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Meldpunt Gemeente  
0800 1 8550

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

B�bus GSM 0498 17 77 71 
nieuw rittenschema
Schooljaar 

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

Containerpark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
• maandag van 9 u. tot 15 u.
• dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  

van 14 u. tot 19 u.
• zaterdag van 9 u. to 15 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
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 056 76 57 57
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
0900 10 500, 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
Zie algemene openingsuren

Zitdag Rijksdienst  
voor pensioenen
Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Tel. 056 76 55 75
Elke eerste dinsdag van de maand van
9 u. tot 11 u., 6 mei en 3 juni

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 deelgemeen-
ten op b�bus: elke eerste maandag en donder-
dag van de maand, van 15.30 u. tot 17 u.

Zitdag OCMW-voorzitter
Voor afspraak, Tel. 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: 9.30 u. – 11.15 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 deel-
gemeenten Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs 

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:  09.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties (West)-Vlaanderen*
maandag:  14.00 u. - 18.00 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: 09.00 u. - 11.45 u.

*opgepast: sluitingsdagen zie www.zwevegem.be/sport

Gemeentelijke - en OCMW dienst-
verlening 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
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 
   woensdag namiddag

Balies burger en welzijn, woon- en  
leefomgeving en politie ook open op

Di.: van 16.30 u. tot 19 u.
Za.: van 9 u. tot 11 u.

Diensten gesloten op donderdag 1 
mei, vrijdag 2 mei, donderdag 29 mei, 
vrijdag 30 mei en maandag 9 juni



We konden de afgelopen weken niet klagen over het weer. Zo af en toe 
een mooi lentezonnetje doet een mens herleven. En niet alleen de mens. 
Kijken we rond ons heen, dan zien we bloemen en planten een voorsprong 
nemen in vergelijking met andere jaren. Prachtig is dat!

Ook mooi is ons buurttuinproject ‘Het Tuinspoor’ op de site van het 
Gemeentepunt. De perceeltjes werden klaargemaakt en worden reeds 
bewerkt door de gebruikers. Het tuinhuis werd vakkundig in elkaar 
gestoken en binnenkort vindt ook de serre er een plaatsje. Kortom, een 
ideaal plekje om samen te tuinieren én mensen te ontmoeten.

Als gemeentebestuur zijn wij blij met de talrijke mooie tuinen, voorgevels 
en andere beplantingen op de erven van onze inwoners. 
Dit laat ons toe het openbaar groen beheersbaar te houden.

In onze gemeentelijke groenperken willen we bovendien overschakelen 
op een onderhoudsarmere beplanting en zoveel als mogelijk vaste planten 
gebruiken. De kleurrijke éénjarigen kunnen in dit geheel niet ontbreken, 
maar zullen minder prominent aanwezig zijn. Op die manier willen we meer 
middelen inzetten in het onderhoud van onze trage wegen. De talrijke 
trage wegen die onze gemeente rijk is verdienen zeker onze aandacht.

Niet alleen de inwoners maar ook de talrijke (fiets)toeristen die onze 
landelijke gemeente weten te vinden kunnen vanaf nu gebruik maken van 
de nieuwe folder ‘Beleef Zwevegem’, waarbij het toeristisch aanbod op vlak 
van horeca, logies, wellness en bezienswaardigheden gebundeld werd in 
een herwerkte en aantrekkelijke folder.

Wij danken ook onze inwoners die zelf en op eigen initiatief bijdragen 
tot het onderhoud van het openbaar domein. Mogen wij hen evenwel  
vragen dat zij aan de drang weerstaan de aldus onderhouden ruimte af te 
schermen of af te bakenen, want dit kan soms tot gevaarlijke toestanden 
leiden. 

Met alle groene vingers samen, dankzij talrijke initiatieven en allerhande 
activiteiten die ons de komende weken te wachten staan, zal Zwevegem 
opnieuw letterlijk en figuurlijk in bloei staan.

1ste schepen  burgemeester.
Wim Monteyne  Marc Doutreluingne
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COLOFON  Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem • 
Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne • Samenstelling, coördinatie en 
eindredactie Dienst informatie – informatie@ zwevegem.be • Foto’s Sobeka fotoclub, Zwevegem, 
Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMWdiensten Zwevegem • Vormgeving 
die Keure, Brugge - Filip Degryse • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs • Volgend infomagazine 
verschijnt op 24 juni •Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 23 mei – 
informatie@zwevegem.be

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

Beste inwoner,



OCMW Zwevegem
verkoopt landbouwgronden   
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Moen 
Perceel C. 447, Boeveriestraat
Kadastraal nummer:  
sectie C, nummer 447

Oppervlakte: 35a 85ca

Ligging: het perceel is gelegen in 
landschappelijk waardevolle agrari-
sche gebieden.

Pacht: het perceel is verpacht.

Richtprijs: € 3,21/m²

Uiterlijke datum voor bieden: 
maandag 2 juni 2014 om 16.00 uur.

Voor meer info en/of het indienen 
van een bod kunt u terecht bij:

DEVOS & TURPYN
Notarissenassociatie
Helkijnstraat 82
8554 Sint-Denijs
Tel: 056 45 51 88
Fax: 056 25 60 09

Heestert 
Percelen  B. 264 en B. 265, 
Stampkotstraat 
Kadastrale nummers: 
• sectie B, nummer 264 en 
• sectie B, nummer 265

Oppervlakte: 
• B. 264 = 36a 39ca groot
• B. 265 = 46a 03ca groot

Ligging: volgens gewestplan Kortrijk 
gelegen in landbouwzone.

Pacht: beide percelen zijn verpacht

Richtprijs: 
• voor perceel B. 264: € 7,44/m²
• voor perceel B. 265: € 7,43/m²

Uiterlijke datum voor bieden: 
maandag 2 juni

Voor meer info en/of het indienen  
van een bod kunt u terecht bij:

Notaris Pascal Denys
Avelgemstraat 59B, 8550 Zwevegem
Tel: 056 76 05 88 - Fax: 056 76 05 80 Zie ook www.zwevegem.be

Breng je oude vuilniszakken binnen en 
ruil ze, mits opleg, om voor nieuwe.
(je kan zakken per stuk inruilen)

Je betaalt een opleg per zak: 
• grote witte restafvalzakken (80 liter) 

0,30 euro opleg per zak
• kleine witte restafvalzakken (40 liter) 

0,10 euro opleg per zak
• oranje bedrijfsafvalzakken (80 liter)  

enkel voor zelfstandige ondernemers 
0,30 euro opleg per zak

Omruilen kan tot 30 juni 2014 aan 
de infobalie in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem 

en op de B�bus

Na 30 juni 2014 kan je oude 
vuilniszakken enkel nog inruilen bij IMOG, 
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke
tel: 0800 99 827 - info@imog.be  
(omruilen bij IMOG Moen kan niet)

Inruilen ‘oude’ restafvalzak

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

Concessie oud 
gemeentehuis
De termijn voor het indienen  
van offertes voor de concessie-
exploitatie van het voormalige 
gemeentehuis is verlengd tot  
30 juni 2014.

Bestemming gebouw: horeca 
zie www.zwevegem.be



B�bus 

Koop op de b�bus nieuwe vuilniszakken. 
• grote witte restafvalzakken (80 liter) 

16 euro per pak van 10 zakken
• kleine witte restafvalzakken (40 liter) 

8,50 euro per pak van 10 zakken
• oranje bedrijfsafvalzakken (80 liter)  

enkel voor zelfstandige ondernemers 
16 euro per pak van 10 zakken

• blauwe PMD-zakken (60 liter) 
3 euro per rol van 20 zakken 
De oude kunnen verder gebruikt worden.  

Ruil op de b�bus tot 30 juni 2014  
oude vuilniszakken.
Breng je oude vuilniszakken binnen en ruil ze om voor 
nieuwe. (je kan zakken per stuk inruilen)

Je betaalt een opleg per zak (zie p. 4): 

Omruilen kan ook tot 30 juni 2014 in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem 

tel: 056 76 55 67 - info@zwevegem.be 

Na 30 juni 2014 kan je oude vuilniszakken enkel nog inrui-
len bij IMOG, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke 
tel: 0800 99 827 - info@imog.be  (omruilen bij IMOG 
Moen kan niet)

De b�bus: ruime bibliotheekcollectie - 
voortdurend nieuwe titels
De b�bus heeft steeds een ruime collectie aan boord 
die voortdurend wisselt. We hebben voor elk wat wils en 
zorgen steeds voor nieuwe titels en een actueel aanbod.  

Bovendien kan je alle boeken en DVD’s uit de bibliotheek-
collectie reserveren en laten toekomen op de b�bus.  

Zo zijn er momenteel heel wat titels rond wereldoorlog I 
op de bibus te vinden. Wie geïnteresseerd is in ‘de groote 
oorlog’ van 100 jaar geleden, kan op de bibus en in de bib 
zeker zijn gading vinden.  

Dienstverlening burgerzaken op de b�bus: 
maandag- en donderdagnamiddag
Het jaar rond kan je op maandagnamiddag en donder-
dagnamiddag op de bibus terecht bij een medewerker 
van de dienst burgerzaken. Je kan er tal van producten en 
diensten bekomen: ondermeer identiteitskaarten, de kids 
ID, adreswijzigingen, de aanvraag van een rijbewijs en 
vele van andere documenten.  

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

grabbelpasjes en postzegels  
te koop op b�bus
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Gemeente- en OCMW- diensten gesloten
De gemeente- en OCMW- diensten zijn gesloten op 
donderdag 1 mei (Feest van de Arbeid), vrijdag 2 mei, 
donderdag 29 mei (O.H.Hemelvaart), vrijdag 30 mei en 
maandag 9 juni (Pinkstermaandag).

Het containerpark is gesloten op donderdag 1 mei, vrij-
dag 2 mei, donderdag 29 mei, vrijdag 30 mei en maandag 
9 juni 2014.

De b�bus rijdt niet op 1 en 2 mei, 29 en 30 mei en ook 
niet op 9 juni 2014. 

Het zwembad is gesloten vanwege groot onderhoud,  
van 11 t.e.m. 29 juni 2014. 

Het zwembad is gesloten op donderdag 1 mei,  
donderdag 29 mei, zondag 8 juni, maandag 9 juni  
en van 11 t.e.m. 29 juni.

Op vrijdag 2 mei en vrijdag 30 mei (brugdagen):  
publiek zwemmen vanaf 14 u.



Binnenkort werken in uw straat?
1ste kwartaal 2014
• Harelbeekstraat: Vernieuwen weg-

dek en riolering (tussen Harelbeek-
straat en Bekaertstraat)

• Kastanjeboomstraat (Z): Vernieuwen 
toplaag wegdek

• St-Arnoutstraat (Z): Vernieuwen 
toplaag wegdek

• Scheldestraat (O): Vernieuwen 
dwars- en langsvoegen betonvakken

2de kwartaal 2014
• Stedestraat: Aanpassen nutsleidin-

gen i.k.v. herinrichting openbaar do-
mein in de Stede-, Oude Otegem-, 
St-Jozef- en Deerlijkstraat

Afdeling Publieke ruimte 
Dienst Wegen &  
infrastructuur
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem
Tel. 056/ 76 57 00
atd@zwevegem.be

recycleert mee!
Grote Bebat-inzamelwedstrijd 

van 1 tot 31 mei 2014.
Breng al je lege batterijen en gebruikte zaklampen naar een 
Bebat inzamelpunt (supermarkt, containerpark,...) in onze 

gemeente zodat wij de speeltuin winnen !

www.bebat.be
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Ontdek wat de natuur voor jou doet
op www.dagvanhetpark.be 
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Demostand compost  
op het containerpark:
Zaterdag 19 april 2014: 10 u.  – 12 u.
Zaterdag 17 mei 2014: 10 u.  – 12 u.
Zaterdag 14 juni 2014: 10 u.  – 12 u.
Zaterdag 21 juni 2014: 10 u.  – 12 u.
Telkens vergezeld door de plaatselijke  
compostmeesters.

Demostand compost  
op de wekelijkse markt:
Dinsdag 3 juni 2014
Dinsdag 24 juni 2014
Telkens vergezeld door de plaatselijke compost-
meesters en de compostmobiel

De kippenactie van Imog, i.s.m. gemeentebestuur loopt nog 
tot 31 mei 2014. Bij de deelnemende handelaar Aveve 
Lateur Zwevegem kan je een kip aankopen voor de prijs van 
€ 8,50 stuk. Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud en beginnen 
te leggen rond 20 tot 25 weken. De actieprijs* voor aankoop 
van een kip wordt bepaald in overleg met de deelnemende 
handelaar. De gemeente Zwevegem voorziet hierbij 1 euro/kip 
als extra tegemoetkoming. 

(*) Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle stren-
ge voorschriften zoals gecontroleerde voeders, de verplichte 
salmonella-vaccinatie, enz… 

Deze bon geef je ingevuld af aan Aveve Lateur, Ellestraat 
27 te 8550 Zwevegem vanaf 15 maart tot 31 mei 2014. Hij 
spreekt met u de datum af wanneer je de kippen kan afhalen. 
(wachtperiode van ± één week). Met deze bon koop je je kip 
voor 7,50 € i.p.v. 8,50 € (geen telefonische bestellingen).

Wij hopen dat ook dit project mag slagen en rekenen op uw 
milieubewuste medewerking!

Kippenproject 2014
Laat je verleiden door kakelverse eieren! 

Naam:  ....................................................................................................................................................................  af te halen op:  ...............................................................................................................................

Straat:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gemeente:  .................................................................................................................................................................................................................................  Telefoon:  ................................................................................................

Bestelt: - aantal bruine kippen : .......................................................  x 7,50 euro

 - aantal zwarte kippen : ......................................................  x 7,50 euro

  totaal: ............................................................................euro

         (datum - handtekening)

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



Onderhoud van openbare gazons 
door particulieren
Momenteel zijn er 468 Zwevegemse gezinnen die meewerken 
aan het onderhoud van de openbare gazons te Zwevegem en 
deelgemeenten.

Wie in 2014 wenst mee te werken aan het onderhoud van de 
gemeentelijke gazons, gelegen in de onmiddellijke omgeving van 
hun woning, kan zijn/haar aanvraag indienen bij het College 
van burgemeester en schepenen, Afdeling publieke ruimte - 
dienst groen en natuur, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem 
vóór 31 MEI 2014.  De aanvragen die later worden ingediend, 
komen pas vanaf 2015  in aanmerking voor compensatie.

Als compensatie voor dit groenonderhoud krijgt u Zwevegemse 
kadobonnen ter waarde van 5 euro. Het aantal kadobonnen is af-
hankelijk van de oppervlakte openbare gazon die u onderhoudt. U 
wordt schriftelijk verwittigd wanneer u deze bonnen mag ophalen.

De personen die al tussen 2002 en 2013 hun compensatie ontvin-
gen, moeten geen nieuwe aanvraag indienen. Het is wel aange-
wezen om een adreswijziging, e.d. mee te delen.
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50 jaar groen  en  bebloemd  Zwevegem
Niet alleen proper maar ook 
natuurlijk en fleurig:

De adviesraad voor groen en bebloeming 
viert dit jaar feest! We kunnen de bloe-
metjes buiten zetten naar aanleiding van 
de 50ste verjaardag van deze adviesraad. 

In 1964 werd voor de eerste keer gestart 
met deze raad op vraag en met steun 
van het toenmalige schepencollege. 
Jaarlijks werd een groenwedstrijd geor-
ganiseerd. Daarmee was Zwevegem een 

pionier in de regio.

Nog steeds scoort Zwevegem de hoog-
ste toppen op het vlak van het beleid 
inzake groen en bebloeming. Zo werd uw 
gemeente en de groendienst eind 2013 
opnieuw gelauwerd in Sint-Niklaas als 
één van de 13 beste Vlaamse gemeenten 
op dit vlak. 

