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Nieuw speelplein op Transfo Zwevegem
Buitenspeeldag 13 april 2016 Enquête  

Infopunt  
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Gemeentelijke– en 
OCMWdienstverlening in het 
Gemeentepunt,

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

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

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

woensdagnamiddag

Balies 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.
*  Woon en leefomgeving: enkel op 

afspraak
Zie ook p. 4: Gemeente- en OCMW-
diensten gesloten

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

Bbus 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

Recyclagepark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 14 u. tot 19 u.  
zaterdag van 9 u. to 15 u. Gesloten op 
donderdag 5 en vrijdag 6 meiAandienen 
met afval tot 15 minuten voor sluitingstijd.

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

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

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

Wacht- en hulpdiensten

Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 056 76 57 57
(vanaf 11 januari: 056 70 07 35)
Otegem: 056 68 78 88
Heestert, Moen, Sint-Denijs: 056 64 75 20

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

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

Ziekenhuizen
vzw AZ Groeninge Kortrijk
Pres. Kennedylaan 4, Kortrijk
Algemeen: 056 63 63 63
Spoed (Loofstraat 43, Kortrijk) 
Tel. 056 63 61 12
www.azgroeninge.be 

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

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

Zitdagen schepencollege en 
OCMW-voorzitter
Zitdagen burgemeester en schepenen
Voor afspraak, bel 056 76 55 67
e-mail: info@zwevegem.be
Aanspreekpunt schepen van de 
deelgemeenten op bbus: elke eerste 
maandag en donderdag van de maand, van 
15.30 u. tot 17 u.

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

Zitdagen sociale dienst 
OCMW
Heestert: Woon- en zorgcentrum 
Marialove, Gauwelstraat 24, elke maandag: 
10 u. – 11.45 u.
Moen: Vrije basischool afd. Moense 
Beekstraat, elke donderdag: 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 
deelgemeenten Heestert, Moen, Otegem en
Sint-Denijs

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen
E.v. dinsdagen 3 mei en 7 juni, van 9 u. tot 
11 u. in Gemeentepunt

Zitdag Woonclub
Iedere donderdag, van 9.30 u. tot 12 u.

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

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

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

Volg Zwevegem op: www.zwevegem.be; www.facebook.com/Gemeente Zwevegem; @GemZwevegem
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Gemeente- en OCMW-diensten 
gesloten

Week van de Opvoeding

Inschrijvingen en opendeurdagen 
onderwijs

Activiteiten zomervakantie

16-17

27

Beste inwoner,

Langzaam maar duurzaam profileert Zwevegem zich verder als fietsgemeente.
Dit jaar geen groot feest zoals Dorp van de Ronde maar wel de betrachting om er 
iedere dag voor de fietser een stukje feest of paradijs van te maken!

Als burgemeester ben ik ook bevoegd voor integraal fietsbeleid.
Het is de bedoeling hiermee in alle beleidsdomeinen fietsvriendelijk te besturen.
Niet alleen sportief of toeristisch maar ook op het vlak van veiligheid en mobiliteit.
Liefst geen grote woorden maar concrete soms kleine initiatieven die bewijzen dat het 
echt in de goede richting gaat, zelfs al staat er soms tegenwind.
Het aanbrengen van rode stroken in de schoolomgevingen moet zodoende de 
bijzondere aandacht vestigen op de zwakke weggebruiker.
De heraanleg van het fietspad in de Zwevegemstraat, het doortrekken van het 
Guldensporenfietspad ter hoogte van het Leanderhof en de herinrichting van de 
Kortrijkstraat (na de effectieve overname van de N8 door de gemeente) blijven 
eveneens hoog op de investeringsagenda staan.
Wij willen ook permanente aandacht schenken aan het onderhoud van onze trage 
wegen als alternatieve fietsroutes.

