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Café Central opent opnieuw de deuren voor concerten, 
gedichtenavonden, lezingen, comedy, film, seizoens- 
gebonden, exclusieve en ook volkse activiteiten…
Meer info over de opening op 
www.cultuurcentral.be

Voor de tentoonstelling zoeken we nog beeldmateriaal 
en/of verhalen en anekdotes over de geschiedenis van 
het café en de buurt van de statie.

CAFÉ CENTRAL WORDT 
CULTURELE HOTSPOT

In 1931, 90 jaar geleden, bouwde  
Julien Vandenbroecke Café Central, 
een authentieke kroeg in art déco-stijl 
in hartje Zwevegem. Wannes Cappelle, 
Wevelgemnaar en de IJslandse Alda 
Berglind Egilsdóttir kochten het pand.
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Deze keer kom ik met een meer dan warme aanbeve-
ling in ons aller belang en in het belang van de volks-
gezondheid.
Het normale leven kan slechts hernomen worden na 
de vaccinatie van de volledige bevolking tegen het 
coronavirus. Hoe breder de vaccinatie, hoe beter zij 
ons zal beschermen.
De vaccinatie is dan ook een burgerplicht.
Ook al bent u zelf niet overtuigd - wat spijtig zou zijn -  
laat het dan gebeuren uit burgerzin voor de bescher-
ming van uw omgeving en van uw sociale contacten.
Uw gemeentebestuur heeft geijverd om, voor een 
betere dienstverlening en een grotere motivatie, een 
vaccinatiecentrum op eigen grondgebied te beko-
men voor de meest afgelegen gemeenten tegenover  
Waregem. Ook de inwoners van Avelgem en Spiere- 
Helkijn mogen we in Zwevegem verwelkomen. 
Ondertussen is de Sint-Pauluszaal als vaccinatiecen-
trum ingericht en zijn wij er helemaal klaar voor. Meer 
dan 400 vrijwilligers hebben zich spontaan gemeld.  
Dit is andermaal het bewijs van grote solidariteit in 
moeilijke tijden.
Ik blijf immer positief en ik ben ervan overtuigd 
dat het grootste deel van onze bevolking tegen 
het zomerverlof zal kunnen gevaccineerd worden.
De zomer lokt ons naar buiten en vraagt naar gezellig-
heid met familie, vrienden en kennissen op een terras-
je, op restaurant, tijdens een barbecue of naar aanlei-
ding van een optreden. Kortom, vaccinatie zorgt voor 
perspectief!
Binnenkort ontvangt iedereen een uitnodiging en sla 
deze niet af. Probeer er op de aangegeven datum en 
uur met een glimlach te staan… om het bevrijdend 
prikje te ontvangen.
We denken ook aan de minder mobiele inwoners.  
Wij organiseren voor hen veilig vervoer of sturen een 
mobiel vaccinatieteam. Meer daarover elders in dit 
Infopunt of op de website. 
In afwachting moeten we nog even “doorbijten” en 
de beperkingen blijven respecteren, maar met het 
(bevrijdend) licht in zicht.
 
Marc Doutreluingne 
Burgemeester
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BOMEN  
AANGEPLANT
Zwevegem heeft de eerste 
halve hectare aangeplant 
van het Waterhoevebos. Het 
nieuwe bos wordt een ge-
mengd loofbos en ligt tussen 
de Trimaarzate en de  
Spinnetstraat in Sint-Denijs.  

En de Tuin van Adem en 
Eten, het voedselbos in 
Sint-Denijs, heeft 800 bomen 
bijgekregen. Deze werden 
deskundig in de grond 
gestoken door vrijwilligers. 
Dit voedselbos is trouwens in 
Nederland door het ‘Netwerk 
Duurzame Dorpen’ ook  
uitgeroepen tot een  
modelproject. 

GROEN- 
OPHALING  
AAN HUIS
Wat?  
Tuinafval: gras, bladeren en 
snoeihout. 

Wanneer? 
6 april in Otegem, Heestert 
en Moen
7 april in Zwevegem Oost en 
Zwevegem Centrum
8 april in Sint-Denijs en  
Zwevegem West.

Plaats het groenafval buiten 
tussen 19 u. en 5 u., veilig  
en zichtbaar op de stoep  
of nabij de openbare weg.
Het snoeihout moet gebun-
deld zijn met een natuurlijk 
touw. Bundels mogen max. 
18 kg wegen en niet langer 
zijn dan 1 meter. 

  

Ook in 2021 blijft het interes-
sant om te investeren in ener-
giebesparing. Veka (Vlaams 
energie- en klimaatlandschap) 
heeft alle informatie over de 
energiepremies en de fiscale 
voordelen gebundeld in de 
brochure “Energie sparen vanaf 
2021?” Wil je meer weten over 
alle premies voor energie- 
besparing en over de brochure? 
Surf naar  
www.energiesparen.be. 

PREMIES  
‘ENERGIE SPAREN’ 

CHARTER  
WERFTRANSPORT
De gemeente Zwevegem, Bouw-
unie, Confederatie Bouw en 
FEMA slaan de handen in elkaar 
om te zorgen voor een maximaal 
bereikbare, leefbare en veilige 
omgeving tijdens private en pu-
blieke bouw- en wegenwerken 
op het grondgebied.
Het charter van de vier partijen 
kan je lezen op  
www.zwevegem.be.

INRUILEN OUDE 
RESTAFVAL- 
ZAKKEN 

Sinds 1 december 2020 zijn 
er nieuwe grijze restafval-
zakken in de regio. Wie nog 
oude (witte) restafvalzakken 
heeft, kan deze vanaf  
1 maart 2021 per stuk inruilen 
bij aankoop van een nieuwe 
pak zakken (restafvalzakken, 
P+PD-zakken). Inruilen kan 
tot 30 juni 2021 tijdens  
de openingsuren van het  
Gemeentepunt aan de  
onthaalbalie en op de bibus. 
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Statiegeld op blikjes: 
• Zorgt voor minder zwerf-

vuil langs de Zwevegemse 
wegen en ver daar buiten.

• Geeft minder opruimwerk 
voor de Zwevegemse mooi-
makers.

• Maakt de landbouwers blij 
want de blikjes in de weilan-
den zijn een risico voor de 
gezondheid van de koeien.

De gemeente Zwevegem wil 
ook de regering overtuigen 
niet langer te wachten met 
een besluit voor goedkeuring 
statiegeld op blikjes en plastic 
flessen.

Jong of oud, we hebben het alle-
maal soms wel eens moeilijk. 
Neem eens een kijkje op   
www.kzitermee.be
Op deze website kan je terecht 
voor al je vragen rond je goed 
voelen in je vel. Je vindt er de 
juiste weg wanneer je hulp zoekt, 
voor jezelf of iemand anders.

>>>SNEL>>> Wil je opgenomen worden in de volgende editie van ‘onze sport-
mogelijkheden brochure’? Vul het formulier in voor 31 maart: www.zwevegembe/brochure-
sportmogelijkheden-zwevegem.be. Neem contact via sport@zwevegem.be of 056 76 58 00  
>>> Gratis veldbloemen voor het klimaat. Doe mee aan de actie www.zwevegem.be/zoemrijk-
zwevegem: 1.000 gratis zakjes met éénjarig bloemenmengsel goed voor 5 m² bloemenweide 
>>> Groenophaling aan huis in Zwevegem en deelgemeenten op 6, 7 en 8 april 2021, zie p 4 
en op www.zwevegem.be >>> Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe ramen? 
Bereken je winst op fluvius.benoveren.be. Je komt ook te weten of je in aanmerking komt 
voor een premie >>>Volg @cultuurinzwevegem op Facebook en op Instagram. Gebruik 
#cultuurinzwevegem of tag ons in uw berichten of die van uw vereniging >>>Heb je een 
nieuwe fiets en wil je die laten registreren, maak dan een afspraak met de lokale politie bij 
politiezone Mira, tel. 056 62 67 82. <<<

 

STATIEGELD, YES WE CAN!  

HUWELIJKS- 
JUBILEA 2021
Aan alle echtparen die dit jaar 
hun huwelijksjubileum vieren, 
van harte proficiat!
Omwille van corona kan het 
College van Burgemeester en 
Schepenen bij deze gelegen-
heid voorlopig geen persoon-
lijk bezoek bij je plannen. Van 
zodra dit weer mogelijk is, na 
corona, zal je door ons gecon-
tacteerd worden. 
Verder in dit Infopunt staan de 
namen van de jubilarissen die 
zich hebben opgegeven voor 
publicatie. Jubilarissen die niet 
vermeld zijn en dit alsnog  
wensen in het Infopunt van 
april kunnen bellen naar  
056 76 55 40 of mailen naar 
communicatie@zwevegem.be 
met de gegevens: naam jubila-
rissen en datum jubileum.

JE ZIT ER MEE… 
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DE WIJKINSPECTEUR
Zwevegem behoort tot de politiezone  
Mira. Een coördinator lokaal beheer,  
8 wijkinspecteurs, een agente en een admini- 
stratief bediende streven binnen de gemeente 
Zwevegem naar een klantvriendelijke politie 
die dicht bij de bevolking staat. Wijkwerking 
verhoogt de aanwezigheid en de bereikbaar-
heid van de wijkinspecteurs. Zij zijn jouw  
eerste contactpersoon bij de politie als  
je iets wil melden of vragen. 

