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Beste inwoner,

Ik ben blij dat we nu eindelijk over 
een nieuwe volwaardige federale 
regering beschikken. Het echte werk 
kan beginnen. Persoonlijk reken ik 
erop dat we een voelbare stijlbreuk 
mogen meemaken en dat er maat- 
regelen komen die echt het verschil 
maken, zoals de invoering van het 
rijbewijs met strafpunten en de  
opbrengst van de snelheidsover- 
tredingen voor de kas van de  
gemeenten. Die hardleerse minder-
heid die het verkeer onveilig maakt, 
en hierdoor de ganse gemeenschap 
treft, moet er uit.

Zonder een zware stok achter de 
deur, denk ik dat ons verkeersgedrag 
- lees: verkeerde gedrag - niet zal 
veranderen. Ondanks alle ingrepen 
overal op ons grondgebied blijven 
sommigen te snel rijden.

Ik wil en moet daarom verandering 
brengen. Politie, mijn vriend, help mij 
door effectief op te treden en door-
gedreven controles uit te voeren.  
Inwoners help mij door eenvoudig-
weg uw wegcode te respecteren.  
Dank u.

Marc Doutreluingne 
Burgemeester

klimaat

mensenrechten

arbeidsrechten

VLUCHTELINGEN

gezondheidszorg

LGBTI+

veranderingvoorzorg mee

Maman Migrant / Niger 
Martin Vilela / Bolivia 
Judith Maroy / Congo 

Kong Athit / Cambodja 
Rouba Mhaissen / Libanon 

Jorge Apolaya / Peru 

Steun onze changemakers in  
hun strijd op doneer.11.be  
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GRATIS  
JURIDISCH  
ADVIES OP  
AFSPRAAK
Als inwoner van Zwevegem 
kan je terecht in het  
Gemeentepunt voor  
gratis juridisch advies:  
echtscheidingsgeschillen, 
onderhoudsgeld, huur- 
problemen, erfenisrecht...

Eerstvolgende: 
22.12.2020 van 9 u.-10.30 u.
Maak een afspraak via  
samenleving@zwevegem.be 
of 056 76 55 75  
(ten laatste de dag voordien).
www.zwevegem.be/aanbod.

BESPAREN OP 
JE ENERGIE-
FACTUUR 

Hoe? Schrijf je in voor de 
groepsaankoop groene 
stroom en gas van de pro-
vincie West-Vlaanderen. 
We helpen je zoeken naar 
een voordelig contract voor 
100% groene energie. Je kan 
hiervoor een afspraak maken 
in het Gemeentepunt,  
056 76 52 27 (Sylvie)  
of 056 76 57 49 (Liesbeth). 
Breng zeker je jaarlijkse  
afrekening mee!BROCHURE  

DEMENTIE
Zwevegem is erkend als 
dementievriendelijke ge-
meente. Er wonen nu in 
Vlaanderen 132.000 mensen 
met dementie. Minstens 
drie keer zoveel mensen zijn 
betrokken: mantelzorgers, 
naasten, hulpverleners. Voor 
specifieke informatie over 
dementie kan je de brochure 
“Dementie” afhalen bij de 
dienst eerstelijnszorg,  
Otegemstraat 77/4.

ASSISTENTIE-
WONINGEN 
VRIJ IN  
BLYHOVE 1
Er zijn flats vrij in Blyhove 1. 
De prijs bedraagt 24,13 euro 
per dag. Inbegrepen in de 
prijs: huur, gemeenschappe-
lijke kosten, alarmoproep- 
systeem, brandverzekering, 
afvalverwerking en onder-
steuning vanuit het woon-
zorgcentrum Sint-Amand. 
Voor info of een bezoek, 
neem contact met woon- 
assistent: 056 28 53 69 of via 
sociale.dienst.woonzorgcen-
trum@ocmw.zwevegem.be
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Risicogroepen covid-19 hebben voorrang om 
zich te laten vaccineren. Behoor je tot één van 
die groepen, vraag dan snel je voorschrift aan 
je arts en haal je vaccin nog voor 15 november. 
Meer weten over griep en griepvaccinatie? 
Surf naar www.laatjevaccineren.be.Zwevegem” 
tijdens de Week van het Bos, op donderdag 
15 oktober om 19.30 uur in zaal Uilenspiegel, 
Zwevegem-Knokke. 

Hou je van een bijen- of vogelvriendelijke 
tuin, heb je een boontje voor klimplanten 
of wil je graag kunnen snoepen van je tuin? 
Natuurpunt verkoopt streekeigen (fruit)
bomen, struiken en klein fruit aan een zeer 
voordelige prijs. De opbrengst van de actie 
gaat naar de aankoop van waardevolle 
natuurgebieden in je omgeving.  
Als inwoner van Zwevegem krijg je van de 
gemeente 5 euro tegemoetkoming op je 
bestelling! Deze korting wordt automatisch 
aangerekend.  
Alle info op www.maakhetgroener.be.

>>>SNEL >>>  Comités 60+ Moen en Zwevegem laten weten dat hun activi-
teiten voor dit najaar vanwege corona worden geannuleerd. >>>De sociale dienst OCMW  
in het Gemeentepunt is gesloten op volgende maandagen: 26 oktober en 23 november.  
Het personeel van de dienst is die dagen in opleiding. >>>Er kunnen filters voor mondmas-
kers opgehaald worden aan de onthaalbalie in het Gemeentepunt. >>>De huisvuilophaling 
in Sint-Denijs zal gebeuren op zaterdag 14 november i.p.v. woensdag 11 november. >>> 

Bestel een horecabon via www.zwevegem.be/horecabon, nog tot 30 november en zo lang 
de voorraad strekt. Je betaalt 20 euro per bon, maar je krijgt 24 euro in waarde.  >>>Nieuwe 
soorten afval in het milieustraatje recyclagepark: herbruikbaar sport en speelgoed, herbruik-
baar klein gerief, textiel, kaarsvet en kurk. Meer info in het decembernummer.

 

GRIEPVACCINATIE: HEB JIJ VOORRANG? 
HAAL SNEL JE GRIEPPRIK

MAAK HET GROENER  
IN ZUID-WEST-VLAANDEREN!
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Maud  
in Europawijk

Maud is vanuit het lokaal be-
stuur/sociale dienst actief als 
buurtwerker voor de Europa-
wijk in Zwevegem. Buurtwer-
king is een nieuw project in 
onze gemeente. 

“Ik wil samen met de bewo-
ners werken aan een fijne, 
leefbare buurt. Eerst tijd 
nemen om elkaar te leren 
kennen… Vanaf oktober start 
ik met huisbezoeken bij be-
woners die in de Europawijk 
wonen. De buurt begeleiden 
bij de organisatie van activi-
teiten is een van m’n opdrach-
ten. Iedere bewoner van de 
Europawijk kan bij mij terecht 
met z’n vraag, verhaal of idee. 
Ik ben als aanspreekpunt een 
belangrijke schakel in het over-
brengen van boodschappen 
naar ons bestuur”, vertelt een 
enthousiaste Maud.

Meer hierover, op p. 7

  >ONTMOET
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> FOCUS: BUURTWERKING ZWEVEGEM

SAMEN WERKEN  
AAN EEN FIJNERE BUURT
Zwevegem is een warme gemeente die ge-
looft in de kracht van haar wijken. Het lokaal 
bestuur Zwevegem – sociale dienst start het 
project “Buurtwerking” in Zwevegem. Maud 
Verhelst is aangesteld als buurtwerker. Het 
doel van de buurtwerking is een leefbare, fij-
ne omgeving creëren voor alle bewoners van 
de buurt. 

VIER JAAR BUURTWERKING,  
VIER WIJKEN
Buurtwerking is een nieuw project voor 4 
jaar en past in het meerjarenbeleidsplan. De 
buurtwerker start met de Europawijk als basis. 
In de Ierlandlaan komt in 2021 een ruimte die 
als buurthuis zal worden gebruikt. Na de Eu-
ropawijk zal ook buurtwerking in andere wij-
ken in Groot-Zwevegem komen. Na vier jaar 
zal het lokaal bestuur het project evalueren en 
beslissen of de buurtwerking in onze wijken 
een definitief karakter krijgt.

WAT DOET BUURTWERKING?
• Inzetten op ontmoeting tussen buren
• Organiseren van activiteiten/evenementen 

in de buurt

• Samen met bewoners nagaan welke  
thema’s leven in de buurt

• Actief op zoek gaan naar manieren om 
van de buurt een fijne plek te maken voor 
iedereen

• Bewoners een stem geven en belangen 
verdedigen binnen het bestuur

• Bewoners ondersteunen en begeleiden  
in hun zoektocht naar hulpverlening,  
activiteiten… 

• Inzetten op versterking van het sociale 
netwerk van de bewoners 

• Samenwerken met bewoners en organisa-
ties die werkzaam zijn in de buurt

• Een luisterend oor bieden voor wie hier 
nood aan heeft

ONZE PARTNERS 
Het project buurtwerking kent z’n oorsprong 
onder meer binnen het project “Inclusief 
wonen”. Dit is een unieke samenwerking 
tussen Zwevegemse organisaties: Groep 
UbuntuX8K, Eigen Haard, vzw Co-living en 
het lokaal bestuur Zwevegem. Naast deze 
samenwerking steken we de hand uit naar 
andere organisaties in de omgeving.

 Graag meer info? Contacteer buurtwerker 
Maud Verhelst: buurtwerker@zwevegem.be, 
056 76 55 67.

BUURTWERKING
ZWEVEGEM
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3X
Pol is architect en lid van de werkgroep 
Bouwkundig Erfgoed Zwevegem.
Samen met een collega architect en  
een kunsthistoricus stelde hij voor de 
commissie bouwkundig erfgoed een  
inventaris samen van alle begraaf-
plaatsen in Zwevegem.

