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BIBLIOTHEEK
Bekaertstraat 13, Zwevegem
T 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
maandag, donderdag en vrijdag: 13u. - 19u.
dinsdag en woensdag: 10u. - 19u.
zaterdag: 9u. - 12u.

BIBUS
NIEUW RITTENSCHEMA
Schooljaar 

GSM 0498 17 77 71
Maandag
13.20 u. – 16 u. gemeenteschool Heestert 
(afwisselend Gauwelstraat en Vierkeerstraat) 
(alleen op schooldagen)
16.30 u. – 18 u. de Gilde Sint-Denijs
Dinsdag
13.20 u. – 16 u. gemeenteschool Sint-
Denijs (alleen op schooldagen)
16.30 u. – 18 u. kerk Heestert
Woensdag
8.40 u. – 12 u. Vrije basisschool Moen 
(afwisselend Moense Beekstraat en 
Moenplaats) (alleen op schooldagen)
15 u. – 16 u. WZC Marialove Heestert
16.30 u. – 18 u. Vrije basisschool Otegem 
Donderdag
13.20 u. – 16 u. Vrije basisschool Otegem 
(alleen op schooldagen) 
16.30 u. – 18 u. kerk Moen
Vrijdag
8.45 u. – 10.15 u. Vrije basisschool Kreupel 
(alleen op schooldagen) 
10.30 u.-13 u. kerk Kappaert  
(alleen op schooldagen) 
13.30 u.-16 u. kerk Knokke  
(alleen op schooldagen)

Schoolvakanties
Maandag
13.30u. - 14.30u. WZC Marialove Heestert
14.30u. - 16u. kerk Heestert
16.30u. - 18u. de Gilde Sint-Denijs
Donderdag
14.30u. - 16u. Vrije basisschool Otegem
16.30u. - 18u. kerk Moen

RECYCLAGEPARK
Avelgemstraat, Zwevegem
T 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 13u. tot 18u., zaterdag van 9u. tot 16u. 
Sluitigsdagen, zie p. ...
Aandienen met afval tot 15 minuten
voor sluitingstijd.

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

Gemeentelijke- en OCMW-dienstverlening 
in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
T 056 76 55 67, F 056 76 55 68, info@zwevegem.be
info@ocmw.zwevegem.be, www.zwevegem.be

KRINGLOOPWINKEL
Avelgemstraat 188, Zwevegem
T 056 72 01 41
Iedere werkdag van 9.30u. tot 12.20u.
en van 13u. tot 17.30u., zaterdag tot 17u., maan-
dag gesloten

SPORTDIENST
Bekaertstraat 4, Zwevegem
T 056 76 58 00
Iedere werkdag van 8.30u. tot 12u. 
en van 13.30u. tot 16.30u.

WACHT- EN HULPDIENSTEN
Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80

Huisartsen
(zaterdag van 12u. tot maandag 8u.)
Zwevegem: 056 70 07 35
Otegem: 056 68 78 88
Heestert, Moen, Sint-Denijs: 056 64 75 20

Tandartsen
(zaterdag van 16u. tot 18u. zon- en
feestdagen van 10u. tot 12u. en van
16u. tot 18u.). 0903 39 969

Apothekers
0903 99 000
www.geowacht.be
www.apotheek.be

Ziekenhuizen
vzw AZ Groeninge Kortrijk
Pres. Kennedylaan 4, Kortrijk
Algemeen: 056 63 63 63
Spoedopname, Campus Kennedylaan
T 056 63 61 12
spoedopname@azgroeninge.be

WERKPUNT/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
T 056 76 56 50
Open in Gemeentepunt tot eind dit jaar op  
volgende dinsdagen: 7/11, 21/11, 5/12, 19/12, 
telkens van 9 u. tot 12.30 u. 
Contact: Charlotte Vercaemst.

HUIS VAN HET KIND ZWEVEGEM
T 0494 88 15 40
huisvanhetkind@zwevegem.be

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

Balie burger en welzijn en politie ook 
open op
Di.: van 16.30u. tot 19u.
Za.: van 9u. tot 11u.

Gemeente- en OCMW-diensten gesloten, 
zie p. 5

Meldpunt Gemeente 0800 1 8550
Algemene openingsuren
Ma.: van 9u. tot 12.30u.*
Di.: van 9u. tot 12.30u.*
Woe.: van 9u. tot 12.30u.* 
en van 13.30u. tot 16.30u.**
Do.: van 9u. tot 12.30u.*
Vr.: van 9u. tot 12. 30u.*
*: balie politie sluit om 12u.
**: balie politie niet open op 
woensdagnamiddag

ZITDAGEN SCHEPENCOLLEGE 
EN OCMW-VOORZITTER

Zitdagen burgemeester en schepenen
Voor afspraak, bel 056 76 55 67
e-mail: info@zwevegem.be
Aanspreekpunt schepen van de
deelgemeenten op bibus in Otegem,
aan de vrije basisschool: elke eerste
donderdag van de maand, 
van 14u. tot 16u.

Zitdag OCMW-voorzitter
Voor afspraak, bel 056 76 52 00
e-mail: info@ocmw.zwevegem.be

ZITDAGEN SOCIALE 
DIENST OCMW
Heestert: Woon- en zorgcentrum Marialove, 
Gauwelstraat 24, elke maandag: 10 u. – 11 u.
Moen: Vrije basischool afd. Moense Beekstraat 
elke donderdag: 10.45 u. – 11.45 u. 
Otegem: Ontmoetingscentrum De Spoele
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10 u. – 11 u.
Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter Streye, 
Rodewilgenstraat 2, elke donderdag: 9.30 u. – 
10.30 u. 

ZITDAG RIJKSDIENST 
VOOR PENSIOENEN
Elke eerste dinsdag van de maand, e.v. 
is op di. 7 november, van 9u. tot 11u.  
www.pensioenpunt.be.

ZWEMBAD
Sportpunt 2 Bekaertstraat 4, Zwevegem
T 056 76 58 00 - sport@zwevegem.be

Tijdens schooljaar*
maandag:  17.45u. - 18u., 
 18u. - 19.45u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45u. - 12.45u., 
 16.30u. - 19.30u.
 19.30u. - 20.30u. (50m. bad)
woensdag:  14u. - 19.45u.
donderdag:  11.45u. - 12.45u., 
 16.30u. - 20.30u.
vrijdag:  7.45u. - 08.30u., 
 16.30u. - 20.30u.
zaterdag:  14u. - 16.45u.
zondag:  9u. - 11.45u.

Tijdens schoolvakanties West-Vlaanderen*
maandag:  14u. - 18u., 
 18u. - 19.45u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45u. - 12.45u., 
 14u. - 19.30u.
 19.30u. - 20.30u. (50m. bad)
woensdag:  14u. - 19.45u.
donderdag:  11.45u. - 12.45u.
 14u. - 20.30u.
vrijdag:  14u. - 20.30u.
zaterdag:  14u. - 16.45u.
zondag:  9u. - 11.45u.
*opgepast: sluitingsdagen zie www.zwevegem.be/sport
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Beste inwoner,
Zwevegem is rijk aan sportinfrastructuur en aan culturele 
verenigingen.  Dit is genoegzaam bekend en ook de inhoud 
van dit infopunt is daarvan een bijkomende illustratie.
Minder bekend is onze rijkdom aan bouwkundig erfgoed.
Oorspronkelijk werd hiervan een brede lijst opgesteld door de 
Vlaamse overheid, maar ondertussen werd vastgesteld dat niet 
alle panden een even belangrijke erfgoedwaarde verdienen en 
werd de bevoegdheid ter zake doorgeschoven naar de steden 
en gemeenten.
In het kader van een pilootproject opgezet door de Intercom-
munale Leiedal werd voor Zwevegem een nieuw voorlopig 
klassement samengesteld in functie van de daadwerkelijke erf-
goedwaarde en rekening houdende met verschillende criteria.
De nieuwe voorlopige lijst is nu voor iedereen beschikbaar.
Iedere inwoner en uiteraard ook de eigenaars van de betrokken 
panden (die trouwens individueel zullen worden aangeschreven) 
kunnen nu hun mening en opmerkingen hierover laten gelden 
tot 31/12/2017 (zie voor meer info het artikel in dit infopunt 
onder de rubriek vrije tijd/cultuur).
Ik hield eraan in dit voorwoord uw aandacht hierop te vestigen 
om het participatietraject zo breed mogelijk te laten verlopen 
en een zo groot mogelijk draagvlak tot stand te brengen.

Een aantal erfgoedpanden kregen trouwens de laatste jaren 
een herbestemming met horecafunctie en bekwamen hierdoor 
een nieuw leven waarvan iedereen kan meegenieten.
Deze worden in de kijker gesteld tijdens de Week van de Smaak 
(zie ook artikel verder in dit infopunt) met een bijzondere actie 
van de respectievelijke uitbaters.
Het gemeentebestuur is bijzonder blij met dit prachtig initiatief.
Zodoende wordt het belang van onroerend erfgoed op een 
aantrekkelijke wijze getoond aan de ganse bevolking.
Aarzel niet om aan deze actie deel te nemen en één van die 
horecazaken te bezoeken.

De Week van de Smaak vindt plaats van 16 tot en met 
26 november 2017.

Marc Doutreluingne
Burgemeester

VZW Comforte, sterk met dienstencheques

Begraafplaatsen 

Week van de afvalophaler

Bouwkundig erfgoed participatieproject

Smaakvol erfgoed

04

06

19

27

28

COLOFON 
Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem 

Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne 
Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst informatie - informatie@ zwevegem.be 
Foto’s Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem 

Vormgeving Artex • Druk IPM, Ganshoren 
Verspreiding Gratis en tweemaandelijks aan alle inwoners van 

Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs 
Volgend infomagazine verschijnt op 19 december 2017 

Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 22 november 2017 - informatie@zwevegem.be

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

 

COLOFON Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem •
Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne • Samenstelling, coördinatie 
en eindredactie Dienst informatie – informatie@ zwevegem.be • Foto’s Sobeka fotoclub, 
Zwevegem, Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem • 
Vormgeving IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en  
Sint-Denijs • Volgend infomagazine verschijnt op dinsdag  
27 juni 2017 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen woensdag 31 mei 2017 – informatie@zwevegem.be

Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem • Tweemaandelijks infomagazine
info@zwevegem.be • www.zwevegem.be
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Gemeente- en OCMW- diensten 
gesloten

Actie BonZ

Wegenwerken

Toerisme

17

26

Beste inwoner,

De lente is dit jaar vroeg opgestaan, wat ons reeds in maart en april mooie, 
zonnige dagen bezorgde. Ook de natuur heeft hiervan genoten om vroeger te 
ontluiken.

Vele inwoners zijn geruime tijd druk bezig met de lentebeurt in hun moestuin 
of siertuin, met het onderhoud van bloemen, planten en struiken. Kortom de 
lentekriebels zijn sedert enkele weken overal duidelijk voelbaar.

Ook het openbaar groen werd opnieuw onder handen genomen met het oog 
op een aangenaam gevoel langs Zwevegemse wegen: groen en bloem zijn 
permanent in ons straatbeeld aanwezig. Dit houdt de reputatie van Zwevegem 
als groene landelijke gemeente, waar het gezellig en aantrekkelijk is te wandelen 
en te fietsen, hoog.

De private tuinen kunnen hiertoe eveneens wat bijdragen. Het gemeentebestuur 
stimuleert dit met toelagen voor de kleine landschapselementen (K.L.E.) en 
de wedstrijd voor groen en bebloeming van de tuinen (zie p. 20). Een oprecht 
woord van dank aan al wie zich daarvoor inzet en eraan deelneemt.

De gemeente werkt anderzijds aan de opfrissing van haar huisstijl en van 
haar logo, eveneens met de bedoeling beter in beeld te komen en voor meer 
uitstraling te zorgen.

Het nieuwe logo zal aan de Zwevegemse bevolking bekend gemaakt worden 
tijdens het weekend van 16 juni naar aanleiding van de eindejaarstentoonstelling 
van de Kunstacademie.

De lancering gebeurt op vrijdagavond om 18.30 u. in het ontmoetingscentrum 
“De Brug”, Otegemstraat 238 (zie p. 4).

Save the date in jullie agenda, van harte welkom!

Geniet van het mooie Zwevegem!

Marc Doutreluingne
Burgemeester
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Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem 
Tweemaandelijks infomagazine

info@zwevegem.be 
www.zwevegem.be
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20-24 november 2017

Bedank je afvalophaler met een 

afvalbak of -zak vol stickers. 

Ontdek het stickervel binnenin.

onze 
OPHALER is 
de sterkste

Recycleer  gerust mijn MERCI 
#HouHetNet

Knap!hoe jij   de zakken   aanpakt
#HouHetNet

 

Hopelijk blijft mijndankjewelplakken!
#HouHetNet

#HouHetNet

Van hartebedankt!#HouHetNet

Van hartebedankt!#HouHetNet

#houhetnet

KLEEF DEZE STICKERS OP JE AFVALZAK OF -BAK

Kleef deze stickers op je afvalzak of -bak

onze 
OPHALER is 
de sterkste

Recycleer 
 gerust mijn 

MERCI 
#HouHetNet

Knap!
hoe jij 

  de zakken 
  aanpakt

#HouHetNet

 

Hopelijk 
blijft mijn
dankjewel

plakken!