OP PAD MET DE LOKALE 
POLITIE ZWEVEGEM 

TAKEN VAN DE WIJKINSPECTEUR
• Aanwezig zijn in de wijk en contact leggen 

met de inwoners. Dit verhoogt het veilig-
heidsgevoel.

• Opvangen van klachten en bekommernissen 
van de bevolking. De wijkinspecteur streeft 
naar een oplossing of verwijst door, indien 
nodig.

• Kleine sluimerende conflicten en geschillen 
opsporen en bemiddelen.

• Informatie inwinnen.
• Advies geven over wetgeving, b.v. gemeen-

schappelijke muren, snoeien van bomen en 
hagen, werking van het gerecht…

• Preventietips geven over inbraak, jeugd- 
bescherming, familierecht…

WIE IS MIJN WIJKINSPECTEUR?
Bekijk de kaart op deze pagina of zoek je straat-
naam op www.pzmira.be (rubriek:“Je wijk”).

“ Wij willen een eerste 
aanspreekpunt zijn voor 
bewoners die vragen 
hebben over veiligheid 
en leefbaarheid. ” 
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1  LOSSCHAERT :  
inspecteur Sarah Byttebier

3  CENTRUM/KNOKKE:  
inspecteur Filip De Baere

4  KAPPAERT/HEESTERT   
Inspecteur Brecht Terrijn

5  OTEGEM/HEESTERT  
       CENTRUM :    
inspecteur Kurt D’Haene

6  MOEN   
inspecteur Rebecca Haes

7  ST DENIJS/KREUPEL :  
inspecteur Malika Bentouaf

2  CENTRUM/EUROPAWIJK :   
inspecteur Delphine Vandevenne  
en inspecteur Bart Coudron
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DE WIJKINSPECTEUR
Zwevegem behoort tot de politiezone  
Mira. Een coördinator lokaal beheer,  
8 wijkinspecteurs, een agente en een admini- 
stratief bediende streven binnen de ge-
meente Zwevegem naar een klantvriende-
lijke politie die dicht bij de bevolking staat. 
Wijkwerking verhoogt de aanwezigheid en 
de bereikbaarheid van de wijkinspecteurs. 
Zij zijn jouw  
eerste contactpersoon bij de politie als  
je iets wil melden of vragen. 

TAKEN VAN DE WIJKINSPECTEUR
• Aanwezig zijn in de wijk en contact leggen 

met de inwoners. Dit verhoogt het veilig-
heidsgevoel.

• Opvangen van klachten en bekommernissen 
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schappelijke muren, snoeien van bomen en 
hagen, werking van het gerecht…
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WIE IS MIJN WIJKINSPECTEUR?
Bekijk de kaart op deze pagina of zoek je 
straatnaam op www.pzmira.be (rubriek:“Je 
wijk”).

VERANTWOORDELIJK VOOR  
ALLE LOKALE POSTEN  

Openingsuren
Het kantoor van de wijkinspecteurs lokale 
politie Zwevegem is open op afspraak, van 
maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 12 u.;  
op dinsdag, ook van 16.30 u. tot 19 u.  
en op zaterdag, van 9 u. tot 11 u.

VOOR DRINGENDE POLITIEHULP : 
BEL STEEDS 101 !
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CAMPAGNE  
FIETSVEILIGHEID
Vanaf 22 maart geeft VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) het startschot van een grote 
fietsveiligheidscampagne. 186 gemeenten 
tekenden in en Zwevegem doet mee.
We brengen verschillende boodschappen 
in het straatbeeld. En binnenkort zal je op 
een aantal plaatsen en kruispunten borden 
opmerken met een geheugensteuntje voor 
veilig fietsverkeer. 

FIETSZONE  
IN ZWEVEGEM
In maart starten we met de de aanleg van 
de fietszone over het volledige centrum 
van Zwevegem, waarbij alle schoolomge-
vingen verbonden worden. Vanaf dan zal 
deze fietszone voor het verkeer een wij- 
ziging betekenen van verkeersvormen. Je 
vindt een actuele stand van zaken steeds  
op www.zwevegem.be/verkeerenmobiliteit. 

Wat is een fietsstraat?
“Een fietsstraat kan je herkennen aan de 
rode toegangspoort op het wegdek en een 
groot fietspictogram op de grond. Het begin 
en het einde wordt aangeduid met een ver-
keersbord F111 of F113.” 
Je mag met de auto een fietsstraat in-
rijden, maar je mag er niet sneller rijden 
dan 30 km/u. In een fietsstraat mag je met 
de auto of andere motorvoertuigen nooit  
fietsers inhalen. 
Fietsers moeten zich in een fietsstraat uiter-
aard ook aan de regels houden. Ze mogen 
de hele breedte van de rijbaan gebruiken 
indien deze enkel is opengesteld in hun rij-
richting. Is de rijbaan opengesteld in beide 
richtingen, dan mag men de helft van de 
breedte langs de rechterzijde innemen. “

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt chau
eur
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt fietser
dat je voorrang 
verleent.

Bedankt snelle 
fietser dat je 
vertraagt.
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DE SPORTDIENST  
HELPT JE OP WEG…..

De allereerste keer sporten kan al eens een uitda-
ging zijn. Gelukkig is er maar één allereerste keer. 
Geloof ons: de tweede keer wordt het alleen 
maar beter. En de derde keer al helemaal. Deze 
boodschap willen we delen met iedereen die be-
gint te sporten of er een tijdje uit is geweest. Het 
doel? Jou in beweging zetten. Want van sporten 
krijg je heel veel terug.
De sportdienst zet je op weg. Bekijk ons aanbod 
op www.zwevegem.be/goede-voornemens. Vind 
onze Facebookpagina ‘Sportdienst Zwevegem’ 
leuk en ontdek daar onze tips voor beginnende 
sporters. Sportdienst: sport@zwevegem.be of  
056 76 58 00 voor meer informatie over het 
sportaanbod in 2021.

Je kan je gratis lid maken van de Stravaclub 
‘Sportieflex Zwevegem’. De manier om in corona- 
tijden in contact te komen met andere wande-
laars, fietsers en lopers uit de gemeente. Meer 
info over hoe je lid kan worden: Sportieflex – de 
weg naar duurzaam sporten: 
https://www.zwevegem.be/sportieflex-de-weg-
naar-duurzaam-sporten.

SPEELSTRATEN  
VOOR BUITENSPEELDAG
 
Woensdag 21 april 2021 is het Buitenspeel-
dag. Geen spelconsoles, tablets en TV.  
Er wordt die dag lekker buiten gespeeld. 
Nickelodeon, Ketnet en VTMKZOOM zen-  
den trouwens niet uit die dag. 

Wil jij samen met je buren een feeste-
lijke spelnamiddag in de buurt of in je 
straat? 
Dien je aanvraag in voor 5 maart 2021 via 
www.zwevegem.be/maak-van-jouw-straat-
een-speelstraat. 
Organisatoren van de speelstraat krijgen 
een speelpakket ter beschikking. De eer-
ste 5 aanvragen krijgen bovendien een 
gratis springkasteel in de straat. Waar op 
de Buitenspeeldag speelstraten worden 
voorzien, staat op www.zwevegem.be

GOEDE  
VOORNEMENS
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> UIT DE RAAD 

14 DECEMBER 2020  
DE RAAD KEURDE GOED:
• Gemeentebelastingen en -retributies 2021 

Zie www.zwevegem.be/belastingsreglementen
• Kappaertsite – mandaat en samenwerkings- 

protocol met Vlaamse Bouwmeester Zie p. 25

25 JANUARI 2021  
Staande de zitting werd toelichting gegeven  
aan de raadsleden over het vaccinatiecentrum 
Zwevegem. 

DE RAAD KEURDE GOED:
• Investeringstoelage aan de club voor vernieu-

wing verlichting outdoor tennisvelden. 
• Restauratiewerken Klockemolen, Zwevegem. 

Met de nieuwe regeling van Agentschap  
Onroerend Erfgoed kan het restauratiedossier  
ingediend worden voor een maximaal bedrag 
van 250.000 euro i.p.v. jaarlijks 25.000 euro.  
Van die 250.000 euro kunnen we 60% subsidies 
krijgen. Binnen de vijf jaar kunnen we een tweede 
dossier indienen voor hetzelfde bedrag.

22 FEBRUARI 2021
Op de agenda van de raad o.a.:

• Renovatie fietspaden
• Huurovereenkomst Beerbosproject  

Brucqstraat (St. D)
• Terrassenreglement

GEMEENTE- EN  
OCMW-RAAD  

Volledige agenda,  
verslag en toelichting:  

www.zwevegem.be/ 
gemeenteraadocmw-raad.

De raad kan je online  
volgen via  

http://web-zwevegem. 
streamovations.be/.

Volgende raden: 22 maart  
en 27 april 2021.

Vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2022 neemt Dirk Desmet zijn mandaat op als lid van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Hij volgt hiermee Marleen Soens op. 
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 > BIJZONDERE FIGUREN  

SPORTKAMPIOENEN  
VAN ZWEVEGEM
Op de foto: Dirk Deldaele (vz sportraad) en Roos Baert: deskundige sport met pensioen
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> BIJZONDERE FIGUREN  

Dirk Deldaele is voorzitter van de spor-
traad en coördineert al jarenlang de huldi-
ging van de sportverdienstelijken. Hij doet 
dit samen met de de deskundige sport. 

Dirk, vol enthousiasme licht je jaarlijks de 
kandidaturen toe. De huldiging gaat in 2021 
voor de allereerste keer niet door. 
“Een heel spijtige zaak… zeker voor de vele  
atleten die om te kunnen schitteren op sportief 
vlak opnieuw het beste van zichzelf hebben ge-
geven. De coronapandemie heeft een impact op 
iedereen in de samenleving, ook op de jonge 
beginnende atleet, de internationale atleet, de 
recreant en de G-sporter. 

Het is nog niet toegelaten, maar zeker ook niet 
aangewezen veel mensen bijeen te brengen. En 
een normale kampioenenviering begin maart zou 
het toch niet geweest zijn. Uit een rondvraag bij 
de clubs binnen de Sportraad bleek dat 2020 op 
competitievlak geen normaal jaar was. Bij som-
mige sporten konden de provinciale kampioen-
schappen plaatsvinden, maar niet de Belgische. 
Bij andere was het net omgekeerd. Veel internati-
onale wedstrijden en kampioenschappen gingen 
niet door. Met zo’n verstoord competitieland-
schap zou niet iedereen een gelijke kans hebben 
gekregen om sportman, sportvrouw, sportteam, 
jeugdsporter, recreatiesporter of G-sporter van 
het jaar te worden.

Het ging sowieso een bijzondere kampioenen-
viering zijn dit jaar, althans achter de schermen. 
Roos Baert, deskundige sport en net op pensioen, 
was al jaren de draaischijf achter deze viering. 
Roos, alle sportkampioenen van bij ons hebben 
dankzij jouw professionele bijdrage kunnen glun-
deren op het podium. Bedankt Roos!”

Ondanks de moeilijke trainingssituaties en 
met een bijna volledig ontbrekend wedstrijd-
ritme konden enkele atleten in het najaar 
2020 toch mooie resultaten behalen. Zullen zij 
op de één of andere manier in de bloemetjes 
worden gezet?  
“Het was mooi om vast te stellen hoe sommige 
Zwevegemse clubs en hun trainers, ondanks alle 
coronabeperkingen, hun atleten wisten te mo-
tiveren en hen (van op afstand) konden begelei-

den in alternatieve trainingsvormen. En natuurlijk 
een dikke proficiat aan alle atleten die hebben 
doorgezet en toch nog schitterende resultaten 
hebben behaald.  
Maak het maar mee… Je laatste jaar als junior,  
je grote kans om in de jeugdcategorieën te  
schitteren, nationaal en/of internationaal. En dan 
die corona. Alles op de helling, die onzekerheid, 
die moeilijke omstandigheden om te trainen … 
en het dan toch nog doen. Chapeau! Wat een 
veerkracht en doorzettingsvermogen. Of… het 
juist niet meer mogen doen en die droomkam- 
pioenschappen niet mogen meemaken. Echt een 
domper op jarenlang werk en toeleven ernaar. 

Voor de huldiging 2022 zal men zowel het palma-
res 2021 als 2020 kunnen indienen. 2020 willen 
we misschien wel allemaal graag snel vergeten, 
maar als lokaal bestuur willen we de prestaties 
die onze atleten en de clubs in 2020 leverden ze-
ker niet vergeten!”

We hopen dat het volgend sportjaar (2021 – 
nvdr) terug een normaal jaar mag worden voor 
sporters in het algemeen en voor de vele at-
leten in het bijzonder. Wat heeft de sportraad 
of de sportdienst kunnen betekenen voor de 
sportlui en wat hebben jullie nog in petto?   
Het beperkte spaarpotje van veel clubs ver-
dween in het voorbije jaar als sneeuw voor de 
zon. Gelukkig was er ondersteuning van het lo-
kaal bestuur, zoals het kwijtschelden van de huur-
gelden voor sportinfrastructuur, het bevriezen van 
de basistoelage van de clubs, het ter beschikking 
stellen van corona-materiaal, een tussenkomst in 
de gemaakte kosten bij afgelaste activiteiten of 
corona-gerelateerde aankopen, het creëren van 
buitensportmogelijkheden en het inzetten van 
alternatieve indoorlocaties met grotere capaci-
teit. Daarnaast probeert de sportdienst ook een  
luisterend oor te zijn en bezorgt de clubs alle  
relevante informatie. Van zodra de moeilijke  
periode achter de rug is, zal de relance nog veel 
aandacht en inspanningen vergen. We zullen 
vanuit het lokaal bestuur, de sportdienst en de 
sportraad zeker proberen bij te dragen.”

Op naar een schitterende  
kampioenenviering 2022!
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Erfgoedweekend 

“DE NACHT”
23-24-25 april 2021
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WIJ DOEN DE NACHT! 
TENTOONSTELLING OVER  
EN IN LA FLANDRE
Dienst Vrije tijd Zwevegem  
i.s.m. Sobeka Fotoclub
Dat de huidige site OC De Brug vroeger 
de textielfabriek La Flandre was, weten nog 
weinigen. Nochtans was in 1910 La Flandre 
één van de grootste fabrieken van Zweve-
gem. De stichter Jan Raes leverde een 
belangrijke bijdrage aan de industrialise-
ring van Zwevegem en zorgde voor een 
stuk welvaart bij onze (over)grootouders.

BENIEUWD NAAR HET  
VERHAAL VAN LA FLANDRE? 
Bezoek de tentoonstelling in OC De Brug. 
Met als erfgoedthema ‘De nacht’ werpen we 
een licht op de nachtwerkers van vroeger.  
Naast de fabrieksarbeiders van La Fland-
re denken we ook aan de bakkers en de 
zorgkundigen. Wist je dat we in Zwevegem 
een moederhuis hadden? En dat de bakkers 
met de bakfiets het brood rondbrachten? 

Verhalen en foto’s over deze beroepen 
van de nacht kan je ontdekken op zondag  
25 april van 14 tot 18 uur. De tentoonstel-
ling is gratis en je kan ook deelnemen aan 
heel wat workshops en activiteiten. 
Eén van de verhalen die aan bod komt, is 
dat van Magdalena Careelman die in de 
Zwevegemse weverij La Flandre tewerk-
gesteld was. In 2008 deelde ze haar ver-
haal aan haar kleinzoon Jan Vandeburie. 
Ondertussen is mevrouw Careelman over-
leden, maar beleef je haar stukje geschie-
denis op de tentoonstelling. Hierbij alvast 
een voorsmaakje.
Magdalena Careelman werkte van 1938 
tot 1942 in de weverij. Ze was nog maar 16 
jaar toen ze er begon te werken. Ze schil-
derde en tekende in het atelier modellen 
voor tafellakens en servetten die hoofdza-
kelijk voor de export naar de VS bestemd 
waren. Het waren lange werkdagen van 
meer dan 9 uur en ook op zaterdagvoor-
middag werd er nog gewerkt. Daartegen-
over stond een voor die tijd goed loon, in 
vele andere bedrijven moesten de arbei-
ders het met minder doen. Van dat loon 
zag Magdalena zelf geen cent. Kindergeld 
bestond nog niet en werkende kinderen 
moesten hun geld thuis afgeven als aanvul- 
ling op het gezinsinkomen.
Dit en nog veel meer boeiende verhalen 
en sprekende foto’s vind je op de tentoon- 
stelling tijdens het erfgoedweekend!

VERDER OP HET  
PROGRAMMA:
• Nachtspel voor de Zwevegemse 
jeugdbewegingen in Banhoutbos

• Voorstelling van de gloednieuwe 
Transfo-luisterwandeling tijdens een 
nocturne, over leven en werken in de 
elektriciteitscentrale

Alle info op  
www.zwevegem.be/erfgoedweekend

Magdalena Careelman, 2de van links
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Deze maand is een belangrijke fase in de restau-
ratie van Transfo gestart. Wees dus extra voor-
zichtig op de site, kijk uit voor werfverkeer en 
blijf weg van de werfzones !
De gevels van het mekaniekersgebouw worden 
gerestaureerd en de ramen vernieuwd. Verder 
bouwt aannemer THV Monument Verhofsté de 
koker van het Jaagpad doorheen het Ketelhuis 
naar de machinezaal. 
Er komt ook een nieuwe trap die de toegang tot 
de machinezaal cachet zal geven. De machine- 
zaal vormt voor vele trouwlustigen het ideale 
decor. Deze trap levert een mooie upgrade aan 
deze exclusieve feestzaal. 
Ten slotte vorderen de werken aan het nieuw 
Transfogebouw snel. Nog voor de zomer zal  
aannemer Meuleman dit project opleveren en 
kunnen bedrijfsleiders er hun bedrijf onderbren-
gen. 