‘Ik hou er zelf van om elk jaar, naast het graf van mijn ouders ook eens langs 
de grafsteen van mijn overgrootvader te gaan. Hij was een beeldhouwer, die ik 
ken uit familieverhalen en van ietwat nostalgische foto’s waar hij met lange witte 
baard poseert naast zijn echtgenote, voor zijn eigenhandig gebeeldhouwde 
schouwmantel. 
Elk kerkhof is een geschiedenisboek van zijn streek… 
Je vindt er prachtige architectuurparels en graven van de belangrijke politieke 
of industriële figuren, zoals de families Bekaert en Van de Venne. De com-
missie kon vorig jaar de adellijke familie Quatrebarbes – nazaten van de  Van 
de Vennes - warm maken om de monumentale grafkapel van de familie te 
restaureren. De stichter van La Flandre, Jean Raes van wie geen nazaten meer 
bekend zijn, leeft verder in een mysterieus wit beeld van een vrouw die haar 
blik over alle graven heen naar de einder richt. We troffen ook verrassende 
elementen aan, bijvoorbeeld het graf van Zwevegemnaar René Nuttin, stichter 
van “De Druivelaar”, of het graf van een zekere Fernando Conçalves Ribas, 
gehuwd met ene Maria de Passos.... Elementen die merkwaardig zijn, en de 
nieuwsgierigheid prikkelen, of representatief zijn voor het lokale verleden.’

BEZOEK AAN  
HET KERKHOF

POL: “ONZE EIGEN BEGRAAF-
PLAATSEN ZIJN BELANGRIJKE 
EN SYMBOLISCHE PLAATSEN 
WAAR WE ONS VERLEDEN  
IN STEEN BEITELEN EN  
KOESTEREN.”

POL
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Marcel gaat al 12 jaar dagelijks naar het kerkhof  
in Zwevegem.
‘Mijn dochter Els is 12 jaar geleden heel plots overle-
den. Op een dikke week tijd werd ze ziek en verloren 
we haar. Natuurlijk greep dit ons zeer sterk aan. Sinds-
dien ga ik elke dag naar de begraafplaats. “Olledoage 
ben’k er gezet”. Als ik bij het graf van Els sta word ik 
rustig en kan ik makkelijker bij haar in m’n gedachten 
zijn. Dagelijks naar haar toe gaan is zeer waardevol 
voor mij, ik kan eigenlijk niet anders. Als ik er ben, voel 
ik me opgelucht. Ik zie ook andere mensen die veel 
naar de begraafplaats komen; we begrijpen elkaar en 
dat schept een band. Je zou kunnen zeggen dat het 
een ontmoetingsplek is.
Helaas heb ik recent een trombose gehad en ben ik nu 
even wat minder geweest. Maar zodra het terug kan, 
ga ik elke dag terug naar Els.’

Tola werkt voor de dienst groen en wegen 
van de gemeente 
‘Ik werk al bijna 7 jaar bij de groendienst. Daar-
voor werkte ik ongeveer 3 jaar bij tAlternatief 
Zwevegem.
Ik werk in de onkruidploeg van de groendienst, 
meestal met de rotoreg en de bosmaaier. Hier-
mee doen we het onkruid weg op de paden. Waar 
nodig help ik met het scheren van planten en ruim 
ik de bladeren op. 
Ik heb een aanslepende sportblessure aan mijn 
knie. Wieden op m’n knieën is nu wel nogal pijn-
lijk. Daarom werk ik het liefst met machines, vooral 
de rotoreg. Daar maak ik het onkruid mee los in 
de grindpaden. 
Ik vind de begraafplaats van Zwevegem centrum 
het mooist. Hier kunnen we het mooiste resultaat 
halen na een onderhoudsbeurt. Ik heb graag dat 
de begraafplaats proper is als we weer vertrek-
ken.’

TOLA

MARCEL
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> BIBUS

Heb je een vraag over de dienst-
verlening van de gemeente, 
OCMW of bib? Ook in tijden van 
corona kan je hiervoor nog steeds 
terecht op onze rijdende biblio-
theek. Je kan terecht in de bibus 
voor o.a. identiteitskaarten en rij-
bewijzen of voor attesten zoals 
reistoelating minderjarigen, bewijs 
van woonst, gezinssamenstelling... 
We helpen je graag verder met je 
aanvraag voor een stookoliepre-
mie en we verkopen ook BonZ, 
wandel- en fietsroutes, postzegels, 
huisvuilzakken… Geen cash bij? Op 
de bibus kan je ook elektronisch  
betalen.  

Het rittenschema en de halteplaat-
sen blijven ongewijzigd. Op de 
bibus gelden de gangbare coro-
namaatregelen. Voortaan brengen 
medewerkers van de bibus boe-
ken tot in de scholen en komen 
kinderen in klasverband niet meer 
op de bibus. Zo kunnen we jou op 
alle momenten in alle rust en vei-
ligheid ontvangen. Het rittensche-
ma vind je op www.zwevegem.be

 tel: 0498 17 77 71  
 (tijdens de statijden)
 bibus@zwevegem.be
 www.zwevegem.be/bibus

DE GEMEENTE  
EN DE BIB KOMEN  
NAAR JE TOE 
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“LEEFTIJD 
SPEELT GEEN 
ROL ALS JE 
MET KUNST 
BEZIG BENT!”

We kondigden het parkeer- en  
circulatieplan aan in het extra  
Infopunt dat verscheen op 5 en 6 
oktober. Het participatietraject is zo 
goed als afgerond en het definitief 
ontwerp komt ter bespreking in de 
gemeenteraad van 23 november.

Vanaf december, onder voorbehoud van 
de weersomstandigheden, plannen we 
de aanleg van de fietszone in het cen-
trum van Zwevegem. In 2021 rollen we 
het parkeer- en circulatieplan verder uit 
met de herinrichting van de Kortrijk-
straat, opwaardering van de schoolom-
gevingen in de deelgemeenten en het 
nieuw signalisatieplan lang parkeren. 

5 AMBITIES

• FIETSZONE

• EENRICHTINGSVERKEER

• HERINRICHTING KRUISPUNTEN

• HAVENS KORT PARKEREN

• DEELMOBILITEIT 

Het parkeer- en circulatieplan situeert 
zich in hoofdzaak rond de schoolom-
gevingen en de fietsverbindingen. We 
willen met het plan de verschillende ver-
voersmodi de juiste plaats geven in de 
openbare omgeving, met nadruk op de 
zwakke weggebruiker. 

DOSSIER:
MOBILITEIT

 > DOSSIER

IN DE RAND
Blauwe zone is sedert 15 maart niet 
meer actief, in afwachting van het 
nieuwe parkeer- en circulatieplan. 
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 > DOSSIER
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4. MOBIPUNT
Deelmobiliteit vind je op een 
mobipunt. Dat is een herkenbare 
plek met een divers aanbod of 
verzamelpunt van vervoersmoge-
lijkheden. In Zwevegem centrum 
komt een mobipunt langs de 
Otegemstraat, aan de kerk. 

1
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1. DEELMOBILITEIT
Bij deelmobiliteit deel je vervoersmiddelen 
met anderen, zoals een fiets, auto of bestel-
wagen. Je deelt ook de kosten, het onder-
houd, de parkeerplaats en de efficiëntie. 

2. EEN FIETSZONE
Sinds 1 juli 2019 laat de wegcode het invoeren van een 
fietszone toe. Een fietszone is een aaneenschakeling van 
fietsstraten. Binnen een fietszone is de fietser koning en 
de auto ondergeschikt. In een fietszone is inhalen door 
gemotoriseerd verkeer verboden en bedraagt de maxi-
mum snelheid 30 km per uur. Fietsers gebruiken de volle-
dige rijbaan en bepalen het tempo.

3. KORT PARKEREN
Kort parkeren is parkeren voor bijvoorbeeld 
maximaal 30 minuten, vaak nabij handelszaken. 
Kortparkeerplaatsen worden aangeduid met 
een groene wegmarkering aan de rand van de 
parkeerplaats. Er komen nieuwe havens voor 
kort parkeren in de Otegemstraat en de  
Ommegangstraat. 



    

Wij zijn een 

-school !
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DEELMOBILITEIT
Deelfietsen, deelsteps, fietsstallingen, deel-
wagens, mobipunten… zijn zaken die ook in 
ons straatbeeld zullen opduiken. Autodelen is 
sowieso een positieve zaak, zeker voor alleen-
staanden of gezinnen die geen of een gedeel-
de wagen hebben. Het vermindert het aantal 
auto’s op de baan, de CO2-uitstoot, de par-
keerdruk en de kost van een wagen. In combi-
natie met deelfietsen en/of deelsteps draagt 
dit bij tot het gebruik van alternatieve, meer 
duurzame vervoersmiddelen. Samen met di-
verse spelers op de markt zet Zwevegem in 
op autodelen.

DEELWAGEN  
VOOR DE INWONER
Voor de inwoner van Zwevegem zijn 3 
deelwagens ter beschikking: 
1 RENAULT ZOË AAN GEMEENTEPUNT
1 RENAULT ZOË  EN 1 RENAULT KANGOO  
IN STASEGEMDORP 34. 

Elke gebruiker moet minstens 23 jaar oud zijn 
en minstens 2 jaar in het bezit zijn van een 
rijbewijs. 
Voor alle praktische info en de handleiding:  
www.zwevegem.be/deelmobiliteit.

VERKEERSVEILIGHEID
Tot 28 januari 2021 controleert de politie 
gericht op fietsverlichting van schoolgaan-
de kinderen. ‘Verplicht Verlicht’ is een 
campagne van de politiezone in de  
volledige provincie West-Vlaanderen. 
Wanneer de politiediensten bij controles in-
breuken vaststellen zal, naargelang de soort 
inbreuk en de leeftijd van de overtreder, een 
onmiddellijke inning, een proces-verbaal of 
een brief aan de ouders worden opgesteld. 
Via de scholen zullen de ouders ook op hun 
verantwoordelijkheid worden gewezen voor 
een veilige fietsuitrusting voor hun kinderen.  
(fietsverlichting, fluohesje en fietshelm). 

HELM OP FLUO TOP 
ZICHTBAAR EN VEILIG NAAR SCHOOL

De herfst is begonnen en het winteruur 
komt eraan. Sneller donker en mogelijk 
glad op de weg… 
De Zwevegemse scholen stimuleren veilig 
naar school komen via verschillende school-
specifieke acties. Enkele scholen nemen ook 
deel aan de campagne van de Vlaamse  Stich-
ting Verkeerskunde voor de leerlingen van de 
Vlaamse basisscholen die start in november. 
Wie ’s morgens met een fluohesje naar school 
komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van 
een fietshelm levert een sticker op. Maak je 
zichtbaar en ga veilig naar school tijdens de 
donkerste maanden! www.helmopfluotop.be

 >

 > DOSSIER

In de lokale politiezones 
West-Vlaanderen ben je gezien!