#HouHetNet

#HouHetNet

Van harte
bedankt!

#HouHetNet

Van harte
bedankt!

#HouHetNet

#houhetnet

KLEEF DEZE STICKERS OP JE AFVALZAK OF -BAK

Kleef deze st
ickers op je 

afvalzak of -
bak

1928

27
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vzw Comforte – sterk met 
dienstencheques

Sinds 1 oktober 2017 kunnen 
klanten terecht bij het nieuwe 
dienstenchequebedrijf Comforte voor 
huishoudhulp, personenvervoer en 
strijkwerk. 

De samensmelting van de poets- en 
strijkdienst van vzw BIK, de poetsdienst 
van OCMW Zwevegem en vzw PWA 
Zwevegem heeft geleid tot een nieuwe 
sociale onderneming. In samenwerking 
met vzw Groep Ubuntu werd vzw 
Comforte opgericht.

De bestaansreden is heel duidelijk 
omlijnd: vóór alles willen investeren in 
kansen voor medewerkers en klanten. 
Deze visie geldt voor iedereen, 
ongeacht afkomst, kleur of religie. 

Een heel divers team dat dagelijks het verschil maakt bij mensen in de buurt. Met Comforte kiezen klanten dus 
resoluut voor sociaal ondernemersschap dat vertrekt vanuit een kansrijke begeleiding van medewerkers onder goeie 
arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kiest Comforte er ook voor om zorgbehoevende senioren en mensen met een 
beperking maximaal te bedienen. Dit is mogelijk dankzij de goed uitgebouwde dienstverlening van onder andere 
vervoer, boodschappen doen en koken.

Voor de bestaande klanten verandert er eigenlijk niets:  dezelfde huishoudhulpen komen aan huis zoals vroeger, op 
hetzelfde tijdstip. Ze poetsen, strijken en doen nog steeds (kleine) boodschappen; de strijkateliers blijven op dezelfde 
locaties en de medewerkers zullen nog steeds met de glimlach het strijkwerk aanvaarden. 

Ook niet onbelangrijk: de betaling van de dienstencheques gebeurt op dezelfde manier. 

In alle activiteiten streeft Comforte naar een kwaliteitsvolle, professionele dienstverlening die financieel gezond is en 
waar winsten geïnvesteerd worden in de sociale ondersteuning van de medewerkers.

De bestaande en nieuwe klanten kunnen met hun vragen terecht bij Lies en Kristof in het kantoor van Zwevegem.

Heel wat informatie over Comforte en het gebruik van dienstencheques is terug te vinden 
op de nieuwe website www.comforte.be.

Contactgegevens Zwevegem: Blokkestraat 29A, 8550 Zwevegem – telefoon: 0474/72 54 43 (Lies)

PWA kantoor in Gemeentepunt – Blokkestraat 29, 056 76 56 50

Tot eind dit jaar kan je voor PWA nog terecht in Gemeentepunt op volgende dinsdagen: 7/11; 21/11; 5/12; 
19/12, telkens van 9 u. tot 12.30 u.
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VERJAARDAGSFEEST 45-JARIGEN ZWEVEGEM

Geboren in 1972 in Zwevegem (8550) en/of je schooltijd, jeugd daar doorgebracht?

Save the date: zaterdag 25 november 2017!

“Groepsverjaardagsfeest” om onze 45- jarigen te vieren en meteen ook heel wat oud-bekenden nog eens tegen het lijf 
te lopen.

Meer info: mailtje naar bouwjaar1972.8550@gmail.com, of volg ons op onze gesloten FB-groep Bouwjaar 1972_8550

WELKOM OP DE DORPSRADEN
Otegem : 26 oktober 2017
 19.30 u.
 OC De Spoele

Heestert: 18 januari 2018
 19.30 u.
 OC Malpertus

Moen: zie www.zwevegem.be/dorpsraden
Sint-Denijs : 21 november 2017
 19.30 u.
 OC Ter Streye

Gemeente- en OCMW- 
diensten gesloten

De Gemeente- en OCMW-diensten zijn gesloten op woensdag 1 november (Allerheiligen); donderdag 
2 november (Allerzielen).

De loketdiensten Burger en Welzijn en Woon- en Leefomgeving zijn gesloten op zaterdag 11 november 
(Wapenstilstand).

Het containerpark is gesloten op 1 en op 2 november en op zaterdag 11 november 2017. 

REÜNIE GEMEENTELIJKE HOSTESSEN 
Op 8 december 2017 om 18.30 u vieren wij het gouden jubileum van de gemeentelijke hostessen. 

Maakte  jij gedurende de voorbije 50 jaar ook deel uit van dit team dat altijd iedereen spontaan én met de glimlach 
ontving tijdens één van onze plechtigheden en kreeg  je hiervoor geen uitnodiging???

Gelieve contact op te nemen met marijke.verhue@zwevegem.be.

Wij hopen alvast op uw reactie!
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Op de begraafplaatsen in Zwevegem is het de laatste weken weer druk. Veel 
burgers reinigen de grafzerken en brengen bloemen aan voor hun overleden 

familieleden. Ook de Dienst publieke ruimte (als beheerder van de 
begraafplaatsen) voert actief renovatiewerken uit op de verschillende 

begraafplaatsen. Op die manier herdenkt Zwevegem op een waardige 
manier zijn overledenen.

Uitbreiding grafkelders op de centrale 
begraafplaats Zwevegem
Net voor het zomerverlof werd een uitbreiding van 14-tal nieuwe 
grafkelders uitgevoerd met 12 concessies voor 2 personen en 2 extra 

concessies voor 3 personen.

Gedenkplaten oud-strijders
Op elk kerkhof wordt een gedenkplaat voorzien waarop alle oud-strijders 

van wereldoorlog I en wereldoorlog II worden vermeld, dit jaar was Sint-Denijs, 
Kappaert en Knokke aan de beurt.

Begraafplaatsen: van grind naar groen
Onze begraafplaatsen zijn in evolutie. We beplanten stuk voor stuk de moeilijk te onderhouden grindvlaktes met bloeiende 
vaste planten en struiken. Dit gebeurt vooral tussen de zerken. Op die manier krijgt het onkruid minder kans om te groeien 
én de kilheid van de stenige materialen wordt verzacht. Hierbij gebruiken we sterke vaste planten die snel toegroeien en een 
afdeklaag van houtschors. Komende winter is de begraafplaats Otegem aan de beurt.

RICHTLIJNEN VOOR UW BEZOEK AAN DE BEGRAAFPLAATS
Voor het ordelijk verloop zijn er enkele afspraken belangrijk: 

• Vanaf 16 oktober 2017 starten de gemeentediensten met een grondige schoonmaakbeurt van de openbare 
gedeelten op alle begraafplaatsen. De begraafplaatsen blijven tijdens die periode toegankelijk voor de bezoekers 
zodat iedereen de graven kan reinigen en zo nodig kleine herstellingswerken kan uitvoeren.

• Van 23 oktober 2017 tot en met 2 november 2017 mogen de aannemers geen werken uitvoeren op de 
Zwevegemse begraafplaatsen.

• Op 31 oktober 2017 om 17.00 uur moet de schoonmaak aan en rond de graven voltooid zijn. Het plaatsen van 
bloemen of kransen is echter wel toegelaten na deze datum.

• Om de soberheid rond de columbaria te behouden vragen we de burgers de bloemen te beperken en gebruik te 
maken van de vaasjes die kunnen vastgemaakt worden aan de nissen van de columbariummuur. De paden rond 
onze columbaria zijn dan ook gemakkelijker toegankelijk voor iedere bezoeker.

• Vanaf 4 december 2017 zullen de gemeentediensten beginnen met het ontruimen van de overgebleven 
bloemstukken op de grafmonumenten. Ook de plantpotten e.d. zullen daarbij verwijderd worden. Gelieve 
bloemstukken die u wenst te bewaren voor 4 december 2017 weg te nemen.

• Gebruik altijd de vuilnisbakken of neem uw afval en de bloempotten opnieuw mee naar huis.

BEGRAAFPLAATSEN, 
OASES VAN RUST
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VERGUNNINGEN/CONCESSIES
De gratis vergunning voor 10 jaar blijft bestaan. Wanneer men echter na 10 jaar beslist om toch een concessie 
(vergunning) aan te gaan, moet naast de concessie ook een ontgraving betaald te worden. Een ontgraving kost 750 euro.

Niet geconcedeerde grond (gratis):
• Gewone grond of urnenveld voor 10 jaar (1 persoon): gratis

• Oudstrijderspark: gratis

• Kinderpark: gratis

• As verstrooiing op strooiweide: 100 euro voor naamplaatje op gedenkplaat

• Columbarium nis zonder vergunning: 100 euro voor afdekplaatje

• As bewaring thuis: gratis

Concessies (telkens voor 30 jaar):
• Volle grond voor 1 of 2 personen: 1 000 euro

• Kelder voor 2 personen: 1 000 + 500 euro voor kelder

• Kelder voor 3 personen: 1 000 + 750 euro voor kelder

• Columbarium nis voor 2 personen: 750 euro

• Columbarium nis voor 3 personen: 1 000 euro

• Urnenveld met kelder voor 2 personen: 750 euro

• Urnenveld met kelder voor 3 personen: 1 000 euro

Heb je vragen rond lopende vergunningen, wens je meer informatie over wat je kunt doen als de vergunning verloopt, 
het verwijderen van oude zerken, merk je dat een familielid niet vermeld is op de zuil oud-strijders, … neem dan contact 
op met de dienst burgerzaken.

RICHTLIJNEN OMTRENT VERWAARLOOSDE GRAFZERKEN
Wij stellen vast dat op de oudste gedeelten van onze begraafplaatsen nog steeds grafzerken aanwezig zijn die dringend 
moeten hersteld of gerenoveerd worden. Veelal zijn dit grafmonumenten waarvoor in het verleden een eeuwige 
vergunning werd toegestaan. Deze altijddurende concessies zijn thans vervangen door vergunningen voor 50 jaar die 
zonder vergoeding en mits een aanvraag kunnen hernieuwd worden (artikel 9 van het decreet op de begraafplaatsen 
van 16 januari 2004). In het Gemeentelijk reglement en in het artikel 10 van het Vlaamse decreet op de begraafplaatsen 
wordt bepaald welke procedure moet gevolgd worden bij de vaststelling van gebrekkig onderhoud. Dan wordt vanwege 
de gemeente een akte opgesteld en gedurende een jaar opgehangen aan het grafmonument en aan de ingang van de 
begraafplaats. Wanneer na deze periode het monument niet hersteld is, kan de gemeente de grafvergunning vernietigen 
en het grafmonument ontruimen of in eigendom nemen.

Publieke Ruimte – Begraafplaatsen
Blokkestraat 29 Bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056/ 76 57 00
atd@zwevegem.be

Burgerzaken 
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 30
burgerzaken@zwevegem.be



zwevegem in de kijker

1.  Vrijdag 8 september 2017 – Officiële opening nieuw woonzorgcentrum

2. Zaterdag 9 september 2017 – Levensloop (Stichting tegen kanker)

8 
september

8 infopunt

3. Zondag 10 september 2017 – Open Monumentendag

9 
september

10 
september



4. Zaterdag 16 september 2017 – Officiële opening Trimaarzate

6. Woensdag 4 oktober 2017 – Persvoorstelling dienstencheque onderneming Comforte

zwevegem in de kijker
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5. Maandag 2 oktober 2017 – Persvoorstelling sociaal-artistiek project i.s.m. tAlternatief

2 
oktober

16 
september

4 
oktober
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EEN VERGADERING VAN DE OUDERENADVIESRAAD BIJWONEN?

In de ouderenadviesraad zetelen 
vertegenwoordigers van alle erkende 
ouderenverenigingen. Voorzitter van de 
raad is Jozef Tienpont, secretaris Marijke 
Orins.

De eerstvolgende vergadering van de raad 
is gepland op maandag 18 september 
2017, om 14 u., in de raadzaal van het 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. 

Let wel: tijdens de vergadering hebt u geen 
stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na 
de vergadering is mogelijk.  

De agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.

Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de raad via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75.  
Ook graag een seintje indien u aanwezig zult zijn.

Burger en welzijn
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be)
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ZWEVEGEMSE LANGSPEELFILM “OPA” GAAT IN PREMIÈRE

Twintig acteurs, honderd figuranten en dertig medewerkers uit Groot-Zwevegem 
werkten bijna 2 jaar aan de langspeelfilm “Opa”.

De film speelt zich af in Transfo (voormalige elektriciteitscentrale) en op diverse 
plaatsen in Groot-Zwevegem.

“Opa” gaat in première in november 2017. Het resultaat kan je zien in de 
zalen van Kinepolis vanaf januari 2018. 

Opa is na meerdere kortfilms een eerste langspeelfilm van Marc Desmet. Hij 
schreef het verhaal in 2005 het scenario in 2015. De film werd opgenomen in 
2016 en 2017. De montage en de afwerking gebeurden in 2017. 

