
P I C C O L O .  1

Piccolo ZW
EV

EG
EM

START  TO   KAJAK
Koninklijke Sobeka Kajakclub Zwevegem

Cultuurawards
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stem op jouw favoriet!

Mijn   Mooie  Straat
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  Thuisverpleging
gespecialiseerde

voetverzorging
aan huis

&
info@dezorgvlinder.be
www.dezorgvlinder.be

Tel. 0499 10 37 20

TEAM †Inès Decoene

wij zorgen met veel plezier
voor jullie warme nestjes

H.HART SERVICES
DIENSTENCHEQUES & GEZINSZORG     

THE ART OF  CAREZORGGROEP H .HART

DIENST GEZINSZORG 056/ 321 120 I gezinszorg@h-hart.be

DIENSTENCHEQUES
KORTRIJK 056/ 321 370 I dienstencheques@h-hart.be
WEVELGEM 056/400 461 I dcwevelgem@h-hart.be
ZWEVEGEM 056/ 713 138 I dczwevegem@h-hart.be
MENEN 056/ 521 858 I dcmenen@h-hart.be
BEVEREN-LEIE 056/ 521 878 I dcbeverenleie@h-hart.be

Zorggroep

H.Consciencestraat 27 • 8530Harelbeke
tel. 056 71 22 60 • fax 056 71 29 94
info@glascallewaert.be

Gratis info bij :

korting op vertoon van deze bon, geldig in 20235%

DUBBEL GLAS VERPLICHT IN ELKE WONING
Van enkel en dubbel naar HR+ glas 

in bestaande ramen is mogelijk (hout, pvc of alu).
Ook vervangen wij velux, koepels en polycarbonaat.

Pi
cc
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o VOLGENDE 

PICCOLO 

Uw volgende piccolo juni 423 
valt in de bus vanaf 30 mei. 
Het materiaal moet ons uiterlijk 10 mei 
worden aangeleverd. We vragen u om ons 

wenst te plaatsen.

Verdient jouw vereniging of evenement een 

u ook hiervoor steeds contact opnemen via 
piccolo@puntgaaf.be!
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PiccoloPiccolo
COLOFON

Gratis maandblad voor

Zwevegem, Sint-Denijs, Moen, 

Heestert, Otegem, Sint-Lodewijk

Oplage 10.800 ex

Bedeeld in alle bussen waar 

reclame wordt toegestaan. 

De opdrachtgevers van 

advertenties en redactionele

teksten zijn verantwoordelijk 

voor de inhoud ervan. Niets uit 

deze  uitgave mag gekopieerd 

worden of elders gepubliceerd, 

zonder de schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever

Puntgaaf

Dragonderdreef 22

8570 Vichte

tel. 056 77 76 52

piccolo@puntgaaf.be

We informeren jullie graag maande-

lijks over wat er zoal in de streek 

gebeurde of wat er te wachten staat. 

De lokale handelaren adverteren maar 

al te graag in dit gratis magazine 

omdat ‘lokaal kopen’ tegenwoordig 

nog meer mensen aanspreekt. 

Je kan voor al je vragen of publicaties 

terecht bij puntgaaf via 

piccolo@puntgaaf.be en 

op het nummer 056 77 76 52.

Veel leesplezier,

het PICCOLO-TEAM. 
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Piccolo
PICCOLO PUBLICEERT 

Zoals je ongetwijfeld al weet verwent Piccolo jou graag 
met leuke nieuwtjes en interessante verhalen. Hiervoor 
rekenen we ook graag op jouw hulp... Indien we vrije 

Ken je iemand met een goed verhaal? Ging je erop uit met 
de jeugdbeweging en hebben jullie een grappige anekdote 
of gekke groepsfoto? Organiseert iemand die je kent 

wereldrecord breken? Wij willen er alles over weten en 
onze lezers ongetwijfeld ook! 

dan weten via piccolo@puntgaaf.be 
en dan bekijken we samen of er plaats is voor 
jouw verhaal. 
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Culturele Centrale Zwevegem
Creatieve Hobbyavond 

Uitnodiging tot deelname aan de  

Creatieve Hobbyavond van Culturele 

Centrale Zwevegem.

