavirus
Di, woe, do, vr: 14 u. - 19 u.
Za: 9 u. - 16 u. 

Afhaalsysteem bib
Tijdens de coronasluiting organiseert  
de bib een afhaalbib
Ma-Vr, 14 u. - 18 u.
Webformulier: www.zwevegem.be  
tel. 056 76 59 00

WACHT- EN HULPDIENSTEN
Noodnummer dringende interventie
112: dringende hulp ziekenwagen en brandweer
101: dringende politie interventie

#SAMENTEGENCORONA
Overbelast de noodnummers 101 en 112 niet en bel enkel als je  
dringende hulp nodig hebt. Als je vragen hebt over het coronavirus  
Covid-19, kan je de website: www.info-coronavirus.be bezoeken of bellen  
naar het infonummer 0800 14 689 van het Nationaal Crisiscentrum.

Wachtdienst 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
Wachtdienst 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



 

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.
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#samentegencorona

Huis van het Kind

Openbare werken

Rap op Stap-kantoor

SOLIDAIR ZWEVEGEM
IMMER POSITIEF EN DANKBAAR ZIJN 

Beste inwoner,

Op het ogenblik dat ik mijn voorwoord opstel, is het volop storm op de Zwevegemse 
zee. Jullie kapitein en zijn volledige bemanning waren evenwel onmiddellijk paraat om 
ons schip door deze onverwachts woelige wateren veilig te sturen. Wij zijn er ons van 
bewust dat de rustige haven nog niet onmiddellijk binnen bereik ligt.
De vaarroute kan lang en gevaarlijk zijn. Maar in nood kent men zijn vrienden. Nog 
nooit heb ik dergelijke golf van solidariteit gezien als nu, waarvoor onze oprechte dank. 
Tous ensemble!
Dit mooie elan van solidariteit is ook echt nodig, meer dan ooit tevoren.
Laten we creatief en moedig zijn om te blijven werken waar mogelijk, in acht genomen 
de persoonlijke omstandigheden en de toepasselijke maatregelen van hogerhand. 
Ook al vallen wij in herhaling, het kan niet genoeg gezegd en geschreven worden: 
Hoed af en oprechte dank aan al wie aan het coronafront actief blijft en op het risico af 
haar/zijn eigen gezondheid in het gedrang te brengen, zich inzet en zich onvermoeibaar 
blijft inzetten voor onze essentiële sectoren zoals de verpleging, de ouderenzorg en de 
medische sector in het algemeen, zoals de transport en de voedingssector. Zoals al wie 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de noodzakelijke bevoorrading allerhande 
en sorry aan wie ik hierbij vergeet te vermelden. 
Wij denken ook aan wie niet mag of kan werken, aan diegene die als actieve 
inwoner (werknemers, werkgevers, handelszaken, zelfstandigen en vrije beroepen) 
noodgedwongen aan de zijlijn moet blijven, met alle schade en inkomensverlies 
vandien: diverse steunmaatregelen worden overwogen, afhankelijk van de federale 
maatregelen en van de duur van de crisis. Deze zullen wij ook planmatig bundelen.
In afwachting, één grote boodschap: Blijf solidair en zorg goed voor jullie gezondheid 
en deze van onze medemens. 
Veel sterkte voor iedereen… en hopelijk is de storm op het ogenblik 
dat jullie dit lezen minder hevig geworden en zijn er zachtere 
tijden in zicht!

Marc Doutreluingne - Burgemeester



Sinds de uitbraak en 
de opmars van het 
coronavirus is de 
boodschap duidelijk: 
blijf thuis en vermijd elk 
onnodig contact met 
anderen. Enkel zo kan 
deze gevaarlijke ziekte 
gestopt worden.

#SOLIDAIRZWEVEGEM IS EEN FEIT!
In onze gemeente lopen heel wat solidaire en warme initiatieven van inwoners en vrijwilligers.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website, de facebookpagina van de gemeente en op 
instagram. Om onze bewoners van het woonzorgcentrum een hart onder de riem te steken, lanceerde het 
woonzorgectrum Sint-Amand met succes een facebookpagina: www.facebook.com/wzcsintamand

Heb je een idee om anderen te helpen?
Meld dit aan de dienst communicatie. We bundelen alle voorstellen.
Zwevegem verbindt vrijwilligers en initiatieven.

In deze moeilijke crisisperiode is ook het lokaal bestuur en het personeel van het woonzorgcentrum er 
voor jou. Het lokaal bestuur volgt de maatregelen van overheidswege strikt op en vult aan waar mogelijk. 
Raadpleeg hiervoor: www.zwevegem.be/coronavirus.

RAAMAFFICHES
Elkaars wandeling leuker maken? 
Download onze raamaffiches op www.zwevegem.be
Post een foto van je raam met #solidairzwevegem, 
of stuur je foto naar communicatie@zwevegem.be
Heb je een leuke quote? 
Stuur je inspiratie naar communicatie@zwevegem.be
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Nog efkes ip oes 
tandn bitn.

 
#samentegencorona
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In de strijd tegen het coronavirus neemt de Nationale Veiligheidsraad van de federale regering bijzondere 
en aangepaste maatregelen. Het nieuws rond het coronavirus wijzigt razendsnel. Je volgt dus best 
dagelijks de verschillende nieuwsmedia (kranten, radio- en TV-nieuws), de website van Zwevegem:  
www.zwevegem.be en de facebookpagina van de gemeente.
Of ga gericht op zoek naar info op de websites van de verschillende overheden:

ALGEMENE INFO ONDERNEMERS
›  www.info-coronavirus.be ›  www.vlaio.be/nl
›  www.info-coronavirus.be/nl/faqs ›  https://economie.fgov.be
›  Gratis infonummer gezondheid en  ›  https://financien.belgium.be
 openbare orde: 0800 14 689 ›  Gratis infonummer: 0800 20 555
›  www.zwevegem.be/coronavirus ›  Of neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds 

of boekhouder.
www.zwevegem.be 
www.facebook.com/gemeentezwevegem
www.twitter.be/gemzwevegem
www.instagram.com/gemeentezwevegem
@gemeentezwevegem #igzwevegem
Schrijf je in op www.be-alert.be en ontvang updates in je mailbox.

De socio-economische en maatschappelijke gevolgen door de coronacrisis zullen ongetwijfeld zeer 
groot zijn. Uw gemeentebestuur bereidt zich nu al voor op die moeilijke periode en wil in elk geval een 
ondersteunende rol opnemen, en dit niet alleen financieel. De solidariteit moet ook hiervoor toegepast 
worden, zonder hierbij de weegschaal te gebruiken. In tijden van solidariteit moeten we er ook samen als 
gemeente en als gemeenschap weer bovenop komen. 

Het college van burgemeester en schepenen is sinds eind 
maart bezig met de voorbereiding en de opmaak van een 
planmatige aanpak - een gemeentelijk post-coronaplan -  als 
aanvulling op de federale en de Vlaamse steunmaatregelen. 
Het is de  bedoeling hiermee zoveel mogelijk getroffen 
inwoners, verenigingen, ondernemers … te helpen in hun 
dagelijkse strijd voor zowel individuele als maatschappelijke 
heropleving. Samen sterker, ook morgen!

NIEUWS UPDATES

WAT NA DE CORONACRISIS?
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SOCIAAL MELDPUNT
056 76 55 67
van maandag tot en met 
vrijdag van 9 u. - 12.30 u. en 
13.30 u. - 16.30 u.
samenleving@zwevegem.be

Heb je vragen of gewoon nood 
aan een babbel en kan je niet 
bij familie, buren of kennissen 
terecht? Bel naar het sociaal 
meldpunt. Iemand spreken 
buiten de openingsuren? 
Mail je telefoonnummer naar 
samenleving@zwevegem.be. 
We nemen zo snel mogelijk 
contact met je op.

BOODSCHAPPENDIENST
Behoor je tot een risicogroep, ben je minder mobiel of ziek en heb je in jouw eigen  
sociaal netwerk geen oplossing? Het sociaal meldpunt werkt samen met het 
zorgnetwerk. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met het zorgnetwerk via 
het nummer 0493 31 88 14 of via e-mail naar eerstelijnszorg@ocmw.zwevegem.be.

MAALTIJDEN AAN HUIS
Lukt het niet voor jou om dagelijks te koken? De dienst 
eerstelijnszorg brengt ook maaltijden aan huis. Een maaltijd 
bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert en 
kost 7,75 euro. Er wordt driemaal per week geleverd. Op 
dinsdagvoormiddag: maaltijden voor dinsdag en woensdag, op 
donderdagvoormiddag: maaltijden voor donderdag en vrijdag en 
op vrijdagvoormiddag: maaltijden voor het weekend en maandag. 
Aanvraag en reserveren kan rechtstreeks via 056 28 53 67 of via 
e-mail naar eerstelijnszorg@ocmw.zwevegem.be.
Wist je dat handelaars ook aan huis leveren? Bel naar je handelaar, 
kijk op www.zwevegem.be of bel naar het meldpunt.