De bewegingscampagne Zwefie (Zwevegem fietst) werd uitgebreid met het 
succesvol initiatief “Start tot bike”,  onder de vleugels van de Sportdienst, om nieuwe 
beginnende sportieve fietsers aan te trekken en technisch te begeleiden.
Deze actie is trouwens maar een onderdeel van verschillende initiatieven met dezelfde 
doelstelling, zijnde elke deelnemer op zijn of haar niveau, te sensibiliseren om met 
de fiets te sporten en te bewegen met o.a. sportkamp in de paasvakantie, initiatie les 
elektrisch fietsen voor senioren, een opleiding “Kijk ik fiets!” bestemd voor kleuters en 
tenslotte het sociaal project “Allez Eddy” in samenwerking met Huize Ten Dries.
Dit programma werd trouwens bekroond door Sport Vlaanderen met een lokale 
projectsubsidie en werd aldus beoordeeld als één van de beste van de 100 ingediende 
aanvragen. En tegen eind mei zal de nieuwe Bevergemroute in het landschap 
herkenbaar zijn door aangepaste bewegwijzering.

Oproep
Zwevegem is een mooie gemeente en we willen dat graag zo houden!
Ik nodig jullie uit de achterflap van deze Info te lezen, i.v.m. het gratis meldnummer 
van onze gemeente.
Maak hiervan goed gebruik!
Tot slot zou ik jullie deelname aan de enqûete Infopunt (in midden van dit nummer) 
ten zeerste op prijs stellen!

Marc Doutreluingne
Burgemeester

Zwevegem, fietsgemeente!
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Bbus
De bib en de gemeente blijven naar je toe 
komen
De bbus rijdt sinds 28 april 2010 rond in onze gemeente.  
Vorig jaar bestond hij dus vijf jaar.  Een jaar lang werden 
de gebruikers in de bloemetjes gezet.  Wie er snel bij is, 
kan nog het slot van dit feestjaar meemaken.  Nog enkele 
weken zetten we de bezoekers van de bibus letterlijk in 
de bloemetjes.  We hopen dan ook van harte je te mogen 
verwelkomen.  

Je kan steeds een beroep doen op onze rijdende bibliotheek.  
Tevens kan je er terecht voor een aantal gemeentediensten 
(identiteitskaarten, rijbewijzen, attesten …).  
We verkopen ook wandel- en fietskaarten en postzegels.  En 
denk je al aan de lenteschoonmaak, dan kan je op de bbus 
huisvuilzakken kopen.  

Steeds welkom ! Zie rittenschema blz. 2

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

De gemeente- en OCMW- diensten zijn gesloten op 
zaterdag 30 april, donderdag 5 mei (O.H.Hemelvaart); 
vrijdag 6 mei, zaterdag 7 mei, zaterdag 14 mei en op 
maandag 16 mei (Pinkstermaandag).

Sluitingsdagen zwembad, bib en bbus

Het zwembad Sportpunt Zwevegem zal op volgende dagen 
gesloten zijn:

• Zondag 1 mei   Feest van de Arbeid
• Zaterdag 7 mei  Zwemmeeting UZKZ
• Donderdag 5 mei   Hemelvaart (+ zie opmerking 

verder)
• Zondag 15 mei  Pinksteren
• Maandag 16 mei Pinkstermaandag  

Opmerking: wijziging openingsuren zwembad Sportpunt 
Zwevegem

Wegens brugdag zal het publiek zwemmen op vrijdag 6 
mei vroeger starten en kan men al vanaf 14.00 u. het 
zwembad in. 

De bibliotheek en bbus zullen gesloten zijn / niet 
uitrijden op:

• Donderdag 5 mei  Hemelvaart
• Vrijdag 6 mei   Brugdag 
• Maandag 16 mei  Pinkstermaandag 

Op zaterdag 7 mei 2016 is de bibliotheek wel open, van 9 
tot 12 u.

Het recyclagepark is gesloten op donderdag 5 mei en 
vrijdag 6 mei 2016.

Gemeente- en OCMW-
diensten gesloten

De gemeente heeft het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) 
dorpskern Heestert definitief vastgesteld in 
gemeenteraadszitting van 21 maart.

In het RUP zijn er voorschriften opgenomen voor een 
kwalitatieve ontwikkeling van de woonomgeving in de kern 
van de deelgemeente Heestert. 

Aandachtspunten zij de herbestemming van het vroegere 
gemeentehuis en de pastorij; meer groen op het Plein waar 
nu de parkeerplaatsen het beeld vormen van dit publieke 

domein; herlokalisatie van de plaatselijke scholen die kampen 
met plaatsgebrek.