Burgers met groene vingers
Het succes van de formule is de betrok-
kenheid van een 500 gezinnen in deze 

jaarlijkse groen- en bebloemingsactie. 
Iedere deelnemer helpt aldus mee aan 
de citymarketing van Zwevegem. Het 
personeel van de Groendienst zorgt 
voor een verzorgd en fleurig openbaar 
domein.
Zwevegem is door de medewerking en 
sympathie vanwege de vele burgers, 
niet alleen een propere gemeente maar 
vooral een groene, natuurlijke en fleurige 
gemeente, in al zijn deelgemeenten en 
woonkernen.

Afdeling Publieke ruimte 
Dienst Groen & natuur
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be

Feestprogramma 50 jaar Adviesraad groen en bebloeming: 1964-2014

• 6.07.2014: Open tuinen Zwevegem 
  Van ecologische moestuin tot landschappelijke siertuin 
  Fiets- en wandeltraject langsheen diverse private tuinen 
  (gekoppeld aan Ommegang Zwevegem)

• Zomer 2014  Groen- en bebloemingsactie 2014 
  Zie inschrijvingsformulier

• 14.09.2014  Kunst boven water 
  Kunstenparcours langsheen verborgen groene plekjes en verstedelijkte landschappen. 
  i.s.m. Open monumentendag en de gemeentelijke kunstacademie



Kijk naar mijn tuin!
Ik ben deelnemer, jij ook?
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Afdeling Publieke ruimte 
Dienst Groen & natuur
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be
www.zwevegem.be/producten/ 
groen-en-bebloemingsactie

Categorieën 
U kan dit jaar kiezen uit 7 categorieën:
1. kleine voortuinen: kleiner dan 150 m²
2. grote voortuinen: groter dan 150 m²
3. gevelbebloeming: gevelbloembakken, tegeltuinen, klimplanten,….
4. kapelbebloeming of -verfraaiing: groen en de bebloeming van kapellen 
5. hoevebebloeming: bebloeming op en rond professionele land- en 

tuinbouwbedrijven, incl. gevels
6. erfbeplanting: integratie van professionele land- en tuinbouwbedrijven in 

het landschap
7. Nieuw: speciale categorie 2014: heraangelegde voortuinen

Wie zijn voortuin de laatste 10 jaar (her)aanlegde kan deelnemen in deze 
categorie en kan een speciale ereprijs winnen.

50ste  Groen en bebloemingsactie

OPROEP TOT DEELNAME AAN 
GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE 
Heel wat Zwevegemnaren hebben een prachtige 
tuin die aansluit op het openbaar domein. Wees 
niet bescheiden en neem deel aan onze actie. 
Laat naar uw (voor)tuin kijken.
Iedere Zwevegemnaar kan deelnemen. 
Deelname is eenvoudig en gratis.

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
(Via het gemeentelijk e-loket kan je ook het volledige reglement lezen en 
digitaal inschrijven)

GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE GEMEENTE ZWEVEGEM 2014

Ondergetekende,     

 

Straat en nr.      

     

Deelgemeente     

Schrijft in voor de volgende categorie(ën): (aanvinken)

p kleine voortuinen (< 150 m²) 

p grote voortuinen (> 150 m²) 

p gevelbebloeming

p kapelbebloeming

p hoevebebloeming

p erfbeplantingen

p heraangelegde voortuin: 

jaar van (her)aanleg:                             

(na 2004 aangelegd)

datum                               Handtekening                                            

Stuur onderstaand formulier voor 1 juli 2014 terug naar :
Gemeentebestuur Zwevegem – Dienst Groen & natuur, wegen en 
infrastructuur, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Meer info: www.zwevegem.be/producten/groen-en-bebloemingsactie



Afdeling Publieke ruimte 
Dienst Groen & natuur, wegen & infrastructuur
Blokkestraat 29/bus1 | 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 00 | atd@zwevegem.be 
www.zwevegem.be/producten/groen-en-bebloemingsactie

Europese boomplantdag
Winterseizoen afgesloten, een nieuwe lente in zicht!

In het kader van de Europese boomplantdag op 21 maart 2014, 
organiseerde de gemeentelijke groendienst i.s.m. adviesaad 
groen en bebloeming, een symbolische aanplanting in de 
Abeelewijk (40 jaar geleden aangelegd).

Meteen was dit ook het startschot voor een nieuwe lente.

De boomplantactie was dit jaar de start van de viering van 50 
jaar adviesraad voor groen en bebloeming.

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

Gratis huisvuilzakken in het  
kader van zorg en opvoeding
De gemeente Zwevegem geeft gratis vuilniszakken aan grote 
gezinnen, kinderopvangvoorzieningen en personen met een 
bepaald ziektebeeld, onder volgende voorwaarden en afspra-
ken.

Grote gezinnen
Wie? Gezinnen met drie of meer inwonende kinderen, waar-
van minstens één kind jonger is dan 18 jaar. De toekenning 
gebeurt op basis van inschrijving in het bevolkingsregister op 
1 januari.
• Wie in aanmerking komt, krijgt van de gemeente of via de 

Gezinsbond automatisch een bon voor tien gratis vuilniszak-
ken.

• De bons zijn op naam, genummerd en worden voorzien van 
het jaartal waarin ze geldig zijn. Deze  bons kun je omwis-
selen tegen vuilniszakken tot het einde van het jaar. Dit kan 
enkel in het Gemeentepunt (onthaalbalie) of op de b�bus, 
met voorlegging van de identiteitskaart van de persoon 
vermeld op de bon (of een kopie ervan).

Personen met een bepaald ziektebeeld

Wie? Persoon met chronische incontinentie of een persoon die 
stomapatiënt is, of leeft op sondevoeding, of buikvliesspoelin-
gen of nierdialyse ondergaat,...

Je moet op 1 januari gedomicilieerd zijn op de gemeente en er 
gewoonlijk verblijven. Je verblijft niet in een instelling.

Je hebt verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV. 
• Het aanvraagformulier vraag je bij de dienst welzijn van de 

gemeente, de dienst thuiszorg van het OCMW, de dienst 
maatschappelijk werk van je ziekenfonds, de diensten 
gezinszorg, de b�bus… of vind je op de website www.
zwevegem.be.

• Dit aanvraagformulier, correct en volledig ingevuld en 
ondertekend, dien je in bij de balie burger en welzijn van de 
gemeente, in ruil voor een pak van tien gratis vuilniszakken.

Kinderopvangvoorzieningen van Zwevegem
Wie? Een kinderdagverblijf of een onthaalouder, zelfstandige of 
aangesloten bij een dienst, en gekend door Kind en Gezin. 
• De dienst welzijn bezorgt je de vuilniszakken jaarlijks, in het 

kader van de Dag van de Onthaalouder in oktober, en op 
basis van het aantal plaatsen in de opvang. 

www.zwevegem.be10



Zwevegem is sinds 1973 verbroederd met het Franse Le 
Coteau en het Duitse Lorsch. In het verleden hadden er reeds 
diverse contacten plaats tussen de sport- en culturele vereni-
gingen.

Om dit te activeren en nog een groter draagvlak te creëren 
en ook de jongeren en het onderwijs er bij te betrekken werd 
een ruimer verbroederingscomité opgericht.

Le Coteau (departement van de Loire, regio Rhône-Alpes) is 
een stad van ongeveer 11.000 inwoners gelegen tegenover 
de grotere stad Roanne, waarvan Le Coteau tot 1845 een 
voorstad was. De twee zijn van elkaar gescheiden door de 
Loire. Lyon ligt op ongeveer 85 km. Het heeft geen grote op-
pervlakte maar beschikt toch over 64 hectare industriegebied. 
De streek errond is landelijk gebleven en vormt de westelijke 
rand van de befaamde wijnstreek Beaujolais, die natuurlijk 
een bezoek meer dan waard is.

Lorsch (in Zuid-Hessen) is een heel stuk ouder: zijn Karo-
lingisch rijksklooster dateert van het jaar 764. ln de vroege 
middeleeuwen bezat het een belangrijke bibliotheek met veel 
kostbare manuscripten waarvan de meeste nu in de biblio-
theek van het Vaticaan terug te vinden zijn. Lorsch telt 11.000 
inwoners en is de poort van de toeristische ‘Bergstrasse’. Het 
is ook een uitgangspunt voor tochten naar het Odenwald en 
de wijnstreken van de Pfalz en Rheinhessen.

Dit jaar viert Lorsch zijn 1250 jarig bestaan met heel wat fees-
telijkheden. In het bijzonder zal het openluchtmuseum ‘Laure-
sham’ (oude benaming voor Lorsch) de aandacht trekken. Het 
beslaat 4 ha en reconstrueert het leven in de Karolingische 
tijd: landbouw, veeteelt, handenarbeid, het sociale leven van 
elke dag,…

Een aantal jongeren uit Zwevegem en Le Coteau zullen er 
deze zomer een vakantiekamp doorbrengen. Als je nog zin 
hebt om mee te gaan, stuur uw kandidatuur naar verbroede-
ring@zwevegem.be 

In september hebben dan de officiële verbroederingsfeesten 
plaats waaraan een delegatie van een 30-tal personen zal 
deelnemen.

Verenigingen die in de toekomst uitwisselingen willen hebben 
met een vereniging uit Lorsch of Le Coteau kunnen dit steeds 
signaleren bij verbroedering@zwevegem.be 

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

Zwevegem wenst contacten met  
partnersteden Lorsch en  
Le Coteau te activeren
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Zwevegem decor 
in nieuwe VRT-reeks 
op CANVAS
Voor de nieuwe VRT-reeks “Bevergem” zoekt productiehuis  
De Wereldvrede locaties in en rond Zwevegem.
Mensen die hun woning ter beschikking willen stellen als  
decor voor enkele scènes kunnen mailen naar:  
wim@castingandlocation.be. Wil je figureren in de reeks?  
Meld je daarvoor aan op: www.dewereldvrede.be/figuratie.
De draaiperiode begint in juni en eindigt in september.



Sinds eind maart is er in iedere deelgemeente  
een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig.
In 2014 wordt Zwevegem één van de 
hartveilige gemeenten van Vlaanderen.

In België worden er dagelijks mensen 
getroffen door een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis: op straat, op het werk, thuis, 
in de sportclub,…Momenteel overleeft 
slechts een kleine 10 % van hen, maar dat 
kan anders. 

Er werden 5 automatische externe defibril-
lators (AED) aangeschaft die verspreid 
staan op verschillende, voor het publiek 
toegankelijke plaatsen. Een AED is een 
draagbaar toestel dat een persoon met een 
hartstilstand op een geautomatiseerde ma-
nier een schok toedient om het gestoord 
hartritme te stoppen en het normale ritme 
te hernemen. Je krijgt mondeling de in-
formatie die je nodig hebt om het te gaan 
gebruiken, maar de AED beslist zelf na 
analyse of een stroomstoot (defibrillatie) 

kan helpen. Je vindt de toestellen aan OC 
De Spoele (Otegem), OC Den Tap (Moen), 
OC Malpertus (Heestert), OC Ter Streye 
(Sint-Denijs) en het Sportpunt (Zwembad) 
Zwevegem.

In samenwerking met het Rode Kruis 
volgen er de komende twee jaar gratis 
opleidingen voor het personeel en de 
bevolking.

De eerste opleidingen zijn gepland op don-
derdag 15 mei 2014 van 19 u. tot 22 u. en 
op zaterdag 14 juni 2014 van 9 u. tot 12 u. 
De sessies vinden plaats in het Rode Kruis-
lokaal, Ommegangstraat 55 Zwevegem.

Inschrijven voor één van deze sessies  
kan via mail (welzijn@zwevegem.be)  
of via de website van het Rode Kruis 
(www.hartveilig.be ).

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

Zwevegem “Hart”-Veilig

www.zwevegem.be12
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INSCHRIJVINGSSTROOK

Voornaam en naam:  ................................................................................................................................................................................................................................

Straat, nummer, bus: ...............................................................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente:  .........................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ................................................................   E-mail:  ...................................................................................................................................................................

Wenst deel te nemen aan de cursus “VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN” op vrijdag 6 juni 2014 en kiest voor: keuze aankruisen (X)

p VOORMIDDAG      p NAMIDDAG     p OM HET EVEN

datum                                                handtekening                                                              

* maximaal 30 deelnemers per beurt.
* Inschrijven : dit formulier bezorgen aan de dienst Burger en Welzijn tegen 5 mei 2014 of mail naar welzijn@zwevegem.be 
* wie mag deelnemen wordt tijdig verwittigd.

Cursus veilig elektrisch fietsen  
voor senioren
Okra sport met medewerking van de seniorenraad Zwevegem
Heb je al een elektrische fiets? Weet je hoe deze werkt? Wil je 
nog enkele nuttige gebruikstips krijgen? Hoe begeef je je veilig 
in het verkeer? Overweeg je een aankoop van een elektri-
sche fiets? Er bestaan verschillende types. Krijg je graag wat 
advies?

Ben je geïnteresseerd in de soorten elektrische fietsen? OKRA-
Sport en de Seniorenraad Zwevegem organiseren de cursus 
“VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN” op vrijdag 6 juni 2014. Je kunt 
kiezen tussen voor- of namiddag. Er is plaats voor maximaal 

30 personen per cursus. Bij meer deelnemers plannen we op 
een latere datum een bijkomende cursus. De cursus wordt 
gratis aangeboden. Iedereen mag deelnemen.

Het theoretisch gedeelte gaat door in de CONFERENTIEZAAL 
van Sportpunt 1 (zwembad), de praktijk in de onmiddellijke 
omgeving. Breng gerust je eigen elektrische fiets mee! Na het 
theoretisch gedeelte zal er de mogelijkheid zijn om je fiets te 
laten graveren door de politie.

Voormiddag                                                        DAGORDE Namiddag

8.45 u. Welkom Sportpunt 1 13.45 u.

9 u. Theoretisch gedeelte door Marc Vanelstraete 14 u.

10 u. pauze 15 u.

10.15 u. Demonstratie elektrische fiets door Thuiszorgwinkel  
en vaardigheidsparcours op de elektrische fiets

15.15 u.

11.15 u. Afronding + evaluatie 16.15 u.

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



in de kijker

Persmoment elektrische 
oplaadpunten
vrijdag 21 februari 2014

www.zwevegem.be14

Europese boomplantdag  
Abeele/Hinnestraat
vrijdag 21 maart 2014

Persontmoeting buurttuin
woensdag 26 februari 2014

Huldiging cultureel 
verdienstelijke personen
zondag 9 maart 2014

Figuur van het jaar - Willemsfonds: 
Wielerclub Otegem Boven
donderdag 13 maart 2014

Persmoment kandidatuurstelling 
“Dorp van de Ronde”
donderdag 20 februari 2014

Kampioenenviering  
sportraad
vrijdag 14 maart 2014
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Kick-off ZweFie 
zondag 2 maart 2014

Ontmoetingsavond ondernemingen 
toeristische sector
donderdag 3 april 2014

Debatmoment lokale economie
dinsdag 1 april 2014

Het gemeentebestuur van Zwevegem zoekt  
voor aanleggen wervingsreserve (M/V)

 Gemachtigd opzichter (M/V)

Vacature

Functie
U helpt kinderen, scholieren, 
gehandicapten en ouderen bij het 
veilig oversteken, dit voor- en na 
de schooluren (’s morgens en/of 
’s middags en/of ’s avonds +/- 45 
minuten).

Wij bieden:
Bruto vergoeding = 13.08 euro per 
uur – fietsvergoeding (0,15/km).

Interesse?
Info bij de personeelsdienst,  
tel. 056 76 55 67 of via e-mail: 
personeel@zwevegem.be

Info Personeelsdienst
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67
personeel@zwevegem.be



Op 25 mei 2014 zijn er verkiezingen voor het 
Vlaams Parlement, het Federaal Parlement en het 
Europees Parlement. De Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken staat in voor de organisatie van 
deze drie verkiezingen. Voor alle informatie over 
deze verkiezingen: www.verkiezingen.fgov.be.

Moet u stemmen?
Ja. In België is er stemplicht. Bent u Belg en ouder dan 18, 
dan stemt u voor het Europees Parlement, het Federaal Parle-
ment en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

Wanneer mag u stemmen?
Op zondag  25 mei 2014 zijn de stemlokalen  open van 8 u. tot  14 u.

