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NIEUWJAAR
Nieuwjaar, de eerste dag van het nieuwe jaar, 
iedereen staat klaar voor een feestje hier en daar.

Een hapje met een glaasje witte wijn en het feest zal 
perfect zijn.

Cadeautjes voor het nieuwe jaar maar wacht ik ben 
nog niet klaar.

Vuurwerk ooooo zo fijn 
niemand wil het missen.....haast je om erbij te zijn!

Aan alle mensen groot en klein, 
ik wens jullie een fantastisch jaar en dat jullie wensen 
waar zullen zijn.

Ziezo nu sta ik helemaal klaar voor het begin van het 
nieuwe jaar!

Océane,  jeugddichter Zwevegem
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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
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. 25
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., 
maandag 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

WIJKWERKEN
Zie p. 7

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

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

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. 

DE WOONCLUB
Iedere donderdag, van 9.30 u. tot 12 u.
Gemeentepunt
zie p. 20

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

Balie burger en welzijn, woon- en 
leefomgeving en politie ook open op 
Di.: van 16.30u. tot 19u.
Za.: van 9u. tot 11u.
* Woon- en leefomgeving, dinsdag enkel op 
afspraak

Eindejaarsregeling, 
Gemeente- en 

OCMW-diensten :
zie p. 4
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Wil jij Zwevegem 
ook mooier 

maken?

Doe mee aan de grote lenteschoonmaak van onze 
gemeente op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 2018  
en schrijf je in via mooi@zwevegem.be

Werk je mee aan een propere gemeente? 
Vrijwilligers maken het verschil!

 

   

 

Beste inwoner,
De eindejaarsfeesten staan opnieuw voor de deur en een jaar is alweer 
voorbij gevlogen. 
Onze dagen, weken en maanden waren voor velen vermoedelijk opnieuw 
te kort, vooral dat het mooie weer en de zon dikwijls van de partij waren 
om ons een prachtige lente en een warme zomer te bezorgen.
Ik hoop dat het voor ieder van u een aangenaam en gelukkig jaar 
is geweest, gevuld met veel goesting om van het dagelijks leven te 
genieten, zowel van de grote momenten als van de kleine dingen, 
zowel thuis als op het werk.
Het is trouwens met die goesting dat het bestuur en het personeel zich 
dagelijks ingezet hebben om jullie een zo goed mogelijke dienstverlening 
aan te bieden, maar ook met het besef dat het steeds beter kan en dat 
niet alle vragen positief of onmiddellijk een oplossing vinden.
Samen werken aan een aangenaam en aantrekkelijk Zwevegem, dat 
was onze opdracht die we met hart en ziel probeerden te volbrengen, 
iedere dag opnieuw en hopelijk tot jullie tevredenheid.
Niettemin waren ook voor het Gemeentebestuur de dagen andermaal 
te kort om alles te realiseren wat voorzien was.
Naast de kleine, soms onzichtbare taken en opdrachten, verwijs ik 
graag naar een overzicht van de belangrijkste beslissingen/realisaties 
van het voorbije jaar:
• Er werd ijverig gebouwd aan het nieuw zwembad;
• De renovatie en de uitbreiding van ons woonzorgcentrum werden 

voltooid;
• De Kouterwijk werd volledig heraangelegd met inbegrip van 

ledverlichting;
• De eerste fase van de renovatie van het gemeentepark werd 

eveneens afgewerkt;
• Het ontwerp voor een nieuwe basisschool in Heestert werd 

goedgekeurd;
• De ‘Klim Op’ kreeg een nieuwe, aangepaste huisvesting;
• Er gebeurden talrijke investeringen/verbeteringen aan onze 

uitgebreide sportinfrastructuur;
• Er werd beslist tot aanleg van een speelbos in Otegem;
• Het ‘lelijk plekje’ en de Trimaarzate in Sint-Denijs veranderden in een 

aantrekkelijk toeristisch trefpunt;
• Er werd beslist tot een aanvullende nieuwbouw voor het 

kunstonderwijs  op het centrum De Brug;
• Het R.U.P. voor een omleidingsweg in Moen werd opgestart;
Er werd tenslotte ook geïnvesteerd in nieuw materiaal voor onze 
technische diensten ten belope van ongeveer € 350.000.
Dit alles gebeurde met de permanente zorg voor een gezond financieel 
evenwicht vermits de schuldenlast onder controle blijft en in 
2017 geen nieuwe leningen aangegaan werden.
Ook voor volgend jaar staat nog heel wat op het programma, 
maar daarover meer in het volgend infopunt.
Ik wil eindigen met jullie voor 2018 een gezond, 
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen.  
Laten we samen met veel goesting het nieuwe jaar 
inzetten!
Marc Doutreluingne
Burgemeester

Eindejaarsregeling

Oproep grote zwerfvuilactie 

Zwembad: The final countdown

Nieuwjaarsreceptie
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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 dinsdag 20 februari 2018 

Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen maandag 27 januari 2018 - 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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Bbus
De bib en de gemeente 
blijven naar je toe komen

Heb je een vraag over de dienstverlening van de 
gemeente, het OCMW of de bib, kom dan naar de 
bbus! 

Je kan steeds een beroep doen op onze rijdende 
bibliotheek.  

Tevens kan je er terecht voor een aantal 
gemeentediensten zoals identiteitskaarten 
en rijbewijzen, of voor tal van attesten: 
reistoelating minderjarigen, bewijs van woonst, 
gezinssamenstelling…  

Ook voor de aanvraag van een stookoliepremie 
helpen we je graag verder.  

We verkopen wandel- en fietskaarten, postzegels 
en huisvuilzakken.  Ondernemers en vrije beroepen 
kunnen op de bbus bedrijfsafvalzakken aanschaffen.  

Ook BonZ, de geschenkbonnen die je kan gebruiken 
bij heel veel handelaars in Zwevegem, kan je op de 
bbus kopen.  

Via draadloze verbindingen kan je op de bbus 
gratis surfen op het internet. 

De bbus brengt niet alleen diensten en boeken 
naar je toe. Er zijn altijd 2 personeelsleden van de 
gemeente of van de bibliotheek aan boord om jou te 
informeren en te helpen.

Je bent welkom aan elke halteplaats.  (zie p. 2)

Sluitingsdagen kerstvakantie

De bbus rijdt niet van maandag 25 december 
2017 tot en met woensdag 3 januari 2017.

Op donderdag 4 januari 2018  rijdt de bbus 
volgens de vakantieregeling: 
	 •	 14.30 u. – 16 u.: Vrije basisschool Otegem
	 •	 16.30 u. – 18 u.: Kerk Moen

Vanaf maandag 8 januari 2018 volgt de bbus 
opnieuw het gebruikelijk rittenschema (zie blz. 2).

Het bbusteam wenst je alvast een prettig eindejaar !

bbus 
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel: 0498 1 7777 1 (tijdens de statijden)
bibus@zwevegem.be

Eindejaarsregeling 
gemeente- en 
OCMW- diensten
GEMEENTEPUNT – PERIODE 23 
DECEMBER 2017 T.E.M. 2 JANUARI 2018

De gemeente- en OCMW- diensten zijn 
gesloten op zaterdag 23 december, maandag 
25 december, dinsdag 26 december, 
zaterdag 30 december, maandag 1 januari en 
dinsdagavond 2 januari. 

De diensten zijn open op woensdag 
27 december t.e.m. vrijdag 29 december en 
op dinsdag 2 januari 2018, telkens van 9 u. 
tot 12.30 u. 

Vanaf 3 januari 2018: gewone regeling  
(zie p. 2)

Bibus

Zie p. 4

Recyclagepark

Het recyclagepark is gesloten op maandag 
25 december, dinsdag 26 december, op 
maandag 1 januari 2018 en op dinsdag 
2 januari 2018. 

Vrije Tijd

Voor de eindejaarsregeling van het loket vrije 
tijd in Gemeentepunt, het zwembad en de 
bib, zie p. 30

 

B!bus 
 

De bib en de gemeente blijven naar je toe komen 
 
Heb je een vraag over de dienstverlening van de gemeente, het OCMW of de bib, kom dan naar de b!bus!  
 
Je kan steeds een beroep doen op onze rijdende bibliotheek.   
Tevens kan je er terecht voor een aantal gemeentediensten zoals identiteitskaarten en rijbewijzen, of voor tal van 
attesten: reistoelating minderjarigen, bewijs van woonst, gezinssamenstelling…   
 
Ook voor de aanvraag van een stookoliepremie helpen we je graag verder.   
 
We verkopen wandel- en fietskaarten, postzegels en huisvuilzakken.  Ondernemers en vrije beroepen kunnen op de 
b!bus bedrijfsafvalzakken aanschaffen.   
 
Ook BonZ, de geschenkbonnen die je kan gebruiken bij heel veel handelaars in Zwevegem, kan je op de b!bus 
kopen.   
 
Via draadloze verbindingen kan je op de b!bus gratis surfen op het internet.  
 
De b!bus brengt niet alleen diensten en boeken naar je toe. Er zijn altijd 2 personeelsleden van de gemeente of van 
de bibliotheek aan boord om jou te informeren en te helpen. 
 
Je bent welkom aan elke halteplaats.  (zie p. 2) 
 
 
Sluitingsdagen kerstvakantie 
 
De b!bus rijdt niet van maandag 25 december 2017 tot en met woensdag 3 januari 2017. 
 
Op donderdag 4 januari 2018  rijdt de b!bus volgens de vakantieregeling:  

14.30 u. – 16 u.: Vrije basisschool Otegem 
16.30 u. – 18 u.: Kerk Moen 

 
Vanaf maandag 8 januari 2018 volgt de b!bus opnieuw het gebruikelijk rittenschema (zie blz. 2). 
 
 
Het b!busteam wenst je alvast een prettig eindejaar ! 
 

 

 
b!bus  
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem 



14 januari 2018, 
NIEUWJAARSRECEPTIE

De gemeente en het OCMW Zwevegem nodigen u uit om samen met buren, vrienden en kennissen nieuwjaar te vieren. 
Iedereen is welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de Zwevegemse bevolking op zondag 14 januari van 11 u. 
tot 14 u. We trakteren u op een hapje en een drankje binnen en buiten het gemeentelijk tenniscentrum.

Gratis pendeldienst

Een gratis bus brengt je van Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs naar het gemeentelijk tenniscentrum van 
Zwevegem.

Opstap aan kerk, t.h.v. spandoek. 1 terugrit om 13.30 u., zie p. 40.

Kom je met de auto? Even goed; er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
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Feestelijk Zwevegem
dankzij je kerstboom

Wil je graag je kerstboom schenken voor de 
volgende kerstperiode?

Wij zijn nog op zoek naar grote bomen  
(10-15 m.).

Neem contact met de gemeente en wie weet 
staat je boom er volgende kerst bij.

Prettige feestdagen en geniet van de sfeervolle 
verlichting. 

Info en contact: 
cleo.bouttens@zwevegem.be
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WELKOM OP DE DORPSRADEN
WWW.ZWEVEGEM.BE/DORPSRADEN

Otegem : 25 januari 2018
 19.30 u.
 OC De Spoele

Heestert: 18 januari 2018
 19.30 u.
 OC Malpertus

Moen: 8 maart 2018
 19 u.
 OC TAP Moen

Sint-Denijs : 20 februari 2018
 19.30 u.
 OC Ter Streye 
 8554.be, of sint-denijs.be

SPEELBOS IN OTEGEM
GEMEENTE KOOPT GRONDEN AAN

De gemeenteraad van 27 november 2017 heeft principiële goedkeuring gegeven voor de aankoop van gronden 
in de omgeving van de Brouwerijstraat, Otegem voor de aanleg van een speelbos.

De grond is 1,5 ha. groot en ligt ter hoogte van de omloop van de Betafence cyclocross.

De gemeente kan de gronden vrij aankopen voor 107.000 euro. 

