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Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

Gemeentepunt
Gemeentelijke– en 
OCMW-dienstverlening in 
het Gemeentepunt,

Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
tel.: 056 76 55 67, fax 056 76 55 68
e-mail: info@zwevegem.be
info@ocmw.zwevegem.be
website: www.zwevegem.be

Algemene openingsuren
Ma.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Di.:  van 9 u. tot 12.30 u.
Woe.:   van 9 u. tot 12.30 u.* en  

van 13.30 u. tot 16.30 u.**
Do.:  van 9 u. tot 12.30 u.*
Vr.:  van 9 u. tot 12.30 u.*
*:  balie politie sluit om 12 u.
**:   balie politie niet open op 

woensdagnamiddag

Balies burgerzaken en  woon- en 
leefomgeving en politie ook open op
Di.:  van 16.30 u. tot 19 u.
Za.:  van 9 u. tot 11 u.
Opgelet: Woon en leefomgeving enkel op 
afspraak

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

Bbus 

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
13.30 u. – 14.30 u. WZC Marialove Heestert 
14.30 u. – 16 u. kerk Heestert 
16.30 u. – 18 u. de Gilde Sint-Denijs

Donderdag
14.30 u. – 16 u. Vrije basisschool Otegem
16.30 u. – 18 u. kerk Moen

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

Jeugdcentrum De Brug
Otegemstraat 236, Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
Open op afspraak

Kringloopwinkel
Avelgemstraat 188, Zwevegem
Tel. 056 72 01 41
iedere werkdag van 9.30 u. tot 12.20 u.
en van 13 u. tot 17.30 u.
zaterdag tot 17 u. 
maandag gesloten

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

Wacht- en hulpdiensten
Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

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

Tandartsen
(zaterdag van 16 u. tot 18 u. zon- en 
feestdagen van 10 u. tot 12 u. en van
16 u. tot 18 u.).
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
Spoed (Loofstraat 43, Kortrijk) 
Tel. 056 63 61 12
www.azgroeninge.be 

Werkpunt/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
Tel. 056 76 56 50
Open op woe., van 9 u. tot 12.30 u. en van 
13.30 u. tot 16.30 u., anders op afspraak

Huis van het Kind Zwevegem
Tel. 0494 88 15 40
huisvanhetkind@zwevegem.be

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 bbus: elke eerste 
maandag en donderdag van de maand, van 
15.30 u. tot 17 u.

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. – 11.45 u.

Moen: Vrije basischool afd. Moense 
Beekstraat, elke donderdag: 10 u. – 
11.45 u.

Otegem: Ontmoetingscentrum De Spoele
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10 u. – 
11.45 u.

Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter 
Streye, Rodewilgenstraat 2, elke donderdag: 
10 u. – 11.45 u. 
Geen zitdagen in juli en augustus in de 
deelgemeenten Heestert, Moen, Otegem en 
Sint-Denijs

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen
Elke eerste dinsdag van de maand, e.v. is 
op di. 3 januari , van 9 u. tot 11 u.

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

Tijdens schooljaar*
maandag: 17.45 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 19.30 u.
  19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
vrijdag:  07.45 u. - 08.30 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
zaterdag:  14.00 u. - 16.45 u.
zondag:    9.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties  
West-Vlaanderen*
maandag:  14.00 u. - 18 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 19.30 u.
 19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 20.30 u.
vrijdag:  14.00 u. - 20.30 u.
zaterdag: 14.00 u. - 16.45 u.
zondag:   9.00 u. - 11.45 u.
*opgepast: sluitingsdagen zie  
www.zwevegem.be/sport

Volg Zwevegem op: www.zwevegem.be; www.facebook.com/Gemeente Zwevegem; @GemZwevegem

Eindejaarsregeling gemeente- en 
OCMW-diensten, p. 7 
Loket Woon- en leefomgeving 
uitzonderlijk gesloten op 17 januari 
2017



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  
21 februari 2017 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen woensdag 25 januari 2017 – informatie@zwevegem.be

Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem • Tweemaandelijks infomagazine
info@zwevegem.be • www.zwevegem.be

Eindejaarsregeling Gemeente- en 
OCMW- diensten

Internationale Betafence 
Cyclocross Otegem

Gemeente verkoopt...

Krokusvakantie
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Beste inwoner,

Kerstdag en Nieuwjaar staan weer voor de deur.
Een jaar is alweer voorbijgevlogen.
Onze dagen, weken en maanden waren voor velen vermoedelijk opnieuw te kort.
Dit was ook het geval voor het gemeentebestuur.
Het voorbije jaar was inderdaad te kort om alles te realiseren wat in de begroting 
en in het meerjarenplan voor 2016 voorzien was, ondanks een zo efficiënt mogelijke 
werking van onze diensten en van onze externe partners.
Niettemin was 2016 andermaal een vruchtbaar jaar waarin voorspoedig werd 
opgetreden, ook door onze talrijke verenigingen waarvan wij de werking en de 
initiatieven graag ondersteunen.
Het bestuur, het personeel, de verenigingen en onze inwoners: samen zijn we sterk 
om het leven op Zwevegemse bodem zo aangenaam, ja zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken.
Een greep uit de belangrijkste beslissingen/realisaties/activiteiten van 2016.
• De definitieve toewijzing voor de realisatie van het nieuw zwembad tegen de 

zomer 2018;
• De overname van de N8;
• De omgevingswerken op de Transfosite, inclusief aanleg speelplein;
• De start van de bouwwerken in het Leanderhof;
• De opening van het nieuwe schoolgebouw “De Groene Kouter”;
• De heraanleg (in uitvoering)  van het gemeentepark;
• De ingebruikname van de nieuwe of uitgebreide gebouwen van het R.V.T. Sint-

Amand in Zwevegem en Marialove in Heestert;
• De oprichting van de dorpsraden met start in Otegem;
• De voltooiing van de wegeniswerken in de Stedestraat en de start van de 

heraanleg in de Kouterwijk;
• Succesvolle Meifeesten, Bierfeesten, Zeugefeesten, Moense feesten, 

Hoevefeesten, enz…;
• Talrijke mooie  concerten in de kerken van Sint-Denijs of 

Zwevegem.
Wij hebben voor 2017 het voornemen verder hard te werken aan 
de groei van een bruisend Zwevegem. 
Voor u en al wie u genegen is, wens ik eenvoudigweg het 
allerbelangrijkste: een goede gezondheid en een oprecht 
gevoel van voldoening een Zwevegemse inwoner te zijn.

Marc Doutreluingne
Burgemeester
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Vacature Woonzorgcentrum
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Burgerlijke stand

GEBOORTEN

29/09 Jonkvrouw Vlerick Yasmine, d.v. Jonkheer Vlerick 
David en Demyttenaere Pauline (S)
30/09 Dewilde Leonie, d.v. Ruben en Vanderbeken Bieke (Z)
01/10 Pasbecq Liam, z.v. Jean-Pierre en Ittobane Fatiha (M)
02/10 Verhaege Laura, d.v. Giovanni en Demyttenaere 
Virginie (O)
03/10 Snoeck Alice, d.v. Gaëtan en Callens Sharon (Z)
04/10 Callens Amalia, d.v. Efraïm en Lahaye Lydie (Z)
04/10 Debacker Adyns Liam, z.v. Adyns Isabeau (O)
04/10 Vervaeke Leon, z.v. Steven en Depraetere Mien (H)
05/10 Deschamps Matteo, z.v. Benjamin en Claeys Angela (Z)
06/10 Zemtsov Ivan, z.v. Egor en Karetnikova Anastasia (Z)
08/10 Vantomme Warre, z.v. Kenny en Isaac Sophie (Z)
10/10 Despiegelaere Loes, d.v. Tim en Pottie Lobke (S)
12/10 Verhaeghe Lily, d.v. Roy en Descheemaeker Marilien (Z)
14/10 Mahieu Axelle, d.v. Brecht en Becue Julie (Z)
15/10 Vercruysse Juliette, d.v. Jensi en Kerkhove Tiny (H)
20/10 Werbrouck Mats, z.v. Pieter en Deryckere Griet (Z)
22/10 Bruynooghe Clément, z.v. Lorenzo en Vanoutryve 
Steffie (Z)
23/10 Loof Yana, d.v. Yemo en Debaere Daisy (Z)
24/10 Deblauwe Eder, z.v. Bram en Dubus Isolde (M)
24/10 Dursin Sercu Ernest en Odiel, z.v. Daan en Sercu 
Helena (S)
24/10 Coussement Rune, z.v. Koen en Vanwynsberghe 
Mieke (H)
26/10 Verheecke Jason, z.v. Glen en Van Belle Jessy (Z)
26/10 Debaveye Nona, d.v. Vervaeke Lieselotte (Z)
27/10 Van Noten Lotte, d.v. Peter en Bradt Tiffany (Z)
27/10 Debusschere Julien, z.v. Maxime en Mullie Ann-
Sophie (Z)
27/10 Sentrie Naura, d.v. Jonathan en Cuvelier Julie (H)
29/10 Vanderschelden Vince, z.v. Michael en Minne 
Stephanie (H)
31/10 De Bue Stan, z.v. Newt en Holvoet Lien (S)
04/11 Pynket Cyriel, z.v. Xavier en Vander Linden Ann-
Sophie (Z)
06/11 Luyten Vanden Avenne Elise, d.v. Pieter en Joanne (S)
08/11 Dendoncker Noah, z.v. Thomas en Ysenbaert Tine (O)
09/11 Masselus Kathleen, d.v. Frederick en Claus Sylvie (M)
11/11 Jackowski Jakub, z.v. Jakub en Jackowska Karolina (M)
13/11 Van Dorpe Giulia, d.v.Guillaume en Rajzova Dagmara (H)
16/11 De Pauw Fenna, d.v. Ruben en Desmet Ann (M)
21/11 Vanhee Margot, d.v. Michael en Decuypere Janiqe (O)

OVERLIJDENS

06/10 Van Houtte Denise (85j.), wed. Sablain Walther (Z)
09/10 Verhaeghe Siegfried (82j.), echtg. Vuylsteke Francine (Z)
10/10 Vantieghem André (79j.), wed. Scherpereel Cecilia (H)
14/10 Vindevogel André (83j.), echtg. Delattre Christiana (Z)
19/10 Vandendriessche Noël (83j.), echtg. Secember 
Bernice (Z)
23/10 Staelens Lucienne (84j.), echtg. Dierick Fridor (Z)
23/10 Vyncke Jaak (91j.), echtg. Toulouse Jacqueline (Z)
24/10 Vandenborre Antoon (80j.), wed. Lobbestael Andrea (Z)
26/10 Lefevre Godelieve (78j.), wed. Despriet Medard (Z)
29/10 Vuylsteke Francine (81j.), wed. Verhaeghe Siegfried (Z)
29/10 Peirce Bianca (40j.), echtg. Roeyaert Christof (M)
30/10 Maes Albert (97j.), wed. Algoet Godelieva (H)
31/10 Labarque Willy (81j.), echtg. Bostoen Odette (Z)
01/11 Kerckhove Juliana (87j.), wed. Messiaen Noël (Z)
02/11 Dumortier Rosine (75j.), wed. Devlaminck Willy (Z)
11/11 Vandenbroucke Anne (71j.), echtg. Waelkens Roger (Z)
14/11 Boonaert André (92j.), wed. Vandenbulcke Fernande (H)
17/11 Devlieger Joseph (84j.), wed. Vandenbulcke Simonne (M)
24/11 Vervaeke Dionyse (91j.), wed. Depraetere Jules (M)