#SOLIDAIRZWEVEGEM
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HELP JE BUUR
Beter een goede buur dan een verre vriend. Zeker in tijden van 
corona! Het gemeentebestuur roept daarom iedereen op om 
goed te zorgen voor elkaar.
Kan je helpen met boodschappen? De hond uitlaten? Een bab-
beltje doen? Een potje extra koken? Laat dit op een veilige 
manier weten aan je buren of aan mensen waarvan je denkt dat 
ze je hulp goed kunnen gebruiken.

Vul de strookjes in en steek het in de brievenbus van een buur 
die jij wil helpen. Samen zorgen we voor elkaar!
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NIET DRINGEND?
Stel je bezoek aan het Gemeentepunt uit.
Het Gemeentepunt is gesloten. Enkel voor dringende 
of strikt noodzakelijke diensten kan je een telefonische 
afspraak maken op het algemeen nummer: 056 76 55 67. 
Langskomen kan enkel na een telefonische afspraak.
Maak zoveel mogelijk gebruik van digitale hulpmiddelen zo-
als e-mail: info@zwevegem.be; 
info@ocmw.zwevegem.be, thuisloket: 
www.zwevegem.be/thuisloket, of telefonisch: 056 76 55 67
Via de gemeentelijke kanalen www.zwevegem.be en 
www.facebook.com/gemeentezwevegem houden we je 
dagelijks op de hoogte van de laatste maatregelen specifiek voor onze gemeente.

VRIJE TIJD
Vergeet je de UiTkalender niet aan te passen?
De bibliotheek, het sportcentrum, de cultuurgebouwen en de ontmoetingscentra 
zijn gesloten. De bib ging vanaf 6 april over naar een afhaalsysteem. Heel wat acti-
viteiten worden, binnen de coronamaatregelen geannuleerd. 
Heb je, als particulier of vereniging, een activiteit die niet kan doorgaan, duid het 
aan als ‘geannuleerd’ in de UiTdatabank.
Wil je een activiteit annuleren die niet in de UiT staat, laat het weten via communicatie@zwevegem.be. 
We voegen het toe aan het overzicht: www.zwevegem.be/uitinzwevegem

ONZE SCHOLEN
En wat met de opvang?
De lessen zijn tot nader order opgeschort.
De scholen zijn open voor opvang.
Meer informatie: www.zwevegem.be/coronavirus
Algemeen en veel gestelde vragen: 
www.info-coronavirus.be
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14 689
Extra info voor ouders: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
ZWEVEGEM
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ONDERNEMEN
Bij welke handelaar kan ik eten afhalen/laten leveren?
Niet essentiële winkels en handelszaken en ook restaurants en 
cafés zijn gesloten. Er is geen wekelijkse dinsdagmarkt op het 
Theophiel Toyeplein. 
Bij heel wat Zwevegemse ondernemers kan je bestellingen 
plaatsen of eten afhalen. Een lijst met het overzicht van Zwevegemse handelaars vind je op 
www.zwevegem.be/levering-afhaal. Staat jouw handelszaak er nog niet bij? Mail je gegevens naar 
economie@zwevegem.be en we voegen je zo snel mogelijk toe.

AFVALOPHALING
Er is ophaling aan huis van het 
afval en het recyclagepark is 
weer open. 
Tuinafvalbakken kan je online 
aanvragen: www-imog.be/
diensten-en educatie/
voor-gezinnen/tuinafvalbak.

We geven als tip het gras 
voorlopig niet te maaien en je 
groenafval te mulchen of thuis te 
composteren, indien mogelijk.

Er is groenophaling op 5, 6 en 
7 mei, zie p. 25.

RECYCLAGEPARK
Sinds 7 april zijn de recyclageparken weer open volgens de normale openingsuren. Er zijn strikte veiligheids-
maatregelen van kracht. Zo wordt een maximumaantal bezoekers toegelaten. Bestel- en aanhangwagens 
mogen niet binnen. Vermijd persoonlijk contact, hou voldoende afstand, blijf in je wagen zitten in de wacht-
rij. En vooral: als je bezoek aan het recyclagepark kan wachten, stel dan uit.

Openingsuren: di., woe., do. en vr.: van 14 u. tot 19 u.
za.: van 9 u. tot 16 u.

Het recyclagepark is gesloten op 1 mei, 21 en 22 mei. 
(zie ook p. 24)

INFO EN UPDATES
www.zwevegem.be/coronavirus
www.imog.be/corona
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#BLIJFINUWKOT EN RED LEVENS
Blijf maximaal thuis om externe contacten te beperken. Blijf de veiligheidsvoorschriften volgen.
Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
›  Gaan werken of een verplaatsing in het kader van je werk
›  Voedingswinkel
›  Dokter
›  Apotheek
›  Postkantoor
›  Bankautomaat
›  Benzinestation (gebruik van handschoenen of papieren handdoek tijdens het tanken is verplicht)
›  Hulp bieden aan kwetsbare personen

HOE WERK IK AAN M’N PERSOONLIJKE HYGIËNE
Om jezelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus, pas dan volgende toe:
›  Blijf thuis als je ziek bent
›  Was regelmatig je handen
›  Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en 
 gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
›  Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

MEDISCHE KLACHTEN?
Heb je koorts of luchtwegenklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)? Blijf thuis en bel naar 
je huisarts (weekend: wachtdienst). Bij milde klachten zal de huisarts via de telefoon een raadpleging doen. 
Indien nodig kan hij je voor een eerste onderzoek naar het coronacentrum in Zwevegem doorverwijzen. 
Het coronacentrum in het Sportpunt in de Bekaertstraat 4 is niet rechtstreeks toegankelijk voor patiënten.  
Ga in elk geval niet op eigen initiatief met coronaverschijnselen naar het ziekenhuis.

HEB JE ANDERE VRAGEN?
Bel gratis de infolijn gezondheid en openbare orde van het nationaal crisiscentrum op het nummer  
0800 14 689 (bereikbaar van 8 u. tot 20 u.). Algemene informatie: www.info-coronavirus.be.
Zie ook website Zwevegem: www.zwevegem.be
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Mooimaker Frank
"Om het in de sfeer van 
deze coronatijden te 
zeggen: zwerfvuil is als 
een virus, we krijgen het 
pas klein als IEDEREEN 
er aan meewerkt."

wzcsintamand
Intratuin bezorgde de 

bewoners van het
woonzorgcentrum 

een lach op het 
gezicht dankzij een 

schenking bloemen.

Kindergemeenteraadslid Briek
Flyeren voor het sociaal meldpunt!

Renilde Bossuyt
Een leuke 

krijttekening dankzij 
Renilde en haar zoon. 

Bedankt aan alle 
hulp-

verleners!

Marieke Baert
Sarah en Lucas in  

een creatieve bui.

#solidairzwevegem  #samentegencorona
Heb jij mooie beelden van de afgelopen (quarantaine)weken? Tag @gemeentezwevegem,

gebruik de hashtag #igzwevegem of stuur ze door naar communicatie@zwevegem.be.
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LOKAAL BESTUUR 
GESLOTEN

De gemeente- en OCMW-diensten zijn gesloten op vrij-
dag 1 mei (Dag van de Arbeid); zaterdag 2 mei, donder-
dag 21 mei (Hemelvaart); vrijdag 22 mei, zaterdag 23 mei 
en op maandag 1 juni (pinkstermaandag).

Het recyclagepark is gesloten op vrijdag 1 mei, 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei.

De bibliotheek en bibus sluiten de deuren op:
›  Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
›  Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart)
›  Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)

Het loket vrije tijd in het Gemeentepunt is gesloten op:
›  Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
›  Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart)
›  Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag)
›  Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)

AANGEPASTE 
DIENSTVERLENING TIJDENS 

DE CORONACRISIS 

Tijdens de coronacrisis is er een aangepaste 
dienstverlening van het lokaal bestuur Zwevegem.
Het Gemeentepunt is gesloten en enkel telefonisch 

bereikbaar op het algemeen nummer:  
056 76 55 67. Langskomen kan enkel  

na telefonische afspraak.
Het sociaal meldpunt is eveneens te bereiken  

op 056 76 55 67. 
Thuisloket: www.zwevegem.be/thuisloket

Zie ook onze pagina’s:  

#samentegencorona
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KIJK OP DORP &WIJK
TUIN VAN ADEM EN ETEN
In Sint-Denijs komt een voedselbos: de Tuin van Adem en Eten. Leiedal stelde het terrein officieel ter 
beschikking en op 8 maart plantten de inwoners 1.800 stuks plantgoed.

