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Deze geboortegids bevat alle interessante informatie over ‘opvoeden’
voor Zwevegemse ouders. Via deze handige gids willen we jullie een
kort overzicht geven van alle diensten in Zwevegem waar je als gezin
beroep op kunt doen.
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Beste ouder(s)
Proficiat met de geboorte van jullie kindje!
Als ouders willen jullie uiteraard een warm nest bieden aan de kleine
spruit zodat jullie baby kan groeien tot een gelukkig kind en kan
evolueren tot een dynamische, weerbare jongere.
Maar opvoeden is in deze snel veranderende tijden niet altijd zo
eenvoudig. Ook wegwijs raken in de dienstverlening is niet altijd
kinderspel. Daarom zetten wij in deze geboortegids graag alles op
een rijtje voor jullie.
Het lokaal bestuur van Zwevegem (gemeente en OCMW) werkt
rond opvoeden samen met tal van organisaties en diensten. In deze
brochure, die gezamenlijk met de partners tot stand kwam, lezen jullie
meer over de dienstverlening en vinden jullie ook contactgegevens.
Zitten jullie na het lezen van deze gids nog met vragen over
opvoeding en gezinsondersteuning? Wij helpen jullie graag verder in
ons “Huis van het Kind” tijdens een persoonlijk contact.

Eliane Spincemaille
Schepen samenleving &
betrokkenheid
4

In Huis van het Kind werken
we samen voor ouders en
kinderen. Jullie zijn altijd
welkom in ons Huis.
Je vindt er een antwoord
op elke mogelijke
vraag over je gezin. Van
zwangerschap tot puberteit.
Zoek je informatie over
kraamzorg, kinderopvang,
speelpleinwerking, school,
kinderoppas en nog veel
meer? Dan helpen we je
in Huis van het Kind graag
verder en verwijzen we indien
nodig door naar de juiste
partner.
Je kan terecht bij Griet
van Huis van het Kind
op dinsdagnamiddag,
woensdagvoormiddag en
vrijdagnamiddag of op
afspraak.
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De geboortegids is een bundeling van interessante informatie over
‘opvoeden’ voor Zwevegemse ouders. Via deze handige gids willen
we jullie een kort overzicht geven van alle diensten in Zwevegem waar
je als gezin beroep op kunt doen. De gids is opgedeeld in volgende
thema’s:
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Het Huis van het Kind Zwevegem is een netwerk van verschillende
organisaties die informatie en ondersteuning bieden aan (aanstaande)
gezinnen met kinderen.
Je vindt er een antwoord op elke mogelijke vraag over je gezin.
Van zwangerschap tot puberteit. Zoek je informatie over kraamzorg,
kinderopvang, speelpleinwerking, scholen, kinderoppas, en nog veel
meer? De medewerkers van Huis van het Kind zoeken het voor jou op
en verwijzen je indien nodig door naar de juiste plek.
Elke ontwikkelingsfase brengt andere (kleine en grote) vragen met
zich mee. In het Huis van het Kind kan je terecht voor één of meerdere
gesprekken met een ervaren opvoedingsconsulent. Samen met jou
wordt gezocht naar een antwoord op je vraag. Deze gesprekken
kunnen zowel overdag als ‘s avonds doorgaan maar steeds op
afspraak.
Het Huis van het Kind organiseert ook regelmatig boeiende
infoavonden, oudercafés en ontmoetingen met ervaren sprekers
over allerlei thema’s met betrekking tot gezonde ontwikkeling en
opvoeding van het kind.
We bieden een zinvolle tijdsbesteding voor geëngageerde vrijwilligers
met een hart voor gezinnen.

Je bent van
harte welkom
in ons Huis!
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Voor wie?
Alle ouders, stiefouders, grootouders, familie en andere
opvoedingsverantwoordelijken die zorg dragen voor kinderen van
0 jaar tot 20 jaar zijn bij ons welkom.
Op de website van Huis van het Kind vind je een overzicht van het
aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen in Zwevegem. De
website wordt de komende maanden verder uitgebreid met nuttige
informatie over diensten, organisaties, activiteiten,...
Huis van het Kind
Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem
Tel. 0471 61 64 48
huisvanhetkind@zwevegem.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
www.facebook.com/huisvanhetkindzwevegem
Dinsdag:
Woensdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13:30 - 18:00
09:00 - 13:00
13:30 - 17:00
10:00 - 12:00 (enkel 1ste zaterdag v.d. maand)

Of op afspraak: 0471 61 64 48
Op de volgende pagina’s kan je enkele van de projecten binnen Huis
van het Kind terugvinden. Heb je hierover vragen? Aarzel niet om
even langs te komen of te bellen.
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Ontmoeting
Huis van het Kind, een veilige plek om elkaar te ontmoeten.
Sinds het najaar organiseert Huis van het Kind verschillende
ontmoetingsmomenten voor gezinnen. Kinderen kunnen er spelen
en andere kinderen en volwassenen ontmoeten, in de nabijheid van
een vertrouwde volwassene. Ouders, professionelen en vrijwilligers
kunnen tijdens deze ontmoetingen praten over hun bezorgdheden,
opvoeding, verhalen delen en tips uitwisselen over hun kinderen.