Wees handig en maak en onder bege-

leiding deze set (drie stuks) theelicht-

houders met bloempotjes.

 

Culturele Centrale Zwevegem organi-

seert opnieuw een creatieve hobby- 

avond op donderdag 25 mei 2023  

om 19 uur in de Foyer Theatercentrum,  

Otegemstraat 18a – Zwevegem.

Materialen inbegrepen, zoals geschil-

derde potjes, glazen bollen, lijm, kralen,  

enz.. 

Info & Inschrijving: 

liefst voor 20 mei bij Geert Vanneste 

via 0494 92 65 28 of via mail naar 

culturele.centrale.zwevegem@

proximus.be

Iedereen is welkom!

Zaterdag 13 mei 2023

(H)EERLIJK DICHTBIJ

Kerkstraat - Avelgem
14 - 19 uur

BOERENMARKT
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Karel Sabbe wordt ereburger van Anzegem 
na uitzonderlijke prestatie 

Karel Sabbe is de eerste Belg en 18de deelnemer ooit de Barkley Marathons tot een goed einde bracht. “Dit wordt 
terecht de zwaarste wedstrijd ter wereld genoemd, zo diep ben ik nog nooit gegaan.” De prestatie is zo uitzonderlijk 
dat Anzegem hem meteen erebruger maakte.

Zeven minuten had Anzegemnaar  

Karel Sabbe nog over voor de klok een 

wedstrijdtijd van 60 uren aangaf, de 

tijdslimiet waar de deelnemers aan de 

Barkley Marathons onder moeten blij-

ven.  Hij kwam uitgeput en lijkbleek aan 

om zich neer te leggen op de koude on-

dergrond. “Ik heb tot de laatste drup-

pel energie opgebruikt om te kunnen 

finishen” zegt hij. “Om nog maar van 

de mentale uitputting te spreken. De 

laatste ronde heb ik twaalf uur aan een 

stuk gehallucineerd. Ik hoorde muziek 

in de zeer afgelegen bossen waar ik 

liep en ik zag langs het parcours con-

stant ingebeelde mensen die me toe-

riepen. Mijn hersenen werkten gewoon 

niet meer. Ik wist niet eens dat ik aan 

een wedstrijd deelnam, laat staan wat 

de Barkley Marathons waren. En toch 

slaagde ik er op een of andere manier 

in om van punt naar punt te lopen en 

de nodige pagina’s te verzamelen die 

ik aan de organisatie moet afgeven na  

iedere ronde. Naar het einde toe schoten  

mijn hersenen door de adrenaline  

gelukkig weer in gang.”

Bij zijn terugkeer trakteerde Sabbe een 

vat voor zijn supporters in d’Oude Hoeve  

in Kluisbergen. “Voor ik aan de start 

kwam had ik al 60.000 hoogtemeters 

en meer dan 160 uren looptraining in 

het Kluisbos in de benen. Voor of na mijn 

training drink ik hier een koffie bij Joëlle.  

Dat is hier een super sympathiek en 

tof cafeetje. Omdat er zo veel mensen  

mijn avonturen gevolgd hebben, wou ik 

graag iets terug doen. Een vat bij Joëlle 

leek me de logische keuze.” De prestatie  

van Karel Sabbe werd door zeer veel 

media gevolgd. “Dat verschiet ik van. 

Tijdens de wedstrijd weet je van niks, 

er is geen gsm toegelaten. Na mijn  

finish bleef ik daar op de kampplaats 

waar er geen bereik is. Ik had niks door 

dat er zo veel te doen was rond het feit 

dat ik aangekomen was. Het is pas toen 

ik gsm bereik had dat ik doorhad dat ik 

iets speciaals gedaan had. Hij bleef 

maar trillen, ik werd plots de hele tijd 

gebeld. Deze zomer loop ik terug een 

trail van 4.000 kilometer. De eerste 

maand zal rustig zijn, daarna begin ik 

op te bouwen naar Amerika.”

Karel Sabbe was de dag na zijn aan-

komst nog niet wakker of hij werd 

al voorgedragen als ereburger van  
Anzegem, de gemeente waar hij nu 

een aantal jaren woont. “Een absolute  

eer voor mij. Het is altijd moeilijk in te  

schatten wat mijn prestatie waard is.  