De doortocht van de N8 doorheen de dorpskern vormt een 
belangrijke ruimtelijke barrière.

De voorschriften in het aangepaste RUP laten toe dat er op 
het Plein naast garages ook b.v. burelen, diensten en winkels 
kunnen worden opgericht. Over het gehele perceel kunnen 
patiowoningen of kangoeroewoningen worden toegelaten. 
Zodoende wordt het plein meer een verblijfsplek. 

Kwalitatieve ontwikkeling dorpskern 
Heestert
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De gemeente heeft met Leiedal een overeenkomst 
gesloten voor de restauratie van het nieuw 
Transfogebouw. Het Transfogebouw zal casco worden 
gerestaureerd en vervolgens op de private markt worden 
gebracht. 

De overeenkomst tussen de gemeente en de 
intercommunale Leiedal werd door de gemeenteraad van 
21 maart goedgekeurd en bevat de algemene principes 
waarbinnen de samenwerking zal plaatsvinden. Het 
project houdt in dat:

•  Leiedal voorziet in een casco binneninrichting, de 
aanleg van een kwalitatieve buitenruimte langs de 
voorgevel van het nieuw Transfogebouw en bijhorende 
parkeerplaatsen;

•  De gemeente instaat voor de restauratie van de 
buitengevels van het nieuw Transfogebouw;

•  Leiedal instaat voor het opzetten van een 
beheersysteem voor het nieuw Transfogebouw, de 
buitenruimte en bijhorende parkeerplaatsen;

•  Leiedal in opdracht en voor rekening van de gemeente 
instaat voor de commercialisering van het nieuw 
Transfogebouw en bijhorende parkeerplaatsen. 

De gemeente ontvangt een vergoeding tussen de 453.000 
euro en 475.000 euro, afhankelijk van de gemaakte 
externe kosten door Leiedal.

Restauratie nieuw Transfogebouw

Onderzoek fietsers in voorrang
Proefopstelling Guldensporenpad/H. Verrieststraat

Fietsberaad Vlaanderen (= kenniscentrum fietsbeleid) 
onderzoekt in steden en gemeenten waar en volgens 
welke inrichtingsprincipes de fietser voorrang kan krijgen 
in een verkeersveilige omgeving. Het gaat over fiets(snel)
wegen die lokale wegen gelijkgronds kruisen.

Proefopstelling Guldensporenpad/Hugo 
Verrieststraat

Van april t.e.m. september 2016 zal een proefopstelling 
worden geplaatst en gemonitord op de kruising van het 
Guldensporenpad met de Hugo Verrieststraat.

Met deze studie willen we onderzoeken waar het principe 
van fietsers in de voorrang kan worden toegepast en hoe 
dat er moet uitzien.

Op deze manier worden duidelijke afspraken gemaakt 
voor eenvormigheid op het terrein.

Alle vragen, opmerkingen of suggesties over de 
proefopstelling zijn welkom op het gratis nummer:  
0800 1 8550, of via ikmeld@zwevegem.be

Voor vragen over het globaal onderzoek zal Fietsberaad 
Vlaanderen, projectmedewerker Inge Caers: inge.caers@
fietsberaad.be, tel. 02/211.05.55 u graag verder helpen. 

Fietsberaad Vlaanderen

Vlaanderen heeft tot op heden geen traditie wat betreft 
de aanleg van fietsinfrastructuur in voorrang ten opzichte 
van het gemotoriseerd verkeer. We stellen daarentegen 
vast dat in Vlaanderen een wirwar aan vormgevingen 
wordt gebruikt voor de inrichting van plaatsen waar een 
fiets(snel)weg een lokale weg kruist. Of fietsers daarbij 
voorrang hebben of niet, is allerminst duidelijk voor 
de weggebruikers. Er is nood aan eenvormigheid en 
duidelijkheid.