HUWELIJKEN

Nieuwenhuyse Fréderic (32j.), (Z) en Blondeel Chloë (30j.), (Z)
Vandenhende Stijn (32j.), (H) en Vermeersch Willemien 
(25j.), (H)
Vanoverschelde Birger (32j.), (O) en Deconinck Wendy 
(33j.), (O)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem
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Huwelijksjubilea  
50 jaar
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Vercouter Roger-Cottenier Maria Z 7/01/1967
Deslee Karel-Malfrère Christiane Z 15/02/1967
Vanloot Renaat-Vandamme Françoise Z 1/03/1967
Opsomer Paul-Hackx Gonda Z 15/03/1967
Planckaert Etienne-De Meersseman Therese Z 17/03/1967
Vandenbroucke Raphael-Curvers Ghislaine Z 17/03/1967
Decraene Norbert-Desmet Annie H 17/03/1967
Cattebeke Jacques-Debode Bernis H 22/03/1967
Vyncke Robert-Lesage Lutgardis Z 27/03/1967
Desplenter Hugo-Bisschops Beatrix Z 1/04/1967
Deprez Camiel-Deblauwe Edwige Z 5/04/1967
Veys Marnic-Demeulenaere Rita O 14/04/1967
Beunnens Raphael-Delbecque Françoise Z 21/04/1967
Carteur Lionel-De Baere Lorette Z 27/04/1967
Deboutte Hans-Deschuymer Magda ST D 28/04/1967
Bovyn Dion-Vermoere Arlette Z 5/05/1967
Debrabandere Armand-Beyens Christine Z 5/05/1967
Ketels André-Vercaemer Irène Z 5/05/1967
Scherpereel Luc-Dendauw Marie-Jeanne Z 19/05/1967
Degrande Adrien-Caluwier Greta Z 19/05/1967
Herman Jacques-Goemaere Brigita Z 25/05/1967
Vandamme Jacques-Algoet Annie Z 26/05/1967
Casier Walter-Delbeke Rosa Z 2/06/1967
Sagaert André-Vercaempst Annie Z 3/06/1967
Ganseman Jozef-Vanderbeken Cecilia Z 9/06/1967
Rosé Yvan-Byttebier Jeannine M 15/06/1967
Putman Frans-Desmet Rita H 16/06/1967
Baert Antoon-Vandemaele Marie Jose M 16/06/1967
Clement Walter-Delanghe Yvette O 17/06/1967
Malfait Patrick-Matton Suzette Z 22/06/1967
Legrand-Dejonckere Martin-Yserbyt Laura Z 23/06/1967
Declercq Herman-Dhoop Magda O 23/06/1967
Myny Erik-Vandersarren Annie Z 28/06/1967
Gevaert Dieudonné-Vandamme Myriam Z 28/06/1967
Deconinck Paul-Vandenbroucke Catharina H 29/06/1967
Deseyn Bertrand-Vaneeckhout Lily O 29/06/1967
Bari Tayeb-El Kourchi Salma H 5/07/1967
Debosschere Jean-Adams Rose Z 6/07/1967
Vanassche Bertrand-Decabooter Marie Z 6/07/1967
Santy Robert-Desmet Nicole ST D 6/07/1967
Demessemaeker Roger-Floryn Christiana Z 7/07/1967
Vanden Driessche Aureel-De Beurme Julia Z 7/07/1967
Dewaegheneire Gilbert-Moerkerke Magda Z 7/07/1967
Gabriël Gilbert-Blomme Jeannine Z 14/07/1967
Cottens Christian-Blondeel Monique Z 14/07/1967
Declercq Elise-Malfrere Rosanne Z 14/07/1967
Vanhoorne Jozef-Vanbeselare Nicole Z 14/07/1967
Wittouck Willy-Samyn Diane Z 14/07/1967
Hocedez Alex-Tytgat Ludwine Z 14/07/1967
Varrasse Lucien-De Loof Ginette ST D 14/07/1967
Denis Roger-Decroix Huguette Z 15/07/1967
Houttave Bernard-Halsberghe Magda M 15/07/1967

Huwelijksjubilea  
50 jaar
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Muys Gerard-Vanden Driessche Agnes H 18/07/1967
Defoort William-Vierstraete Rosette Z 19/07/1967
Pattyn Erik-Debaes Marie Z 20/07/1967
Houpline Jozef-Deconninck Rita M 20/07/1967
Bousson Gentil-Decraene Magda O 20/07/1967
Crommelinck Antoon-Piepers Rita Z 26/07/1967
Pottie Arnold-Lapeau Christine Z 27/07/1967
Matton Herman-Defoor Rita H 27/07/1967
Dheedens Rudy-Desloovere Marie Z 28/07/1967
Domecyn Marcel-Verkest Monique Z 28/07/1967
Decock Gilbert-Manderick Rita Z 28/07/1967
Dewaele Jacky-Beernaert Jeannine Z 28/07/1967
Verbeke Romain-Lanneau Sonja Z 28/07/1967
Pattijne Tino-Dendauw Brigitte O 29/07/1967
Catelein Gregoire-Rigolle Rita ST D 5/08/1967
Simoens Guido-Heytens Yvette ST D 7/08/1967
Vanhoutte Karel-Huysmans Estella H 9/08/1967
Sarrazijn Werner-Weijters Magda Z 12/08/1967
Leroy Freddy-Vandevyvere Rita H 18/08/1967
Dejas Roger-Vandevyvere Marie-Rose H 18/08/1967
Houpline Raphaël-Vanhoutteghem Magde M 18/08/1967
Vercant Paul-Coppens Marie Therese O 24/08/1967
Baert Marc-Demets Christianne M 25/08/1967
Vanden Berghe Etienne-Derycke Gudrun Z 13/09/1967
Depraetere Johny-Delapierre Jeanine Z 15/09/1967
Verbeken Jacques-Lust Godelieve M 15/09/1967
Debaere Paul-Brille Marie-Thérèse Z 21/09/1967
Declercq Jozef-De Decker Lucienne H 29/09/1967
Debue Giyon-Decaluwé Denise Z 6/10/1967
Derdeyn Marc-Debels Hilda Z 7/10/1967
Vromant Noël-Glorieux Cornelia H 21/10/1967
Verhulst Marnick-Mullie Nadine Z 27/10/1967
Dewaele Lucien-Vandevelde Francine H 3/11/1967
Rohaert Etienne-Gerniers Francine M 3/11/1967
Degroote Karel-Arickx Geertrude M 3/11/1967
Lapeau Marc-Carton Hilde Z 15/11/1967
Demeyere Jozef-Dooms Mariette O 16/11/1967
De Waele Silvain-Nys Rita O 24/11/1967
Vandenberghe Néron-Vervaeke Raïs H 7/12/1967
Delrue Eddy-Anseele Martine Z 9/12/1967
Delaere Jacques-Belaen Viviane Z 13/12/1967
Loosvelt Freddy-Willem Josiane Z 15/12/1967
Vanhalst Jean-Pierre-De Keyzer Arlette Z 22/12/1967
Deschryver Jean-Claude-Dekyvere Monique H 22/12/1967



 
Anna Vernaeckt (H), geboren op 24 april 1914
Juliana Delobel (Z), geboren op 11 november 1914
Marie-Louise Vanoverberghe (Z), geboren op 27 november 1914
Maria Vandevelde (H), geboren op 9 maart 1916
Albert Ravelingien (H), geboren op 15 mei 1917
Marcella Vervaeck (Z), geboren op 6 december 1917

100- Jarigen 2017
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Huwelijksjubilea  
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Ravelingeen Raphaël-Desmet Rogette H 28/04/1952
Vermeersch Willy-Dewaele Jeannine Z 10/05/1952
Vincke Edgard-Vanwynsberghe Georgette Z 16/05/1952
Vanglabeke Michel-Rommens Irène Z 31/05/1952
Vael Roger-De Smet Irma Z 3/07/1952
Deceukelier Maurice- 
Vanrobaeys Franscine

Z 23/07/1952

Lefevere Joseph-Masschelein Jacqueline Z 1/08/1952
Coudijzer Andreas- 
Vanoverschelde Simone

H 4/08/1952

Gaereminck Roger- 
Vancauwenberghe Noëlla

H 29/08/1952

Libbrecht Germain-Vanhoutte Ivonna Z
Vancraeyeveld Raoul-Vermeulen Anny Z

Huwelijksjubilea  
60 jaar
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Hostyn André-Vanden Bulcke Jacqueline Z 5/01/1957
Vanoverberghe René- 
Vanovertveldt Bernadette

Z 26/01/1957

Bossuyt Stefaan-Desmet Simonne Z 15/02/1957
Dumortier Hervé-Vlaeminck Jenny Z 16/02/1957
Vandeghinste Edmond-Dewaele Rosa Z 1/03/1957
Pauwels Firmin-Libbrecht Mariette M 2/03/1957
Tarras Walter-Soens Margaretha Z 20/04/1957
Dessein Julien-Coolsaet Ginette H 22/04/1957
De Groote Roger-Verstichele Denise H 23/04/1957
Marischal Noël-Decandt Simonne Z 26/04/1957
Sabbe Norbert-Baert Christiana M 26/04/1957

Buddaert Antoine-Vandenborre Jeanine M 26/04/1957
Vanhessche Eli-Vercaemer Marietta Z 27/04/1957
Battiau Jozef-De Temmerman Lucie M 4/05/1957
Deconinck Roger-Vryghem Nadia Z 11/05/1957
Buyse Lionel-Liagre Nadia Z 11/05/1957
Martin André-Vanmeenen Jeannette ST.D 11/05/1957
Raepsaet Daniël-Vandenbulcke Antonetta Z 17/05/1957
Dooms Albert-Vanmeerhaeghe Yvette Z 17/05/1957
Deviaene André-Vandenborre Yvette M 18/05/1957
Taelman Marcel-Baert Mariette H 21/05/1957
Dooms Pieter-Opsomer Mariette Z 5/07/1957
Van Lierde Joseph- 
Van Valckenborgh Josephine

O 5/07/1957

Labarque Willy-Bostoen Odette Z 6/07/1957
Delrue Valere-Planckaert Jeannine Z 12/07/1957
Seys Frans-Vandecasteele Denise H 19/07/1957
Soens André-Verhaeghe Jeanne Z 31/07/1957
Vandenbogaerde André-Tack Jacqueline Z 2/08/1957
Devos Omer-Vuylsteke Cecile O 3/08/1957
Moreel Camiel-Glorieux Georgette Z 7/08/1957
Vandendriessche Dion-De Praetere Laura H 19/08/1957
Gabriël René-Baert Bernice Z 30/08/1957
Vanneste Leon-Naessens Liana Z 20/09/1957
Decockere Frans-Ruysschaert Yvette H 28/09/1957
Bulteel Gilbert-Loncke Mariette ST D 2/10/1957
Vervaeke Raoul-Cottenier Henriette M 12/10/1957
Truye Willy-Verschuere Paula Z 25/10/1957
Dewaegeneere Frans-Masschelin Pauline Z 26/10/1957
Waffelaert Frans-Dhaene Maria ST D 30/10/1957
Mulleman Alfried-Deschaght Jeanette Z 9/11/1957
Dewitte Erich-Tack Marcella Z 29/11/1957
Vanoverbeke Richard-Demuynck Odette Z 29/11/1957
Toye Gabriel-Buysens Bernice Z 27/12/1957
Cottenier Firmin-Meurisse Elisabeth ST D 27/12/1957



Eindejaarsregeling Gemeente- en 
OCMW- diensten
De Gemeente- en OCMW- 
diensten zijn gesloten op 
zaterdag 24 december, maandag 
26 december en zaterdag 31 
december.
Op dinsdag 27/12; woensdag 
28/12; donderdag 29/12 en 
vrijdag 30/12 zijn de loketten in 
het Gemeentepunt enkel open 
van 9 u. tot 12.30 u. 

Containerpark
Het containerpark is gesloten op 
zaterdag 24 en  
zaterdag 31 december 2016. 

Sportpunt
Gesloten op: 
zaterdag 24, zondag 25, 
maandag 26, zaterdag  
31 december 2016 en op 
zondag 01 januari 2017.