Ontmoetingsprojecten
• Het Oudercafé
Eénmaal per trimester zal een oudercafé georganiseerd worden rond
een thema die te maken heeft met ‘Opvoeding’. Nadien zal er tijd en
ruimte zijn om gezellig na te babbelen met de aanwezige ouders en
tips en tricks uit te wisselen met mekaar.
De data en thema’s van de oudercafés zullen tijdig gecommuniceerd
worden via de website en de Facebookpagina van Huis van het Kind.
Indien je als ouder of als toekomstige ouder graag een thema wil
aanbrengen, kan dit zeker. Stuur je idee via mail naar
huisvanhetkind@zwevegem.be.
• Gezellige ontmoeting
Iedere eerste zaterdag van de maand kan je van 10 tot 12 uur elkaar
gezellig ontmoeten met een kopje koffie.
Op de eerste zaterdag van de maand zijn ook de andere projecten
(Fietsbieb, Pamperbank, Boetiekske, Opvoedingsondersteuning, ...)
open. Een ideale gelegenheid om eens langs te komen! Wie weet
heb je een interessante ontmoeting.
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• De Tatertafel
Een gezellig, informeel moment tweemaal per maand, waar ouders en
kinderen mekaar kunnen ontmoeten. Tijdens deze ontmoeting kunnen
ouders hun netwerk verbreden en versterken, vragen stellen, kennis
maken met diensten (binnen en buiten de gemeente), wordt er een
infomoment voorzien, zijn er leuke activiteiten voor de kinderen, … Je
bent er als ouder samen met je kind(eren) meer dan welkom.
De data van de Tatertafel worden gericht verspreid en deze kan je
aanvragen via huisvanhetkind@zwevegem.be of door eventjes te
bellen naar Griet (0471 61 64 48).
De Tatertafel is mogelijk door de financiële ondersteuning die we
krijgen vanuit Cera. Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste
coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties
samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle
projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en
welzijn.
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Rap op Stap kantoor
In het Rap Op Stap kantoor ondersteunen we mensen die drempels
ervaren om deel te nemen aan vrije tijds activiteiten. Je moet geen lid
zijn en je moet geen afspraak maken,
je springt gewoon bij ons binnen tijdens de openingsuren.
Samen kunnen we opzoek gaan naar een leuke hobby, een fijne
daguitstap of zelfs een reis, op maat van jouw budget.
Wij kunnen boeken aan kortingstarief voor mensen:
• met een inkomen onder de armoedegrens
• in schuldbemiddeling
• met recht op een verhoogde tegemoetkoming
Dankzij de samenwerking met De Stroom, kunnen ook mensen met
een beperking aankloppen bij het kantoor. Een erkenning van het
VAPH is niet noodzakelijk.
Silke - Huis van het Kind
Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem
Tel. 0496 27 54 01
rapopstap@destroom.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
Iedere eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur
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Iedereen digitaal
Sinds september 2020 kunnen zowel kinderen, jongeren of ouders
- afhankelijk van de noden - via Huis van het Kind een laptop of
chromebook ontlenen voor minstens één en maximum drie maanden.
Zo kan iedereen digitale schoolopdrachten maken, de nodige
documenten raadplegen, toegang hebben tot online documenten, ...
De laptop of chromebook kan ontleend worden voor een waarborg
van 20 euro (cash te betalen). Na maximum 3 maand dient de laptop
of chromebook terug te keren naar Huis van het Kind. Indien de laptop
of chromebook dan nog niet gereserveerd is, kan de uitleenperiode
verlengd worden. De laptop of chromebook keert wel telkens om de 3
maanden terug naar Huis van het Kind ter controle.
Wil je graag een laptop of chromebook ontlenen? Neem dan contact
op met Griet Vandeburie via onderstaande contactgegevens. Of een
bezoekje tijdens onze openingsuren kan natuurlijk ook!
Huis van het Kind
Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem
Tel. 0471 61 64 48
huisvanhetkind@zwevegem.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
Openingsuren: www.huisvanhetkindzwevegem.be
Dit nieuw project is mede mogelijk door een financiële ondersteuning
van de Lions club Zwevegem. Zij schonken tien laptops met een
totaalwaarde van 5.000 euro aan Huis van het Kind.
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De Pamperbank
De Pamperbank is een project binnen het Huis van het Kind
Zwevegem. De Pamperbank zamelt luiers in en organiseert de
herverdeling van luieroverschotten voor gezinnen met een beperkt
inkomen. De verzamelde luiers uit de Pamperbanken worden op
geregelde tijdstippen opgehaald, gesorteerd en verpakt.
De doorverwezen gezinnen kunnen hun pampers ophalen op
bepaalde tijdstippen in het Huis van het Kind. Meer informatie vind je
op www.huisvanhetkindzwevegem.be.
Gezinnen die doorverwezen zijn door het OCMW, Kind & Gezin, Huis
van het Kind of Wiegwijs krijgen een pakket pampers van 25 stuks
voor 1 euro.
Heb je een overschotje (zwem)luiers dan kan je deze binnenbrengen
bij het Huis van het Kind of in de inzamelboxen. De adressen van de
inzamelpunten vind je terug op onze website.
Huis van het Kind
Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem
Tel. 0471 61 64 48
huisvanhetkind@zwevegem.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
Openingsuren: www.huisvanhetkindzwevegem.be
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De Katrol – Integrale gezinsondersteuning
Bij de Katrol willen we ouders en hun kinderen ondersteunen en
sterker maken op vlak van school, vrije tijd en opvoeding. Hierbij
gaan we aan de slag met vrijwilligers en studenten die hun stage
willen doen in kader van hun opleiding. De ondersteuning bestaat uit
huiswerkklassen die na school op de school zelf worden opgestart, of
uit begeleiding aan huis.
De studie-, gezins- en huiswerkondersteuning is volledig vrijwillig,
gratis en we gaan pas aan de slag als ouders hiermee akkoord gaan.
Wil je meer info? Neem dan een kijkje op onze website. Denk je dat
De Katrol wel gepaste ondersteuning kan bieden in jouw gezin, neem
gerust contact op.
Huis van het Kind - Lisa Dejonghe
Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem
Tel. 0471 67 24 47
lisa.dejonghe@jongerenzorg.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
Openingsuren: www.huisvanhetkindzwevegem.be
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Ons boetiekske
‘Ons Boetiekske’ is een project dat is ontstaan
vanuit het Zwevegems actieplan tegen kansarmoede.
Dit initiatief biedt gratis kledij voor kinderen tot 16 jaar (maat S). Hier
kunnen alle gezinnen terecht die doorverwezen zijn door het OCMW,
Kind & Gezin, Huis van het Kind of vzw Jongerenzorg.
In eerste instantie krijgen de gezinnen een ‘startpakket’ waarbij ze
tien kledingstukken per kind kunnen uitlenen. Daarna worden de
mogelijkheden aangepast aan de noden van het kind, bijvoorbeeld
een warme jas voor de winter. Per bezoekmoment is het ook steeds
mogelijk om drie kledingstukken per kind te wisselen voor drie andere.
Om kledij te kunnen uitlenen doet Ons Boetiekske vooral beroep op
giften van ouders. Wil je kledij binnenbrengen? De openingsuren van
Ons Boetiekske vind je terug op onze website.
Huis van het Kind
Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem
Tel. 0471 61 64 48
huisvanhetkind@zwevegem.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
Openingsuren: www.huisvanhetkindzwevegem.be
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Fietsbieb
Op zoek naar een kinderfiets? Koop je liever geen nieuwe? Dan kan
je terecht bij de fietsbieb, in de gebouwen van het Huis van het Kind.
De fietsbieb biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen aan die je
goedkoop kan ontlenen.
• Voor € 20 fietsgeld per kind (plus € 20 waarborg) kan je een jaar
lang een kinderfiets op maat gebruiken.
• De fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor een fiets met
een andere maat of model
• Schenk je een eigen kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb? Dan
hoef je een jaar lang geen fietsgeld te betalen.
Huis van het Kind
Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem
Tel. 0471 61 64 48
huisvanhetkind@zwevegem.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
De fietsbieb is elke eerste zaterdag van de maand open van
10 tot 12 uur.
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GEZONDHEID
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Kind & Gezin
Al van in de zwangerschap kan je met Kind & Gezin contact opnemen
voor een startgesprek.
Jij wordt - misschien voor het eerst - ouder, je kind groeit en ontwikkelt
heel snel of helemaal anders dan verwacht. We begrijpen dat je
dagelijks kleine en grote vragen hebt en we staan klaar met een
luisterend oor, informatie of advies, ondersteuning als het moeilijker
gaat, ...
Tijdens de eerste belangrijkste levensjaren van je kind kan je op ons
rekenen. Je kan bij ons terecht met je verhaal, vragen of zorgen.
Daarnaast volgen we de ontwikkeling van je kind nauwgezet op. We
staan klaar met onze deskundigheid over de gezondheid, opvoeding,
veiligheid en voeding van je kind.
Kind & Gezin is er voor alle kinderen, dus ook als je een kindje hebt
dat extra zorg nodig heeft.
Theophiel Toyeplein 9A
8550 Zwevegem
Tel. 078 15 01 00
www.kindengezin.be
www.kindengezin.be/chat/kindengezin.jsp
Enkel op afspraak
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Consultatiebureau Wiegwijs
Een geboorte is best overweldigend. Je hebt misschien duizend en
één vragen en je wil graag de ontwikkeling van je kind goed laten
opvolgen. Je kan hiervoor terecht in het consultatiebureau Wiegwijs te
Zwevegem.
Heb je vragen over je consultatie? Wil je jouw consultatie verplaatsen?
Neem contact op met de Kind en Gezinslijn 078/15.01.00 (8 tot 20
uur) of neem contact op met je verpleegkundige.
In het consultatiebureau kan je steeds terecht met al je vragen over de
ontwikkeling en gezondheid van je kind. Je bent er welkom tot je kind
3 jaar is, soms zelfs tot 6 jaar. Een ervaren team staat in voor advies,
controle en begeleiding.
Het aanbod bestaat uit:
• Vaccinaties
• Onderzoek van de evolutie in gewicht en groei
• Oogonderzoek
• Opvolging van reacties, reflexen en gehoor
• Medisch onderzoek
• Extra aandacht voor doelgroepen: meerlingen, kindjes met een
beperking, prematuriteit …
Een sterk multidisciplinair team, bestaande uit een arts,
verpleegkundigen en geschoolde, ervaren vrijwilligers staat je met
plezier bij om je kindje vlot en veilig door de eerste levensjaren te
loodsen. Wiegwijs organiseert de consultatiebureaus in een intensieve
samenwerking met Kind & Gezin.
Heb je graag een individueel gesprek of heb je behoefte aan
extra ondersteuning? Wij maken graag tijd vrij voor advies bij
opvoedingsvragen, opvolging van de ontwikkeling van je kind,
uitleg over andere diensten die je kunnen verder
helpen, informatie over de kleuterschool,….
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Gezonde levensstijl
Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor een gezonde
levenswijze op latere leeftijd. Daarom is een gezonde voeding
belangrijk, net als het stimuleren van beweging bij kinderen.
Voor meer informatie kan je terecht bij:
De mutualiteit/ziekenfonds (zie hierna)
CLB Groeninge & CLB Go! Mandel en Leie (pagina 50 & 51)
Kind & Gezin (pagina 21)
of op de website www.gezondleven.be