Fietsberaad Vlaanderen is het kenniscentrum voor 
fietsbeleid met als doel goede praktijken te delen en 
te investeren in nieuw en praktijkgericht onderzoek. 
Zodoende stimuleert en ondersteunt Fietsberaad 
Vlaanderen de dynamiek in steden en gemeenten die hun 
fietsbeleid willen versnellen.
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Nieuwe vleugel(s) voor het 
Woonzorgcentrum
Voorstelling van de nieuwe 
vleugel
Op 19 maart was het eindelijk zo ver: 
vol trots konden we de nieuwe vleugel 
van het WZC voorstellen aan de pers, 
de OCMW- en gemeenteraadsleden, en 
de leden van de ouderenadviesraad. 
Omdat we pas halfweg zijn, vond deze 
voorstelling plaats in beperkte kring.
Eens afgewerkt, volgt een officiële 
receptie.

Zorg op maat 
Op 9 maart vonden 84 bewoners een 
nieuwe stek in deze vleugel. Tegelijk 
konden we meer dan 30 mensen op onze 
wachtlijst een plaatsje bieden.
In hun kamer beschikken zij over 
functionele maar toch elegante hoog-/laag 
bedden die de bewoner én het personeel 
groot comfort bieden om te liggen of te zitten, en om de 
nodige zorgen toe te dienen.
Op elke afdeling is een nieuwe ingerichte badkamer.  We 
rustten deze uit met hoog-laagbaden, een kantelbaar zitbad en 
een snoezelbad waar onze bewoners tot rust kunnen komen.
Het personeel van onze centrale keuken draait al enkele 
weken warm in hun nagelnieuwe setting. Binnenkort gaan 
zij aan de slag met nieuwe regeneratiewagens. Deze 
wagens zorgen er voor dat we de maaltijden, net als thuis, 
op de afdeling kunnen serveren in porseleinen schoteltjes, 
waaruit iedereen naar hartenlust kan opscheppen. Ook dat is 
huiselijkheid.

Opknapwerk
Van een officiële opening was nog geen sprake, daarvoor 
wacht ons nog te veel opknapwerk in de oude vleugel.
Waar nu nog de oude keuken staat, komt een nieuwe 
kineruimte, kapsalon en burelen. 
Ook het onthaal krijgt een nieuw jasje: de inkom en de 
onthaalbalie worden volledig omgebouwd, om onze klanten 
en bezoekers een gepast welkom te kunnen heten.
Kamers die verouderd zijn, brengen we weer up-to-date met 
de nodige technische aanpassingen.
De modulaire units gaan verdwijnen: zij kunnen nu terug plaats 
maken voor parking.

Allemaal digitaal
We investeren in de toekomst, en dachten dus ook vooruit op 
het vlak van technieken en technologie:
In het hele woonzorgcentrum wordt nu digitale TV gekeken. We 
zullen zelfs een eigen TV-kanaal kunnen opzetten. Zo kan elke 
bewoner vanuit de relaxzetel het menu van de dag bekijken, foto’s 
van activiteiten bewonderen, nieuwtjes volgen,…
Ons personeel werd uitgerust met smartphones, waarnaar 
de verpleegoproepen doorgestuurd worden. We telefoneren 
digitaal, over een volledig uitgerold Wifi-netwerk. 
Bewoners en bezoekers kunnen dan ook draadloos surfen.
Voor onze bewoners met dementie brengt de technologie 
meer vrijheid: dankzij een systeem met toegangscontrole en 
dwaaldetectie, wonen zij nu op het gelijkvloers, waar ze ook 
van de binnentuin kunnen genieten.

Personeel maakt het verschil
De voorbije maanden gingen heel wat nieuwe mensen 
aan de slag in het woonzorgcentrum. We werden niet 
alleen versterkt met nieuwe collega’s bij het verplegend en 
verzorgend personeel, we mochten ook extra poetspersoneel, 
een nieuwe dienstverantwoordelijke en een verantwoordelijke 
bewonerszorg welkom heten.
Voor onze bewoners is dit wel wat aanpassen, maar zo te horen gaat 
dit vlotjes. 
Voor ons personeel, waarvan sommigen pas in dienst zijn, 
vraagt dit een iets grotere omschakeling.  Wegwijs raken in 
een nieuw gebouw, verschillende nieuwe bewoners leren 
kennen, nieuwe toestellen en technieken onder de knie 
krijgen…het is wennen.
De vele voorbereidingsvergaderingen helpen de overgang 
makkelijker maken, maar het is zoals met die pudding en 
hem proeven: pas als het zover is, weet je waar je aan toe 
bent.