VERPLICHT
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WEGEN EN WERKEN 
De gemeente investeert zo’n 1.900.000 euro 
in het onderhoud van de wegeninfrastructuur 
en de aanleg van nieuwe voetpaden. De ge-
meenteraad van 13 juli keurde de werken aan 
voetpaden goed voor 700.000 euro; buiten-
gewone onderhoudswerken – goedgekeurd 
in gemeenteraadszitting van 28 september - 
worden geraamd op 1.200.000 euro.
De werken starten in oktober, afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Het gaat om tradi-
tionele herstellingswerken. Als eerste komen 
de Kwadepoelstraat en de Otegemstraat aan 
bod.

In 2020 zal gewerkt worden – soms gedeel-
telijk - in de Kwadepoelstraat, Otegemstraat, 
Wilgenlaan, Berkenlaan, schoolomgeving 
T’Winckeling, de garageweg Hugo Verriest-
straat, Pontstraat, Garenstraat-Textielstraat, 
Verzetslaan, Bossuitstraat, Vinkestraat, Per-
restraat, Ter Klare, Spinnetstraat. Er komt een 
verkeersveilige toegang naar het Sportpunt 
en het Guldenspoorpad. De aannemer voor 
de werken is Van Robays. Specifieke aandacht 
gaat naar de Bossuitstraat in Moen, waar 

naast de aanleg van nieuwe voetpaden, ook 
het wegdek wordt aangepakt. Veiliger fietspa-
den, asverschuivingen en verkeersremmende 
maatregelen moeten zorgen voor een veiliger 
omgeving en doortocht Moen. Dit laatste op 
vraag vanuit de dorpsraad Moen. 

Herstellingswerken aan voetpaden zijn 
gepland in volgende straten,  
soms gedeeltelijk: 
DEERLIJKSTRAAT, 
OUDE BELLEGEMSTRAAT, 
KASTEELSTRAAT, 
ORVEIESTRAAT, 
TER MOUDE, 
BOSSUITSTRAAT, 
KOFFIESTRAAT, 
KAPPAERTSTRAAT, 
OTEGEMSTRAAT  
(ter hoogte van de brug), 
VANDE VENNESTRAAT
AVELGEMSTRAAT  
(ter hoogte van het Lettenhofpark).

 > DOSSIER
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OKTOBER:  
BEVOLKINGSONDERZOEK 
BORSTKANKER

Oktober is de maand van het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Vroegtijdige opsporing is de beste 
bescherming tegen borstkanker. Laat van je 50ste 
tot en met je 69ste om de twee jaar gratis een 
screeningsmammografie nemen. Bel gratis naar 
het Centrum voor Kankeropsporing op  
0800 60160, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar  
www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker.  
In Zwevegem liet 58,1% van de vrouwen van  
50 t.e.m. 69 jaar zich preventief onderzoeken.  
De deelname in de provincie West-Vlaanderen  
is 61 %. 

ZWEVEGEM  
HARTVEILIG:  
OPLEIDING REANIMEREN 
EN DEFIBRILEREN

Schrijf je in voor een opleiding 
op zaterdag 5 december van  
9 tot 12 uur in de lokalen Rode 
Kruis, Ommegangstraat 55,  
8550 Zwevegem. Meer informa-
tie en inschrijven:  
samenleving@zwevegem.be  
of 056 76 55 75.

EROSIEBESTRIJDING   
TUSSEN LEIE EN SCHELDE  

Het gebied tussen Leie en Schelde (Zwevegem, 
Kortrijk en Anzegem) kampt met erosieproblemen. 
Extremere weersomstandigheden krijgen een grotere 
invloed op de landbouwactiviteiten.

Inagro organiseert op een infomoment op dinsdag 
27 oktober van 13 u. tot 16 u. in OC De Spoele, 
Scheldestraat 14A in Otegem. Deelname is gratis en 
inschrijven kan via www.inagro.be/inschrijven.  

Meer info: Franky Coopman 051 27 33 45,  
franky.coopman@inagro.be
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WINTERUUR  
RECYCLAGEPARK 
Vanaf 1 november gelden 
volgende openingsuren 
op recyclagepark: dinsdag 
t.e.m. vrijdag open van 13 
tot 18 uur en op zaterdag 
van 9 tot 16 uur. Gesloten 
op woensdag 11 november 
2020. 

SCHRIJF JE IN OP ONZE   
NIEUWSBRIEF 
Wil je op de hoogte gebracht worden van 
het meest actuele nieuws, schrijf je dan in op 
onze wekelijkse nieuwsbrief:  
www.zwevegem.be/nieuwsbrief-zwevegem.

ZORGNETWERK ZWEVEGEM  

ZOEKT VRIJWILLIGERS
Spreekt het je aan om mensen ergens naartoe te brengen 
en hen ook te begeleiden waar nodig? Maak deel uit van 
onze vervoerdienst. Er is een vergoeding voor de afgelegde 
kilometers. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die vanaf 
volgend jaar maandelijks een 3-tal bezoekjes willen brengen 
aan wie 85 jaar wordt. Hebben deze mensen vragen?  
Of kunnen ze hulp gebruiken? Verjaardagbezoekjes aan 85- 
jarigen is een nieuw initiatief! Er is een korte opleiding voor 
de vrijwilliger en hij/zij krijgt ook ondersteuning. 

Interesse?  
Bel: 0493 318 814 of mail: zorgnetwerk@zwevegem.be.

OPENBAAR ONDERZOEK 
STROOMGEBIEDBEHEER-
PLANNEN SCHELDE  
EN MAAS 2022-2027  

Van 15 september t.e.m. 14 maart 2021 kan je je mening 
geven over de ontwerpen op www.volvanwater.be, via 
het inspraakformulier. De plannen worden ten laatste 
op 22 december 2021 vastgesteld. De bedoeling is het 
grondwater en het oppervlaktewater te verbeteren en te 
beschermen tegen overstromingen en droogte. 

Wens je een lidkaart van 
het Rode Kruis aan te 
kopen?
Geef ons een seintje via 
het nummer 
0478 49 24 06. Vrije giften 
zijn altijd welkom op ons 
rekeningnummer:  
BE93 7551 0211 3367.
Data bloedinzamelingen 
(vooraf inschrijven!):  
zie UiTkalender.
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 >OVER TRANSFO

Deze zomer heeft de VZW Transfo een be-
langrijk steentje bij gedragen tot “Jeunste 
dichte bie de deure”. De gemeente, de pro-
vincie, Leiedal en de ondernemers op Transfo 
hebben de handen in elkaar geslagen om alle 
Zwevegemnaren  een bijzondere “stay-cation” 
te garanderen. Niet minder dan 6.447 actie-

velingen vonden deze zomer de weg naar 
Transfo, de evenementen werden door 39.100  
mensen op Facebook bekeken en 936 onder 
hen reageerden enthousiast. Wij bereikten op 
11 augustus een indrukwekkende piek van 
2.373 mensen met onze Facebook-pagina. 
Het aantal volgers steeg met 45%. Deel in ons 
enthousiasme en volg ons op Facebook en In-
stagram via @transfozwevegem.  

TRANSFO VERVELT:  
EEN MAKE- OVER VOOR HET 
NIEUW TRANSFOGEBOUW. 
De aannemer Meuleman is gestart met  
de werken aan het Nieuw Transfogebouw. 
Alle vijf verdiepingen krijgen een grondige 
renovatie. Unieke erfgoedelementen blijven 

bewaard en krijgen het mooie decor dat ze 
verdienen. Vanaf eind volgend jaar dragen 
dynamische ondernemers hun steentje bij 
tot het zakelijke leven op de site. Heb jij in-
teresse om te ondernemen op Transfo? Mail 
naar: welkom@transfozwevegem.be en wij 
zoeken samen met jou de optimale locatie. 
Zaakvoerders van succesvolle bedrijven zoals 
Oenanthe, Duiktank, Plong, ComEmotion, 
CampingTransfo en de Circus Brouwerij de-

den het jou voor. Welkom bij Tegaere Transfo !  
Ontdek hun activiteiten op 
www.transfozwevegem.be/tegaere-transfo. 

TRANSFO GROEIT:  
DE CIRCUS BROUWERIJ 
Aan de ingang van Transfo, via de Blokel-
lestraat, staat een oude, vervallen loods naast 
de parking. Dankzij een grondige renovatie 
zal de Circus Brouwerij er vanaf deze maand 
bier brouwen. Er komt ook een proefzaal en 
een degustatieterras. De officiële opening is 
voorzien voor januari 2021. Alle brouwsels en 
de verkooppunten vind je op www.circusbrou-
werij.be. 

 www.transfozwevegem.be  
 welkom@transfozwevegem.be 

TRANSFO ZOMERT:  
EEN HARTELIJK 
DANKJEWEL  
AAN IEDEREEN ! 
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> UIT DE RAAD 

28 SEPTEMBER 2020  
DE RAAD KEURDE GOED:
• Een sociaal woonbeleidsconvenant met de 

Vlaamse Regering voor 12 extra sociale huur-
woningen. De huurwoningen komen erbij 
nadat de projecten Fatima, Leanderhof en 
Transfo-site werden omgevormd van koop-
huur naar een volledig huurproject. 

• Samenwerkingsovereenkomst met de Kring-
loopwinkel voor een nieuw filiaal van Oxfam 
Wereldwinkel in Kringloopwinkel Zwevegem, 
zie p. 36

• Bosbeleidsplan en subsidiereglement: het 
lokaal bestuur wil 20 ha (met een streefdoel 
van 80 ha) bosuitbreiding realiseren tegen eind 
2025. Het volledige plan en subsidiereglement 
kan je lezen op www.zwevegem.be/bosbeleid. 

• Biodiversiteitscharter 2020-2025: Natuurpunt 
heeft een voorstel uitgewerkt met 10 actiepun-
ten. Meer op www.zwevegem.be. 

• Buitengewone onderhouds- en herstellings-
werken aan wegenis, zie p. 15

GEMEENTE- EN  
OCMW-RAAD  

Volledige agenda,  
verslag en toelichting:  

www.zwevegem.be

Volgende raden:  
26 oktober, 23 november  

en 14 december. Publiek is toe-
gelaten, maximum 20 personen.  