Hoe zit het met een volmacht?
Wanneer kunt u bij volmacht stemmen?

• U bent omwille van medische redenen niet in staat om te 
gaan stemmen.

 Pmedisch attest bijvoegen bij de volmacht.

• U bent in België, maar moet op de dag van de verkiezin-
gen werken.

 P attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht. In dit 
attest bevestigt de werkgever dat u op 25 mei 2014 om 
beroeps- of dienstredenen niet kunt gaan stemmen. 

• U of iemand van uw gezin – met wie u samenwoont – oe-
fent het beroep van schipper, marktkramer of kermis-
reiziger uit.

 P attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, 
afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar 
de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven, 
bijvoegen bij de volmacht. 

• U bent om beroeps- of dienstredenen in het buiten-
land. Ook de leden van uw gezin of gevolg die met u in het 
buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen 
een volmacht geven.

 P attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht. In dit 
attest bevestigt de werkgever dat u op 25 mei 2014 om 
beroeps- of dienstredenen niet kunt gaan stemmen. 

• U verblijft om privé-redenen  
tijdelijk in het buitenland.

 P attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven 
door de burgemeester van de gemeente waar u in het 
bevolkingsregister bent ingeschreven, bijvoegen bij de 
volmacht. Dit op voorlegging van de nodige bewijsstukken 
o.a. attest reisagentschap, attest verhuurkantoor, attest 
campinguitbater enz… Indien geen voorafgaande boeking 
van de reis is voorzien, kan steeds een verklaring op eer 
afgelegd worden. 

• U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in 
een toestand van vrijheidsbeneming.

 P attest van de directie van de strafinrichting bijvoegen bij 
de volmacht. 

• Uw geloofsovertuiging laat u niet toe om te stemmen.

 P attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de vol-
macht. 

• U bent student en kan om studieredenen niet stemmen.

 P attest van de directie van de school bijvoegen bij de 
volmacht. 

Hoe geeft u een volmacht?
• U hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:

 P het volmachtformulier: in te vullen en door volmacht-
gever én volmachtkrijger te ondertekenen. Dit volmacht-
formulier kunt u afhalen of opvragen
- bij burger en welzijn (openingsuren: zie p. 2)
- op de b�bus (rijtijden: zie p. 2)
- via www.verkiezingen.fgov.be

 P Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal 
kunt. Welk attest hangt af van de reden waarom u een 
volmacht geeft. 

Waar moet de volmachtkrijger stemmen?
Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger aan de voorzit-
ter van het stembureau waar de volmachtgever zou moe-
ten gaan stemmen het volmachtformulier en het attest af.
Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten kun-
nen voorleggen:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• uw oproepingsbrief, nl. de oproepingsbrief van de kiezer in 

wiens naam hij komt stemmen.

Wat als u liever geen volmacht wilt geven?
U kunt aan een familielid of vriend vragen om naar het stem-
bureau te gaan waar u moet zijn om te stemmen. Hij/zij geeft 
daar af:
• uw oproepingsbrief
• het bewijs van de reden waarom u niet kunt gaan stemmen.

U kunt deze documenten t.e.m. 17 mei 2014 ook afgeven bij 
burger en welzijn of op de b�bus.

Wat indien u te laat bent om dit nog te regelen?
U kunt de oproepingsbrief en het attest dat uw afwezigheid  
bij de stemming staaft, tot kort na de verkiezingen nog  
afgeven bij burger en welzijn om het over te maken  
aan de vrederechter.

Vragen?
• Surf naar www.verkiezingen.fgov.be
• Neem contact op met de dienst burger en welzijn,  

Blokkestraat 29 bus 1 in Zwevegem. 
Tel. 056 76 55 30 – openingsuren: zie p. 2 
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Verkiezingen 25 mei 2014



www.zwevegem.be 17

De gemeente Zwevegem heeft, in samenspraak met 
de lokale woonzorgcentra Sint-Amand en Marialove, de 
beslissing genomen om bij de komende verkiezingen 
stembureaus in te richten in deze woonzorgcentra.

Een stembureau van de centrumschool Zwevegem 
verhuist naar het woonzorgcentrum Sint-Amand, een 
stembureau van de gemeenteschool Heestert verhuist 
naar het woonzorgcentrum Marialove. 

Lees goed je oproepingskaart na, waarop vermeld staat 
waar u moet stemmen.

Burger en welzijn
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 30
burgerzaken@zwevegem.be

 Twee begeleiders 
kleutergroep

FUNCTIE: Opstellen van programma (samen met 
animatoren) • verantwoordelijk voor de kleutergroep • 
begeleiden van animatoren bij de kleuters • aanspreek-
punt voor de ouders • zorgen voor een vlot dagverloop, 
enz.
PROFIEL: Je beschikt bij voorkeur over het diploma of 
volgt de opleiding kleuteronderwijzer(es) of een ander 
relevant diploma in de pedagogische richting
WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio-culturele 
sector • Periode van 30 juni t/m 18 juli 2014 of van 11 
augustus t/m 31 augustus 2014 • Werkuren tussen  
8.30 u. en 17.30 u. + 2 avondvergaderingen.

 Acht 
hoofdanimatoren

FUNCTIE: Coördineren van de dagelijkse werking •  
zorgen voor een vlot verloop van de geplande activi-
teiten • Verzorgen van het inschrijvingsmoment en de 
daarbij horende administratie.
PROFIEL: Je beschikt over een diploma hoger secun-
dair onderwijs (min. 18 jaar).
WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio-culturele 
sector • Periode afhankelijk van de werking (grabbelpas/
speelpleinwerking), ca 15 werkdagen in juli of 15 in • 
Werkuren van 7.00 u. tot 14.30 u. of van 12.30 u. tot 
19.30 u.

 Twee jobstudenten
FUNCTIE: Coördineren, bijvullen en herstellen van het 
aanwezige (spel)materiaal op het speelplein • coör-
dineren van het middag gebeuren op het speelplein 
(klaarzetten van de maaltijd, opscheppen, afruimen, 
afwassen, enz.) • onderhoud en kleine herstellingen 
in en rond het gebouw (poetsen gebouw en terrein, 
vervangen van vb. een lamp, enz.).
PROFIEL: Je beschikt over een diploma hoger secun-
dair onderwijs (min. 18 jaar).
WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio-culturele 
sector • Periode van 30 juni t/m 18 juli 2014 of van 11 
augustus t/m 31 augustus 2014 • Jobstudent werkt van 
maandag tot vrijdag tussen 8.30 u. en 17.30 u., met 
uitzondering van een aantal vrijdagen.

Interesse ? 

Stuur je curriculum vitae uiterlijk op 5 mei 2014  
(postdatum) op naar IVA Z@P, t.a.v. Veerle Mondy,  
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem of via  
e-mail jeugd@zwevegem.be.

Voor gedetailleerde informatie kan je terecht  
bij de jeugddienst op het nummer 056 76 59 80.

Sollicitatiegesprekken gepland in de week  
van 12 mei 2014.

Vacatures

Zoeken voor grabbelpas/speelpleinwerking in juli/augustus M/V



M E L D I N G S K A A R T
Persoonsgegevens

Voornaam en naam:  ................................................................................................................................................................................................................................

Straat, nummer, bus: ...............................................................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente:  .........................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ................................................................   E-mail:  ...................................................................................................................................................................

Verzonden op:  ............................................................................................................................................................................................................................................

Melding

Omschrijf melding en locatie 

gemeente - straat - nr.:  ..........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

Stuur de meldingskaart, onder gefrankeerde omslag naar: Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 8550  Zwevegem
Of bezorg ze in het gemeentehuis Zwevegem (onthaalbalie) of in de bibus.
Meldingskaart is ook op www.zwevegem.be te verkrijgen. Meldingen defecten van openbare verlichting op www.straatlampen.be. 
Telefonische meldingen 24 u./24 u., 7 op 7: gratis nummer: 0800 1 8550
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Zwembad gesloten 
Het zwembad Sportpunt Zwevegem zal gesloten op: 

Donderdag 01 mei Feest vd Arbeid

Donderdag 29 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart

Zondag 08 juni Pinksteren

Maandag 09 juni Tweede Pinksteren

Woe 11 t.e.m. 29 juni Groot onderhoud zwembad

Het zwembad Sportpunt Zwevegem zal andere  
openingsuren hebben op: 

Vrijdag 02 mei & vrijdag 30 mei: publiek zwemmen  
vanaf 14.00 u. wegens brugdag.

Sluiting zwembad 
voor groot onderhoud
Vanaf woensdag 11 juni tot en met zondag 29 
juni 2014 zal het zwembad gesloten zijn voor groot 
onderhoud. We verwelkomen  je graag opnieuw de 
eerste dag van de grote vakantie want we gaan op-
nieuw open op maandag 30 juni vanaf 14.00 u. 

Dienst Sport
Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
056 76 58 30, sport@zwevegem.be
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Lentebeker atletiek 14 mei 2014.  
Kom supporteren voor je kind, kleinkind….
Op woensdag 14 mei 2014 van 14 u. 
– 16 u. vindt opnieuw de lentebeker 
plaats: een recreatieve atletiekhap-
pening voor het lager onderwijs van 
Zwevegem.  Een organisatie van de 
sportdienst van Zwevegem i.s.m. de 
atletiekclub Atletiek Zwevegem.
Er wordt gewerkt met een doorschuif-

systeem waarbij er verschillende 
atletiekdisciplines aan bod komen. Na 
een kwartiertje schuift men door naar 
de volgende opdracht : hoogspringen, 
hindernissenparcours, kogelstoten, 
verspringen, speerwerpen en een 
aflossingsopdracht staan op het 
programma.

Een ideale gelegenheid om je kinde-
ren, kleinkinderen… aan te moedigen. 

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

Vakantiekriebels!
Als je niet wilt stilzitten deze zomer, dan ben je bij ons aan het juiste adres! Elke dag toveren we de leukste activiteiten uit onze 
hoed. We schetsen voor jou graag kort de opening – en sluitingsperiode:

GRABBELPAS SPEELPLEINWERKING THEMAKAMPEN SPORTKAMPEN

30 juni t.e.m. 4 juli X X X —

7 t.e.m. 11 juli X X X X

14 t.e.m. 18 juli X X — X

22 t.e.m. 25 juli X — — —

28 juli t.e.m. 1 aug — — — —

4 t.e.m. 8 aug — — — —

11 t.e.m. 14 aug — X — —

18 t.e.m. 22 aug X X X —

25 t.e.m. 29 aug X X — X

— GESLOTEN    X OPEN   

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

Dienst Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
056 76 58 30
sport@zwevegem.be

Meer info? 
Lees alles rustig na in 
onze zomerbrochure, 
deze is beschikbaar vanaf 
half mei via de scholen 
te Zwevegem of is na 
te lezen op de website 
van Zwevegem en onze 
facebookpagina’s.
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“Beleef” Zwevegem
Onze gemeente heeft heel wat toeristische troeven. 
Gelegen tussen Schelde en Leie kan iedere toerist er terecht 
om zowel actief te ontspannen met een fikse wandel- of 
fietstocht door het zacht glooiend landschap of culinair 
genieten in één van de vele bistro’s, restaurants, cafés.  
Of laat je je liever verzorgen in een wellnesscentrum…  
alles kan! Een weekendje vertoeven in één van de  
sfeervolle B&B’s maakt het geheel af.

Waar je voor dit alles terecht kunt, ontdek je in  
de brochure “Beleef Zwevegem”. De brochure  
kan geraadpleegd worden op onze website:  
www.zwevegem.be/vrije-tijd/uit-in-zwevegem/toerisme 

Greeters in de Leiestreek
Toerisme Leiestreek pakt uit met een eerste lichting “Gree-
ters”. Greeters zijn enthousiaste inwoners van de regio die 
op vrijwillige basis kleine groepjes toeristen (maximum 6) 
op sleeptouw nemen voor een bezoek aan hun stad, dorp of 
streek. De Greeters zijn echte ambassadeurs die vanuit hun 
eigen ervaringen, kennis en passies vertellen en bezoekers 
rondleiden.

Greeters zijn verschillend van toeristische gidsen omdat zij 
geen vooropleiding hebben gevolgd, enkel met kleine ge-

zelschappen op stap gaan, geen vooraf vastgelegd parcours 
volgen en de Greeting volledig vrijwillig doen hetzij te voet, 
hetzij met de fiets.

Jan Goemaere uit Moen is Greeter voor Zwevegem. 
Info: www.toerisme-leiestreek.be/greeters  
Reserveren: jan.goemaere1@telenet.be, tel. 0473 93 15 18

Café De Speedboot
Na het succes van vorig jaar krijgen de fietsers en wandelaars 
opnieuw de kans om een pintje of cocktail te drinken aan de 
oever van het kanaal ter hoogte van Transfo.
Open van zaterdag 21 juni tot en met zondag 14 september, 
iedere zaterdag van 14 u. tot 19 u. en zondag van 14 u. tot 
18 u.

Gratis promofilm op Focus-WTV
Vanaf begin mei zendt Westtoer 20 weken lang tv-spotjes uit 
op Focus-WTV. De spots worden gemaakt met foto’s die door 
kijkers genomen zijn tijdens fiets- en wandeltochten in West-
Vlaanderen. Een ideale gelegenheid om ook onze gemeente 
op televisie te promoten!

Met de gratis mobiele applicatie ‘West-Vlinderen’ of via de 
website www.west-vlinderen.be kan je fiets- en wandelroutes 
op maat maken. Op basis van jouw voorkeur (fietsen of wan-
delen, vertrekpunt,…) suggereert de applicatie een route met 
leuke adressen en weetjes voor onderweg. 

Nieuw aan deze gratis applicatie is dat je onderweg foto’s kunt 

NIEUW!!!
Wie ook buiten Zwevegem in de 
grensoverschrijdende Leiestreek 
wenst op stap te gaan, vindt 
nuttige informatie terug in de pas 
verschenen toeristische kaart:

• richt zich op fietsers en ook 
op al wie toeristische troeven 
van de grensoverschrijdende 
Leiestreek wil aanspreken;

• groenblauwe assen (waterwe-
gen en spoorwegbeddingen) 
vormen de ruggengraat als be-
langrijkste recreatieve assen;

• daarnaast worden ook de belangrijkste bezienswaar-
digheden weergegeven zoals fietsverhuurders, info-
kantoren, musea, brouwerijen, recreatiedomeinen, 
jachthavens,…

• gratis te bekomen in het Gemeentepunt, de gemeen-
telijke openbare bibliotheek, B�bus en cultuurhuis 
De Vrijheid in Sint-Denijs
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nemen die de app omzet in een echte tv-spot. Alle spotjes 
komen op de website en wekelijks wordt de mooiste spot 
uitgezonden, en dit 20 weken lang! Op donderdag en vrijdag 
wordt de winnaar uitgezonden op Focus-WTV, met vermelding 
van de inzender en de locatie. Je eigen tv-spot kan je ook 
delen op Facebook, Twitter, …

Ga op pad, neem onderweg leuke foto’s en zet zo Zwevegem 
in de kijker op Focus-WTV! Surf snel naar www.west-vlinde-
ren.be en ga meteen aan de slag.

‘West-Vlinderen’ is gratis beschikbaar voor iPhone en Android. 
Wie geen smartphone bezit, kan zijn eigen spotje ook maken 
via de website www.west-vlinderen.be

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

Evenementenloket 
balie vrije tijd 
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 59 80 
evenementen@zwevegem.be

Tover je straat eens om  
in een speelstraat!

In de speelstraat is geen doorgaand verkeer toegelaten 
zodat kinderen er volop kunnen spelen.  Enkel de bewo-
ners van de straat of mensen die er een garage hebben 
mogen er ‘stapvoets’ doorheen rijden.