Bibliotheek en Bbus
De bbus rijdt niet uit van maandag 26 december t.e.m. 
vrijdag 30 december.

In de week van 2 januari rijdt de bbus enkel uit op 
maandag en donderdag (schoolvakantieregeling). Zie ook 
de bbuskalender op p. 2

De bibliotheek is gesloten op:
•   Zaterdag 24 december
•   Maandag 26 december
•   Zaterdag 31 december

Balie Vrije Tijd in het Gemeentepunt
De balie Vrije Tijd zal gesloten zijn van 26  december 
2016 t.e.m. 1 januari 2017
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biedt te koop aan:
• C. 215a + C.216 b, Streyestraat, Sint-Denijs
 Gezamenlijke oppervlakte van 27 a. 34 ca.
 Gelegen in waardevol agrarisch gebied en parkgebied
 Richtprijs: 5,05 euro/m²
 Uiterlijke datum voor bieden: donderdag 19 januari 2017

• Ondeelbaar lot van 3 percelen: B. 94 e + B. 163 a02 
 + B. 167, Scheldekaai, Spiere-Helkijn
 Respectieve oppervlakte van 13 a. 50 ca.; 5 a. 05 ca.; 24 a.  
 40 ca.
 Gelegen in natuurgebied en agrarisch gebied
 Richtprijs: 14.400 euro
 Uiterlijke datum voor bieden: donderdag 19 januari 2017

• Percelen C.215b + C.216 a; Streyestraat in Sint-Denijs
 Gezamenlijke oppervlakte van 20 a. 25 ca.
 Gelegen in waardevol agrarisch gebied en parkgebied
 Richtprijs: 5,04 euro/m²
 Uiterlijke datum voor bieden: donderdag 19 januari 2017

 Notarissen Devos, Turpyn, Mullie en Voet,  
 tel. 056 45 51 88

BEKENDMAKING
BESLISSING PLAN-MER-PLICHT 

 
van aanvraag tot planologisch attest voor ‘De 
Geit’, Laatste Oortje 15 te 8550 Zwevegem

De dienst Mer heeft beslist dat er aangetoond is dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een 
plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen door het 
publiek geraadpleegd worden:
• Op de website van de dienst Mer  - www.

mervlaanderen.be via de dossierdatabank en 
dossiernummer SCRPL16178

• Bij de dienst woon-en leefomgeving van het 
Gemeentebestuur Zwevegem, Blokkestraat 29 te 
8550 Zwevegem

De periode van terinzagelegging loopt van 10 november 
2016 tot en met 31 januari 2017
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Cyclocross Otegem 2017
Op maandag 9 januari 2017, traditiegetrouw op 
Weversmisdag, de dag na het Belgische kampioenschap, 
is er cyclocross in de deelgemeente Otegem. 
De Betafence Cyclocross is aan z’n 49ste editie toe en is 
intussen uitgegroeid tot een van de meest succesvolle 
evenementen in de streek. 
Toppers als Wout Van Aert, Tom Meeusen, Kevin Pauwels, 
Klaas Vantornhout, Eli Iserbyt, Michaël Vanthourenhout en 
nog vele anderen zullen aan de start verschijnen.
De Betafence Cyclocross zal rechtstreeks te zien zijn via 
digitale televisie, dankzij de samenwerking met Telenet 
Plan Sports. 

Veilig naar de cross
Omwille van de veiligheid en de mobiliteit wordt een 
volledige zone afgesloten voor verkeer. Doorgaand 
verkeer is enkel mogelijk met een doorgangsbewijs.

We raden alle bezoekers aan om gebruik te maken van 
de shuttlebussen die speciaal voor het evenement werden 
ingelegd en die u veilig nabij het parcours brengen. 

Alle informatie en plannen zijn terug te vinden op  
www.zwevegem.be/cyclocross

Informatie over veiligheid en mobiliteit kan u 
vinden op de site van de zone MIRA  
(www.pzmira.be) en op de facebookpagina van de 
zone (politiezone MIRA).

  Communicatie
  Blokkestraat 29, bus 1
  8550 Zwevegem
  Tel. 056 76 55 40
  informatie@zwevegem.be

Praktische info
www.zwevegem.be/cyclocross

www.cyclocrossotegem.be

Info veiligheid en mobiliteit
www.pzmira.be

Programma
12.30 u : Gentlemen’s Cross
  Een uitdaging voor mountainbikes of 

wielertoeristen.
 Inschrijven via www.cyclocrossotegem.be
13.45 u. :  Dames elite
15 u. : Heren elite
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Gemeente Zwevegem  
verkoopt voormalig gemeentehuis 
Heestert en conciërgewoning
De gemeente Zwevegem verkoopt het voormalig gemeentehuis, op en met medegaande grond, gelegen in de 
Gauwelstraat 5 te 8551 Heestert, kadastraal bekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B deel van 
perceelnummers 1364 E en 1364 F, met een oppervlakte van 04 a 77 ca, zijnde lot 2 zoals weergegeven op het 
opmetingsplan. Het voormalig gemeentehuis heeft een bebouwde oppervlakte van 170 m², waarvan 158 m² met 2 
bouwlagen en dakverdieping. 

De gemeenteraad van 24 oktober 2016 verklaarde zich principieel akkoord om de eigendom te verkopen aan de 
hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de instelprijs/verkoopwaarde die bepaald wordt op 
223.400 euro. 

De gemeente Zwevegem verkoopt ook de voormalige conciërgewoning, op en met medegaande grond, gelegen  
Plein 4 te 8551 Heestert kadastraal bekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert- sectie B deel van het 
perceelnummer 1364 F, met een oppervlakte van 02 a 66 ca, zijnde lot 1 zoals weergegeven op het opmetingsplan. De 
voormalige conciërgewoning heeft een bebouwde oppervlakte van 95 m².

De gemeenteraad van 24 oktober 2016 heeft zich principieel akkoord verklaard om de bedoelde eigendom te verkopen 
aan de hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de instelprijs/verkoopwaarde die bepaald wordt 
op 130.900 euro. 

 

Kandidaat – kopers
Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen gedurende de periode van 5 december 2016 tot en met 1 februari 2017 
om 12 uur ’s middags een schriftelijk en onherroepelijk bod onder gesloten omslag indienen bij het Gemeentebestuur 
van Zwevegem – Gemeentepunt – Dienst Bestuurszaken – Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 ZWEVEGEM.

Dit kan gebeuren door afgifte in het Gemeentepunt tegen een ontvangstbewijs ofwel bij verzending via de postdienst, 
dan wordt de definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk vermeld wordt

 “bod voormalig gemeentehuis”

“bod voormalige conciërgewoning”

De bieders worden uitgenodigd op maandag 6 februari 2017 om 11 u. in de Collegezaal van het Gemeentepunt te 
Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, waar er in openbare zitting zal overgegaan worden tot opening van de omslagen met 
biedingen, en waarbij dan aan de bieders de datum zal meegedeeld worden waarop een zitting zal gehouden worden 
voor het uitbrengen van een eventueel mondeling hoger bod, dit voor de definitieve afwerking van de verkoop.

Info: www.zwevegem.be

Voor bezichtiging/bezoek aan het pand met geïnteresseerde kandidaat-kopers :
Giovanni AMELINCK 
Tel.: 056 76 57 12 – GSM : 0498 17 77 64
Voor informatie : Marleen ROELSTRAETE – Administratief medewerker – Dienst Bestuurszaken - Tel.: 056/76 57 23.

Voormalige conciërgewoning, Plein 4Voormalig gemeentehuis, Gauwelstraat 5
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in de kijker
1. Officiële opening Groene 
Kouter
} 14 oktober 2016

2. Viering 102- jarigen 
Juliana Delobel en Marie-
Louise Vanoverberghe
} 7 november 2016

3. Opening nieuwbouw 
Woonzorgcentrum 
Heestert
} 10 november 2016
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in de kijker
4. Tentoonstelling Joël De 
Rore in Transfo
} 20 november 2016

5. Officiële inhuldiging 
eerste geboorteplekje
} 12 november 2016

6. Internationale wedstrijd 
telegeleide auto’s MRCZ
} 26 november 2016
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Nieuw commercieel centrum op 
Leanderhof
De herontwikkeling van de verlaten Bekaert-site tot een nieuwe, krachtige wijk Leanderhof draait 
intussen op volle toeren. In augustus zijn de bouwwerken van de eerste vier appartementsgebouwen 
gestart. Deze eerste fase is onmiddellijk goed voor 1/3 van de 300 woningen en appartementen die hier 
in de komende 10 jaar zullen verrijzen. Daarnaast is er op Leanderhof ook voor 3.000 m² aan commerciële 
ruimte voorzien. Het is die mix van wonen, winkelen en werken die van Leanderhof een unieke plek zal 
maken.

Kernvernieuwing
Als projectontwikkelaar streeft Vanhaerents Development steeds naar gemengde projecten waar wonen, werken en winkelen 
hand in hand gaan. Op Leanderhof is dat niet anders! Die mix wordt bovendien ook doorgetrokken in de verschillende 
woonvormen. Zo komen er op Leanderhof zowel appartementen, exclusieve penthouses, assistentiewoningen als 
eengezinswoningen, zowel voor de koop- als huurmarkt. Jonge ouders en medioren, kinderen en gepensioneerden,… allen 
zullen op Leanderhof samenkomen op de verschillende pleinen of in het park en dragen elk op hun beurt bij tot de creatie van 
een geanimeerde buurt.

Nieuw commercieel centrum
Daarnaast wil Leanderhof ook een boost geven aan de volledige gemeente. De winkels op het publieke plein vormen een 
uitbreiding van het winkel-wandel gebied langsheen de Otegemstraat en beschikken over voldoende parkeergelegenheid 
waardoor de parkeerdruk in de hoofdstraat niet verder wordt opgevoerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met 3.000 m² aan commerciële ruimte en een nieuw en uiterst kwalitatief openbaar domein zijn wij ervan overtuigd dat ook 
mensen van buiten het project snel hun weg naar Leanderhof zullen vinden. De commerciële ruimtes worden zo gebouwd dat 
ze flexibel kunnen worden uitgebreid of beperkt in oppervlakte. Momenteel zijn er 16 winkels voorzien maar door te schuiven 
met de interne verdeling zijn winkelruimtes van 118 m² tot maximaal 800 m² op Leanderhof mogelijk. Het laat ons toe om de 
meest uiteenlopende winkelconcepten een plaatsje aan te bieden in het project.  

Jouw mening telt
Bij de invulling van de commerciële ruimtes, bestaande uit handelspanden, gemeenschapsvoorzieningen en kantoren wil 
Leanderhof zoveel als mogelijk inspelen op de wensen van de Zwevegemnaar. 
Hiertoe zal Vanhaerents Development in het voorjaar van 2017 een participatiemoment organiseren waarbij buurtbewoners, 
ondernemers, kleine zelfstandigen, inwoners van de gemeente, … uitgenodigd worden om samen na te denken over deze 
toekomstige invulling. Wil jij hieraan meewerken? Bezorg ons dan vandaag al jouw gegevens via mail aan  
info@leanderhof.be. Alle praktische informatie volgt begin volgend jaar. 
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Nieuw bedrijventerrein De Pluim en 
eigentijds woonproject Losschaert
 
Werken, wonen en ontspannen hand in hand.
Leiedal ontwikkelt in samenwerking met de Gemeente 
Zwevegem een nieuw bedrijventerrein en een 
eigentijdse woonzone op de site Losschaert, gelegen 
tussen de gewestweg N391 en de Hinnestraat. Eind 
november 2013 kon iedereen al kennismaken met de 
ontwerpplannen. 
Ondertussen beweegt er heel wat op en rond de site. Het 
eerste archeologisch onderzoek is met succes afgerond 
en de uitvoeringswerken starten binnenkort.  Vele 
bedrijven tonen nu al interesse om er zich te vestigen 
en ook het lijstje kandidaat-kopers voor de woonzone 
groeit. We informeren u graag over het verdere verloop.