De film gaat over o.a. de macht van de hogere klasse en de kracht van het 
woord en het vertrouwen tussen opa en z’n kleinkind Lisa. 

De film is voor 100% West-Vlaams.

De gemeente Zwevegem sponsorde de langspeelfilm. 

De film is de apotheose in het rijtje activiteiten in het kader van het Jaar van het Beeld.

FIETSERS IN VOORRANG OP GROOT DEEL GULDENSPORENPAD
Na gunstige evaluatie van een proefproject om de fietsers op het Guldensporenpad voorrang te geven op het 
autoverkeer ter hoogte van de Hugo Verrieststraat werd deze kruising definitief heringericht. Gelijktijdig werd ook de 
voorrang ten voordele van de fietsers gewijzigd op de kruisingen met de Ellestraat en de Lettenhofstraat.

Deze maatregelen gaan gepaard met extra belijning en signalisatie en het bijsnoeien van de begroeiing om de 
zichthoeken te verbeteren.

Voorlopig blijft de voorrangsregeling op de bestaande en toekomstige kruisingen met de grotere verbindingswegen 
(Harelbeekstraat, Deerlijkstraat, Otegemstraat en Avelgemstraat) ongewijzigd en hebben de fietsers geen voorrang.

Daarnaast werden bij een drietal zebrapaden in de buurt van scholen led’s op zonne-energie geplaatst die in werking 
treden bij de invallende duisternis. Dit is het geval in de Otegemstraat (ter hoogte van Kruidvat), in de Zwevegemstraat 
(ter hoogte van de Heestertstraat) en in de Kerkstraat (ter hoogte van Moenplaats).
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
06/07 De Jonghe Dries, z.v. Hannes en Laporte Delphine (M)
06/07 Debels Maurice, z.v. Davie en Vandenabeele Elise (H)
07/07 Callens Felix, z.v. Michael en Vandendriessche Bieke (Z)
10/07 Vanhooren Ely, z.v. Stijn en Dewaelsche Mieke (O)
14/07 Lefevere Alexander, z.v. Wouter en Vannieuwenhuyze 

Klaartje (O)
17/07 Lefebvre Fien, d.v. Tom en Vandevelde Carucha (O)
20/07 El Khou, z.v. Aïssam en Boukhadmi Noura (Z)
22/07 Libbrecht Noa-Lise, d.v. Timothy en Hut Martje (Z)
22/07 Vanackere Estée, d.v. Michaël en Vandewynckele Joke (Z)
26/07 Dewaele Febe, d.v. Dewaele Bianca (M)
27/07 Furniere Jarno, z.v. Thomas en Desimpelaere Joke (Z)
27/07 Mollie Annabelle, d.v. Mathieu en Vandaele Ellen (H)
28/07 Marijsse Arthur, z.v. Frederik en Gheysens Liesbeth (H)
28/07 Blauwblomme Elise, d.v. Romanique en Dheedene Julie (Z)
31/07 Hellin Finn, z.v. Pieter en Rigole Anouk (H)
02/08 Ramović Alesia, d.v. Roberto en Lazic Sabina (Z)
03/08 Bentaleb Romayssa, d.v. Ismail en Jiagoo Shaheen (Z)
04/08 Hanssens Loïc, z.v. Tim en Putman Eline (O)
06/08 Lateur Cedric, z.v. Karel en Boussen Charlotte (Z)
10/08 Verdonck Nora, d.v. Bruno en Goderis Natacha (Z)
11/08 Debaveye Elli, d.v. Wim en Vandemeulebroucke Daphny (Z)
11/08 De Jonghe Oona, d.v. Darry en Verlinden Hanne (Z)
13/08 Dejaegher Milo, z.v. Tim en Lefranc Naomi (Z)
16/08 Caby Giselle, d.v. Sandro en Deruyter Vanessa (Z)

17/08 Pauwels Camille, d.v. Tom en Decommer Jocelyne (Z)
17/08 Roobroek John, z.v. Franck en Sagno Celine (Z)
22/08 Noteboom Angel, d.v. Wesley en Supheert Jennifer (Z)
23/08 Derijcke Maurice, z.v. Kris en Lemiegre Carline (O)
24/08 Naessens Elias, z.v. Mathias en Van Hoecke Ellen (H)
03/09 Vandemaele Ava, d.v. Immanuel en Provost Tessie (O)
05/09 Libeer Nel, d.v. Nils en Eeckhout Shana (Z)
06/09 Snoeck Alexis, d.v. Gaëtan en Callens Sharon (Z)
09/09 Vanderschelden Nell, d.v. Nico en Weyhaeghe Tineke (M)
12/09 Peeters Jules, z.v. Jeroen en Bruggeman Lien (Z)
12/09 Vanmeenen Noor, d.v. Jemo en Naessens Michelle (Z)
13/09 De Cocker Lilly, d.v. Willem en Reynaert Kelly (Z)
13/09 Lambrecht Stella, d.v. Bruno en Goeteyn Evi (Z)
14/09 Vanhuysse Odile, d.v. Laurentz en Decock Emmeline (M)
14/09 Verhamme Tuur, z.v. Ann en Pickavet Filiep (Z)
15/09 Vanhoutte Jamie, z.v. Kevin en Deleersnijder Queeny (M)
17/09 Zamurca Olivia, d.v. Marcel en Zamurca Marinela (Z)
20/09 Vanwelden Pauline, d.v. Bruno en Verhiest Liesbet (Z)
20/09 Vansteenkiste Médard, z.v. Stijn en Van Brabandt Ellen (O)
20/09 Viaene Matéo, z.v. Mathias en Joseph Melissa (Z)
21/09 Vanneste Jeff, z.v. Bart en Wittesaele Xanthippe (S)
21/09 Chedad Kenza, d.v. Kouider en Vanhoutteghem Virginie (Z)
21/09 Vandenhende Leon, z.v. Stijn en Vermeersch Willemien (H)
21/09 Rommens Fie, d.v. Sven en Vanackere Jessie (Z)
22/09 Dessein Milan, z.v. Michael en Lachat Angela (O)
24/09 Wanseele Lili, d.v. Elewout en Vervaeke Lisa (Z)
26/09 Couwelier Lex, z.v. Michael en Timmers Yentl (Z)
27/09 Leclercq Jolann, z.v. Joris en Ouvrard Lauriane (S)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs, (Z) Zwevegem

OVERLIJDENS
18/07 Steen Marie-Lien (9j.) en Helena (6j.), (M)
20/07 Deprez Georgette (89j.), wed. Laverge Gilbert (Z)
25/07 Feys Anais (89j.), wed. Terryn Etienne (H)
25/07 Callewaert Nicole (82j.), wed. Deschutter Joël (Z)
26/07 Vandenbogaerde Jules (87j.), wed. Dubus Andrea (S)
27/07 Deloof Roger (79j.), wed; De Paepe Magdalena (Z)
29/07 Dendievel Anne Marie (73j.), wed. De Putter Robert (Z)
30/07 Boonaert Denise (93j.), (Z)
04/08 Vanwijnsberghe Erick (63j.), (M)
06/08 De Buck Ferdinanda (78j.), wed. Defoor Cesar (O)
08/08 Lefebvre Dion (82j.), echtg. Vandamme Yvonne (O)
09/08 Wallaert Yvette (75j.), echtg. Verstraete Benoni (Z)
09/08 Carbon Anna (81j.), wed. Feys Cyrille (S)
10/08 Dumortier Annie (79j.), echtg. Verhelle Norbert (M)
12/08 Desmet Albert (85j.), ongehuwd (H)
13/08 Eggermont Catharina (62j.), echtg. Maroy Egide (Z)
16/08 Demeerlaere Jacqueline (88j.), wed. Blomme Roger (S)
23/08 Grall Yvonne (94j.), wed. Deconinck Daniel (Z)
26/08 Segaert Aveline (88j.), wed. Boone Remi (Z)
28/08 Van Herpe André (66j.), echtg. Verherve Marguerite (O)

28/08 Van Hulle Suzanne (92j.), wed. Franssens Hilaire (Z)
30/08 Masure Denise (85j.), wed. Veys Marcel (H)
02/09 Carteur Albert (92j.), wed. Mahieu Margareta (H)
03/09 Nuyttens Michel (72j.), echtg. Cattebeke Rita (Z)
03/09 Malfait Jacqueline (87j.), wed. Labie Albert (Z)
05/09 Deleu Jules (89j.), wed. Defrancq Marie (H)
08/09 Everaert Hugo (59j.), echtg. Heremans Suzanne (S)
09/09 Van Ommeslaeger Laura (96j.), wed. Deloof Gilbert (Z)
09/09 D’haene André (89j.), echtg. Deseyn Lea (Z)
12/09 Bossuyt Martin (90j.), wed. Sagaert Maria (Z)
18/09 Bulteel Gilbert (86j.), echtg. Loncke Mariette (S)
18/09 Vanwynsberghe Paula (89j.), wed. Demets Michel (S)
22/09 Marnette Roger (91j.), wed. Vanbrabandt Simonna (Z)
25/09 Dujardin Georgette (94j.), wed. Verschueren Marcel (Z)
26/09 Decraene Hugo (83j.), echtg. Vervaeke Marie-Thérèse (H)
29/09 Lodewyckx Christina (66j.), echtg. Noppe Bernard (Z)
30/09 Douterlungne Joan (81j.), ongehuwd (S)
30/09 Herman Marie-José (73j.), wed. Moreels Jaak (O)
01/10 Reynaert Tonia (52j.), echtg. Hochedez Guy (S)
02/10 Derycke Paul (66j.), (Z)
02/10 Lagae Christophe (41j.), echtg. Foulon Natascha (Z)

HUWELIJKEN
Herman Nathalie (45j.), (Z) en Demeire Charlotte (30j.), (Z)
Vandesteene Danni (36j.), (O) en Vandewege Jasmijn (34j.), (O)
Soenen Bert (45j.), (Z) en Bossuyt Cindy (42j.), (Z)
Vercaemere Eddy (51j.), (Z) en Debels Linde (29j.), (Z)
Blomme Carlo (60j.), (H) en Libbrecht Anna (55j.), (H)
Vandamme Harm (26j), (Menen) en Dubois Camille (22j.), (Z)
Rigole Hans (36j.), (Z) en Samyn Danica (32j.), (Z)
Roelant Koenraad (46j.), (M) en Ransdorp Maria (43j.), (M)
Debrouwere Kevin (41j.), (Z) en Descheemaeker Angelique (41j.), (Z)

Buytaert Michaël (33j.), (S) en Van Compernolle Lemmy (31j.), (S)
Goudeseune Kenneth (29j.), (S) en Deblaere Kyra (28j.), (S)
Dulinski Françoise (61j.), (M) en Ambeza Catherine (54j.), (M)
Vandoorn Simon (25j.), (H) en Dursin Anke (24j.), (H)
Gaillez Lorenz (27j.), (Z) en Mattelaer Janneke (27j.), (Z)
Bruneel Pieter (30j.), (Z) en Putman Julie (25j.), (Z)
Demets Krist (46j.), (Z) en Dheygere Els (44j.), (Z)
Delongueville Marijn (27j.), (Z) en Ver Eecke Fauve (25j.), (Z)
Libeer Rogier (26j.), (S) en Bauden Mélanie (25j.), (S)
Merchie Jens (31j.), (H) en Gousseau Lore (24j.), (H)
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HERFSTSAMENZIJN 
SENIOREN
Op maandag 13 november 2017 verwelkomen we je 
graag in de Sint-Pauluszaal, Italiëlaan 6 in Zwevegem. 
Vanaf 13.30 u. starten we met een koffie en een stukje 
taart.

Wil je eens genieten van volksspelen? Vanaf 14 u.  
kan je deelnemen aan het volkssportenkampioenschap 
voor senioren. Onze vrijwilligers leggen u alles uit 
over de sjoelbak, het kegelspel, de trou-madam, de 
toptafel, het tonspel, de tafelkegel, de gaaibol…

Zin om een kaartje te leggen of een gezelschapsspel 
te spelen? Kom dan naar ons praatcafé. We voorzien 
kaarten en gezelschapsspelen, maar breng gerust je 
favoriete gezelschapsspel mee.

Of wil je gewoon even genieten bij een biertje, koffie 
of frisdrank…of even gezellig babbelen…ook hiervoor 
kun je terecht in ons praatcafé.

Wil je erbij zijn?
Vraag dan je toegangskaart aan de wijkmeester van 
uw seniorenvereniging of aan de rode infobalie in 
het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 Zwevegem. De 
kaarten zijn beschikbaar vanaf 18 september 2017. Een 
toegangskaart kost 3 euro, koffie en taart inbegrepen.

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29/1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be

SPORT NA SCHOOL (SNS)-PAS EEN SUCCES!!!!

De SNS-pas (Sport Na School-pas) is bezig aan zijn derde jaargang in Zwevegem. Wij merken dat zeer veel 
jongeren gebruik maken van deze uitzonderlijke formule. Met hun pas kunnen jongeren aan meer dan 76 
verschillende sportactiviteiten deelnemen. O.a. lasershooten, avonturensport, padel, paardrijden, golf, tennis, 
duiken, ... Nieuw in 2017 is padel.