Voorwaarden:
• De snelheid is beperkt tot 50 km/uur
• De straat heeft een overheersend woonkarakter
• De straat wordt niet bediend door het openbaar ver-

voer (De Lijn)
• Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeer

De speelstraat kan ingericht worden tijdens de schoolva-
kanties en tijdens de weekends en dit voor maximum 7 
aaneensluitende dagen.

De periode kan wel ruimer dan 7 dagen aangevraagd 
worden zodat een verschuiving mogelijk is afhankelijk 
van de (weers)omstandigheden.  De uren liggen steeds 
tussen 9 u. en 18.30 u.

Interesse om zelf een speelstraat te organiseren?

Dat kan! Zoek nog een buurtbewoner die zich samen 
met jouw wil engageren als peter of meter van de straat.  
Concreet houdt dit in dat jullie verantwoordelijk zijn voor 
het plaatsen van de hekkens tijdens de speeluren en het 
aanspreekpunt zijn voor de buurt en de gemeentedien-
sten.

Vul samen het aanvraagformulier via www.zwevegem.be/
formulieren/aanvraagformulier-speel-en-sneeuwstraten

Het evenementenloket zorgt voor een informatiebrief 
voor de buurt.  

Een speelstraat is een (stuk) openbare 
weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren 
wordt omgevormd tot een speelruimte 
voor alle kinderen uit de buurt.



Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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Mijn Bibliotheek: 
een nieuwe manier om je boeken 
te verlengen, te reserveren en 
toegang te krijgen tot e-boeken  
en krantenarchief
Meld je nu aan bij Mijn Bibliotheek  en maak het jezelf 
gemakkelijk… Want met een Mijn Bibliotheek-profiel kan je 
(bijna) alles!

Je kan:
• De boeken van al je gezinsleden verlengen: één keer inlog-

gen en je ziet de uitleningen van al je gezinsleden
• Materialen reserveren én je gewenste afhaallocatie kiezen
• Op je computer thuis toegang krijgen tot het online kran-

tenarchief van de bib
• Al  je lidmaatschappen van verschillende bibliotheken op één 

plek beheren
• Een e-boek lenen
Gedaan met al die verschillende codes en paswoorden om 
in te loggen. Maak een profiel aan en onthoud vanaf nu één 
enkele gebruikersnaam en paswoord.
Bovendien krijg je met Mijn Bibliotheek toegang tot de digitale 
collecties van de bib: op dit moment zijn dat het online 
krantenarchief en de e-boeken.

Hoe werkt het?
Vanaf maandag 5 mei kan je een profiel aanmaken op mijn.
bibliotheek.be. 

• Je logt de eerste keer in met je barcode en paswoord van 
de bib.

• Daarna kies je zelf een gebruikersnaam en paswoord en vult 
een aantal persoonlijke gegevens in.

• Heb je gezinsleden die ook lid zijn van de bib, dan kun je 
hun lidmaatschap aan dit profiel toevoegen.

• Ben je lid van een andere bibliotheek, dan kun je dit lid-
maatschap ook aan je profiel toevoegen.

• Vanaf dan zijn al je bibliotheekgegevens onder één login 
verzameld en kan je heel eenvoudig voor iedereen van je 
gezin het lidmaatschap beheren. Je ziet de openstaande 
bedragen, kan boeken reserveren en verlengen.

Van 16 tot 23 mei loopt  
de Week van de Opvoeding  
(www.weekvandeopvoeding.be).  
‘Opvoeden in beweging’ is  
dit jaar het thema.

Meer weten over opvoeden?
Neem een kijkje op
• www.groeimee.be, een website met 

informatie over verschillende opvoe-
dingsthema’s, activiteiten en met 
contactgegevens van organisaties 
waar je terecht kunt met je vragen; 

• www.kindengezin.be, een website 
met informatie over verzorging, 
voeding, veiligheid, gezondheid, 
ontwikkeling,  opvoeding,... van 
kinderen tot en met 3 jaar.

Vragen over opvoeden? 
Contacteer:
• de Kind en Gezin-Lijn (als je kind 3 

jaar of jonger is) 078 150 100
• de Opvoedingslijn (als je kind ouder 

is dan 3 jaar) 078 150 010

de Opvoedingswinkel ‘De Pluim’, 
Sint-Janslaan 1, Kortrijk, opvoedings-
winkel@kortrijk.be, www.kortrijk.be/
opvoedingswinkel
056 27 73 10 

In Zwevegem kun je ook terecht in het 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, bij:
• balie burger en welzijn 

tel. 056 76 55 75 
welzijn@zwevegem.be

•  ook met je vragen over  
kinderopvang in Zwevegem,  
www.zwevegem.be/kinderopvang.

• de thuisbegeleidingsdienst OCMW 
tel. 056 76 52 00 
info@ocmw.zwevegem.be



Hoe werkt het?
Ben je lid van de bib, en heb je een 
tablet of een smartphone? 
• Koop een e-boekenkaart in de bib en 

download de gratis e-boekenapp. 
• Je leest 3 e-boeken voor 5 euro.
• Meld je aan met Mijn Bibliotheek en 

registreer de code op je e-boekenkaart, 
je hebt nu een leentegoed van 3 e-boeken.

• Je hoeft niet alle 3 de e-boeken in één keer te 
downloaden, download een boek wanneer je tijd hebt 
om het te lezen. 

• Om een e-boek te downloaden, moet je verbinding maken 
met internet. Het lezen daarna kan je volledig offline doen. 
Handig voor onderweg, of op je vakantieterras!

• De uitleentermijn duurt 4 weken, je wordt verwittigd als het 
einde van de uitleentermijn nadert.

Heb je geen tablet of smartphone?
Kom dan naar de bib en lees volledig gratis alle e-boeken op 
de website http://e-boeken.bibliotheek.be/!

De collectie
Je kiest uit een overzichtelijke collectie van 400 titels, zowel 
romans als informatieve boeken. Download de e-boekenapp 
en bekijk op je gemak de hele collectie. Bij elk boek vind je 
een korte inhoud, van elk boek kan je gratis 10% lezen zodat 
je weet welk boek je in huis haalt. Er zitten ook een tiental 
kortverhalen tussen die je helemaal gratis kan lezen. Zo test 
je zonder risico het digitaal lezen uit.

Lees Groenland van Bartel Van Riet of biografieën van Jean-
Luc Dehaene of Elio Di Rupo. De Groote Oorlog van Sophie De 
Schaepdrijver is beschikbaar als e-boek in deze collectie. Lees 
je graag thrillers, dan zul je je hart ophalen aan de boeken 
van Steve Berry, Camilla Lackberg, Pieter Aspe en Luc Deflo. 
Je vindt boeken van Peter Adriaenssens en Annemie Struyf 
in de collectie. Ontdek Vlaamse auteurs als Louis Van Dievel 
en Jo Claes. En waag je ook eens aan bekroonde auteurs als 
Erwin Mortier, Tommy Wieringa, Yves Petry en Bart Moeyaert! 
Ontdek de hele collectie in de e-boekenapp of op de website 
http://e-boeken.bibliotheek.be/.

Ontdek het plezier van digitaal lezen
Kom op maandag 5 mei naar de bib en ontdek het plezier 
van digitaal lezen. Vergeet de geur van versbedrukte pagina’s 
in een nieuw boek. Lees vanaf nu ook digitaal. Want digitaal 
lezen is…

• Lezen in het donker: nooit meer ruzie over het nachtlampje
• Altijd een open boek, want het boek kan niet dichtvallen
• Altijd een grootletterboek bij de hand: kies zelf de grootte 

van het lettertype en de helderheid van de achtergrond voor 
een comfortabele leeservaring

• De bladwijzer altijd op de juiste plek: de app onthoudt voor 
jou op welke bladzijde je gekomen was

• Alle boeken even licht, neem een hele valies boeken mee 
zonder extra te betalen op het vliegtuig

• Nooit meer boete betalen
• Nooit meer reserveren, want alle e-boeken zijn altijd aan-

wezig!
• Meteen een nieuw boek kiezen als het vorige uit is
• Nooit meer met blozende wangen aan de balie, omdat je 

een boek kwijt bent, je een boek in het water hebt laten 
vallen, of omdat de hond in je boek gebeten heeft…

• Nooit meer vuile koffievlekken, vervelende ezelsoren of 
storende aantekeningen van een vorige lezer

Het is 3 voor 5 om  
met E-boeken te beginnen…

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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Zorg dat je erbij bent als we de e-boeken 
officieel verwelkomen in de collectie!
Koop je op 5 mei al meteen een 
e-boekenkaart, dan krijg je er een  
leuke attentie bij.

Op de  
5de dag van de 

5de maand in 2014
vanaf 3 voor 5 in  
de namiddag…

doen de E-boeken  
hun intrede  

in de bib.
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Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis
Inschrijvingen en inlichtingen schooljaar 2014-2015

Belangrijk: bij NIEUWE inschrijving SIS-kaart van het kind meebrengen a.u.b.  
(of trouwboekje, of geboorteattest). Dit geldt voor alle scholen.

Gewoon basisonderwijs
Voor de kinderen van het kleuter en lager onderwijs is de 
school dicht bij huis van het grootste  belang.  Samen met de 
kinderen uit de buurt te voet of met de fiets naar school gaan 
heeft enkel voordelen.
Een school is voor een wijk of een dorp ook een belangrijke 
ontmoetingsplaats. Het is de plaats waar ouders, leerlingen, 

grootouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. De school 
vormt een cruciale schakel in de samenlevingsopbouw.  

Naast ons eigen gemeentelijk onderwijs met de scholen in 
Heestert, St. Denijs, Kouter-Knokke-Te Winckele is de vrije keu-
ze gegarandeerd door het aanbod van het vrije net in Otegem, 
Moen, de Centrumschool, de Kappaert en de Kreupel, alsook 
het aanbod van het gemeenschapsonderwijs De Windroos.  

Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

GS Zwevegem
Knokke
Maria Bernardastraat  27A

Kleuter + Lager 
1-3

056/75 74 51

Gremeaux Ronny
(0478/28 91 76)
Vanhaverbeke 
Antoon
(0477/09 01 58)

Elk werkdag 9.30 u. -11.30 u.
vanaf 18 augustus

Kouter
H. Consciencestraat  28A

Kleuter + Lager 
1-3

056/28 54 50
Park
Kouterstraat  80A

Lager 4-6

Te Winckele
Schepen J. Vercruysse–
straat  38

Kleuter

GS Heestert
Vierkeerstraat 26
Gauwelstraat 22

Kleuter + Lager 056/64 56 41
Desmet Lieven 
(0478/28 91 73)

Elk werkdag 9.30 u. -11.30 u.
t.e.m. 6 juli
vanaf 20 augustus

GS St.-Denijs Dalestraat 40 – St.-Denijs Kleuter + Lager 056/45 57 72
Desmet Bart
(0498/17 77 51)

Elk werkdag 9.30 u. -11.30 u.
t.e.m. 6 juli
vanaf 20 augustus

Infomomenten

GS Zwevegem  
(Kouter-Knokke-Park-Te  Winckele)

Onthaalmoment (alle vestigingen) Zondag 31 augustus 2014 van 10.30 u. tot 12 u.

GS Heestert Infodag Donderdag 28 augustus 2014 van 17 u. tot 19 u.
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Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

Vrije  
Centrumschool 
Zwevegem

Toyeplein 8
Deerlijkstraat 36

Kleuter + Lager
056/75 53 76
056/75 52 81

Opsomer Bart
Van den Bossche 
Jan

elke werkdag 9 u. tot 12 u.
t.e.m. 4 juli
vanaf 18 augustus

VBS Kappaert-
Kreupel Zwe-
vegem

Sint-Jozefsstraat  11
Bellegemstraat  52 B 

Kleuter + Lager 
1-2

056/75 58 34 
056/75 50 55 

Roels Frank
(0474/20 96 24)

elke werkdag 9 u. tot 12 u.
t.e.m. 4 juli
vanaf 18 augustus

VBS Otegem
Zwevegemstraat 5
Zwevegemstraat 8

Kleuter + Lager 056/77 82 20
Decock Johan
(0472/706 769)

elke werkdag 9 u. tot 12 u.
t.e.m. 4 juli
vanaf 18 augustus

VBS Moen
Moenplaats 10
Moense Beekstraat 17

Kleuter + Lager
056/64 44 83
056/64 49 75 

Desplenter Hilde
(0472/715 837)

elke werkdag 9 u. tot 12 u.
t.e.m. 4 juli
vanaf 18 augustus

Infomomenten

Vrije Centrumschool Opendeur en schoolfeest
Peuteronthaal 
Kennismakingsavond 

zaterdag 17 mei van 13.30 u. tot 18 u.
vrijdag 20 juni om 13.30 u.
donderdag 28 augustus tussen 18 u. en 20 u.

VBS Kappaert-Kreupel Peuteronthaal (Kappaertschool)
Peuteronthaal (Kreupelschool)
Opendeur (beide vestigingen)

vrijdag 20 juni om 10.30 u. 
vrijdag 9 mei om 10.30 u.
zaterdag 30 augustus van 10.00 u. tot 12.00 u.

VBS Otegem Kleuteronthaal en instapavond 1° 
leerjaar

- Peuteronthaal voor de peuters die starten in september: vrij-
dag 20 juni om 10 u. 

- Donderdag 28 augustus 
*16 u. tot 17 u. alle peuters die in de loop van het jaar starten 
*17.30 u. tot 19.30 u. voor alle kleuters en kinderen van het 
eerste leerjaar.

VBS Moen Peuteronthaal vrijdag 20 juni om 13.30 u.

Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

BS De Windroos
Zwevegem H. Consciencestraat 1B Kleuter + Lager 056/75 85 51

Claeys Nancy
0478/49 00 34

elke werkdag 8 u. tot 13 u.
t.e.m. 4 juli
vanaf 18 augustus

Infomomenten

BS De Windroos Kennismakingsmoment – opendeur zaterdag 30 augustus 2014 tussen 10 u. tot 12 u.



Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

GS De Klim-op Toyeplein 9 - Zwevegem
Type 1 Lager
Type 3 
Kleuter+Lager

056/75 88 56
Dooms Frank
(0477/98 02 47)

Elk werkdag 9.30 u. - 11.30 u.
t.e.m. 4 juli
en vanaf 18 augustus

De Klim-op is een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs type 1 en type 3. 
• Type 1 is bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar voor wie het leren in het gewoon onderwijs te snel gaat.
• Type 3 is bedoeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar met ASS of ernstige gedrags- en emotionele problemen.
• GON-begeleiding voor kinderen met ASS in het gewoon onderwijs

Wanneer ouders voor hun kind het advies krijgen om over te stappen naar het buitengewoon onderwijs is dit voor hen vaak een 
moeilijk moment en de start van een zoektocht die heel wat vragen oproept en de nodige tijd vergt. Gedurende het schooljaar 
kunnen ouders hiervoor alle werkdagen (liefst na afspraak) bij ons terecht en organiseren wij jaarlijks een infomoment waarop 
wij onze werking voorstellen.

Infomomenten

GS De Klim-op GS De Klim-op Zondag 31 augustus 2014 van 10.30 u. tot 12 u.
Om 10.30 u: toelichting aanbod + werking

Secundair onderwijs
Voor het secundair onderwijs kan je nog 4 jaar terecht in Zwevegem, in het Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem.  Deze Leie-
landschool heeft een uitgebreid aanbod aan richtingen ASO, TSO en BSO.  Het biedt zowel voor de ouders als voor de leerlingen 
talrijke voordelen onderwijs te kunnen volgen in Zwevegem zelf.

Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

Sint-Niklaas 
Gemeente 
Zwevegem

Campus Oost
Stedestraat 39

1°/2° graad

ASO
Economie
Latijn
Wetenschappen

TSO
Industriële wetenschappen

Sociale en technische  
wetenschappen

Mechanische Technieken

BSO
Basismechanica
Hout
Verzorging-Voeding-

056/73 00 60

Vanneste Darline
Thomas Evelien
Labbe Tim

Alle inschrijvingen  
in campus WEST
Elke werkdag van 9 tot 12 
u. en van 14 tot 17 u. 
op zaterdag van 9 tot 12 u.

behalve tijdens het  
administratief verlof  
van vrijdag 11 juli t.e.m. 
zondag 17 augustus 2014

Campus West
Sint-Niklaasstraat 
22

Buitengewoon basisonderwijs
Sommige kinderen hebben echter nood aan extra zorg of heel specifieke begeleiding (o.a. kinderen met ASS) en voor een aantal 
kinderen gaat het gewoon onderwijs te snel.
Voor die kinderen hebben we binnen onze gemeente een school voor buitengewoon onderwijs die onderwijs op maat kan bieden 
en die de nodige expertise in huis heeft om kinderen met een bijkomende zorgvraag deskundig te begeleiden.
De Klim-op werkt in kleine groepen, volgens de mogelijkheden van elk kind, op het niveau en volgens het tempo van elk kind. 
Hier gaan opvoeden en onderwijzen hand in hand, met extra aandacht voor het versterken van de sociale en communicatieve 
vaardigheden, het welbevinden, het zelfvertrouwen en de werkhouding van de leerlingen. 



Infomomenten

Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem infoavond (campus West)
Expo (campus Oost)

Vrijdag 16 mei om 19 u. tot 21 u. (campus West)
Zondag 18 mei van 14 u. tot 17 u. (campus Oost)

Kunstacademie
school vestigingen aanbod contact Inschrijving vakantie

Kunstacademie 
Zwevegem

HOOFDZETEL:
Transfostraat 13,
8550 Zwevegem

Afdeling Beeldende 
Kunst: OC De Brug, 
Otegemstraat 238

Afdeling Muziek:  
Stedestraat 40 &  
OC De Brug,  
Otegemstraat 238

Afdeling Woord: 
Transfostraat 13 & 
Stedestraat 40

Ook aanbod in de 
deelgemeenten  
Heestert, Moen,  
Otegem en  
Sint-Denijs

Beeldende kunst, 
Muziek en Woord, 
vanaf 1ste leerjaar

056 71 69 76
info@kazwevegem.be

Secretariaat en directeur: 
Transfostraat 13

Openingsuren secretariaat 
t.e.m. 28 juni 2014:
Iedere werkdag van 13 u. 
tot 18.30 u., zaterdag van 
9 u. tot 12 u.

Openingsuren secretariaat 
op 26 en 27 augustus 
2014: van 16 u.  tot 18.30 
u.

Inschrijvingen voor huidige leerlingen 
en broertjes/zusjes:
11 juni 2014: 13 u. -19 u.
16 juni 2014: 15 u. -18.30 u.
17 juni 2014: 15 u. -18.30 u.

Inschrijvingen voor iedereen:
18 juni 2014: 13 u. -19 u.
19 juni 2014: 16 u. -19 u.
21 juni 2014: 9.30 u. -11.30 u.
25 juni 2014: 14 u. -18 u.
2 juli 2014: 9.30 u. -11.30 u.

Inschrijvingen in de deelgemeenten:
Sint-Denijs: 20 juni 2014: 15 -18 u.
Otegem: 23 juni 2014: 16.15 -18.15 u.
Heestert: 24 juni 2014: 16.15 -18.15 u.
Moen: 26 juni 2014: 16.15 u. -18 u.

Directie Heidi De Clercq

Volwassenen onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen aanbod contact Inschrijving vakantie

Centrum voor  
Volwassenenonderwijs 
Zwevegem

CVO ‘3 Hofsteden’
H. Consciencestraat 
1A

Fotografie, Informatica, 
Webontwikkelaar, Grafisch 
ontwerp, Koken, Bloem-
schikken, Kleurenconsulent, 
Schoonheidsverzorging, 
Mode

056/72 01 72
Ma t/m do :  
8.30 u. -20.30 u.

www.cvo3hofsteden.org

Via secretariaat  
Kortrijk: info via website
www.cvo3hofsteden.org

Infodag: donderdag 28 augustus 2014 
Aprilnummer: Open Lesweek 12-17 mei 2014

MEER INFO Voor meer gedetailleerde informatie kan u terecht op de
website www.zwevegem.be rubriek LEREN. Daar vindt u ook de 
rechtstreekse link naar de eigen website van de diverse scholen.

Onderwijs
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 23
onderwijs@zwevegem.be
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Geef eens  
een BonZ!

gemeentebestuur  |  Otegemstraat 100  |  8550 Zwevegem  |  Tel: 056 76 55 67  |  fax: 056 76 55 68  |  gemeentebestuur@zwevegem.be  |  www.zwevegem.be

miniguideline

logo positionering

plaatsen van het logo

Op een A4-blad, moet er minimum 20mm voorzien zijn tussen de 

linkerkant van het logo en de paginarand en tussen het hoogste 

punt van het logo en de paginarand.

20 mm

20
 m

m

15 mm

Max. 20 mm

Bibliotheek
Bekaertstraat 13  |  8550 Zwevegem
Tel: 056 76 59 00
zwevegem@bibliotheek.be
www.zwevegem.be/bibliotheek

20 -28 mm

bonz

€5
20140318_01bonz-final.indd   1 18/03/14   20:17

Van hot naar her!
De Kunstacademie in mei en juni.

Ijverig. Zo is de sfeer in mei en juni aan de Kunstacademie. 
Niet dat we anders op onze lauweren rusten maar die 
laatste maanden van het schooljaar zijn altijd net een tikje 
spannender.
Met hoofd en handen stomen onze beeldende kunstenaars hun 
ateliers klaar voor de eindejaarstentoonstelling. Leerkrachten 
woord crossen van hot naar her om toch dat laatste attribuut 
te pakken te krijgen dat hun scène helemaal áf maakt. En de 
muzikanten? Die tokkelen, blazen, strijken, zingen en luisteren 
lustig verder.
Wil u meegenieten van al deze ijver? Hou onze site in de 
gaten: www.kazwevegem.be! U vindt er de precieze data en 
aanvangsuren van de openbare examens muziek en woord. 
We hebben ook nog ’t Zomert op Transfo voor u in petto. 
Op zaterdag 24 mei vanaf 17u spelen verschillende groepen 
woord en muziek voor u op de Transfosite. Als u nog even 

kunstzinnig wil bezinnen 
over uw stem van de dag 
erna, dat kan bij ons. Op 13 
juni om 19u huldigen we onze 
laureaten én openen we feestelijk de 
eindejaarstentoonstelling.  
Dit alles in OC De Brug.
Wil u volgend jaar deel uit maken van de Kunstacademie? 
Inschrijven kan vanaf woensdag 11 juni voor huidige 
leerlingen (en broertjes/zusjes), voor nieuwe leerlingen vanaf 

woensdag 18 juni.

Onze  
open ateliers 

gemist? Kom naar de 
eindejaarstentoonstelling 

vanaf 13 juni!  
Beeldende Kunst,  
iets om in het oog  

te houden!

Inschrijven  
vanaf 11 juni voor  

de huidige leerlingen.  
Vanaf 18 juni voor  
nieuwe leerlingen.  

Meer info op  
www.kazwevegem.be.

Muziek en  
woord doet  

het in het openbaar! 
Examens, welteverstaan. 
Mentale steun, kaarsen  

en applaus gevraagd  
van 15 mei tot 7 juni  

in de Theaterzaal! 

Kunstacademie Zwevegem
Transfostraat 13
8550 Zwevegem
056 71 69 76
info@kazwevegem.be
www.kazwevegem.be

Dienst economie
Blokkestraat 29, bus 1, 8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 67, economie@zwevegem.be 
www.zwevegem.be/bonz

Onze Zwevegemse kadobonnen zitten in een nieuw 
kleedje. Geheel in Zwevegemse huisstijl gaan de  
Zwevegemse kadobonnen voortaan door het leven  
als Zwevegemse BonZ.

Los van het uitzicht is er verder niets gewijzigd  
aan het concept. Koop de BonZ in een waarde  
van 5 euro en gebruik ze als betaalmiddel in tal  
van Zwevegemse handelszaken.

Een geschenk nodig dat nooit het foute kan zijn?  
Schenk de BonZ!

Te verkrijgen aan het onthaal in het Gemeentepunt,  
Blokkestraat 29, Zwevegem.
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Hulp nodig bij het invullen van uw  
belastingen? Kom dan naar de zitdag  
van de FOD Financiën

Vzw Present@
Stefaan Lippens: 0477 598 663
info@presentattransfo.be 
www.facebook.com/presentattransfo

Tijdens deze zitdagen komen medewerkers van de belastingen 
je gratis helpen met het invullen van je aanslagbiljet. Je 
krijgt na het invullen van je belastingen ook een voorlopige 
afrekening mee naar huis. 

Wat moet u meebrengen?
• Je identiteitskaart (+pincode) en aangifteformulier;
• Loon- en inkomstenfiches, kadastraal inkomen van eigen-

dommen, attesten en/of   betalingsbewijzen van de aftrek-
bare bedragen zoals ondermeer van intresten en kapitaalaf-
lossingen van leningen, levensverzekeringpremies,…

• Pensioensparen, giften, dienstencheques, kinderopvangkos-
ten,....

• Gedetailleerde factuur, bewijs van betaling en attest van 
installateur n.a.v. energiebesparende investeringen, betaling 
intresten op groene lening;

• Andere attesten / bewijzen die je wenst in te brengen.

Wanneer vindt deze zitdag plaats?

Datum Tijdstip

Donderdag 5 juni   9 u. – 12 u. 13 u. – 16 u.

Donderdag 12 juni   9 u. – 12 u. 13 u. – 16 u.

Dinsdag 17 juni   9 u. – 12 u. 13 u. – 16 u.

Donderdag 19 juni   9 u. – 12 u. 13 u. – 16 u.

Alle zitdagen gaan door in het Gemeentepunt,  
Blokkestraat 29 te Zwevegem.
Deze zitdagen zijn voor iedere inwoner toegankelijk.  
Voor meer informatie over deze zitdag kan je terecht op  
het nummer 056 76 52 00, OCMW Zwevegem.
Voor meer informatie over deze zitdag kan je terecht op  
056 76 52 00 of sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be

Present@transfo²
Na de uiterst succesvolle editie van 
Present@transfo in 2011 (2000 
bezoekers) komt er een tweede editie 
in oktober 2014.

Op vrijdagavond 10 oktober openen 
we de handelsbeurs met een Vip-
avond. Zaterdag 11 en zondag 12 

oktober is de beurs toegankelijk van 
10 u. tot 18 u. voor het grote publiek. 
Een kans bij uitstek om in Zwevegem 
uw imago te versterken, u en uw zaak 
nog meer kenbaar te maken alsook 
uw collega’s handelaar beter te leren 
kennen.

Heeft u interesse tot deelname,  
stuur een mail naar  
info@presentattransfo.be of bel naar 
Stefaan Lippens (0477 598 663)

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



JUBILEA
briljanten (65)
11/02/1949  Lucien Vandeghinste - Dionyse Vangeersdaele (M)
27/02/1954  Camiel Coussement - Maria De Badts (Z)
01/07/1949  Christiaan Vandenbulcke - Margaretha Laverze (Z)
22/07/1949  Roger Decottignies - Rosa Halterman (S)
16/08/1949  Frans Coucke - Rogette Aelvoet (Z)
14/10/1949  Gabriel D’Haene - Simona Breda (O) 

diamanten (60)
25/01/1954  Gerard Sustronck - Cecilia Despriet (Z)
22/04/1954  Carlos Coopman - Thérèse Dubaere (Z)
23/04/1954  Firmin Meerschaert - Jacqueline Vervaeke (O)
30/04/1954  Romaan Laporte - Mariette Vandevelde (Z)
01/05/1954  Roger Vandenborre - Ivonne Deblauwe (S)
07/05/1954  Pascal Vyncke - Beatrice Vandenbroucke (Z)
07/05/1954  Roger Moreel - Cecile Verbeke (Z)
08/05/1954  Jules Vandenbogaerde - Andrea Dubus (S)
14/05/1954  Gilbert Loncke - Lutgarde Dehullu  (Z)
22/05/1954  Roger De Backer - Elza Decraene (Z)
01/06/1954  Joseph Cosaert - Alix Delobelle (H)
01/06/1954  Antoine Degezelle - Annita Cornette  (Z)
11/06/1954   Andréas Hillewaere - Francina Demeire (Z)
25/06/1954  Ferdinand Beert - Jeanette Vandenborre (S)
10/07/1954  Julien Foulon - Rogette Vercant (M)
16/07/1954  Frans Verschueren - Maria Bossuyt (Z)
23/07/1954  Leonard Geeraert - Nelly Trachet (Z)
07/08/1954  Noël Handekyn - Rachel Callens (Z)
07/08/1954  Roger Boone - Jacqueline Lievens (Z)
20/08/1954  Norbert Vandeburie - Sabine Coopman (Z)
21/08/1954  Roger Vandercruyssen - Lucienne Ottevaere (Z)
28/08/1954  Frans Vercoutere - Blanche Sobrie  (M)
17/09/1954  Raphael Deprez - Ivette Serrurier (Z)
24/09/1954  Victor Everaert - Marietta Vanmaercke (O)
15/10/1954  Paul Cosaert - Laurette Seynaeve (Z)
15/10/1954  Antoon Vandenbulcke - Maria Messiaen  (Z)
22/10/1954  Jan Deloof - Ghislaine Vandeginste (Z)
29/10/1954  Roger Eggermont - Bernadette Decock  (Z)
20/11/1954  Rogé Demuynck - Rhaissa Vandenbroucke (Z)
26/11/1954  Jacques Balcaen - Dionysia Balcaen (O)
04/12/1954  Frans Rosseeuw - Maria Clarysse (Z)
16/12/1954  Joannes Depraetere - Noella Vande Voorde (O)
21/12/1954  Jozef Messiaen - Maria Van Sande (Z)
28/12/1954  André Laperre - Marie-José Laperre (S)

gouden (50)
07/02/1964  Frans Demeyere - Jeannette Dooms (Z)
07/02/1964  Luc Caulier - Daniëlle Vuylsteke (Z)
08/02/1964  Antoine Hocedez - Astrid Putman (S)
27/03/1964  Florimond Naessens - Mariette Weedaege (Z)
02/04/1964  William Vandermarliere - Christiana Malysse  (Z)
03/04/1964  Maurits Deweirdt - Ivette Segaert  (Z)
03/04/1964  Daniel Demeulemeester - Ivette Pot (M)
03/04/1964  André Buyssens - Clara Matton (M)
17/04/1964  Willy De Baere - Rosanne Vandenborre  (Z)