De vraag voor de aanleg van een speelbos in Otegem is gedragen door de bevolking van Otegem.

Het item stond prioritair als actiepunt op het lijstje van de dorpsraad Otegem. 

Inmiddels heeft de dorpsraad input gegeven voor de functies van het bos. 

Er is een kandidatuurstelling lopende via ANB voor het bekomen van een prijs in het kader van het project 
“Natuur in je buurt”. 

Per provincie zijn er maximum 2 gemeenten die een prijs van 50.000 euro kunnen bekomen. 

Het nieuws vernemen we eind dit jaar.

TIP:
DE DORPSRAAD OTEGEM van 25 januari staat in het teken van het speelbos.

Iedereen welkom!
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PWA WORDT 
WIJKWERKEN

Het vroegere PWA-systeem wordt vanaf 1 januari 2018 omgevormd tot Wijkwerken. Dit wenst werkzoekenden in onze 
gemeente/stad lokaal te activeren om de kansen naar werk te verhogen. 

VDAB of OCMW leidt de wijkwerker toe naar de organisator van het Wijkwerken in onze gemeente/stad, namelijk W13. 

W13 is een regionale vereniging waarin 14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen samenwerken op vlak van sociaal- 
en welzijnsbeleid. 

De Wijkwerk-coaches van W13 zullen de wijkwerkers begeleiden in hun traject naar werk. 

De wijkwerker wordt ingezet bij de gebruikers van het Wijkwerken in activiteiten die aanvullend zijn aan het reguliere 
circuit. Welke activiteiten mogelijk zijn, kan u vinden op de website van VDAB: www.vdab.be/wijk-werken. Als 
gebruiker betaalt u een vaste prijs (wordt bekend op 1 januari). Met deze inkomsten begeleidt W13 de wijkwerkers in 
hun traject naar werk.

U wenst gebruik te maken van Wijkwerken? Dit kan vanaf 1 januari 2018.

Registreer nu reeds uw aanvraag via www.vdab.be/wijk-werken of neem contact met uw lokaal PWA-kantoor.

Vragen? 
U kan steeds terecht bij uw lokaal PWA-kantoor: centraal telefoonnummer: 056 24 16 25.

Alle info op: www.vdab.be/wijk-werken

Bijkomende info enkel voor rechtspersonen die gebruik (willen) maken van Wijkwerken (niet voor particulieren dus)

INFOSESSIES
Als organisatie (school, gemeente/OCMW, vzw, land-/tuinbouwbedrijf, …) die gebruik wil maken van 
Wijkwerken, nodigt W13 u uit op een infosessie. 

U bent welkom op een van deze infosessies: 

 √ Woensdag 20 december 2017, van 14u – 16u

  op Site Roussel, in cafetaria van (voormalig) Jukeboxmuseum, Wervikstraat 192, 8930 Menen

 √ Donderdag 21 december 2017, van 17u30 – 19u30 

  in Mentor, Wandelweg 11a, 8500 Kortrijk. 

Schrijf in via mail naar wijkwerken@welzijn13.be.

Vermeld zeker: datum van infomoment, naam, organisatie, telefoonnummer.
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Wil jij Zwevegem 
ook mooier 

maken?

Doe mee aan de grote lenteschoonmaak van onze 
gemeente op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 2018  
en schrijf je in via mooi@zwevegem.be

Werk je mee aan een propere gemeente? 
Vrijwilligers maken het verschil!
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Klopt je hart 
voor een mooi 

Zwevegem?

Opgeruimd staat netjes. 
Ook na de grote lenteschoonmaak kan jij  
meer doen voor een propere gemeente.
• Wil je dat je buurt proper blijft ….
•  Kom je graag op straat …
•  Of werk je graag samen met je buur?
•   Wil je dat de zaken vooruitgaan: geen zwerfvuil 
 of sluikstorten meer in onze gemeente?
•  Wil je anderen in je omgeving motiveren?

Dan ben jij de ideale zwerfvuilmeter/peter  
van je nette buurt. Geef je op via mooi@zwevegem.be
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
02/10 Godderis Leo, z.v. Christof en Hooghe Lien (M)
03/10 De Proft Maaike, d.v. Joris en Blondeel Vicky (Z)
04/10 Bonte Liese, d.v. Joeri en Borry Evy (S)
06/10 Vandewalle Zoë, d.v. Joël en Vermeire Joke (M)
07/10 Berte Marcel, z.v. Mario en Deman Delphine (S)
07/10 Vanhemmens Maurice, z.v. Jan en Cloet Barbara (Z)
10/10 Moreau Robin, z.v. Fabry en Hassani Gaëlle (Z)
10/10 De Wolf Louïsa, d.v. De Wolf Saraï (Z)
11/10 Verhaegen Oleander, z.v. Dean en Verbeke Mindy (Z)
12/10 Vandaele Renée, d.v. Yoeri en Deprez An (H)
12/10 Colpaert Roelant Victor, z.v. Colpaert Vincent en 
 Roelant Virginie (Z)
14/10 De Vos Guillaume, z.v. Bart en Decruyenaere Evelyn (M)
15/10 Vanhooteghem Elias, z.v. Cedric en Baba-Zade   
 Narmina (Z)
16/10 Verbeke Danté, z.v. Davy en De Vlaminck Emely (H)
17/10 Vandevelde Vince, z.v. Jasper en Dequesne Daisy (Z)
17/10 Lateur Henri, z.v. Mathieu en Claerbout Julie (Z)
17/10 Riahi Amira, d.v. Amara en Jaziri Zohra (Z)

19/10 Grymonprez Laura, d.v. Piet en Van Dael Isabel (S)
25/10 Deceuninck Amélie, d.v. Tommy en 
 Deschietere Charlotte (Z)
31/10 Ingels Bernd en Tristan, z.v. Sören en Rapsaet Annelies (Z)
01/11 Vercruysse Kamie, d.v. Sam en Vantomme Louise (Z)
07/11 Vanhauttegem Milan, z.v. Bianca en Van Gerven Peter (Z)
08/11 Leclercq Logan, z.v. Rocky en Vanschamelhout Alisson (M)
08/11 Louncke Achille, z.v. Tjeerdo en Bauwens Stefanie (Z)
09/11 Vanhoutte Ciel, z.v. Steven en Verbrugghe Kelly (O)
10/11 Soete Senne, z.v. Simon en Delanghe Debora (Z)
11/11 Mestdag Lucie en Basiel, d. en z.v. Steve en 
 Naessens Charlotte (Z)
12/11 Goesaert Lenn, z.v. Tom en Leenknecht Steffie (Z)
12/11 Meheus Amélie, d.v. Roy en Catteuw Fienelotte (S)
15/11 Algoet Remi, z.v. Mathieu en Seynaeve Hanne (Z)
17/11 Enea Alesia-Elena, d.v. Ionut en Enea Diana (Z)
17/11 Ferati Arber, z.v. Kenan en Debusschere Justine (Z)
17/11 Vrient Astaud, z.v. Dirk en Leterme Nele (S)
18/11 Van Menxel Zeno, z.v. Chris en Reyper Joyce (M)
18/11 Guillemyn Nila, d.v. Leander en Viane Lopke (Z)

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

OVERLIJDENS
06/10 Delombaerde Roger (81j.), wed. Vandenbogaerde 
 Bernardine (Z)
06/10 Dewaegheneire Gabriël (74j.), echtg. Hossey Annie (Z)
07/10 Devos Marie-Theresia (85j.), ongehuwd (H)
16/10 Gabriel Simonne (75j.), wed. Rommens Antoon (H)
16/10 Denoo Jozef (75j.), wed. Debaere Marie (Z)
22/10 Geerts Marcel (72j.), wed. Crepel Eliane (Z)
26/10 Vanoverschelde Simone (86j.), echtg.  
 Coudijzer Andreas (H)
26/10 Adams Clara (97j.), ongehuwd (H)
27/10 Verschuere Jean (75j.), echtg. Vermeulen Sonia (M)
28/10 Schepens Willy (78j.), echtg. Callewier Marie (Z)
29/10 Vermeulen Lisa (23j.), (Z)
30/10 Dequesne Simonne (82j.), wed. Maes Etienne (Z)
30/10 Raepsaet Rik (67j.), echtg. Alsberghe Martine (Z)
31/10 De Waele Lisette (82j.), echtg. Schamp Robert (H)
31/10 Clement Cecilia (86j.), ongehuwd (Z)
02/11 Tomboy Marie (81j.), wed. Bossuyt Abel (Z)
04/11 Demeestere Rita (71j.), echtg. Bleuzé John (Z)
05/11 Vanmeerhaeghe Andreas (81j.), echtg. Laverge Ivette (Z)
06/11 Vancoillie Albert (73j.), wed. Verbaeys Carmen (Z)

08/11 Deryckere Marc (67j.), echtg. Ledoux Christine (Z)

08/11 Geldhof Marie-Jeanne (50j.), (O)

09/11 Pannekoecke Yvonne (89j.), echtg. De Wachter Hubert (Z)

10/11 Demeyere Frans (84j.), echtg. Dooms Jeannette (Z)

12/11 Van Ghelue Marie (85j.), wed. Waelkens Roger (Z)

13/11 Aelbrecht Gerard (76j.), echtg. Hoste Monique (M)

13/11 Demuynck Lauretta (89j.), wed. Cottenier Andréas (H)

14/11 Malfait Bernadette (81j.), wed. Liagre Pieter (Z)

14/11 Herpoel Noël (84j.), echtg. Vande Velde Antoinette (Z)

14/11 Vermeersch Willy (91j.), echtg. Dewaele Jeannine (Z)

15/11 Voet Freddy (73j.), ongehuwd (M)

17/11 Olivier Fabrice (52j.), ongehuwd (Z)

18/11 Coudijzer Andreas (95j.), wed. Vanoverschelde Simone (H)

20/11 Lemarcq Jeannette (85j.), wed. Heylen Jean (H)

22/11 Ghekiere Joël (72j.), echtg. Lippinois Marie-Louise (Z)

23/11 Cleve Paula (92j.), wed. Delgat Abel (Z)

23/11 Vancauwenberghe Cecilia (89j.), wed. Notebaert Jozef (H)

24/11 Roobroeck Jacqueline (82j.), echtg. Roelstraete Roger (Z)

HUWELIJKEN
Vanwijnsberghe Tim (27j.), (H) en Vermeersch Sarah (31j.), (S)
Biesbrouck Jakke (26j.), (Z) en Geirnaert Joke (25j.), (Z)
Christiaens Patrick (56j.), (Z) en Litaer Heidi (47j.), (Z)

Bouckaert Vincent (41j.), (Z) en Callens Annick (39j.), (Z)
Singh Kulbeer (39j.), (Z) en Kaur Rajmeet (30j.), (Z)
Van Wonterghem Jasper (29j.), (Z) en Ranson Alejandra (25j.), (Z)
Vercoutere Johny (59j.), (Z) en Deschryvere Daisy (49j.), (Z)
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HUWELIJKSJUBILARISSEN 
2018