Mutualiteit (Ziekenfonds)
De mutualiteiten bieden naast het basispakket veelal extra
verzekeringen en/of voordelen aan. Dit verschilt per mutualiteit.
Bijna iedere mutualiteit heeft een winkel waar leden terecht kunnen
voor allerlei producten die gehuurd, geleend of aangekocht kunnen
worden.
Meestal bieden zij ook een veelzijdige kinderservice aan en verwennen
ze kersverse ouder(s) met geboortegeschenken en -voordelen. Zo
organiseren zij onder andere ook vakantiekampen, babymassages, …

Christelijke Mutualiteit (CM)
Otegemstraat 88B
8550 Zwevegem
Tel. 056 52 60 00
waregem.zwvl@cm.be
www.cm.be
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Bond Moyson (BM) - Moysoncentrum
President Kennedypark 2
8500 Kortrijk
Tel. 056 230 230
info@bondmoyson.be
www.bondmoyson.be

Liberale mutualiteit (LMplus)
Otegemstraat 84
8550 Zwevegem
Tel. 056 75 54 08
zwevegem@LMPlus.be
www.lm.be

Onafhankelijk ziekenfonds
Veemarkt 39 bus 1
8500 Kortrijk
Tel. 050 40 53 17
www.oz.be

Partena
Hendrik Consciencestraat 15 bus 1
8500 Kortrijk
Tel. 056 21 23 28
kortrijk@partena-ziekenfonds.be
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Vlaams & neutraal ziekenfonds (VNZ)
Vlasmarkt 9
8500 Kortrijk
Tel. 056 22 56 98
www.vnz.be

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen (NZVL)
Rijselsestraat 51
8500 Kortrijk
Tel. 056 25 81 73
kortrijk@nzvl.be
www.nzvl.be

Kas der geneeskundige verzorging van HR rail care
Hendrik Brugmansstraat 7/01 bus 01
8000 Brugge
Tel. 0800 95 483
ggcbrugge@hr-rail.be
www.hr-railcare.be

Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (HZIV)
Nieuwstraat 25
8500 Kortrijk
Tel. 056 51 17 55
www.caami-hziv.fgov.be
De Hulpkas is een overheidsinstelling die dezelfde taken uitvoert als
de ziekenfondsen. De inschrijving bij de Hulpkas is gratis. Hierdoor
bieden zij geen bijkomende voordelen.
25

KINDEROPVANG
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Meldpunt kinderopvang
Via deze weg kan elke ouder snel een overzicht krijgen van het
aanbod kinderopvang in Zwevegem en gericht zoeken naar
openstaande vrije plaatsen.
Gemeentepunt Zwevegem - dienst samenleving
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
www.zwevegem.be/meldpunt-kinderopvang
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
Of op afspraak: www.zwevegem.be/afspraak

Huis van het Kind
Heb je ondersteuning nodig om kinderopvang te vinden, of heb je
een specifieke vraag, kan je steeds terecht bij het Huis van Het Kind.
Theophiel Toyeplein 9A
8550 Zwevegem
Tel. 0471 61 64 48
huisvanhetkind@zwevegem.be
www.huisvanhetkindzwevegem.be
www.facebook.com/huisvanhetkindzwevegem
Dinsdag:
13:30 - 18:00
Woensdag:
09:00 - 13:00
Vrijdag:
13:30 - 17:00
Zaterdag:
10:00 - 12:00 (enkel 1ste zaterdag v.d. maand)
Of op afspraak: 0471 61 64 48
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Diensten voor onthaalouders
Een dienst voor onthaalouders organiseert gezinsopvang en biedt
kleinschalige opvang aan voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.
• Kinderopvang Felies
Groeningestraat 27
8500 Kortrijk
Tel. 056 23 45 90
kinderopvangkortrijk@felies.be
www.felies.be
Maandag tot en met woensdag: 09:00 - 13:00

• I-Mens
Tramstraat 61
9052 Zwijnaarde
Tel. 078 15 25 35
info@i-mens.be
www.i-mens.be
Per telefoon 078 15 25 35 dag en nacht bereikbaar
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Zelfstandige kinderopvanginitiatieven
De zelfstandige kinderdagverblijven bieden groepsopvang aan voor
kinderen tussen 0 en 12 jaar. De zelfstandige onthaalouders bieden
gezinsopvang aan voorkinderen tussen 0 en 12 jaar.
Voor meer informatie kan je terecht bij het Meldpunt Kinderopvang of
op de website: www.kinderopvangwijzer.be/zwevegem.