Ultralopen is een nichesport. Die Barkley  

Marathons in de Verenigde Staten zijn 

wel duidelijk door de statistieken. Als 

er maar vijftien mensen die wedstrijd 

uitgelopen hebben in 35 jaar, dan weet 

iedereen dat je iets fenomenaal gedaan 

als je als die wedstrijd uitloopt. Het is 

een hele eer dat de gemeente daar-

voor appreciatie toont.” Sabbe komt  

in het gezelschap van Stijn Streuvels, 

de voorlopig enige ereburger van  

Anzegem. “Amai, ik dacht dat er meer 

zouden geweest zijn. Ja, Stijn Streuvels 

is niet de minste.”

Op maandag stond Karel Sabbe terug 

in Ronse waar hij werkt als tandarts.

 Peter Malaise



6  .   P I C C O L O

ZONDAG 4 JUNI 2023

Meer (Beer-)bos in 
Zwevegem-wandeling

Wanneer: 

zondag 4 juni van 13u30 tot 17u30.

Waar:

Gemeenteschool Heestert

Kerkhofplein 3, 8551 Zwevegem

Wat:

Oorspronkelijk was een Wilde Floraliën-

wandeling voorzien, maar we 

vervangen die door een wandeling ten 

voordele van de Natuurpunt Expeditie 

van 4 dappere vrouwen die op 24 en 25 

juni ter gelegenheid van expeditie 

Natuurpunt opnieuw per kano en 

te voet op avontuur gaan langs de 

Maasroute in het Nationaal Park Hoge 

Kempen.

Er wordt een lange (8,5 km) en een korte 

wandeling (5,3 km) voorzien. 

Starten kan tussen 13u30 en 14u30.

Startgeld voor de wandeling bedraagt 

€2/persoon en wordt ter plaatse 

betaald.

Op de lange wandeling passeert men 

het Scone Blomme-café alwaar een 

natje en een droogje kan genuttigd 

worden tegen democratische prijzen, 

passeert met een educatief standje ivm 

orchideeën en komt men voorbij een 

bio-bloemiste.

Op de korte wandeling wordt er anima-

tie voor kinderen voorzien.

Organisatie:

Natuurpunt Zwevegem 

Contact:

Eddy Loosveldt -  eddy.loosveldt@

gmail.com of 0477 95 50 21

Prijs: € 2, ter plaatse te betalen

Inschrijven:

https://www.natuurpunt.be/agenda/

meer-beer-bos-zwevegem-wande-

ling-61933

Expeditie Natuurpunt

Wij zijn bijzonder trots dat, net als vorig 

jaar, 4 dappere vrouwen op 

24 en 25 juni ter gelegenheid van 

expeditie Natuurpunt opnieuw per kano 

en te voet op avontuur gaan langs de 

Maasroute in het Nationaal Park Hoge 

Kempen. Ze willen een extra boost 

willen aan het dit jaar aangeplante 

Beerbos te Zwevegem. Om de verdere 

aanplanting te financieren en zo meer 

bos in deze bos arme regio te creëren, 

zamelen ze zoveel mogelijk centen in. 

Wil je het team van Zwevegem steunen 

en zo onze natuur dat broodnodige 

duwtje in de rug geven? Dat kan door 

een bijdrage te schenken via 

https://expeditie.natuurpunt.be/nl-NL/

project/wanderlust 

Een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.

Natuurpunt Zwevegem
Activiteiten 

Foto Marc Driesen



Zorgmoatjes Zwevegem
Samen op stap

Zorgmoatjes Zwevegem organiseert 

op woensdag 14 juni een korte  

wandeling met hondjes, dit voor mantel- 

zorgers en personen met dementie.

We voorzien een korte ontspannende 

wandeling met de hondjes die in het 

dierenasiel verblijven.

Na de wandeling is er nog een vrijblij-

vend gezellig samenzijn in de Uilen-

spiegel, dichtbij het asiel.

Voor iedereen is er een gratis con-

sumptie voorzien.

Wanneer? 

Woensdag 14 juni om 14 uur

Waar? 

Afspraak aan dierenasiel Leiestreek

Avelgemstraat 186 C – Zwevegem

( dichtbij kringloopwinkel)

Voor wie? 