Wanneer je een Uitpas hebt, kost een jaarpas 9 euro (van maandag 2 oktober t/m vrijdag 18 mei 2018) en een 
semesterpas 6 euro. Daarmee kan je onbeperkt sporten.

Vergeet ook je papieren van het ziekenfonds niet want je krijgt een korting.

Info of aankoop pas via de turnleerkracht op school of via : www.sportnaschool.be -  
regio Leiedal, Sportdienst of Nicolas Stael 0474 233 166

Sociale dienst OCMW
Blokkestraat 29 bus 2 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67
Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
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GRIEPVACCINATIE-
CAMPAGNE

1. Besmettelijke ziekte die ieder jaar opnieuw opduikt?
2. In welke maand start het griepvaccinatieseizoen?
3. Hoe kan je jezelf beschermen tegen griep?
4. In welk seizoen duikt de griep ieder jaar op?
5. Vrouwen in het tweede en derde trimester van hun … laten zich beter vaccineren 

tegen griep.
6. Waar koop je het griepvaccin?
7. Wie schrijft jouw griepvaccin voor?
8. Wat is griep?
9. Wanneer moet je het griepvaccin herhalen?
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11.11.11-CAMPAGNE 2017

Allemaal mensen, onderweg naar beter
Dit jaar stelt 11.11.11 migratie en vluchtelingen centraal in zijn campagne. 
Niet toevallig, de cijfers spreken voor zich. 65 miljoen mensen zijn op de 
vlucht voor oorlog en vervolging. Miljoenen anderen ontvluchten armoede, 
ongelijkheid, klimaatverandering… Oorzaken waar 11.11.11 elke dag, 
samen met zijn leden, structureel aan werkt. 

Daarom eisen we een rechtvaardig migratiebeleid, dat de oorzaken van 
migratie aanpakt. Dat veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een 
beleid dat verbindt en met juiste cijfers over vluchtelingen en migratie 
communiceert.

Getuigenissen uit Agadez
In de Nigerese woestijnstad Agadez arriveren jaarlijks duizenden 
migranten. Vaak zijn ze onderweg hun geld en bezittingen afgenomen aan 
de vele controleposten. In Niger wachten ze tot ze de woestijn kunnen 
oversteken naar Libië of Algerije. Een gevaarlijke tocht waar al duizenden 
het leven lieten. De onmetelijke woestijn tussen Agadez en Libië is, net 
als de Middellandse Zee, een kerkhof geworden. Mensen worden er op 
pick-ups gezet met onvoldoende water, in temperaturen tot vijftig graden.  
Soms worden ze gewoon achtergelaten door mensensmokkelaars.

11.11.11 sprak in Agadez met tientallen migranten en luisterde naar hun verhalen; enkele getuigenissen:

Joseph, 22 jaar, Kameroen (copyright: 11.11.11/Keoma Zec): ‘Ik ben intelligent. Ik 
heb een diploma, maar ik vind geen werk. Ik zag mijn leven aan mij voorbijgaan 

en wist dat het niet zou verbeteren.’  

Abou Karim, politiek vluchteling, Gambia 
(copyright: 11.11.11/Keoma Zec):  ‘Toen ik een 

foto trok op straat werd ik opgepakt voor 
spionage. Na 2 dagen zonder eten of drinken 
werd ik vrijgelaten in afwachting van het 
proces. Ik vluchtte om mijn leven te redden.’  

Toon dat je solidair bent: draag onze pin
Net als miljoenen vluchtelingen en migranten zoeken we allemaal een menswaardig leven. Draag onze pin en toon dat 
wij #AllemaalMensen zijn, onderweg naar beter. In Zwevegem delen enkele 11.11.11-medewerkers campagnepinnen 
uit aan de inkom van de bibliotheek op vrijdagavond 27 oktober en op zaterdagmorgen 28 oktober.  Ook online kan je 
onze pin laten zien, surf naar www.11.be/allemaalmensen en deel hem op Facebook.

Steun ons financieel
Uw steun helpt ons om:

• De grondoorzaken van migratie uit noodzaak aan te pakken.
• In België op te komen voor een rechtvaardig migratiebeleid.
• Voor een menswaardige opvang van vluchtelingen te zorgen.

Burger en welzijn
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be)
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HEB IK RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE?
Het OCMW kan aan bepaalde personen een tussenkomst geven op hun stookoliefactuur. Deze toelage wordt de 
verwarmingstoelage of de stookoliepremie genoemd. Deze toelage geldt voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum en 
bulkpropaangas. Zij geldt niet voor aardgas via aansluiting op het distributienet en propaan- en butaangas in gasflessen. 

Je behoort tot één van de volgende categorieën: 

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 17.649,88 euro 
verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten laste.

Je hoeft geen inkomensonderzoek te voeren in volgende gevallen:
• wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van 

het RVV-statuut;
• wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 
€ 18.363,39 verhoogd met € 3.399,47 per persoon ten laste*. 

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen 
buiten de gezinswoning.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, 
zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.140,00.

De toelage
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het 
bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. 

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. 

Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire 
tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Wat moet je meebrengen?
Je moet in ieder geval volgende documenten voor te leggen: 
• een kopie van je identiteitskaart; 
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon; 
• op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente 

loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …);
• indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het 

aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft; 
• voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar. 

Het OCMW, zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen, uw inkomensgegevens en 
die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. 

Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. 

Opgelet: de aanvraag van deze toelage bij het OCMW moet binnen de 60 dagen na de levering gebeuren.

De bedragen van de inkomensgrenzen gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing. 

Sociale dienst OCMW
Blokkestraat 29 bus 2 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67
Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
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EEN WARME WINTER 

AAN DE KUNSTACADEMIE.

Stilzitten daar doen we niet aan mee in de Kunstacademie. In september 
is het een drukte van jewelste om iedere leerling een plekje te geven. 

Door de leden van het koor werd er al druk gerepeteerd om de 
Theaterzaal in te palmen met hun muziektheater Prends garde 

à toi! Dat vond plaats op 6 en 7 oktober. De leerlingen woord 
maakten naar goede gewoonte eind oktober de Transfo onveilig 
tijdens de Halloweentocht van de Gezinsbond Zwevegem. 

In november vergast de Kunstacademie u graag op een 
aperitiefconcert. Op zondag 12/11 om 11 u. treden onze 
muzikanten op in het Gemeentepunt. U kan gratis komen 
luisteren én het voor u bereide aperitief meepikken.

Als u tussen 9 en 30 november in Kortrijk bent, spring dan 
eens binnen in het woonzorgcentrum Sint-Carolus in de 

Groeningelaan. Twaalf leerlingen beeldende kunst van het 
3de, 4de, 5de en 6de middelbaar hebben zich verdiept in 

de aandoening die Alzheimer is en wat dit betekent in het 
dagelijkse leven. Voor de tentoonstelling “In mijn Hoofd” zetten 

ze symptomen en de emoties die gepaard gaan met Alzheimer om 
in pakkende beeldende en woordelijke statements. In een mix van 

wit en rood pigment pakken ze zo de volledige glazen inkom van het rvt 
opvallend in. Kijk je mee ook in hun hoofd?

De maand december wordt feestelijk ingeluid te Heestert. De klassen van Heestert, Otegem en Moen palmen 
op vrijdag 1 december het podium van zaal Malpertus in. In vol ornaat staan ze voor u elkaar om op te treden. Ze 
verwachten u om 18.30 u. Wees welkom!

Kunstacademie Zwevegem
Transfostraat 13
8550 Zwevegem
info@kazwevegem.be
www.kunstacademiezwevegem.be
056 71 69 76
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SLUIKSTORT MET GAS BOETE.

De sluikstorter werd betrapt en kreeg een GAS boete  
van 125 euro

Waar? : Groenstraat Heestert

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

Begin dit jaar startte de gemeente Zwevegem een coachingstraject op onder leiding van “de mooimakers”, het 
vroegere “indevuilbak” om een effectief en efficiënt zwerfvuilbeleid uit te bouwen.

De knelpunten, de aandachtspunten van zwerfvuil en sluikstort worden in kaart gebracht. Deze zullen systematisch 
en stapsgewijs uitgewerkt worden, gericht op zichtbare en haalbare resultaten en er zal ingezet worden op duurzame 
oplossingen.

Er werd een vuilnisbakkenplan opgemaakt en het plan wordt op periodieke basis gecontroleerd en bijgestuurd. Dit kan 
bijvoorbeeld leiden tot het weghalen of het bij/verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik er van te verbeteren.

Er werden in de maand juli 2 vuilnisbakken verwijderd: de vuilnisbak in het gemeentepark en aan Delhaize. 

REDEN : misbruik van de vuilnisbak, ook na herhaaldelijke communicatie.

Het Zwevegems beleid wil een effectief en efficiënt zwerfvuilbeleid uitbouwen. De gemeente doet mee aan het 
coachingtraject zwerfvuil i.s.m. Netheidsnetwerk, een samenwerkingsverband van de VVSG, de OVAM en Fostplus. 

Zwevegem startte begin dit jaar het traject rond zwerfvuil op samen met tAlternatief

Het zwerfvuiltraject loopt over 2 jaar.

De knelpunten, de aandachtspunten van zwerfvuil en sluikstort worden in kaart gebracht. Deze zullen systematisch 
en stapsgewijs uitgewerkt worden, gericht op zichtbare en haalbare resultaten en er zal ingezet worden op duurzame 
oplossingen.

ZWEVEGEM PAKT ZWERFVUIL EN 
SLUIKSTORT AAN.

Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@
zwevegem.be
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“VLAK GLAS” KAN GRATIS NAAR HET RECYCLAGEPARK?

Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet huis aan huis opgehaald worden, gratis terecht kan op het 
recyclagepark? 

Een glasheldere kijk op vlak glas
Glas komt voor in heel uiteenlopende toepassingen. Wel belangrijk om het juiste onderscheid te maken en zo optimaal 
te kunnen sorteren om te recycleren.

Een eerste onderscheid kan gemaakt worden op basis van de vorm: hol glas (flessen, bokalen, flacons), vuurvast glas 
(vb. ovenschotels) en vlak glas (vensterglas, serreglas, draadglas, gelamineerd glas, autoruiten, veiligheidsglas,...) Deze 
fracties eisen een volledig andere verwerking, daarom mogen ze in geen geval samen ingezameld worden. 

Vlak glas wordt gratis ingezameld 
in het milieustraatje van jouw 
recyclagepark. 

Onder vlak glas verstaan we:
• Enkel en dubbel vensterglas 

• Gekleurd vensterglas en spiegelglas

• Gewapend glas 

• Glasraam

• Kleine hoeveelheden gelaagd glas (vb. autoruit)

Er wordt aangeraden bij grote stukken eerst het recyclagepark te contacteren op het nummer : 0477/98.02.36

Vlak glas hoort NIET thuis in of aan een glasbol, maar op het recyclagepark. Vlak glas achterlaten aan een glasbol = 
sluikstort.

LET OP ! “RAAM MET GLAS” IS NIET TOEGELATEN OP HET 
RECYCLAGEPARK? 

De parkwachter zal u doorverwijzen naar het recyclagepark van Imog te Moen. Daar kunt u uw afval kwijt aan  
0,2 euro/kg.

Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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DE KNOTPLOEG ‘KNOTSGEK’, WAAR KNOTBOMEN EN KNOTTERS 
ELKAAR VINDEN…

In 2014 werd gestart met de Zuid-West-Vlaamse 
knotploeg, een groep enthousiaste knotters die graag 
bomen knotten op het platteland.  Onze vrijwillige 
knotters worden door het Stadlandschap Leie en 
Schelde opgeleid (en verzekerd) en komen gratis 
knotbomen (die landelijk staan) knotten.  De knotters 
hebben recht op het brandhout, de eigenaar verwerkt 
de resttakken.

Hebt u zelf knotbomen die landelijk staan die aan een 
knotbeurt toe zijn? Wil je graag wilgen bijplanten en 
zoek je daarvoor wilgenpotten? Heb je zelf interesse 
om aan te sluiten bij de knotploeg? Neem contact met 
ons op! 

Binnenkort worden gratis nieuwe knotopleidingsdagen 
georganiseerd voor nieuwe geïnteresseerde knotters.  
Heb je daarin interesse?  Schrijf je in voor één van 
volgende knotopleidingsdagen op 18 november en 
16 december 2017.

Info:Stadlandschap Leie en Schelde:

T 056 23 40 17, E johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

DE WEEK VAN DE 
AFVALOPHALER EN 
RECYCLAGEPARKWACHTER

Van 20 tot 24 november 2017
Bedankt om je afval correct buiten te zetten. Bedankt om 
je afval op het recyclagepark juist te sorteren. Ook al is 
dat soms lastig! Voor de afvalophalers en de parkwachter 
is het soms nog lastiger. Dag in dag uit, gaan ze de 
straten op of bemannen ze het recyclagepark zodat onze 
omgeving er op het einde van de dag opnieuw netjes bij 
ligt. Daarom verdienen ze ons respect!