17/04/1964  Hedwig Devos - Marcella Houttave (Z)
24/04/1964  Bernard Loncke - Hilda Hooghe (Z)
24/04/1964  Elias Kint - Gizelle Merlier (Z)
25/04/1964  Sylvain Defoor - Georgette Desmet (M)
25/04/1964  Willy Delobelle - Claudine Dierick (S)
27/04/1964  Jacques Bataille - Lutgarde Vanaerde (Z)
28/04/1964  Nazaire Vanhoutte - Marie Decock (Z)
29/04/1964  Pol Patoor - Annie Baert (H)
06/05/1964  Jean Verschuere - Sonia Vermeulen (M)
12/05/1964  Lionel Verfaille - Magdalena Soens (Z)
13/05/1964  Urbain Lievens - Mireille Decabooter (H)
15/05/1964  Gilbert Biesbrouck - Marleen Vandewalle (Z)
16/05/1964  Noël Mahieu - Esther Kints (S)
22/05/1964  Ghislain Van Biervliet - Jeannine Courtens  (Z)
23/05/1964  Eugène Verleyen - Marie Lagae (Z)
30/05/1964  Stefaan Breda - Wilfrieda Van De Wiele (Z)
30/05/1964  Gilbert Putman - Rosette Waelkens (M)
05/06/1964  Renaat Bernaert - Nicole De Brauwer (Z)
05/06/1964  Ghislain Steyt - Annie Verfaillie (Z)
18/06/1964  Marcel Libberecht - Simonne Vanexem (M)
18/06/1964  Marcel Vincke - Ginette Vermaut  (S)
19/06/1964  Lievin Devos - Monique Vanhoutteghem  (Z)
20/06/1964  Noël Vandendriessche - Bernice Secember (Z)
20/06/1964  Etienne Decoene - Francine Vanneste (Z)
27/06/1964  Walter Vriens - Jenny Vanneste (Z)
03/07/1964  Roger Rommens - Christiana Algoet (M)
03/07/1964  Georges Vancauwenberghe - Dorette Vander Steene (S)
09/07/1964  William Derveaux - Nicole Deprez (S)
10/07/1964  Floris Bouckhuyt - Rosa  Verstraete (Z)
10/07/1964  Joseph Defeyter - Mireille Platteau (H)
13/07/1964  André Minjauw - Marie-Thérèse Verbeke (Z)
17/07/1964  Stephaan Deslee - Elisabeth Debels (Z)
17/07/1964  Roeland Valcke - Jeanette Libbrecht (Z)
17/07/1964  Noël Van Assche - Maria Festjens (Z)
22/07/1964  Michiel Lavens - Isabella De Muynck (Z)
24/07/1964  Roger Vercant - Liane Vandercruyssen (O)
25/07/1964  Romain Cuvelier - Annie Ottevaere (M)
25/07/1964  Eric Ampe - Brigitta Tuttens (O)
30/07/1964  Norbert Laperre - Marie Dendauw (O)
31/07/1964  Frans Masure - Annita Kint (Z)
31/07/1964  Marcel Vandenbroucke - Marie-Magdalena Sagaert (Z)
31/07/1964  Erik Vanassche - Rosette Rigole (Z)
31/07/1964  Frans Vermeulen - Yvette Claeys (Z)
01/08/1964  Willy Thys - Ina L’abbé (Z)
01/08/1964  Jules Dewitte - Nadine Vantieghem (M)
01/08/1964  Claude Bossaert - Christine Windels (M)
21/08/1964  Robert Vander Steene - Christelle Vanruymbeke (Z)
22/08/1964  Romain Gorloo - Rose Piccavet (Z)
28/08/1964  Frans Vanhuysse - Maria Planckaert (Z)
28/08/1964  George Messiaen - Rozette Vandendriessche (O)
11/09/1964  Bernard Degroote - Erna Callens (Z)
11/09/1964  Georges De Brauwer -l Suzanna Brunee (Z)
11/09/1964  Germain Duquesne - Thérèse Beyaert (O)
18/09/1964  Luc Decaesteker - Dionise Vandamme (Z)
19/09/1964  Herman Verresen - Renée Hoornaert (M)
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
23/12/13 Lefebvre Vita, d.v. Bert en Boutens Tille (O)
24/01 Wouters Milan, z.v. Jelle en Van de Velde Lynn (M)
27/01 Loosveldt Suzan, d.v. Pieter en De Cuyper Leen (H)
29/01 Azzaougui Birrou Yasser, z.v. Abdelhafid 
 en Birrou Lahssini Saliha (Z)
29/01 Ohanis Lara, d.v. Marwan en Maruoke Ivon (Z)
04/02 Avet Aurelie, d.v. Stephen en Van Severen Charlotte (Z)
05/02 Goethals Julie, d.v. Wim en Lemaire Valérie (Z)
06/02 Feys Yelana, d.v. Rino en Voet Jovanka (H)
07/02 Slabbinck Anna, d.v. Pieter en Moreels Leen (H)
09/02 Van Hoey Milo, z.v. Joris en Vandevelde Eline (H)
12/02 Dewaele Niene en Ferre, d. en z.v. Krist  

en Naessens Kimmy (Z)
12/02 Coppens Elena, d.v. Rafaël en Waroquier Jorien (Z)
12/02 Verdonck Siebe, z.v. Stijn en Duquesne Annelore (Z)
14/02 Nuitten Lasse, z.v. Brecht en Huysentruyt Kim (O)
19/02 Hostyn Kyllian, z.v. Bjorn en Terryn Gloria (S)
21/02 Debode Noud, z.v. Frederik en Fleerakkers An (M)
21/02 Roelens Kyra, d.v. Sven en Vandenbogaerde Steffy (H)
23/02 Hillewaere Mauro, z.v. Gino en Vanhoutteghem Ine (Z)
24/02 Tomme Elise, d.v. Jeroen en Vandendriessche Bénédicte (Z)
25/02 Vervaeke Febe, d.v. David en Vuylsteke Annelies (Z)
28/02 Letienne Elyot, z.v. Maxime en Terryn Victoria (M)
04/03 Lameyze Shane, z.v. Christophe en Dülken Kimberly (H)
05/03 Vanoverschelde Marie, d.v. Birger en Deconinck Wendy (O)
07/03 Vandeburie Remi, z.v. Wim en Talpe Lieselot (M)
08/03 Vandeburie Juliette, d.v. Stephan  

en Van Wambeke Veronique (M)
09/03 Van houcke Maxim, z.v. Koen en Dierckx Melanie (Z)
11/03 Lietaer Ollie, z.v. Thomas en Ryckebosch Jolein (M)
12/03 Ranson Charles, z.v. Michael en Hosdez Evelyne (M)
17/03 Vanluchene Jeanne, d.v. Wouter en Boury Julie (H)
17/03 Bonte Lindert, z.v. Bjorn en Vermeersch Liesbeth (Z)
18/03 Daenens Nala, d.v. Tom en De Backer Eline (Z)
20/03 Vanhoutte Jules, z.v. Benoit en Busschaert Eline (S)
20/03 Delfosse Loïc, z.v. Bart en Vansteenkiste Céline (Z)
24/03 De Mey Iliano, z.v. Henderique en Mahieu Angelique (Z)
26/03 Van den Berghe Léna, d.v. Jocelyn en Desbiens Hélène (S)

HUWELIJKEN
De Fraeye Bart (31j.), (M) en Verrue Ann (29j.), (M)
Vandenberghe Brecht (28j.), (H), en Vandenameele Anne-
lies (24j.),  (H)

Kesteloot Nick (47j.), (Z) en Huysentruyt Eveline (33j.), (Z)
Decruyenaere Dirk (57j.), (M) en Waelkens Sonia (57j.), (M)
Deltour Sam (31j.), (Z) en Vanhoutte Liesbet (29j.), (Z)
Devenyns Stijn (26j.), (Z) en Dehem Annelies (27j.), (Z)
Yousfi Bassem (25j.), (Tunesië) en Vanden Neuvel Sonja (54j.), (Z)
Debondt Pascal (46j.), (Z) en Dichiara Provvidenza (54j.), (Z)
Callens Tim (26j.), (Z) en De Cock Michèle (24j.), (Z)
Bohez Stephan (43j.), (Z) en Soenen Klaartje (32j.), (Z)
Meurisse Luc (46j.), (S) en Claerhout Jill (44j.), (S)

OVERLIJDENS
31/01 Hoogkamer Gerarda (82j.), wed. De Meye Bernard (Z)
31/01 Vandewalle Roger (91j.), wed. Loncke Denise (Z)
01/02 Vandenbulcke Armand (87j.), wed. Clairhout Julienne (H)
01/02 Despriet Denise (90j.), wed. Verstraete Karel (Z)
02/02 Balcaen Roger (86j.), echtg. Vandecasteele Lucienne (Z)
03/02 Verhaeghe André (87j.), wed. Janssens Godelieva (H)
05/02 Devos Werner (74j.), echtg. Verbaeys Jenny (Z)
05/02 Declercq Johan (66j.), echtg. Orroi Christine (O)
07/02 Van Lerberghe Daniel (65j.), echtg. Detollenaere Jeanine (S)
09/02 Gousseau Gabriel (93j.), echtg. Byttebier Maria (Z)
10/02 Vandenbogaerde Martine (52j.), echtg. Vanoverbeke Rino (H)
11/02 Matton Roger (85j.), ongehuwd (M)
13/02 Ovaere Mariette (77j.), echtg. Messiaen Emile (Z)
15/02 Van Walleghem Antoinette (87j.), wed. Algoet Etienne (H)
16/02 Delombaerde Annais (87j.), wed. Ysenbaert Marcel (Z)
16/02 Byttebier Paula (84j.), wed. Desmet Armand (H)
20/02 Delobelle Maria (78j.), echtg. Baert Armand (O)
20/02 Declercq Etienne (75j.), echtg. Sabbe Ghisella (Z)
22/02 Allegaert Frans (75j.), echtg. Rijckaert Marie-Thérèse (Z)
23/02 Baert Hervé (83j.), ongehuwd (Z)
23/02 Vandenbogaerde Rose (66j.), echtg. Opsomer Ivan (Z)
27/02 Cottenier Jeanne (90j.), echtg. Vanden Broeck Alphonse (M)
02/03 Desmet Gerarda (79j.), echtg. Vergucht Roger (H)
02/03 Verrue Martine (57j.), echtg. Lazou Jan (Z)
05/03 Messiaen Maria-Louisa (93j.), wed. Dubus René (S)
08/03 Seynaeve Josette (90j.), wed. Dubus Jacques (S)
09/03 Declercq Elisabeth (95j.), ongehuwd (S)
10/03 Nottebaert Christine (71j.), (Z)
10/03 Preneel Laurette (77j.), wed. Balcaen Laurent (Z)
13/03 Lateur Bert (52j.), (Z)
15/03 Croes Dion (71j.), echtg. De Rijcke Lea (O)
17/03 Libbrecht Aimé (68j.), ongehuwd (M)
17/03 Libbrecht Jacqueline (81j.), wed. Nijs Roger (H)
18/03 Verhamme Willy (72j.), echtg. Rosseel Christiana (Z)
21/03 Caby Marie Antoinette (90j.), wed. Sobrie Marcel (Z)
29/03 Matton Nicole (75j.), echtg. Aelgoet Eric (M)
29/03 Maes Etienne (79j.), echtg. Dequesne Simonne (Z)
01/04 Vandermeersch Margaretha (93j.), wed. Speleers Gerard (Z)
01/04 Desmet Walter (84j.), echtg. Van Wambeke Anna (Z)
03/04 Libbrecht Omer (86j.), echtg. De Rycke Mariette (Z)
04/04 Deslé Lucien (84j.), echtg. Deschuymer Rosette (M)
06/04 Crepel Laura (88j.), wed. Raepsaet Lucien (M)

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

19/09/1964  Paul Deloore - Arlette Fasseur (M)
25/09/1964  Frans De Moor - Francine Decraene (Z)
03/10/1964  Palmer Cottenie - Jacqueline Blomme (M)
03/10/1964  Lucien Verlinden - Nelly Desmet (S)
24/10/1964  Michel Kindt - Julia Dendievel  (S)
26/11/1964  Lucas Van Tieghem - Georgette De Bosschere (S)
27/11/1964  Dion Vantieghem - Nicole Dooms (O)
11/12/1964  Henri Coucke - Monique Van Hessche (Z)
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een zwerm van activiteiten in Zwevegem tijdens de zomermaanden juni - juli - augustus - september

za 31/05 - zo 1/06 Ommegang Otegem
zo 1/06 Triatlon happening No Limit Team, inschrijven OC De Kappaert Zwevegem
zo 1/06 Oldtimertreffen part IV centrum Otegem, org. ACV Otegem
zo 8/06 Sinksenfietsrally, start café Oud Gemeentehuis Moen, org. Sportvrienden Moen
ma 16/06 Bloemrijke avondwandeling, vertrek aan kerk Knokke, org. Vormingplus
za 14 - zo 15/06 Rommelmarkt en bouwweekend met “Lego”stenen in OC Ter Streye Sint-Denijs, org. KWB Sint-Denijs
za 14 - zo 15/06 Ommegang Sint-Denijs
za 21/06 Moen Feest met Christoff, Sam Gooris, Danny Fabry,… in zaal TAP Moen
za 21/06 3de Steenbakkers MTB zomertoertocht, start sportterreinen Moen, org. Steenbakkers
za 21 - zo 22/06 Ommegang Moen
za 21 - zo 22/06 Fietstocht De 3 provincies, start voetbalkantine Heestert, org. De Waterhoekvrienden Heestert
zo 22/06 Paardenwijding met wandeling in centrum Moen
zo 29/06 Moense Kinderfeeste in centrum Moen
zo 29/06 Transfo outdoor, site Transfo Zwevegem
di 1/07 Kleinkunstcollectief “Zwevegem zingt”, org. Davidsfonds Zwevegem
vrij 4 - zo 6/07 Tentoonstelling foyer Theatercentrum, org. Willemsfonds
za 5/07 Muziek, zang, dans in het gemeentepark Zwevegem
za 5 - zo 6/07 Ommegang Zwevegem
zo 6/07 Open Tuinen: bezoek aan 6 types private tuinen
zo 6/07 4de Kinderkankerfonds Velo Classic, start gemeenteschool Sint-Denijs, org. Samen Sterk tegen Kanker
zo 6/07 Hoevefeesten Sint-Denijs
zo 6/07 Braderie en rommelmarkt in het centrum van Zwevegem
zo 6/07 13de Mountainbike Kluisberg Krieretocht, start voetbalkantine Otegem, org. krierecrossers Otegem
di 8/07 Voordracht “Met de groeten van Uilenspiegel” door Jacques Lesage in zaal Sint-Paulus Zwevegem, org. 

Rodenbachfonds Zwevegem
zo 13/07 2de wielertoeristentocht La Flamme Rouge, start OC De Kappaert Zwevegem, org. Flamme Rouge en 

Dauwtrappers

ma 21/07 Omloop Ponderosa voor wielertoeristen, start café 5 linden Otegem, org. wielerclub Ponderosa Otegem

do 14 - vrij 15/08 Internationaal streekbierenfestival, Th. Toyeplein Zwevegem

vrij 15/08 Ommegang Heestert

za 23/08 Festival Rock-n-roll Rebel, Transfo Zwevegem

zo 31/08 Wandelen dwars door groot Zwevegem, start aan TAP Moen

za 6 - zo 7/09 Hoevefeesten KLJ Heestert

za 6 - zo 7/09 Kermis Otegem

zo 7/09 2de Zwevegemse VTT, start voetbalterrein Bekaert Blokkestraat, org. Krierecrossers Otegem

vr 12 - ma 15/09 Tentoonstelling “100 jaar Groote Oorlog” in foyer Theatercentrum, org. Willemsfonds

za 13 - zo 14/09 Internationale kanoregatta kanaal Bossuit-Kortrijk

za 13 - zo 14/09 Kermis Zwevegem

za 13 - zo 14/09 Kermis Moen

za 13 t.e.m. 29/09 Tentoonstelling Kunstzomer, Transfo Zwevegem

zo 14/09 Internationaal straattheaterfestival centrum Moen

zo 14/09 Open Monumentendag omgeving oud stationsgebouw Otegemstraat Zwevegem + tentoonstelling 
Kunstacademie “Kunst boven water”

ma 15/09 Wielerwedstrijd voor beroepsrenners Marcel Kint

za 20 - zo 21/09 Kermis Sint-Denijs

za 27/09 Wandeltocht, start OC Sint-Paulus Zwevegem, org. wandelclub Kappaert

Van 21/06 tot en met 14/09: ieder weekend café “De Speedboot” aan het kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van Transfo.  
Open op zaterdag van 14 u. tot 19 u. en op zondag van 14 u. tot 18 u.