Inschrijven via  
bestuurszaken@zwevegem.be is 
verplicht, uiterlijk tegen 12 uur, 

de dag van de raad.
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IN 2020 HERDENKEN WE HET BEËINDIGEN VAN DE  
TWEEDE WERELDOORLOG. WE VIEREN DAT WE 75 JAAR 
IN VRIJHEID LEVEN, DANKZIJ ONZE OORLOGSSTRIJDERS. 
SAMEN WILLEN WE DE VRIJHEID DOORGEVEN AAN  
KOMENDE GENERATIES. 

> OVER

ONZE  
OORLOG 
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> OVER

BIJZONDERE FIGUREN 
NATIONALE STRIJDERSBOND 

WERNER DEPRAETERE

“NEEN! HOE MOEILIJK 2020 
OOK IS, ONZE GESCHIEDENIS 
KUNNEN WE NIET  
VERGETEN!” 

“Wie neemt de handschoen op en wenst 
onze oorlogsgeschiedenis een blijvende 
plaats te geven...?”
Werner verduidelijkt zijn motivatie om zich 
vrijwillig ten dienste te stellen als plaatselijk 
secretaris van de Nationale Strijdersbond 
van België: “Mijn grootvader was oud-strij-
der WOI en heeft 4 jaar Ijzer meegemaakt. 
Vader Gustaaf was 33 jaar oud, oud-strijder 
WOII en daarna als weerstander in 1942 
verbannen naar concentratiekampen in 
Duitsland en Polen. Hij overleed als poli-
tiek gevangene in Nordhausen. Oom Leon 
Depraetere – 21 jaar en weerstander, ver-
bannen naar diverse concentratiekampen 
en werd als politiek gevangene onthoofd in 
München.

DUURZAME HELD  

FRANS GOOSSENS  

Zwevegem huldigde op 25 september, 
als slot van de Week van de Duurzame 
Gemeente, zijn 5 duurzame ‘corona’ hel-
den. We stellen je graag duurzame held 
Frans Goossens voor: 

Als voorzitter van de Nationale Strijders-
bond Moen/Zwevegem centrum ijvert 
Frans voor het in stand houden van de 
plechtigheden ter herinnering aan beide 
wereldoorlogen. 
“Wij moeten blijven werken aan de vrede 
opdat ze duurzaam zou zijn. In deze context 
herdenken wij op 8 mei het einde van WO 
II, de eerste zondag van september de be-
vrijding van Zwevegem, 11 november het 
einde van de eerste wereldoorlog en op 15 
augustus gedenken wij de 15 onthoofden 
van München en alle slachtoffers van de na-
ziconcentratiekampen en- gevangenissen. 
2020 zou een bijzonder jaar zijn waarin we 
de 75ste verjaardag van de bevrijding van de 
nazikampen vieren. Ondanks de beperkin-
gen opgelegd tijdens corona-pandemie zijn 
we er toch in geslaagd om de verschillen-
de plechtigheden toch te laten doorgaan in 
een serene sfeer, zij het in beperktere kring.

11 NOVEMBER  
PLECHTIGHEDEN
De afdelingen Heestert, Otegem, 
St. Denijs en Zwevegem centrum: 
na de eucharistieviering is er een 
korte plechtigheid aan het monu-
ment met bloemenhulde. 
In Moen is er een korte plechtig-
heid aan het monument, gevolgd 
door bloemenhulde.
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> OVER

VERHALEN OVER 
DEN OORLOG 
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< OVER

HERINNERINGEN AAN 1940-1945  
IN ZWEVEGEM
Oorlogsverhalen spelen zich vaak af in gro-
te steden met in de hoofdrol grote helden. 
Maar hoe ging het eraan toe in een gewoon 
dorp? Zwevegem bleef in de Tweede We-
reldoorlog zogezegd gespaard. Veel spec-
taculairs over deze periode is nergens te 
vinden. Jan Deloof (90) tekende getuigenis-
sen op uit de eerste hand in zijn boek ‘Onze 
oorlog’.

“TOEN DE TWEEDE WERELD-
OORLOG UITBRAK, WAS IK 
EEN KERELTJE VAN 10 JAAR. 
GROTE KEUZES HEB IK TOEN 
NIET MOETEN MAKEN. WAS IK 
DRIE JAAR OUDER GEWEEST, 
DAN GING IK MOETEN WER-
KEN IN DUITSLAND OF  
ONDERDUIKEN”. 

Jan Deloof, gezegend met een vlotte pen, 
de gave van het woord en een onuitput-
telijk geheugen: “Tijdens de oorlog heeft 
ons gezin geen honger geleden maar onze 
maaltijden waren nu ook weer geen culinai-
re hoogstandjes. Eén ei was al het toppunt 
van weelde. In mijn hoofd draaide tijdens 
de oorlog alles rond de bevoorrading. Als 
klein ventje ging ik mee in de pikdonkere 
nacht ‘inkopen’ doen met vader en moest 
ik met mijn fiets een groot eind voorop rij-
den. Werd ik tegengehouden, dan moest 
ik vooral veel kabaal maken zodat vader 
met zijn voorraad via een andere weg kon 
ontkomen. Trots dat ik was, want ik mocht 
meewerken met de grote mensen.“

GEWONE MENSEN IN ONGEWONE  
OMSTANDIGHEDEN
“Voor geen geld van de wereld wilden men-
sen uit Kortrijk of Deerlijk tijdens de oorlog 
in Zwevegem wonen. Zelfs een keertje 

overnachten in Zwevegem vonden ze veel 
te gevaarlijk. Het ongeluk moest je toch niet 
gaan zoeken. Bekaert met zijn prikkeldraad! 
En de elektriciteitscentrale! Die zouden de 
geallieerden vast en zeker met bommen ko-
men bestoken… Niet dat er in Zwevegem 
geen enkele houwitser of bom viel, maar het 
was klein bier… “
‘Onze oorlog’ heeft vooral oog voor de 
gewone mensen in ongewone omstandig-
heden. Hoe de uitgehongerde Ralph Baert 
bij zijn thuiskomst zijn verwelkomers onder 
tafel drinkt, hoe jonge gasten naar Houthulst 
reden om boter en hun kostbaar bezit door 
de zomerhitte wegsmolt nog voor ze goed 
en wel thuis geraakten. Of het trucje van Si-
mone Hiltrop om met een schilderspot vol 
stro de huiskamer te verwarmen. Het boek 
vertelt ook niet hoe de gemeente werd be-
stuurd maar wel hoe Firmin Demeyere als 
interim secretaris de boel probeerde te be-
redderen.
In ‘Onze oorlog’ is er niets met opzet ver-
bloemd en ook niets bewierookt. Veel be-
weegredenen worden ook niet uitgelegd. 
De feiten en anekdotes spreken voor zich. 
“Het boek heb ik geschreven voor alle men-
sen die geïnteresseerd zijn in het verleden 
van Zwevegem. En liefst voor die mensen 
die geen paardenbril opzetten. Een mens is 
maar een mens en een kat in nood maakt nu 
eenmaal rare sprongen”. 

ONZE OORLOG:  
Herinneringen aan 1940-1945  
in Zwevegem
Het boek ‘Onze Oorlog:  
herinneringen aan  
1940-1945 in Zwevegem’  
van Jan Deloof is te koop  
via een erkende boek- 
handel  
(ISBN 978-94-638-9925-3),  
online (webwinkel  
Boekscout) of via  
de bibliotheek  
van Zwevegem.  
Kostprijs 22,50 euro.
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INDIVIDUELE STEUN NODIG?
Hulp bij huisvesting, hulp voor families in 
moeilijkheden, hulp inzake energie, finan- 
ciële hulp, hulp in basisbehoeften, schulden-
last en onbetaalde rekeningen, medische 
hulp, gezondheidskosten en psychologi-
sche zorg… De sociale dienst verleent steun 
en hulp aan wie zijn dagelijkse uitgaven niet 
meer kan betalen omwille van de coronacri-
sis. Voorafgaand is er een individuele analy-
se. Iedereen die gevolgen ervaart van deze 
crisis kan de sociale dienst bellen (vragen 
naar Sylvie) of mailen. 

 Tel 056 76 52 27
 sylvie.bulcaen@ocmw.zwevegem.be

STEUN IN  
CORONATIJDEN

Zwevegem helpt mensen die het 
moeilijk hebben in coronatijd.  
Welke steun? Dit staat in het  

coronaplan solidair Zwevegem,  
zie www.zwevegem.be.  

Kom je in aanmerking  
voor bepaalde maatregelen? 

 Dienst samenleving
 056 76 55 78 
 samenleving@zwevegem.be
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ONDERSTEUNING GEZINNEN,  
KINDEREN EN JONGEREN
Wat doet Huis van het Kind? 
www.huisvanhetkindzwevegem.be
Je kan bij Huis van het Kind een laptop 
of chromebook lenen. Iedereen digitaal!  
Lions Club Zwevegem ondersteunt dit pro-
ject. Huiswerkbegeleiding gebeurt in ex-
tra huiswerkklasjes in de school. Pampers 
vind je bij de Pamperbank en kledij bij Ons 
Boetiekske. In de Fietsbieb kan je elke eer-
ste zaterdag van de maand kwaliteitsvolle 
tweedehands kinderfietsen goedkoop ont-
lenen. Nieuw is de Tatertafel! Dit zijn ont-
moetingsmomenten voor gezinnen met 
kinderen. Tijdens deze ontmoetingen kan je 
praten over je bezorgdheden, verhalen de-
len, tips uitwisselen, diensten en projecten 
leren kennen… Voor de kinderen zijn er on-
dertussen leuke activiteiten. Wens je deel  
te nemen? Bel dan  0471 61 64 48. Er is een 
Tatertafel op 29 oktober van 9.30 u. tot  
12 u. en op 26 november. 

ONDERWIJSCHEQUES
Kom je in aanmerking voor deze  
tussenkomst in de schoolkosten? 
Ja, indien:
• je kind recht heeft op verhoogde  

tegemoetkoming, of 
• je gezin in collectieve schuldenregeling 

of in budgetbeheer met schuld is, of 
• je de COVID-19-toeslag kreeg via het 

Groeipakket (vroegere kinderbijslag)  
- dit geldt enkel voor dit schooljaar.