Bedank de ophalers en de parkwachters in hun week. Zo 
toon je dat je hun werk apprecieert.

Gooi je foto in de strijd!
Maak een foto van hoe jij de ophaler en parkwachters 
bedankt en post hem tijdens de Week van de Afvalophaler 
en Recyclageparkwachter (20 tot 24 november) op sociale 
media met de hashtag #HouHetNet. Zo deel je jouw 
respect voor de afvalophalers en recyclageparkwachters. 
Bedankt!

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

20-24 november 2017

Bedank je afvalophaler met een 

afvalbak of -zak vol stickers. 

Ontdek het stickervel binnenin.
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VERVANG DAG VOOR WEKELIJKSE OPHAALRONDE AFVAL OP 
FEESTDAGEN

Voor wie: ophaalzone 3: Sint Denijs – Zwevegem West
Wanneer: De ophaling op woensdag 1 november vindt plaats op zaterdag 4 november
Voor wie: ophaalzone 1: Moen – Heestert – Otegem
Wanneer: De ophaling op maandag 25 december vindt plaats op zaterdag 23 december
Uit te lichten citaten
Voor alle voorwaarden en details: bekijk de afvalkalender.

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

WINTERUUR RECYCLAGEPARK VANAF 1 NOVEMBER

Zaterdag : van 9 u. tot 16 u.
Dinsdag t.e.m. vrijdag : van 13 u. tot 18 u.
Voor een goede orde van zaken en begeleiding wordt het recyclagepark 15 minuten voor sluitingstijd gesloten.
recyclagepark Zwevegem-Knokke : 0477 98 02 36

Het recyclagepark is gesloten op woensdag 1 november, donderdag 2 november en zaterdag 11 november

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

VERBRANDEN VAN HOUT 

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en houtkachels voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen 
van woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het gebruik van houtstook in tuinen 
(terraskachels e.d.), tuinhuisjes en schuren.
Het stoken van hout kan voor de omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, 
gezondheidseffecten en roetneerslag, samengevat als stookoverlast.
En …stoken doe je alleen met echt droog hout! 

Stoken, wat is verboden?
Tips goed stoken 
Milieuvriendelijke alternatieven voor verbranden en stoken

Zie http://www.lne.be/campagnes/stook-slim/stook-slim/buiten-stoken 
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WIL JIJ BESPAREN OP JE ENERGIEFACTUUR? EN WIL JE DAARBIJ 
OOK JE STEENTJE BIJDRAGEN AAN HET MILIEU? DOE DAN MEE 
MET DE 7DE GROEPSAANKOOP 100% GROENE ENERGIE VAN DE 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, IN SAMENWERKING MET DE 
GEMEENTE ZWEVEGEM. 
Inschrijven
Vanaf 27 november 2017 tot 7 februari 2018.
Er zijn 3 manieren om je gratis en vrijblijvend in te schrijven:

1. Via de website:
 • Neem je eindfacturen gas en/of elektriciteit bij de hand en ga naar www.samengaanwegroener.be en doorklikken 

naar West-Vlaanderen – Groepsaankoop groene stroom en gas.
 • Geef je gegevens in.
 • Ontvang na de veiling per email je persoonlijk voorstel.

2. Via het loket van de gemeente Zwevegem:
 Inschrijven via het gemeentelijk loket kan op dinsdag van 9 u. tot 12.30 u., 
 dit op afspraak 056 76 55 67
 Breng je laatste eindfacturen van elektriciteit en/of aardgas mee.
 Het verdere verloop van de groepsaankoop verloopt per brief.

3. Via telefoon:
 Via het groen nummer 0800 76 101 kan je ook je inschrijving regelen.
 Hou je eindfacturen gas en/of elektriciteit bij de hand.

Verdere informatie kan je bekomen via volgende kanalen:
0800 76 101 (gratis infolijn)
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be
www.samengaanwegroener.be

Nam je vorig jaar deel aan de groepsaankoop groene stroom? Hou er dan rekening mee dat je niet automatisch 
ingeschreven bent voor de groepsaankoop van dit jaar. Dus schrijf je zeker weer in.

Woon- en leefomgeving
Afdeling Wonen
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 20
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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LESSENREEKSEN ZWEMBAD
LESSENREEKSEN KIDS
Voor de lessenreeksen kids kan je al inschrijven voor alle activiteiten tot juni 2018. Wil jouw 
kind deelnemen aan een testmoment waterwennen, de vervolmakingslessen of de lessen 
leren zwemmen? Neem dan snel een kijkje op onze webshop voor je inschrijving: https://
webshopzwevegem.recreatex.be

LESSENREEKSEN VOLWASSENEN
Vanaf donderdag 7 december 2017 om 19 u. kan je je inschrijven voor de lessenreeksen 

volwassenen die starten in januari: aquajogging, aquaspinning, crawl volwassenen, schoolslag 
volwassenen, vervolmakingszwemmen volwassenen, pre- en postnataal zwemmen. 

U kan de website raadplegen www.zwevegem.be of een kijkje nemen op de online webshop: https://webshopzwevegem.
recreatex.be/

Voor info en inschrijven kan u ook altijd terecht bij: 
Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
056 76 58 00
sport@zwevegem.be

22 infopunt

ZWEMMARATHON 2017
THE FINAL EDITION
Hou je klaar voor de laatste editie van de zwemmarathon: the final edition op vrijdag 17 november 2017. 

We zorgen voor extra sfeer en ambiance met dj’s en live muziek. 

Ga met jouw school of vereniging een laatste keer de uitdaging aan en neem deel aan onze 
zwemmarathon vol spetterend waterplezier.

In de voor- en namiddag komen de scholen aan bod, vanaf 18.30 u. is het de beurt aan de verenigingen.

OPBLAASSPEELTUIGEN REGENBOOGEILAND EN 
PLONKASAURUS, KLAAR VOOR DE HERFSTVAKANTIE!

Zwemmen wordt dubbel zo leuk als je tijdens de herfstvakantie komt wanneer het REGENBOOGEILAND (= groot spring-
kasteel van 15 m lang) en/of de PLONKASAURUS (opblaasdino) en/of de BANDEN & VLOTTEN in het zwembad liggen!

De speeltuigen gaan telkens van 14 u. tot 16.30 u. te water, , behalve op zondag van 10 u. tot 11.30 u. (enkel banden/
vlotten en glijbaan)

Het “Regenboogeiland” is te water op dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november.

De “Plonkasaurus” is te water op maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober, vrijdag 3 november en zaterdag 4 november.

De banden en vlotten liggen in het zwembad op maandag, zaterdag, zondag.

Op woensdag 1 november en donderdag 2 november is het zwembad gesloten wegens Allerheiligen en Allerzielen.

Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00     

Halloween zwemmen
31 oktober 2017, 14 u. - 20.30 u.
Sidder en beef in het zwembad!

Griezel ook in de cafetaria; lekkere griezelpizza's te verkrijgen
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GROTE BOEKENVERKOOP IN DE BIB

Voor het tweede jaar op rij organiseert de 
bib een grote boekenverkoop in de bib 
zelf.
Van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 december houden we in de 
bib opnieuw een boekenverkoop. Zeven dagen lang, alleen niet op 
zondag! Kom tijdens de openingsuren van de bib naar de Wieke en 

snuister zoveel je wilt in alle afgevoerde boeken, tijdschriften, dvd’s… 
van het laatste jaar. Je vindt er vast wel iets dat je graag wilt hebben. 

En dat je voor een 0,5 euro per stuk ook niet kunt laten liggen! Wrijf nog 
maar eens in je ogen en overtuig je zelf: je leest het goed. Alles verkopen 

we aan 0,5 euro per stuk.

De boekenverkoop vindt plaats in zaal De Wieke in de bib en is alle dagen 
behalve op zondag open tijdens de openingsuren van de bib:

• Zaterdagen 2 en 9 december van 9-12 u.

• Maandag 4 december van 13-19 u.

• Dinsdag 5 december van 10-19 u.

• Woensdag 6 december van 10-19 u.

• Donderdag 7 december van 13-19 u.

• Vrijdag 8 december van 13-19 u.

Je vindt vast wel iets dat je graag wilt hebben. En dat je voor een 0,5 euro per stuk ook niet 
kunt laten liggen!

Bibliotheek
Berkaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be

SLUITINGSDAGEN VRIJETIJDSDIENSTEN

Het zwembad Sportpunt Zwevegem, de bibliotheek, de bibus en het loket Vrije Tijd in het 
Gemeentepunt zijn gesloten op:
• dinsdag 1 november (Allerheiligen)

• woensdag 2 november (Allerzielen)

• zaterdag 11 november (Wapenstilstand)

Vrije Tijd
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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JEUGDWERK UIT DE STARTBLOKKEN!

Een nieuw schooljaar is gestart. Dit betekent dat alle kinderen gedurende 
de week opnieuw flink aan hun schoolbank moeten zitten, maar ook dat ze 
opnieuw kunnen ravotten tijdens het weekend! Zwevegem heeft een mooi 
aanbod aan jeugd- en jongerenverenigingen die zich week na week inzetten 
voor jullie kinderen. 

Maar welke vereniging moet ik nu kiezen?! 

Er is voor elk wat wils. Zo hebben we maar liefst 12(!) jeugdverenigingen waaruit je kan kiezen in Zwevegem en Groot-
Zwevegem. Chiro, Scouts, KSA, KAJ, KLJ,… Kies maar uit. Elke vereniging heeft zijn eigen uniform en manier van werken. Bij 
de Chiro kan je bijvoorbeeld op zondag terecht om allerlei leuke spelletjes te spelen. De scouts en KSA kiezen er dan weer 
voor om op zaterdag werking te geven. Een groot verschil is ook dat sommige jeugdbewegingen gesplitst werken, terwijl 
anderen gemengde groepen hebben. Zo kan je bij de Chiro in Zwevegem een jongens- en een meisjesgroep vinden. Bij de 
scouts, KAJ, KLJ en KSA hebben ze dan weer gemengde groepen en spelen zowel jongens en meisjes bij elkaar met hun 
leeftijdsgenoten. Bij elke vereniging kan je ook een drietal keer gratis proberen voor je echt lidgeld moet betalen. Onze tip is 
dus: probeer er maar op los! Vroeg of laat zal je een jeugdbeweging vinden waar je echt een klik mee voelt. Kijk gerust eens 
op http://www.zwevegem.be/vrije-tijd/jeugd/jeugdverenigingen naar ons aanbod. 

Een jeugdbeweging helpt kinderen om zichzelf te leren ontdekken. Jaar na jaar wordt hun rugzak gevuld met mooie 
herinneringen en nieuwe vriendschappen. Ze leren er zelfstandig worden en in groep werken. Spelenderwijs ontwikkelen ze 
verschillende competenties en leren ze hun doelen te bereiken. En dat allemaal onder het toezicht van jonge, gemotiveerde 
leiders en leidsters. 

Op 20 oktober 2017 zetten we alle leden en leiders van de Zwevegemse jeugdbewegingen eens in de bloemetjes op de dag 
van de jeugdbeweging. In het volgende Infopunt kan je een verslag van deze onvergetelijke dag terugvinden.

Bij de jeugdbeweging zit je goed!
Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be



     Speelplezier in 
kerstvakantie ...
p. 26

infopunt 25www.zwevegem.be



26 infopunt
 

SPEELPLEZIER IN DE KERSTVAKANTIE, GRABBELPAS 
EN PETOETER!
SPEELPLEZIER IN DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de Kerstvakantie kan je je komen uitleven in de Grabbelpas of bij Petoeter.

Je bent welkom om te spelen van woensdag 27 december t.e.m. vrijdag 29 
december en van woensdag 3 januari t.e.m. vrijdag 5 januari. 

Op 24 en 25 december en 1 en 2 januari sluiten we onze deuren. 

GRABBELPAS EN PETOETER.
Tijdens de eerste week van de Kerstvakantie trekken we naar: ‘Lapland’. Hoe ziet het 

noorderlicht eruit? Bestaan elfjes echt? Hoe komt het dat het sneeuwt? Kom naar onze 
vakantiewerking en kom van alles te weten over het land van de kerstman! We spelen natuurlijk ook 

leuke spelletjes en koken lekkere kerstdiners. 

In de tweede week van de Kerstvakantie maken we het spannend. ‘Raadsels en mysteries’ moeten tijdens onze 
leuke activiteiten worden ontrafeld. Wie is de mol op onze vakantiewerking? Kunnen jullie het einde van het doolhof 
vinden? Wie ontcijfert de geheime recepten en kan lekkere dingen koken? Dat en nog veel meer te doen tijdens de 
kerstvakantie!

ALGEMENE INFO
INSCHRIJVEN?

Vooraf inschrijven is voor alle vakantieactiviteiten verplicht. 

Vanaf donderdag 7 december  2017 om 19 u. kan je online inschrijven.

https://webshopzwevegem.recreatex.be. Via deze weg moet je ook onmiddellijk online betalen.