Regionaal gemengd Bedrijventerrein 
Losschaert wordt ‘De Pluim’
Het toekomstige bedrijventerrein had nood aan een nieuwe 
naam, om verwarring te vermijden met de reeds bestaande 
Losschaertstraat in Zwevegem en een gelijknamige zone 
Losschaert in Kortrijk. 

Eind 2015 lanceerden Leiedal en de gemeente een 
naamgevingswedstrijd.  Uit zowat 30 inzendingen 
selecteerden Leiedal en de gemeente de naam “De Pluim”. 
De bedenker, Frank Coucke uit Zwevegem, nam op 28 
oktober het prijzenpakket in ontvangst.

Het nieuwe bedrijventerrein van ca. 20 ha zal in een 
eerste fase plaats bieden aan een 20-tal grote bedrijven. 
Op 6 december stelt Leiedal een aannemer aan. Rekening 
houdend met de weersomstandigheden zal hij de 
wegeniswerken aanvatten in het voorjaar 2017. Aansluitend 
volgt de verkoopspromotie. Deze uitvoeringswerken zullen 
ongeveer een jaar in beslag nemen.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen best contact 
opnemen met Cindy Deglorie, tel. 056 24 16 16, of 
0471 59 75 71

De tweede fase van De Pluim, goed voor 4,5 ha en 
grotendeels KMO-zone en ateliers, zit in ontwerpfase. In de 
tweede helft van december 2016 volgt een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek. Leiedal plant deze wegeniswerken in 
het voorjaar 2018.

Woonzone Losschaert
De woonzone Losschaert, ca.4 ha groot, behoudt haar naam. 
Ook de woonzone wordt in verschillende fasen gerealiseerd en 
gaat begin volgend jaar in verkoop. 
Er komt een divers en uniek aanbod aan bouwkavels voor 
koppelbouw, sociale rijwoningen en grondgebonden woningen.

Fase 1 bestaat uit 16 bouwrijpe kavels voor halfopen 
bebouwing, met zuidoost en zuidwest gerichte tuinen (roze 
op plan). De oppervlaktes variëren van 304 m² tot 473 m². 
Elke kandidaat-koper kiest een eigen architect uit onze pool 
voor de bouw van zijn droomhuis. 
De infrastructuurwerken voor de woonzone zijn al vergund.  
Aannemer Devagro uit Desselgem start begin februari 2017. 
De actualisatie van de kandidatenlijst en de lancering van de 
verkoop gebeurt in maart 2017.

Twee nieuwe parken beklemtonen het groene karakter van 
dit woonproject: een groot park van 1.600 m² met een 
infiltratieveld en een speelveld en een gezellig buurtpark met 
BBQ van 500 m².

Daarnaast komen er maximaal 40 sociale woningen en 
ongeveer 40 à 50 appartementen en woningen. Deze worden 
door een promotor in samenwerking met Leiedal verkocht.  

 Meer info
 Bedrijventerrein: cindy.deglorie@leiedal.be
 Woonzone: petra.decant@leiedal.be
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Veel succes Dorpsraad Otegem!

Donderdag 17 november ging de eerste Dorpsraad Otegem van start.
30 Otegemnaren, een goeie mix van jong en oud, van alle kanten van Otegem, rasechte Otegemnaren en “aangelanden”, 
geëngageerde en niet geëngageerde inwoners van de deelgemeente…
We zijn van start gegaan met een ploeg enthousiaste, creatieve en positief ingestelde mensen die van hun dorp Otegem 
iets moois willen maken, een leefbaar Otegem voor iedereen. 
Tijdens de 1ste Dorpsraad werd de afsprakennota ondertekend en werd een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
gekozen. 
Het kerncomité van de Dorpsraad bestaat uit Erik De Waele (voorzitter); Koenraad Ghinckels (ondervoorzitter) en Lieselot 
Bossuyt (secretaris).
De actiepunten opgelijst van de startvergadering van 25 september werden onder de loep genomen en een aantal concrete 
actiepunten rond verkeer, inrichting kerkomgeving, horeca, schoolgebouw, jeugdlokalen, speelbos kunnen we al meenemen 
op het To Do lijstje. e.v. vergadering Dorpsraad Otegem: donderdag 16 maart, 19.30 u. in OC De Spoele, Otegem

Veel succes Dorpsraad Otegem!

Voor Woonzorgcentrum Sint-Amand gaat het 
OCMW Zwevegem op zoek naar: 

VERPLEEGKUNDIGE 
ZORGKUNDIGE

Meer info op www.zwevegem.be/vacatures
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Een vergadering van de 
ouderenadviesraad bijwonen?
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 is Marijke Orins.

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad is gepland op 
maandag 13 februari 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 b 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be

Kom eens langs in ons 
dorpsrestaurant!
Waar?
Je kan kiezen tussen twee locaties: 
• Zwevegem: Woonzorgcentrum Sint-Amand, Otegemstraat 75
• Heestert: Lokaal Dienstencentrum, Gauwelstraat 24 (vanaf 1/1/2017) 

Voor wie?
Alle inwoners van regio Groot-Zwevegem 
- met een beginnende zorgvraag, of
- met verhoogde tegemoetkoming, of
- met leefloon.
Alle 80-plussers van regio groot-Zwevegem
Cliënten bij Groep Ubuntu

Wat?
Warme maaltijd € 7,22 - € 8,00
In Heestert kan je ook terecht voor een belegd broodje (€ 2,50) 
of enkel een tas soep (€ 1,50)

Inlichtingen/reserveren?
• Voor Zwevegem bij Jolien Gevaert - 056 76 52 48
• Voor Heestert bij Severine Geeraert- 056 64 44 01
Reserveren: minstens 1 dag voordien vóór 15u. Voor zaterdag, 
zondag en maandag, reserveren op vrijdag!

Dit initiatief kadert binnen het ACTIEPLAN ARMOEDE 

07-06-2010
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WIE?
Vrijwilligers die zich voor minstens één tot twee lesuren 
per week willen engageren. Heel belangrijk is dat je 
vlot en graag met kinderen omgaat en oog hebt voor 
de leefsituatie van de lerende, die vaak maatschappelijk 
geïsoleerd leeft. 

DOELGROEP? 
Gezinnen met kinderen in kansarmoede, waar (extra) 
hulp bij het maken van huiswerk en/of opvoeding 
wenselijk is. Onder kansarmoede wordt niet alleen 
een gebrek aan financiële middelen verstaan. Ook 
op sociaal en cultureel vlak kunnen mensen een 
langdurige achterstand opgelopen hebben om in onze 
maatschappij te kunnen functioneren. Dit zijn vormen van 
kansarmoede die een invloed hebben op de ontplooiing 
van het individu.

WAT?
Sinds september 2015 hebben we een aantal succesvolle 
initiatieven opgestart die hieronder worden toegelicht.
•  Huiswerkklas (deze gaat iedere maandagavond 

van 16 u.-17 u. door in de Vrije Centrumschool te 
Zwevegem);

•  Individuele ondersteuningen op school (de vrijwilliger 
kan zelf de dagen bepalen waarop hij na school 
ondersteuning wilt bieden);

•  Individuele ondersteuning in een gezin (de vrijwilliger 
kan in overleg met de ouders de dagen bepalen 
waarop hij kan langsgaan). 

AANBOD?
Je wordt verzekerd en ondersteund door de mede-
vrijwilligers en coördinator. Daarnaast kan je altijd 
(indien gewenst) een gratis vorming volgen die door de 
organisatie georganiseerd wordt. 

INTERESSE?
Contacteer het Huis van het Kind Zwevegem  - 
Annemarie Cailliez
Telefoon: 0477 60 41 16
E-mailadres: annemarie.cailliez@jongerenzorg.be

Dit initiatief kadert ook binnen het ACTIEPLAN ARMOEDE 

 
ZOEKT VRIJWILLIGERS

07-06-2010

2017
Binnenkort trekken vrijwilligers van 
Damiaanactie opnieuw de straat op.

Het campagneweekend vindt plaats op 27, 28 en 
29 januari.
Hoewel lepra niet langer als een epidemie wordt 
beschouwd, registreert men jaarlijks meer dan 
200.000 nieuwe leprapatiënten met een risico op 
verlammingen en verminkingen als ze niet tijdig 
behandeld worden. Elk jaar stelt men wereldwijd 8 à 10 
miljoen tuberculosegevallen vast, waarvan zowat 1,8 
miljoen patiënten het niet halen (om de 20 seconden 
een sterfgeval!). Damiaanactie slaagt erin jaarlijks 
tienduizenden zieken (bijna 240.000 in 2015) op te 
sporen en te behandelen, en tienduizenden andere 
slachtoffers of voormalige slachtoffers van de ziekte hulp 
te bieden.

Tbc in België
Damiaanactie is sinds 2015 ook actief in België. 
In ons land is de bestrijding van tuberculose de 
verantwoordelijkheid van BELTA-TBnet, een federale 
overkoepelende organisatie met één Nederlandstalige 
en één Franstalige vzw. Ondanks de efficiëntie van de 
twee organisaties kampen de hulpverleners met een 

zwaar obstakel: heel wat tbc-patiënten zijn dakloos. In 
samenwerking met BELTA-TBnet komt Damiaanactie 
tussen in de kosten voor de opvang van dakloze 
patiënten tijdens hun behandeling, vooral voor de 
verblijfkosten in gespecialiseerde instellingen. Het project 
bestaat momenteel enkel in Brussel, maar zal ook naar 
andere steden uitgebreid worden.

Algemene mobilisatie
Net als de buitenlandse acties kan dit project in eigen 
land niet overleven zonder inbreng van de Belgische 
bevolking. Op 27, 28 en 29 januari 2017 roepen we 
iedereen op om de stiftjes te kopen of te verkopen 
(€ 6,00 per pakje) of een gift te storten op het 
rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Elk bedrag vanaf 
€ 40,00 is fiscaal aftrekbaar en komt overeen met de prijs 
van een behandeling. We doen een warme oproep aan de 
hele Belgische bevolking om zich achter de strijd tegen 
lepra en tuberculose te scharen. Niet alleen in het Zuiden, 
maar ook bij ons! 
Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.
Damiaanactie 02 422 59 13 www.damiaanactie.be 
IBAN: BE05 0000 0000 7575 – BIC: BPOTBEB1
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Mosseldiner Noord-Zuidraad

Ten voordele van Zorgpunten in Kinshasa
Op zondag 19 februari 2017, vanaf 11.30 u. vindt 
opnieuw het mosseldiner van de Noord-Zuidraad 
plaats in het bedrijfsrestaurant van de firma Bekaert 
(Blokkestraat 31 Zwevegem). De opbrengst gaat dit jaar 
naar de uitbouw van ZorgPunten in Kinshasa door Glenn 
Vantieghem en Esther Debusschere. 

Een ZorgPunt is een huis in een buurt waar talrijke 
kansarme wees-en/of kwetsbare kinderen wonen. Door 
in een ZorgPunt ingeschreven te worden krijgt een kind 
opnieuw de volledige omkadering die elk op groeiend 
kind zou moeten krijgen ten einde de cyclus van 
armoede te doorbreken en een aanvaardbaar bestaan te 
kunnen leiden in de maatschappij.

Praktische info: www.zwevegem.be.
Meer info omtrent het project van Glenn & Esther vind je 
terug op http://www.glenn-esther.com/nl/ 

Zie ook p. 35

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

Nieuwe 
horecazaak 
in de kijker

Koffiebar El Dorado
in vroegere stationsgebouw, Otegemstraat 
148, Zwevegem
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Promo-actie Zwevegemse BONZ
Van 19 tot en met 31 december loopt er een promo-actie voor de Zwevegemse kadobon en maak je kans op 10 
prijzenpakketten.
De winnaars worden bekend gemaakt in het volgende Infopunt.
Schrijf dus zeker je naam + e-mailadres op de achterkant van de BONZ als je wilt deelnemen aan deze actie.