Eind oktober vorig jaar besliste de intercommunale 
Leiedal - in samenspraak met het gemeentebestuur 
van Zwevegem - om 1 hectare woonuitbreidingsge-
bied aan de rand van Sint-Denijs niet te ontwikkelen, 
om het ter beschikking te stellen voor een duurzaam 
en innovatief open ruimte project.
Via een oproep konden geïnteresseerde kandidaten 
voorstellen indienen die een meerwaarde bieden 
voor de buurtbewoners, de omgeving en het klimaat.
Het voorstel voedselbos van 12 inwoners van Sint- 
Denijs haalde het. De Tuin van Adem en Eten is in eer-
ste instantie een combinatie van bos en open ruimte, 
maar op verschillende plaatsen worden mogelijkhe-
den voorzien om voedsel te oogsten. Het voedselbos 
wordt in het project gecombineerd met zones voor 
wateropvang, open ruimte, recreatie, speelruimte, 
een bloemenweide, hagen, houtkanten, fruitbomen, 
enzovoort.
Velt vzw, Natuurpunt Zwevegem en Stadslandschap 
Leie en Schelde ondersteunen het project en ook lo-
kale spelers werken mee aan het project, zoals de ge-
meentelijke basisschool van Sint-Denijs, Ten 
Dries Jongerenzorg vzw en restaurant 
l’Envie. Een prachtig voorbeeld van 
lokale verankering. 

Om het lokale draagvlak nog te vergroten, organise-
ren Tuin van Adem en Eten een aantal evenementen. 
Volg hen online:  
www.facebook.com/tuinvanademeneten/.

DATA DORPS- & WIJKRADEN
Woensdag 6 mei: wijkraad centrum
Woensdag 27 mei: wijkraad Knokke
Donderdag 18 juni: dorpsraad Sint-
Denijs

www.zwevegem.be/dorps-en-wijkraden
participatie@zwevegem.be
056 76 55 53 - 0492 13 51 06



Zwevegem bindt samen met OVK (Ouders van  
Verongelukte Kinderen) de strijd aan voor een veiliger 
verkeer. Het college van burgemeester en schepenen 
keurde de onderschrijving van het SAVE-charter goed 
op 30 oktober 2019. SAVE staat voor: Samen Actief 
voor Veilig Verkeer.

Vanwege de Corona-crisis laat de officiële 
ondertekening van het Save-charter even op zich 
wachten. Maar ook zonder deze handtekening gaat 

Zwevegem het engagement aan om een beter en 
veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. De gemeente zal 
hiervoor een actieplan uitwerken dat aansluit bij de 
doelstellingen van het SAVE-charter. 

Indien Zwevegem na een jaar heeft bewezen een 
actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering 
van de verkeersveiligheid, dan krijgt de gemeente het 
SAVE-label. Een SAVE-coördinator van OVK begeleidt 
het volledige proces. 

ZWEVEGEM  
OP WEG  
NAAR SAVE- 
GEMEENTE

IN MEMORIAM
Op zondag 5 april 2020 is Richard Vanderhaeghe, 
oudste oud-strijder van Zwevegem op 95 jarige leef-
tijd overleden. Richard was strijder tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en voorzitter van de oud-strijdersbond 
N.S.B. Heestert. Tijdens een bijzondere plechtig-
heid, naar aanleiding van wapenstilstand op 11/11/20, 
wordt Richard plechtig herdacht.

Ook op zondag 5 april 
2020 is Robert Deconinck 
overleden. Hij werd 93 jaar 
oud. Robert was gemeen-
teraadslid in Sint-Denijs van 1959 tot 1970. Daarna zetelde hij als schepen tot aan 
de fusie in 1976. Een herdenkingsviering zal plaatsvinden op zondag 18 oktober 
2020 om 9 u. in de kerk van Sint-Denijs.
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EEN NIEUW BIBLIOTHEEKREGLEMENT
MEER BIB VOOR JE GELD!

MEER BIB
Het lidgeld blijft gelijk. Tot en met 17 jaar kan je gratis 
lid worden van de bib, vanaf 18 jaar betaal je 5 euro 
per jaar. Toch krijg je vanaf nu méér bib voor je geld. 

Met je lidmaatschap in onze bib kan je namelijk ook 
gratis terecht in de andere bibliotheken van de regio 
Zuidwest: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, 
Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wer-
vik en Wevelgem.

MEER MATERIALEN
Je kan 15 materialen lenen. Er wordt geen onder-
scheid meer gemaakt tussen boeken of dvd’s. Neem 
je 15 dvd’s mee, 15 boeken of 15 strips? Het kan, je 
kiest zelf hoeveel je van elke soort meeneemt.

MEER TIJD
De uitleentermijn wordt 4 weken voor alle materialen, 
ook voor dvd’s. Je hoeft dus tussendoor niet meer 
naar de bib om je dvd’s terug te brengen.

MEER …  BOETE
We hebben graag dat je de materialen op tijd terug-
brengt. We zullen je sneller herinneringen sturen. En 
daarom rekenen we ook boete aan. Het wordt nog 
belangrijker om je vervaldatum in de gaten te hou-
den, want de boetes stijgen. Je betaalt 20 cent per 
dag te laat en per item.

EN DAN NOG DIT
›  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen geen materialen 

voor volwassenen meer lenen, ook geen informatie-
ve boeken.

›  Verlengen kan nog maar 1 keer. Je wacht dus best 
tot de vervaldatum om een materiaal te (laten) ver-
lengen. Verlengen kan in de bib, online via de toe-
passing “Mijn Bibliotheek”, of telefonisch.

›  Een boek in een andere bibliotheek aanvragen, 
wordt duurder. Het kost vanaf nu 3 euro. 

  Eventueel kan je het gezochte boek ook zelf halen 
in een bib uit de regio. Je hoeft daar immers geen 
lidgeld meer te betalen nu!

NIEUWE FILM "ILANI"  
VAN MARC DESMET
OPROEP ACTEURS EN FIGURANTEN

De Zwevegemse regisseur en producer van “Opa” zoekt een hondertal mensen, acteurs en figuranten voor 
z’n nieuwe film Ilani, een psychologisch drama. Er zijn 30 opnamedagen, tussen november 2020 en eind juli 
2021. Inschrijven kan voor 20 mei via mail: ilanicasting@gmail.com of marcdesmet@gmail.com.
De casting vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020, tussen 9 u. en 18 u. in de commerciële ruimtes van Leander-
hof in de Bekaerstraat in Zwevegem.
Meer inlichtingen: Marc Desmet (0475 89 13 77).
De vertoningen in Kinepolis Kortrijk zijn voor januari 2022.
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IETS NODIG VAN 
BURGERZAKEN?
KIJK EERST EENS OP 
WWW.ZWEVEGEM.BE/THUISLOKET

Ons thuisloket is 24 u. op 24 u., 7 dagen op 7 
beschikbaar.

THUISLOKET?
Met het thuisloket kan je online, met je eID-kaartlezer, 
op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier 
een waaier aan attesten en aktes aanvragen en deze 
digitaal ondertekend snel elektronisch ontvangen. 
O.a. attesten van samenstelling van gezin, van 
leven, van woonst, van nationaliteit, van verblijf …;  
afschriften van geboorteakte, overlijdensakte, 
huwelijksakte …

Met je eID, hoe werkt dit? 
Neem een kijkje op www.eid.belgium.be
Via het thuisloket kan je ook je adreswijziging 
aangeven en een uittreksel uit het strafregister 
opvragen.

burgerzaken@zwevegem.be
Lukt het je niet via het thuisloket, dan kan je een 
mail sturen met vermelding van je vraag, je rijks-
registernummer, naam en voornaam. Je aanvraag 
wordt dan behandeld door een medewerker van 
burgerzaken en het document wordt de eerstvol-
gende werkdag bezorgd.
Indien je toch moet langskomen, dan wordt meteen 
ook gekeken voor een afspraak.

Indien voorgaande niet lukt, neem dan 
telefonisch contact op: 056 76 55 30
We zijn op dit nummer van maandag tot vrijdag, 
telkens van 9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot  
16.30 u. bereikbaar.
Moet je langskomen bij de dienst burgerzaken? 
Dan kan je ook op dit nummer een afspraak 
maken. Om onze dienstverlening op een veilige en 
kwalitatieve manier te waarborgen, werkt de dienst 
burgerzaken voorlopig ENKEL OP AFSPRAAK.

Dienst burgerzaken

burgerzaken@zwevegem.be

BIZONDERE 
BUDDY’S 
GEZOCHT IN 
ZWEVEGEM!

De sociale dienst van Zwevegem zoekt vrijwil-
ligers om mensen met budgetproblemen te 
ondersteunen. Help deze mensen in het vinden 
van de juiste diensten, het begrijpen van brie-
ven, het ordenen van de digitale en papieren 
chaos. Wil jij mee het verschil maken en terug 
balans brengen in het leven van mensen? 
Fijn, jouw engagement is meer dan welkom!

Meer info: www.zwevegem.be
Contact: Margot op biz@welzijn13.be of 
0495 91 63 45.

Breng jij  
wat klaarte?

Breng jij  
wat klaarte?
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UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN?
DE FOD FINANCIËN MAAKT HET U GEMAKKELIJK!
UW AANGIFTE VIA TAX-ON-WEB 
(MYMINFIN): SIMPEL EN SNEL! 
Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw 
voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschik-
baar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei.

Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel 
van vereenvoudigde aangifte? 
Ga naar MyMinfin en meld u aan met itsme®, of met 
uw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer. 