Vrije Tijd/Jeugd    Vrije tijd/Sport
Blokkestraat 29 bus 1   Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem    8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80    Tel. 056 76 58 00
jeugd@zwevegem.be   sport@zwevegem.be

KANDIDATUREN SPORTIEF EN CULTUREEL 
VERDIENSTELIJKE PERSONEN/
VERENIGINGEN 
Traditiegetrouw huldigen we de cultureel en sportief verdienstelijke 
personen en verenigingen in het voorjaar.

Volgende kandidaturen voor cultuur worden ingewacht:

 • personen en/of verenigingen die zich in 2017 bijzonder 
verdienstelijk maakten op cultureel vlak;

 • verenigingen die een bepaalde promotie behaalden of een 
jubileum van 25-50-75 of 100 jaar vierden in 2017;

 • personen die 25, 35 of 50 jaar actief bestuurslid zijn van een 
vereniging;

 • personen die 25, 35, 50, 60 of 65 jaar spelend lid zijn van een dans- , 
zang-, toneel- of muziekgroep.

– Verenigingen die binnen hun groep personen of hun vereniging wensen voor te dragen worden verzocht dit 
schriftelijk mee te delen (naam, adres en reden) aan de culturele dienst, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem of 
cultuur@zwevegem.be, uiterlijk tegen 15 januari 2018. Na deze datum worden geen personen/verenigingen meer 
aanvaard.

– Opmerking: binnen dezelfde vereniging kan dezelfde persoon slechts 1x om de 5 jaar worden gehuldigd.
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Volgende kandidaturen voor sport worden ingewacht: 

 • laureaat sportverdienste 2017
 • sportvrouw 2017
 • sportman 2017
 • sportclub- of team 2017
 • jeugdlaureaat 2017
 • recreatiesporter 2017
 • laureaten kampioenschappen van Zwevegem 2017
– Verenigingen dienen schriftelijk de kandidaturen in bij de sportdienst, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem, sport@

zwevegem.be of bij de voorzitter van de sportraad, dhr. Dirk Deldaele uiterlijk tegen 15 januari 2018.
– Zwevegemse sporters die niet zijn aangesloten bij een Zwevegemse club en die voldoen aan de voorwaarden 

kunnen zelf hun kandidatuur indienen.
– Het reglement en de aanvraagformulieren kan u terugvinden op internet www.zwevegem.be/sport. Ze zijn ook 

beschikbaar bij de sportdienst.

Vrije Tijd/Jeugd    Vrije tijd/Sport
Blokkestraat 29 bus 1   Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem    8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80    Tel. 056 76 58 00
jeugd@zwevegem.be   sport@zwevegem.be

ZWEVEGEM LANCEERDE PARTICIPATIETRAJECT ACTIEPLAN 
BOUWKUNDIG ERFGOED
Sinds een tweetal jaar werkt de gemeente samen met de lokale commissie bouwkundig erfgoed en Leiedal aan een 
actieplan Bouwkundig Erfgoed.

Alle panden die op de officiële Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed staan werden ondergebracht in 
profielen en kregen een locuswaarde.

Er zijn 5 profielen: historisch Zwevegem, industrieel Zwevegem, naoorlogs Zwevegem, dorpskernen en open ruimte.

De locuswaarde varieert van laag, midden tot hoog al naar gelang de erfgoedwaarde van het gebouw. Gebouwen met 
een lage locuswaarde zijn dus in dat opzicht minder belangrijk.

De lijst met de panden, hun locuswaarde en ontwikkelingsprofiel kan je bekijken op de gemeentelijke website www.
zwevegem.be/actieplan-bouwkundig-erfgoed. 

Wie digitaal minder onderlegd is, kan terecht in het Gemeentepunt bij de dienst Vrije Tijd of de dienst Woon- en 
Leefomgeving tijdens de openingsuren.

De mogelijkheid om de inventaris in te kijken, is onderdeel van een participatietraject waarbij de inwoners hun mening 
kunnen zeggen over het rijke erfgoedpatrimonium in de gemeente. Alle eigenaars die op de inventaris staan werden 
bovendien in de maand april reeds uitgenodigd om meer te vernemen over dit traject.

Met Open Monumentendag werd omtrent dit item een tentoonstelling opgezet in de orangerie van het Kasteel 
Vandevenne in de Kortrijkstraat. Meer dan 3000 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht.

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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WEEK VAN DE SMAAK
16 t.e.m. 26 november 2017

“SMAAKVOL ERFGOED”

Zwevegem heeft een rijk erfgoedpatrimonium en wil hieraan ook 
de nodige aandacht besteden. Een lokale inventaris met zowat 700 
panden bevat heel wat waardevolle gebouwen die de geschiedenis en 
het verleden van Zwevegem illustreren. De inventaris is te raadplegen 
op www.zwevegem.be/actieplan-bouwkundig-erfgoed. 

Een aantal van deze panden hebben een mooie herbestemming gekregen met een horecafunctie en zijn dan ook voor 
iedereen toegankelijk. Als gemeentebestuur juichen we het toe dat de eigenaars deze panden op die manier een 
meerwaarde hebben gegeven.

De “Week van de Smaak” is een ideale gelegenheid om deze zaken eens in de kijker te plaatsen. De deelnemers 
bieden dan ook gedurende een bepaalde periode, vermeld op de laatste bladzijde van de brochure, een speciale actie 
aan. Een uitgelezen kans om kennis te maken met hun zaak en uiteraard ook het erfgoed.

Een brochure is beschikbaar vanaf 16 november in het Gemeentepunt, in de bibliotheek, in de Bibus en in de 
deelnemende horecazaken:

• Koffiehuis El Dorado, Otegemstraat 148B, Zwevegem
• Venti, Harelbeekstraat 54, Zwevegem
• Ploatse6, Vierkeerstraat 6, Heestert
• Sint-Pietershof, Kraaibosstraat 6, Moen
• Cultuurcafé De Vrijheid, Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
• Cafetaria Duiktank, Transfostraat 5, Zwevegem

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1

8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70

cultuur@zwevegem.be

WAARDEVOLLE GRAVEN IN ZWEVEGEM
Enkele jaren geleden heeft de commissie bouwkundig erfgoed alle merkwaardige 
graven op de kerkhoven van Zwevegem en de deelgemeenten geïnventariseerd.

Deze inventaris waardevolle graven kan je raadplegen op de website www.
zwevegem.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed.

Graven en begraafplaatsen zijn een spiegel van de geschiedenis van een 
gemeenschap. Graven van plaatselijke politici, industriële notabelen en volksfiguren 
getuigen van het verleden van een gemeente in al zijn facetten.

Twee van die merkwaardige graven op het kerkhof in de centrumgemeente 
Zwevegem zijn het graf van de familie Vandevenne en het graf van de familie Jean 
Raes: twee opmerkelijke grafmonumenten met een bijzondere architectuur als 
getuigenis van twee belangrijke families in Zwevegem.

Gezien er geen directe nabestaanden zijn, en om verder verval van de graven te 
voorkomen, werd vanuit de commissie bouwkundig erfgoed het initiatief genomen 
om dit funerair erfgoed te restaureren en hiervoor de nodige fondsen te verwerven.

Bij het kerkhofbezoek rond Allerheiligen loont het zeker de moeite om eens naar deze graven te gaan kijken.

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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GWENDOLINE REMMERIE VERTELT OVER HAAR LAATSTE BOEK  
IN DE BIB

Op 15 november 2017 stelt Gwendoline haar recentste 
boek 'Inzicht, een verdwaalde zoen' voor in het leescafé 
van de bibliotheek.

OVER ‘INZICHT, EEN VERDWAALDE ZOEN’

Het boek bundelt inspirerende kortverhaaltjes waarbij een metaforische meester (het weten, 
ons buikgevoel) in dagelijkse situaties en dialogen vol geduld en toewijding de leerling (ons 
ego, ikje) laat ontdekken dat tussen beiden geen verschil bestaat, of dat zij één zijn. 

Het boek kreeg mooie kritieken van zowel Mark Eyskens als Zuster Jeanne Devos.

OVER GWENDOLINE REMMERIE

Gwendoline woont in Sint-Denijs en schrijft vooral over wat ons inspireert, en hoe we tot inzicht en innerlijke rust 
kunnen komen in het dagelijkse leven. ‘Inzicht, een verdwaalde zoen’ is al haar zesde boek. Haar werk is niet religieus 
geïnspireerd, en richt zich op een eenvoudig, bewust en liefdevol dagelijks leven vanuit het zijn.

Wanneer: 15 november 2017 om 19.30 u.

Plaats: Bibliotheek Zwevegem

Inkom: Gratis

Organisatie: Willemsfonds Zwevegem en Bibliotheek Zwevegem

JOE MULLEN BAND

ZATERDAG 2 DECEMBER 2017 - 20 U.

Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem
Als geen ander weet Joe Mullen Ierse en Schotse traditionals te 
vertolken. Joe schuwt echter ook het moderne werk niet. Zijn covers 
zijn onvergetelijk, zijn stijl uniek. Pas op zijn veertigste leerde hij zijn 
verborgen muzikaal talent kennen en sindsdien is er geen houden 
meer aan. Naast zingen, bouwt hij nu ook zelf zijn instrumenten! The 
Joe Mullen Band staat als een Ierse rots in de branding en brengt 
spetterende warme muziek. Joe Mullen zingt solo en bespeelt de 
gitaar en bodhran, begeleid door zijn vrouw Christel op de basgitaar 
en Peter Vanslambroucke op gitaar, soundscapes en backing vocals.

Tickets: 15 euro

Reservatie: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

Info

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00

bibliotheek@zwevegem.be
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KERSTMARKTEN
uit.kalender

KERSTMARKT
Heestert . . . 
       gaat verder  
  Zaterdag 16 december

GRATIS INKOM
Start 16u op Kerkhofplein

Alle info : 0475 38 16 63

GRATIS ponyweide 

en kinderanimatie 

Diverse optredens:  

 Accordeon

 Alfredo’s

 DJ Glenn D

KERSTMARKT 
KOOPZONDAG 

17 december 2017 
Zwevegem - Centrum: 13u - 21u 

In samenwerking met Gemeente Zwevegem en Unizo 
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“SPECIALE EDITIE VAN HET FEEST 
VOOR 60-PLUSSERS VAN DE 
DEELGEMEENTE ZWEVEGEM”

Feest 60-plussers
Op zaterdag 13 januari 2018 is er een speciale editie van het 
jaarlijks feest van de 60-plussers. 

Zoals ieder jaar vindt het feest plaats in het Tenniscentrum, 
Bekaertstraat 11A.

Deze keer starten we echter om 11 u., en dit met een volledig nieuwe formule!
Het muzikaal programma wordt verzorgd door de Chapeau Noir Ambianceband en Cliff.

Programma
Aperitief vanaf 11  u.
Stoofvlees met frieten en groenten 
2 drankjes 
Koffie
Doorlopend muzikaal programma met orkest en gelegenheid tot dans
Afsluit omstreeks 17.30u. – 18.00u.

Wilt u er bij zijn?
Vraag dan vanaf 1 november je toegangskaart aan de infobalie in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem 
of via de verantwoordelijke van je ouderenvereniging.

Kaarten zijn verkrijgbaar tot dinsdag 9 januari. Aan de ingang worden geen kaarten meer verkocht.

De toegangskaart kost 15 euro. 

Je kan ook inschrijven door over te schrijven op rekeningnummer BE77 7755 9O74 1842 met als mededeling 
FEEST + uw naam en adres (kaarten worden u toegestuurd). 

Dienst Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 b 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be

UITNODIGING 

PRIJSUITREIKING GROEN- EN 

BEBLOEMINGSACTIE 2017

De Koninklijke Adviesraad voor Groen en bebloeming nodigt alle deelnemers 
aan de Groen- en bebloemingsactie 2017 uit  
naar de feestelijke prijsuitreiking.

Datum: vrijdag 12 januari 2018 om 19 u.
Locatie: Gemeentelijke polyvalente feestzaal, Tenniscentrum, Bekaertstraat,
Zwevegem

Er is opnieuw een reuzentombola voorzien.
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vrij 27 oktober
 
MUZIEK
‘t Heksebroed organiseert «Open deur folk muziek 
samenspel sessies»
In de school Groene Kouter te Zwevegem 
kan je maandelijks deelnemen aan een open 
deur samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van een 
eigen muziekinstrument dan ben je van harte 
uitgenodigd om samen met ons muziek te spelen.

Waar: school Groene Kouter, Kouterstraat 80A, 
Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 14 09 09, 
pol.ranson@telenet.be, k.vanderbeken@telenet.
be

vrij 27 oktober

QUIZ
GOLD algemene kennis quiz
Quiz niveau ‘Blokken’. Iedere deelnemer 
wint prijs. Inschrijven voor 22/10 via quiz@
goldswimmingteam.be

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, Zwevegem
Wanneer: 19 u.
Prijs: 20 euro per team (4 personen)
Organisatie: Gold Swimming Team
Info & reservatie: quiz@goldswimmingteam.be

za 28 oktober

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer – boomgaard

Waar: loods Natuurpunt (Sint-Pietersbrugje), 
Kraaibosstraat, Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, www.natuurpunt.
be/agenda/clone-beheerswerken-braebos-
maaibeheer-boomgaard-20157

zo 29 oktober

KERMIS
Cloet kermis Kreupel
Café Panorama
Prijskamp voor groenten en fruit
Zal men een aardappel van 1,735 kg of een 
pompoen van 169 kg kunnen evenaren zoals in 
2016?

in 
Zwevegem

za 14 oktober tot di 
14 november

TENTOONSTELLING
Illustrator Bert Dombrecht stelt 
zijn werk tentoon

zie kader p. 33

      

 
di 17 oktober
 
EVENEMENT
Gezellige kaartnamiddag
Iedere 3de dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen van 
harte welkom.