Meer info ? 
Mail naar welkom@transfozwevegem.be.  
Of schrijf je in op de nieuwsbrief  
www.transfozwevegem.be/transfo-nieuwsbrief 

c f i

Met stip te noteren!  
Erfgoedweekend komt eraan op 24 en 25 
april, thema: “De Nacht”, zie p.14 

transfozwevegem.be

waar ondernemers  vonken schieten

©
 L

ei
ed

al

Transfo_Adv_infoblad_Zwevegem.indd   2Transfo_Adv_infoblad_Zwevegem.indd   2 20/01/2021   19:0620/01/2021   19:06BELANGRIJKE FASE  
RESTAURATIE TRANSFO
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Kunstacademie Zwevegem 
“Olifanten kunnen vliegen en  
bomen kunnen een wandeling 
maken in het zwembad.”
Als we aan Tine en Barbara vragen welke woor-
den spontaan bij hen opkomen als ze aan het 
kunstkuurproject denken, zeggen ze (bijna in 
koor): samenwerking, creatief, boeiend, leerrijk 
(voor beide scholen), anders (dag en nacht ver-

Een kuur nemen, krijgen en geven 
in kunst. Dat kan alleen maar verrij-
kend zijn. Dat denken drie scholen 
uit Zwevegem. We nemen jullie 
mee in de enthousiaste en straffe 
verhalen van de leerkrachten die dit 
project dragen. 

Kunst en cultuur  
versterken  
binnen je school

 > STRAFFE VERHALEN
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schil), verrijkend (ook voor de leerkrachten), con-
fronterend.

Barbara: “Ik ben woordleerkracht aan de Kunst-
academie en trek sinds begin september weke-
lijks naar de Vrije Centrumschool. Een heel jaar 
lang mag ik lesgeven in derde kleuter, eerste en 
tweede leerjaar. Ik geef er drama en spreken.”

Tine: “Ik ben leerkracht muziek aan de Kunstaca-
demie en kom nu ook elke week in de Klim-op.”

Barbara: “Kunstkuur is een uitwisselingsproject 
muzische vorming. Vanuit onze expertise probe-
ren wij een meerwaarde te bieden in het dagon-
derwijs. Zo koppel ik mijn eigen kunstdoelen aan 
de leerdoelen van de dagschool. Ik werk drama-
lessen uit die aansluiten bij de lesthema’s van de 
dagschool en heb hierbij oog voor verbreding: 
kan de leerkracht van de dagschool hier later nog 
mee aan de slag? Kan de leerkracht zich in mijn 
lessen integreren?”

Tine: “Het is echt een win-winsituatie. Mijn col-
lega van de Klim-op krijgt een nieuwe kijk op 
hoe muziek in de les kan worden aangereikt en 
ondertussen krijg ik de kans om te werken met 
leerlingen in het buitengewoon onderwijs.”

Barbara: “Het zorgkader en de zorgexpertise 
van de Klim-op en van de Vrije Centrumschool is 
groot en veelzijdig. Voor ons een gigantische uit-
daging om hierin mee te functioneren. We leren 
enorm veel.”

Tine: “Er is natuurlijk een groot verschil tussen  
wat we in de Kunstacademie en wat we in de 
dagschool aanbieden. In de kunstacademie 
gaan we ook op zoek naar verdieping en is 
techniek belangrijker. In de dagscholen zijn we 
‘muzisch’ bezig. Focus ligt op ontdekken, expe-
rimenteren en spelen. Wat absoluut niet wil zeg-
gen dat we zomaar wat doen. Vorige week heb 
ik in de les een ritmisch kwartet opgebouwd 
met de leerlingen. De leerlingen waren super 
enthousiast. Ik geef toe: het was hier en daar 
een beetje chaotisch en alles liep wat door el-
kaar, maar dat mag, dat kan.”

Barbara: “Een van de belangrijkste zaken is 
inderdaad onze aanpak. Ons vak is creatief. 
Wij bouwen dan ook onze lessen op in een 
structuur waarin creativiteit alle kansen krijgt. 
Kinderen moeten een vorm van vrijheid krijgen 
en voelen om creatief te kunnen zijn. Onze lessen 

zien er misschien alleen maar heel plezant uit, 
maar we weten heel goed wat we doen, waarom 
we het doen, hoe we het doen en wat we willen 
bereiken. Wij zijn experts in het creëren van ge-
structureerde chaos, al zeggen we het zelf.”

Tine: “Ja, en combineer dat met de liefde voor 
ons vak en het is feest! Tegelijk is het overleg met 
de leerkrachten van de dagschool enorm verrij-
kend. Altijd weer opnieuw is het een zoektocht: 
hoe ver kunnen we gaan? Zal deze oefening aan-
slaan?” 

Barbara: “Als je de leerlingen vrijheid geeft en 
loslaat sta je vaak versteld van wat ze allemaal 
doen, beleven, verzinnen en kunnen. Ik heb twee 
slagzinnen die ik vaak herhaal in mijn les: ‘alles 
wat je doet is goed, alleen niets doen is niet 
goed’ en ‘olifanten kunnen vliegen en bomen 
kunnen een wandeling maken in het zwembad’. 
In deze context laat ik de leerlingen op een vei-
lige manier experimenteren en hun grenzen ver-
leggen.” 

Tine: “Het doet enorm deugd als ik in de Klim-
op aankom en als ik de leerlingen zie opspringen 
van blijdschap. Heerlijk om zo een les te mogen 
starten.”

Barbara: “Heerlijk is echt wel het juiste woord. 
Heerlijk om op zo’n open en constructieve manier 
te mogen samenwerken met het dagonderwijs.  
Elkaar te leren kennen en elkaar te mogen ver-
sterken.
De kunstkuur duurt gelukkig drie jaar en hopelijk 
kunnen we daarna nieuwe projecten opstarten.”

Tine: “Met andere scholen of met dezelfde. 
Kunst brengt samen en verrijkt. Dat mogen wij 
elke week weer ervaren. Gelukzakken, dat zijn 
we.”

“Als je de leerlingen 
vrijheid geeft en 
loslaat sta je vaak 
versteld van wat ze 
allemaal doen”

 > STRAFFE VERHALEN
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We hadden een covid-veilig gesprek met Ine van 
de Vrije centrumschool en Gudrun en Luna van 
de Klim-op. 

Luna: “In de eerste plaats leren wij van Tine hoe 
je muziek kunt aanleren. We zien hoe iemand 
met een professionele opleiding dat doet. Tine 
van haar kant leert werken met kinderen in het 
buitengewoon onderwijs. Ze leert onze aanpak 
kennen: hoe moet je reageren en hoe moet je je 
voorbereiden?”

Gudrun: “In mijn klas zitten kinderen met speci-
fieke onderwijsbehoeften. Ik sta daar soms niet 
meer bij stil. Het is dan ook interessant om eens 
te zien hoe een buitenstaander met mijn leerlin-
gen omgaat. Het is ook leerrijk voor mij om Tine 
daarin te begeleiden.”

Luna: “Ik vind het heerlijk om mijn leerlingen mu-
zikaal bezig te zien. We blijven in de klas tijdens 
het uurtje kunstkuur.”

Ine: “Inderdaad. We leren zoveel door te kijken. 
In de drama- en spreeklessen zie ik de leerlingen 
vaak grenzen verleggen en openbloeien. Steeds 
weer die stralende oogjes. Zo kwam een heel 
matuur kind op de proppen met een gedachte 
die ze anders nooit zou durven uiten. En de jon-
gens durven echt kiezen voor de prinsessenkant 
en moeten niet per se een ridder zijn.”

Gudrun: “Ik zou ook graag een drama-kunstkuur 
in mijn klas laten doorgaan. Zou dat lukken voor 
volgend semester?”

Ine: “Het is inderdaad een aanrader. En we kij-
ken natuurlijk niet alleen naar de leerlingen maar 
ook naar de leerkracht:  haar aanpak, haar lesop-
bouw. Ze prikkelt voortdurend met out-of-the-
box werkvormen en lesinhouden. En toch blijft 
de les didactisch goed.”

Gudrun: “Ik ben zelf ook muzikaal en vind het 
tof als ik ook een stuk van de les mag geven. 
Co-teaching noemen ze dat dan hé. Ik word hier-
bij door Tine gesteund en krijg feedback.”

Ine: “Ja, het is echt een uitwisseling van exper-
tise. Bij de opstart van het project waren zowel 
Barbara als ikzelf een beetje bang: hoe zou het 
lopen? Het fijne was dat we dat samen konden 
delen.”

Gudrun: “Ja, en nu is het elke les weer genieten. 
Die kunstkuur mag eeuwig blijven duren.”

“In de drama- en 
spreeklessen zie ik 
de leerlingen vaak 
grenzen verleggen 
en openbloeien.”

De Klim-op en de Vrije Centrumschool Zwevegem 
“Leren door gewoon naar elkaar en onze leerlingen te kijken”
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HUGUETTE, 
inwoner van Blyhove 1.