U KRIJGT EEN VOORSTEL VAN 
VEREENVOUDIGDE AANGIFTE?
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets 
doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet (belasting-
berekening) ontvangen.
Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze 
corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin), hetzij 
via het papieren antwoordformulier. 

MEER INFORMATIE? HULP NODIG?
Vind het antwoord op uw vraag
›  Raadpleeg de website van de FOD Financiën.
›  Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57  

(elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur).

Laat uw aangifte invullen door de experten  
van de FOD Financiën
›  Bel naar het nummer dat op de envelop van uw 

aangifte staat zodra u die ontvangt.
›  U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten 

invullen per telefoon.
›  Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post 

een document met de meegedeelde gegevens. U 
moet dat document ondertekenen en terugsturen. 
U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen  
afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

Om uw veiligheid te garanderen in de huidige context 
van het coronavirus zijn alle sessies voor hulp bij het 
invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de 
kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.

ONTVANG UW DOCUMENTEN VAN DE 
FOD FINANCIËN DIGITAAL VIA DE EBOX 
Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documen-
ten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de 
digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer uw eBox op doemaardigitaal.be! U krijgt 
dan een melding (bv. een e-mail) zodra er een nieuw  
document beschikbaar is.

GRATIS 
JURIDISCH 
ADVIES
Iedere 4de dinsdag van de maand - 17 u. 
tot 18.30 u. - op afspraak in de lokalen van 
de sociale dienst in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem. Maak een  
afspraak via samenleving@zwevegem.be of  
056 76 55 75 (ten laatste de dag voordien).

EERSTVOLGENDE:  
26 MEI 2020 EN 23 JUNI 2020



HUIS VAN HET KIND  
ZWEVEGEM

Ter gelegenheid van de “Week van de Opvoeding” 
zetten we het Huis van het Kind in de kijker. Zwevegem 
heeft sedert 2017 een Huis van het Kind: een plek waar 
ouders, grootouders en kinderen terecht kunnen voor 
alles met betrekking tot opvoeden en opgroeien. In het 
Huis van het Kind werken verschillende organisaties samen 
rond kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, 
opvoedingsondersteuning, enzovoort.

Opvoeding, ondersteuning en gezondheid staan centraal 
binnen het Huis van het Kind. In Huis van het Kind vind je: 
Vzw Jongerenzorg, Kind en Gezin, Kind en preventie, Groep 
Ubuntux8k, CLB, De Katrol (huiswerkbegeleiding / integrale 
gezinsondersteuning), Logo Leieland, Fietsbieb, de pam-
perbank, Ons Boetiekske, Bibliotheek (ruilboeken) en jeugd-
dienst Zwevegem, Kinderopvangwijzer, Thuisbegeleiding  
sociale dienst Zwevegem, dienst samenleving Zwevegem, 
Rap op Stap en de Gezinsbond.

Je bent van harte welkom in ons Huis van het Kind op
›  dinsdag: 13.30 u. tot 18 u.
›  woensdag: 9 u. tot 13 u.
›  vrijdag: 13.30 u. tot 17 u.
›  zaterdag: 10 u. tot 12 u. (enkel eerste zaterdag van de 

maand)

Tijdens corona zijn wij altijd telefonisch bereikbaar op 
0471 61 64 48 en via mail: huisvanhetkind@zwevegem.be
Info: www.zwevegem.be/huis-van-het-kind

Ook op onze facebookpagina 
www.facebook.com/huisvanhetkindzwevegem 
kan je veel tips en informatie vinden met leuke tips en 
activiteiten om te doen tijdens de coronatijd.

OPENINGSDAGEN EN UREN 
PROJECTEN HUIS VAN HET KIND

Zaterdag 2 mei: 10 u. - 12 u.

Dinsdag 12 mei: 15 u.- 17 u.

Woensdag 20 mei: 9 u. - 11 u.

 
Zaterdag 6 juni: 10 u. - 12 u.

Dinsdag 9 juni: 15 u. - 17 u.

Woensdag 17 juni: 9 u. - 11 u.

 

 Pamperbank   /    Ons boetiekske   /    Fietsbieb
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WEEK VAN DE OPVOEDING VAN 16 TOT 23 MEI 2020

OPVOEDEN IS GEEN WEDSTRIJD
THEMA IS DIT JAAR ‘OPVOEDEN IS GEEN (WED)STRIJD’
De eerste, de beste. De grootste, de knapste. De slimste, de braafste. 
Van borstvoeding tot rapporten, van de eerste stapjes tot de ideale partner, 
van verantwoorde en mooie lunches tot elke match aan de zijlijn staan: we 
trappen soms in de valkuil van de competitie. Successen worden gedeeld op 
sociale media; als het moeilijk gaat, blijft het stil. 

OPVOEDEN, IEDEREEN DOET HET OP ZIJN EIGEN MANIER
Ouders doen hun uiterste best om hun kind te geven wat het nodig heeft, 
op de manier die bij hun gezin past. Soms gaat dat prima, soms is dat even 
zoeken. Dat mag. Want opvoeden is geen exacte wetenschap. Je wordt vanaf 
de geboorte in het ouderschap gegooid. Dan start het dagelijks improviseren, 
afstemming zoeken met je kind en voortbouwen op wat je geleerd hebt.

MILDHEID VOOR JEZELF, JE KIND EN DE OUDERS  
OM JE HEEN
Dat is waar de Week van de Opvoeding 2020 voor staat: haal de wedstrijd uit 
het opvoeden en wees mild voor jezelf, voor je kind en voor de ouders om je 
heen. Zo creëer je verbinding en begrip.

WAT VALT ER TE BELEVEN IN ZWEVEGEM RONDOM DE WEEK  
VAN DE OPVOEDING?

Datum Uur Wat Waar

Zaterdag 16 mei 10 u. - 12 u. Interactief voorlezen voor baby’s en peuters 
(gratis)

Bibliotheek Zwevegem

Dinsdag 19 mei 20 u. - 21.30 u. ‘Mama, papa wat eten we vanavond?’ 
Workshop voor ouders rond gezond eten (€5)*

Huis van het Kind

Woensdag 20 mei 14 u. - 17 u. Spelletjesnamiddag: Opening uitleendienst 
gezelschapsspelletjes (gratis)

Bibliotheek Zwevegem

Dinsdag 9 juni 20 u. Voordracht: Pedro De Bruyckere
‘De jeugd is tegenwoordig’ (€5)*

Bibliotheek Zwevegem

* UiTPAS tarief is mogelijk

Meer informatie over alle activiteiten vind je op de website van de gemeente.
www.zwevegem.be/huis-van-het-kind



KUNSTACADEMIE  
BEKENT KLEUR

Kleur doet leven. Als je dat maar weet. In de Kunstacademie Zwevegem gaan we er dan ook voort-
durend naar op zoek. We maken het bont in muziek, in beeldende kunst en in woord. We laten onze 
verbeelding en fantasie de vrije loop en dagen de wereld en onze leerlingen uit. Tegelijk creëren we 
een veilige en stimulerende omgeving waarin spelplezier het hoogste doel is.

De Kunstacademie Zwevegem is een school voor kunsten, verspreid over verschillende vestigings-
plaatsen in Zwevegem, Moen, Otegem, Heestert en Sint-Denijs. De promobrochure, met ons volledig 
lessenaanbod voor het schooljaar 2020- 2021, kan je vanaf eind mei in het Gemeentepunt, de bib en 
uiteraard in de verschillende vestigingsplaatsen van onze school vinden.

Maar leer ons alvast wat beter kennen. Want ook ons DNA willen we graag met jou delen. Waar liggen 
onze troeven, wat zijn onze speciallekes en onze rariteiten, waar zetten we graag op in?

DE KLEUR VAN MUZIEK: SAMEN 
MUSICEREN

Graag op een instrument spelen, genieten van muziek 
maken in groep. Bij ons aan de kunstacademie krijgen 
ook de jonge leerlingen vanaf zes jaar de kans om dit 
te doen. Met kleine slagwerkinstrumentjes en hun ei-
gen stem zingen ze, bewegen ze op ritme en maken 
ze heerlijk jonge muziek.

Vanaf het vijfde leerjaar laten we de leerlingen elke 
week een uurtje musiceren in groep. En dit op hun 
eigen instrument waarop ze ondertussen al 2 jaar aan 
het spelen zijn. Door samen te spelen met andere in-
strumenten voelen ze wat het betekent om een echte 
muzikant te zijn.
En in het middelbaar gaan we nog een stapje verder. 
Via improvisatie ontdekken de leerlingen de oneindi-
ge mogelijkheden van hun instrument en verbreden 
ze tegelijk hun eigen speelvaardigheden. Hoe klinkt 
de regen op je klarinet? Vinden leerlingen het leuk om 
zelf muziek te schrijven, dan bieden we ook hier een 
mooi traject aan waarin muziek schrijven en muziek 
uitvoeren dicht bij elkaar aanleunen.