Zorgroep H. Hart
Zorggroep H. Hart is een informatie- en coördinatiepunt voor gezinnen
die op zoek zijn naar flexibele en/of occasionele opvang voor hun
kinderen.
Flexibele opvang is opvang buiten de gewoonlijke opvanguren,
‘s nachts, tijdens het weekend, of tijdens de verlofperiode van uw
onthaalgezin of kinderdagverblijf. Occasionele opvang is een tijdelijke
of kortstondige opvang gedurende maximum 6 maand.
Hiervoor beschikt de dienst over 3 kinderdagverblijven voor kinderen
van 0-3 jaar: Kinderresidentie H. Hart, Kinderhotel H. Hart en ’t
Hoogappeltje.
Verder bieden ze ook nog logopedie aan. Voor schoolgaande
kinderen bestaat er opvang op verschillende locaties in Kortrijk en
initiatieven voor buitenschoolse opvang, ook tijdens vakantiedagen en
schoolvrije dagen.
Budastraat 30
8500 Kortrijk
Tel. 056 32 10 00
receptie@h-hart.be
www.h-hart.be/kinderopvang
Maandag t.e.m. vrijdag: 07:45 - 12:30
13:00 - 18:00
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Kinderoppasdienst Gezinsbond
De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke
kinderoppasdiensten voor leden van de Gezinsbond. Dankzij deze
diensten kunnen jonge ouders familiale verplichtingen nakomen,
boodschappen doen of eens een gezellig avondje uit.
De babysitters worden gescreend en de kinderen alsook de
oppas zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. De
kinderoppascoördinator is tussenpersoon tussen de babysit en het
gezin en is steeds beschikbaar voor vragen, opmerkingen of eventueel
klachten.
www.kinderoppasdienst.be

Kinderoppascoördinator Zwevegem
Piet Loncke
0479 38 57 85
kodzwevegem@gmail.com

Kinderoppascoördinator Heestert
Petra Boejie
kodheestert@gmail.com

Kinderoppascoördinator Otegem
Leen Vanderhaeghen
0478 52 37 99
leen.vanderhaeghen@gmail.com
Enkel op afspraak
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Opvang zieke kinderen
Soms wordt je kindje ziek en moet je toch gaan werken. Voor
de opvang van zieke kinderen kun je terecht bij je mutualiteit
(ziekenfonds).
Alle informatie omtrent mutualiteiten vind je terug op pagina 23.

Centrum inclusieve kinderopvang Auricula
Kinderdagverblijf Auricula is vergund door Kind & Gezin en voorziet in
de dagopvang van kinderen tot 3 jaar. Auricula heeft een jarenlange
ervaring in de opvang van kinderen met een specifieke zorgvraag.
Dit zijn kinderen die omwille van medische, psychosociale en/
of ontwikkelingsproblemen nood hebben aan extra aandacht en
specifieke begeleiding.
Burgemeester Schinkelstraat 20
8500 Kortrijk
Tel. 056 37 30 57
kinderdagverblijf@auricula-overleie.be
www.auricula-overleie.be
Maandag tot en met vrijdag: 07:30 - 19:00
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VRIJE TIJD
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UiTPAS Zuidwest
Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de dienst vrije tijd van
de gemeente moet je in het bezit zijn van een UiTPAS. Deze kost
€ 3 en is onbeperkt geldig. Met de UiTPAS ben je verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Je kunt je
pasje aankopen bij de dienst ‘Vrije Tijd’ in het Gemeentepunt, in de
openbare bibliotheek of in de bibus.
In Zuid-West-Vlaanderen is het onmogelijk je te vervelen in je vrije
tijd. Zowat in alle steden en gemeenten in de regio kan je terecht
voor concerten, theater, een museumbezoek, film, workshops,
zwembeurten al dan niet samen met de kinderen.
Met UiTPAS Zuidwest geniet je nu nog meer van dit eindeloze
aanbod. Je spaart punten telkens je deelneemt en die je bovendien
kan inruilen tegen extra voordelen.
Voor mensen die recht hebben op het kansentarief is de UiTPAS
zowel een spaar- als een kortingskaart; de aankoop van de UiTPAS
is goedkoper en je krijgt automatisch een korting voor elke UiTpasactiviteit.
Gemeentepunt Zwevegem - Dienst vrije tijd
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
www.uitinzuidwest.be
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
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Vrije tijd - jeugddienst
Bij de jeugddienst kan je terecht met vragen en suggesties in verband
met jeugdbeleid, jeugdlokalen en speelruimtes, jeugdraad, jeugd- en
jongerenverenigingen.
De dienst jeugd en kinderopvang van Zwevegem gaat voluit voor
de beleving en ondersteuning van de vrije tijd van alle kinderen en
jongeren in de gemeente. We bieden hen kansen en ruimte om jong
te zijn en te ontdekken.
Het evenementenloket biedt ondersteuning bij de organisatie
van evenementen (vergunningen, papieren, toelagen, …), via de
uitleendienst kan je materiaal uitlenen (DJ-sets, belichting, culinair
materiaal, spelen, …).
Gemeentepunt Zwevegem - vrije tijd
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
www.zwevegem.be/jeugd
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
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09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30

Vrije tijd - sportdienst
Bij Sportpunt Zwevegem kan je terecht voor informatie
omtrent sportmogelijkheden, sportclubs en -infrastructuur,
ondersteuningsvoorwaarden, algemene info omtrent sportzalen,
documentatie allerlei, ...
De sportdienst heeft ondermeer als doel een sportvriendelijk
leefklimaat te creëren voor sportclubs en voor de schoolsport in het
algemeen en voor sportclubs met jeugdwerking in het bijzonder.
Coördinatie, begeleiding, ondersteuning van scholen en clubs zijn
kerntaken van de sportdienst. Daarnaast voert de sportdienst een
intensieve sportpromotie met als doelstelling de mensen aan te zetten
tot permanente sportbeoefening. Groot belang wordt hierbij gehecht
aan de samenwerking met sportclubs en scholen.
Gemeentepunt Zwevegem - vrije tijd
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
www.zwevegem.be/sport
Maandag t.e.m. vrijdag:

09:00 - 12:30
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Sport na School (SNS)-pas secundair onderwijs
Vorig schooljaar hadden meer dan 15.000 jongeren in Vlaanderen
een SNS-pas. Met hun pas kunnen jongeren in heel Vlaanderen gaan
sporten na school.
In onze regio alleen al kan je aan meer dan 80 verschillende
sportactiviteiten deelnemen o.a. lasershooten, paintball, fitness,
zwemmen, skiën, crossfit, avonturensport, paardrijden, golf, tennis,
duiken ...
Een jaarpas kost 45 euro (van eind september tot eind mei) en een
semesterpas kost 30 euro. Vormt de kostprijs een drempel, ga dan
langs bij het sociaal huis van Zwevegem. Mogelijks moet je maar 9
euro betalen voor een jaarpas. Je moet dus goed gek zijn om geen
pas te hebben.
In september ontvangen de leerlingen een flyer over Sport Na School.
Vergeet ook je papieren van het ziekenfonds niet want je kan een
tegemoetkoming krijgen.
Tel. 0473 92 35 46
wim.vandezande@sportnaschool.be
www.sportnaschool.be of via de turnleerkracht op school
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Vrije tijd - cultuurdienst
De dienst cultuur heeft als taak het sociale - culturele leven te
ondersteunen, te informeren en te stimuleren.
De dienst cultuur geeft logistieke en administratieve ondersteuning
aan de culturele raad en logistieke steun aan de plaatselijke culturele
verenigingen.
Gemeentepunt Zwevegem - vrije tijd
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
www.zwevegem.be/cultuur
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
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Vrije tijd - bibliotheek
Bibliotheek
In de bib vind je boeken voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Alle boeken
staan per leeftijdscategorie of onderwerp uitgestald. Zo kunnen
kinderen gemakkelijk een keuze maken. Voor de allerkleinsten is een
apart hoekje ingericht, waar ze naar hartenlust in de boekjes kunnen
kijken.
Daarnaast organiseert de bibliotheek heel wat activiteiten. Voor
kleuters vanaf 3 jaar is er de eerste en de derde vrijdag van de
maand een voorleesuurtje. In onze voorleeshoek wordt een verhaaltje
voorgelezen en geknutseld van 15.45 tot 16.30 uur.
Naast de prentenboeken en babyboeken vind je in de bib ook films,
gezelschapspelletjes, snippertassen (een voorleestas om te ontdekken)
en fundels (digitale prentenboeken).
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Bibliotheek Zwevegem
Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag :
Zaterdag:

13:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
13:00 - 19:00
13:00 - 19:00
09:00 - 12:00

Contact Bibus
GSM 0498 17 77 71
Rittenschema:
www.zwevegem.be/bibus
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Zwevegem is een Boekstartgemeente
Boekstart wil jou samen met je baby of peuter laten
genieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer
je voor het leven. Zo is dat ook met lezen. Door
jonge kinderen vroeg te laten kennismaken met
boeken, gaat er een wereld van verbeelding én
nieuwe woorden voor hen open.
Woon je in Zwevegem of een deelgemeente? Dan krijg je gratis twee
boekenpakketjes.
Het eerste babypakket krijg je als je kind zes maanden oud is. Het
pakket bevat een eerste zacht voelboekje ende infobrochure ‘Baby’s
houden van boeken’. Daarnaast vind je er ook een ‘gids voor grote
mensen’ en de boekstart-groeimeter in terug. Je ontvangt het pakket
als je op controle gaat met je baby in het consultatiebureau van
Kind & Gezin. Ga je niet bij Kind & Gezin langs dan kan je steeds je
Boekstart-babypakket in de bibliotheek ophalen.

Als je kind 15 maanden oud is,
krijg je bij Kind & Gezin een bon
om je Boekstart-peutertas in de
bibliotheek op te halen. In de
bibliotheek krijg je een mooie
tas met twee kartonboeken:
een aanwijsboek en een eerste
peuterverhaaltje. De brochure
‘Peuters houden van boeken’
geeft je meer informatie over
taalontwikkeling en hoe boeken
de leefwereld van je peuter
vergroten. Leesplezier staat
voorop! Ga je niet bij Kind
& Gezin op controle, vraag
dan in de bibliotheek naar de
Boekstart-peutertas.
40
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Gezinsbond Zwevegem
De Gezinsbond is een vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in
Vlaanderen en Brussel. De Gezinsbond heeft een lokale afdeling in
Zwevegem/Sint-Denijs, Heestert/Moen en Otegem.
De Gezinsbond verdedigt de belangen van de gezinnen en volgt
de gezinspolitiek op de voet. Hun missie is jouw gezinsleven
aangenamer maken. Met voordelen, kortingen, handige diensten en
boeiende activiteiten in jouw buurt. Denk aan: tweedehandsbeurzen,
kinderoppasdienst, infoavonden, … En met raad en advies op
maat van jouw gezin! De sterkte van de Gezinsbond is de ruime
dienstverlening op het lokale vlak.
Eén van de acties van Gezinsbond is een gratis geboortegeschenk
voor elk gezin. Ben je pas ouder geworden en heb je nog geen
geboortegeschenk gekregen? Laat zeker iets weten aan de afdeling in
je buurt.
www.gezinsbond.be
www.kinderoppasdienst.be
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Gezinsbond Zwevegem
Luc Depreux
Beekstraat 26, 8550 Zwevegem
0486 15 17 08
www.zwevegem.gezinsbond.be

Gezinsbond Heestert
Emmy Vanhemmens
Outrijvestraat 62, 8551 Heestert
0478 41 08 11
www.heestert.gezinsbond.be

Gezinsbond Otegem
Godelieve Vandevelde
Sparrenlaan 7, 8553 Otegem
0471 26 50 82
www.otegem.gezinsbond.be
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ONDERWIJS
EN LEREN
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Naar het lager onderwijs gaan kan in het gemeentelijk onderwijs, het
vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs.
In Zwevegem is er ook een secundaire school, het Rhizo College, daar
bieden ze een uitgebreid gamma aan studierichtingen aan. Je kind
kan natuurlijk ook naar een secundaire school in Kortrijk, Avelgem, …
gaan.
Zwevegem heeft eveneens een bloeiende kunstacademie.
Om te kunnen genieten van de naschoolse opvang van de gemeente
moet je in het bezit zijn van een UiTPAS. Deze kost € 3 en is onbeperkt
geldig. Met de UiTPAS ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Je kunt je pasje aankopen bij de
dienst ‘Vrije Tijd’ in het Gemeentepunt, in de openbare bibliotheek of
in de bibus.
Voor mensen die recht hebben op het kansentarief is de UiTPAS zowel
een spaar- als een kortingskaart. De aankoop van de UiTPAS is goedkoper en je krijgt automatisch een korting voor elke UiTpas-activiteit.