“Mijn moeder woonde in een flatje in 
Blyhove. In 2017, op m’n 69ste verhuisde 
ik ook naar daar. Ik was alleen en mijn huis 
was veel te groot. 
Ik had het altijd in gedachten om naar een 
flatje te komen. Ik koos voor een assisten-
tiewoning in Blyhove 1 omdat alles dicht-
bij is.  Die luxe zou ik niet meer kunnen 
missen. Je kan gemakkelijk gebruik ma-
ken van de diensten van het woonzorg-
centrum zoals de cafetaria, het restaurant 
en de kapper, zonder dat je hiervoor naar 
buiten moet. Hier in de flats hoef je nooit 
alleen te zijn. Als je wil kan je eens samen 
in de gemeenschappelijke ruimte zitten of 
eens buiten op het terras een babbeltje 
slaan met andere bewoners. Ik doe wat ik 
wil en wanneer ik dat wil en ik kan deelne-
men aan activiteiten. Als bezige bij ga ik 
graag wandelen en ik ga ook graag eens 
op reis. Ik heb hier mijn volledige vrijheid 
en zelfstandigheid!”

Interesse in een assistentiewoning  
De Courbe, Blyhove 1 of 2?
Heb je interesse of wens je meer infor-
matie over onze assistentiewoningen? 
Voorlopig hebben wij meerdere flats vrij 
in onze verschillende residenties. Je kan 
contact opnemen met de woonassistente 
Josefien Willem via 056 28 53 69 of via 
mail: josefien.willem@ocmw.zwevegem.be
Blyhove 1: Otegemstraat 77
Blyhove 2: Sint-Amandstraat 4, bus 2
De Courbe: Pioniersplein 13

  > ONTMOET
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27/02 – 7/03
Zwevegem draagt een warm 
hart toe aan alle vrijwilligers. 
Ben je zelf vrijwilliger of wil je 
een vrijwilliger bedanken? In 
het midden van dit Infopunt 
vind je een affiche die je kan 
uithangen.
www.vrijwilligersweek.be

ONDERHOUD  
VAN OPENBARE 
GAZONS DOOR 
PARTICULIEREN
Wil jij ook in 2021 je steentje 
bijdragen in het onderhoud van 
gemeentelijke gazons, voor of 
naast jouw woning? Schrijf je dan 
in voor 31 maart 2021, zo krijg je 
dit jaar nog je vergoeding.
Als je aanvraag is goedgekeurd, 
krijg je Zwevegemse bonz die je 
kan gebruiken bij Zwevegemse 
handelaars. Ben je al ingeschre-
ven voor dit onderhoud, dan 
hoef je niets te doen.
Inschrijvingen: 
Gemeentebestuur Zwevegem, 
dienst Groen & Wegen,  
Blokkestraat 29 bus 1,  
8550 Zwevegem
Info:
www.zwevegem.be,  
tel 056 76 55 67

ZOMERUUR  
RECYCLAGEPARK
Recyclagepark Imog in  
Zwevegem-Knokke:  
0800 99 827
Vanaf 1 maart 2021 gelden  
volgende openingsuren op het 
recyclagepark: dinsdag t.e.m. 
vrijdag open van 14 tot 19 uur en 
op zaterdag van 9 tot 16 uur.

VERVANGDAG  
WEKELIJKSE 
HUISVUIL- 
OPHALING

De ophaling van het huisvuil in 
Heestert, Moen en Otegem zal 
gebeuren op zaterdag 3 april,  
in plaats van maandag 5 april.

OPROEP  
FOTOGENIEKE 
PLEKJES
Het Zwevegemse landschap 
straalde de jongste maanden 
meer dan ooit dankzij de 
vele wandelaars en fietsers. 

Naast de bekende aan-
trekkelijke landschappen 
en bezienswaardigheden, 
ontdekte je misschien zelf 
een onbekend of verborgen 
plekje? Plaatsen met een 
verhaal of van onverwachte 
schoonheid… Omdat deze 
ook voor anderen interes-
sant kunnen zijn, willen we 
ze graag in kaart brengen. 
Ken je zo’n locatie, laat het 
ons dan weten zodat we ze 
kunnen delen.
Stuur een foto of uitleg  
over de mooie plaats naar 
toerisme@zwevegem.be  
en ontdek ze binnenkort  
op www.zwevegem.be/ 
bezienswaardigheden.
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Voor de vakantiewerking zoekt de jeugddienst enthousiaste 
jongeren vanaf 15 jaar. Scan de QR code en nodig je  
vrienden uit. Interesse? Registreer je via www.zwevegem.be/
animator en ontvang de link voor het online infomoment op 
17 maart, om 19 u. 

Volg je ons al op Instagram: @jeugddienstzwevegem

JONGERENPRIJS  
INDUSTRIEEL ERFGOED

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 
(VVIA) is het platform voor vrijwilligers en vrijwilligers- 
verenigingen die zich inzetten voor de studie, het behoud 
en de ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed. In 
2021 zal VVIA voor het eerst een prijs uitreiken voor pro-
jecten industrieel en technisch erfgoed, gerealiseerd door 
jongeren (individueel, schoolverband, jeugdorganisatie, 
jeugdclub...). Twee categorieën jongeren kunnen deelne-
men: van 15 tot 18 jaar (tot en met het laatste jaar van het 
middelbaar onderwijs) en jongeren ouder dan 18 jaar en 
tot 25 jaar.

De inzendingen en dossiers moeten VVIA uiterlijk op  
30 april 2021 bereiken. Er wordt per categorie een prijs 
van 500 euro toegekend. De prijzen worden in de loop van 
oktober 2021 uitgereikt. Meer info: industrieelerfgoed.be/
content/vvia-jongerenprijs-industrieel-erfgoed-vlaanderen.

WORD ANIMATOR

Voor de sportdagen voor  
mensen met een beperking zoekt 
Onbeperkt Wild medewerkers en 
vrijwilligers. Op 18 mei in Transfo 
Zwevegem (voor jongeren) en op 
18 ( voor kinderen) en 19 mei  
(voor volwassenen) in De Gavers 
Harelbeke.
Interesse?  
Neem contact met de  
sportdienst, sport@zwevegem.be,  
of 056 76 58 00.

Earth Hour is een moment waar-
op overal in de wereld aandacht 
wordt gevraagd voor de klimaat-
crisis. Op zaterdag 27 maart, de 
avond voor de zomertijd ingaat, 
roepen we op om tussen 20.30 u. 
en 21.30 u. het licht te doven en 
het gebruik van elektrische appa-
raten te vermijden. De gemeente 
Zwevegem doet mee en dooft die 
dag voor een uur de openbare 
verlichting.
We besparen energie en we laten 
de wereld zien dat de natuur en 
het klimaat onze blijvende aan-
dacht verdienen en dat we een 
positief verschil kunnen maken. 

ONBEPERKT 
WILD ZOEKT 
VRIJWILLIGERS

EARTH HOUR
OPENBARE VERLICHTING 
DOOFT EEN UURTJE
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VAKANTIE- 
WERKING 
Er is vakantiewerking tijdens  
de 1ste en de 2de week van de paas-
vakantie, enkel niet op paasmaandag 
5 april.

VAKANTIEWERKING DE BRUG & 
PETOETER
In de eerste week schuilen we onder 
de sprookjesboom. We laten ons 
onderdompelen in de wondere wereld 
van de sprookjes. We maken kennis 
met prinsen, prinsessen, kabouters en 
reuzen. Van knibbel knabbelknuisje tot 
spiegeltje aan de wand, verkennen we 
het hele sprookjesland! 
In de tweede week loopt alles op 
wieltjes. Fietsjes, steps en go-carts: we 
testen het allemaal uit! We houden een 
wieltjesrace: wie haalt er als eerste de 
eindmeet? We bouwen onze eigen auto 
en knutselen versiering voor onze fiets 
of step en nog veel meer! Spring je ook 
op onze bus en reis je mee? 

KAMPEN AANBOD
Ook in de paasvakantie staan er heel 
wat kampen op het programma.  
Bekijk snel onze brochure via website  
of Facebook en ontdek het volledige 
aanbod voor 2021: Folder vrijetijds- 
aanbod in het voorjaar en kampen  
2021 | Zwevegem

INSCHRIJVEN?
Vooraf inschrijven is voor alle vakantie- 
activiteiten verplicht, via deze link:  
https://webshopzwevegem.recreatex.be. 

De inschrijvingen zijn al gestart!

DAAR IS DE 
PAASVAKANTIE!
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De Kappaertsite wordt in de toekomst een 
creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus. In 
een nieuw gedeelte, en in de gerenoveerde 
gebouwen van de huidige Klim-Op, zullen de 
Klim-Op, de Kunstacademie en de vakantie-
werking er vanaf de zomer van 2024 hun in-
trek kunnen nemen. De nieuwe campus is een 
ambitieus project, waarbij het over méér dan 
een gebouw gaat. De drie partners gaan in 
wisselwerking met mekaar en met de buurt. 
Kinderen en jongeren staan centraal. 

Open Oproep van de Vlaamse  
Bouwmeester
Zwevegem kiest ervoor om te werken met de 
Open Oproep. Dit is een procedure waarbij we 
een beroep kunnen doen op de expertise van de 
Vlaamse Bouwmeester en zijn ervaren team, en 
waarbij niet één maar meerdere ontwerpteams 
aan de slag gaan. 