Waar: zaal Sint Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 14.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

woe 25 oktober
 
LEZING
Rozen en vaste planten: goede 
buren? Voordracht door 
rozendeskundige en groenauteur 
Elsie De Raedt.

Waar: openbare bibliotheek, 
Bekaertstraat 13, Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Organisatie: gemeentelijke Koninklijke 
Adviesraad voor Groen en Bebloeming 
i.s.m. bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be, www.
zwevegem.be/bibliotheek
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ma 30 oktober 

PODIUM
Biloxi Blues
zie za 28 oktober 

woe 1 november 

PODIUM
Biloxi Blues
zie za 28 oktober 

vrij 3 november 

PODIUM
Biloxi Blues
zie za 28 oktober 

vrij 3 november

LEZING
Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Versjes en rijmen

zie kader p. 34

    

za 28 oktober

UITSTAP
Halloween avondwandeling
Halloween avondwandeling vol 
bibbers en verrassingen... Indien 
mogelijk, inschrijven op voorhand 
bij Dresscode Halloween... (niet 
verplicht). Bij aankomst een drankje 
en lekkers van de frietmobiel.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: inschrijven van 19 u. tot 
20.30 u.
Prijs: grote griezels: 12 euro, kleine 
griezels: 6 euro
Info & reservatie: 0494 92 85 84, 
erwin.rigole@hotmail.com 

 

za 28 oktober 

PODIUM
Biloxi Blues
Klakkeboem gaat dit seizoen ‘back 
in time’, terug in de tijd. De eerste 
productie (Biloxi Blues) speelt 
zich af tijdens WO II en voor de 
tweede productie keren we nog 
iets verder terug in de tijd, naar het 
einde van de 19de eeuw, voor De 
tante van Charlie. Maar eerst Biloxi 
Blues, een tragikomedie van Neil 
Simon. Dit is het tweede deel van 
de autobiografische trilogie van 
Simon, bestaande uit Brighton Beach 

Memories, Biloxi Blues & Broadway 
Bound. In dit tweede deel volgen 
we hoofdpersonage Eugene M. 
Jerome tijdens zijn verblijf in een 
opleidingskamp in Biloxi, Mississipi. 
Samen met zijn nieuwe ‘kameraden’ 
moet hij er de sadistische sergeant 
Toomey trotseren. Die laatste heeft 
het vooral gemunt op Epstein, 
een wat schriele Joodse jongen 
met maagproblemen uit Queens 
Boulevard, New York. Echter ook 
tussen de verschillende leden van 
het peloton komt het geregeld tot 
conflicten…

Regie: Kurt Velghe.

Waar: Parochiaal Centrum, 
Orveiestraat 1B, Zwevegem

Wanneer: 20 u.

Prijs: 8 euro, kinderen en studenten 
5 euro

Organisatie: Toneelgezelschap 
Klakkeboem vzw

Info & reservatie: 0497 47 38 28, 
www.klakkeboem.be

 

zo 29 oktober 

PODIUM
Biloxi Blues
zie za 28 oktober– opgelet om 
18.30 u.!

ILLUSTRATOR BERT DOMBRECHT STELT 

ZIJN WERK TENTOON IN DE BIB 

Van 14 oktober tot 14 november kan je het werk 
van Bert Dombrecht bekijken in de bibliotheek.
In 2007 debuteerde West-Vlaams illustrator Bert Dombrecht met het boek 
‘In het donker’. Sindsdien illustreerde hij een 11-tal boeken en werkt hij als 
zelfstandig illustrator en vormgever. . Met ‘Angèle de verschrikkelijke’ won 
hij samen met Tine Mortier, die het boek schreef, de Nederlandse ‘Vlag en 
Wimpel’, prijs voor het beste kinderboek. 
Ontdek het werk van deze talentvolle illustrator nog tot 14 november in onze 
bib.

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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pompoensoep, kip met frietjes + 
dessert voor 15 euro per persoon 
mits vooraf inschrijven. In de 
namiddag: koffie, pannenkoeken, 
bieren en allerlei frisdranken aan 
democratische prijzen. Pompoenen/
groenten binnen brengen tegen 12 u. 
Aanvang wedstrijd 14 u. Iedereen is 
van harte welkom.

Waar: OC Ter Streye, 
Rodewilgenstraat, Sint-Denijs
Wanneer: vanaf 11.30 u.
Prijs: 15 euro middagmaal, vooraf 
inschrijven bij patrick.detavernier@
telenet.be of 0494 58 23 33 of 
dumontmermuys@hotmail.com
Organisatie: Samana, KVLV en 
Landelijke Gilde Sint-Denijs

zo 5 november

RUILBEURS
Plantenruilbeurs
Moet je bij het onderhoud van je 
tuin een deel planten verwijderen? 
Heb je een overschot van vruchten of 
groenten? Kom vrijblijvend langs met 
wat je wil ruilen bij andere kandidaat 
ruilers. De organisatoren voorzien 
in tafels om je ruilwaar uit te stallen. 
Bij regenweer wordt gezorgd voor 
beschutting in partytenten. Tijdens 
de ruilbeurs kan je soep drinken van 
seizoensgroenten: de opbrengst 
daarvan gaat naar 11.11.11. 

Waar: gemeenschapstuin Het 
Tuinspoor, Blokkestraat 29, 
Zwevegem
Wanneer: 10 u. tot 12 u.
Organisatie: 
wereldwerkgroep-11.11.11 m.m.v. 
Het Tuinspoor vzw, Velt, Tuinhier, 
Noord-Zuidraad
Info & reservatie: ignace.hanssens@
gmail.com

woe 8 november

EVENEMENT
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de 
maand.
Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48 

za 4 november

EVENEMENT
Woeps Boem
De jaarlijkse fuif van Chiro Heestert!

Waar: OC Malpertus, 
Gauwelstraat 29, Heestert
Wanneer: 21 u.
Prijs: VVK 3 euro, ADD 5 euro
Organisatie: Chiro Heestert

zo 5 november

EVENEMENT
17de Pompoenwedstrijd
Hoeveel zal dit jaar de zwaarste 
pompoen wegen? Ook is er een 
wedstrijd voor de grootste wortel, 
biet, knolselder... en voor “de 
raarste vrucht der aarde”. Er is 
ook gelegenheid tot middagmaal: 

Bibliotheek – Bekaertstraat 13 – 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00 – bibliotheek@zwevegem.be

VOORLEESUURTJE VOOR KLEUTERS IN DE BIB
Ben jij tussen 3 en 6 jaar? Kom dan elke eerste vrijdag van de maand 
naar de bib en ontdek ons voorleesuurtje van 15.45 u. tot 16.30 u. 
Voor alle kleuters die houden van verhalen

Op vrijdag 3 november 2017 - Versjes en rijmen
Deze keer zit het voorleesuurtje vol met grappige rijmpjes. Hopsakadee, 
wie rijmt er mee?

Op vrijdag 17 november2017 - Knuffels
Heb jij een knuffel? En ben je die al eens kwijt geweest? Olivia heeft 
een knuffelbeer, Trixie heeft knuffelbunny en Klein Konijn heeft een 
knuffeldekentje. Ze zijn allemaal onafscheidelijk met hun knuffel. Tot er 
op een zekere dag iets gebeurt met hun knuffel. Wat er precies aan de 
hand is, hoor je op het voorleesuurtje van 17 november.

Op vrijdag 1 december 2017 - Janneke maan
Tien bolle biggetjes kijken naar de maan, ze hebben geen zin om te 
slapen en sluipen naar buiten. Maar dan wordt het opeens donker…
Het hele verhaal van de biggetjes en de maan hoor je op het 
voorleesuurtje op 1 december.

za 4 november 

PODIUM
Biloxi Blues
zie za 28 oktober 

za 4 november

EXPLORATIE
Beheerswerken
Daalbeekbosje maaibeheer

Waar: loods Natuurpunt (Sint-
Pietersbrugje), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be, 
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswerken-daalbeekbosje-
maaibeheer
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afspraak. Een deel van de winst wordt 
geschonken aan het goede doel.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Info & reservatie:  
verkoop@2ehandsbeurskappaert.be

 

za 11 november
EVENEMENT
Herdenkingsplechtigheid 
11 november
Het bestuur N.S.B. afdeling Moen/
Zwevegem Centrum nodigt 
iedereen uit tot de jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid in de Sint-
Amanduskerk te Zwevegem en aan 
het herdenkingsmonument in Moen 
ter nagedachtenis van de slachtoffers 
van WO I.

Waar: Sint-Amanduskerk, 
Th. Toyeplein, Zwevegem
Wanneer: 10 u. tot 12 u.
Organisatie: NSB Moen/Zwevegem 
Centrum

 

za 11 november

EVENEMENT
Herdenkingsplechtigheid 
Wapenstilstand Sint-Denijs
Om 10 u.: eucharistieviering voor 
de gesneuvelden, slachtoffers 
en overleden leden van beide 
wereldoorlogen. Om 10.45 u.: hulde 
aan het monument, Europese hymne, 
voordracht leerlingen, bloemenhulde, 
“Last Post”. Toespraak door 
burgemeester Marc Doutreluigne, 
“Vaderlandslied”. Om 11 u.: aperitief 
in café “De Vrijheid”, Helkijnstraat 
1. Om 12.15 u.: in restaurant “Het 
Balladehof” officiële ontvangst, 
receptie en feestmaal.

Waar: Sint-Dionysiuskerk,  
Sint-Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: 10 u. tot 16 u.

 

ma 13 november

EVENEMENT
Herfstsamenzijn voor senioren
zie p. 12

Waar: zaal Sint Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 13.30 u. tot 17.30 u.

ze het toch al zo fragiele evenwicht 
in de familie ingrijpend overhoop 
te halen. Heel veel zaken uit het 
verleden komen aan het licht, en de 
intieme reünie krijgt snel de allure 
van een afrekening, maar uiteindelijk 
blijkt de peper toch veel zachter te 
smaken dan gedacht: de tederheid 
haalt het van de verbittering. Een 
diepmenselijke komedie over een 
levensles waar iedereen wel iets aan 
heeft.
Vertaling en regie: Jef Depaepe 
– Creatie voor Vlaanderen en 
Nederland.
Waar: Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: 19.30 u.
Prijs: 10 euro, studenten, 
65-plussers, leden Opendoek:  
8 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 75, 
reservering@zwevegemsteater.be

 

za 11 november

TWEEDEHANDSBEURS
23ste tweedehandsbeurs van 
speelgoed
23ste tweedehandsbeurs van 
speelgoed, kinderboeken, fietsen, 
games. Indien je zelf speelgoed 
wenst te verkopen vraag je vooraf 
een verkoopnummer aan via e-mail: 
verkoop@2ehandsbeurskappaert.be.
De verkopers zelf moeten niet 
aanwezig zijn! Het speelgoed 
kan binnengebracht worden op 
donderdag 9 november van 17 u. tot 
21 u. en op vrijdag 10 november na 

vrij 10 november

QUIZ
Kweetet Kwis
Kom gezellig kwissen en steun 
11.11.11-projecten. Je maakt een reis 
om de wereld in 80 vragen. Groepen 
van max. 4 personen. Deelnemers 
betalen 20 euro per ploeg. Iedere 
deelnemer ontvangt een prijs.

Waar: zaal Sint Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Prijs: per ploeg (max. 4 pers.) 20 
euro
Organisatie: 
wereldwerkgroep-11.11.11
Info & reservatie: lucvercruysse@
scarlet.be

vrij 10 november 

PODIUM
“Chocolade met peper” 
(Chocolat piment)
‘Feelgood komedie’ van Christine 
Reverho. Naar aanleiding van de 
verjaardag van Paul, patriarch en 
toch wel een beetje brombeer, 
organiseren zijn twee dochters 
Stéphanie en Caroline een 
‘feestmaaltijd’ bij hem thuis. Allebei 
hebben ze voor hem een geschenk: 
Caroline heeft een chocoladetaart 
met peper meegebracht, maar dat 
van Stéphanie lijkt op zijn minst 
‘vergiftigd’: ze heeft voor hem een 
ontmoeting met zijn oude maîtresse 
‘gearrangeerd’, en daarmee dreigt 
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Prijs: 3 euro koffie en taart 
inbegrepen
Organisatie: Seniorenraad 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

di 14 november 

PODIUM
“Chocolade met peper” 
(Chocolat piment)
zie vrij 10 november

woe 15 november

LEZING
Gwendoline Remmerie vertelt 
over haar recentste boek in de 
bib

zie kader p. 29

 
   

vrij 17 november 

PODIUM
“Chocolade met peper” 
(Chocolat piment)
zie vrij 10 november

vrij 17 november

LEZING
Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Knuffels

zie kader p.