Deze lijst is niet beperkend, voor meer “Zomerse Zwevegemse activiteiten”: www.zwevegem.be/evenementen 

Zwevegem Zomert



tot 25.05

Â expo
Stephan Balkenhol
In deze 11de one-man show presenteert 
de Duitse beeldhouwer Stephan Balkenhol 
een tentoonstelling met allemaal nieuwe 
werken.
Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 6a, 
Otegem 
Wanneer: nog tot 25.05 
Organisatie: Deweer Gallery Otegem 
Info & reservatie: www.deweergallery.com 

tot 20.05

Â expo
Benjamin Moravec - Le royaume 
Part V (les orphelins volontaires)
De derde tentoonstelling van deze Franse 
kunstenaar bij Deweer Gallery is samen-
gesteld met nieuwe schilderijen en kan 
beschouwd worden als een vervolg op de 
tentoonstelling “Les Jeux de l’Effroi - Le 
Royaume Part IV” die Benjamin Moravec 
vorig jaar presenteerde in Ikob (Museum 
für Zeitgenössische Kunst) te Eupen.
Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 6a, 
Otegem
Wanneer: tot 25.05
Organisatie: Deweer Gallery Otegem
Info & reservatie: www.deweergallery.com 

di 29.04

Â voordracht
Dokter An Vercoutere vertelt over 
haar project in Guinee
Dr. An Vercoutere kwam in het kader van 
haar studies geneeskunde in 2005 in con-
tact met de Guineese ngo Felica. De inzet 
voor het lot van jonge (tiener)moeders, 
weeskinderen, andere kwetsbare kinde-
ren en hiv- en aidsfamilies, raakten haar 
diep. Ze zette zich dan ook graag in om 
in Guinee en vanuit België de ngo zoveel 
mogelijk te ondersteunen.
Waar: conferentiezaal sportpunt 1, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 2 euro (steun aan haar project)
Organisatie: Culturele Centrale Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 25  

woe 30.04

Â podium

4 Zusters
4 zusters is een theatertekst voor evenveel 
vrouwenstemmen. Elk van de vier zussen 
- geen heldinnen of slachtoffers, maar 
producten van de welvaartmaatschappij - 
heeft haar verhaal, waarin haar zus(sen) 
en anderen een rol spelen. De verhalen 
staan in een omgekeerde chronologie, 
die de zussen doet verjongen... 4 zusters 
vertelt geen familiegeschiedenis op de 
klassieke wijze maar via snapshots uit 
het leven van vier hedendaagse vrouwen. 
Regie: Stefan Vancraeynest.
Waar: gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro, voordeeltarief voor leden 
Opendoek, 65-plussers en studenten: 8 
euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be 

woe 30.04

Â voordracht
Nieuwe media
De nieuwe media: Facebook, Twitter, 
Smartphone, Apps....
Waar: Zaal De Wieke openbare bibliotheek, 
Bekaertstraat 13, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-
leden
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 41 58,  
piet@alisol.biz 

do 01.05

Â evenement
SP.A Zwevegem organiseert 8ste 
grote conservenkaarting
Met grandioze tombola: 1ste, 2de, 3de 
en 4de prijs hebben gezamenlijke waarde 
van 250 euro aangevuld met vele andere 
waardevolle prijzen. Gratis koffie-uurtje 
met versnaperingen van 14 u. tot 15 u. 
Iedereen welkom.
Waar: foyer Theatercentrum, Otegemstraat 
18A, Zwevegem
Wanneer: vanaf 14 u.
Prijs: inleg 1,25 euro
Organisatie: SP.A Zwevegem

vrij 02.05

Â podium
4 Zusters
zie woe 30.04

vrij 02.05 t.e.m. zo 04.05

Â evenement
Meifeesten Kappaert
Vrijdag 2 mei om 14.30 u.: Seniorenfeest 
Maxi Ambiance Show. 18 u. tot 22 u.: 13e 
braderie-avond en rommelmarkt. Vanaf 
19. u.: Rock Kappaert met optredens van 
“Paivy” (19.30 u.), “Forward” (20.15 u.), 
“Loose License” (21.30 u.), “Basement Crit-
ters” (23 u.) en “Back to Back” (0.30 u.).

Zaterdag 3 mei om 9 u.: 23ste interclub 
vinkenzettting. 15 u. tot 21 u.: kermissfeer 
in Kafee Kappaert. 15 u.: 39ste Kappaert-
prijs wielerwedstrijd voor junioren BWB. 
Om 21 u.: travestieshow “Les Folles De 
Gand” met balerina’s., 22 u.: optreden 
charmezanger “Yves Segers”, 23.15 u.: 
optreden stemmenimitator, 00.00 u.: tra-
vestieshow “Les Folles De Gand”.

Zondag 4 mei om 10.30 u.: aperitiefcon-
cert, 11 u.: huldiging huwelijksjubilarissen, 
50-jarigen en verdienstelijke personen van 
de Kappaert, 13 u.: 30ste feestelijk Kap-
paertmenu, 15 u. tot 17  u.: kermissfeer in 

mei - juli

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

C 0  M 100  Y 80  K 0
C 0  M 0  Y 0  K 70
C 0  M 0  Y 0  K 40

zaterdag 4 oktober 

Feest 40-jarigen
Ben je geboren in 1974 en woon 
je in Zwevegem of woon je ergens 
anders? Of zat je in 1974 in het 
6de leerjaar in Zwevegem?
We geven samen een feest op 
zaterdag 4 oktober 2014 voor jou 
en je partner.

Wil je inschrijven of wil je meer 
info? Contacteer ons via:  
40zwevegem@gmail.com of Face-
book: Zwevegem 1974 - 2014

zondag 7 september (12 u.)

Feest 60-jarigen
Mogen wij aan alle leeftijdsge-
noten vragen om elkaar op de 
hoogte te brengen. 
Wij vieren feest in het Balladehof!

Interesse? Mailen naar:  
vanhouckemartine@hotmail.com 
of tel. 0479 74 23 14
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Kafee Kappaert, 15.30 u. tot 17 u.: zang 
en imitatie, 17 u. tot 18 u.: “Sterren op de 
dansvloer” door dansgroep “Dursin”, 18 u. 
tot 19 u.: kermissfeer in Kafee Kappaert, 
19 u. tot 22 u.: optreden orkest “Low Bud-
get coverband”, 22 u. tot 23 u.: taptoe.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Organisatie: Feestcomité Kappaert 
Info & reservatie: gerard.amelynck@
skynet.be

vrij 02.05

Â voordracht    
Voorleesuurtje voor  
kleuters in de bib
Ben je ouder of grootouder van een kleu-
ter? Is je kleuter dol op verhaaltjes? Dan 
is er goed nieuws, want elke eerste vrijdag 
van de maand kunnen kleuters in de Let-
terdief naar een voorleesuurtje komen. In 
mei is het thema “Sprookjes”. Blijf zeker 
naar de voorleesuurtjes komen, en verza-
mel stempels op je letterkaart!
Waar: openbare Bibliotheek, Bekaertstraat 
13, Zwevegem
Wanneer: om 15.45 u.
Organisatie: gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek  

za 03.05

Â sport
MRCZ Clubkampioenschappen 
2014
Onze clubwedstrijden worden verreden 
in clubverband. Enkel leden van de club 
kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 
Hierdoor is het mogelijk voor de jongere 
piloten om wedstrijdervaring op te doen.
Waar: OC De Brug, Otegemstraat  238, 
Zwevegem
Wanneer: van 13.30 u. tot 18.30 u.
Organisatie: Miniatuur Racing Club 
Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be,  
http://www.mrcz.be 

ma 05.05

Â evenement   
Het is 3 voor 5 om met e-boeken te begin-
nen: startevenement e-boeken in de bib 
van Zwevegem

Op de 5de dag van de 5de maand van 
het jaar 2014 vanaf 3 voor 5... doen de 
e-boeken hun intrede in de bib. Zorg dat 

je erbij bent als we de e-boeken officieel 
verwelkomen in de collectie!  Koop je op 
5 mei al meteen een e-boekenkaart, dan 
krijg je er een leuke attentie bij.
Waar: openbare bibliotheek, Bekaertstraat 
13, Zwevegem
Wanneer: van 16.57 u. tot 19 u.
Organisatie: gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek  

woe 07.05

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

za 10.05

Â sport
Minivoetbaltornooi - 36ste Beker 
Baron Bekaert
Minivoetbaltornooi voor 16 ploegen. 500 
euro prijzengeld: 150 - 80 - 50 voor top 3! 
Winnaar: Beker Baron Bekaert. Fairplay: 
Beker Eddy Demeyere.
Waar: voetbalterrein Zwevegem Sport, 
Bekaertstraat 4
Wanneer: om 09 u.
Prijs: 50 euro inschrijvingsgeld per ploeg
Organisatie: Studax Zwevegem Sport
Info & reservatie: bart.schooreel@scarlet.
be, www.studaxzwevegem.be/images/
tornooi.pdf  

za 10.05

Â muziek
Vrij podium Scouts & Gidsen
Openluchtoptredens op terrein van de 
Scouts.
Waar: Terrein Scouts, Kleine Winkelstraat, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 14.30 u.
Prijs: 4 euro VVK, 6 euro aan de deur
Organisatie: Scouts Gidsen Jacob van 
Artevelde Zwevegem

Info & reservatie: https://
www.facebook.com/pages/Vrij-
Podium/349187448448561?ref=hl  

zo 11.05

Â sport
Endurance karting wedstrijd in 
Otegem
8 u. endurance karting wedstrijd in de 
straten van Otegem op een volledig afge-
sloten parcours. Iedereen kan deelnemen 
vanaf 14 jaar. Toegang voor de toeschou-
wers is gratis.
Waar: omgeving Heestertstraat Otegem
Wanneer: vanaf 8 u., start race om 11 u.
Organisatie: vzw Greenbuilders race team
Info & inschrijving: greenbuildersracing@
gmail.com

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

C 0  M 100  Y 80  K 0
C 0  M 0  Y 0  K 70
C 0  M 0  Y 0  K 40

Moederdag 
11 mei 2014
Het zwembad Sportpunt Zweve-
gem plaatst de mama’s in de kijker 
op moederdag.

Op zondagvoormiddag 11 mei 
krijgen de zwemmende mama’s na 
hun zwembeurt een fijne attentie.

Meteen dé beste start voor die 
speciale dagen !!!
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Op maandag 5 mei om 3 minuten 
voor 5 lenen we in de bib het eerste e-
boek uit. We doen dat op een officiële 
en dus ook feestelijke manier. Zorg dat 
je erbij bent!

Wil je zelf ook eens proeven van di-
gitaal lezen, schaf je dan meteen een 

e-boekenkaart aan. Al wie op  
5 mei een e-boekenkaart koopt, krijgt 
er een leuke attentie bij. Met een  
e-boekenkaart kan je 3 e-boeken voor 
5 euro lezen: 3 voor 5 is dus het motto 
van dit feestelijk startevenement!

startevenement e-boeken in de bib 

Het is 3 voor 5 om met  
E-boeken te beginnen 



12.05 - 17.05

Â uitstap
Open lesweek
Denk je erover om een van onze cursus-
sen te volgen, maar weet je nog niet zeker 
of het wel je ding is? Kom dan eens een 
kijkje nemen tijdens onze “Open lesweek” 
Alle lessen staan die week gratis open voor 
publiek zodat je kan proeven van onze 
verschillende opleidingen. Een overzicht 
van alle open lessen vind je binnenkort op 
onze website.
Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: van 12.05 tot 17.05
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.org 

woe 14.05

Â sport    
Lentebeker Atletiek 2014
Atletiekdisciplines voor de Zwevegemse la-
gere schoolkinderen op recreatief niveau…
Waar: Atletiekpiste Sportpunt 3, 
Bekaertstraat 4b, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 16 u.
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sportpunt@zwevegem.be, www.
zwevegem.be/sport  

do 15.05

Â voordracht
Proper en puur
Ilse Landuyt vertelt een vrolijke geschie-
denis over de persoonlijke hygiëne door 
de eeuwen heen. Een hilarisch verhaal 
over properheid van bij de Grieken tot nu 
maar ook tragische details van wat er in 
de badkamer soms mis kan lopen. Met 
beeldmateriaal en anekdotes vertelt Ilse 
over de geschiedenis zoals u het op school 
nooit hebt horen vertellen.
Waar: Parochiaal Centrum, Otegemstraat  
18B, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 4 euro voor leden, 6 euro voor niet-
leden
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie: piet@alisol.biz 

vrij 16.05

Â muziek
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In Sint-Paulus kun je maandelijks deelne-

men aan een samenspel sessie. Is of was 
muziek uw passie en heb je een basisken-
nis van een eigen muziekinstrument dan 
ben je van harte uitgenodigd om samen 
met ons muziek te spelen.
Waar: Zaal Sint-Paulus, Italielaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

di 20.05

Â evenement
Derde Dinsdag Senioren
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 
leeftijden. Bent u nieuwsgierig, aarzel dan 

zeker niet om eens een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is er van harte welkom. 
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: “Prijskampkaarting clubkampioen” 
bedraagt 1 euro, alle andere activiteiten 
zijn gratis
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04 

woe 21.05

Â evenement
Kaarting en teerlingbak
Maandelijks is er een interessante voor-
dracht of activiteit gevolgd door kaart-
namiddag en teerlingbak, daarna gratis 
koffie, boterkoeken en pistolets. Leden en 

Op deze avond staan we stil bij het begrip  
weerbaarheid. Wat is dat precies? Hoe ontwikkelt  
zich dat en hoe kunnen we de weerbaarheid  
van onze kinderen ondersteunen

Spreker: Hilde Leonard
Waar: Parochiezaal Otegem
Prijs: 2 euro (incl. 1 drankje)
Organisatie: Oudercomité vrije basisschool Otegem

Infoavond: dinsdag 20 mei om 19.30 u.

‘Durf jij nee te zeggen?’
Over weerbaarheid bij kinderen
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Ge zijt van Otegem  
aje langskomt voor een 
aperitiefke, een hapke een 
drankske. Iedereen wel-
kom den 25ste mei in OC 
De Spoele vanaf 10 u.

Halfweg mei vindt naar jaarlijkse 
traditie het feestweekend plaats 
van het Sint-Niklaasinstituut 
Gemeente Zwevegem. 

Vrijdag 16 mei: infoavond vestiging 
West. Rondleiding vanaf 19u. met 
de nodige info omtrent de school en 
de te volgen studierichtingen. Vanaf 
20u.start  “So you think you can 
QUIZ”. Afspraak in de St. Pauluszaal 
in Zwevegem. 

Zaterdag 17 mei om 20u.30: 
stand-up comedy met een try-out 
van IGOR, Jan-Bart De Meuelenaere & 
MC Benedetto Schillaci! Plaatsen zijn 
beperkt. 9 euro VVK - 10 euro ADD. 

Zondag 18 mei: gegidste 
natuurwandeling om 10u. 
Verzamelen op de parkeerterreinen 
van de vestiging Oost. ’s Middags 
kan je er frietjes met stoofvlees 
of kaaskroketten verkrijgen. Na de 
maaltijd gaat de expo “Talent voor 
Techniek” van start. Je ziet er onze 
school in volle werking. De leerlingen 

techniek, mechanica, hout, verzorging-
voeding en industriële wetenschappen 
ontvangen je met open armen.

Inschrijven voor één of meer 
van deze activiteiten doe je via 
onze website www.sngz.be. Alle 
nodige info vind je eveneens op de 
Facebookpagina “feestweekend sngz”. 
Tot dan!