 

datum huwelijk 50-65 naam jubilarissen gemeente

1958-01-17 60 Roger Desmet - Nadien Vierstraete Moen

1958-01-25 60 Maurice Van Hede - Godelieva Seynaeve  Sint-Denijs

1968-02-02 50 Romain Struyve - Jeanine Serrurier  Zwevegem

1968-02-02 50 Ghislain Messiaen - Odette Pot  Sint-Denijs

1958-02-07 60 Roger Lapere - Elza Moreel  Zwevegem

1968-02-08 50 Pol Delft - Arlette Vlieghe  Heestert

1968-02-09 50 Erik Devos - Christiana Packeu  Moen

1958-02-14 60 Urbain Lampole - Simonne Vanhoutte  Zwevegem

1958-02-14 60 Eric Vermeulen - Astrid Viaene  Zwevegem

1958-02-15 60 Roger Depoortere - Mireille D'hertoghe  Sint-Denijs

1968-02-17 50 Joseph Denys - Godelieve Ovaere  Otegem

1968-02-22 50 Francies Dhaenens - Francine Declercq  Zwevegem

1968-02-23 50 Marcel Coquerelle - Nadine Declercq  Zwevegem

1968-02-23 50 Marc Beunens - Christine Christiaens  Heestert

1968-02-28 50 Albert Soens - Diane Clement  Zwevegem

1968-02-29 50 Jean-Pierre Vandeputte - Greta Rigolle  Heestert

1968-03-01 50 Normand Bossuyt - Marie-Madeleine Christiaens  Zwevegem

1968-03-01 50 Frans Piccavet - Christiane Dewaele  moen

1968-03-21 50 Willy Vanwijnsberghe - Christa Lambaere  Moen

1968-03-28 50 Marc Vandendriessche - Martine Dubus  Sint-Denijs

1968-03-28 50 Noël Seynaeve - Christiane Dubus  Sint-Denijs

1968-03-29 50 John Balcaen - Rita Vanoverbeke  Moen

1953-04-04 65 Jonas Derie - Lutgarde Malfait  Zwevegem

1953-04-11 65 Georges Verkest - Lauretta Lefebvre  Zwevegem

1958-04-11 60 Josef Vinckier - Francine Verbrugge  Zwevegem

1968-04-16 50 Hans Vincke - Sigismunde Froedure  Sint-Denijs

1953-04-17 65 Raphael Algoet - Marie-Louise Vanmeirhaeghe  Heestert

1968-04-18 50 Albert Holvoet - Nelly Muylaert  Moen

1958-04-19 60 Etien Segaert - Yolande Derore  Zwevegem

1968-04-19 50 Marc Vandenhove - Gerda Soens  Zwevegem

1968-04-19 50 Delfin Bourgois - Anne-Marie Vandemeulebroecke  Sint-Denijs

1968-04-19 50 Noël Vervacke - Rita Depraetere  Sint-Denijs

1968-04-22 50 Johan Moreau - Sonia Verschuere  Zwevegem

1968-04-24 50 Marcel Yserbyt - Magda Beyaert  Heestert

1958-04-25 60 Roger Maes - Georgette Vandecasteele  Zwevegem

1958-04-25 60 Roger Deschuymer - Marie José Debode  Sint-Denijs

1968-04-26 50 Jean Pierre Moreau - Marie Louise Dhoop  Otegem

1953-04-29 65 Gerard Depaepe - Germaine Peelen  Zwevegem
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datum huwelijk 50-65 naam jubilarissen gemeente

1953-04-29 65 Noël Ravelingeen - Dyonysia Devies  Moen

1953-04-30 65 Roger Herman - Jeanine Machtelinckx  Zwevegem

1958-05-02 60 Noël Balcaen - Denise De Grande  Otegem

1958-05-02 60 Marcus Devos - Jeanine Vanglabeke  Otegem

1968-05-03 50 Carlos Delbeke - Rosa Broucke  Otegem

1968-05-04 50 Gerard Goemaere - Marie-Thérèse Hocedez  Sint-Denijs

1968-05-06 50 Ervé Janssens - Christiane Labie  Zwevegem

1953-05-09 65 André Debaere - Gisele Verhaest  Zwevegem

1958-05-09 60 Erik Depamelaere - Josanne Demeyere  Zwevegem

1958-05-09 60 Germain Desmet - Mariette Putman  Zwevegem

1958-05-10 60 Gilbert Lamon - Dionysia Vervaeke  Moen

1968-05-16 50 Antoon Baert - Marthine Decruyenaere  Sint-Denijs

1953-05-22 65 Roger Delandsheere - Herna Dobbelaere  Zwevegem

1958-05-23 60 Werner Depraetere - Annie Ovaere  Zwevegem

1968-05-24 50 Willy Ovaere - Linda Matton  Otegem

1968-05-31 50 Erik Maes - Frida Cremers  Zwevegem

2017-05-31 50 Henri Suys - Marie-Claire Fourneau  Sint-Denijs

1953-06-06 65 Mihalv Tüske - Magdolna Terner  Zwevegem

1968-06-07 50 André De Clercq - Francina Dumon  Zwevegem

1968-06-07 50 Eddy Harinck - Agnes Decruyenaere  Sint-Denijs

1968-06-14 50 Jozef Hugelier - Christine Verstraete  Zwevegem

1968-06-21 50 Jacques Alliet - Cecilia Wylin  moen

1968-07-01 50 Johan Devos - Marie Thérèse Vandendriessche  Otegem

1968-07-03 50 Etienne Foulon - Rosa Debrabandere  moen

1968-07-05 50 Ivan Raepsaet - Marie Derycke  Zwevegem

1968-07-05 50 Walter Dewaegeneere - Marie-Rose Staelens  Zwevegem

1968-07-06 50 Franklin Vanderbeke - Simonne Laebens  Zwevegem

1958-07-07 60 Willy Bostyn - Jacqueline Vierstraete  Zwevegem

1968-07-11 50 Ranveer Verschuere - Anny De Clercq  Zwevegem

1968-07-12 50 Daniel Vanhoutte - Christine Vanbecelaere  Zwevegem

1968-07-12 50 Noel Segaert - Sigrid Hacke  Zwevegem

1968-07-15 50 Germain Van De Populliere - Lilianne Maroy  moen

1958-07-18 60 Roger Vierstraete - Marie-José Lagrou  Zwevegem

1958-07-19 60 Raphael Nys - Anny Lecluyse  Zwevegem

1968-07-19 50 Marc Bonduelle - Rosa Glorieux  Zwevegem

1968-07-19 50 Carlos Desmet - Marie Berton  Zwevegem

1968-07-19 50 Eric Deveugele - Marie-Jeanne Vandorpe  Zwevegem

1968-07-19 50 Gilbert Demets - Diana de Bruyne  moen

1968-07-19 50 Benjamin Demeire - Marie Jeanne Truye  moen

1968-07-20 50 Rafaël Ghekiere - Benedicte Decavele  Zwevegem

1968-07-22 50 Hubert Vanduynslager - Martine Deryckere  Sint-Denijs

1953-07-24 65 Etienne Verschuere - Simona Vercaemst  Zwevegem

1958-07-25 60 André Bossuyt - Bernadette Vervaecke  Zwevegem
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datum huwelijk 50-65 naam jubilarissen gemeente

1958-07-26 60 Gilbert Planckaert - Margaretha Dequesne  Zwevegem

1968-07-29 50 Piet Maertens - Monique Vandeputte  Heestert

1968-07-30 50 Marc Deprez - Lydie Desmet  Moen

1958-08-01 60 Emeric Buckens - Judith Laverge  Zwevegem

1958-08-01 60 Frans Van Hoorne - Linda De Bosschere  Zwevegem

1958-08-01 60 Willy Vanbossel - Huguette Eggermont  Zwevegem

1958-08-01 60 René Vervaeke - Jenny Delandsheere  Otegem

1968-08-01 50 René Debue - Jeannine Raepsaet  Sint-Denijs

1968-08-06 50 Armand Declercq - Godelieve Vanwynsberghe  Heestert

1968-08-20 50 Paul Deprez - Beatrice Derycke  Heestert

1968-08-22 50 Etienne Deweer - Rita Callens  Anzegem

1968-08-23 50 Gabriël Demeester - Christiana Vangheluwe  Heestert

1968-08-23 50 Carlos Roobrouck - Dora Vercruysse  Otegem

1968-08-24 50 Jacques Bekaert - Sabine Vandewalle  Zwevegem

1968-08-30 50 André Harinck - Paula Waelkens  Moen

1968-08-30 50 Marc Nolf - Frida Houttave  Otegem

1958-09-06 60 Leander Wylin - Jenny Parmentier  Zwevegem

1958-09-06 60 Geerard Wylin - Jacqueline Parmentier  Zwevegem

1968-09-06 50 Jozef Kints - Jeannine Beyls  Zwevegem

1968-09-06 50 Michel De Beurme - Monique Vandemeulebroeke  Moen

1968-09-06 50 Luc Vanackere - Mia Tuyttens  Sint-Denijs

1968-09-13 50 Joël Brugmans - Henriette Decraene  MOEN

1943-09-17 75 Noël Baert - Alma Dejonckere  Zwevegem

1958-09-27 60 Constant Dedeystere - Paula Ollevier  Zwevegem

1968-09-27 50 Erik Delombaerde - Marcie Claire De Baecke  Zwevegem

1958-10-03 60 Walter Sabbe - Monique Van Rechem  Zwevegem

1968-10-04 50 Armand Windels - Marie-Madeleine Ottevaere  Zwevegem

1968-10-04 50 Ghislain Ruysschaert - Rita Beert  Moen

1958-10-17 60 Julien Reyntjens - Jacqueline D'Haene  MOEN

1968-10-18 50 Maurice Vandenbroucke - Raymonde Cheyns  Zwevegem

1953-10-23 65 Frans Wittevrongel - Bernice Houpline  MOEN

1968-10-29 50 Erik Vander Donckt - Anne-Marie Vanden Bulcke  Heestert

1968-11-04 50 Bernard Debels - Jeannine Deconinck  Zwevegem

1968-11-07 50 Charles Geernaert - Jenny Buysse  Zwevegem

1958-11-07 60 Eric Devolder - Arlette Dhuyvetter  Otegem

1958-11-08 60 Erik Goethals - Lena Guillaume  Zwevegem

1953-11-09 65 Roger Verhelst - Godelieve Vanhoenackere Zwevegem

1968-11-20 50 André Callens - Marie Jeanne Declercq Zwevegem

1958-11-21 60 Albert Dumortier - Marie-Thérèse Versteele Sint-Denijs

1968-11-29 50 Luc Waelkens - Anny Pollez Sint-Denijs

1958-12-13 60 Marcel Deschuymer - Francine Viaene Oostende

1958-12-27 60 Raoul Quequin - Dina Ruysschaert Zwevegem



zwevegem in de kijker

 1. Zondag 22 oktober 2017 – Zwevegemse vereniging “Showband Calypso” neemt in Lommel titel mee 
 naar OC de Brug. Won in de Championship Division en mag zich Belgisch kampioen noemen

2. Vrijdag 27 oktober 2017 – Opening nieuwe school De Klim Op

22 
oktober

14 infopunt

3. Zaterdag 28 oktober 2017 – Persvoorstelling poëziepad

27 
oktober

28 
oktober



4. 16-26 november 2017 – Week van de Smaak – smaakvol erfgoed

zwevegem in de kijker
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5. Zaterdag 18 november 2017 – 
 Inhuldiging geboorteplekje

18
november 

16-26 
november

29 
november

7. Di. 24/11 en di. 28/11/17 – Vieringen 103-jarigen: Juliana Delobel en Marie-Louise Vanoverbeke

24 en 28 

november

6. Woensdag 29 november 2017 – 
 Première Zwevegemse langspeelfilm “Opa”
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AAN TAFEL IN 
1-2-3 EURO
Aan tafel in 1-2-3 euro’ is een 
actie van OCMW Zwevegem 
en de Colruyt. 

De basis wordt gevormd 
door een budgetvriendelijk 
receptenboekje van 

Colruyt. Dat bevat 6lekkere, gezonde, gemakkelijke en 
kindvriendelijke recepten, die maximum € 1, € 2 of € 3 
per persoon kosten op basis van 3 porties.

Op voorhand weet de klant dus wat de volledige 
menu zal kosten. In de prijs zijn volledige verpakkingen 
inbegrepen, ook al wordt er in het recept een kleinere 
hoeveelheid gebruikt. Elk recept bevat tips om restjes 
van de maaltijd te verwerken. Er worden ook tips 
gegeven om kinderen te laten helpen in de keuken.

Gezinnen worden toegeleid vanuit de sociale dienst 
van het OCMW. Aan tafel in 1-2-3 euro wil vooral de 
ouder(s) met thuiswonende kinderen ondersteunen die 
met een beperkt budget toch zelf moeten koken. 