Mantelzorgers—personen met dementie

Iedereen welkom !

Inschrijven of meer info bij Gerda 

Herman 0476/97.80.98 of per mail 

patrick.debuyck@skynet.be

Graag inschrijven uiterlijk 10 juni 2023
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‘Start to kajak’  
nieuwe lessenreeks 

Koninklijke Sobeka Kajakclub Zwe-

vegem, kortweg KSKZ, organiseert 

een ‘Start to kajak’. Een 10-delige 

lessenreeks vanaf woensdag 10 mei om 

18u. De tweede les is op zondagvoor-

middag om 10u30. Zo afwisselend op 

woensdag en zondag tot 11 juni.

Voor kinderen vanaf 7 jaar die voldoen-

de kunnen zwemmen, alsook voor  

volwassenen.  

Meer info op de website van de club: 

https://www.kskz.be

Met de mogelijkheid om via een 

formulier in te schrijven 

voor de lessenreeks. 

Alvast welkom!
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Cultuurawards Zwevegem
stem op jouw favoriet!

Vanaf dit jaar reiken we in Zwevegem 

‘Cultuurawards’ uit. Hiervoor gaan 

we op zoek naar culturele initiatie-

ven die écht het verschil hebben 

gemaakt in en voor Zwevegem tijdens 

het jaar 2022. Van 7 maart tot en met 

2 april kon iedereen een nominatie 

insturen.

Onze jury ging aan de slag: ze beke-

ken alle inzendingen en somden de 

kanshebbers op. Vanaf woensdag 12 

april tot en met woensdag 10 mei 

kan iedereen stemmen op hun favo-

riet op https://www.zwevegem.be/

cultuurawards

SAVE THE DATE!

Op vrijdag 12 mei reiken we de  

Cultuurawards uit in het Theater-

centrum. Het event start om 19 uur. 

Hiervoor worden alle genomineerden 

uitgenodigd en is iedere cultuurlief-

hebber meer dan welkom.

DE GENOMINEERDEN VOOR DE

CULTUURAWARD

R.U.R.

“Rossums Universele Robotfabriek”

Moen Feest

Tuin van Adem en Eten

KulturoM

Cultuurcafé De Vrijheid

Brasserie – “Serieus!?”

DE GENOMINEERDEN VOOR DE

YOUNG TALENT CULTUURAWARD

yungsnem

Richie Haley

Tilde Ronsse

Stan Holvoet

https://www.zwevegem.be/ 

cultuurawards
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Ontspanningsnamiddagen    
Zwevegem-Knokke

Vanaf mei 2023 is er de 1ste en  

3de woensdag van de maand een 

ontspanningsnamiddag in het Paro-

chiaal centrum te Zwevegem-Knokke.

Vanaf 13u45 is iedereen er van harte 

welkom om een partijtje te kaarten, te  

Rummicubben, Triominos te spelen, 

enz… tot +/- 17u30. Inkom: 7 euro/p.p.

Graag verwelkomen we jullie met een 

gratis koffie + bijhorend koekje en een 

bon goed voor 4 consummaties naar 

keuze.

Ter gelegenheid van Pasen, Kermis  

Knokke, Week van de senioren,  

St.-Niklaas en Nieuwjaar bieden we 

aan iedereen een attentie aan. 

Op het einde van het “seizoen” begin  

mei 2023, wordt er, voorde mensen die  

+/- 75% van devoorziene activiteiten  

aanwezig waren, een gratis diner  

aangeboden. We hopen jullie talrijk  

te mogen verwelkomen.

Het ontspanningsteam, 

Albert, Lutgarde, Heron, Dorine, Johan

Kulturom vzw
KultuurBARbaar

Op zaterdag 24 juni (in het omme-

gang Moen weekend) organiseert 

Kulturom vzw voor de derde maal 

hun KultuurBARbaar. 

Op hoeve Van de Populiere in de 

Broekenhoek te Moen kan je terecht 

voor een pop-up zomerbar die dag. 

Er start om 13u30 een 2takt mobylet-

tenrit die doorheen het land van  

Mortagne richting Pays des Collines 

trekt. 

Na de rit valt er ook vanalles te bele-

ven op de binnenkoer van de hoeve. Er 

zijn gratis optredens van Huntsville  

Detectives en zanger/acteur Luc  

Dufourmont komt spelen met zijn 

band Idiots. 