Kerst, Nieuwjaar, Valentijn, verjaardagen, Moederdag, Vaderdag… De zoektocht naar het ideale geschenk bezorgt iedereen 
wel eens frustraties. Je wilt namelijk zeker zijn dat je het perfecte presentje geeft.
Vragen zoals ‘heeft hij dit al?' of ‘vindt zij dat wel leuk?' zijn overbodig met de Zwevegemse bonZ.
Met deze bon kan je terecht in 130 Zwevegemse handelszaken voor jouw aankopen.
De Zwevegemse bonZ  zijn verkrijgbaar aan de rode balie van het Gemeentepunt, op de Bibus en in de bibliotheek.

Veel succes

NIEUW : Brochure ‘Subsidies 
voor ondernemers’
Heb je al gehoord van de subsidies voor ondernemers en wil je graag meer weten? Vraag dan de nieuwe 
brochure ‘Subsidies voor ondernemers’ aan bij de dienst Lokale Economie. Heb je vragen over de subsidies 
of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, kan je uiteraard ook bij ons terecht. Aanvraag 
brochure ‘Subsidies voor ondernemers’ : 
economie@zwevegem.be

Afwijking op wekelijkse 
rustdagen 2017
Er wordt in 2017 een afwijking toegestaan op de openingsuren van de kleinhandelaars binnen Zwevegem op de voor hen 
verplichte rustdag mochten die samenvallen met één van de hierna vermelde data:

Eindejaaractie – koopjesdagen Week 1 & 2

Pasen Week 15

Moederdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren Week 19, 21 & 22

Vaderdag Week 23

Zomerkoopjesdagen Week 26

O.L.V. Hemelvaartsdag Week 33

Sunday Shopday Week 39

Allerheiligen Week 44

Wapenstilstand Week 45

Sinterklaas Week 48

Eindejaarskoopjesdagen Week 51 & 52

Dienst Lokale Economie
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67
economie@zwevegem.be
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Wij willen jou graag leren kennen!
www.kunstacademiezwevegem.be

Kunstacademie Zwevegem opent haar deuren op het net. Met een nieuwe website willen wij je graag laten kennismaken 
met wie we zijn, waar we voor staan en vooral met onze open blik. Klaar voor een ontmoeting?

Spelplezier en creatieve zelfstandigheid
De Kunstacademie Zwevegem is meer dan tekenen, toneel of een 
instrument spelen. De kunstacademie begeleidt de leerlingen in 
hun zoektocht naar spelplezier en creatieve zelfstandigheid. En 
dit zowel in woord, beeld en muziek. Hoe dit tot stand komt? Een 
echt recept bestaat er niet. Elke les en elk toonmoment vraagt 
niet alleen de juiste professionele begeleiding maar ook een grote 
portie creativiteit en kunstzinnigheid. Neemt u eens een kijkje op 
onze website, dan leest u niet alleen hoe wij onze lessen kleur 
geven, maar ziet u tegelijk het spelplezier en de vreugde bij onze 
leerlingen.

Met open blik en geest!
Maar ons echt ontmoeten is nog zoveel interessanter. Daarom zetten wij onze deuren open op zaterdag 11 februari 
van 10 u. tot 17 u. Op deze dag komen de klassen Woord, Beeld en Muziek in het Gemeentelijk Centrum De Brug in de 
Otegemstraat in Zwevegem samen. Om te musiceren, te acteren, te vertellen, te spelen of het mooie beeldende werk te 
laten zien dat zij in de voorbije maanden hebben gemaakt

Cadavres Exquis
Hoogtepunt van deze demodag is het openvouwen van enkele 
‘Cadavres Exquis’, schilder- of tekenwerken waarbij verschillende 
kunstenaars aan het werk zijn gegaan. Doordat tijdens het 
werkproces het witte blad opgevouwen wordt, zien de schilders 
of tekenaars niet wat er zich voor hun eigen bijdrage afspeelt. 
Zo ontstaan verschillende werelden en sferen in één en hetzelfde 
grote kunstwerk. 

Op 11 februari worden de Cadavres Exquis onthuld en uitgerold.  
Ondertussen spelen de leerlingen life muziek of creëren ze een 
aangepaste sound vanop hun computers.

KA opent je blik
Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt? Wil je zien hoe wij met 
open blik en geest onze leerlingen leren kijken naar de wereld 
en naar kunst, kom dan op zaterdag 11 februari naar het 
Ontmoetingscentrum De Brug. Ook andere verenigingen in OC De 
Brug zetten op die dag hun deuren open. En misschien krijg je 
een eerste inkijk in de nieuwe slagwerkklas die de Kunstacademie 
samen met showband Calypso deelt. We willen jou graag 
ontmoeten! Zorg dat je erbij bent!

Kunstacademie Zwevegem
Transfostraat 13
8550 Zwevegem
056/ 71 69 76
info@kazwevegem.be
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Zwevegem 
klaar voor de 
winter!
Strooidiensten staan paraat
Kerst en Nieuwjaar, een mooie tijd van wensen en 
winterpret, maar ook een periode van voorbereidingen 
inzake sneeuw- en ijzelbestrijding. 

Het College van burgemeester en schepenen keurde 
op 19 november 2014 de afsprakennota goed met 
betrekking tot de sneeuw- en ijzelbestrijding 2016-2017. 
De nodige financiële middelen, materieel en personeel 
zijn beschikbaar om de gladheid op onze wegen concreet 
aan te pakken. 
Contracten met aannemers zijn besproken en 
afgerond. 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. Vanwege 
de uitgestrektheid van ons wegennet, meer dan 300 km 
wegen en meer dan 15 ha voetpaden, is dit financieel 
niet haalbaar om alles permanent te bestrooien. 

Naast uw gemeentebestuur is ook het Vlaamse Gewest 
verantwoordelijk voor het sneeuwvrij houden van de 
gewestweg N8 en de kanaalweg. De provincie West-
Vlaanderen is dan weer verantwoordelijk voor de 
toeristische fietsroutes.

Meer info omtrent de strooiroutes kan u raadplegen op 
de website van de gemeente Zwevegem.

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

Strooinummer  

056 76 57 65

Subsidie 
herbruikbare 
luiers blijft 
ook in 2017 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; en 
daarenboven vraagt 
de productie ervan 
meerdere bomen 
en veel water en 
energie.

Eind 2015 nam de Minaraad van Zwevegem het besluit 
om jonge ouders te helpen in hun beslissing, door voor 
het jaar 2016 een flinke subsidie te geven voor de 
startinvestering in luiers, overbroekjes en inlegdoekjes. 
Momenteel werden al meerdere subsidieaanvragen 
goedgekeurd, waarbij reeds meer dan 12 ton afval werd 
uitgespaard. De gemeente Zwevegem verklaarde zich 
akkoord om de subsidieregeling over te nemen, zodat 
ook in 2017 een subsidie van 50% van de aankoopkosten 
wordt verleend (max. subsidie 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

Loket Woon- en Leefomgeving uitzonderlijk gesloten op 
dinsdag 17 januari 2017!
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Wat kan er 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? 
In de vorige infokrant werden jullie hier al over geïnformeerd. 
Telkens een nieuwe infokrant uitkomt wordt er een afvalstroom, die je gratis kwijt kunt als particulier op het recyclagepark 
in de kijker gezet.

Kunststofverpakkingen niet-PMD
Bespaar plaats in je restafvalzak en breng uitgewassen kunststofverpakking die niet in de pmd-zak horen zoals 
blisterverpakkingen (bv. een pillenstrip), botervlootjes, ijscrèmedozen, yoghurtpotjes,… gratis naar het milieustraatje op 
het recyclagepark. 

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

Samen op weg naar goedkopere 
groene energie!
Wil je besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu? 
Doe dan mee met de 6de groepsaankoop 100% groene energie van de provincie West-Vlaanderen, 
in samenwerking met de gemeente Zwevegem. 

Inschrijven
Vanaf 1 december 2016 tot 8 februari 2017

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.

 - 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 

volgende dagen :  20/12 - 10/01 - 17/01 - 24/01 
tussen 9u en 12u30

  Hiervoor dient men vooraf een afspraak te maken via 
het nummer 056 76 55 67

  Breng je 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.

Meer info
Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 20
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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Hout is goud waard 
Wist je dat…
… HOUT op het recyclagepark wordt voortaan 
ingezameld in 3 verschillende fracties?
Onbehandeld hout (bestaande container): (de kostprijs via de weegbrug: 0,07€/kg)
Hiertoe behoort niet-geschilderd timmerhout zoals planken en dakgebinten of verpakkingshout zoals paletten, 
bekistingshout en houten kabelhaspels.
Onbehandeld hout worden ingezet door de spaanplaatindustrie, waar nieuwe materialen worden gemaakt voor de 
meubelindustrie.

 Palletten  niet geschilderd hout 

Behandeld en samengesteld hout voor energie (bestaande container):  
(de kostprijs via de weegbrug: 0,07€/kg)
Gelamineerde spaanplaat, laminaat, MDF en werfhout zoals bekistingsplaten en panlatten vallen onder deze categorie. 
Hard- en softboard zoals geperst karton, de bodem van fruitkistjes, houten schilderdeuren  en de achterkant van 
zelfbouwkasten behoren hier eveneens toe, alsook exotisch hardhout zoals Teak, Bankirai, Merbau, Asobe en Afzelia.
Dit soort hout is bedoelt voor energie, men kan dit hout niet meer inzetten als grondstof, maar wordt brandstof in 
elektriciteitscentrales. Het verbrandingsrendement stijgt en er wordt op kostbare natuurlijke grondstoffen bespaard. 

 Fruitkistjes Hardboard/Softboard Melamineplaat

Behandeld en samengesteld hout voor recyclage (nieuwe container op het recyclagepark):  
(de kostprijs via de weegbrug : 0,07€/kg)
Hieronder verstaan we schrijnwerk zoals massieve ramen en deuren, trappen en plinten en parketvloer zonder lijm. Ook 
naakte spaanplaat, OSB, Multiplex en Triplex of meubels zoals bedden, stoelen, tafels, zetels en kleerkasten (zonder 
bekleding in leer, stof en glas) behoren tot deze categorie.
Door recente evoluties kan nu ook een deel van het behandeld hout worden ingezet als grondstof voor recyclage. 
Hier kunnen meubels, schrijnwerk en naakte platen ook terecht. Opgepast echter met exotische houtsoorten en 
gemelamineerde spaanplaat (meubelpanelen met een laagje melamine): deze horen thuis in de container “behandeld en 
samengesteld hout voor energie”.  

 Schrijnwerk Naakte spaanplaat Houten meubels

Ter info: Alle hout dat geïmpregneerd is zoals tuinschermen, palen, bloembakken, treinbilzen… horen in 
de container te storten. (de kostprijs van geïmpregneerd hout via de weegbrug: 0,20€/kg)

Bij je volgend bezoek aan het recyclagepark zal je dus een nieuwe container ontdekken. 
Bij vragen spreek gerust een parkwachter aan die helpen je graag verder.

Nuttige tip: sorteer zoveel mogelijk op voorhand.  

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



23

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

ZWEVEGEMSE GROENSUBSIDIE VOOR AANLEG OF 
ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (KLE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aanvraagformulieren en het subsidiereglement zijn te bekomen op  
www.zwevegem.be/producten/subsidiereglement-kleine-landschapselementen

VUURWERK
De kerstverlichting hangt uit, we maken het gezellig in huis 
en binnenkort vieren we weer de overgang van oud naar 
nieuw, al dan niet met spetterend vuurwerk.

Overeenkomstig het politiereglement mag er in de 
eindejaarsperiode zonder machtiging of kennisgeving 
feestvuurwerk afgestoken worden tussen 24 en 25 
december en tussen 31 december en 1 januari, en dit 
tussen 23u30 en 00u30.