Ons WZC in the picture
Je spotte ze misschien al, onze banners die je her en der in 
het straatbeeld terugvindt.
Onze eigen personeelsleden waren enthousiaste 
fotomodellen. Zij tonen je graag de mooie kanten van 
een woonzorgcentrum. Door negatieve, stiefmoederlijke 
berichtgeving zou je bijna vergeten dat een 
woonzorgcentrum ook best wel een mooie werkomgeving 
kan zijn, waar de bewoners in goeie handen zijn en van een 
mooie oude dag kunnen genieten.

Benieuwd?
De reacties zijn unaniem: ons ontwerpteam is er in geslaagd 
een mooi, hedendaags en toch praktische thuis van te 
maken. Met steeds weer die aandacht voor de sfeer van 
huiselijkheid die we onze bewoners willen laten beleven.
Veel licht, en aangename materialen zorgen voor een 
aangename en rustige uitstraling – kom het gerust zelf eens 
ontdekken!



7

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

WZC: nog enkele weetjes:

•  Het bouwteam, dat de werken opvolgt, heeft al meer dan 100 werfvergaderingen achter de rug.
•  We denken aan de veiligheid van voetgangers en fietsers: de kleine Sint-Amandstraat blijft dan ook nog zeker tot na de 

zomervakantie afgesloten omwille van de bouwactiviteit op en rond de parking.
•  Binnenkort zal de inkom tot het woonzorgcentrum voor enkele weken verhuizen naar de Bekaertstraat, tot de tweede 

fase is afgerond.
•  Naast de kunstwerken van Joël De Rore, worden de gangen opgefleurd met fotowerk van de Zwevegemse Sobeka-

fotoclub.
•  Van opfleuren gesproken: vanaf nu spreken we niet meer over de dienst 0, 1, 2, … maar over de diensten Anjer, 

Anemoon, Aster, Balsemien, Begonia en Boterbloem, Crocus en Camelia.
•  Typisch voor onze sector, is dat we heel vaak vacatures open staan hebben. Volg ons dus op http://www.zwevegem.

be/vacatures.
•  Naast personeel dat vast in dienst is, maken we ook graag gebruik van de diensten van vele vrijwilligers. Interesse?  

Geef een seintje aan onze directeur of verantwoordelijke bewonerszorg: woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be 

Zitdagen De Woonclub!
We helpen je op zoek naar een huurwoning
DE woonclub is een nieuw initiatief en ondersteunt mensen in kansarmoede of in en kwetsbare positie, bij het zoeken van 
een woning op de private en/of sociale huurmarkt. 
De woonclub houdt z’n zitdagen in Zwevegem in Gemeentepunt, iedere donderdag, van 9.30 u. tot 12 u.
Voor zitdagen, zie p. 2

  Info
  Sociale dienst OCMW
  Blokkestraat 29
  Tel. 056 76 52 00
  Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be

Een vergadering van de 
ouderenadviesraad bijwonen?
De gemeentelijke ouderenadviesraad behandelt alle zaken 
die op het plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks, de 
ouderen aanbelangen. Als erkende adviesraad is dit overleg 
bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen, en advies 
te verstrekken op verzoek van de gemeenteraad, het college 
van burgemeester en schepenen of het OCMW. 
De raad bevordert ook de samenwerking rond ouderenzorg.
In de ouderenadviesraad zetelen vertegenwoordigers van alle 
erkende ouderenverenigingen. Voorzitter van de raad is Jozef 
Tienpont, secretaris Marijke Orins.

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit 
kan. De eerstvolgende vergadering van de raad is gepland op 
9 mei 2016, om 14 u., in de raadzaal van het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem. 
Let wel: tijdens de vergadering hebt u geen stem- of 
spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk. 
De agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.
Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de raad via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. Ook graag een 
seintje indien u aanwezig zult zijn.