Feestweekend SNGZ
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niet leden steeds welkom
Waar: ‘t Boldershof, Harelbeekstraat 25, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19

vrij 23.05

Â evenement
Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde spelavond 
voor jong en oud in een gemoedelijke 
sfeer. Er staan een honderdtal spellen ter 
beschikking van bezoekers, waaronder 
vooral minder bekende, maar daarom niet 
minder gezellige gezelschapsspelen zoals 
Kolonisten van Catan, Carcassonne, Stenen 
Tijdperk,... Regelmatig zorgen we voor en-
kele nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg 
is voorzien door de organisatoren.
Waar: zaal De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro, 
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, www.deanderespellenbende.be

za 24.05

Â uitgaan
Eerste bierdegustatie van de Cul-
turele Centrale
Verborgen bierpareltjes uit West-Vlaan-
deren. Op 24 mei brengt de Culturele 
Centrale haar eerste bierdegustatie. België 
is een bierland, met meer dan 750 bieren 
en meer dan 70 biologische bieren...
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 12 euro, niet leden CC +2 euro
Organisatie: Culturele Centrale Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 90 02, 056 75 60 
25, 056 32 01 72, vanhessche@msn.com  

di 27.05

Â voordracht  
Luchtkwaliteit in Vlaanderen

De huidige toestand van de luchtkwaliteit 
in Vlaanderen zal worden toegelicht, als-
ook het Vlaams beleid terzake. Ook de rol 
van het lokaal (gemeentelijk) beleid wordt 
nader toegelicht. Sprekers: E. Roekens 
(VMM) en L. Wackenier (LNE). Iedereen 
welkom.
Waar: Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Minaraad Zwevegem
Info & reservatie: www.zwevegem.be 

woe 28.05

Â cursus
Indiase vegetarische keuken
De Indiase vegetarische keuken is gezond 
en erg lekker. In deze basisworkshop leer 
je de bijzondere vegetarische gerechten uit 
de Indiase keuken kennen. We maken sa-
men gerechten zoals chapati, chutneys, dal 
(linzengerecht), masala kruidenmix en een 
curry. Na het koken, smullen we samen 
van wat we gemaakt hebben.
Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: om 18.30 u.
Prijs: 15 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: www.cvokortrijk.be/
workshops/index.php  

za 31.05

Â sport
MRCZ Clubkampioenschappen 
2014
Onze clubwedstrijden worden verreden 
in clubverband. Enkel leden van de club 
kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 

Hierdoor is het mogelijk voor de jongere 
piloten om wedstrijdervaring op te doen.
Waar: OC De Brug, Otegemstraat  238, 
Zwevegem
Wanneer: van 13.30 u. tot 18.30 u.
Organisatie: Miniatuur Racing Club 
Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be,  
http://www.mrcz.be  

za 31.05

Â evenement
Reuze berenworp
Vanaf 13.30 u.: reuze spelen op het 
kerkplein, springkasteel, gratis grime voor 
de kinderen, kleurwedstrijd, open ter-
ras, gezellig samenzijn. Om 18 u.: reuze 
berenworp vanuit de kerktoren. Voor alle 
kinderen tot 12 jaar een beertje en een 
ijsje. Om 19.15 u.: prijsuitreiking kleur-
wedstrijd - iedereen prijs!
Waar: Zaal Ter Kleite, Otegemplaats, 
Otegem
Wanneer: za 31.05 van 13.30 tot 19.15 u.
Organisatie: ACV Otegem
Info & reservatie: 056 77 84 29
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Vaderdag 
8 juni 2014
Zondagvoormiddag 8 juni komen 
de zwemmende papa’s aan de 
beurt. Papa’s krijgen dan na hun 
zwembeurt een leuke verrassing.

Meteen dé beste start voor die 
speciale dagen !!!

Leielandscholen Campus Sint-Niklaas 
en Vrije Centrumschool Zwevegem

De ontbijtpakketten worden thuis 
geleverd op zondag 8 juni, tussen 7 u. 
en 9 u. Uiterlijk tegen vrijdag 30 mei 
2014 inschrijven.
Bestellen kan via vaderdagontbijt2014@
gmail.com, voor 30 mei 2014.  
Als u geen pakket ontvangen hebt,  
kan u die dag tot 9.30 u. bellen op: 
0498 10 94 99

Vaderontbijt actie Ouderraden
zondag 8 juni 2014
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Burensportdienst organiseert in samenwerking met de provincie Werst-Vlaande-
ren een avontuurlijke sportdag in team.
Deze dag vindt plaats op zaterdag 14 juni 2014 in de Gavers.
Elk team bestaat uit 3 personen. De proeven duren max. 10 minuten. Er wordt 
een apart klassement opgemaakt voor dames en heren in 2 categorieën
Categorie 1: gemiddelde leeftijd onder de 40 jaar
Categorie 2: gemiddelde leeftijd boven de 40 jaar.

Hou je van een nieuwe uitdaging, kicks en avontuur.  Hou alvast deze datum vrij 
en stel je ploeg samen!

Wens je verdere inlichtingen neem contact op met de sportdienst 
sport@zwevegem.be – 056 76 58 00

The Challenge
terug van weggeweest….

zo 01.06

Â evenement
ACV oldtimertreffen part IV
Vanaf 11u: gezellig samenzijn in de koffie-
bar met terras. 1 tombolalot per consump-
tie. Doorlopend oldtimertreffen met rondrit 
voor alle wagens pré 90. Het treffen vindt 
plaats op het kerkplein met gratis goo-
diebag en één consummatie. Individuele 
rondrit vanaf 13 u. tot 19 u. 5 euro per 
wagen en iedereen krijgt een roadboek, 
rallyplaat en verrassing. Om 21 u. trekking 
van de gratis tombola.
Waar: Zaal Ter Kleite en kerkplein, 
Otegemplaats, Otegem 
Wanneer: van 11 u. tot 21 u.
Organisatie: ACV Otegem
Info & reservatie: 0475 46 88 89,  
dieter.van.herpe@telenet.be   

woe 04.06

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

vrij 06.06

Â voordracht    
Voorleesuurtje voor kleuters in de bib

Ben je ouder of grootouder van een kleu-
ter? Is je kleuter dol op verhaaltjes? Dan 
is er goed nieuws, want elke eerste vrijdag 
van de maand kunnen kleuters in de Let-
terdief naar een voorleesuurtje komen. In 
juni is het thema “Zeerovers”. Blijf zeker 
naar de voorleesuurtjes komen, en verza-
mel stempels op je letterkaart!
Waar: openbare bibliotheek, Bekaertstraat 
13, Zwevegem
Wanneer: van 15.45 u. tot 16.30 u.
Organisatie: Gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek

za 14.06 en zo 15.06

Â evenement
Bouwweekend met LEGO stenen
Laat je fantasie de vrije loop en bouw 
met de LEGO-stenen een mooie en leuke 
creatie.

Waar: OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 6, 
Sint-Denijs
Wanneer: za van 13 u. tot 18 u., zo van 10 
u. tot 18 u.
Organisatie: KWB Sint-Denijs
Info & reservatie: info@kwbsintdenijs.be, 
www.kwbsintdenijs.be

za 14.06 en zo 15.06

Â uitstap
Ommegang Rommelmarkt
Nog spullen liggen waar je graag van af 
wil? Zo goed als alles kan te koop aange-
boden worden tijdens deze tweedaagse 
‘Ommegang Rommelmarkt’. Iedereen kan 
deelnemen als verkoper. Doe mee, het 
loont de moeite. Standhouders dienen 
vooraf in te schrijven (4 euro/dag). Gratis 
toegang. Op zondag aperitiefbar.
Waar: OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 6, 
Sint-Denijs
Wanneer: za van 13 u. tot 18 u., zo van 10 
u. tot 18 u.
Prijs: standhouders: 4 euro/stand/dag, 
bezoekers: gratis
Organisatie: KWB Sint-Denijs
Info & reservatie: 056 45 57 37, info@
kwbsintdenijs.be, www.kwbsintdenijs.be

ma 16.06

Â uitstap
Bloemenrijke avondwandeling
Juni is de maand bij uitstek voor een 
bloemenwandeling en wanneer dit langs 
het kanaal Kortrijk-Bossuit gebeurt kan de 
avond niet meer stuk. De kanaalbermen 
zijn een floristisch hoogtepunt in onze 
provincie. In juni staan ze vol bloemen. Je 
zal genieten van massa’s wilde orchideeën, 
margriet, duizendguldenkruid, wilde mar-
jolein, geelhartje en kruidvlier. Tijdens de 
wandeling van ee...
Waar: verzamelen Kerk Knokke Zwevegem, 
Avelgemstraat
Wanneer: om 19 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Vormingplus Midden- en  
Zuid-West-Vlaanderen
Info & reservatie: 056 26 06 00,  
info@vormingplusmzw.be,  
www.vormingplusmzw.be  

di 17.06.2014

Â evenement
Derde Dinsdag Senioren
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 



leeftijden. Bent u nieuwsgierig, aarzel dan 
zeker niet om eens een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is er van harte welkom. 
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: “Prijskampkaarting clubkampioen” 
bedraagt 1 euro, alle andere activiteiten 
zijn gratis
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04

woe 18.06

Â evenement
Kaarting en teerlingbak
Maandelijks is er een interessante voor-
dracht of activiteit gevolgd door kaart-
namiddag en teerlingbak, daarna gratis 
koffie, boterkoeken en pistolets. Leden en 
niet leden steeds welkom
Waar: ‘t Boldershof, Harelbeekstraat 25, 
Zwevegem

Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19

woe 18.06

Â cursus
Vegetarische burgers
Vers is altijd het lekkerst, daarom is het 
zo leuk als je zelf je vegetarische burgers 
kan klaarmaken. In deze workshop gaan 
we aan de slag met mengsels van noten, 
granen, groenten, peulen, tofu, seitan, 
broodkruimels, kaas en havermout. We ge-
bruiken pittige smaakmakers zoals kruiden, 
specerijen, pepers, olijven of gedroogd 
fruit. Zeer lekker met een heerlijke salade!
Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: om 18.30 u.
Prijs: 15 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: www.cvokortrijk.be/
workshops/index.php#ws84 

za 21.06 en zo 22.06

Â sport
Fietstocht De Drie Provincies
Totaal nieuw parcours: Heestert - Tourpes 
- Heestert
Waar: inschrijven kantine  FC Sparta 
Heestert, Pontstraat 37
Wanneer: za van 7 u. tot 14 u.,  
zo van 7 u. tot 10 u.
Organisatie: de Waterhoekvrienden 
Heestert
Info & reservatie: 0474 55 79 51,  
kurt.suys@skynet.be,  
www.wtcdewaterhoekvrienden.be 

za 21.06

Â evenement
Moen Feest
Een dolle Moense schlagernacht met de 
joligste DJ’s en 6 Vlaamse feestartiesten 
(Christoff, Sam Gooris, Danny Fabry, Kevin 
Kenzo, Yves Segers en Dietwin De Jode-
laar). Een avondje pretentieloos plezier en 
vertier in Moen, alle zorgen aan de kant en 
je eens lekker laten gaan is de boodschap. 
Moen Feest is hét antwoord op de veel te 
dure Schlagerfestivals. Met slechts 10 euro 
in voorverkoop is dit festival toegankelijk 
voor iedereen.
Waar: Zaal TAP, Stationsstraat 1, Moen
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro VVK, 12 euro via de website 
(verzend- en administratiekosten incl.)
Organisatie: MVC Mercarto vzw en 
Feestcomité Moen
Info & reservatie: http://www.tornooi.com  

zo 22.06

Â uitgaan  
Ouderraad gemeenteschool Hees-
tert biedt zomerontbijt aan huis
Het ontbijt bevat een krokante pistolet, 
zachte pistolet, chocoladekoek, sandwich, 
kaasje, choco, boter, confituur, yoghurt, 
peperkoek, drankje en beleg + verrassing 
voor 7 euro. Er wordt aan huis geleverd in 
Groot-Zwevegem en Groot-Avelgem vóór 
8.30 u. Geef je bestelling, naam en adres 
door vóór 13/06/2014. 
Waar: Gemeenteschool, Vierkeerstraat 22, 
Heestert
Wanneer: van 6 u. tot 8.30 u.
Prijs: 7 euro (contante betaling met 
mededeling van naam en aantal op 
rekeningnummer: BE84755484214959)
Organisatie: Gemeenteschool Heestert
Info & reservatie: 0474 32 01 64,  
luc.rysselinck@skynet.be 

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

C 0  M 100  Y 80  K 0
C 0  M 0  Y 0  K 70
C 0  M 0  Y 0  K 40
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Vrijdag 20 juni 
18 u. 26ste OMMEGANGVINKENZET-
TING “Grote prijs wijlen François 
Havenne” m.m.v. De Vlaamse Zangers 
Moen.

Zaterdag 21 juni
7.30 u. 3de STEENBAKKERS MTB 
ZOMERTOERTOCHT

15 u. 2de WIELERWEDSTIJD  
“Grote Prijs Tuinen Vromant”  
voor Elite z/c en Beloften

20 u. MOEN FEEST met o.a. Christoff, 
Sam Gooris, Danny Fabry, Kevin Kenzo, 
Yves Segers, Dietwin De Jodelaar in 
zaal TAP. VVK 10 euro - aan de deur 
12 euro.

Zondag 22 juni
9 u. VINKENZETTING “Grote prijs 
Drukkerij Ter Moude” m.m.v. De 
Vlaamse Zangers Moen.

10.30 u. 27ste PAARDENWIJDING 
met wandeling (meer info bij Dirk 
Libberecht 0476 30 37 00 of dirk.lib-
berecht@skynet.be)

18 u. WK-WEDSTRIJD België – Rus-
land wordt live uitgezonden op groot 
scherm in zaal TAP m.m.v. Red Devils 
Moen

Maandag 23 juni
14.30 u. SENIORENNAMIDDAG met 
volksspelen, dans en muziek in zaal 
TAP. Inschrijven bij de bestuursleden 
van “De derde leeftijd”.

Het Heemkundig Museum  
(Moenplaats 10) is open met als thema 
“EXPORT VAN TOEN: SIGAREN UIT 
MOEN”.

Ommegang Moen 2014



vrij 27.06

Â muziek
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In Sint-Paulus kun je maandelijks deelne-
men aan een samenspel sessie. Is of was 
muziek uw passie en heb je een basisken-
nis van een eigen muziekinstrument dan 
ben je van harte uitgenodigd om samen 
met ons muziek te spelen.
Waar: Zaal Sint-Paulus, Italielaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51,  
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

vrij 27.06

Â evenement
Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde spelavond 
voor jong en oud in een gemoedelijke 
sfeer. Er staan een honderdtal spellen ter 
beschikking van bezoekers, waaronder 
vooral minder bekende, maar daarom niet 
minder gezellige gezelschapsspelen zoals 
Kolonisten van Catan, Carcassonne, Stenen 
Tijdperk,... Regelmatig zorgen we voor en-
kele nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg 
is voorzien door de organisatoren.
Waar: zaal De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro, 
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, www.deanderespellenbende.be 

zo 29.06

Â evenement    
Moense Kinderfeeste
Gratis openluchtfeest voor alle kinderen 
met een 50-tal creatieve en doe-standen. 
Optreden van Les Sacs à Sacs.
Waar: Centrum Moen
Wanneer: van 13 u. tot 22 u.
Prijs: gratis 
Organisatie: Moense Kinderfeeste
Info & reservatie:  
http://www.moensekinderfeeste.be 

woe 02.07
Kappaert Senioren Kaarting
Info: 056 75 51 48

vrij 04.07
Voorleesuurtje kleuters in de bib
Info: 056 76 59 00, bibliotheek@zweve-
gem.be, www.zwevegem.be/bibliotheek 

za 05.07
MRCZ Clubkampioenschappen
Info: info@mrcz.be, www.mrcz.be 

zo 06.07
Open Tuinen Zwevegem
Info: 056 76 55 67, www.zwevegem.be 

07.07 tot 11.07 – 14.07 tot 18.07
Zomersportkampen 2014
Info: 056 76 58 00, sport@zwevegem.be, 
www.zwevegem.be/sportkampen

di 15.07
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04

woe 16.07
Kaarting en teerlingbak LBG
Info: 056 64 49 19 

Binnenkort 
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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 minimum 2 maanden op voorhand in.

Volgende verschijningsdata: 24 juni 2014, 2 september 2014, 28 oktober 2014, 
23 december 2014.

Na het succes van vorig jaar vindt op zondag 29 juni de 2de Transfo outdoor 
plaats. De focus ligt op avontuurlijke sporten. Een dag vol GRATIS KICKS voor 
jongeren en oudere jongeren van 12 tot 99 jaar.

Er wordt van 14 u. tot 19 u. een spectaculair mooi programma voorgeschoteld, 
o.a. boogschieten, saltotrampoline, avonturenparcours, deathride, big air, 
skyswing, …

Transfo outdoor is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen in 
samenwerking met de sportdienst en het jeugdhuis De Harp.

Transfo outdoor zondag 29 juni 2014
Feest 50-jarigen
De 50-jarigen Groot- 
Zwevegem vieren feest op 
zaterdag 11 oktober 2014 
in het Balladehof. Hou al-
vast deze datum vrij!
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