Deelnemen kan voor cliënten van het OCMW, 
voor gezinnen die genieten van de verhoogde 
tegemoetkoming en voor de doelgroep van kwetsbare 
gezinnen met kinderen.

Een gezin schrijft vrijwillig in voor het project. Er is 
verder geen enkele aankoopverplichting. De producten 
uit elk receptenboekje kunnen ook in een andere 
supermarkt of winkel worden aangekocht. 

OCMW
Sociale dienst
Blokkestraat 29/2
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 52 00
Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be

ZWEVEGEM : DEMENTIEVRIENDELIJK?
Elke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere 
vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie 
in België wordt geraamd op 202 000. Tegen 2060 zal dat aantal 
verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet 
alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een 
dementievriendelijke gemeente k an een belangrijke rol spelen.

Ongeveer 70% van de mensen met dementie leeft thuis. Een 
goede woonomgeving waar er voldoende zorg en ondersteuning 
is, verhoogt de levenskwaliteit bij personen met dementie en hun 
omgeving. Een dementievriendelijke omgeving waardoor mensen 
langer thuis kunnen blijven en hun levenskwaliteit toeneemt, maakt 
de kosten beheersbaar. 

Lokale besturen zijn van groot belang om dementie bespreekbaar te maken. Elke gemeentedienst moet uitleg 
krijgen over het concept. Zij moeten weten wat ze moeten doen wanneer ze iemand met dementie tegenkomen. 
Het zijn de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die zorgen voor 
dementievriendelijke acties.

Op zaterdag 3 februari 2018 vindt de denkdag plaats in het Gemeentepunt van Zwevegem. Iedereen is welkom 
om mee te denken over mogelijke acties om van Zwevegem ook een dementievriendelijke gemeente te maken.

Programma 3 februari:
8:45 u. Onthaal 
9.00 u. Verwelkoming en inleiding 
9.15 u. Voorstelling cijfergegevens/wetenschappelijk onderzoek door Ilse Masselis, Expertisecentrum 
9.45 u. + samenvattende analyse voor Zwevegem/dementiemeter  
10.00 u. Verdeling in werkgroepen  
11.30 u. Feedback uit werkgroepen (voorstellen acties/initiatieven) 
12.00 u. Slot

Wil je erbij zijn?
Schrijf je in voor 30 januari 2018 bij de dienst welzijn.

Verschijningsdatum Infopunt: 19/12/2017 
 

  Aan tafel in 1-2-3 euro      

Aan tafel in 1-2-3 euro' is een actie van OCMW Zwevegem en de Colruyt.  

De basis wordt gevormd door een budgetvriendelijk receptenboekje van Colruyt. Dat bevat 6 lekkere, gezonde, 
gemakkelijke en kindvriendelijke recepten, die maximum € 1, € 2 of € 3 per persoon kosten op basis van 3 porties. 

Op voorhand weet de klant dus wat de volledige menu zal kosten. In de prijs zijn volledige verpakkingen inbegrepen, 
ook al wordt er in het recept een kleinere hoeveelheid gebruikt. Elk recept bevat tips om restjes van de maaltijd te 
verwerken. Er worden ook tips gegeven om kinderen te laten helpen in de keuken. 

Gezinnen worden toegeleid vanuit de sociale dienst van het OCMW. Aan tafel in 1-2-3 euro wil vooral de ouder(s) met 
thuiswonende kinderen ondersteunen die met een beperkt budget toch zelf moeten koken.  

Deelnemen kan voor cliënten van het OCMW, voor gezinnen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming en voor 
de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen. 

Een gezin schrijft vrijwillig in voor het project. Er is verder geen enkele aankoopverplichting. De producten uit elk 
receptenboekje kunnen ook in een andere supermarkt of winkel worden aangekocht.  

 

Kaderstuk 

 
OCMW 
Sociale dienst 
Blokkestraat 29/2 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 52 00 
Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be 

  

Burger en Welzijn/Welzijn
Blokkestraat 29/1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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EUROPEAN DISABILITY CARD 
(EDC)

Wat?
Een gratis kaart die:
	 •	 de toegang van personen met een beperking 

tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding 
bevordert ( musea, pretparken, toeristische 
attracties, sportcentra, …) 

	 •	 een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Waar?
De organisaties die de EDC aanvaarden, maken 
die via hun eigen communicatiekanalen (websites, 
folders, …) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen 
ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan 
om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden 
plaatsen…

Er is een aparte website over de EDC, waarop je een 
lijst zal kunnen terugvinden van voorbeelden van 
organisaties die de kaart aanvaarden:  
www.eudisabilitycard.be

Kosten 

De EDC is gratis. 

De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de 
erkenning van de handicap.

Hoe aanvragen?
Personen met een beperking hebben recht op de EDC 
als ze een dossier hebben bij:
	 •	 De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met 

een handicap)
	 •	 Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap)
	 •	 Het AVIQ (Agence pour une Vie de Qualitè)
	 •	 De PHARE (Service Personne Handicaptée 

Autonomie Recherchée)
	 •	 De DSL ( Diesntstelle für Selbstbestimmtes 

Leben).

Bij de DG Personen met een handicap  
(http://handicap.belgium.be), mutualiteit, gemeente 
kan de kaart aangevraagd worden.

Ongeveer een maand na de aanvraag krijgt de burger 
de kaart per post opgestuurd. 

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

NIEUW VANAF 1 JANUARI 2018: GRATIS JURIDISCH ADVIES!
Iedereen kan terechtkomen in een situatie die juridische vragen of problemen met zich meebrengt.

Daarom organiseert het OCMW vanaf 1 januari 2018 de dienst rechtshulp.

Je kan er terecht voor tal van vragen: echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, 
beslag op loon, …

Een jurist geeft je informatie en advies en verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten (advocaat, 
notaris, vakbond, sociale of administratieve diensten, …).  Wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk 
blijkt , zal de jurist doorverwijzen naar een advocaat.

Het gaat om een eerste advies en bijstand.  De bedoeling is dat je een eerste idee krijgt van je rechten en 
plichten inzake alle mogelijke juridische materies.

	 •	 Mee te brengen: alle documenten die met uw problemen te maken hebben

	 •	 Voor wie: alle inwoners van Zwevegem

	 •	 Waar en wanneer: in het Gemeentepunt, een eerste keer op dinsdag 23 januari van 17 u. tot 18.30 u. 
(verder telkens de 4e dinsdag van de maand)

	 •	 Kostprijs: deze dienstverlening is gratis
Sociale dienst OCMW
Blokkestraat 29 bus 2 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67
Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
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NIEUW AED-TOESTEL
Momenteel heeft het gemeentebestuur 6 toestellen ter beschikking van de inwoners van de gemeente. 

Unizo, de unie voor zelfstandige ondernemers, plaatste een 7de toestel aan de Sint-Amanduskerk 
op het Theofiel Toyeplein.

Begin oktober stapte J. Cortès Cigars, als eerste Zwevegems bedrijf, in in het Hartveilig-verhaal.

Cortès stelt een AED-toestel ter beschikking voor hun medewerkers, en ook voor de bevolking van 
Zwevegem-Knokke. Het toestel is geplaatst aan de buitenzijde van het bedrijf, Pannenbakkersstraat 1 te Moen, zodat 
die altijd toegankelijk is in noodgevallen.

Bedrijven, verenigingen,…zoals Unizo en Cortès, die een toestel ter beschikking willen stellen van de bevolking, kunnen 
rekenen op een unieke samenwerking met het gemeentebestuur.

Zo wordt ingestaan voor de controle en het onderhoud van het toestel.

De automatische externe defibrillators vind je terug op volgende plaatsen:

1. Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1 Zwevegem
2. Sportpunt, Bekaertstraat 4 Zwevegem
3. OC Malpertus, Gauwelstraat 29 Heestert
4. OC Tap, Stationsstraat 2 Moen
5. OC De Spoele, Scheldestraat 14 Otegem
6. OC Ter Streye, Rode Wilgenstraat 6 Sint-Denijs
7. Sint-Amanduskerk, Theofiel Toyeplein Zwevegem
8. J. Cortès Cigars, Pannenbakkersstraat 1 Moen (Zwevegem-Knokke)

De afgelopen jaren leerden al 1250 inwoners reanimeren en defibrilleren. 

In 2018 zal de dienst welzijn opnieuw gratis opleidingen organiseren, in samenwerking met het Rode Kruis.

De data zullen in het voorjaar verschijnen. Meer info via welzijn@zwevegem.be of 056 76 55 75.

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

ZWEVEGEM HARTVEILIGE 
GEMEENTE
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De gemeentelijke ouderenadviesraad behandelt alle zaken die op het plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
de ouderen aanbelangen. Als erkende adviesraad is dit overleg bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen, en 
advies te verstrekken op verzoek van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of het OCMW. 

De raad bevordert ook de samenwerking rond ouderenzorg.

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

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad is gepland 
op maandag 12 februari 2018, om 14 u., in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. 

Let wel: tijdens de vergadering heeft 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)

OPROEP VAN DE OUDERENADVIESRAAD AAN ALLE 55-PLUSSERS

Hebt u opmerkingen en/of voorstellen omtrent het ouderenbeleid op onze gemeente? Laat het ons weten!

Bezorg deze aan uw seniorenvereniging, aan een bestuurslid van de ouderenadviesraad of stuur een mailtje naar 
welzijn@zwevegem.be met als onderwerp “t.a.v. de ouderenadviesraad Zwevegem” voor 29 januari 2018.

De ouderenadviesraad zal de opmerkingen en/of voorstellen bespreken en bundelen, en overmaken aan de 
voorzitters van de politieke partijen. 

Op 2 juli 2018 plant de ouderenadviesraad een panelgesprek met alle politieke partijen over hun visie en concrete 
doelstellingen omtrent het ouderenbeleid voor de komende jaren. Iedereen welkom, een uitnodiging volgt nog.

EEN VERGADERING VAN DE 
OUDERENADVIESRAAD BIJWONEN?
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MOSSELDINER NOORD-ZUIDRAAD

Ten voordele van het 'Fondo Social de salud'

Jaarlijks organiseert de Noord-Zuidraad van Zwevegem een 
mosseldiner om een project te steunen waarbij iemand uit 

de gemeente nauw betrokken is. De opbrengst van het 
mosseldiner gaat, dit keer, integraal naar het 'Fondo Social 

de salud', een gezondheidsorganisatie van arme boeren 
in Jiquilisco, El Salvador. De organisatie bestaat al 20 
jaar en wordt hoofdzakelijk gedragen door plaatselijke 
vrijwilligers. Griet Deslee, afkomstig uit Zwevegem, 
heeft samen met haar man, gedurende 7 jaar deze 
organisatie helpen opbouwen. Er bestaat een sociale 
kas, waaraan meer dan 1000 families bijdragen. De 
sociale kas komt tussen bij hoge gezondheidskosten 
in de publieke ziekenhuizen. Daarnaast heeft het 
'Fondo Social de salud' een eigen bloedbank in 
samenwerking met het Rode Kruis en een preventief 
gezondheidsprogramma voor mensen met chronisch 

nierfalen, een ware epidemie in de streek. Er wordt 
ook gewaakt over de kwaliteit en de toegang tot de 

gezondheidszorg voor de boeren.

Het mosseldiner vindt plaats op zondag 4 februari 2018 
van 11.30 u. tot 14.30 u. in het bedrijfsrestaurant van Bekaert, 

Blokkestraat 21, 8550 Zwevegem.

Inschrijven kan via 056/75.87.85 of 0485/10.78.08 of via 
steunelsalvador@gmail.com. 

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

DE WOONCLUB HELPT JE ZOEKEN NAAR EEN WONING
Problemen met het vinden van een huurwoning op de private huurmarkt? Dan kan je langskomen bij de 
Woonclub. We zoeken uit wat haalbaar is, helpen je met administratie, helpen met het vinden van een 
huurwoning. Je bent welkom voor alle informatie, advies of hulp.