Meer informatie over de UiTPAS
kan je vinden op de website uit
in zuidwest:
www.uitinzuidwest.be/uitpas
Meer informatie over onderwijs
kan je vinden op de website
onderwijskiezer:
www.onderwijskiezer.be.
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Gemeentelijk onderwijs te Zwevegem
Gemeenteschool Zwevegem
H. Consciencestraat 28A,
8550 Zwevegem
Tel. 056 28 54 56 (algemeen nummer)
www.gemeenteschool-zwevegem.be
Lieve Duyck - directrice kleuterschool
lieve.duyck@gszwevegem.be
056 28 54 50 - 0474 46 28 73
Nathalie Herremans - directrice lagere school
nathalie.herremans@gszwevegem.be
056 28 54 50 - 0491 91 26 25
Gemeenteschool Zwevegem - vestiging Knokke
Maria Bernardastraat 27A, 8550 Zwevegem
Gemeenteschool Zwevegem - vestiging Kouter
Hendrik Consciencestraat 28A, 8550 Zwevegem
Gemeenteschool Zwevegem - vestiging De Groene Kouter
Kouterstraat 80A, 8550 Zwevegem
Gemeenteschool Zwevegem - vestiging T’Winckeling
Schepen J. Vercruyssestraat 38, 8550 Zwevegem

Gemeenteschool De Klim-Op
Stedestraat 39
8550 Zwevegem
frank.dooms@klimopzwevegem.be
056 28 54 00 - 0477 98 02 47
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Gemeenteschool Heestert
Kerkhofplein 3
8551 Heestert
www.gemeenteschool-heestert.be
jozefien.ovaere@gszwevegem.be
056 28 54 30 - 0492 23 10 74

Gemeenteschool Sint-Denijs
Dalestraat 40
8554 Sint Denijs
www.gemeenteschool.sint-denijs.be
bart.desmet@gszwevegem.be
056 45 57 72 - 0498 17 77 51

Vrij onderwijs te Zwevegem
Vrije basisschool Kappaert
Sint-Jozefsstraat 11
8550 Zwevegem
www.kappaertschool.be
directie@kappaertschool.be
056 75 58 34
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Vrije basisschool Moen
Moenplaats 10
8552 Moen
www.vbsmoen.be
directie@vbsmoen.be
056 64 44 83 - 0472 71 58 37

Vrije basisschool Otegem
Zwevegemstraat 5-8
8553 Otegem
www.vbsotegem.be
directie@vbsotegem.be
056 77 82 20 - 0472 70 67 69

Vrije Centrumschool
Theophiel Toyeplein 8
8550 Zwevegem
www.vrijecentrumschool.be
info@vrijecentrumschool.be
056 75 53 76

Basisschool de Windroos
Hendrik Consciencestraat 1B
8550 Zwevegem
www.bsdewindroos.be
bs.zwevegem@g-o.be
056 75 85 51
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Secundair onderwijs te Zwevegem
RHIZO college Zwevegem
Sint-Niklaasstraat 22, 8550 Zwevegem
www.rhizo.be
college@rhizo.be
056 82 82 20

Kunstacademie Zwevegem
Directeurswoning Transfo
Transfostraat 13, 8550 Zwevegem
www.kunstacademiezwevegem.be
info@kazwevegem.be
056 71 69 76

Techniekacademie Zwevegem
RHIZO college Zwevegem (boven het schoolrestaurant)
Sint-Niklaasstraat 4, 8550 Zwevegem
of
Vrije basisschool Moen
Moenplaats 10, 8552 Moen
www.techniekacademie-zwevegem.be
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CLB Groeninge & CLB Go! Mandel en Leie
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie,
hulp en begeleiding.
Deze dienst kan gecontacteerd worden door leerlingen, ouders en
school. Ze werken samen met de school maar behoren er niet toe, je
kan hun dus gerust los van de school contacteren.

CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
Tel. 056 24 97 00
info@vclbgroeninge.be
www.vrijclb.be
www.clbchat.be
Maandag:

08:30 - 12:00
13:30 - 18:00
Dinsdag:
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
Woensdag: 08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
Donderdag: 08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
Vrijdag:
08:30 - 12:00
13:30 - 16:30
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CLB Go! Mandel en Leie
Renaat De Rudderlaan 6
8500 Kortrijk
Tel. 056 22 56 61
info@clbmandelenleie.be
www.clbmandelenleie.be
www.clbchat.be
Maandag tot en met vrijdag: 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
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OPVOEDEN
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De opvoedingslijn
Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun kind de
verkeerde kant lijkt op te gaan, hebben vaak nood aan een klankbord.
Iemand die hen begrijpt, maar die ook een antwoord kan bieden op
vele vragen.
De opvoedingslijn helpt ouders met vragen over opvoeding. Je kan
bij ons terecht met al je vragen over opvoeding, groot en klein. Je
blijft steeds anoniem en krijgt een persoonlijk antwoord van een
deskundige. Ook als opvoeder, groot- of stiefouder, kan je bij ons
terecht.
Tel. 078 15 00 10
www.opvoedingslijn.be
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
10:00 - 12:00
19:00 - 21:00 (enkel chat)
10:00 - 13:00
14:00 - 17:00 en 19:00 - 21:00
10:00 - 13:00
14:00 - 17:00

Infoavonden - ontmoetingen
Het Huis van het Kind organiseert verschillende
ontmoetingsmomenten voor gezinnen. Kinderen kunnen er spelen
en andere kinderen en volwassenen ontmoeten, in de nabijheid van
een vertrouwde volwassene. Ouders, professionelen en vrijwilligers
kunnen tijdens deze ontmoetingen praten over hun bezorgdheden,
opvoeding, verhalen delen en tips uitwisselen over hun kinderen.
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Het Oudercafé
Eénmaal per trimester zal een oudercafé georganiseerd worden rond
een thema die te maken heeft met ‘Opvoeding’. Nadien zal er tijd en
ruimte zijn om gezellig na te babbelen met de aanwezige ouders en
tips en tricks uit te wisselen met mekaar. De data en thema’s van de
oudercafés zullen tijdig gecommuniceerd worden via de website en de
facebookpagina van Huis van het Kind.
Indien je als ouder of als toekomstige ouder graag een thema wil
aanbrengen kan dit zeker, stuur een mailtje naar
huisvanhetkind@zwevegem.be.

Contactgegevens en info: zie pagina 11

Gezellige ontmoeting
Elkaar gezellig ontmoeten met een kopje koffie, elke 1ste
zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur. Op dat moment zijn
ook de andere projecten (Fietsbieb, Pamperbank, Ons Boetiekske,
Opvoedingsondersteuning, ...) open. Een ideale gelegenheid dus om
eens langs te komen. Wie weet heb je een interessante ontmoeting.

Contactgegevens en info: zie pagina 11

De Tatertafel
De Tatertafel is een gezellig informeel moment tweemaal per maand,
waar ouders en kinderen mekaar kunnen ontmoeten. Tijdens deze
ontmoeting kunnen ouders hun netwerk verbreden en versterken,
vragen stellen, kennis maken met diensten (binnen en buiten
de gemeente), wordt er een infomoment voorzien, zijn er leuke
activiteiten voor de kinderen, … Je bent er als ouder samen met je
kind(eren) meer dan welkom. De data van de Tatertafel worden gericht
verspreid en kan je ook aanvragen via huisvanhetkind@zwevegem.be
0471 61 64 48.

Contactgegevens en info: zie pagina 12
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Thuiskraamzorg De Wieg
Elke ouder kan beroep doen op thuiskraamzorg. Neem contact op
met de Wieg voor meer informatie.
Er is ook een expertisecentrum, daar kan je terecht met werkelijk al je
vragen over zwangerschap, geboorte en zorg voor je baby. Daarnaast
organiseert ‘de wieg’ praktische infomomenten over allerlei thema’s en
hebben ze ook didactisch materiaal om te onlenen.