      

vrij 17 november

CONCERT
PRIMA LA MUSICA o.l.v. Dirk 
Vermeulen

Prima La Musica veroverde onder 
leiding van zijn artistiek leider Dirk 
Vermeulen in de afgelopen vijftien 
jaar -met vijfhonderd concerten 
en zestien CD-opnames- een 
eigen plaats in het internationale 
muziekleven. Concerten in Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Nederland, Marokko 
en Oostenrijk weerspiegelden 
de internationale faam van het 
ensemble. Solist Roeland Hendrikx is 
klarinet-solo in het nationaal orkest 
van België. Op het programma: P.I. 
Tjaikovski: Serenade vor strijkers 
in C majeur, Opus 48 W.A. Mozart: 
Klarinetconcerto in A majeur, KV 622. 
Na het optreden wordt een receptie 
aangeboden.

Waar: Sint-Dionysiuskerk, Sint-
Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: 20 u.
Prijs: 25 euro
Organisatie: Marnixring De 
Vlaschaard Avelgem-Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 40 15, 
info@drukkerijbyttebier.be

za 18 november 
 

PODIUM
“Chocolade met peper” 
(Chocolat piment)
zie vrij 10 november

za 18 november

EVENEMENT
Dag van de Natuur
Maaien, wilgen knotten, bomen 
planten: tijdens de Dag van de 
Natuur steekt iedereen de handen 
uit de mouwen. Zin om lekker moe 
te worden in de frisse buitenlucht 
en tegelijk de natuur vooruit te 
helpen? Voorzie spade, laarzen en 
dikke werkhandschoenen. Wij zorgen 
voor lekker soep, koekjes en andere 
dranken.

Waar: loods Natuurpunt (Sint-
Pietersbrugje), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: 9 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 50 07, 
eddy.loosveldt@gmail.com www.
natuurpunt.be/agenda/dag-van-de-
natuur-20159

 

HOERA VOOR DE VOORLEESPAPA’S!
VOORLEESWEEK VAN 18 TOT 26 NOVEMBER 2017
Met de voorleesweek willen we iedereen aansporen om voor te lezen.

Omdat voorlezen de taal en fantasie stimuleert, omdat voorlezen nieuwe werelden opent, bij 
alle kinderen.

Dit jaar zetten we de voorleespapa's in de kijker. Dus mannen (jong en oud): lees dit jaar eens 
extra voor, thuis en op school.

Hoe meer voorleesplezier, hoe beter!

Alle info over de voorleesweek vind je op www.voorleesweek.be. Je vindt er bovendien een schat aan 
voorleesboeken!

Bibliotheek –Bekaertstraat 13  – 8550 Zwevegem – Tel. 056 76 59 00–bibliotheek@zwevegem.be
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za 18 november

CONCERT
Mount Eerie
Mount Eerie is het alias van Phil 
Elverum. In 1996, toen hij nog op de 
middelbare schoolbanken zat, nam hij 
cassettes met eigen songs en noise 
op onder de naam The Microphones. 
Na vijf albums begon hij als Mount 
Eerie muziek uit te brengen en richtte 
zijn eigen label op: P.W. Elverum & 
Sun. Twee decennia verder heeft 
hij een indrukwekkende catalogus 
opgebouwd, met werk gaande van 
atmosferische soundscapes tot pure, 
rauwe songs. De muziek van Mount 
Eerie wordt de ene keer omschreven 
als “black metal” (Wind’s Poem, 
2009), soms als “droomlandschap” 
(Clear Moon, 2012), en soms “rauw 
en direct” (Lost Wisdom, 2008). A 
Crow Looked At Me, zijn nieuwste 
worp, is vooral het laatste. Minimale 
bezetting, geen productie, heldere 
en zware woorden. Het grote 
verschil is het thema. In 2015 werd 
er kanker vastgesteld bij Elverums 
vrouw Geneviève, vlak nadat hun 
eerste kind geboren werd. Ze stierf 
een jaar later. Het album werd 
opgenomen in de herfst van 2016 
met Genevièves instrumenten, 
de woorden geschreven op haar 
papier. A Crow Looked At Me is een 
onverbloemende kijk op een periode 
van rouw en verdriet.
Waar: Sint-Dionysiuskerk,  
Sint-Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: 20 u.
Prijs: 16 euro, Wild Card / Kreun 
Card / -18 / studentenkaart:  
13 euro, ADD 19 euro
Organisatie: Wilde Westen
Info & reservatie: www.
wildewesten.be, info@wildewesten.
beLogo beeld:  

za 18 november

EVENEMENT
Rewind 70s, 80s, 90s & 00s
Zin om nog eens samen met de 
vrienden uit te gaan zoals vroeger? 
Maak je dan klaar voor een 
feestavond vol sfeer met de leukste 
“Party Vibes” van de jaren 70, 80, 
90 en 2000. We nemen je terug mee 
naar de tijd van Avro’s TOP-POP, 
Countdown, TMF en MTV... waar de 
sterren en hits geboren werden.

Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Wanneer: 20.30 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Z events vzw
Info & reservatie: www.z-events.be

za 18 november

CONCERT
Doomsday I
Optredens van Marche Funèbre, 
Splendidula, Loose License en 
Growing Horns.

Waar: café@TheFinish, 
Otegemstraat 144, Zwevegem
Wanneer: 18.30 u.
Prijs: VVK 5 euro, ADD 8 euro
Organisatie: vzw The Lizard
Info & reservatie: www.facebook.
com/VzwTheLizard

 

di 21 november

EVENEMENT
Gezellige kaartnamiddag
Iedere 3de dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen van 
harte welkom.

Waar: zaal Sint Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 14.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

di 21 november 

PODIUM
“Chocolade met peper” 
(Chocolat piment)
zie vrij 10 november

woe 22 november 

PODIUM
“Chocolade met peper” 
(Chocolat piment)
zie vrij 10 november

vrij 24 november

PODIUM
“Chocolade met peper” 
(Chocolat piment)
zie vrij 10 november

vrij 24 november

MUZIEK
‘t Heksebroed organiseert “Open 
deur folk muziek samenspel sessies”
In de school Groene Kouter te 
Zwevegem kan je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben 
je van harte uitgenodigd om samen 
met ons muziek te spelen.

Waar: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.
be, k.vanderbeken@telenet.be

 

za 25 november

EVENEMENT
Discotheca
Jaarlijkse fuif van Scouts en Gidsen 
Moen voor jong en oud.

Waar: Parochiaal Centrum T.A.P, 
Stationsstraat 2, Moen
Wanneer: 20 u.
Prijs: VVK 3 euro, ADD 5 euro
Organisatie: Scouts & Gidsen Moen
Info & reservatie: www.
scoutsengidsenmoen.be

zo 26 november

EVENEMENT
Grote Sinterklaasshow met 
Blitz
Programma: om 13 u.: onthaal met 
animatie, 14 u.: Blitz Sinterklaasshow, 
15 u.: onderonsje met Sinterklaas, 
17 u.: klaaskoeken met chocomelk of 
koffie.
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Zwevegem kan je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben 
je van harte uitgenodigd om samen 
met ons muziek te spelen.
Waar: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.
be, k.vanderbeken@telenet.be

 

vrij 15 december

LEZING
Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Kerst

zie kader p. 34

      

za 16 december

EXPLORATIE
Beheerswerken
Kooigem hakhout – beheer, 
braambestrijding.

Waar: loods Natuurpunt (Sint-
Pietersbrugje), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be, 
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswerken-kooigem-hakhout-
beheer-braambestrijding

za 16 december

MUZIEK
Lotje, de musical

zie kader p. 39

      

Waar: Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: 14.30 u.
Prijs: leden 5 euro, niet-leden  
8 euro
Organisatie: Okra Regio Kortrijk

woe 6 december
 
EVENEMENT
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van 
de maand.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48 

vrij 8 en 
za 9 december

EVENEMENT
Authentieke Otegemse 
Kerstmarkt en 9de 
Kerstboomverkoop Ethiopië 
“Overleven... een droom”
De opbrengst van deze kerstmarkt 
gaat integraal naar de afwerking 
van “the Ria Shelter” en betekent 
een grote stap voorwaarts in het 
realiseren van het opvangtehuis voor 
extreem arme kinderen in Ethiopië. 
De kerstmarkt is voor het eerst op de 
sfeervolle locatie d’Oude Brouwerij 
bij Greet en Patrick. Wat valt er te 
beleven: 9e kerstboomverkoop, 
gezellige kraampjes met heerlijke 
hapjes, hartverwarmende dranken 
en zelfgemaakte geschenken. 
Live muziekoptredens, Oldtimer-
treffen, demonstratie pottendraaien, 
tentoonstellingsruimte,... Voor de 
kleintjes is er op zaterdag van 14 u. 
tot 17 u. grime en “versier je eigen 
bord”.
Waar: D’Oude Brouwerij, 
Scheldestraat 67, Otegem
Organisatie: vzw Ethiopië 
“Overleven… een droom”
 
 

vrij 15 december

MUZIEK
‘t Heksebroed organiseert “Open 
deur folk muziek samenspel sessies”
In de school Groene Kouter te 

Waar: OC De Spoele, 
Scheldestraat 14A, Otegem
Wanneer: vanaf 13 u.
Prijs: VVK tem 12 jaar: 5 euro,  
+12 jaar 8 euro, ADD t.e.m. 12 jaar: 
6 euro, +12 jaar 9 euro
Organisatie: Feestcomité Otegem
Info & reservatie:  
www.feestcomiteotegem.be

vrij 1 december

LEZING
Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Janneke Maan

zie kader p. 34

      

za 2 december

CONCERT
Joe Mullen Band

zie kader p.

   

di 5 december

LEZING
“Zorg en zin” door Kris Gelaude
Wij hebben het geluk om heel wat 
ouder te kunnen worden dan de 
generaties voor ons. En met een beetje 
geluk,wacht er ons na het actieve leven 
nog een mooie tijd. Toch brengt ook die 
tijd zijn eigen zorgen mee. Volwassen 
kinderen blijven vaak lang beroep 
doen op de ouders. En meer dan ooit 
worden zij ingeschakeld in de opvang 
en de zorg voor de kleinkinderen. 
Eenmaal de gezondheid begint te 
falen, zal het ouder worden eveneens 
partnerzorg vereisen. Dat houdt de 
confrontatie in met afhankelijkheid, iets 
wat ons door het zogenaamde ideaal 
van zelfredzaamheid in grote mate is 
afgeleerd. Ook al blijft het misschien 
een moeilijke opdracht, toch kan die 
zorg als heel zinvol beleefd worden. 
Zelfs levenskwaliteit kan een nieuwe, 
duurzame betekenis krijgen. Kris 
Gelaude spreekt in grote mate vanuit de 
eigen levenservaring. En als auteur van 
teksten rond zingeving, legt zij enkele 
spirituele accenten.
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THEATERSHOW: ‘LOTJE, DE MUSICAL’

Ter ere van Lotje’s 20e verjaardag bracht JTO in 2012 voor het eerst Lotje, de 
musical op de planken. 

Na het daverende succes – en de hernemingen in 2013 – 2014 – toert 
Jeugdtheater Ondersteboven opnieuw met deze vrolijke, grappige, maar ook 
soms ontroerende familiemusical over ons bekende heksje. 

“Lotje verjaart. Voor haar deur staat een cadeau. Ze krijgt het alleen niet open. En 
geen enkele heks wil haar helpen. Ze zijn zelfs haar verjaardag vergeten. Of lijk dat 

alleen maar zo?...” 

Wanneer: Zaterdag 16/12/2017 om 15 u @ Theaterzaal Zwevegem | Otegemstraat 18 A| 8550 Zwevegem

Kostprijs: 9 euro 

Leeftijd: Familiemusical vanaf 3 jaar

Tickets: te verkrijgen via de webshop https://webshopzwevegem.recreatex.be/ vanaf 15 september. 

Vrije Tijd /Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
Jeugd@zwevegem.be

zo 17 december

SPORT
MOUNTAINBIKE - Seyns - 
Krieretocht
Mountainbiketocht 25 - 35 - 45 - 55 - 
77 km.

Waar: Sportcentrum, Dalestraat 38, 
Sint-Denijs
Wanneer: 8 u. tot 11 u.
Prijs: 4 / 6 euro
Organisatie: Krierecrossers
Info & reservatie: 0485 62 33 50

BINNENKORT

di 16 januari 
Gezellige Kaartnamiddag bij Vief 
Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 6024, 056 
64 82 65, marianne.jo@bovore.be

vrij 26 januari, di 30 januari, vrij 2 
februari, za 3 februari, di 6 februari, 
wo 7 februari, vrij 9 februari
“MINOR SWING”, verteltheater van 
Wim Chielens - regie: Bart Cafmeyer
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be



     GEMEENTEPUNT, BLOKKESTRAAT 29,

ZWEVEGEM

Gemeentelijke en OCMW-  

dienstverlening, zie p. 2 en 5

“Duikvlucht” aan Gemeentepunt

Sociaal artistiek project tAlternatief 

en Gemeente Zwevegem