DE KLEUR VAN WOORD: TALIGE 
VERBEELDING STIMULEREN

In verhaaltjes, woorden en rijmpjes komen onze jong-
ste leerlingen tot leven. We stimuleren hun verbeel-
ding met taalgevoeligheid en gaan samen op zoek 
naar het plezier van ‘toneeltjes spelen’ in de klas en 
op de scène.
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Vrijheid en veiligheid, in onze speeltuin kan er veel ge-
zegd en gedaan worden. En hoe ouder de leerlingen 
worden, hoe meer tools we aanreiken. Het tekstmate-
riaal waaruit we vertrekken kan een krantenartikel of 
een Shakespeare zijn, of alles wat daar tussen ligt. Alle 
genres en speelstijlen passeren de revue. Leerlingen 
ontdekken de speler in hun eigenste zelf: hun moge-
lijkheden en hun struggles. Ze ontdekken de kleur van 
het theater en de smaak van kunst. Gewoon heerlijk.

DE KLEUR VAN BEELD: MET EEN RUIME 
BLIK OP KUNST

In de kunstacademie krijgen jonge leerlingen vanaf 
zes jaar de kans om in een prikkelende omgeving 
te creëren, te scheppen en een eigen beeldtaal te 

ontdekken. We werken procesmatig en stimuleren 
hen met een veelheid van opdrachten en materialen. 
Vanaf het middelbaar verdiepen de leerlingen zich 
in verschillende disciplines van de beeldende kunst: 
schilderkunst, grafische kunst, fotografie …

Ook onze volwassen cursisten krijgen een ruim aan-
bod. In hun artistieke opleiding stimuleren we hen 
om een eigen persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. 
Zowel in als buiten de ateliers. kunstgeschiedenis, ac-
tualiteit en andere culturen zijn onze voedingsbodem 
en inspiratiebron. We verrijken ons door tentoonstel-
lingen, lezingen en workshops bij te wonen. Dit alles 
houdt ons scherp en to the point in alle disciplines: 
beeldatelier, projectatelier, schilderkunst, tekenkunst, 
vrije grafiek en keramiek.

Kun je niet wachten tot eind mei om ons volledige aanbod te leren kennen, neem dan alvast een 
kijkje op onze website www.kunstacademiezwevegem.be  

waar je een overzicht van onze vakken van het huidig schooljaar vindt.

Wil je onze promobrochure met het volledig lesaanbod 2020-2021 in je bus krijgen, stuur dan een 
mailtje naar info@kunstacademiezwevegem.be.Vergeet je naam en adres niet door te geven.

Inschrijven kan vanaf donderdag 4 juni.  
Meer info hierover vind je op www.kunstacademiezwevegem.be



FIETSVRIENDELIJK  
CENTRUM HEESTERT
Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid start vanaf 4 mei 2020 met structureel onder-
houd van het wegdek in de Gauwelstraat, Heestertplaats 
en Stijn Streuvelsstraat te Heestert. De werken duren tot 
16 juli en gebeuren in 2 fasen. De wegenwerken vinden 
plaats tussen de Schoolstraat en de Lentelaan. Hierbij zal 
voornamelijk de toplaag van het wegdek vernieuwd wor-
den en zal men ook verhoogde bushaltes aanleggen ter 
hoogte van het rusthuis Marialove en OC Malpertus. Na 
de vernieuwing van het wegdek gebeurt de belijning van 
de parkeerstroken en de aanleg van fietssuggestiestro-
ken. De aannemer is NV Tibergyn uit Wevelgem.
 
De wegenwerken verlopen in 2 fasen.
Fase 1: Aanleg bushaltes thv. rusthuis met startdatum  
4 mei 2020. De uitvoeringstermijn is 3 weken.
Tijdens de aanleg van de bushaltes blijft het verkeer mo-
gelijk in beide richtingen en zal er gewerkt worden met 
verkeerslichten. 
Fase 2: Vernieuwen wegdek en belijning start op 2 juni 
2020. De uitvoeringstermijn is 4 weken.
Tijdens deze fase zal er enkel éénrichtingsverkeer mo-
gelijk zijn voor het verkeer komende uit Avelgem, in de 
richting van Zwevegem. Alle verkeer komende uit Zweve-
gem zal de omleiding moeten volgen via centrum Moen. 
Voetgangers en fietsers kunnen afstappen en hun weg 
verderzetten via het voetpad.
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ONDERHOUD FIETSPAD 
‘GULDENSPOORPAD’ EN ‘TRIMAARZATE’

Het fietspad “Guldenspoorpad”, het stuk tussen 
de Stationsstraat Moen en de Outrijvestraat en 
het fietspad Trimaarzate, ter hoogte van Herem-
bodegemstraat krijgt een nieuwe toplaag. NV De 
Vriese uit Koolskamp voert de werken uit. De wer-
ken beginnen in principe op 20 april en duren 25 
werkdagen. Tijdens de onderhoudswerken aan het 
fietspad zal een plaatselijke omleiding voor fietsers 
van kracht zijn.



AFSTAND VAN BEPLANTING
De wetgeving in verband met de afstand van de beplanting tegenover het aanpalend erf of het openbaar domein 
verandert binnenkort. De wet is gestemd maar treedt slechts in werking in de loop van 
2021. Het is beter er nu reeds rekening mee te houden.

De nieuwe afstanden zijn 2 meter van de grens zodra de haag, struik of 
boom 2 meter hoog is of bestemd is om 2 meter hoog te worden. 
Voor lagere struiken of hagen bedraagt de afstand 0,5 meter. Er 
wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zogenaam-
de laagstammige en hoogstammige bomen. Enkel de hoogte 
van 2 meter of meer is het criterium.

Wanneer  je nieuwe beplantingen uitvoert, is het dus in ie-
ders voordeel die afstanden te respecteren. Deze afstan-
den gelden ook tegenover het openbaar domein of de 
openbare weg. Wie dit niet respecteert, loopt het risico 
dat hij/zij de beplantingen moet wegnemen op vraag van 
de aanpalende eigenaar.

Meer daarover lees je in een latere editie van het Infopunt.
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ZWEVEGEM LAAT 
HET ZOEMEN
Benieuwd naar zoemrijk grasland in je buurt?
Hou dan zeker deze website in de gaten: 
www.zwevegem.be/zoemrijkgrasland
En zoek ons op facebook en instagram met 
#zoemrijkzwevegem
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AANPASSINGS-
WERKEN  
RECYCLAGEPARK 
ZWEVEGEM
1 - 15 JUNI
Het recyclagepark wordt aangepast aan de 
nieuwste software. Tussen maandag 1 juni en 
maandag 15 juni 2020 is het betalend deel ge-
sloten. Het niet-betalende deel blijft toeganke-
lijk.

Voor onder andere de fracties groen, hout, 
brandbaar, papier en karton, asbest ... kan je in 
die periode naar het recyclagepark van Imog 
Moen, St.-Pietersbruglaan 1. Open van maan-
dag tot vrijdag van 7 u. tot 19 u. en op zaterdag 
van 7 u. tot 16.30 u.
Opgelet: Met gratis fracties (groenafval, 
asbest) kan je niet terecht op het recyclagepark 
van Imog Moen.

Voor info en  
stand van zaken: 
www.imog.be.

RECYCLAGEPARK  
SLUITINGSDAGEN

Het recyclagepark is gesloten  
op vrijdag 1 mei, donderdag 21 mei en 

vrijdag 22 mei.

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

Recyclagepark Zwevegem-Knokke:  
0477 98 02 36

GEMEENTE PAKT 
SLUIKSTORTER AAN

Sluikstort aan de glasbol 
op de Transfosite: 
Sluikstorter kreeg een 
gasboete van 100 euro

VERVANGDAG 
VOOR WEKELIJKSE 
OPHAALRONDE AFVAL  
OP FEESTDAGEN
VOOR WIE: Ophaalzone 1: Moen-Heestert-Otegem
WANNEER: De ophaling op maandag 1 juni 2020 
gebeurt op zaterdag 30 mei 2020
Voor alle voorwaarden en details: raadpleeg de 
afvalkalender.
woonenleefomgeving@zwevegem.be

EEN GEZELLIGE GEMEENTE IS  
EEN PROPERE, MOOIE GEMEENTE 
WAAR WE GRAAG WONEN.
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DE GROTE LENTESCHOONMAAK!
DANK JE WEL!
Enkele Mooimakers van Zwevegem laten het coronavirus 
links liggen en gingen, weliswaar alleen op pad 
om Zwevegem mooi te maken. 
Ook het gemeentepersoneel maakte straten 
van Zwevegem weer mooi!
AAN ALLEN DANK JE WEL!

Heb je ook zin om net zoals de Mooimakers 
op pad te gaan? 
Neem contact op met de dienst woon- en 
leefomgeving: woonenleefomgeving@zwevegem.be

GROENOPHALING AAN HUIS
WANNEER?
› Dinsdag 5 mei: Otegem, Heestert en Moen
› Woensdag 6 mei: Zwevegem Oost en Zwevegem Centrum
› Donderdag 7 mei: Sint-Denijs en Zwevegem West

Plaats het groenafval de avond voor de ophaling na 19 uur of voor 5 uur ’s morgens, zichtbaar op de stoep of nabij 
de openbare weg, zodanig dat het veilig is voor de weggebruikers.