‘de wieg’ Izegem
Kruisstraat 23, 8870 Izegem
Tel. 056 60 15 39
info@dewieg.be
www.dewieg.be
Van maandag tot en met vrijdag: 08:00 - 17:30
Buiten de kantooruren is ‘de wieg’ dag en nacht bereikbaar via
het nummer 050 33 02 70.
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INDIVIDUELE,
BIJKOMENDE
DIENSTVERLENING
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Dienst samenleving
De dienst samenleving staat in voor volgende beleidsdomeinen:
gezinnen, ouderen, gezondheid, toegankelijkheid, lokaal sociaal
beleid, lokaal mondiaal beleid en armoedebestrijding.
Als inwoner van de gemeente Zwevegem kan je bij de dienst
samenleving terecht indien je een vraag hebt die met één van deze
domeinen te maken hebben heeft.
Weet je niet zeker waaronder je vraag valt, aarzel dan niet om met
de dienst contact op te nemen de contactgegevens onderaan deze
pagina.
De dienst samenleving werkt nauw samen met Huis van het Kind
Zwevegem.
Binnen de dienst samenleving zijn volgende adviesraden actief:
• de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid
• het lokaal overleg kinderopvang
• de ouderenadviesraad
• de Noord-Zuidadviesraad.
Gemeentepunt Zwevegem - dienst samenleving
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
samenleving@zwevegem.be
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
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Sociale dienst
De sociale dienst biedt financiële en sociale hulp, ondersteuning bij
het vinden van een woning, bij het betalen van energiefacturen, …

Gemeentepunt Zwevegem - sociale dienst
Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 52 00
info@ocmw.zwevegem.be
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
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Dienst thuisbegeleiding
Onze doelstellingen
Met het team thuisbegeleiding streven we naar een daadwerkelijke
welzijnsverbetering en integratie van mensen met een bijzondere
maatschappelijke, relationele en persoonlijke kwetsbaarheid.
Op verschillende tijdstippen houden we georganiseerde
overlegmomenten met alle betrokken diensten en de persoon/het
gezin in begeleiding. Dit met als doel de hulpverlening op elkaar af te
stemmen en het gezin krachtgericht te ondersteunen.
Onze werking is aansluitend, aanvullend en versterkend op wat andere
diensten, extern en intern reeds opnemen met dezelfde cliënten.
De intensiteit van de huisbezoeken hangt af van de ernst van de
problematiek en het verloop van het hulpverleningsproces.
Een begeleidingsproces wordt niet vooraf met een tijdslimiet
begrensd. De begeleiding verloopt op vrijwillige basis, wat maakt dat
de hulpverlening ten allen tijde kan worden stopgezet door beide
partijen.

Doelgroep
We richten ons tot personen en gezinnen, al dan niet in armoede, met
ernstige problemen, klachten, of niet te realiseren invulling van sociale
grondrechten op minstens drie levensdomeinen.
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Onder levensdomeinen begrijpen we onder andere:
• Beheer van het gezinsbudget
• Arbeid en arbeidsmarktpositie
• Huisvesting en wonen
• Gezondheid en toegang tot gezondheidszorg
• Isolement en maatschappelijke participatie aan vrijetijds– en
cultuuraanbod
• Justitie en omgang met openbare orde
• Opvoeding en omgang met onderwijs
• Zelfredzaamheid – zelfzorg – identiteit
• Relaties— netwerk—isolement
• Toegang tot hulp -en dienstverlening en omgang met diensten
• Administratieve hulp
Een hulpvrager hoeft niet noodzakelijk een persoon te zijn die reeds
een begeleiding lopen heeft binnen het OCMW.