Tussen en na de optredens zorgt  

dj De Man van Atlantis voor de  

zomerse tunes. 

Door de steun van enkele sponsors en 

van het feestcomité kan alles gratis 

gehouden worden en daar is  

vzw Kulturom best wel fier op.

Info op https://www.facebook.com/

kulturomevents



Lavendelhof 3, Zwevegem

mail@residentie-vijverhof.be

09 336 37 95

www.residentie-vijverhof.be

Zorgeloos wonen in Zwevegem
Bent u als actieve senior op zoek naar een woning die zuinig, mooi, kwalitatief 

en aangepast is aan uw huidige en toekomstige noden? Dan hebben we 

in Residentie Vijverhof wat u zoekt! Zowel voor huurders als kopers vindt u 

in onze assistentiewoningen de perfecte oplossing voor uw veranderende 

woonbehoeften. Zelfs als u later wat zorgbehoevender wordt, kan u rekenen 

op onze diensten en zorgen. Dat alles in uw eigen appartement! 

BEZOEKMOMENT
WOENSDAG 31 MEI
INSCHRIJVEN OP VOORHAND
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Gezinsbond
Zwevegem, Sint-Denijs en Spiere-Helkijn

Gezinsbond Zwevegem, Sint-Denijs en 

Spiere-Helkijn stellen voor:

Zaterdag 14 oktober 2023 om 20u.

Urbanus in O.C. Ter Streye, Rodewil-

genstraat 6 Zwevegem (Sint-Denijs ).

Info: bij de voorzitter Luc Depreux

Beekstraat 26, 8550 Zwevegem

Luc.depreux@telenet.be

0486/15.17.08 of 056/75.91.28

Overzicht wielerwedstrijden
in de gemeente 

Dat we in Zwevegem koersfanaten zijn, dat kan je wel zeggen. Ook dit jaar vinden er heel wat wielerwedstrijden plaats in de 

gemeente. Voor inwoners kan het soms puzzelen zijn: wie, wat, waar, wanneer...? Daarom lijsten we alle wedstrijden op in on-

derstaande tabel. Opgelet! Deze lijst zullen we regelmatig aanpassen. Alle wielerwedstrijden op een rij.



Rij onze overdekte parking binnen en ontdek 
ons ruim assortiment aan bieren, frisdranken, 
waters, wijnen, cava -en champagnes, gins, 
whisky’s en andere alcoholische en 
niet-alcoholische dranken. 

Ook open op zondag van 9-12u!
www.claryssedranken.be
Oudenaardstesteenweg 74, 8580 Avelgem

BIERHAL AVELGEMBIERHAL AVELGEM

MEIACTIE = WIN
een DESPERADOS SPEAKER 

WEEKEND 13/14 MEI
MOEDERDAG

bij aankoop 
vanaf 20€
(excl. leeggoed-
 waarde) 

GRATIS

Liefmans
Fruitesse

Actie geldig 
Van 09/05 tem 21/05: 
bij aankoop 
vanaf 45€ 
(excl. leeggoedwaarde) 
en na afgifte 
van deze bon

GRATIS

Ename Blond

Ontvang een wedstrijdbiljet 
bij aankoop van 1 clip 
Desperados.

Trekking op 
27/05/2023. 
De winnaar 
wordt bekend 
gemaakt via onze 
Facebookpagina.

Zwevegems jeugdteater
Nieuwe voorstelling De kleine Prins 

Zwevegems jeugdteater speelt zijn 

nieuwe voorstelling “De kleine Prins” 

op 11, 12 en 13 mei. in een regie van 

Hilde Herpels.

Info: http://www.studiozt.be/
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‘Mijn Mooie Straat’
Zwerfvuil bestrijden met de gratis app

‘Mijn Mooie Straat’ is een gratis 

platform van Mooimakers. Sinds 

2022 gebruiken we de app ook actief 

in de gemeente. De ‘Mijn Mooie Straat’ 

app is een gratis tool die je kan down-

loaden op je smartphone of tablet. 

Het grote voordeel? Als inwoner kan je 

snel en eenvoudig een melding maken 

die rechtstreeks bij de opruimploeg  

terechtkomt. 