WAT KAN?
Tuinafval zoals zacht tuinafval (gras, bladeren) en snoeihout. Snoeihout moet gebundeld zijn met natuurlijk touw. 
Bundels mogen maximum 18 kg wegen en niet langer zijn dan 1 meter. Zie ook de afvalkalender.



GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE 2020
JOUW TUIN VERDIENT EEN EREPRIJS!

Zwevegem is rijk aan prachtige voortuinen en fleurige gevels. Helaas merken we dat veel van deze pareltjes nog 
niet deelnemen aan deze jaarlijkse bloemenactie. Jammer, want de gemeente beloont je graag voor jouw mooie 
tuin of gevelbebloeming met een waardebon en een prijs in natura. Deelname is eenvoudig en gratis voor elke 
Zwevegemnaar. En weet: in deze gemeentelijke groen- en bebloemingsactie zijn er geen verliezers!

ER BESTAAN 8 CATEGORIEËN:
1. kleine voortuinen: kleiner dan 150 m²
2. grote voortuinen: groter dan 150 m²
3.  gevelbebloeming: gevelbloembakken, tegeltuinen, klimplanten …
4.  kapelbebloeming of -verfraaiing: groen en de bebloeming van kapellen
5. hoevebebloeming: bebloeming op en rond professionele land- en tuinbouwbedrijven
6.  erfbeplanting: integratie van professionele land- en tuinbouwbedrijven in het landschap
7.  winkels, K.M.O.’s en bedrijven: groen en bebloeming van winkelgevels, K.M.O.’s en bedrijven (met uitzonde-

ring van de land- en tuinbouwbedrijven).
8. bijenvriendelijke tuin

MEER INFO
www.zwevegem.be/producten/groen-en-bebloemingsactie

(Via het gemeentelijk e-loket kan je ook digitaal inschrijven)

Ondergetekende:  ____________________________________________________

Straat + nr.:  _________________________________________________________

Deelgemeente:  ______________________________________________________

Wenst in te schrijven in de volgende categorie(ën): (Schrappen wat niet past)

1. kleine voortuinen (< 150 m²) 5. hoevebebloeming

2. grote voortuinen (> 150 m²) 6. erfbeplantingen

3. gevelbebloeming 7. winkels, K.M.O.’s en bedrijven

4. kapelbebloeming 8. bijenvriendelijke tuin

Stuur het inschrijvingsformulier 
voor 1 juli 2020 terug naar: 

Gemeentebestuur Zwevegem

Dienst Groen, natuur & landschap

Blokkestraat 29/1

8550 Zwevegem

www.zwevegem.be 

Datum en handtekening
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OVERZICHT ZOMERVAKANTIE 2020
De zomervakantie komt eraan dus geven wij graag een overzicht met de inschrijfmomenten voor juli 
en augustus 2020. In het schema kan je ook terugvinden wanneer onze werkingen geopend of geslo-
ten zijn.

De inschrijvingen voor onze kampen gingen even ge-
leden al van start, hier en daar zijn er wel nog vrije 
plekjes. Kijk snel op onze webshop voor meer info en 
schrijf je in: https://webshopzwevegem.recreatex.be/

NIEUWS
GRABBELPAS IN EEN NIEUW JASJE!
Vanaf de zomervakantie pakken we de vakantiewer-
kingen anders aan.
Als ouder kon het bij Grabbelpas vaak een heu-
se zoektocht zijn naar de juiste activiteit in de juiste 
leeftijdscategorie. We stappen af van dit concept. Je 
hoeft niet meer te kiezen uit een volledig programma 
maar je kan gewoon per halve dag inschrijven.
We voorzien nog steeds een gevarieerd weekpro-
gramma in een leuk thema. De werking gaat nog 
steeds door in jeugdcentrum de Brug en inschrijven 
blijft verplicht. Een weekoverzicht kan je raadplegen 
op de gemeentelijke website.

ZOMERVAKANTIE

JULI
1 T.E.M. 24.07.2020
Inschrijven vanaf 4 juni 2020 om 19 uur 
+ maandag 8 juni voor niet inwoners
Vakantiewerking JC de Brug
Geboortejaar: 2007-2015
Inschrijven verplicht
Data: 1 juli t.e.m. 24 juli 
Petoeter
Geboortejaar: 2016-2017
Inschrijven verplicht
Data: 1 juli t.e.m. 24 juli 
Speelpleinwerking Hinnestraat
Geboortejaar: 2007-2015
Uitpas nodig en ter plaatse aanmelden
Data: 1 juli t.e.m. 24 juli 

Kampen
Geboortejaar: 2004-2016
Inschrijven verplicht
Data: 6 juli t.e.m. 17 juli

AUGUSTUS
10 T.E.M. 28.08.2020 (opgepast op 
31/08/2020 zijn alle werkingen gesloten)
Inschrijven vanaf 11 juni 2020 om 19 uur  
+ maandag 15 juni voor niet inwoners
Vakantiewerking JC de Brug
Geboortejaar: 2007-2015
Inschrijven verplicht
Data: 17 t.e.m. 28 aug
Petoeter
Geboortejaar: 2016-2017
Inschrijven verplicht
Data: 10 t.e.m. 28 aug (gesloten op 15/08)
Speelpleinwerking Hinnestraat
Geboortejaar: 2007-2015
Uitpas nodig en ter plaatse aanmelden
Data: 10 t.e.m. 28 aug (gesloten op 15/08)
Kampen
Geboortejaar: 2004-2016
Inschrijven verplicht
Data: 17 t.e.m. 28 aug

Vrije Tijd/jeugd
jeugd@zwevegem.be
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GEEF JE OVER AAN 
DE SPEELKRIEBELS 
EN WORD ANIMATOR 
IN ZWEVEGEM
We zijn op zoek naar enthousias-
te jongeren vanaf 15 jaar die zich 
tijdens de zomervakantie willen 
inzetten als animator op onze va-
kantiewerkingen.

INTERESSE? 
Vul het invulformulier op onze 
website in: www.zwevegem.be.
Leuk weetje: als animator krijg  
je een forfaitaire onkostenver-
goeding van €34/dag. Heb je een  
attest als animator in het jeugd-
werk, dan kan je nog een stuk 
meer verdienen. Kom alles te  
 weten op onze website. 
www.zwevegem.be/animator.

Volg je ons al op Instagram 
@jeugddienstzwevegem?

MAAK VAN JOUW STRAAT  
EEN SPEELSTRAAT!
We hopen deze zomer weer allen samen in de straat te kunnen spe-
len. Vraag nu je speelstraat aan. Uiteraard houden we jullie op de 
hoogte in functie van de coronamaatregelen richting zomervakantie.

Hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen, een praatje slaan met de 
buren... dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe jij jouw speelstraat 
kan invullen. We bannen het verkeer uit de straat zodat kinderen zich 
naar hartenlust kunnen uitleven.

EEN SPEELSTRAAT?
In de speelstraat is geen doorgaand verkeer toegelaten zodat kinde-
ren er volop kunnen spelen. Enkel de bewoners van de straat of men-
sen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets’ doorheen rijden.
Vul samen met een andere buurtbewoner het aanvraagformulier in 
via www.zwevegem.be/producten/aanvraag-speel-sneeuwstraat.
De speelstraat kan ingericht worden tijdens de schoolvakanties en 
tijdens de weekends en dit voor maximum 7 aaneensluitende dagen. 
De periode kan wel ruimer dan 7 dagen aangevraagd worden zodat 
een verschuiving mogelijk is afhankelijk van de (weers)omstandig- 
heden. De uren liggen steeds tussen 9 u. en 18.30 u.

A U D I O W A V E  F T .  M C  R I M

I C T O   P I N G P O N G C L U B

W O L K E R   M A A N B A R   J U N I P E R

V U :  W A N N E S  B O U C K E N O O G H E  I  A D R E S :  B L O K K E S T R A A T  2 9 ,  8 5 5 0  Z W E V E G E M 
O N T W E R P :  L U K A S .  G R A F I S C H  O N T W E R P

O U T D O O R  E V E N T  T R A N S F O  Z W E V E G E M

T H E  H A P P Y  S U S P E N D E D

V V K :  € 8   A D D :  € 1 0

U B E R D O P E
L I N E  U P

I N F O  &  T I C K E T S

A  U N I Q U E  O U T D O O R  E V E N T  A T  T H E  T R A N S F O - S I T E

J E U G D H U I S  D E  H A R P  P R E S E N T S

M O R E  I N F O :  F A C E B O O K . C O M / J H D E H A R P

afficheB2-Harpiness.indd   1afficheB2-Harpiness.indd   1 5/03/2020   21:595/03/2020   21:59

HARPINESS FESTIVAL  
25 JULI 2020
Een organisatie van vzw Jeugdhuis De Harp.
Na jarenlang organiseren van de Vlottenrock (de afterparty van de 
legendarische Vlottentocht) besliste vzw Jeugdhuis De Harp om 
het dit jaar anders aan te pakken. Op 25 juli vindt het Harpiness 
festival plaats. De ommuurde parking op de Transfo site is de 
nieuwe locatie voor een eendaags festival.
Naast een straffe affiche zetten we volop in op BELEVING!