Naast de invulling van de ruimtelijke behoeften 
helpen zij de gemeente om ook de maatschap-
pelijke ambities te realiseren. 
De Open Oproep is een soort wedstrijd. Ontwer-
pers kunnen nu hun kandidatuur bekendmaken. 
In maart zal een jury, samen met de Vlaamse 
Bouwmeester, drie ontwerpteams selecteren die 
een ontwerp voor de campus mogen ontwikke-
len. Eind april krijgen deze ontwerpers een uit-
gebreide toelichting over de huidige site: onze 
ambities, het gewenste bouwprogramma, de be-
zorgdheden en inspirerende voorbeelden. 
Begin september krijgen we drie verschillende 
ontwerpen te zien. Daaruit zal de jury, bestaande 
uit medewerkers, mandatarissen, externe advi-
seurs en de Vlaamse Bouwmeester, het ontwerp 
kiezen dat het best aansluit bij de noden en wen-

sen van onze gemeente. Na goedkeuring door 
de gemeenteraad, zal het winnend ontwerp nog 
verder verfijnd worden.  

Participatietraject 1-21 maart
Van 1 tot 21 maart loopt een participatietraject 
voor iedereen die zich verbonden voelt met de 
Kappaertsite: omwonenden, leerlingen, deel-
nemers vakantiewerking, ouders, jongeren, per-
soneelsleden, maatschappelijk geëngageerde 
inwoners,… 
Van 1 maart tot 21 maart staat in het Gemeente- 
punt een infomarkt over het project Kappaert- 
site. Heb je aanvullingen of ideeën? Dan kan je 
dit ter plaatse doen via een ideeënbus, of via de 
website. Wens je bijkomende toelichting door 
een medewerker, dan kan je hier een afspraak 
voor maken.  

Op maandag 22 maart om 15 u. en dinsdag 23 
maart om 19 u. organiseren we ook een digitaal 
infomoment. Om met de online groep in dia-
loog te kunnen gaan, beperken we het aantal 
deelnemers per sessie. Vooraf inschrijven is daar-
om nodig. Mail naar participatie@zwevegem.be 
of bel naar 056 76 55 53.
Aanvullingen en ideeën die uit het participatie-
traject komen, kunnen nog toegevoegd worden 
aan de projectdefinitie en gaan dus mee naar de 
ontwerpteams. 
We hopen samen van deze campus een mooi 
verhaal te maken.

Volg updates en nieuws over de  
Kappaertsite op  
www.zwevegem.be/kappaertsite

KAPPAERTSITE   



De inwoners van Zwevegem, Avelgem en 
Spiere-Helkijn kunnen voor hun vaccin tegen 
COVID-19 terecht in het vaccinatiecentrum 
Sint-Pauluszaal in Italiëlaan 6 in Zwevegem.  
De eerste vaccins worden vanaf 22 februari  
gegeven aan de eerstelijnsgezondheidsmede- 
werkers (huisartsen, thuisverpleegkundigen, 
verzorgenden…). Daarna krijgen 29.000 in-
woners de kans om zich te laten vaccineren, 
te beginnen met de +65- jarigen en de risico- 
patiënten (groepen), volgens de vaccinstrate-
gie. Later start de vaccinatiecampagne voor 
de brede bevolking. De timing is uiteraard  
onder voorbehoud van de beschikbaarheid 
van de vaccins. 

De drie gemeentes Zwevegem, Avelgem en 
Spiere-Helkijn werken nauw samen om ervoor 
te zorgen dat alle inwoners zich vlot en corona-
proof kunnen laten inenten tegen COVID-19. 
We volgen strikt alle richtlijnen van het federale 
draaiboek. We organiseren vervoer voor minder 
mobiele mensen en alle drie de gemeentes in-
stalleren een call center waar je met je vragen 
terecht kan. 

BEREIKBAAR  
VACCINATIECENTRUM
Het vaccinatiecentrum is gemakkelijk te bereiken; 
er is op verschillende plaatsen bewegwijzering 
aangebracht en er zijn voldoende parkeerplaat-
sen en fietsstallingen. 
In het vaccinatiecentrum zijn alle stappen uitge-
stippeld en begeleidt een steward je waar nodig. 
Er zijn rolstoelen beschikbaar, zodat ook mensen 
die niet goed te been zijn, vlot kunnen binnen 
komen. 

VACCINEREN OP AFSPRAAK 
Wanneer ben ik aan de beurt?

Het vaccineren zal op afspraak gebeuren.  

26

VACCINATIECENTRUM  
IN SINT-PAULUSZAAL ZWEVEGEM
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Vanaf 18 jaar krijgt iedereen via brief, sms of 
mail van de overheid een uitnodiging met 
daarop een code, datum en uur. Je moet 
die afspraak bevestigen, verplaatsen of wei-
geren. Het vaccinatiecentrum zal open zijn, 
in 3 shiften, en maximaal van 8 u. tot 21 u.,  
afhankelijk van de vaccins. Vergeet je iden-
titeitskaart en je uitnodiging niet mee te  
brengen!

CALL CENTER: 056 76 55 55
mailen naar vaccinatie@zwevegem.be 

EXTRA INFO
Volg updates op onze website: 
www.zwevegem.be/coronavirus
Algemeen: www.info-coronavirus.be
Waarom vaccineren?: www.laatjevaccineren.be

WE DANKEN JE OM VERDER  
DE MAATREGELEN STRIKT  
OP TE VOLGEN

Het is duidelijk dat de komst van de 
vaccins een positief vooruitzicht geeft 
op de toekomst. Toch kunnen we niet 
genoeg herhalen hoe belangrijk het is 
om de coronaregels te blijven volgen. 

Hou afstand  

Draag steeds je 
mondmasker op 
drukke plaatsen

Was je handen 
regelmatig

Beperk  
je contacten

In december kon je meedoen aan de 
wedstrijden “Zwevegem verlicht”, 
luisterwandeling “Op stap met heksje 
Amantine” en de “Gedichtenwed-
strijd”. En de winnaars zijn:

GEDICHTENWEDSTRIJD  
“VERBONDENHEID”:
1. Bieke Vanlaeken uit Zwevegem met 

“Spiegelbeeld”  
winnend gedicht

2. Hein van der Schoot uit Nederland 
met “Op zoek”

3. Ignace Hanssens uit Moen met 
“Blijf in uw kot”.

AMANTINE:  
Kathleen Vandeputte

ZWEVEGEM VERLICHT
Hoofdprijs = restaurantbon 

Heestert  
Hoofdprijs:  
Sabrina Beunens 
Moen  
Hoofdprijs:  
Loes Verstraete 
Otegem 
Hoofdprijs:  
Maaike Putman 
Sint-Denijs 
Hoofdprijs:  
Wim Dekoker 
Zwevegem 
Hoofdprijzen:  
Ronny Vanglabeke -  
Buurthuis De Krote  -  
ingezonden door Jan Demets 
en Kenzie Grzesiak

PROFICIAT  
AAN DE  

WINNAARS!!
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INDIVIDUELE  
STEUN NODIG? 
Ook voor psychologische  
ondersteuning komt de  
sociale dienst tussen.  
Neem contact op met tel. 
056 76 52 00 (druk 5) of via  
sociale.dienst@ocmw. 
zwevegem.be  
In eerste instantie kan je te-
recht bij een maatschappelijk 
werker, die je indien nodig 
ook kan doorverwijzen naar 
een huisarts, het centrum 
voor algemeen welzijnswerk, 
teleonthaal, een psycholoog.
Heb je beperkte financiële 
mogelijkheden, dan kan de 
sociale dienst financieel  
tussenkomen in  
therapiesessies. 
Voor al je vragen rond je 
goed voelen in je vel kan je 
terecht op www.kzitermee.be

ALS OUDERE  
STEUN NODIG? 
Bel onze dienst eerstelijns-
zorg – tel. 056 28 53 67 
eerstelijnszorg@ocmw. 
zwevegem.be. 
Je kan voor een babbel een 
beroep doen op ons  
zorgnetwerk 
0493 31 88 14
De medewerkers van de 
dienst helpen je graag ver-
der op weg.

ONDERSTEUNING 
NODIG ALS GEZIN/
JONGERE/KIND?
Neem contact met Huis van 
het Kind 

Z W E V E G E M

huisvanhetkind@zwevegem.
be 0471 61 64 48

Kom binnen in ons huis via 
deze link www.huisvanhet-
kindzwevegem.be, en ontdek 

onze verschillende ‘kamers’…
Wie zit daar op de bank op 
het Theophiel Toyeplein?  
Warme William (www.huisvan-
hetkindzwevegem.be/projec-
ten/35/warme-william

JE ZIT ER TOCH NOG 
MEE…?
Dan is het Sociaal meldpunt 
er voor jou. 

Telefonisch te bereiken op 
werkdagen van 9 u.-12.30 u. 
en van 13.30 tot 16.30 u.
056 76 55 67 (druk 5), we ver-
binden je door met de juiste 
persoon.
Je kan ook mailen naar  
samenleving@zwevegem.be.

Heb je vragen over je goed 
voelen in je vel: 
www.kzitermee.be

STEUN IN 
CORONATIJDEN
AARZEL NIET OM ONZE GEMEENTELIJKE  
DIENSTEN TE CONTACTEREN MET JE VRAGEN.