Bij het afsteken van feestvuurwerk moet je volgende 
voorwaarden in acht nemen:

1. Het vuurwerk mag geen hinder opleveren voor 
aangelanden en het verkeer.

2.  Het mag niet op het openbaar domein worden 
afgestoken. 

3.  De buurt moet verwittigd worden van eventuele 
overlast.

Subsidiereglement aangepast
Verhoging subsidietarieven
De Gemeenteraad van 23 mei 2016 heeft het Gemeentelijk 
subsidiereglement op KLE aangepast.
Voor de (her)aanleg en/of onderhoud van kleine 
landschapselementen (KLE) zoals knotbomen, 
hoogstambomen, hoogstamboomgaarden en poelen 
voorziet het gemeentebestuur van Zwevegem reeds jaren 
een subsidie. Deze tarieven werden nu verhoogd. 

Zones
Wanneer de KLE gelegen zijn in bepaalde landelijke zones 
kan je subsidie bekomen namelijk in:
-agrarische gebieden
-groengebieden
-ontginningsgebieden 
-bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden

In bepaalde prioritaie ecologische zones worden extra 
subsidies voorzien zoals in:
• de groene as langs kanaal Bossuit - Kortrijk: een 

zone van 1000 m rechts en links vanuit de as van het 
kanaal,

• beekvalleien: een zone van 300 m rechts en links van 
de as van de officiële beken,

• typische landschappen rond bossen en 
spoorwegebeddingen nr 83 en 85.

Subsidieerbaar groen
De volgende kleine landschapselementen komen te 
Zwevegem in aanmerking voor subsidie:
-knotbomen (aanleg & onderhoud)
-hoogstambomen (aanleg)
-hoogstamboomgaarden (aanleg)
-poelen (aanleg & onderhoud)

Aanvraag
De aanvraag voor toelating wordt ingediend, vóór de 
uitvoering der 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.

Publieke Ruimte/Groen
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel 056 76 57 00
www.zwevegem.be

Omgevingsvergunning
Vanaf 23 februari 2017 gaat de Omgevingsvergunning van start. Deze vergunning vervangt 
de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Een omgevingsdossier indienen gebeurt vanaf 23 februari 2017 digitaal via het digitaal 
loket.
Meer info : www.omgevingsloket.be.

4.  Het vuurwerk moet op voldoende afstand van 
brandbaar materiaal worden afgestoken, zodoende 
dat er geen brand kan ontstaan.

Vuurwerk afsteken buiten deze vastgelegde periode kan 
enkel wanneer je een machtiging hebt van de burgemeester. 
Inbreuken op het politiereglement kunnen bestraft worden 
met gemeentelijke administratieve sancties.
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Terugblik:  
Dag van de Jeugdbeweging 2016 
De Dag van de Jeugdbeweging staat met stip in de agenda van heel wat kinderen en jongeren.  Op 
deze feestdag komen ze massaal in uniform naar buiten en laten ze aan iedereen zien dat ze bij de 
jeugdbeweging horen. 

In de jeugdbeweging ben je nooit alleen!  Samen met 
anderen ga je op weg en maak je plezier. Wat je leert in 
de jeugdbeweging draag je je leven mee.  Je maakt er 
fouten en leert hoe je het de volgende keer beter kan 
doen. Je creëert er onvergetelijke herinneringen.  

In Zwevegem kregen alle leerlingen van het Rhizo 
College die in uniform naar school kwamen op de 
speelplaats een ontbijt van de jeugdraad. ’s Avonds 
ging men in Jeugdhuis De Harp op zoek naar de strafste 
jeugdvereniging en werd er luidkeels meegezongen met 
Brecht Demeire & vrienden.
 

Een jeugdbeweger dat ben je 
voor altijd!

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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VRIJE TIJD 
Vakantieaanbod 2017! 
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van het volledige vrijetijdsaanbod tijdens de 
schoolvakanties 2017.

Krokusvakantie
27 februari t.e.m. 3 maart 2017

• Sportkampen
• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter (kleuterwerking)

Paasvakantie
Week 1: 3 april t.e.m. 7 april 2017

• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter
• Sportkampen

Week 2: 10 april t.e.m. 14 april 2017

• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter
• Kampen (sport- en themakampen)

Zomervakantie
3 juli t.e.m. 31 augustus 2017

• Kampen (sport- en themakampen)
 -  3 juli t.e.m. 7 juli 2017
 -  10 juli t.e.m. 14 juli 2017
 -  21 augustus t.e.m. 25 augustus 2017
 -   28 augustus t.e.m. 31 augustus 2017 (enkel 

sportkamp)
• Grabbelpasactiviteiten
 -  3 t.e.m. 20 juli 2017
 -   16 augustus t.e.m. 31 augustus 2017 (let op! 

Gesloten op 14 & 15 augustus)
• Petoeter
 -  3 t.e.m. 20 juli 2017
 -   7 t.e.m. 31 augustus 2017 (let op! Gesloten op 15 

augustus)

• Speelpleinwerking
 -  3 t.e.m. 20 juli 2017
 -   7 t.e.m. 31 augustus 2017 (let op! Gesloten op 15 

augustus)

Herfstvakantie
30 oktober t.e.m. 3 november 2017
(Opgelet! geen werking op woensdag 1 en donderdag 2 
november)

• Sportkampen
• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter

Kerstvakantie
27 december t.e.m. 5 januari 2018
(Opgelet! geen werking op maandag 25 en dinsdag 26 
december 2017 en geen werking op maandag 1 en dinsdag 
2 januari 2018)

• Grabbelpasactiviteiten
• Petoeter

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

Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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Je kan weer volop komen spelen, en deze keer ook 
feesten, in de krokusvakantie op Grabbelpas en Petoeter.
Je bent welkom van maandag 27 februari tot en met 
vrijdag 3 maart 2017.

GRABBELPAS EN PETOETER
Trek alvast je feestkledij aan, want deze vakantie vieren 
wij feest! We vormen onze werking om tot een echt 
feestpaleis! Help het feest mee voorbereiden & zorg 
voor de mooiste versiering. We bakken de lekkerste 
party snacks, knutselen ons eigen kostuum voor het 
carnavalsfeest en nemen een kleurrijke discobal mee 
naar huis! We knutselen de leukste cadeautjes, hangen 
vlaggetjes en slingers uit en zorgen voor de gekste spelen 
om ons rot te amuseren! Swing maar al de beentjes los, 
want voor knotsgekke feestjes moet je deze week bij ons 
zijn. Kom jij ook mee feesten?

SPORTKAMPEN
Ook in de krokusvakantie organiseren we sportkampen 
voor alle leeftijden: 
• Kleutersportkamp met crea
• Sportkamp met crea voor het 1e/2e leerjaar
• Sportkamp voor kinderen van het 3e t.e.m. het  

6e leerjaar

Ben je ook benieuwd naar de thema’s? Deze kan je 
binnenkort terugvinden in de folder ‘Krokusvakantie 
2017’.
Ook in de krokusvakantie kunnen kinderen van het 
1e t.e.m. het 6e leerjaar kiezen tussen dag- en 
weekinschrijvingen.

ALGEMENE INFO
INSCHRIJVEN?
Vooraf inschrijven is voor alle vakantieactiviteiten 
verplicht. 
Vanaf donderdag 9 februari 2017 om 19 u. kan je 
online inschrijven 
https://webshopzwevegem.recreatex.be. Via deze weg 
moet je ook onmiddellijk online betalen.
Opgelet! Indien je opnieuw gebruik wenst te maken van 
opvang voor- en/of na de vakantiewerkingen dan moet je 
hiervoor vooraf aanmelden via de webshop. 

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

KROKUSVAKANTIE IN ZICHT...

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
1356 leden 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 
kinderen 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 16 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.

Stem op www.zwevegem.be en 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
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OPROEP BEELD 
IN DE TUIN
24 en 25 juni 2017

Heb je een tuin met een kunstwerk of ben je bereid één 
of meerdere beelden te plaatsen in het door u gekozen 
groen? Mogen andere Zwevegemnaren even een kijkje 
nemen in je tuin tijdens het weekend van 24 en 25 juni 
2017 tussen 14 u. en 18 u.?

Geef dan je naam door aan een bestuurslid van het 
Davidsfonds, Willemsfonds (Yvan Nys, yvan.nys@telenet.
be) of de culturele dienst (cultuur@zwevegem.be) vóór 
15 januari 2017.

Verhuis fitness 
Sportpunt 
Zwevegem 
naar New Gym 
Zwevegem
Naar aanleiding van de toekomstige herbestemming 
van Sportpunt 2 Zwevegem ging de fitnessuitbater van 
Sportpunt 2, dhr Ronny Derijcke, op zoek naar een 
nieuwe locatie en vond deze in de Avelgemstraat 22  te 
Zwevegem – New Gym.
Benieuwd hoe de nieuwe fitness eruit ziet, ga dan gerust 
een kijkje nemen.

contact: Ronny Derijcke, ronny.derijcke1@telenet.be, 
0476 33 06 58

Nieuwe uitbaters van 
vernieuwde cafetaria 
tenniscentrum
Heten u van harte welkom
Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe uitbaters in de cafetaria van het 
tenniscentrum. 
De cafetaria heeft een nieuwe look!
De uitbaters heten u van harte welkom in de Bekaertstraat 11A!

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 8 december 2016 zijn de online inschrijvingen van start gegaan voor de lessenreeksen met start in 
2017. 
Ga via onderstaande link naar de webshop van Zwevegem en schrijf in voor jouw gekozen lessenreeks! 
Ons aanbod:  aquajogging, aquaspinning, pre- en postnataal zwemmen, crawl en schoolslag voor volwassen, aanleren zwemmen 
en vervolmaking voor kinderen!
Hebt u vragen i.v.m. het inloggen via de 
webshop? Neem dan zeker contact op met de 
dienst sport.
Webshop:  
https://webshopzwevegem.recreatex.be/
 

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



vanaf januari 2017 
nieuwe semesterpas !!!!

Vanaf januari kunnen jongeren voor het volgende 
semester aan meer dan 76 verschillende sportactiviteiten 
deelnemen: o.a. lasershooten, avonturensport, 
paardrijden, golf, tennis, duiken, ... Nieuw in 2016 zijn 
zeilen, surfen, crossfit, paintball,...

Een semesterpas kost 30 euro.

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

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

Paintball Valley
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Rolstoelvriendelijke  
wandelroutes
Wandelroutes in (West-)Vlaanderen zijn er in overvloed. 
Helaas zijn die niet altijd toegankelijk voor iedereen.
Daarom heeft Burensportdienst, een intergemeentelijke 
samenwerking van sportdiensten, verschillende 
rolstoelvriendelijke wandelroutes uitgewerkt.

Ze werden gebundeld in de handige brochure 
Rolstoelvriendelijke wandelroutes Burensportdienst. 
De routes werden gescreend op ondergrond, versmallingen 
en niveauverschillen.
Daardoor zijn deze routes perfect toegankelijk voor 
rolstoelen, buggy’s en kinderwagens. Zo kunnen ook 
mensen met een (fysieke) beperking en gezinnen met 
kleine kinderen genieten van een mooie wandeling.
Elke gemeente/stad die deel uitmaakt van Burensportdienst 
heeft minstens één rolstoelvriendelijke wandelroute 
uitgestippeld.

Bij elke wandelroute hoort een overzichtelijke fiche met 
deze info:
• Afstand
• Vertrek- en aankomstplaats
• Openingstijden sanitaire voorzieningen
• Routebeschrijving
• 
De brochure met deze routes is te verkrijgen in de 
sportdienst.

Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
tel. 056 76 58 00
www.zwevegem.be



Computervragen of -problemen?  
Ook in 2017 komt de digidokter naar de bib!
In 2017 komt de digidokter elke maand langs, met uitzondering van juli en augustus. Bekijk hier alvast 
het programma voor de eerste zes maanden en schrijf je in, het aantal deelnemers is beperkt.
Voor elk wat wils
De digidokter behandelt dit jaar heel diverse thema’s. Van 
thuisbankieren tot smartphonefotografie, en heel veel over apps. 
Zoals steeds komt hij langs op zaterdag, van 10 tot 12 uur. Het 
eerste uur geeft hij een lezing over op het onderwerp van de 
dag, het tweede uur staat hij klaar om vragen te beantwoorden. 
Dat kunnen vragen over het onderwerp zijn, maar ook over alle 
andere zaken die te maken hebben met computers, internet, 
smartphones, tablets…

Zo ziet het programma eruit:
• 14 januari 2017

Reis-apps
Vakantie in aantocht? Dan gaat de smartphone of tablet mee 
in de koffer. We demonstreren een resem handige apps die je 
een efficiënte en zorgeloze vakantie kunnen bezorgen.

• 4 februari 2017
Revitaliseer je smartphone, tablet of laptop
Hoe kan je de levensduur van je toestellen hardware– en/of 
softwarematig verlengen? 

• 11 maart 2017
Thuisbankieren & nieuwe betalingssystemen
We demonstreren het gebruik van KBC Touch en KBC Mobile. 
Veel van de besproken functies vind je ook terug in de 
websites en apps van andere banken.

• 1 april 2017
Gezondheids-apps
Sommige apps toveren je smartphone om in een hartslagmeter 
of stappenteller. Hoe nuttig zijn dergelijke apps?

• 6 mei 2017
Smartphonefotografie: tips & trucs
Naast fotografische tips krijg je in deze sessie ook een 
overzicht van populaire fotografie-apps waarmee je je foto’s 
kan bewerken of delen. 

• 10 juni 2017
De beste apps anno 2017
In deze demo overlopen we de meest populaire en nuttige 
toepassingen die het volle potentieel van je smartphone of 
tablet ontsluiten.

Praktisch
Deelname aan de digidoktersessies blijft ook dit jaar gratis. We 
vragen wel dat je op voorhand inschrijft, het aantal deelnemers is 
beperkt. Inschrijven kan 
aan de balie van de bib en 
bibus, per telefoon of via 
e-mail. Vermeld steeds je 
naam en adres, en graag 
ook een telefoonnummer 
en e-mailadres als dat kan.

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@
zwevegem.be
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Poëziewedstrijd 2017

Zondag 13 november werd op een persconferentie in het oude station van Zwevegem, nu Koffiebar El Dorado, de editie 
2017 van het 'Poeziepad van A tot Z’ gelanceerd, een initiatief van de gemeentes Avelgem en Zwevegem en Marnixring 
Avelgem de Vlaschaard. 

Naar aanleiding daarvan is een youtubefilmpje gemaakt met sfeerbeelden van de reeds gerealiseerde gedichten en de 
locaties voor de volgende editie. 

In tegenstelling tot de vorige edities heeft de poëziewedstrijd 2017 geen thema. De opdracht is simpel: schrijf een steen-
goed gedicht dat wij met gepaste fierheid een uniek plekje zullen geven langs het poëziepad dat loopt van station Zwe-
vegem tot aan de IJzerwegbrug over de Schelde in Avelgem.

Ben je 16+? Dan kan je deelnemen tot 28 februari 2017, je vindt het wedstrijdformulier op de website van de gemeente 
en in het gemeentepunt, de bib en bbus. 

Meer info: poeziepad@zwevegem.be en www.zwevegem.be

Poëziepad van A tot Z vind je ook op                                          en                        .
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Gedichtendag in de bib: 
schetsboekproject en humor in de kijker 
De gedichtendag op donderdag 26 januari luidt op een feestelijke manier de poëzieweek in. Het 
thema dit jaar is humor. Dus gaan we op dichterlijke wijze lachen, én maken we in dit Jaar van het 
Beeld ook plaats voor het schetsboekproject.

Schetsboeken in de bib: lever ook jouw bijdrage!

2017 is in Zwevegem het Jaar van het Beeld. Ter gelegenheid daarvan worden heel wat evenementen op poten gezet, 
het schetsboekproject is er daar een van.

In het kader van Gedichtendag maken we een schetsboek-hoek in de bib voor jong en oud, waar ieder een bijdrage kan 
leveren in de schetsboeken. 
40 schetsboeken doen sinds oktober 2016 de ronde in Groot-Zwevegem: het is de bedoeling dat die op zoveel mogelijk 
plaatsen komen. In scholen, woonzorgcentra, verenigingen, bij Jeugdhuis de Harp, Ubuntu, de Kunstacademie… Groot 
en klein, jong en oud kunnen er hun bijdrage leveren.
Om niet alleen groepen de kans te geven hieraan mee te werken, kan je ook deelnemen aan extra teken- en 
schrijfmomenten. De gedichtendag in de bib is er daar een van. We gaan aan de slag met knipsels van woorden en 
zinnen uit oude boeken, en komen zo tot instant poëzie. Wie wil kan ook met stempels en stencils experimenteren.
 
We stellen onze schetsboek-hoek open van 16 tot 19 uur. Dit is een open activiteit voor volwassenen en kinderen  vanaf 
8 jaar. Je kan in- en uitstappen wanneer je wil en hoeft niet in te schrijven. Het is een unieke kans om met je buren, 
je dorpsgenoten deel uit te maken van iets wat nog nooit eerder is gedaan in Zwevegem. Kom dus zeker langs op 
donderdag 26 januari!

Wil je op voorhand al eens zien wat het schetsboekproject nu precies inhoudt, kijk dan op de facebookpagina https://
www.facebook.com/jaarvanhetbeeld2017/?fref=ts. 

Poëzieweek

Denk jij dat ook, dat poëzie altijd zo ernstig is? Dat dichters zichzelf toch wel heel erg au sérieux nemen? Dat er heel 
vaak over droevige dingen geschreven wordt, dat kommer en kwel voor dichters gemaakt zijn? Om aan te tonen dat 
poëzie alles kan, is humor dit jaar het thema van de poëzieweek. Want ook dichters kunnen een lach op je gezicht 
toveren. Wil je dat wel eens zien, dan is de bib op gedichtendag the place to be! Bovendien delen we die dag ook 
poëziekaarten uit.

Om aan te tonen dat poëzie alles kan, is humor dit jaar het 
thema van de poëzieweek. Want ook dichters kunnen een lach 
op je gezicht toveren. Wil je dat wel eens zien, dan is de bib op 
gedichtendag the place to be! 

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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woe 21.12.16
Evenement

Kaartnamiddag
Iedere 3de woensdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken.

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

 
vrij 23.12.16

Spel
Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in 
een gezellige sfeer. Er staan een 
honderdtal spellen ter beschikking 
van de bezoekers, waaronder vooral 
minder bekende, maar daarom niet 
minder leuke gezelschapsspelen zoals 
Kolonisten van Catan, Carcassonne, 
Stenen Tijdperk,... Regelmatig zorgen 
we voor enkele nieuw uitgegeven 
spellen. Speluitleg is voorzien door 
de organisatoren. De organisatoren 
voorzien in hapjes en drankjes aan 
democratische prijzen.

Waar: Refter Centrumschool, 
Theophiel Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

 
woe 04.01.17

Evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag telkens vanaf 
14 u.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert 
Zwevegem
Info & reservatie: 056/75.51.48

 
vrij 06.01.17

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking bebloemingsactie 
2016
Jaarlijkse prijsuitreiking van de 
bebloemingsactie voor de Zwevegemse 
burgers. Er worden laureaten 
gehuldigd in de volgende categorieën: 
grote voortuin, kleine voortuin, 

gevelbebloeming, kapelbebloeming, 
erfbebloeming, collectieve bebloeming.
Meer info op: www.zwevegem.be/
reglement_bebloemingsactie 

Waar: Gemeentelijk Tenniscentrum 
Zwevegem, Bekaertstraat 11A, 
Zwevegem
Wanneer: om 19 u.
Organisatie: adviesraad voor Groen & 
Bebloeming
Info & reservatie: adviesraadgroen@
zwevegem.be, http://www.zwevegem.be

 07.01.17 tot 26.02.17
Tentoonstelling

Initium - openingstentoonstelling 
Galerie 10a
Initium is de openingstentoonstelling 
van een nieuwe kunstgalerie in 
Otegem, opgericht door kunsthistoricus 
John Vande Wiele, met werken van 
Bieke Depoorter, Jan Dheedene, Sarah 
Eechaut, Johan Parmentier, Lieven 
Segers, Johan Tahon, Nico Vaerewijck, 
Brecht Vandenbroucke, Bettie Van 
Haaster, Ronald Zuurmond en Ward 
Zwart.

Waar: Galerie 10a, Zolderstraat 10a, 
Otegem
Wanneer: open op zaterdag en zondag 
van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Galerie 10a
Info & reservatie: info@galerie10a.be, 
www.galerie10a.be 

 
za 07.01.17

Evenement
FEEST 60 +ers
De Blik Dooze Band brengt een mix 
van volkse muziek, popcovers en eigen 
cabaretteksten. Het is een combinatie 
van slapstick, cabaret, folk en andere 
genres alleen met de bedoeling het 
publiek te bespelen, op het verkeerde 
been te zetten en tegen elkaar uit 
te spelen. De frontmen geven elkaar 
geen duimbreed toe en ze zullen het 
zeker niet laten om zelfs elkaar op het 
verkeerde been te zetten.
Als bijkomende act, de immer gevatte 
maar tevens ludieke intelligente 
volkse figuur die menig lezer, kijker 
of aanhoorder aan het lachen 
heeft gebracht met z'n nuchtere, 
pientere uitlatingen in alledaagse 
omstandigheden... Baziel!
Programma: vanaf 13.30 u. koffie, 
koekjes en pralines, om 14 u.: 
verwelkoming door de voorzitter van de 
ouderenadviesraad en de schepen van 
welzijn gevolgd door de optredens met 

in de pauze een stukje taart en een 
drankje en om 17 u. gratis tombola.
Kaarten te koop aan de infobalie van 
het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 
in Zwevegem. Aan de ingang worden 
geen kaarten meer verkocht.

Waar: Gemeentelijk Tenniscentrum 
Zwevegem, Bekaertstraat 11A, 
Zwevegem
Wanneer: van 13.30 u. tot 17.30 u.
Prijs: 6 euro
Organisatie: Comité Derde Leeftijd 
Zwevegem
Info & reservatie: welzijn@zwevegem.be

Evenement
Internationale Betafence  
Cyclo Cross, Otegem
Programma:
12.30 u.: Gentlemen's Cross
13.45 u.: Dames Elte
15 u.: Heren Elite
Lees meer op p. 8 

za 14.01.17
Cursus

Digidokter: Reis-apps
Vakantie in aantocht? Dan gaat 
vandaag de smartphone of tablet 
mee in de reiskoffer. Die smartphone 
of tablet geeft je alle informatie in 
één apparaat. We demonstreren een 
hele resem handige apps die je een 
efficiënte en zorgeloze vakantie kunnen 
bezorgen: vervoer, overnachting, 
voeding, uitgaan, toerisme, 
communicatie...

Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 12 u.
Prijs: gratis
Organisatie: gemeentelijke openbare 
bibliotheek
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be

za 21.01.17
Exploratie

Beheerswerken
Snoeien spoorweg Knokke met receptie

Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 08 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: www.natuurpunt.
be/agenda/beheerswerken-snoeien-
spoorweg-knokke-receptie-20020
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ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017 - 20 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

Clara Cleymans is 27 geworden. Een mythische 
leeftijdsgrens die veel kleurrijke figuren uit de 
muziekgeschiedenis niet overleefd hebben.

Samen met haar man, Jo Mahieu, gaat ze de confrontatie 
aan met deze mensen en brengt ze eigenzinnige versies 
van hun nummers aangevuld met anekdotes uit hun leven.