De aanvraag kan je indienen via het thuis-
loket op www.zwevegem.be of mailen naar 

samenleving@zwevegem.be. Je kan het 
ook bespreken bij een bezoek aan Huis van 
het Kind. De dienst samenleving regelt na-
dien verder alles met de school. 

ALS OUDERE THUISZORG  
OF HULP NODIG?
Ouderen of zorgbehoevenden die thuis 
hulp of zorg nodig hebben, kunnen terecht 
bij de dienst eerstelijnszorg. Ook voor maal-
tijden aan huis kan je er terecht. 

 056 28 53 67 
 eerstelijnszorg@ocmw.zwevegem.be.

Je kan ook een beroep doen op het 
zorgnetwerk – tel. 0493 31 88 14. 
Vrijwilligers van het zorgnetwerk helpen je 
met kleine taakjes in en om je huis. Ze ko-
men, als je dit wenst, ook eens langs voor 
een babbeltje. Heb je vervoer nodig naar 
de dokter, de oogarts, een activiteit van de 
vereniging? Of lukt het nog moeilijk om al-
leen naar de winkel, apotheker of bakker te 
gaan? Dan zoekt het zorgnetwerk naar een 
oplossing. 

Z W E V E G E M
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“ BEGRAAFPLAATSEN      
 ZIJN ONZE ZORG”

De groendienst zorgt voor de aanleg en het onderhoud van 
7 gemeentelijke begraafplaatsen. 1 november nadert en we 
gaan op pad met de dienst groen en wegen. Olivier Windels 
(ploegbaas wegen), Lander Planckaert (ploegbaas groendienst) 
en Stijn Mulier (werkleider groen en wegen) laten we aan het 
woord over hun werk op de begraafplaatsen. 
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Olivier: “Ik regel samen met mijn team de 
praktische kant van alle teraardebestellingen.  
Dit houdt alle vormen van begraven in: urnen-
velden, kelders, in columbaria en volle grond. 
Als we ruimte moeten vrijmaken voor de aan-
leg van een nieuwe grafveld, dan moeten we  
ontgraven. We werken nauw samen met de 
dienst burgerzaken die ons de akte van over-
lijden bezorgt.”
 
Jullie zorgen voor het groenonderhoud op  
de begraafplaatsen. Dat is toch een arbeids-
intensief werk?  
Lander: “Klopt. Wij doen het groenonderhoud, 
maar ook onkruidbeheersing op verhardingen. 
We gebruiken al meer dan 5 jaar geen sproei-
stoffen meer in het openbaar groen.” “Dit is 
verplicht door de Vlaamse en Europese wetge-
ving”, vult Stijn aan.

“We gaan dagelijks met een ploeg van 4 man  
op pad. Voor de onkruidbestrijding gebrui-
ken we vooral onze heetwatermachine. Op de 
grindpaden kappen we het onkruid los met 
de rotoreg. De rest is hoofdzakelijk manueel 
werk, want tussen de zerken en de beplanting 
kan het moeilijk anders. Momenteel zitten we 
mee in een proefproject van BAYER voor de  
eWeeding-machine.

De open plekken beplanten we zoveel mogelijk 
om het onkruid onder controle te houden. Tus-
sen de kopzerken planten we ook vaak hogere 
planten om wat extra indeling te creëren en zo 
te zorgen voor een serene sfeer. We zoeken naar 
een goed evenwicht tussen het behoud van sier-
waarde en het beperken van overlast. De jong-
ste jaren gebruiken we ook vetplantjes (Sedum) 
om kleine kieren tussen graven op te vullen.  
Dit is een zeer robuust plantje dat ons veel werk 
bespaart.”

Hoe lang duurt één onderhoudsbeurt?
Lander: “Eén beurt voor alle 7 begraafplaatsen 
duurt ongeveer 2 à 3 weken, afhankelijk van de 
warmte, droogte… Elke begraafplaats heeft 
ook zijn eigen moeilijke plekjes met onkruid.  
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We keren ten laatste om de 5 weken terug 
naar elke begraafplaats, waardoor we gemid-
deld 8 beurten per jaar uitvoeren. In het jaar 
snoeien we de bomen, maaien we het gras 
en ruimen we het bladafval. We werken met 
krachtige bladblazers zodat we dus zeer voor-
zichtig zijn met ornamenten op de graven.  
Er komt dus veel manueel werk bij kijken.  
Het onderhoud is vrij arbeidsintensief, maar 
het loont de moeite. Zeker als je na een beurt 
de mooie bloemen en een propere begraaf-
plaats ziet.”

Welke werken voert de dienst wegen-
werken nog uit op begraafplaatsen?
Olivier: “Wij verzorgen de algemene onder-
houdswerken. We plaatsen boordstenen om 
zones mooi af te lijnen. Zo blijven de paden 
duidelijk en goed te onderhouden door Lan-
ders ploeg. Vaak vullen we de paden nog aan 
met rode leisteenschilfers. We bewaken de al-
gemene netheid. Maar hier en daar zijn er toch 
hardnekkige afvalhoekjes. Op de begraaf-
plaats in het centrum is er zo’n plekje waar 
altijd veel afval achterblijft. Vroeger stond 
daar een vuilbak, maar deze werd verplaatst 
naar de achterkant van de begraafplaats. Dat 
mensen toch afval achterlaten, zorgt ervoor 
dat wij dit geregeld moeten opruimen. Dit 
kost tijd, energie en belastinggeld voor de 
burger en is het niet leuk voor mijn mede-
werkers. 

Lander: “Dat klopt helemaal. Wij doen het 
hele jaar ons best voor mooie en propere  
begraafplaatsen. Het onkruid op en tussen 
de graven wordt onderhouden door de nabe-
staanden. Als dit niet gebeurt, geeft dit soms 
een slordig beeld aan een begraafplaats,  
terwijl wij net al ons werk hebben gedaan.”

Doen jullie iets speciaals voor en na 1 
november?
Olivier: “Na 15 oktober mag er niet meer 
gewerkt worden op de begraafplaatsen 
omdat iedereen dan druk in de weer is met 

het reinigen van de graven. Enkel dringende 
herstellingen en controle op netheid nemen 
we dan nog voor onze rekening.”

Lander: “Wij verwijderen enkel nog manueel 
het laatste onkruid en de bladeren. Voor de 
rest geven we ruimte aan de mensen die de 
graven kuisen. Als het kan vragen we wel om 
geen bleekwater of andere agressieve pro-
ducten te gebruiken. Dergelijke producten 
zijn niet goed voor onze planten.” 

Olivier: “Tijdens de eerste week van decem-
ber hebben we de ‘bloemenraap’. Dit doen 
we – samen met alle medewerkers van groen 
& wegen – als service voor de bezoekers van 
de begraafplaatsen. We vragen met aandrang 
dat mensen die stukjes willen houden deze 
wegnemen vóór 1 december. We vermelden dit 
ook op infobordjes op alle begraafplaatsen.”



29

Zijn er concrete projecten?
Stijn: “In Otegem gaan we een moeilijk te 
onderhouden zone met veel onkruid vervan-
gen door een nieuw urnenveld.”

Lander: “Op deze begraafplaats vullen we 
in de winter de nog open zones aan met 
bloeiende vaste planten. We gebruiken 
veelal droogteresistente “machoplanten” 
die snel groeien. Soms geeft dit wat over-
hangende takken als hinderlijk gevolg, maar 
als onkruidremmers werken deze planten 
perfect.”

Olivier: “Op de begraafplaats van Knokke 
voorzien we 8 nieuwe urnenkelders. We mer-
ken dat er de jongste jaren steeds meer voor 
urnenvelden gekozen wordt. Columbaria 
zijn nu minder in trek.”

Stijn: “En in Knokke is een nieuwe centra-
le begraafplaats op komst, namelijk het  
Lettenhofpark.”
 

Juist, en wanneer starten hier  
de werken?
Stijn: “De grondwerken zijn eind september 
gestart en worden volgend voorjaar afge-
rond. We werken samen met het provincie-
bestuur dat tegelijkertijd een groot buffer-
bekken graaft in de Slypebeek, ter hoogte 

GEBOORTEPLEKJE  
Op zaterdag 14 november, om 10.30 u.  
huldigen het lokaal bestuur Zwevegem 
en de Gezinsbond het geboorteplekje 
2019 in. We brengen alle kinderen 
geboren in Zwevegem in 2019 in de 
kijker. 
Dit jaar komt het geboorteplekje op 
de picknickweide in de Brucqstraat in 
Sint-Denijs.

van de Stedestraat. De grond van de Slypebeek 
verhuist integraal naar het Lettenhofpark. In het 
najaar van 2021 zullen we dan starten met de 
aanleg van de tweede fase. Een officiële ope-
ning plannen we op 1 november 2022.”    

Schoonmaak graven  
We vragen de schoonmaak aan en rond 
de graven eind november af te ronden. 
Meer info over richtlijnen ivm bezoek 
kerkhof, zie www.zwevegem.be

  >OP PAD

BEGRAAFPLAATS ZOEKT  
LEVENSVERHALEN  

Réveil wil het verhaal achter elke grafsteen in 
Vlaanderen bewaren in de Reveil Verhalenbank. 

We hebben je hulp nodig. Beschrijf met enkele 
treffende anekdotes wie jouw dierbare was in de 
Verhalenbank op www.reveil.org
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DUURZAAM BEWEGEN
DUURZAME SPORTKEUZE  
MET SPORTKOMPAS
Een kind gaat dansen omdat mama het vroe-
ger deed, of voetbalt omdat alle vriendjes 
voetballen. Maar ligt die sport hen wel?  
De sportkeuze van kinderen is niet altijd  
gebaseerd op kennis van eigen vaardigheden 
of van wat ze graag doen. Sportkompas kan 
daarbij helpen.

De sportdienst en Sportraad Zweve-
gem lanceerden SportiG Zwevegem 
op 18 september 2020. SportiG is 
een nieuwe 10-delige G-lessenreeks 
waarbij kinderen en jongeren met 
een beperking kunnen proeven van 
5 verschillende sporten. Ze kunnen 
maximaal hun sportieve talenten ont-
plooien, ongeacht hun beperking. 