433 MELDINGEN ZWERFVUIL/

SLUIKSTORT IN 2022

In 2022 gebruikten voornamelijk onze 

eigen gemeentediensten de app. We 

ontvingen 433 meldingen van sluikstor-

ten en zwerfvuil (via allerlei kanalen)  

die we registreerden op Mijn Mooie 

Straat. De opruimploeg van VZW  

tAlternatief zorgt voor de afhandeling 

van de meldingen.

Maar we gaan een stapje verder: vanaf  

nu kunnen ook inwoners meldingen 

doorsturen via de app. De opruim-

ploeg krijgt de melding meteen digitaal  

binnen. 

WORKSHOP ‘MIJN MOOIE STRAAT’

Wens je graag een woordje uitleg over 

de werking van Mijn Mooie Straat? We 

organiseren een praktische workshop 

in het Gemeentepunt op donderdag  

11 mei met tijdsloten om 15 uur, 17 uur 

en 19 uur.

Ben je al Mooimaker? Dan kan je 

jouw opruimactiviteiten vanaf nu ook  

registreren in de app. Zo krijgen we als 

lokaal bestuur een overzicht van de 

specifieke zones waar er vaak Mooima-

kers aan het werk zijn. 

Je kan de ‘Mijn mooie sttraat’ app 

downloaden op 

App Store of Google Play

Een workshop volgen, schrijf je hier in:

https://www.zwevegem.be/form/in-

schrijven-persmoment-en-worksh
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FEEST 50-JARIGEN ZWEVEGEM

Op 14 oktober komen de 50-jarigen samen in tennis 

Zwevegem voor een feest met eten en drinken vanaf 

19u30. 

FEEST 75-JARIGEN ZWEVEGEM

Aan alle 75-jarigen en partner, geboren in 1948 in 

Zwevegem of er wonende.

Op zondag 1 oktober komen we bijeen in Zaal 

Uilenspiegel in Zwevegem-Knokke. Om 14u is er een 

uitgebreide koffietafel. Vanaf 16u maken we tijd voor 

muziek en dans met “The Silhouettes”, aangevuld 

met drankrondjes (zolang het budget het toelaat) en 

een broodjesmaaltijd . De deelnameprijs bedraag 

50,00 € per persoon. Info en inschrijvingen bij  

Bernard Baert (tel. 0479/395042) of Rony Wyckaert 

(tel. 0474/893948)

FEEST 80-JARIGEN ZWEVEGEM

Voor de mensen geboren in Zwevegem in 1943 of 

geboren in 1943 en woonachtig in Zwevegem gelieve 

zondag 29 oktober 2023 vrij te houden.

Meer details volgen in de komende weken/maanden.

Het bestuur: Blanca Rigole, Antoon Crommelinck, 

Jozef Weedaege en Louis Delputte. 

B.herman-rigole@telenet.be 

OKRA TREFPUNT ZWEVEGEM 

Okra trefpunt Zwevegem organiseert elke eerste  

donderdag van de maand een ontspannings- 

namiddag (Rummikub, kaarten, darts, teerlingbak, 

enz. enz.). 

Welkom op 4/5 - 1/6 - 6/7 - 7/9 - 5/10 - 2/11 -7/12. 

Van harte welkom in Den Doorn, Otegemstraat 88 in 

Zwevegem.



KARAKTERVOLLE BUNGALOW OP 919 M2

MOEN

Avelgemstraat 37, 8550 Zwevegem | Doorniksesteenweg 12, 8580 Avelgem

Thuis in vastgoed - T. 056 75 76 79 | www.yvimat.be Ontdek alle panden

TE KOOP
LICHTRIJKE HALFOPEN BEBOUWING MET TUIN

TE RENOVEREN WONING MET BOUWGROND

GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET ZONNIG TERRAS 

PRACHTIG GELEGEN HOB OP 348 M2

PERCEEL BOUWGROND OP 738 M2

OP TE FRISSEN BEL-ETAGE MET GARAGE EN TUIN

KLOEKE TE RENOVEREN HOB

HARELBEKE ZWEVEGEM

ZWEVEGEM BEVEREN-LEIE

ZWEVEGEM ZWEVEGEM

ZWEVEGEM