Ook huurders en verhuurders met (betaal)problemen zijn welkom bij de Woonclub. We zorgen voor begeleiding 
om uithuiszettingen te voorkomen.

De Woonclub is een initiatief van W13 en is actief in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Deerlijk, Menen, 
Wervik, Wevelgem, Waregem, Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn en Zwevegem.

Waar en wanneer:
Wekelijks op donderdagvoormiddag tussen 9.30 u. en 12 u. 

Gemeentepunt Zwevegem

Sociale dienst OCMW
Blokkestraat 29 bus 2 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67
Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
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KERSTMICROBES AAN DE KUNSTACADEMIE!

De leukste virale infectie van het jaar.
Snot, koorts en een hoofd dat aanvoelt als een visbokaal. 

De kans is groot dat je daaraan denkt bij de term 
“virale infectie”. Dan reken je duidelijk buiten de 
Kunstacademie van Zwevegem. Als zij aan de slag 
gaan met microbes en infecties is dat zeker om 
onder je huid te kruipen. Maar niet om je ziek te 
maken, integendeel. Ze willen jou de kriebels geven, 
kerstkriebels welteverstaan!

De leerlingen beeldende kunst werkten met allerlei 
licht doorlatend materiaal. Een groot deel daarvan 
visten ze uit de pmd-zak maar ook met noppenfolie 
gingen ze aan de slag. De vormen die ze creëerden 

hebben veel weg van microbes en kriebeldiertjes.

In de week van 18 december tot 18 januari word je in 
de tuin van het woonzorgcentrum Sint-Amand verrast 

door een erg stemmige en tegelijk kriebelige installatie 
die de donkere dagen op originele wijze verlicht. Klaar om 

jou te laten besmetten?

Kunstacademie Zwevegem
Transfostraat 13
8550 Zwevegem
info@kazwevegem.be
056 71 69 76
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GEMEENTELIJKE SUBSIDIES VOOR PRIVAAT LANDSCHAPPELIJK 
GROEN

Hogere subsidietarieven
De gemeente Zwevegem ondersteunt u graag bij het aanplanten en het beheer van uw privaat landschappelijk 
natuurschoon. Voor de (her)aanleg en/of onderhoud van uw private kleine landschapselementen (KLE) zoals 
knotbomen, hoogstambomen, hoogstamboomgaarden en poelen biedt het gemeentebestuur van Zwevegem 
al jaren een subsidie. De tarieven zijn verhoogd!

De aanvraagformulieren, technische informatie en het subsidiereglement zijn te bekomen op 
www.zwevegem.be/producten/subsidiereglement-kleine-landschapselementen

Hoe de subsidie aanvragen?
Een eenvoudige aanvraag voor subsidiëring wordt ingediend, vóór de uitvoering van de werken, bij het College van 
Burgemeester en Schepenen, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de subsidie, na advies van Publieke 
Ruimte - Dienst groen, natuur en landschap.

De aanvraagformulieren, technische informatie en het subsidiereglement zijn te bekomen op  
www.zwevegem.be/producten/subsidiereglement-kleine-landschapselementen

TARIEVEN SUBSIDIES VOOR KLE-ZWEVEGEM    

Basissubsidie in € Subsidie in prioritaire 
zone in €

KNOTBOMEN
• Aanleg knotwilg 5 8
• Aanleg andere boomsoort 10 15
• Onderhoud 20 25

HOOGSTAMBOMEN
• Aanleg hoogstam 10 15

HOOGSTAMBOOMGAARD
• Aanleg fruitboom hoogstam 10 15

POELEN
• Aanleg poel 200 250
• Onderhoud poel 200 250

VERVANGDAG VOOR WEKELIJKSE OPHAALRONDE AFVAL OP 
FEESTDAGEN
Voor wie : ophaalzone 1 : Moen – Heestert – Otegem

Wanneer :

De ophaling op maandag 25 december gebeurt op zaterdag  23 december

De ophaling op maandag 1 januari vindt plaats op  dinsdag 2 januari

Voor alle voorwaarden en details: raadpleeg de afvalkalender.

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

Wat is toegelaten op het gratis gedeelte van het 
recyclagepark?

• Maximaal 5 kg of 5 liter KGA (klein gevaarlijk afval) kan je gratis afleveren 
op het recyclagepark

• Enkel KGA van particuliere oorsprong 

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

woonenleefomgeving@zwevegem.be

SUBSIDIE HERBRUIKBARE LUIERS BLIJFT OOK IN 2018  
IN ZWEVEGEM.

Het gebruik van de klassieke wegwerpluiers zorgt 
voor een enorme afvalberg en milieubelasting. Als je 
weet dat voor de hele luierperiode van één kind bijna 
1,5 ton wegwerpluiers naar de verbrandingsoven gaat, 
dan begrijp je het plaatje al. Daarenboven vraagt de 
productie ervan meerdere bomen en veel water en 
energie.

In 2016 werden 12 subsidieaanvragen ingediend 
en goedgekeurd. Hierdoor werd in 2016 meer dan 
12 ton afval uitgespaard. Voor het jaar 2017 zijn al 
5 subsidieaanvragen uitbetaald. Er zijn nog 3 aanvragen 
lopende. Ook in 2018 kunt u uw aanvraag indienen voor 
de subsidie herbruikbare luiers en deze omvat 50% van 
de aankoopkosten met een maximum van 125 €.

Voor jou als ouder zijn herbruikbare luiers een flink stuk 
goedkoper en hoef je niet wekelijks te sleuren met 
pakken pampers. Je baby wordt trouwens ook vlugger 
zindelijk, en als er nog een broertje of zusje komt kan je 
nog steeds dezelfde luiers gebruiken. Meer praktische 
info vind je in de uitgebreide brochure die je kan 
aanvragen aan het loket woon- en leefomgeving. Je 
vindt ook alle details en het aanvraagformulier op onze 
website http://www.zwevegem.be/leefomgeving/milieu/
herbruikbare-luiers.

Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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KURK HIER – VOOR NOG MEER RECYCLAGEPLEZIER

Op het gratis gedeelte van het 
RECYCLAGEPARK staat nu ook een 
inzamelton staan voor KURKEN.

Wijn- of cavaliefhebber? Met de feestdagen zullen er weer vele 
kurken knallen.  Wij verzamelen graag deze kurken! Aan de actie 
verdienen we zelf niets, maar de natuur des te meer. Want dankzij 
het recycleren van kurk kan het oogstritme ævan de kurkbomen 

gerespecteerd worden.

Waarom kurken recycleren ?
• Kurk vergaat niet gemakkelijk en kan dus beter hergebruikt worden. Het is een natuurlijk materiaal van hoge kwaliteit.

• Hergebruik van kurk, houdt kurkboomgaarden beter in stand.

• Kurken verzamelen vormt een actieve bijdrage tot de afvalbeperking.

• Kurkrecyclage biedt werk aan langdurig werklozen.

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

BLOK@ZWEVEGEM

Studeren in de kerstvakantie
De bib en Sportpunt openen van 16 december tot 31 januari weer de 
deuren voor blokkende studenten. 

Je kan in stilte studeren 

in de zaal van de bib (De Wieke).

• van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 19 u. 

• op zaterdag van 9 u. tot 12 u. in de mediazaal van Sportpunt 1 

• van maandag tot vrijdag van 19 u. tot 22 u. 

• op zaterdag van 12 u. tot 20 u. 

• op zondag van 9 u. tot 12 u.

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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STROOIDIENSTEN STAAN PARAAT
Kerst- en nieuwjaar, een mooie tijd van wensen en winterpret, maar ook een periode van voorbereidingen inzake 
sneeuw- en ijzelbestrijding. 

600 ton zout ligt strooi klaar in onze overdekte loods. Het eigen materieel is uitgetest en de permanentieploegen staan 
paraat.

Bij een gewone winterprik gebeurt de bestrijding met eigen personeel en materieel. Bij langdurig aanhoudende 
sneeuwval springen aannemers bij om ons logistiek te ondersteunen. Vaste rijroutes zijn hierbij uitgewerkt. Prioritaire 
aandacht gaat naar hoofdwegen en verbindingswegen tussen deelgemeenten. Woonstraten en woonwijken krijgen 
geen prioriteit. Dit betekent dat niet alle straten kunnen behandeld worden. Door de uitgestrektheid van ons wegennet, 
meer dan 300 km wegen en meer dan 15 ha voetpaden, is het financieel niet haalbaar om alles permanent te 
bestrooien. 

Naast uw gemeentebestuur is ook het Vlaamse Gewest verantwoordelijk voor het sneeuwvrij houden van de gewestweg 
N391 en de Kanaalweg. De provincie West-Vlaanderen is dan weer verantwoordelijk voor de toeristische fietsroutes.

Meer info over ijzelbestrijding kan u raadplegen op de website van de gemeente Zwevegem: www.zwevegem.be

Dienst Publieke Ruimte
Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem
Tel. 056/ 76 57 00
atd@zwevegem.be
www.zwevegem.be

ZWEVEGEM TROTSEERT DE WINTER!

HET RECYCLAGEPARK IS GESLOTEN OP DINSDAG  
26 DECEMBER EN DINSDAG 2 JANUARI 2018.
Voor een goede orde van zaken en begeleiding wordt het containerpark 15 minuten voor sluitingstijd gesloten.

recyclagepark Zwevegem-Knokke : 0477 98 02 36

Dienst woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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POËZIE VAN A TOT Z
Poëziepad langs de oude spoorwegbedding van Avelgem tot Zwevegem
De oude spoorwegbedding tussen Avelgem en Zwevegem is een veel gebruikte wandel- en fietsroute. De route 
is ingebed in een prachtig stukje natuur in het lichtglooiende landelijk gebied tussen beide gemeenten en wordt 
doorsneden door het kanaal Bossuit-Kortrijk.
Langs deze oude spoorwegbedding realiseren we een Poëziepad. De bedoeling is over een periode van 5 jaar telkens 
2 gedichten langs de route te plaatsen:
• het winnend gedicht van de jaarlijkse poëziewedstrijd
• een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks aangestelde curator van de poëziewedstrijd. 

De poëziewedstrijd is al aan zijn 4e editie toe.

Poëziewedstrijd 2018
In 2018 loopt de 4e editie van de poëziewedstrijd. We hopen –net zoals de vorige jaren- op vele inzendingen uit 
binnen- en buitenland. 

De winnaar ziet zijn gedicht vereeuwigd langs het poëziepad. De gedichten 2018 krijgen een plaatsje in Moen Knokke: 
langs het Guldensporenpad en de Orveyt wandelroute.

Winnaars van de 2e en 3e prijs krijgen een waardevol boekenpakket. De gedichten van de winnaars worden samen met 
alle eervolle vermeldingen gebundeld in een gelegenheidsbrochure.

Meedoen is de boodschap!

Curator van de poëziewedstrijd 2018 is actrice Karlijn Sileghem. Zij koos voor het thema ‘de schemering’:

De schemering.
In het schemerdonker ligt: een gang tussen dag en nacht,

de tijd tussen komen en gaan, geven en nemen, welkom en vaarwel,
de korte tijd waarvan men zegt dat mensen sterven en geboren worden,
net voor het krieken van de dag,
het dievenuur,
het stilste uur,
wanneer de vogels zwijgen en de haan nog slaapt,
de zone tussen tegendelen,
de transitruimte van leven naar dood en omgekeerd,

het gebied tussen waken en droom, tussen schaduw en licht,
het onuitgesprokene verborgen achter ogen,

de dag dat we niet ‘ik’ willen zijn maar de ‘andere’
en hopen dat de ‘andere’ er is.

Ben je 16+? Dan kan je deelnemen. De wedstrijd loopt tot 28 februari 2018. Je vindt het wedstrijdformulier op de 
website van de gemeente en in het gemeentepunt, de bib en bibus. 