Tickets ter plaatste of in voorverkoop via www.facebook/JHdeharp.
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BLIJF SPORTEN #SAMENTEGENCORONA #BLIJFBEWEGEN
Het is niet omdat je in “uw kot” moet blijven dat je niet mag bewegen of sporten, 
integendeel. Op de website van Sport Vlaanderen: www.sport.vlaanderen.be vind je tips,  
sportieve uitdagingen en praktische richtlijnen voor veilig bewegen, trainen en sporten  
tijdens de corona periode.

SEPTEMBER: 
MAAND VAN 
DE DUURZAME 
BEWEGING
De maand september roepen we uit tot de 
Maand van de Duurzame Beweging.
We doen hierbij een oproep aan organisato-
ren van activiteiten:
Plan je in september een beweegactiviteit 
en wil je deze duurzaam organiseren, neem 
dan contact met de sportdienst en dan zet-
ten we jouw activiteit ook op de affiche!

Vrije Tijd/Sport
tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be

GEWOON GEESTIG
Met gewoon geestig willen we mensen samenbrengen om 
op een actieve, bewegende manier aan een verbeterde psy-
chische én fysieke gezondheid te werken, onder leiding van 
een psycholoog. Wie het even moeilijk heeft en de routine 
wil doorbreken, is welkom. Gewoon bewegen, ervaren en 
ontmoeten. Gewoon Geestig!

WAAR/WANNEER
Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, elke dinsdag 
tussen 12 u. en 13 u. op de Atletiekpiste, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem.

INSCHRIJVING/INFO
Deelnemen kan gratis en vrijblijvend in een eerste proefles 
zonder vooraf in te schrijven. De volgende sessies zijn beta-
lend. Een 5-beurtenkaart kost 5 euro.
Info: Vrije Tijd/Sport, sport@zwevegem.be, tel. 056 76 58 00

SPORTIEFLEX OP WEG NAAR EEN 
SPORTIEVE EN GEZONDE LEVENSSTIJL
Weet je nog niet welke sport je wil beoefenen? 
Wil je eerst enkele sporten uitproberen vooraleer je je aansluit bij een sportclub?
De Sportfederatie lanceert het nieuwe sportabonnement in augustus. Het abonnement geeft je een overzicht 
van de Zwevegemse sportclubs die hun werking ook openstellen voor niet aangesloten leden.
Misschien volgt hieruit jouw ideale sportkeuze voor de toekomst! Voor meer info: www.zwevegem.be/sport
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GEZELSCHAPSSPELLEN 
IN DE BIB

JOEPIE, 
WE SPELEN 
EEN SPEL 
VANAVOND!
In een tijd van tablets, smartphones 
en heel veel schermtijd, lijken gezel-
schapsspellen ver weg. Toch blijken 
ze - naast lezen - het middel te zijn om 
onze hersenen op een positieve ma-
nier te stimuleren. Daarom leent de 
bib ze vanaf 20 mei ook uit!
Het aanbod is heel gevarieerd en ge-
schikt voor spelers van 3 tot 99 jaar. 
Traditionele spellen als Scrabble en 
Rummycub, maar ook De Mol, De ko-
lonisten van Catan, A Game of Thro-
nes. Benieuwd? Kom ons aanbod 
proeven op woensdag 20 mei. Lenen 
kan gratis en dat voor 4 weken.

NIEUW BOEK OVER ZWEVEGEM  
VAN JAN DELOOF

ONZE OORLOG: 
HERINNERINGEN 
AAN 1940-1945 IN 
ZWEVEGEM
Jan Deloof bracht zijn nieuwste boek 
over Zwevegem uit. In het boek be-
schrijft hij de individuele lotgevallen 
van verschillende Zwevegemnaren tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij 
heeft de schrijver vooral aandacht voor 
de menselijke kant van de oorlog, hoe 
de gewone mens omgaat met de onge-
wone omstandigheden.
Benieuwd naar al die herinneringen 
van Zwevegemnaren die de oorlog van 
dichtbij meemaakten?
Je kan het boek kopen in de bibliotheek van Zwevegem, 
in de boekhandel of online via webwinkel Boekscout. 
Kostprijs 22,50 euro.

MAAK KENNIS MET BOEKSTART  
OP 16 MEI IN DE BIB!
Op 16 mei kan je samen met je peuter of baby komen 
luisteren naar verhaaltjes. Vanaf 10 u. lezen we interac-
tief voor. Inschrijven is niet nodig, genieten wel! Voor 
alle baby’s en peuters van 0 tot 2 jaar en hun ouders.

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 u. tot 16.30 u. 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 je agenda.
› Op vrijdag 8 mei 2020: Later word ik…
› Op vrijdag 22 mei 2020: Op de boerderij
› Op vrijdag 5 juni 2020: Hoog in de lucht
› Op vrijdag 19 juni 2020: Op vakantie
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DE BIB IN TIJDEN VAN CORONA
Geen boek meer om te lezen? Blijf niet langer op je leeshonger zitten! In plaats van 
de gewone dienstverlening werkt de bib nu als afhaalbib. Je kan boeken, dvd’s 
en tijdschriften reserveren, die wij dan voor je klaarleggen.

RESERVEREN
Iedereen die lid is van de bib kan maximaal 15 boe-
ken, tijdschriften en dvd’s reserveren.
Alle andere materialen zijn niet beschikbaar.
Dit doe je door het webformulier in te vullen:
https://zwevegem.bibliotheek.be/aanvraag_bib 
of door te bellen naar 056 76 59 00 (van maandag tot 
vrijdag tussen 14u en 18u).
Voor wie telefonisch reserveert, ontvangen we graag 
volgende gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres + de titels van de werken die je wenst te 
reserveren (bij boeken graag ook de auteur).
In de catalogus (https://zwevegem.bibliotheek.be/) 
kan je zien welke materialen reserveerbaar zijn.
We doen ons uiterste best maar kunnen niet garande-
ren dat alle gevraagde materialen beschikbaar zullen 
zijn. (De aanwezige werken van de bibus zijn hoe dan 
ook niet beschikbaar).
De toepassing ‘mijn blibliotheek’ kan niet gebruikt 
worden voor het reserveren van materialen.

AFHALEN
Je krijgt een mail als jouw bestelling klaarligt (of je 
wordt opgebeld indien je telefonisch reserveerde).
Kom dus niet langs voor je een bevestiging kreeg.
Het afhaaltijdstip is voorzien van maandag tot vrijdag 
tussen 14u en 18u.
De gereserveerde materialen zullen voor je klaarlig-
gen in de inkomhal van de bibliotheek.
De materialen die klaarliggen ter afhaling, zijn reeds 
uitgeleend op de lenerspas van de aanvrager. Het is 
niet nodig om de lenerspas mee te brengen bij afha-
ling.
Er is geen mogelijkheid om op het moment van afha-
ling andere dan de vooraf gereserveerde materialen 
mee te nemen. Er wordt maximaal 1 persoon tegelij-
kertijd in de inkomhal toegelaten.
Hou hoe dan ook rekening met de ’social distance’ 
maatregel (minstens anderhalve meter afstand van 
andere personen), ook voor wie buiten wacht.
Vergeet thuis niet je handen te wassen na het trans-
port van de boeken.

INLEVEREN
Inleveren van materialen 
kan enkel tijdens de afhaal-
momenten en voor wie een 
reservatie plaatste. In de in-
komhal zal een kar staan waarop 
je teruggebrachte materialen kan 
leggen. Deze worden nadien door een bi-
bliotheekmedewerker ingenomen.

VERLENGEN
Is niet nodig. Bij het begin van de sluiting hebben wij 
bij alle materialen de vervaldatum op 30 april gezet. 
Er zal geen boete verschuldigd zijn zolang de bib de 
gewone werking niet kan herstarten.

GEEN KOSTEN
De afhaalservice is gratis.
Alle ontleende materialen krijgen een uitleentermijn 
van 4 weken. Indien de bibliotheek langer gesloten 
zou blijven, zullen de materialen automatisch door ons 
verlengd worden. Er wordt geen boete aangerekend 
voor de materialen die nog thuis zijn en dit tot de bi-
bliotheek terug open is.
Naargelang de situatie evolueert, kunnen bijkomende 
maatregelen getroffen worden.