829

BUIZERDS OP TREKTOCHT
Op vrijdag 16 oktober 2020 werd een record aantal bui-
zerds gespot in het Zuiden van Sint-Denijs, nl. vanaf de 
Geitenberg. Op 1 dag telde Natuurpunt 372 buizerds 
die op weg waren van Scandinavië naar overwinterings-
gebieden in Frankrijk.

foto – ‘met dank aan Gino Lommens en Emmanuel Desmet’

GOEDKOOP  
OP DAGUITSTAP
MET RAP OP STAP
In het Rap Op Stap-kantoor gaan we samen 
met jou op zoek naar een daguitstap, een 
reis of zelfs een vakantiekamp, op maat 
van jouw budget. In 2021 loopt een leuke  
kennismakingsactie. 

Ga nu met je gezin op daguitstap voor 
slechts 2 euro per persoon! Naar Plopsaland, 
de Zoo van Antwerpen of het Gravensteen  
in Gent? Kom langs in ons kantoor en ont-
dek alle mogelijkheden. 

Het kortingstarief geldt voor mensen met 
een inkomen onder de armoedegrens, 
voor mensen in schuldbemiddeling of voor  
mensen met recht op een verhoogde  
tegemoetkoming.

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt? 
In Huis van het Kind bekijken we samen de 
mogelijkheden. Dankzij de samenwerking 
met De Stroom kunnen ook mensen met 
een beperking aankloppen bij ons. Een  
erkenning van het VAPH is niet nood- 
zakelijk.

Contact: rapopstap@destroom.be
0496 27 54 01
Elke eerste zaterdag van de maand,
op afspraak, Huis van het Kind,
Theofiel Toyeplein 91, Zwevegem

WIST JE DAT…

LAST VAN RATTEN?
Wist je dat binnen je gemeentebestuur een medewer-
ker halftijds bezig is met rattenbestrijding? De Provincie 
West-Vlaanderen ondersteunt ons hiervoor met kennis 
en materiaal.
Enerzijds is er de muskusrat, die de laatste jaren terug 
aan een opmars bezig is in onze streek. De muskusrat 
vormt een gevaar voor de stevigheid van de oevers en 
de gezondheid van mens en dier. Anderzijds is er de 
bruine rat die vrij algemeen voorkomt. 
De natuurlijke vijanden van beide ratten zijn knaag-
dieren. Zoals de bunzing, de wezel, de marter en de 
hermelijn, maar ook roofvogels zoals buizerds, toren-
valken en uilen. Deze laatste worden meer en meer 
opgemerkt in Zwevegem. Ratten raken meer en meer 
gewend aan gif en vormen zo een gemakkelijke, 
maar giftige prooi voor roofdieren. Om deze roofdie-
ren te beschermen stappen we grotendeels af van  
de bestrijding met vergif. We maken gebruik van vallen, 
fuiken... Enkel bij extreem grote plagen kan gif nog 
overwogen worden. 
Onze ratten- en exotenbestrijder staat steeds klaar om 
de situatie te bekijken en waar nodig actie te onder-
nemen. Als de oorzaak zich op privaat terrein bevindt, 
geeft hij graag advies over hoe je dit zelf kan aanpakken.

Vragen? Melding? IkMeld



Proficiat!
30

Deze lijst bevat enkel de 
huwelijksjubilarissen die zich 
hebben opgegeven voor  
publicatie in infopunt  
(we verwijzen naar de brief 
die we hebben gestuurd  
op 19 januari 2021).

platina jubileum
70 JAAR 
gehuwd in 1951  
Maurice Vandenbogaerde  
& denise sablain
28 september 

briljanten jubileum
65 JAAR 
gehuwd in 1956 

roger desMet  
& therese terrie
25 januari
roger baert  
& hedwige adyns
10 februari
roMain Vander donckt  
& Maria cottenier
6 april

raphael therMote  
& luciana Vancouille
3 mei 
oMer deneVe  
& diana Vandenbroucke
20 juni
lucien Vandenborre  
& hedwighe Vercoutere
4 augustus
Jan libbrecht  
& Jeannine Vanhoe
7 augustus
laurent VandeMeulebroucke  
& nicole planckaert
10 augustus
daniël laeVens  
& Marie-José hiMpe
20 september
hilaire naessens  
& cecile bossuyt
6 oktober
urbain deVolder  
& Monica braekeVeld
26 oktober
 andré hocedez  
& georgette ForMent
30 november
Marcel Missiaen  
& nera VerVaeke
29 december

diamanten jubileum
60 JAAR 
gehuwd in 1961 

Frans dhont  
& Marie-José deMoor
20 januari
andré Vierstraete  
& bernadette Vandenbogaerde
27 januari
erik witteVrongel 
& antoinette VancaMelbeke
3 februari
gerMain Feyers  
& diana Vanhoutte
4  februari
José Vandeplassche  
& Jeannine laridon
17 maart
sylVain coppens  
& rita huysentruyt
6 april
bernard Vandenbulcke  
& liliane bogaert
8 april
herVé cnudde  
& edith soetens
22 april 
 

Huwelijksjubilea  
2021
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roger roose  
& anna Vincke
9 juni
adolF Verschuere  
& Jeaninne Vanroye
14 juli
adolF Verschuere  
& Jeaninne Vanroye
15 juli
leopold Vande wiele  
& adrienne Vanhuysse
22 juli
arMand desMet  
& paula liagre
28 juli
Frans eggerMont  
& liliane nottebaert 
29 juli
roMain dhaenens  
& Francine Maes
4 augustus
gerard aMelynck  
& annie naeye
23 augustus
andré deldaele  
& Marie-José waelkens
23 september
roger Vangheluwe  
& Jeanine proVost
6 oktober
Marcel callewaert  
& annette hoFlack
16 november
daniël alleMan  
& annie Vandelanotte
30 november
eMManuel deceukelier  
& Monique dewaegheneire
18 oktober

gouden jubileum
50 JAAR 
gehuwd in 1971
roMain proVost  
& Jenny pauwels
4 februari

louis desruMaux  
& thérèse delporte
19 februari
Jean-pierre paret  
& brigitte callens
30 maart
Maurice claeys  
& beatriJs Van Meer
19 maart
 steFaan d’haeVeloose  
& bernice otteVaere
2 april
georges degroote  
& brigitte Vlieghe
16 april
Frans desMet  
& lutgarde deMeyere
16 april
Maurice notebaert  
& Monique planckaert
30 april
luc coquerelle  
& christiane decaesteker
7 mei
Michel Mestdagh  
& Marie-anne tubaert
8 mei
willy bulcaen  
& christine Vanhoucke
4 juni 
Johny reynaert  
& rosanne biJttebier
25  juni
gerMain Martin  
& sabine seynaeVe
25 juni
walter Vansteenkiste  
& Magda d’haene
2 juli
Johan hostens  
& christine Vandenbroucke
2 juli
alain Vandorpe  
& annie gheysens
2 juli 
willy ide  
& Magda crop
3 juli

gabriël pauwels  
& Monique Verschuere
9 juli
roger cheyns  
& Mia VandeVelde
9 juli
eric yserbyt  
& gilberta deMets
9 juli
bernard buckens  
& christina wittewrongel
16 juli
Marc algoet  
& christine iseMbaert
29 juli
palMer boVyn  
& chris laMpaert
2 augustus
williaM Van parys  
& Josiane decaesteker
20 augustus
ronny christiaens  
& annie degryse
27 augustus
patrik windels  
& nicole desMet 
29 september
raphaël segaert  
& sigrid Verschuere
8 oktober
Joseph huyghebaert  
& chantal Maes
8 oktober
luc de cuyper  
& Magda laVerge
14 oktober
christiaan peelen  
& rita deprez
17 december
toon Muys  
& rita brugghe
23 december

Huwelijksjubilea  
2021



  >WAAR IN ZWEVEGEM? 

WAAR IN ZWEVEGEM?
Stuur de oplossing samen met je adres voor  25 maart 2021  
naar communicatie@zwevegem.be of via de post naar:  
Gemeentepunt, Wedstrijd Waar in Zwevegem,  
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem. 

De winnaar krijgt een geschenkpakket van de Wereldwinkel Zwevegem, 
ter waarde van 30 euro. De oplossing en de winnaars van de wedstrijd  
worden bekend gemaakt in het volgende Infopunt. 

Oplossing wedstrijd december: historische hoeve “Goed te Mouden”, 
Moenplaats 9, Moen! We kregen 22 inzendingen. 
We hebben een winnaar: Maud Verhaeghe. Proficiat Maud!

WEDSTRIJD!

Jouw antwoord: 

Naam: 

Straat + nr.: 

(deel)gemeente + postcode:
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Stel je eens voor: iemand 
geeft je een heel klein 
doosje cadeau, gewoon 
een kartonnen doosje met 
een bruin touwtje errond. 
Niet echt speciaal, dus je 
verwacht er niet te veel 
van. Je doet het open en 
een hele wereld komt eruit 
tevoorschijn. De dag daarna 
doe je het doosje nog eens 
open, en weer zit er een hele 
nieuwe wereld voor je klaar. 
Dat is lezen. Een cadeau dat 
je blijft krijgen.