Meer info: poeziepad@zwevegem.be

Poëziepad is een organisatie van Gemeentebestuur Zwevegem, Gemeentebestuur Avelgem, Marnixring Avelgem-
Zwevegem, Poëziecentrum Gent en vzw Creatief schrijven.

Poëziepad
Blokkestraat 29/1 – 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 05 – poeziepad@zwevegem.be

Er staan dan ook reeds 6 gedichten langs de oude spoorwegbedding (zie kaartje):
Fietsrustput Avelgem

Gedicht ‘Zomermiddag’ van Harry M.P. van de Vijfeijke, winnaar poëziewedstrijd 2015
Voetweg 22 Heestert

Gedicht ‘Er is niets bijzonders aan deze plek’ van Lut de Block, curator poëziewedstrijd 2015
Zwarte Brug Moen

Gedicht ‘Wandelgids’ van Liesbeth Ulijn, winnaar poëziewedstrijd 2016
Moen-Heestert Statie

Gedicht ‘Spoorloos’ van Joris Denoo, curator poëziewedstrijd 2016
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Je kan weer volop komen spelen op Grabbelpas en Petoeter. En tijdens de krokusvakantie reizen we naar het verre Oosten! 
Je bent welkom van maandag 12 februari tot en met vrijdag 18 februari 2018.

GRABBELPAS EN PETOETER
Pak je koffers maar, vergeet je fototoestel niet, want deze 
vakantie gaan we op reis! We vormen onze werking om tot de 
perfecte vakantiebestemming, namelijk Ching Chang Chong! 
Stap mee op het vliegtuig en ontdek de Oosterse cultuur. Kook 
heerlijke traditionele gerechten en leer rijst eten met stokjes. 
We spelen traditionele Oosterse spelletjes, verkleden ons 
zoals een echte Chinees en knutselen leuke Chinese hoedjes. 
Schrijf je nu in en ga mee op een fantastische reis naar het verre 
Oosten!

SPORTKAMPEN
Ook in de krokusvakantie organiseren we sportkampen voor alle leeftijden.

Ben je ook benieuwd naar de thema’s? Deze kan je binnenkort terugvinden in de folder. 

Ook in de krokusvakantie kunnen kinderen van het 1e tem 6e leerjaar kiezen tussen dag- en weekinschrijvingen.

ALGEMENE INFO

INSCHRIJVEN?
Vooraf inschrijven is voor alle vakantieactiviteiten verplicht. 

Vanaf donderdag 18 januari 2018 om 19 u. kan je online inschrijven voor alle (thema)kampen van de krokus- paas- en 
zomervakantie.

Vanaf donderdag 25 januari 2018 om 19 u. kan je online inschrijven voor Grabbelpas en Petoeter. 

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

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

KROKUSVAKANTIE IN ZICHT...



DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vrijdag 20 oktober 2017 was het opnieuw "Dag van de jeugdbeweging". Een hoogdag 
voor iedereen die in een vereniging zit! Voor één keer mocht iedereen in zijn of haar 
jeugdbewegingsuniform naar school of naar het werk. Wij konden dat natuurlijk niet 
zomaar aan ons voorbij laten gaan en besloten de kinderen en leiding van de Zwevegemse 
verenigingen eens in de bloemetjes te zetten.

Terugblik op dag en nacht van de jeugdbeweging
Samen met de jeugdraad organiseerden we dit jaar een evenement dat zowel jong als oud zou aanspreken. Na lang 
brainstormen kreeg deze dag vorm. Om 17.30 u. openden we de deuren van jeugdhuis De Harp en mochten alle 
jeugdverenigingen gratis komen meegenieten van de feestelijkheden. Er was heel wat te beleven! Van voetbalwedstrijdjes 
tot een kinderdisco, een schminkstand, een springkasteel,… Het kon niet op. Daarbovenop kregen alle leden ook gratis 
peperkoek en chocomelk. Om 18.30 u. kwam circus Tico ook een heuse show brengen! Tijdens deze eerste editie mochten 
we ongeveer 200 kinderen verwelkomen. Een echt succes met veel lachende gezichten en veel verschillende uniformen.

Voor de leiding was er ’s avonds een fuif. Elke jeugdbeweging mocht een dj-duo afvaardigen dat 45 minuten kreeg om zich te 
bewijzen. Het was een spannende wedstrijd, maar KSA ’t Vlinderke ging uiteindelijk met de prijzen lopen. Via deze weg nog 
eens een dikke proficiat aan de dj’s die ondanks hun weinige ervaring voor een spetterend feestje zorgden. Hierna kwam de 
enige echte Sam Gooris. Met zijn hits ‘Laat het gras maar groeien’ en ‘Basketsloefkes’ zette hij Jeugdhuis De Harp in vuur en 
vlam! Om in schoonheid af te sluiten kwamen Eagle of the night en Turntablism. 

Wat de dag van de jeugdbeweging zo uniek maakt is dat alle jeugdverenigingen de handen in elkaar slaan om iets moois te 
bekomen. Of je nu van de Chiro, Scouts, KSA, KAJ, KLJ of een andere vereniging bent: het maakt niet uit! Het samenzijn en 
het met trots dragen van je uniform staat op zo’n dag centraal. En de vriendschap onder elkaar, dat is uiteindelijk waar we het 
allemaal voor doen.

Bedankt aan alle helpende handen en aan de vele bezoekers om deze dag tot een succes te maken! Tot volgend jaar!

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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Sportpunt
In de kerstperiode zal het volledige Sportpunt Zwevegem 
gesloten zijn op: 

zondag 24, maandag 25, dinsdag 26, zondag  
31 december 2017 en maandag 1 januari 2018.

Bibliotheek
De bibliotheek sluit de deuren op:
Maandag 25 december 2017
Dinsdag 26 december 2017
Maandag 1 januari 2017

Bibus
De bbus rijdt niet van maandag 25 december 2017 tot 
en met woensdag 3 januari 2018.

Op donderdag 4 januari 2018  rijdt de bbus volgens de 
vakantieregeling: 
14.30u - 16.00u: Vrije basisschool Otegem
16.30u - 18.00u: Kerk Moen

Vanaf maandag 8 januari 2018 volgt de bbus opnieuw 
het gebruikelijk rittenschema (zie blz. 2)

Loket Vrije Tijd in Gemeentepunt
Het loket Vrije Tijd is gesloten van 25 december 2017 t.e.m. 
dinsdag 2 januari 2018.

Zie eindejaarsregeling gemeente- en OCMW-diensten,  
p. 4

Dienst sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be

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

VAKANTIEOVERZICHT 2018!
In de schoolvakanties kan je kind ook in 2018 aan heel wat activiteiten deelnemen:
• Krokusvakantie: van 12 t.e.m. 16 februari 2018

• Paasvakantie week 1: van 3 t.e.m. 6 april 2018

• Paasvakantie week 2: van 9 t.e.m. 13 april 2018

• Zomervakantie: van 2 t.e.m. 20 juli / van 6 t.e.m. 31 augustus 2018

• Herfstvakantie: van 29 t.e.m. 31 oktober 2018 (gesloten op 1 en 2 november)

• Kerstvakantie week 1: op 27 en 28 december 2018 (gesloten op 24, 25 en 26 december)

• Kerstvakantie week 2: op 3 en 4 januari 2019 (gesloten op 31 december, 1 en 2 januari) 

Het volledige overzicht van welke vakantiewerkingen wanneer georganiseerd worden, vind je op https://www.
zwevegem.be/vrije-tijd/jeugd/vakantiewerkingen.

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

SLUITINGSDAGEN VRIJETIJDSDIENSTEN
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WIE WORDT DÉ JEUGDWERKER VAN HET JAAR?
In iedere jeugd- of jongerenvereniging is er wel iemand die een bijzondere pluim verdient voor zijn 
of haar inzet in het Zwevegems jeugdwerk.

Felbegeerde titel
Heel wat kinderen en jongeren hebben het afgelopen jaar hun hartje kunnen 

ophalen in hun favoriete vereniging.  Dit is niet mogelijk zonder de inzet 
van vele vrijwilligers. Elk weekend staan jongeren in Zwevegem klaar om 
hen een leuke tijd te bezorgen. De jeugdraad zet dan ook graag in de  
kijker dat er in Zwevegem ‘Goe gespeeld’ mag worden.  Elke jeugd- 
of jongerenvereniging kon opnieuw iemand voordragen voor deze 
felbegeerde titel.  

Benieuwd wie de genomineerden zijn?  Neem vanaf 15 januari een 
kijkje op de gemeentelijke website en breng een stem uit op jouw 

favoriet.  Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers 
binnen het Zwevegemse jeugdwerk wordt de winnaar bekend gemaakt.

Bepaal mee wie de ambassadeur van het Zwevegemse jeugdwerk wordt!

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

REGENBOOGEILAND EN PLONKASAURUS WEER IN HET ZWEMBAD!
Zwemmen wordt dubbel zo leuk als je tijdens de kerstvakantie komt wanneer het Regenboogeiland, de Plonkasaurus 
of de banden en vlotten in het zwembad liggen… Voor wie ze nog niet kent, het Regenboogeiland is een groot 
springkasteel, de Plonkasaurus is een opblaasdino!

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

Het Regenboogeiland ligt in het zwembad op woensdag 27 december, donderdag 28 december, vrijdag 29 december, 
dinsdag 2 januari, woensdag 3 januari, donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari

De Plonkasaurus ziet je graag komen op woensdag 27 december, donderdag 28 december, vrijdag 29 december, 
zaterdag 30 december, dinsdag 2 januari, woensdag 3 januari, donderdag 4 januari, vrijdag 5 januari en zaterdag 6 januari.

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

Zwembad gesloten
In december is het zwembad gesloten op zondag 24 december, maandag 25 december, dinsdag 26 december en zondag 
31 december, ook maandag 1 januari is het zwembad niet open.

Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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THE FINAL COUNTDOWN! 
Eind dit schooljaar sluit het zwembad z'n deuren. Van januari tot juni vieren we feest, met elke 
maand een extra activiteit op het programma.

Het zwembad sluit, en dat moet iedereen geweten hebben. Als afscheid van ons oud bad staat er elke maand een extra 
activiteit op het programma tot de opening van het nieuwe zwembadcomplex. Noteer deze data in jullie agenda:

• Aperitiefzwemmen: Op dinsdag 9 januari 2018 krijgt elke zwemmer een heerlijk aperitiefje aangeboden voor de 
start van het nieuwe jaar.

• Valentijnzwemmen & filmavond: Op woensdag 14 februari 2018 vieren we Valentijn in ons zwembad. Kom ’s 
morgens genieten van zwemmen bij kaarslicht en romantische muziek, nadien kan je proeven van ons heerlijk 
ontbijt. ’s Avonds kan je bij ons terecht voor een familiefilm in het zwembad op je luchtmatras.

• Schlagerfestival: Op maandag 12 maart 2018 staat er een heus schlagerfestival op ons programma tijdens het 
seniorenzwemmen.

• Verrassingsactiviteit: in april staat er een verrassingsactiviteit gepland door S&R.
• Fiësta Tropical: Op zaterdag 5 mei toveren we ons zwembad om tot een tropisch zwemparadijs met een echte 

zwembadfuif en heerlijke cocktails.
• Moederdag & Vaderdag: Voor Moederdag & Vaderdag krijgen alle mama’s en papa’s een heerlijk aperitief 

aangeboden.
• Slotspektakel & feestelijke opening: In juni sluiten wij ons zwembad definitief en openen we feestelijk het nieuwe 

zwembadcomplex! Meer info over het slotspektakel en de opening van het nieuwe bad lees je in een volgend 
Infopunt.