SLUITINGSDAGEN 
VRIJETIJDSDIENSTEN

DE BIBLIOTHEEK EN BIBUS SLUITEN  
DE DEUREN OP:
›  Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
›  Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart)
›  Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
HET LOKET VRIJE TIJD IN HET 
GEMEENTEPUNT IS GESLOTEN OP:
›  Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)
›  Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaart)
›  Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag)
›  Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
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RAP OP  
STAP-KANTOOR

Iedereen heeft recht op vakantie en verdient het om er even tussenuit 
te zijn. Ook wie het financieel of op een andere manier wat moeilijk 
heeft. Daarom start de gemeente Zwevegem in samenwerking met 
de Stroom vzw een Rap op Stap-kantoor in Huis van het Kind, vanaf 
juni. Het kantoor helpt iedereen met een klein budget aan een leuke 
uitstap. Er kunnen vakanties, daguitstappen en sport- en cultuurac-
tiviteiten worden geboekt. Bovendien helpen de medewerkers ook 
met praktische zaken, zoals het samenstellen van een budget en het 
uitzoeken van geschikt vervoer. Het Rap op Stap kantoor gaat de 
eerste keer open op zaterdag 6 juni, van 10 u. tot 12 u.

VOORWAARDEN
Om bij een Rap op Stap-kantoor een leuke daguitstap of toffe va-
kantie te boeken, dien je aan één van volgende voorwaarden te 
voldoen:
›  recht hebben op een leefloon of een inkomen gelijk aan het 

leefloon;
›  een verhoogde tegemoetkoming ontvangen;
›  in een beschutte of sociale 

werkplaats werken;
›  in budgetbegeleiding zijn 

of door schuldbemiddeling 
geholpen worden.

Meer info via
www.zwevegem.be/huis-van-het-kind
huisvanhetkind@zwevegem.be

NIEUWE 
BROCHURE 
‘BELEEF 
ZWEVEGEM’

De brochure “Beleef Zwevegem” 
die de toeristische troeven van onze 
gemeente in beeld brengt werd 
geactualiseerd. De brochure bevat 
bezienswaardigheden, ontspanning, 
eet- en logiesmogelijkheden.
De brochure is beschikbaar aan de 
onthaalbalie van de dienst vrije tijd of 
digitaal te bekijken op www.zweve-
gem.be/toeristische-folder.

OUDERENADVIESRAAD BEDANKT 
WOONZORGCENTRA
Op vrijdag 10 april mocht al het personeel van de woonzorgcentra Curan-
do-Marialove Heestert en Sint-Amand Zwevegem elk een fles wijn in ont-
vangst nemen en dat als dank voor hun “blijvende “ inzet en zorg voor de 
ouderen en zieken tijdens deze moeilijke coronatijden.
Deze actie werd opgezet door de ouderenadviesraad van Zwevegem in 
samenspraak met de directeurs van de Zwevegemse rusthuizen en de 
schepenen Eliane Spincemaille en Marc Claeys, beiden verantwoordelijk voor 
het ouderenbeleid.
De wijnen werden aangekocht bij de lokale wijnhandelaars en deze actie werd 
dan ook enorm gewaardeerd door het personeel van beide zorginstellingen.



101 LEIESPOTS
De Leiestreek is een regio die bruist van de bedrijvigheid. Wat de 
streek zo bijzonder maakt, is het grote aantal creatieve ondernemers. 
Met hun energie en enthousiasme laten ze overal ‘Leiespots’ vol in-
ventiviteit oppoppen.
Toerisme Leiestreek verzamelde de 101 leukste Leiespots in een han-
dige gratis pocket. We wijzen je de weg van de ene pop-upshop naar 
de andere conceptstore vol design-hebbedingen, van dat ene jazzy 
museumcafé naar die zalige bistro waar een topchef kokkerelt. In de 
Leiestreek beleef je meer!

ONTDEK ALLE LEIESPOTS OF VRAAG GRATIS  
DE POCKET MET LEIESPOTS AAN OP  
WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE/LEIESPOTS

De leukste manier om verschillende Leiespots te 
combineren is met een fietstocht.
Start is knooppunt 31, Transfo, Transfostraat, 
Zwevegem. Afstand bedraagt 35 km.
Knooppunten: 31, 95, 75, 50, 80, 57, 30, 62, 32, 54, 2, 
29, 9, 85, 82, 18, 10, 93, 83, 53, 73, 27, 66, 6, 49, 42, 
13, 31

Deel jouw foto van een van de leiespots met 
#leiestreek en #leiespot op instagram of 

facebook en maak elke maand kans op  
een bon van 25 euro. 

Het wedstrijdreglement vind je op 
www.toerisme-leiestreek.be/leiespots

Leiespots onderweg:
1. Transfo
2. El Dorado
3. Knus by Lucy
4. KoffieSHOT
5. Street art in Zwevegem
6. Het Vliegend Tapijt
7. Pan’s Kruidbar
8. Rebelle
9. De Living
10.  Sweet Lona / Me&Mommy
11. Calavera
12  t.e.m. 30. Leiespots in centrum Kortrijk
31. Hangar 23
32. Bolwerk
33. Bar Botaniek
34. Snowball
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TRANSFO OUTDOOR is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen
 m.m.v. sportdienst gemeente Zwevegem en vzw Jeugdhuis De Harp

  www.facebook.com/westvlaanderen

Site Transfo te Zwevegem,
 Blokellestraat 113B
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WORKSHOP DOOR NATASHA DEWULF

MAMA (PAPA), WAT ETEN WE VANAVOND?
Je wil dat je kind gezond eet, maar dat is niet altijd gemakkelijk. In deze hands-on work-
shop combineert Natasha haar expertise in gezonde keuzes met haar eigen ervaring 
als mama. Wat mag je verwachten? Een interactieve lezing waarbij de vraag centraal 
staat: hoe krijgt je kind goesting in gezond? Mét proevertjes en praktijkvoorbeelden.

Waar: Huis van het Kind - Theophiel Toyeplein 9 A
Wanneer: dinsdag 19 mei 2020 om 20u
Toegang: 5 euro met proevertjes
Inschrijven via de webshop (webshopzwevegem.recreatex.be) of in het Huis van het 
Kind en Bibliotheek.

DE JEUGD IS 
TEGENWOORDIG
LEZING PEDRO DE 
BRUYCKERE

Hedendaagse jongeren zijn zo braaf, meneer. 
En o zo asociaal: altijd maar aan het computeren … Of toch 
niet? De nieuwe generatie is in elk geval anders. Opgegroeid 
met een smartphone in de hand, een computer naast hun bed 
en een koptelefoon over de oren. Maar misschien zijn ze slimmer 
en sneller? Zakelijker? Zijn ze echt poeslief, te weinig sociaal 
geëngageerd? Of engageren ze zich gewoon op een andere 
manier dan de vorige generaties?

Wanneer: 9 juni 2020 om 20 uur
Waar: Bibliotheek - Bekaertstraat 13 - 8550 Zwevegem
Toegang: 5 euro
Inschrijven via de webshop (webshopzwevegem.recreatex.be), 
in de bibliotheek of het Huis van het kind.

in Zwevegem

VERGEET JE DE  KALENDER NIET AAN TE PASSEN?

In het infopunt van april nemen we de uitkalender niet op, gezien er tijdens de huidige coronacrisis  
vele activiteiten geannuleerd worden en er nog geen duidelijkheid is op langere termijn.  

In afwachting van betere tijden kan je alsnog latere activiteiten aankondigen.

WIL JE OOK 
HIER JE  

ACTIVITEIT 
AANKONDIGEN?

Surf naar 
www.uitdatabank.be

Enkel activiteiten die voor een 
groot publiek toegankelijk 

zijn, worden in deze kalender 
opgenomen. 

Voor het volgende Infopunt is 
dit vóór 22 mei (periode 24 juni 

tot 30 september 2020).

VOLGEND 
INFOPUNT  

24 JUNI  
2020
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#SAMENTEGENCORONA
GAAN DE ACTIVITEITEN VOOR 
SENIORENVERENIGINGEN DOOR?

DE OUDERENADVIESRAAD MELDT:
›  Het Lentefeest van het Comité 60+ Zwevegem van 19 maart wordt verplaatst naar 19 november 2020 

(aangekochte kaarten blijven geldig).
›  Het Souper-dansant van de ouderenadviesraad van 24 april wordt verplaatst naar 25 september 2020.
›  Het kaarterskampioenschap op 11 mei wordt voor dit jaar geannuleerd.
›  De vergadering van de ouderenadviesraad op 18 mei gaat niet door.
›  Volgende seniorenverenigingen laten weten dat al hun activiteiten voorlopig opgeschort worden  

tot bericht van het tegendeel: Okra Heestert, Okra Moen, S-Plus Moen, Okra Otegem, S-Plus Sint-
Denijs, Okra Sint-Denijs, Vief Groot-Zwevegem, Okra Zwevegem, Neos Groot-Zwevegem (mei-activiteiten 
onder voorbehoud), S-Plus Zwevegem

Zie ook www.zwevegem.be/coronavirus en de UiTdatabank op www.zwevegem.be

65-JARIGEN 
ZWEVEGEM: 
1955-2020

In 1955 geboren of wonende te 
Zwevegem, we verwelkomen jullie 

graag op 10-10-2020.
Noteer al de data in jullie agenda, 

verdere info volgt. 

Contact: e.galle1@telenet.be
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