Werkwijze en begeleidingsvorm
Onze methodische handelingsprincipes zijn:
• krachtgericht: vanuit een erkenning van de kwetsbaarheid.
• positief: vanuit wederzijds respect en vertrouwen werken we aan
verbetering en versterking.
• integraal: we hanteren een brede, contextuele kijk.
• participatief: we streven maximale zeggenschap en invloed na.
• inclusief: ten aanzien van de doelgroep, met bijzondere aandacht
voor de meest kwetsbare groepen en individuen en ten aanzien van
alle betrokken actoren die bij de verwezenlijking van de participatie
van de doelgroep betrokken zijn.
• gestructureerd: een geordende en planmatige aanpak.
• gecoördineerd: samenwerkingsverbanden en netwerkvorming
hebben baat bij een gecoördineerde aanpak.
• Aanklampend
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Hoe aanmelden?
Elke aanmelding komt bij de centrale intaker terecht. Deze persoon
gaat na welke hulpvorm passend kan zijn.
De instroom verloopt divers: via de sociale dienst, op doorverwijzing
van de sociale woonmaatschappijen, derden, of door de persoon in
kwestie zelf. We houden de drempel zo laag mogelijk.
Na een eerste contact tast de thuisbegeleider af welke rol we kunnen
opnemen bij concrete opvolgings-, ondersteunings-, begeleidings-,
of toeleidingstaken.
Samen met de hulpvrager beslissen we of we een
hulpverleningsproces inzetten.
Gemeentepunt Zwevegem - dienst thuisbegeleiding
Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 52 00
info@ocmw.zwevegem.be
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 - 12:30
13:30 - 16:30
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Dienst eerstelijnszorg
Bij de dienst eerstelijnszorg kan je terecht voor de aanvraag van de
gemeentelijke zorgtoelage, tegemoetkomingen voor personen met
een handicap, pensioen, aanvragen van allerhande sociale tarieven en
toelagen. De dienst eerstelijnszorg ondersteunt ook mensen om zo
lang mogelijk zelfstandig en bovenal in de vertrouwde (t)huis te blijven
wonen.
Ook voor vroegtijdige zorgplanning kan je terecht bij de dienst
eerstelijnszorg.
De dienst eerstelijnszorg beschikt over een vrijwilligersnetwerk. Heb
je interesse om vrijwilligerswerk te doen binnen Zwevegem, neem dan
zeker contact op.
Blyhove 1
Otegemstraat 77 bus 4 , 8550 Zwevegem
Tel. 056 28 53 67
eerstelijnszorg@ocmw.zwevegem.be
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 - 12:00
namiddag op afspraak
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Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen
Deze organisatie biedt integrale begeleiding, ondersteuning
en bemiddeling voor gezinnen, kinderen en jongeren in een
problematische leefsituatie.
Driesstraat 6
8554 Sint Denijs
Tel. 056 46 15 10
info@jongerenzorg.be
www.jongerenzorg.be
Enkel op afspraak
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CAW Zuid-West-Vlaanderen
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun
vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke
relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve,
juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je
ruimere sociale omgeving… Ze bieden ook hulp aan slachtoffers en
daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen
en misdrijven.
Het CAW geeft steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat
ze zelf terug verder kunnen. Ze bieden rust aan diegenen die dat
kwijt zijn en versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen
bij in het benutten van hun basisrechten. Ze bestrijden elke vorm van
uitsluiting en komen op voor een menswaardig leven voor iedereen.
Ze gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.
Het CAW is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp
is gratis.
Voorstraat 53
8500 Kortrijk
Tel. 0800 13 500
onthaal.kortrijk@cawzuidwestvlaanderen.be
www.caw.be
Van maandag t.e.m. vrijdag: 09:00 - 17:00
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Groep Ubuntu x 8K
Groep Ubuntu x 8K is een sociale netwerkorganisatie die de standaard
voor kwetsbare mensen en gezinnen verlegt.
We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde plek in de
samenleving, dat doen we door hen te versterken.
We bieden ondersteuning in regio Zuid-West-Vlaanderen en ZuidOost-Vlaanderen.
De mobiele teams bieden via RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)
ondersteuning aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van)
beperking.
We bieden ondersteuning bij heel wat aspecten van het leven:
administratie, overleg met andere diensten, praktische alledaagse
zaken, relaties, de fases in het leven van een kind/tiener, je kind leren
loslaten, potjestraining, school en huiswerk, invulling van de vrije tijd,
vakanties plannen, …
We nemen het niet zomaar van je over, maar willen je als ouder sterker
maken, onder andere bij de opvoeding van de kinderen.
Groep Ubuntu x 8K
Blokkestraat 29A, 8550 Zwevegem
Tel. 056 64 60 62
info@groepubuntux8k.be
www.groepubuntux8k.be
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Voedselbank - Food 4 All
Voedselbank Food 4 All is een initiatief van de Lions Club Zwevegem
in samenwerking met het lokaal bestuur.
Zij delen elke woensdag, onder bepaalde voorwaarden,
voedselpakketten uit aan mensen in armoede.
Indien je wil weten of je hiervoor in aanmerking komt, kom dan langs
bij de sociale dienst, en breng een overzicht mee van je inkomsten en
uitgaven van de laatste 3 maanden.
Gemeentepunt Zwevegem - sociale dienst
Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 52 00
sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
Woensdag: 08:30 - 10:30
17:30 - 18:30
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Surplus sociale winkel
Surplus “+” biedt via de Sociale Winkel hulp aan kansarmen uit Groot
Zwevegem.
De hoeveelheid voedingswaren , onderhouds- en
verzorgingsproducten die worden aangeboden is afhankelijk van de
gezinssituatie.
Surplus “+” zorgt bij ieder contact ook voor een sociale babbel bij een
kop koffie. Dankzij privésponsors, verenigingen en bedrijven, kunnen
we tweewekelijks een ruim aanbod voorzien in de winkel voor een
kleine symbolische vergoeding.
• Aanbod van kwaliteitsvolle voedingswaren, onderhouds- en
verzorgingsproducten
• Organisatie door team sociaal geëngageerde vrijwilligers
Bekaert gebouw
Blokkestraat 19, 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 83 90
vzwsurplus@gmail.com
Tweewekelijks open op donderdag: 16:00 - 18:00
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INTERESSANTE
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Rechtenverkenner
De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:
• premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid,
wonen, welzijn, energie ...
• voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met
een handicap, werkzoekenden, …
• door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en
lokale overheid
www.rechtenverkenner.be

Informatieve websites
Er zijn nog een aantal handige websites waar je met je vragen terecht
kunt:
www.kindengezin.be
www.groeimee.be
www.expoo.be
www.gezinsbond.be
www.gidsvoorgezinnen.be
www.onderwijskiezer.be
www.centenvoorstudenten.be
www.pesten.be
www.kinderrechtswinkel.be
www.childfocus.be
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HULPLIJNEN
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Wachtdienst huisartsen
De wachtdienst vangt aan telkens op vrijdag om 19 uur tot maandag
om 8 uur, of op brug- en feestdagen de avond voordien.
De huisarts met wacht is bereikbaar op het nummer:
• Voor Zwevegem: 056 70 07 35
• Voor Otegem: 056 68 78 88
• Voor Heestert, Moen en Sint Denijs: 056 64 75 20
www.mediwacht.be

Wachtdienst apothekers
De wachtdienst vangt aan telkens op vrijdag om 19 uur tot de
volgende vrijdag om 19 uur.
De apotheker met wacht is bereikbaar op het nummer:
0903 99 000
www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen
De wachtdienst vangt aan telkens op weekends, feest- en brugdagen
van 9 tot 18 uur.
De tandarts met wacht is bereikbaar op het nummer:
0903 39 969
www.tandarts.be
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Medische nooddiensten
101
112

1722

070 245 245
02 649 65 89
105

Dringende politiehulp in België
Europese noodoproep bij
dringende medische hulp of hulp
van de brandweer
Nummer voor niet-dringende
brandweerhulp, enkel actief
tijdens een storm/onweer met
code oranje/rood
Antigifcentrum bij contact of
inname van giftige producten
Brandwondencentrum
Rode Kruis - hulp bij rampen

Hulp aan kinderen
102
116 000
1712

Awel, hulplijn voor kinderen en
jongeren
Child focus - vermiste en
seksueel uitgebuite kinderen
Meldpunt geweld, misbruik en
kindermishandeling

Preventie
0800 111 00

03 239 14 15
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Tabakstop is een gratis dienst
waarmee u contact kan opnemen
als u hulp nodig hebt om te
stoppen met roken.
Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen

078 15 10 20
00800 2123 2123
0032 518 21 23

070 344 344

De druglijn
Docstop: centrale dienst om een
identiteitskaart of Belgisch
paspoort te blokkeren na een
diefstal of een verlies (24u/24)
CARD STOP - centrale dienst
voor het blokkeren van bank-en
kredietkaarten (24u/24)

Luisteren
106
1813
0800 15 802
0800 35 445
03 238 68 68
0800 99 533

Tele-Onthaal - luistert anoniem
(24u/24)
Zelfmoordlijn
(24u/24)
Kankerinfo
Kankerlijn
Sensoa - voor vragen over
seksualiteit
Lumi is er voor iedereen met
vragen over gender en seksuele
voorkeur

Vragen
0800 999 62
1700

Federale Ombudsman
Gratis informatienummer van de
Vlaamse overheid

73

CONTACTGEGEVENS
VAN ZORGVERLENERS
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Functie:
………………………………………………………………………................
Naam:
……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
Functie:
………………………………………………………………………................
Naam:
……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
Functie:
………………………………………………………………………................
Naam:
……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
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Functie:
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……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
Functie:
………………………………………………………………………................
Naam:
……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
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Functie:
………………………………………………………………………................
Naam:
……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
Functie:
………………………………………………………………………................
Naam:
……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
Functie:
………………………………………………………………………................
Naam:
……………………………………………………………………............……
Telefoon/Email:
…………………………………………………………………….....…..........
Info/Advies:
…………………………………………………………………………….........
..…………………………………………………………………………………
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