“Want sporten is niet alleen leuk en 
(ont)spannend voor iedereen. Het is 
ook gezond voor lichaam en geest. 
G-Sport is eigenlijk gewoonweg 
sporten.”

Zwevegem kondigde in haar meer-
jarenbeleidsplan activiteiten aan met 
een G-werking. Het G-sportplatform 
werd opgericht met als doel sport 
toegankelijk te maken voor iedereen. 

We zullen ons in de toekomst blijven 
inzetten op toegankelijk organiseren 
en bewegen. 
Heb je een leuk idee of wens je aan  
te sluiten bij het G-sportplatform?  
Neem dan zeker contact op via 
sport@zwevegem.be. 

Nieuw sportverhaal
Het lokaal bestuur wil in samenwerking met alle gemeente-
lijke basisscholen kinderen van het derde leerjaar screenen 
en hen heroriënteren in de richting van een duurzame sport-
keuze. Na het afleggen van een beweeg- en motivatietest, 
krijgen de kinderen een overzicht van 7 sporten die het best 
bij hen passen. Alle informatie:  
www.zwevegem.be/sportkompas. 

G-SPORT
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
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POËZIE VAN  A TOT Z

“DE KENNISBOOM VOORBIJ”

Paradijselijke wortels vroegen geen beloning
om de kruin vol appeltjes te hangen. Dankzij
hoge takken kreeg de Schepper wind te horen,
zag Hij wuifplezier. De laagste takken reikten

naar piepjong gevogelte en uitgefloten zielen,
naar de kortgearmde fruitplukster en al te luie
lekkerbek; hij droomde van een houten ladder
uit de stam waarboven verre vruchten lonkten.

Door zo’n hemels ooft ontstonden klimaapjes, 
gezonde tanden, zaadpithandel, bloesemwinst
van gaarden, apfelstrudel, cider, sproeistoffen

en bovenal laagstammigen voor hooggehakte
heksen. Met hun lingerie polijsten zij de schil
en krijsen: wie in appels bijt, krijgt gore schijt.

Winnend gedicht 2020 
Thema “Zorg voor de aarde”
Rik Dereeper (Rollegem)

Lien Debeuf is sinds 1 sep-
tember aan de slag als des-
kundige ondernemen. “Ik 
ben het aanspreekpunt voor 
startende en ervaren on-
dernemers. Mijn hoofdtaak 
bestaat uit het behartigen, 
stimuleren van het onder-
nemen en de bedrijvigheid 
binnen de gemeente.” Heb 
je vragen of ideeën die 
je wenst te delen? Je kan 
steeds bij Lien terecht:  
economie@zwevegem.be, 
056 76 55 56.

“IK BEN HET  
AANSPREEKPUNT 
VOOR STARTENDE 
EN ERVAREN  
ONDERNEMERS.”

LIEN DEBEUF
DESKUNDIGE  
ONDERNEMEN

Op 27 september werden 2 gedichten onthuld langs 
het poëziepad tussen Avelgem en Zwevegem. 
Het gedicht ‘herinneringsbrief’ van gastdichter Hanna 
Kirsten (zie foto) vind je aan wandelknooppunt 12, 
Trekweg Moen. Het gedicht van de winnaar ‘zie 
onder) staat aan fietsknooppunt 72, Helkijnstraat te 
Sint-Denijs.
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> IN BEELD

ZWEVEGEM  ZWEVEGEM  
MONDIAALMONDIAAL
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DE WERELD VERANDERT…
Eliane Spincemaille, schepen van  
samenleving vertelt:
“Mondiale uitdagingen, zoals de klimaat-
verandering, corona, armoede, krijgen 
steeds meer een lokale impact. Het is nodig 
om hier in Zwevegem te werken in en voor 
één wereld, aan een duurzame toekomst 
voor ons allen, hier in het Noorden maar 
ook in het Zuiden. 
Zwevegem heeft een lange geschiedenis 
én een hechte band met het Zuiden. Die 
willen we in de toekomst behouden. Wij 
blijven dan ook diverse projecten en orga-
nisaties steunen. Vanuit het coronafonds 
Solidair Zwevegem voorzien wij 1% van het 
fonds, of 5 000 euro speciaal voor Corona-
hulp bij onze Zuidprojecten. 
De nieuwe duurzaamheidsdoelen zijn een 
uitgelezen kans om in Zwevegem op een 
vernieuwde manier jongeren, verenigingen, 
scholen en bedrijven te mobiliseren. Deze 
dynamiek is nu al te merken met het nieu-
we Oxfam-wereldwinkelfiliaal dat opende 
in de Kringloopwinkel in Knokke en met 
het uitwisselingsproject dat in de steigers  
staat.  
Wereldwijd zijn er opportuniteiten zoals 
duurzame energie, korteketenvoedsel die 
meespelen in onze lokale aanpak. Zweve-
gem is geen eiland: de Zwevegemnaar 
wordt wereldburger, verbonden met de 
wereld en samenwerken is de boodschap!” 

NOORD-ZUID NAAR MONDIAAL  
BELEID

“Het lokaal bestuur Zwevegem draagt  
mondiale thema’s en solidariteit een warm 
hart toe. We gebruiken de 17 wereldwijde 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als 
kapstok voor het meerjarenbeleidsplan. Het 
is een kader om economie, milieu en sociale 
rechtvaardigheid met elkaar in evenwicht te 
brengen. 
De Noord-Zuid Adviesraad is hierin onze 
partner. Deze raad groeit naar een Mondiale 
Raad die de duurzaamheidsgedachte over 
generaties en grenzen heen bevordert. Vrij-
willigers geven in diverse werkgroepen ge-
stalte aan het gedachtengoed en werken tal 
van fondsenwervende en sensibiliserende 
acties uit. Wij zijn die duurzame helden van 
bij ons daar uitermate dankbaar voor!”

OP WEG NAAR MONDIALE THEMA’S 
MÉT DE BURGER
Globalisering, klimaat, migratie, ontwikke-
lingssamenwerking, Fair Trade gemeente, 
internationale uitwisseling, duurzaam onder-
nemen, duurzame gemeente…
We vragen aan de inwoner na te denken 
over duurzame oplossingen. Kies voor loka-
le producten, ga naar de lokale handelaars 
en boeren, kies voor Fair Trade… het is 
geen of-of verhaal maar een en-en verhaal.  
‘Connect what’s good’, de boodschap van 
de week van de Fair Trade, is er een voor 
altijd in het dagelijks leven.
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ZUID-AFRIKA   
Project: Sloppenwijk Bloomshelter 

Thema: Gezondheid
Project: HIV/AIDS Prevention 

Group Bela Bela 
Thema: Gezondheid

SENEGAL   
Project: Makoye Kafo   

Thema: Gezondheid/ armoede
Project: Hands Together    

Thema: Gezondheid
Project: a.s.b.l. Action Sénégal    
Thema: Vrede/ Gelijke kansen 

GHANA    
Project: Akwaaba Asuadei      

Thema: Onderwijs

GUINÉE    
Project: VZW Aniké        

Thema: Gelijke kansen/ 
Gezondheid BOLIVIA    

Project: Solidaridad Nacion Uru       
Thema: Armoede/ Gelijke kansen 

Project: Inpade       
Thema: Armoede/ Gelijke kansen 

HAÏTI    
Project: Commission Episcopale 

Justice et Paix  
Thema: Vrede

Project: Academy HSMS   
Thema: Onderwijs

PROJECTEN
Het lokaal bestuur Zwevegem steunt jaarlijks diverse projecten van 
Zwevegemnaren in het Zuiden, van inwoners die een link hebben met 
een project in het Zuiden of van Zwevegemse studenten die op inter-
nationale stage gaan en daar een initiatief ondersteunen. De werk-
groep Projecten toetst de steunaanvragen aan de voorwaarden van 
het reglement en adviseert het subsidiebedrag. Op de wereldkaart is 
te zien welke projecten de voorbije 3 jaar financiële steun kregen van 
het lokaal bestuur Zwevegem.
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INDIA    
Project: Ruraal ziekenhuis Mohith 
Nahar Jalpaiguri  
Thema: Gezondheid

NEPAL    
Project: Child Welfare Chitwan  
Thema: Armoede/gezondheid

DR CONGO    
Project: Christ’s Hope International    
Thema: Gelijke kansen/ armoede
Project: Fondation Bolamu     
Thema: Armoede

ETHIOPIË    
Project: VZW overleven…  
een droom     
Thema: Gelijke  
kansen/ armoede

KENIA    
Project: Special Education 
Professionals      
Thema: Onderwijs/ Gelijke 
kansen

INDONISIA    
Project: SVZW De kinderen van Flores     
Thema: Armoede/ Gelijke kansen

MALAWI    
Project: Chabwino vzw       
Thema: Duurzame ontwikkeling/
Gezondheid/Onderwijs

RWANDA  
Project: Studiefonds Kigali 
Thema: Onderwijs 
Project: Fracarita,  
HVP Gatagara   
Thema: Gelijke kansen
Project: HVP Gatagara School 
voor blinden 
Thema: Gelijke kansen

OP WELKE 10 SDG’S ZETTEN DE PROJECTEN IN? 

WAARDIG
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ZWEVEGEM,  
FAIR TRADE GEMEENTE 
Sinds 2016 is Zwevegem een ‘FairTradeGe-
meente’. Het is de ambitie van het huidig be-
stuur om deze titel te verdedigen door o.a. ini-
tiatieven voor lokale en duurzame voeding op 
te zetten. Binnen de vernieuwde Mondiale raad 
ijverde de werkgroep Fair Trade om in Zweve-
gem een filiaal van de Oxfam wereldwinkel te 
openen. In die zoektocht kregen wij de hand 
toegereikt van de Kringloopwinkel te Zweve-
gem en van de Oxfam Wereldwinkel in Kortrijk. 

WERELDWINKEL IN ZWEVEGEM,  
VANAF OKTOBER!!
We hopen je heel binnenkort te mogen ver-
welkomen in de nieuwe wereldwinkel! 
De wereldwinkel is sinds zaterdag 17 oktober 
open: van dinsdag tot vrijdag van 9.30 u. tot 
12.20 u. en van 13 u. tot 17.30 u. Een enthousiast 
team van fair trade vrijwilligers staat voor u klaar 
op zaterdag doorlopend van 9.30 u. tot 17 u. 
Heb je zelf interesse om vrijwilliger te zijn in 
de wereldwinkel, stuur dan een mailtje naar 
samenleving@zwevegem.be want we kunnen 
zeker nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken.