Daarom vieren we elk jaar 
in maart de jeugdboeken-
maand. Lezen is een feest 
en daar nodigen we je graag 
op uit. Er zijn zoveel verschil-
lende boeken dat er zeker 
ook voor jou een tussen zit. 
Zoek ze op allerlei plaatsen: 
in je eigen boekenkast, in je 
klas misschien. Woon je in 
de buurt van een ruilboeken-
kast, doe je daar een prachti-
ge ontdekking. Maar kom 
zeker ook in de bib langs op 
je ontdekkingstocht…

JEUGDBOEKENMAAND  

VAN 
1 TOT 31 MAART 
2021
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Wil jij Zwevegem op een 
coronaveilige manier mooier 
maken? Doe mee aan de 
Grote Lenteschoonmaak 
tijdens het laatste week-
end van maart 2021: op 
vrijdag 26, zaterdag 27 en 
zondag 28 maart en schrijf 
in via mooi@zwevegem.be. 
Want vrijwilligers maken het 
verschil!

Help je, met “je bubbel”, 
graag mee aan de lente-
schoonmaak eind maart 
neem dan zeker contact op 
met de coördinator uit jouw 
gemeente/regio om verder 
af te spreken.

Otegem: wim.dhaene@outlook.be 
Moen: demeesterebert@gmail.com

Sint Denijs: peter.dolle@gmail.com

Heestert: coussementjohan@hotmail.com

Kappaert: romain.windels@pandora.be

Tussen de Otegemstraat en de Avelgemstraat:  
frank.laverge@skynet.be

Overige straten van Zwevegem: dienst woon- en leefomgeving: 
mooi@zwevegem.be – 056/76.55.80
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BRIEVEN AAN  
DOORNROOSJE  
DOOR REBECCA STRADIOT

In ‘Brieven aan Doornroosje’ 
trakteert Rebecca ons op 
de mooiste fragmenten uit 
Toon Tellegens gelijknamige 
bundel, afgewisseld met mu-
ziek op haar accordeon. Zaal 
Kabaal wordt voor de gele-
genheid ondergedompeld 
in een nachtelijke en sprook-
jesachtige sfeer. De prins is 
onderweg naar Doornroosje. 
Onderweg schrijft hij haar 
brieven om haar dan precies 
na honderd jaar wakker te 
kussen.

Wanneer :   
vrijdag 23 april om 20 u.
Waar : Zaal Kabaal, OC 
De Brug,  
Otegemstraat 238,  
Zwevegem
Toegang : gratis
Inschrijven op webshop:  
https://webshopzweve-
gem.recreatex.be of  
in de bib.

EXPO TAPIJTSGEEST 
i.s.m.  Erfgoed Zuidwest

Tapijtsgeest is geen klassieke expo. Vijftien tentoonstel-
lingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van de 
tapijt- en meubelstofindustrie in Zuid-West-Vlaanderen. 
Kies je doos, prikkel je zintuigen en ontdek. Dwaal je 
mee door de herinneringen van de oud-textiliens? We-
vers en bobineuses vertellen je straffe verhalen over het  
leven binnen en buiten de fabriek. 

Wanneer :   
zondag 25 april van  
14 u. tot 18 u.
Waar :  
OC De Brug,  
Otegemstraat 238,  
Zwevegem
Toegang : gratis
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WOE 24 FEBRUARI >  
DI 9 MAART
ALTERNATIEVE FOTOTEN-
TOONSTELLING IN TIJDEN  
VAN LOCKDOWN   
org. Sobeka Fotoclub /  
online: https://artspa-
ces.kunstmatrix.com/en/
exhibition/4125519/so-
beka-fotoclub-presents

VRIJ 5 MAART  

  
VOORLEESUURTJE  
“LENTEKRIEBELS” : 
voor kleuters / Letterdief Bib 
Zwevegem / 15.45 u. > 16.30 u.
www.zwevegem.be/biblio- 
theek / 056 76 59 00

ZO 14 MAART
WIELERWEDSTRIJD VOOR 
NIEUWELINGEN :  
inschrijven café Amusement, 
Gauwelstraat 23, Heestert / 15 u. 
maurits.malfait@telenet.be / 
0478 65 91 54

VRIJ 19 MAART 

   
VOORLEESUURTJE “KIJK 
EENS OMHOOG!” :  
voor kleuters / Letterdief Bib 
Zwevegem / 15.45 u. > 16.30 u. 
www.zwevegem.be/bi-
bliotheek / 056 76 59 00

ZA 20 MAART
BEHEERWERKEN  
NATUURPUNT :  
Loods Sint-Pietersbrugje, 
Kraaibosstraat, Moen /  
8 u.>12 u.  
danny.deceukelier@telenet.be 
056 75 61 39

VRIJ 26 MAART 
HAN SOLO :  
Theatercentrum,  
Otegemstraat 18A,  
Zwevegem /  
20.15 u. / org. Sparta Heestert / 
tickets 18 euro:  
www.spartaheestert.be 

ZA 27 MAART  
FAMILIEVOORSTELLING  
“O GROTE JOEGOERT” :  
muziektheater / Theatercen-
trum, Otegemstraat 18A, 
Zwevegem / 15 u. / tickets 
8 euro: https://webshop-
zwevegem.recreatex.be 

ZA 27 MAART
EARTH HOUR:  
uilen herkennen en uilen zien / 
3 km /Natuurpunt Zwevegem 
/ afspraak De Freezebeeze, 
Sint-Denijsstraat 23, Zweve-
gem / 19 u.>21 u. / 5 euro 
lieven.vuylsteke@telenet.be / 
0475 95 27 83

VRIJ 2 APRIL

    
VOORLEESUURTJE  
“VROLIJK PASEN”  :  
voor kleuters / Letterdief Bib 
Zwevegem / 15.45 u. > 16.30 u. 
www.zwevegem.be/ 
bibliotheek / 056 76 59 00

JOUW  
ACTIVITEIT HIER?
Wil je jouw activiteit ook in 
deze kalender? Surf naar  
www.uitdatabank.be  
en vul in. 
Deadline voor editie  
28 april 2021: 2 april.

ACTIVITEITEN  
ONDER VOORBEHOUD 
VAN DE GELDENDE  
CORONAMAATREGELEN 

VRIJ 16 APRIL  

    
VOORLEESUURTJE  
“GELUKKIGE VERJAARDAG” :  
voor kleuters / Letterdief Bib 
Zwevegem / 15.45 u. > 16.30 u. 
www.zwevegem.be/ 
bibliotheek / 056 76 59 00

ZA 17 APRIL  
BEHEERWERKEN  
NATUURPUNT :   
Loods Sint-Pietersbrugje, 
Kraaibosstraat, Moen /  
8 u.>12 u.  
danny.deceukelier@telenet.
be 056 75 61 39

ZA 1 MEI
WEST-VLAAMSE  
WANDELHAPPENING :  
org. Waterhoekstappers 
Heestert / 9 u.>17 u. / 
inschrijven OC Malpertus, 
Gauwelstraat 29, Heestert /  
2 euro – leden 1,50 euro 
www.waterhoekstappers.be 
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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 afge-
beeld staat, hiervan op de hoogte is.

BRENG  
JIJ OOK  

DE GEMEENTE  
IN BEELD?
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@BE_DEBACKER

@LUCSHOT

@MATHIEUVDS

@KJELLVHW

@LORE_DHEYGERE

@SAAR_ANDRIES

@JORGENDEMAN

@MELISSANUYTENS

@THOMASVANNIEUWENBORG



39

Verantwoordelijke uitgever:  
Burgemeester Marc Doutreluingne

Redactie - eindredactie infopunt:  
dienst communicatie

Fotografie:  
Coverfoto: Hannes Otté

Foto’s: Carlo Verfaille, FOKUS  
Media, Kitty Devos, Frank Deblon

Opmaak & druk:  
artoos group 

Volgend infomagazine verschijnt 
op 28 april 2021
Teksten en illustraties te bezorgen 
tegen 26 maart 2021
via communicatie@zwevegem.be

COLOFON

Klimaatneutraal gedrukt op gerecycleerd 
papier door artoos group 

 > TOT UW DIENST

GEMEENTEPUNT  
OP AFSPRAAK
Maak een afspraak voor je langskomt bij de dienst burgerzaken 
(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 Gemeente-
punt: maandag t.e.m. vrijdag, van 9 tot 12.30 uur en,  
op dinsdag ook van 16.30 tot 19 uur en op woensdag ook  
van 13.30 tot 16.30 uur. Op zaterdag, van 9 tot 11 uur.

RECYCLAGEPARK IMOG
Het recyclagepark is open op di., woe., do., vr.,  
van 14 u. tot 19 u. = zomeruur vanaf 1 maart.
Het recyclagepark gaat dicht 15 minuten voor  
sluitingstijd. Imog: 0800 99 827

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

LOKALE POLITIE: 
056 62 67 82

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

VRAGEN OVER DE CORONA- 
MAATREGELEN ?
www.info-coronavirus.be en  
www.zwevegem.be/coronavirus
vaccinatiecentrum - call center
056 76 55 55
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