Van Robert Johnson tot Amy Winehouse, van Janis 
Joplin tot Jeff Buckley, maar ook enkele opmerkelijke 
verrassingen en minder bekende namen.

Kaarten: -26/+55 jaar 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan 
de deur 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

CLARA CLEYMANS & JO MAHIEU
“Club 27”

za 21.01.17
Evenement

Nieuwjaarsreceptie 2017
Naar jaarlijkse gewoonte zet het 
feestcomité Otegem het nieuwe 
jaar goed in met een gezellige 
nieuwjaarsreceptie. Kom langs met 
familie, vrienden en buren om lekker bij 
te kletsen en wie weet reeds plannen 
te maken voor het komende jaar. Wij 
hebben er alvast zin in...
Waar: OC De Spoele, Scheldestraat 14, 
Otegem
Wanneer: van 18.30 u. tot 01 u.
Organisatie: Feestcomité Otegem
Info & reservatie: www.
feestcomiteotegem.be

zo 22.01.17
Evenement

Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie van SP.A & Curieus 
Zwevegem. Iedereen is er welkom.

Waar: Foyer Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: van 10.30 u. tot 13 u.
Organisatie: SP.a & Curieus Zwevegem
Info & reservatie:  
http://zwevegem.s-p-a.be 
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Valentijnzwemmen!
Vrijdag 10 februari 2017

• Sfeerzwemmen van 7 u. tot 8.30 u.
• Onderwaterverlichting, kaarsjes en een romantisch muziekje op de 

achtergrond
• Vanaf 8 u. een heerlijk ontbijt

Inschrijven kan online via onze webshop op donderdag 5 januari 2017 vanaf  
19 u.
Webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be/
Meer info kan je vragen aan de kassa van het zwembad, inschrijven uiterlijk 
tegen 3 februari 2017.

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

vrij 27.01.17
Spel

Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in 
een gezellige sfeer. Er staan een 
honderdtal spellen ter beschikking 
voor de bezoekers, waaronder vooral 
minder bekende, maar daarom niet 
minder leuke gezelschapsspelen zoals 
Kolonisten van Catan, Carcassonne, 
Stenen Tijdperk,... Regelmatig zorgen 
we voor enkele nieuw uitgegeven 
spellen. Speluitleg is voorzien door de 
organisatoren.

Waar: Refter Centrumschool, Theophiel 
Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

vrij 27.01.17
Podium

'TIRZA'
‘TIRZA’ is een verhaal over een vader 
die zijn kind wil beschermen. Over wat 
het betekent misselijk te zijn van liefde 
voor je kind. Een treffend beeld van 
de 21e eeuwse Westerse mens. ‘Je 
moest de zweep van de fantasie over de 
werkelijkheid leggen, want anders zou 
die werkelijkheid je als een steigerend 

paard uit het zadel werpen, zoveel wist 
Hofmeester nu zeker.’
Jörgen Hofmeester is alles kwijt. Zijn met 
zorg bij elkaar gespaarde vermogen is 
met het hedge fund in het niets opgelost. 
De uitgeverij waar hij werkte heeft hem 
overtollig verklaard. En zijn vrouw heeft 
hem verlaten voor een jeugdliefde. Maar 
het deert hem allemaal niet. Zolang hij 
maar van zijn twee dochters Ibi en Tirza 
mag houden. Ouderliefde is het offer dat 
zwijgend wordt gebracht.
Eigenlijk leeft hij vooral voor zijn 
jongste dochter. Tirza is zijn ‘best 
gelukte’: indrukwekkende cijferlijst op 
het eindrapport van de middelbare 
school, en nu gaat ze een tijdje reizen: 
Namibië, Zuid-Afrika, Botswana. 
Daarna komt ze terug om te studeren. 
Die toekomstbelofte gaat echter aan 
diggelen wanneer Tirza uitgerekend 
op haar afscheidsfeestje thuiskomt 
met haar nieuwe vriendje Choukri, in 
wie Hofmeester niemand anders kan 
zien dan de terrorist Mohammed Atta, 
de aanvoerder van de terroristen die 
op 9/11 de aanslagen uitvoerden. De 
vijand is binnengedrongen. Dat hij zijn 
Tirza moet verliezen aan deze man doet 
hem de controle over zijn zorgvuldig 
geconstrueerde leven verliezen. Wat 
volgt is een nachtmerrie.
‘Tirza’ is een moderne tragedie naar de 
roman van Arnon Grunberg. Bewerking: 
Sophie Kassies. Regie: Gino Debeyne. 
Creatie voor Vlaanderen door het 
Zwevegems Teater.

Uitvoerders: Zwevegems Teater
Waar: gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: reservering@
zwevegemsteater.be, 0471 17 77 15

za 28.01.17
Podium

'TIRZA'

zie vrij 27.01.17

di 31.01.17
Podium

'TIRZA'

zie vrij 27.01.17

woe 01.02.17
Evenement

Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de maand.

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

woe 01.02.17
Podium

'TIRZA'

zie vrij 27.01.17

vrij 03.02.17 
Quiz

De Bonte Quiz
Een gevarieerde quiz met een hoek 
af ten voordele van Vredeseilanden. 
Inschrijven of inlichtingen via 
debontequiz@gmail.com. Ploegen van 
max 4 personen, 20 euro/ploeg.
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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 6 januari 2017 - Rommel maken
De dieren zijn niet blij. Het bos ligt vol rommel. Wie laat er toch van alles 
rondslingeren? Maak jij ook soms rommel? Of help je toch ook wel graag 
met opruimen? Voor alle kleuters die graag rommel maken, lezen we het 
verhaaltje van Lotta en de slodderkip.

Op vrijdag 3 februari 2017 - Verliefd zijn
Ella wil verliefd zijn. Carl Mops krijgt een vriendinnetje en wordt plots 
hevig verliefd. Wat is dat toch allemaal? Wil je graag weten wat er verder 
gebeurt met Ella en Carl, kom dan ook deze keer naar het voorleesuurtje!

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

Waar: Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 20 euro per ploeg
Organisatie: De Bonte Bende en het 
Reservewiel
Info & reservatie: debontequiz@gmail.com

vrij 03.02.17
Podium

'TIRZA'

zie vrij 27.01.17

za 04.02.17
Cursus

Digidokter: Revitaliseer je 
smartphone, laptop of tablet
Maatregelen om de levensduur 
van je toestellen (hardware- en 
softwarematig) te verlengen. Een kort 
moment van onachtzaamheid en je 
smartphone of tablet ligt tegen de 
vlakte met een gebroken scherm. Hoe 
kan je je toestel optimaal beschermen 
tegen een val, tegen krassen, tegen 
waterschade? Hoe zorg je dat de 
batterij langer gezond blijft? Wat kan 
je doen bij een tekort aan geheugen of 
opslag? Welke hardware-herstellingen 
of upgrades lonen de moeite? Na de 
hardwaretips schakelen we over op 
softwaretips, met focus op Android- en 
Windows-toestellen.

Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 12 u.
Prijs: gratis
Organisatie: gemeentelijke openbare 
bibliotheek
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be

za 04.02.17
Podium

'TIRZA'

zie vrij 27.01.17

zo 05.02.17
Begeleide wandeling 

Roofvogelwandeling
We verzamelen om 14 u. aan 
cultuurcafé De Vrijheid en gaan 
samen op zoek naar sperwer, buizerd, 
smelleken en andere speciallekes.
Waar: De Vrijheid, Helkijnstraat 1, 
Sint-Denijs
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: https://
www.natuurpunt.be/agenda/
roofvogelwandeling

vrij 10.02.17
Lezing

Antarctica: barometer van ons 
klimaat door Koen Meirlaen
Koen Meirlaen ging op uitnodiging 
van de international Polar Foundation 
3 maand naar Antarctica. In een 
boeiende lezing aangevuld met prachtig 
beeldmateriaal vertelt hij over het 
Princess Elisabeth Antarctica Station, de 
mooie natuur, over het klimaatverhaal, 
de vele onderzoeken en over hoe te 
overleven in extreme koude.

Waar: Parochiezaal, Zwevegemstraat 3, 
Otegem
Wanneer: vrij 10.02.17
Organisatie: Davidsfonds Otegem 
Info & reservatie: http://www.
davidsfonds.be/activity/division/
activitydetail.phtml?id=45999 

vrij 10.02.17
Podium

'TIRZA'

zie vrij 27.01.17

za 11.02.17
Muziek

Clara Cleymans en Jo Mahieu - 
"Club 27"

zie kader p. 32
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OPENDEUR OC DE BRUG 
Op zaterdag 11 februari 2017 zetten alle verenigingen van OC De Brug 
hun deuren open.
Een ideaal moment om kennis te maken met de werking van deze 
verenigingen. Iedereen welkom!

OC De Brug
Otegemstraat 238
8550 Zwevegem

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 25 januari (periode 21 februari tot 25 april 2017).

Volgende verschijningsdata: 21 februari 2017.

za 11.02.17
Comedy

Comedynight
Comedynight met David Galle, Sander 
VDV en Ygor t.v.v. "De Kinderen van 
Flores". Geen genummerde plaatsen. 
Deuren gaan open om 19 u., start 
comedy om 20 u. 
DAVID GALLE: performer in hart en 
nieren. Analyseert de lichtheid van 
ons bestaan en deelt dit graag op een 
podium. Onweerstaanbaar grappig!
SANDER VDV: neemt geen blad voor de 
mond. In your face. Niet voor gevoelige 
zieltjes. 

Waar: auditorium Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 13 euro
Organisatie: vzw De Kinderen van 
Flores
Info & reservatie: bart@colson.be, 
reservatie op rekeningnummer BE26 
0015 3300 0629 van de vzw "De 
Kinderen van Flores" met vermelding 
van naam en het aantal reservaties

za 18.02.17 
Exploratie

Beheerswerken
Aanplanten Biesbosje.

Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 08 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: www.natuurpunt.be/
agenda/beheerswerken-aanplanten-
biesbosje

zo 19.02.17
Evenement

Mosseldiner t.v.v. ZorgPunten in 
Kinshasa
Op zondag 19 februari 2017 vindt 
opnieuw het mosseldiner van 
de Noord-Zuidraad plaats in het 
bedrijfsrestaurant van de firma Bekaert. 

De opbrengst gaat dit jaar naar de 
uitbouw van ZorgPunten in Kinshasa 
door Glenn Vantieghem en Esther 
Debusschere.
Een ZorgPunt is een huis in een buurt 
waar talrijke kansarme wees- en/of 
kwetsbare kinderen wonen. Door in 
een ZorgPunt ingeschreven te worden 
krijgt een kind opnieuw de volledige 
omkadering die elk opgroeiend kind 
zou moeten krijgen ten einde de cyclus 
van armoede te doorbreken en een 
aanvaardbaar bestaan te kunnen leiden 
in de maatschappij. Meer info omtrent 
het project van Glenn & Esther op 
www.glenn-esther.com/nl 

Waar: bedrijfsrestaurant Bekaert, 
Blokkestraat 31, Zwevegem
Wanneer: van 11.30 u. tot 13 u. of van 
13 u. tot 14.30 u.
Organisatie: Noord-Zuidraad Zwevegem
Info & reservatie: https://www.
facebook.com/NoordZuidZwevegem/

BINNENKORT

woe 01.03.17
Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

za 11.03.17
Action Zoo Humain - "Flandrien"
Info & reservatie:  
cultuur@zwevegem.be 

za 11.03.17
Digidokter: thuisbankieren & nieuwe 
betalingssystemen
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be

zo 12.03.17
Beheerswandeling
Info & reservatie: https://
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswandeling

zo 12.03.17
Wafelbak
Info & reservatie: Femma Kappaert 
Zwevegem

za 18.03.17
Beheerswerken: aanplant uitbreiding 
Braebos
Info & reservatie: https://www.
natuurpunt.be/agenda/beheerswerken-
aanplant-uitbreiding-braebos