KINDERGEMEENTERAAD  
GOES INTERNATIONAL 
Het Zwevegemse project ‘Kindergemeente-
raad goes international’ is door de provincie 
weerhouden als uitwisselingsproject en zal 
ook financieel ondersteund worden. Onze kin-
dergemeenteraadsleden gaan internationaal  
overleggen en op zoek gaan naar oplossingen 
voor lokale en mondiale problemen, vanuit hun 
leefwereld en weliswaar op kindermaat. 
Momenteel zoeken we een partner in het glo-
bale Zuiden waarmee we de internationale uit-
wisseling kunnen opzetten en met wie we een 
mooi partnerschap kunnen uitbouwen.

WAAR IN DE WERELD STEUNT  
ZWEVEGEM PROJECTEN?

9 LANDEN IN AFRIKA.
3 LANDEN IN AZIË.
1 LAND IN ZUID-AMERIKA.
1 LAND IN NOORD-AMERIKA

DE LAATSTE DRIE JAAR BIEDT HET LOKAAL 
BESTUUR FINANCIËLE STEUN AAN 

22 PROJECTEN

IN 14 VERSCHILLENDE  
LANDEN.

BUDGET PROJECTEN: 

ELK JAAR IS ER 25.000 EURO  
SUBSIDIE VOORZIEN VANUIT HET  
LOKAAL BESTUUR VOOR PROJECTEN IN 
HET GLOBALE ZUIDEN. 

11.11.11 OPBRENGSTEN DE  
LAATSTE 5 JAAR GESCHONKEN DOOR 
ZWEVEGEMNAREN

2015: 17.225 euro

2016: 16.951 euro

2017: 20.785 euro

2018: 16.441 euro

2019: 15.123 euro

1
9

3
1
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Ben je student en heb je ook je hart 
verloren in het Zuiden? Het lokaal 
bestuur wil studenten steunen die 
op internationale stage gaan. Je 
kan tot 500 euro subsidie aanvra-
gen om ter plaatse in een actie te 
investeren. Je kan het aanvraagfor-
mulier vinden op www.zwevegem.
be/noord-zuidadviesraad.

Ben je al op internationale stage 
geweest en wil je graag je verhaal 
hierover eens doen, of een moment 
organiseren voor andere Zwevegemse 
jongeren of studenten? Laat ons dit 
dan zeker weten!

TOM,  
INTERNATIONALE  
ARTSENSTAGE   
IN OEGANDA

Ik vroeg mij af: “Kan een enkeling wel 
het verschil maken?” Misschien toch 
een klein beetje … Want een paar 
extra handen in het ziekenhuis maakte 
wél een wereld van verschil voor de 
families: een kind dat niet sterft aan 
diarree of malaria, een mama die via 
een keizersnede de geboorte van een 

tweeling overleeft. Het klein medisch 
materiaal dat we aankochten met o.a. 
de steun van de gemeente Zweve-
gem was erg welkom. Het uitwisselen 
van kennis en goede praktijken met 
plaatselijke medici was voor beide 
partijen zeer verrijkend. Een inter- 
culturele leer- en leefervaring om 
nooit te vergeten. We wisselden zelfs 
kookrecepten! 

GRIET 
INTERNATIONALE  
LERARENSTAGE IN 

CAMBODIA 
 

‘Ondergedompeld worden in een an-
dere cultuur, andere gewoontes, an-
dere waarden en normen is het meest 
leerrijke van mijn internationale stage 
geweest. Dit was zeker niet altijd ge-
makkelijk, maar het stelt je wanneer je 
terug bent, veel meer in staat om je in 
te leven in situaties van anderen. Het 
stelt je in staat mensen beter te leren 
begrijpen, je kan beter relativeren, … 
Het verruimt niet alleen je kijk op de 
wereld en de maatschappij maar ook 
op jezelf.’

Elk jaar organiseert deze werkgroep, samen 
met de sympathisanten van het gesteunde 
project, een eetfestijn waarvan de opbrengst 
integraal naar een “Zwevegems” project in 
het Zuiden gaat.
In 2020 was dit voor de uitbouw van ZorgPun-
ten in Kinshasa (DR Congo), project Christ’s 
Hope International, de opbrengst was on-

geveer 5 000 euro. Vanwege Corona zijn we  
genoodzaakt het mosseldiner uit te stellen 
tot februari 2022. We kunnen nu al meege-
ven dat dit ten voordele zijn van het project 
vzw Makoye Kafo, om de socio-economi-
sche ontwikkeling van Toubacouta (Senegal) 
en omliggende dorpen te stimuleren.

OOK JE HART VERLOREN IN HET ZUIDEN?
STUDENTEN AANVRAAG 

MOSSELDINER
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klimaat

mensenrechten

arbeidsrechten

VLUCHTELINGEN

gezondheidszorg

LGBTI+

veranderingvoorzorg mee

Maman Migrant / Niger 
Martin Vilela / Bolivia 
Judith Maroy / Congo 

Kong Athit / Cambodja 
Rouba Mhaissen / Libanon 

Jorge Apolaya / Peru 

Steun onze changemakers in  
hun strijd op doneer.11.be  
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11.11.11-CAMPAGNE 2020
ZORG MEE VOOR 
VERANDERING ! 
In landen waar de bevolking niet wel-
stellend is of waar onderdrukking heerst, 
worden ook veel initiatieven genomen 
door lokale mensen en organisaties om 
hun levenssituatie te verbeteren. De or-
ganisaties die werken met lokale mensen 
ontbreken al te dikwijls de nodige midde-
len, aandacht, en vrijheid van handelen…  
11.11.11 steunt hen. Tijdens de campagne 
worden zes persoonlijkheden die een der-
gelijke organisatie leiden in het daglicht 
gesteld. Langs deze weg vragen we je 
aandacht te schenken aan de campagne. 
Meer dan voorheen, legt de coronacrisis 
de ongelijkheid in de wereld pijnlijk bloot. 
De organisaties die daartegen strijden 
verdienen onze steun. Wees mild.

11.11.11 ONLINE VERKOOP
Omdat er nog geen eind is gekomen aan 
de covid-19 epidemie zal de rechtstreekse  
verkoop van 11.11.11- producten slechts 
in beperkte mate kunnen doorgaan.  
We organiseren een online verkoop  
van de producten via  
www.11.be/zwevegem-verkoopactie.  
Je zal je bestelling in de brievenbus  
vinden tussen 14 en 30 november.

11.11.11- FIETSTOCHT
De werkgroep 11.11.11 organiseert een 
fietszoektocht, die je vrij kan doen tussen 
31 oktober en 11 november. De fiets-
tocht is 25-30 km en loopt door de centra 
van de deelgemeenten. De bijdrage is  
6 euro. Deelname en meer info:  
www.11.be/zwevegem-fietstocht. 

> IN BEELD
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>#IGZWEVEGEM

Wil jij je instagramfoto’s in het Infopunt 
zien verschijnen? Post ze op instagram  
met tag #igzwevegem of #infopunt. 

Als je deze # gebruikt, geef je de gemeente  
toestemming om je foto’s in het Infopunt te 
plaatsen. Let er op dat iedereen die op de 
foto herkenbaar afgebeeld staat, hiervan op 
de hoogte is.

BRENG  
JIJ OOK  

DE GEMEENTE  
IN BEELD?

1
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@MYRIANNE.VANBECELAERE

@MARIE.ET.LES.FILLES

@KLEINEEMMLIE

@KRISDEPELSMAEKER

@OPHELIIII_IIIE

@SAAR_ANDRIES

@HOEVEDEDRIELINDEN



  >WAAR IN ZWEVEGEM? 

WAAR IN ZWEVEGEM?
Stuur de oplossing samen met je adres voor 10 november 2020 naar  
communicatie@zwevegem.be of via de post naar:  
Gemeentepunt, Wedstrijd Waar in Zwevegem,  
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem. 

De winnaar krijgt een fietsnetwerk box van de provincie West-Vlaande-
ren ter waarde van 30 euro. De oplossing en de winnaars van de wed-
strijd worden bekend gemaakt in het volgende Infopunt. 

Oplossing wedstrijd september: Kapel Milanen! We kregen 75 inzendingen  
en we hebben een winnaar: Geert Vandenabeele. Proficiat Geert!

WEDSTRIJD!

Jouw antwoord: 

Naam: 

Straat + nr.: 

(deel)gemeente + postcode:
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> KORT NIEUWS

8

> UIT KALENDER

IN ZWEVEGEM



Kamerbreed, hoogpolig of vliegend. Heel wat tapijten en 
meubelstoffen worden sinds de jaren 50 in Zuid-West-Vlaan-
deren geproduceerd. Het ‘rekkeketjek’ van weefgetouwen 
klonk streekgenoten als muziek in de oren. Weverijen in het 
straatbeeld waren er schering en inslag. De expo Tapijtsgeest 
neemt je mee naar de wereld van schietspoelen, (thuis)we-
vers, kartonkappers en bobijnopzetters. 
Tapijtsgeest is allesbehalve een klassieke expo. Vijftien 
tentoonstellingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen 
van de tapijtindustrie in Zuid-West-Vlaanderen. Kies je doos, 
laat je zintuigen prikkelen en ontdek! Dwaal je mee door 
de herinneringen van oud-textiliens? Los jij de mysterieuze 
tapijtmoord op in de escape box? Of breek je het record we-
versknoop-leggen? Wevers en bobineuses vertellen je straffe 
verhalen over het leven binnen en buiten de fabriek. Bezoek 
de expo Tapijtsgeest gratis in de bib of ontleen een doos bij 
jou thuis. De dozen kan je reserveren op www.tapijtsgeest.be.