Meer info binnenkort via onze website www.zwevegem.be/sport en Facebookpagina https://www.facebook.com/
sportdienstzwevegem/

Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be

LESSENREEKSEN IN HET ZWEMBAD! 
Ook interesse in het volgen van een lessenreeks in het zwembad? Zowel voor jou als je kleinste 
spruit? Neem snel een kijkje bij het zwembadaanbod van de sportdienst van Zwevegem.

Op donderdag 7 december 2017 zijn de online inschrijvingen van start gegaan voor de lessenreeksen met start in 2018. 

Ga via onderstaande link naar de webshop van Zwevegem en schrijf in voor je gekozen lessenreeks! 

Ons aanbod:  aquajogging, aquaspinning, pre- en postnataal zwemmen, crawl voor volwassen, aanleren zwemmen en 
vervolmaking voor kinderen!

Heb je vragen i.v.m. het inloggen in de webshop? Neem dan zeker contact op met de dienst sport.

Webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be/

Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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POËZIEWEEK IN DE BIB

Ontdek de poëzie in jezelf van 25/01 tot 31/01 in de bib
De Poëzieweek gaat op 25 januari 2018 van start met Gedichtendag. Tot 31 januari worden overal in Vlaanderen 
activiteiten georganiseerd. Kijk op www.poezieweek.be voor tips. 

Poëzieliefhebbers uit heel Nederland en Vlaanderen passen gedichten toe in het leven van alledag. In de bib 
van Zwevegem en op de bibus stellen wij een aantal dichters voor aan de hand van poëzietips. Wie tijdens de 
poëzieweek een gedichtenbundel ontleent, ontvangt een gratis poster met een gedicht van Peter Verhelst. Peter 
Verhelst schreef dit gedicht speciaal voor de bibliotheek.

Poëtische prentenboeken bib
Naast de traditionele gedichtenbundels hebben we in de bib ook poëtische prentenboeken. Dit zijn 
prentenboeken met prachtige illustraties en poëtische teksten die bedoeld zijn voor jong en oud. Hierbij enkele 
aanraders:

• Een wereld van verhalen / Oliver Jeffers en Sam Winston

• Zeezucht / Marlies van der Wel

• Mijn steen / Elvis Peeters en Sebastiaan Van Doninck

• Nachtegaal / Benjamin Lacombe en Sebastien Perez ; literaire bewerking Piet De Loof

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

Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht 
lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten.

Johann Wolfgang von Goethe

uit.kalender
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Digidokter zaterdag 13 januari 2018: Betalen met je smartphone
In deze sessie demonstreren we het gebruik van 'KBC touch' (website + tablet-app) en 'KBC mobile' (smartphone-app). 
Veel van de besproken functies vind je ook terug in de websites en apps van andere banken:

• basisfuncties: verrichtingen controleren, overschrijvingen, beheer van automatische    
 opdrachten, beheer van begunstigden
• 'scashen' (met twee smartphones snel via een QR-code geld overschrijven)
• online betalen bij webshops via inscannen van QR-code op het computerscherm
• geld afhalen met MobileCash (inscannen van QR-code op de betaalterminal)

In een tweede luik gaan we wat dieper in op nieuwe betalingssystemen. Zoals op veel plaatsen ter wereld is cash geld ook 
in België al jaren op zijn retour: het record van transacties via Bancontact wordt jaar na jaar verpulverd. In Japan,  
Zuid-Korea, de VS doet men al volop aan 'contactloos betalen' (NFC), en in Afrika worden microbetalingen 'en masse' via 
SMS geregeld. Nieuwe betaalmiddelen zullen uiteindelijk ook hier doorbreken.

Op zaterdag 13 januari 2018, van 10 u. tot 12 u. in de bib. Inschrijven vooraf noodzakelijk.

Digidokter zaterdag 3 februari 2018: Je wifi-netwerk optimaliseren
Wifi lijkt vandaag de dag wel een nieuwe basisbehoefte te zijn. Omdat zoveel toestellen in huis met internet 
geconnecteerd zijn (smartphones, tablets, laptops, smart-TV's, mediaspelers, ...) gaat menig thuisnetwerk gebukt onder 
een te hoge belasting. Ofwel is er geen signaal (te beperkt bereik), ofwel gaat het niet vooruit (performantieprobleem). 
Frustratie alom.

De commercie speelt hier handig op in: je kan tegenwoordig aan de kassa van je supermarkt nog snel een Wifi-versterker 
of repeater meegrissen. Maar is dat wel een goede oplossing? Of blijf je op die manier een beetje aanmodderen?

In deze lezing/demo overlopen we verschillende aandachtspunten en oplossingen om je WiFi-netwerk te optimaliseren. 
Hoe kan je problemen met je WiFi opsporen en analyseren? Wat is de beste plaatsing voor je router? Wat is het verschil 
tussen een modem, een router, een access point, een repeater en een powerline adapter? 

Tenslotte kijken we ook na of alles wel snor zit met de veiligheid van je netwerk, en bespreken ook diensten als Wi-Free 
(Telenet) en FON (Proximus).

Op zaterdag 3 februari 2018, van 10 u. tot 12 u. in de bib. Inschrijven vooraf noodzakelijk.

Inschrijven voor digidoktersessies
Vanaf 2018 zijn digidoktersessies niet meer gratis. Je betaalt dan 5 euro, en we vragen dat je inschrijft via de webshop 
(https://webshopzwevegem.recreatex.be/) en dan meteen ook online betaalt.

Schrikt online inschrijven en betalen je wat af? Geen nood, je kunt ook naar de bib of bibus komen, dan helpen we je 
ermee.

Ook in 2018 blijft de digidokter naar de bib komen. Hij of zij behandelt keer op keer zeer 
interessante thema's!
Dienst bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be

DIGIDOKTER IN DE BIB
Ook in 2018 blijft de digidokter naar de bib komen.

Hij of zij behandelt keer op keer zeer interessante thema’s!
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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 11.00u., en dit met een volledig 
nieuwe formule!

Het muzikaal programma wordt verzorgd door de Chapeau Noir 
Ambianceband en Cliff.

Wil je er bij zijn?
Vraag dan 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

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

Programma
Aperitief vanaf 11 u.

Stoofvlees met frieten en groenten 

2 drankjes 

Koffie

Doorlopend muzikaal programma met 
orkest en gelegenheid tot dans

Afsluit omstreeks 
17.30 u. – 18.00 u.

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 19.00 

Locatie: Gemeentelijke polyvalente feestzaal, tenniscentrum, Bekaertstraat, Zwevegem

Er is opnieuw een reuzetombola voorzien.

uit.kalender
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ma 15 januari
 
SPORT
Internationale Betafence cyclocross Otegem
50ste editie van de veldrit te Otegem. Om 
12.30 u.: Gentlemen’s Cross, 13.45 u.: wedstrijd 
dames elite en om 15 u.: wedstrijd heren elite + 
beloften.

Waar: centrum Otegem
Wanneer: vanaf 12.30 u.
Organisatie: Kon. wielerclub Otegem Boven
Info & reservatie: www.cyclocrossotegem.be 

za 20 januari
 
MUZIEK
“Simply Jazz” editie nr. 17
Optreden Simply Jazz Quintet met muzikanten 
Myriam D’hondt, Mattias Vanhoecke, Annebelle 
Dewitte, Stefaan Delrue en Koenraad Bekaert.

Waar: auditorium Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 19 u.
Prijs: 10 euro, aan de deur 12 euro
Organisatie: Culturele Centrale Zwevegem
Info & reservatie: 0476 99 54 92, culturele.
centrale.zwevegem@proximus.be

za 20 januari

EXPLORATIE
Beheerswerken
We werken vandaag aan het Helkijnbosje: maaien 
randen en snoeiwerk.

Waar: Loods Natuurpunt (Sint-Pietersbrugske), 
Kraaibosstraat, Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
https://www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswerken-natuurpunt-zwevegem-25462

zo 21 januari

LEZING
Toast Literair: Een bijna vergeten schrijver 
en WO I
Na een zondags ontbijt belicht de voorzitter van 
het Ernest Claesgenootschap, Jan Vanhemelryck, 
een stukje Vlaamse literatuurgeschiedenis uit WO 
I. Niet zo zeer het IJzerfront komt aan bod maar 
eerder minder bekende thema’s. De slag bij Namen 
in 1914 en het leven van Belgische en andere 
krijgsgevangen in het Duitsland van Kaiser Wilhelm 
II komen aan bod. Het leven achter het IJzerfront 

in 
Zwevegem

woe 20 december

OPENDEURDAG
Feestelijke opening Huis van het 
Kind

Waar: Huis van het Kind, Theophiel 
Toyeplein 9A, Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Huis van het Kind 
Zwevegem
Info & reservatie: huisvanhetkind@
zwevegem.be

 do 11 januari tot do  
7 juni
DANS
Clipdance, streetdance en 
hiphop
Onder leiding van Eefje 
(bodyshake Kortrijk) leren jullie te 
gekke dansen aan. Groep 1 
(2de lj. tot 4de lj.), groep 2 
(5de lj. tot 1ste mid.) en groep 3 
(2de mid. en hoger).

Waar: turnzaal centrumschool, 
Deerlijkstraat, Zwevegem
Wanneer: do van 17.30 u. tot 18.30 u., 
18.30 u. tot 19.30 u., 19.30 u. tot 
20.30 u.
Prijs: 75 euro, meer leden per gezin 
70 euro
Organisatie: Tienerdansen Zwevegem
Info & reservatie: 0474 93 27 00, 
marjan.delanote@hotmail.com 
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Wanneer: 21.30 u.
Prijs: 20 euro per ploeg
Organisatie: De Bonte Bende
Info & reservatie:  
debontequiz@gmail.com, 

vrij 2 februari

PODIUM
Minor Swing

zie vrij 26 januari

za 3 februari

PODIUM
Minor Swing

zie vrij 26 januari

zo 4 februari

EVENEMENT
Mosseldiner Noord-Zuidraad
Jaarlijks organiseert de Noord-
Zuidraad een mosseldiner om 
een project te steunen waarbij 
iemand uit de gemeente nauw 
betrokken is. De opbrengst van het 
mosseldiner gaat dit keer integraal 
naar het ‘fondo social de salud’, een 
gezondheidsorganisatie van arme 
boeren in Jiquilisco, El Salvador. 
De organisatie bestaat al 20 jaar en 
wordt hoofdzakelijk gedragen door 
plaatselijke vrijwilligers. Griet Deslee, 
afkomstig uit Zwevegem, heeft samen 
met haar man, gedurende 7 jaar 
deze organisatie helpen opbouwen. 
Er bestaat een sociale kas, waaraan 
meer dan 1000 families bijdragen. 
De sociale kas komt tussen bij hoge 
gezondheidskosten in de publieke 
ziekenhuizen. Daarnaast heeft het 
‘fondo social de salud’ een eigen 
bloedbank in samenwerking met 
het Rode Kruis en een preventief 
gezondheidsprogramma voor mensen 
met chronisch nierfalen, een ware 
epidemie in de streek. Er wordt ook 
gewaakt over de kwaliteit en de 
toegang tot de gezondheidszorg voor 
de boeren.

Waar: bedrijfsrestaurant Bekaert, 
Blokkestraat 21, Zwevegem
Wanneer: 11.30 u. tot 14.30 u.
Prijs: volwassenen: 20 euro 
mosselen, 15 euro stoofvlees/

tot in Le Havre en enkele indrukken 
na de Wapenstilstand van 11-11-1918 
worden besproken.

Waar: gemeenteschool Kouter, 
Hendrik Consciencestraat 28A, 
Zwevegem
Wanneer: 8.30 u. tot 11 u.
Prijs: 10 euro, niet-DF-leden 15 euro
Organisatie: Davidsfonds 
Zwevegem
Info & reservatie: 0485 49 46 28, 
voet_dirk@hotmail.com

zo 21 januari

EXPLORATIE
Roofvogelwandeling
We verzamelen om 14 u. aan de 
Kerk van Sint-Denijs en gaan samen 
op zoek naar de sperwer, buizerd, 
smelleken en andere speciallekes. 