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 b 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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Hartveilige school, vereniging of 
sportclub

8

Officiële uitreiking
Zaterdag 6 februari kregen verschillende Zwevegemse 
organisaties de titel “Hart-Veilig” overhandigd door het 
Rode Kruis en het Gemeentebestuur.
De leerkrachten van Vrije Basisscholen Zwevegem, 
Kappaert, Kreupel, Moen en Otegem volgden de afgelopen 
5 pedagogische studiedagen bijna allemaal de opleiding 
reanimeren en defibrilleren. Ook de lesgevers van de 
Kunstacademie volgden deze opleiding!
In het Rhizo-college besliste men reeds in 2012 om elk 
schooljaar voor de derdejaars een opleiding reanimeren en 
defibrilleren te organiseren.

Chiro Wistik-Tof uit Otegem volgde de opleiding met een 
groot deel van de leiding en werd zo de eerste Hartveilige 
jeugdvereniging van Vlaanderen!

KV Blauwvoet Otegem kreeg de titel Hartveilige sportclub 
nadat zij hun trainers afvaardigden voor de opleiding 
reanimeren en defibrilleren te Otegem.
Ook 15 trainers en medewerkers van atletiekclub AZW 
volgden de opleiding.

Wil je zelf ook een opleiding reanimeren en defibrilleren 
volgen?

Gratis opleidingen voorjaar
•  Zaterdag 28 mei 2016 van 9 u. tot 12 u. 
•  Zaterdag 4 juni 2016 van 9 u. tot 12 u. 
De opleidingen vinden plaats in de 
lokalen van het Rode Kruis Zwevegem, 
Ommegangstraat 55.

Inschrijven voor één 
van deze sessies doe je 
via  
welzijn@zwevegem.be 
of telefonisch via 056 76 55 75

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

Op reis zonder zorgen…
Juiste documenten toch bij?
Is er een minimumgeldigheid van identiteitskaart vereist 
voor het land waar je naartoe reist? Wanneer vervalt je 
identiteitskaart?
Hebben je kinderen een identiteitsbewijs?
Heb je een paspoort of reispas nodig voor het land waar je 
naar toe reist? 
Neem eens een kijkje op www.diplomatie.belgium.be voor 
meer informatie. Je vindt er ook alles over inentingen en 
voorzorgsmaatregelen, visum, internationaal rijbewijs, 
reisadvies per land,…

De identiteitskaart, de Kids-ID, paspoort/reispas, 
reistoelating minderjarigen kun je aanvragen aan 
de balie burger en welzijn in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem – tel. 056 76 55 30 – 
openingsuren: zie p. 2 en 4. Voor je comfort en voor 
onze veiligheid vragen wij: betaal met uw bancontact 
aan de balie burger en welzijn.
Meer informatie: www.zwevegem.be/dienstverlening-
bestuur/welzijn/welzijn/aanvragen-en documenten
De identiteitskaart, de Kids-ID en de reistoelating 
minderjarigen aanvragen, kan ook op de bbus (niet 
bij spoedprocedures): zie p. 2 voor de rijtijden.
Opgelet: Geen bancontact op de bbus!

Paspoort (reispas) nodig?
Deze moet beantwoorden aan internationaal vastgestelde 
strikte normen.

Het paspoort bevat vier 
soorten gegevens:
1.  gegevens betreffende je 

identiteit en nationaliteit
2. vingerafdrukken 
3. je foto 
4. je handtekening 
Hou er rekening mee dat het registreren van deze 
gegevens, en de vingerafdrukken in het bijzonder, wat tijd 
in beslag kan nemen.
Schenk ook bijzondere aandacht aan je foto. Je foto wordt 
aan het loket immers ingescand en specifieke software 
controleert onmiddellijk of deze conform is met de I.C.A.O. 
normen die door Europa worden opgelegd. Indien dit niet 
het geval is, dan moet u terugkomen met een nieuwe foto 
die wel conform is.
Meer info: www.fotopaspoort.be

Kids-ID
Een kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar en 
blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind ondertussen 
12 jaar geworden en zou het vanaf dat moment een 
elektronische identiteitskaart voor Belgen kunnen 
aanvragen. 
Echter wanneer de foto van het kind niet meer gelijkend is, 
moet u een nieuwe kaart aanvragen.