> UIT KALENDER
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TAPIJTSGEEST
Erfgoed zuidwest pakt uit met een interactieve 
expo over de tapijtindustrie in de bib van  
10 november tot en met 7 december.



kunstendagvoorkinderen.be

WEG VAN 
KUNST

WANDEL  
MEE OP  
KUNSTENDAG 
VOOR  
KINDEREN 

> UIT KALENDER
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Volg de weg van de kunst en 
neem deel aan de Kunstendag 
voor Kinderen, op zondag  
15 november, van 14 u. tot 17 u.
De wandeling is voor gezinnen 
met jonge kinderen. Je wandelt 
langs enkele mooie plekjes en 
je komt onderweg kunstige ac-
tiviteiten tegen. Met als thema 
de natuur maak je een wind- en 
klanksculptuur en teken je mee 
aan het bibbos. Doe je liever 
aan land-art, of klei je graag 
met Brusselse aarde? Of laat je 
je haardos omtoveren in een 
herfsttafereel? Je kiest het he-
lemaal zelf! Alle activiteiten zijn 
vrij toegankelijk voor het hele 
gezin. Wie deelneemt aan alle 
activiteiten, ontvangt een leuk 
gadget. 



In heel Vlaanderen vieren we het engagement van duizen-
den jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 
240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier 
te bezorgen. De jeugddienst en jeugdraad zorgen voor 
een verrassingspakket in het weekend van 23 oktober. Het 
jeugdhuis zorgt op vrijdagavond voor een corona-proof 
evenement in de fuifzaal en ook voor de leerlingen van het 
RHIZO college Zwevegem staat een verrassing klaar op 
vrijdag. Hou alvast ons Facebook evenement in de gaten! 

Iedereen Beroemd-reporter Wouter Deboot 
fietste 7.000 kilometer door het verste continent 
ter wereld, van het tropische noorden in Austra-
lië tot het meest zuidelijke punt van Nieuw-Zee-
land. Op deze helse tocht door zowel bloed-
hete als winterse natuurlandschappen en langs 
befaamde kustwegen, kruisen kleine en grote 
verhalen als vanzelf zijn pad. In zijn lezing neemt 
hij ons op sleeptouw door dit fascinerende 
continent en vertelt hij ons over zijn hang naar 
avontuur. Hij brengt ons vooral ook menselijke 
verhalen, die een intrigerende kijk bieden in een 
werelddeel ver van ons bed, maar met thema’s 
die ook hier bekend in de oren zullen klinken. 

> UIT KALENDER

44

DWARS DOOR OCEANIË 
LEZING DOOR  
WOUTER DEBOOT

Waar: Theatercentrum,  
Otegemstraat 18 A, Zwevegem
Wanneer: zondag 13 december 
om 10.30 uur
Toegang: 5 euro
Inschrijven via webshop: https://
webshopzwevegem.recreatex.be
Organisatie: Bibliotheek Zweve-
gem en Davidsfonds Zwevegem.

Hou vrijdag 23 oktober 
vrij in jouw agenda en 
trek je uniform aan van 
jouw jeugdvereniging,  
want het is dag/nacht 
van de jeugdbeweging!

DAG/NACHT  
VAN DE JEUGDBEWEGING!



REVEIL KRIJGT OP  
ZONDAG 1 NOVEMBER  
DRIE ZWEVEGEMSE EDITIES. 
We brengen licht op de be-
graafplaatsen. Elk draagt op die 
manier bij tot de golf van warm-
te die Reveil op 1 november wil 
verspreiden. Tastbare woorden 
en lokale verhalen brengen onze 
herinneringen tot leven.  

OPROEP! 
We vragen dat iedereen een 
glazen bokaal met theelichtje 
meebrengt om op het graf 
van hun geliefde, familielid, 
vriend(in) of kennis te plaatsen. 
Glazen bokalen zijn de komen-
de weken steeds welkom in de 
kerken van Zwevegem-centrum, 
Zwevegem-Kappaert of  
Zwevegem-Knokke.
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REVEIL 2020 
ZONDAG 1 NOVEMBER 
OM 17 UUR. 

INGETOGEN SAMENZIJN MET WOORD,  
MUZIEK EN LEVENSVERHALEN

• BEGRAAFPLAATS ZWEVEGEM-CENTRUM
• BEGRAAFPLAATS ZWEVEGEM-KNOKKE
• BEGRAAFPLAATS ZWEVEGEM-KAPPAERT
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WOE 21 TOT  
ZA 31 OKTOBER
EXPO STIR – JOHAN TAHON 
Galerie 10a, Zolderstraat 10a, 
Otegem / open za en zo van 
14 u.>18 u. of op afspraak / 
www.galerie10a.be /  
0495 57 60 31

ZA 24 OKTOBER
BEHEERWERKEN NATUUR-
PUNT / Loods Sint-Pie-
tersbrugje, Kraaibosstraat, 
Moen / 8 u.>12 u. Ook op 
za 31 oktober, 7 november 
en 19 december. 
danny.deceukelier@telenet.
be / 056 75 61 39

DI 27 OKTOBER
PROF. MARC VAN RANST 
OVER COVID 19 / lezing / 
Culturele Centrale Zwe-
vegem / Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zweve-
gem / 19 u. / 5 euro /  
reservatie noodzakelijk /  
culturele.centrale.zweve-
gem@proximus.be /  
0476 99 54 92

DO 5 NOVEMBER
INFO-AVOND FIJN STOF 
Om 19.30 u./Raadzaal Ge-
meentepunt, Blokkestraat 
29, Zwevegem/ 
Johan Deblaere (lesgever 
Velt, info West-Vlaamse 
Milieufederatie en Logo)/ 
i.s.m. Milieu- en Natuurraad 
Zwevegem/Inkom gratis

ZA 14 NOVEMBER   

DIGIDOKTER: onderhouds- 
tips voor je smartphone, 
laptop of tablet/ cursus /  
Bib Zwevegem / 10 u.> 
12 u. / 5 euro 
www.zwevegem.be/biblio-
theek / 056 76 59 00

ZA 21 NOVEMBER
DAG VAN DE NATUUR / Na-
tuurpunt Zwevegem / Loods 
Sint-Pietersbrugje, Kraaibos-
straat, Moen / 8 u.>12 u. 
danny.deceukelier@telenet.be 
056 75 61 39

ZA 5 DECEMBER   

DIGIDOKTER: veilig inloggen 
en wachtwoordbeheer /  
cursus / Bib Zwevegem /  
10 u.>12 u. / 5 euro 
www.zwevegem.be/biblio-
theek /  
056 76 59 00

ZA 5 DECEMBER
REANIMEREN EN DEFIBRI-
LEREN / van 9 u. tot 12 u./
Opleiding/ lokalen Rode Kruis, 
Ommegangstraat 55,  
Zwevegem/ 
Vooraf inschrijven:  
samenleving@zwevegem.be  
of 056 76 55 75

DI 15 DECEMBER
DE LEVENDE TUIN / lezing / 
Natuurpunt Zwevegem /  
Bib Zwevegem / 19.30 u. /  
5 euro 
bavo.de.clercq@telenet.be / 
0476 66 46 78 

JOUW  
ACTIVITEIT HIER?
Wil je jouw activiteit ook in 
deze kalender? Surf naar  
www.uitdatabank.be  
en vul in. 
Deadline voor editie  
oktober: 16 november

BLOEDINZAMELINGEN  
RODE KRUIS
Vooraf inschrijven via  
donorportaal.rodekruis.be of 
via het nummer 0800 777 00.

30/11/2020
17.30 u. tot 21 u. 
Sint-Pauluszaal,  
Italiëlaan 8  
(Zwevegem)

03/12/2020
18.30 u. tot 20.30 u. 
OC De Spoele,  
Scheldestraat 14  
(Otegem) 

09/12/2020
18.30 u. tot 20.30 u. 
OC Ter Streye,  
Rodewilgenstraat 6  
(Sint-Denijs)

10/12/2020
18.30 u. tot 20.30 u. 
Zaal Malpertus,  
Gauwelstraat 29  
(Heestert)

Bedankt aan de hulpverle-
ners die gedurende corona 
mondmaskers bezorgden, 
covid-patiënten vervoerden 
met de ziekenwagen, bloed-
collectes organiseerden en 
vrijwilligerswerk als zorg- 
verlener deden.
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Verantwoordelijke uitgever:  
Burgemeester Marc Doutreluingne

Redactie - eindredactie infopunt:  
dienst communicatie

Fotografie:  
Coverfoto: Hannes Otté

Foto’s: Carlo Verfaille,  
Rütger Davidts, FOKUS Media, 
Marc Desmet

Opmaak & druk:  
artoos group 

Volgend infomagazine verschijnt 
op woensdag 16 december 2020
Teksten en illustraties te bezorgen 
tegen 10 november 2020 
via communicatie@zwevegem.be

COLOFON

Klimaatneutraal gedrukt op gerecycleerd 
papier door artoos group 

 > TOT UW DIENST

GEMEENTEPUNT OP AFSPRAAK
056 76 55 67 
www.zwevegem.be/afspraak
Maak een afspraak voor je langskomt bij de dienst bur-
gerzaken (bevolking en burgerlijke stand) en de diensten 
stedenbouw, wonen en milieu op www.zwevegem.be/
afspraak of 056 76 55 67. Ook de sociale dienst OCMW 
werkt enkel op afspraak – 056 76 55 67.  
Openingsuren onthaal Gemeentepunt: maandag t.e.m. 
vrijdag, van 9 u. tot 12.30 u., op dinsdag ook van 16.30 u. 
tot 19 u., op woensdag ook van 13.30 u. tot 16.30 u. en 
op zaterdag, van 9 u. tot 11 u.
De diensten zijn gesloten op maandag 2 november en 
op woensdag 11 november 2020. 

BIBUS: 
diensten gemeente, OCMW en bib. Rittenschema en 
halteplaatsen: www.zwevegem.be 
0498 17 77 71 ; bibus@zwevegem.be  
www.zwevegem.be/bibus

POLITIEZONE MIRA: 
Maak uw afspraak: www.pzmira.be

MELDING OF VRAAG VOOR  
DE GEMEENTE ZWEVEGEM?: 
0800 1 8550
https://www.zwevegem.be/formulieren/meldingskaart
www.zwevegem.be/bibus

VRAGEN OVER DE CORONA- 
MAATREGELEN / WAT MAG EN  
WAT NIET IN CORONATIJDEN?

www.info-coronavirus.be en  
www.zwevegem.be/coronavirus



REVEIL DOORBREEKT DE STILTE
ZONDAG 1 NOVEMBER 

WWW.REVEIL.ORG

     www.zwevegem.be      www.facebook.com/gemeentezwevegem         @GemZwevegem          #igzwevegem