Waar: Sint-Dionysiuskerk,  
Sint-Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 0478 23 12 33, 
yves.debosscher@gmail.com, 
https://www.natuurpunt.be/
agenda/roofvogelwandeling

vrij 26 januari

PODIUM
Minor Swing
Verteltheater van Wim Chielens. 
Regie: Bart Cafmeyer.
We zijn in het jaar 1969. Rottegem, 
een Vlaams dorp leunend tegen de 
grens met Frankrijk. De jaarlijkse 
kermis met de schietinge op de 
staande wip, de T-dansant van de 
Chiro, de kermiskoers en het grote 
kermisbal. Om de kermisattracties 
niet te vergeten: het schietkot, het 
draaikraam, de schuiten, de manège. 
Maar in dat jaar komt er met de 
foorkramers ook een zigeunerfamilie 
mee naar Rottegem. Daar zal miserie 
van komen, zegt de burgemeester. 
En hij kent zijn dorpsgenoten… 
Minor Swing is verteltheater van de 
bovenste plank met veel volk, schone 
muziek en weemoedige dans.

Uitvoerders: Zwevegems Teater
Waar: Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: 19.30 u.
Prijs: 10 euro; studenten, 65+ers en 
leden Opendoek 8 euro

Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be, 
www.zwevegemsteater.be

za 27 januari

UITGAAN
Let there be House
Laten we even teruggaan naar de 
tijd waar House Music de wereld 
veroverde. Op Let there be House 
wordt Transfo omgetoverd tot een 
danstempel waar iedereen nog eens 
de geweldige partysfeer van de 
legendarisch clubs uit de jaren 90 kan 
herbeleven. 
An exclusive oldschool quality retro 
house concept met DJ Mario (I love 
Retro , Back to The Chopin), Phil 
Watts (Empire, Boccaccio…), Olivier 
Pieters (Boccaccio,The sound of 
Belgium).
Voorverkooppunten zolang de 
voorraad strekt: Zwevegem: 
Funkafee, t’ Leeuwke, frituur Chaplin; 
Zwevegem Knokke: de Kanne; Moen: 
frituur De Nieuwe Brug; Otegem: 
Frietshop Filip; Kortrijk: Flanders 
Indoor Karting; Harelbeke: The 
Comix; Kuurne: De Kroone.

Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Wanneer: 18 u.
Prijs: 12 euro
Organisatie: Z-Events
Info & reservatie: www.z-events.be 

di 30 januari

PODIUM
Minor Swing

zie vrij 26 januari

vrij 2 februari

QUIZ
De Bonte Quiz 2.0
Een gevarieerde quiz met een 
hoek af ten voordele van Rikolto 
(Vredeseilanden). Een quiz voor 
ploegen van max. 4 personen. (20 
euro/ploeg). Graag op voorhand 
inschrijven.

Waar: feestzaal Sint Paulus, 
Italiëlaan 6, Zwevegem
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Waar: Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Prijs: 15 euro
Organisatie: Gemeenschapscentrum 
Zwevegem
Info & reservatie: https://
webshopzwevegem.recreatex.be 

  

za 10 februari

EXPLORATIE
Beheerswerken
Beheerswerken spoorweg Moen: 
hakhoutbeheer.
Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), 
Kraaibosstraat, Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.
be, https://www.natuurpunt.be/
agenda/beheerswerken-natuurpunt-
zwevegem-25464

di 6 februari

PODIUM
Minor Swing

zie vrij 26 januari

woe 7 februari

PODIUM
Minor Swing

zie vrij 26 januari

vrij 9 februari

PODIUM
Minor Swing

zie vrij 26 januari

za 10 februari

MUZIEK
Stoomboot & Band

zie kader p. 37

veggie; kinderen 6 tot 12 
jaar: 10 euro mosselen, 7 euro 
stoofvlees/veggie; beneden 6 jaar 
gratis
Organisatie: Noord-Zuidraad 
Zwevegem
Info & reservatie: 0485 10 78 08, 
steunelsalvador@gmail.com

di 6 februari

LEZING
Alain Remue: “Achter de schermen 
bij de Cel Vermiste Personen”
Alain Remue geeft al meer dan 
20 jaar een gezicht en een stem 
aan het werk van de Cel Vermiste 
Personen die als steunpunt van de 
Federale Politie ingeschakeld wordt 
bij onrustwekkende verdwijningen en 
identificatie van niet-geïdentificeerde 
personen. Aan de hand van 
praktische voorbeelden uit vroegere 
dossiers laat Alain Remue het publiek 
kennis maken met hoe een onderzoek 
wordt opgestart en verloopt. Welke 
middelen worden er ingezet? Wat 
is het vervolg van zo’n onderzoek? 
Verder geeft hij enkele tips over 
hoe te handelen als je zelf met een 
verdwijning wordt geconfronteerd.

Waar: OC Ter Streye, 
Rodewilgenstraat 6, Sint-Denijs
Wanneer: 19.30 u.
Prijs: 6 euro, leden KWB en Okra 
4 euro
Organisatie: KWB Sint-Denijs
Info & reservatie: 056 45 57 37, 
kwbsintdenijs@gmail.com

STOOMBOOT & BAND
ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018 - 20 U.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

Het gaat ontzettend hard voor Niels Boutsen 
alias Stoomboot. Amper 25 is hij en al 
aan zijn derde CD toe. Hij won de Nekka-
kleinkunstwedstrijd in 2011, stond op het 
podium met mannen als Zjef Vanuytsel, Jan De 
Wilde en Kommil Foo en speelde op Dranouter, 
Boterhammen in het Park en vele andere 
festivals.
Niels weet wat hij wil. Liedjes schrijven en live 
spelen. Zo veel mogelijk, overal te lande. En 

nog veel verder. Dat lijkt aardig te lukken.
“Stoomboot” was ook de titel van zijn eerste album (2014) waarmee hij op 
een haar na de MIA voor het beste debuut miste. Geen erg, in december 
2015 konden Vlaanderen en Nederland kennis maken met zijn tweede CD 
“Storm” en in september 2017 liet hij zijn derde plaat “Zwarte Doos” op de 
wereld los.
Ook Radio 1 en Radio 2 ontdekten al vlug minzame Niels en zijn liedjes. 
‘Groupies’, ‘Nina’, ‘Spanjaard’, ‘Moe’ liepen hoog mee in de speellijsten.
Als er één jonge artiest de échte kleinkunstfakkel heeft overgenomen, dan is 
het Stoomboot alias Niels Boutsen. Kleinkunst met een stevige drive dus.

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
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za 17 februari

TENTOONSTELLING
Interprovinciale 
matchtentoonstelling voor 
reisduiven
Meerdere teams (lokalen) uit 
diverse gemeenten dingen voor 
de mooiste sportduif. Ieder team 
mag 5 doffers en 5 duivinnen 
tentoonstellen. Keuring op zicht door 
4 ervaren keurders. Ook volgt er een 
bonverkoop van vooraanstaande 
liefhebbers.

Waar: OC De Kappaert,  
Stedestraat 39, Zwevegem
Wanneer: 13 u. tot 19 u.
Organisatie: Duivenmij “De 
Sportvrienden” Zwevegem
Info & reservatie:  
decoene.marc@skynet.be

di 20 februari

EVENEMENT
Gezellige kaartnamiddag Vief 
Groot-Zwevegem
Iedere 3de dinsdag van de maand is 
er kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen van 
harte welkom.

Waar: feestzaal Sint Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

za 24 februari

EXPLORATIE
Beheerswerken
Onderhoud vaarttalud west te Moen.

Waar: Loods Natuurpunt (Sint-
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056/75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be, 
https://www.natuurpunt.be/
agenda/beheerwerken-onderhoud-
vaarttalud-west-moen-25466

WIL JE OOK HIER JE ACTIVITEIT AANKONDIGEN?
• surf naar www.uitdatabank.be
• maak een account aan
• wacht op (onmiddellijke) bevestiging via e-mail
• log in met je e-mailadres en paswoord
• voer je activiteit in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in 
deze kalender opgenomen. Voer je activiteit ruim op voorhand in. Voor het 
volgende Infopunt is dit vóór 26 januari (periode 20 februari tot 24 april 2018).

Volgende verschijningsdata: 20 februari 2018.

za 24 februari

SPORT
Battle Arena 2018
Allerlei gevechtsporten onder leiding 
van de BKBMO-federatie.

Waar: Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: 18.30 u.
Prijs: 20 euro, aan de deur 25 euro
Organisatie: Siam Gym
Info & reservatie: 
http://www.siam-gym.be

do 1 maart

LEZING
Mantelzorgcafé: wegwijs in de zorg 
voor personen met dementie
Een interactieve uiteenzetting en 
praatmoment over de aandoening 
dementie, maar vooral hoe ermee 
omgaan in diverse situaties en met 
concrete tips voor de mantelzorger. 
Daarbij is er mogelijkheid om 
ervaringen uit te wisselen met andere 
deelnemers en dit alles bij een 
kopje koffie met gebak. Inkom gratis 
maar graag vooraf inschrijven voor 
16/02/2018.

Waar: foyer Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: 14 u.
Prijs: gratis, vooraf inschrijven 
gewenst voor 16/02
Organisatie: S-Plus Zwevegem
Info & reservatie: debuyck.patrick@
skynet.be, 0472 30 37 91, 056 75 
80 98

BINNENKORT

za 3 maart
Toneel “De winter onder de tafel”
Info & reservatie: Kon. Deugd en 
Vreugd Heestert, 0474 19 21 84, 
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anna_dewaele@skynet.be, www.
deugdenvreugdheestert.be 

zo 4 maart
Toneel “De winter onder de tafel”
Info & reservatie: Kon. Deugd en 
Vreugd Heestert, 0474 19 21 84, 
anna_dewaele@skynet.be,  
www.deugdenvreugdheestert.be 

di 6 maart
Lezing “Gezond en comfortabel 
slapen”
Info & reservatie: Vief Groot-
Zwevegem, 056 64 82 65

za 10 maart
Het Eenzame Westen - “Slachtinge”
Info & reservatie: https://
webshopzwevegem.recreatex.be 

za 10 maart
Toneel “De winter onder de tafel”
Info & reservatie: Kon. Deugd en 
Vreugd Heestert, 0474 19 21 84, 
anna_dewaele@skynet.be,  
www.deugdenvreugdheestert.be 

za 10 maart
Interscolaire zwemhappening 2018
Info & reservatie: http://www.
zwevegem.be/sport 

zo 11 maart
Toneel “De winter onder de tafel”
Info & reservatie: Kon. Deugd en 
Vreugd Heestert, 0474 19 21 84, 
anna_dewaele@skynet.be,  
www.deugdenvreugdheestert.be 

di 20 maart
Evenement
Gezellige Kaartnamiddag bij Vief 
Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

zo 25 maart
Daguitstap naar Mechels Broek
Info & reservatie: 056 75 40 79, 
bavo.de.clercq@telenet.be, https://
www.natuurpunt.be/agenda/
daguitstap-mechels-broek 
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VOORLEESUURTJE VOOR KLEUTERS 
IN DE BIB

Ben jij tussen 3 en 6 jaar en hou je van verhalen?

Kom dan op vrijdag naar de bib en ontdek ons 
voorleesuurtje van 15.45u tot 16.30u

Op volgende vrijdagen kan je naar een verhaal 
komen luisteren in de bib:

Op vrijdag 5 januari 2018 – Sterren en lichtjes

Op vrijdag 19 januari 2018 – Ridders en prinsessen

Op vrijdag 2 februari 2018 – Winterpret

Op vrijdag 16 februari 2018– Op de fiets

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

Het voorleesuurtje is helemaal gratis en je hoeft je niet op voorhand in te schrijven.
Vraag je spaarkaart en kies een cadeautje  bij een volle kaart.



Zondag 14 januari   11 u. - 14 u.