 Dienst burger en welzijn
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 30
 burgerzaken@zwevegem.be
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Officiële overhandiging van de titel
Op dinsdag 23 februari was het eindelijk zover. Gemeente 
Zwevegem en de werkgroep Fair Trade konden de titel 
“Fairtradegemeente” in ontvangst nemen. Dit mede 
dankzij de verschillende handelaars, landbouwers, 
horecazaken en verenigingen die zich inzetten voor 
eerlijke handel.

Horecazaken: Taverne Sachsen, cafe De Kanne, Bistro De 
Waterkant en Jeugdhuis de Harp.
Lokale duurzame productie: De Freezebeeze, Hof ’t 
Klokhuis, Boerderij Ysenbaert, Boerderij Willaert, Hoeve 
Roden Duifhuize, Ijshoeve, Boerderij Vandendriessche, 
Boerderij Depestele, Boerderij Dewaele Bart, De Hakboer
Organisaties: Vzw Groep Ubuntu, IMOG, Culturele 
centrale, Noord-Zuid adviesraad, Ouderenadviesraad, 
Beweging.net, Natuurpunt Zwevegem, Gemeente en 
OCMW Zwevegem
Winkels: Oxfam wereldwinkel, Oriënto, Wine in a bottle, 
Wijnen Lippens, Okay Zwevegem, Eurospar, AD Dehlaize, 
Aldi

Meer info vind je op www.fairtradegemeenten.be/
zwevegem 

Faire groeten!
De werkgroep Fair Trade

Zwevegem Fairtradegemeente!
Meer informatie : welzijn@zwevegem.be – tel. 056 76 55 75

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

Van 16 tot 23 mei loopt de Week van de Opvoeding  
(www.weekvandeopvoeding.be).

‘Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen’ is dit jaar het 
thema.

Meer weten over opvoeden?
Neem zeker een kijkje op

•  www.zwevegem.be/huis-van-het-kind, een 
website over opvoedingsondersteunende diensten 
werkzaam te Zwevegem.

•  www.groeimee.be, een website met informatie over 
verschillende opvoedingsthema’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.

lees verder op p. 10

Vragen over opvoeden?
Contacteer

 Huis van het Kind Zwevegem
 0494 88 15 40

 Kind en Gezin - Lijn (als je kind 3 jaar of jonger is) 
 078 150 100

 Opvoedingslijn (als je kind ouder is dan 3 jaar) 
 078 150 010

In Zwevegem kun je terecht in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, bij:
•  de dienst burger en welzijn - tel. 056 76 55 75 –  

welzijn@zwevegem.be
•  Ook met je vragen over kinderopvang in Zwevegem -  

www.zwevegem.be/kinderopvang
•  de dienst thuisbegeleiding OCMW – tel. 056 76 52 00 - 

info@ocmw.zwevegem.be

http://www.weekvandeopvoeding.be
http://www.zwevegem.be/huis-van-het-kind
http://www.groeimee.be
http://www.kindengezin.be
mailto:welzijn@zwevegem.be
http://www.zwevegem.be/kinderopvang
mailto:info@ocmw.zwevegem.be
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Infoavond over omgaan met ge-
voelens bij kinderen,
op dinsdag 17 mei 2016 om 20 u. in OC De 
Spoele, Scheldestraat 14, 8553 Otegem.

Blij, bang, boos, verdrietig, … Hoe gaan kinderen 
hiermee om?
Hoe uiten zij hun gevoelens en wat doen wij als 
kinderen gebukt gaan onder emoties en stress?
Het omgaan met emoties van kinderen kan lastig 
zijn. Gelukkig bestaan er goede schema’s en een 
leidraad die je kan toepassen om je daarbij te 
helpen.
 
Geert Taghon, orthopedagoog, wil deze 
leidraad aanreiken.
 
De toegang is gratis. We vragen om uw 
aanwezigheid te bevestigen, gezien de beperkte 
plaatsen: 056 76 55 75 of 0479 38 57 85 – 
huisvanhetkind@zwevegem.be 

Organisatie: Huis van het Kind Zwevegem i.s.m. 
de gemeentelijke adviesraad voor gezins– en 
welzijnsbeleid, het lokale overleg kinderopvang en de dienst burger en welzijn.

Workshop: yoga voor ouders en hun kinderen (ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar),
op woensdag 18 mei 2016 in OC Ter Streye, Dalestraat 38, 8554 Sint Denijs

Kristina Weedaege, Kristina’s Yoga Studio Zwevegem, neemt gezinnen mee op yoga-avontuur.
Met heel veel fantasie, verhalen, spelletjes en massageoefeningen beleef je een leuke en intense tijd samen met je kind.

Er worden 2 sessies gegeven:
Sessie 1: 15.30 u. – 16.30 u.
Sessie 2: 16.30 u. – 17.30 u.

De workshop is gratis. We vragen wel om uw aanwezigheid te bevestigen, gezien de beperkte plaatsen (max 15 gezinnen per 
sessie):
056 76 55 75 – huisvanhetkind@zwevegem.be 

Organisatie: Huis van het Kind Zwevegem.

Gezellig gezinsontbijt,
op zondag 22 mei 2016 van 8.30 u. tot 10 u., in Groep Ubuntu, Blokkestraat 29, 8550 
Zwevegem

De grote zaal van Groep Ubuntu wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een gezellige 
ontbijtplek.
Huis van het Kind Zwevegem zorgt voor een passende inkleding en een lekker, gezond 
ontbijtbuffet. Puur smullen voor het hele gezin!
Spreek af met familie en vrienden en geniet van een gezellige voormiddag.
Aansluitend kan je deelnemen aan een leuke en kindvriendelijke wandeling.

U kan kaarten bekomen bij uw plaatselijke afdeling van de Gezinsbond en aan de rode infobalie in het Gemeentepunt tot 13 
mei 2016:
• € 5 per volwassene
• € 2,5 per kind tot 12 jaar, kinderen onder de 3 jaar gratis
• € 9 voor een gezinskaart (gezinnen vanaf 1 volwassene en minstens 2 kinderen)
• € 13 voor een gezinskaart (gezinnen met 2 volwassenen en minstens 2 kinderen)

Organisatie: Huis van het Kind Zwevegem i.s.m. de plaatselijke afdelingen Gezinsbond en de dienst burger en welzijn.
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KIJK NAAR MIJN PRACHTIGE TUIN! 
Ik ben deelnemer, jij ook?
OPROEP GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE 
2016

In de Zwevegemse straten zien we ieder jaar prachtige 
voortuinen en gevelbebloemingen die voorbeeldig verzorgd 
zijn. Ook heel wat Zwevegemse boerderijen hebben een 
unieke erfbeplanting met bomen, struiken en bloemen. Al dit 
mooie private groen sluit direct aan op het openbaar domein. 
Wees echter niet bescheiden en neem met uw voortuinen, 
gevelbeplantingen en erfbeplantingen deel aan onze 
jaarlijkse groen- en bebloemingsactie. Laat naar uw (voor)
tuin kijken.
Iedere Zwevegemnaar kan deelnemen. Deelname is 
eenvoudig en gratis.
Pas op, de jury is niet enkel geïnteresseerd in bloemen. 
Vooral ook de indeling en de verzorging van uw tuin, erf of 
gevel zijn belangrijk!

Categorieën 
U kan dit jaar kiezen uit 6 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

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

GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE GEMEENTE  
ZWEVEGEM 2016

Ondergetekende,..........……………………………………………..……………

Straat en nr. ..........…………………………………………………………………

Deelgemeente ...........……………………………………………………………….

Schrijft in voor de volgende categorie(ën):

(schrappen wat niet past)

1. kleine voortuinen (< 150 m²)

2. grote voortuinen (> 150 m²)

3. gevelbebloeming

4. kapelbebloeming

5. hoevebebloeming

6. erfbeplantingen

7. collectief buurtgroen

 a. Beschrijving: ………..

 b. Locatie (straat en huisnummers): ………..

 c. Deelnemers/medewerkers aan het project:

 d. Namen en adressen:

  1 ……………………. straat & nr:………………………………….

  2 .…………………... straat & nr:………………………………….

  3 ……………………. straat & nr:………………………………….

  4 .…………………… straat & nr:………………………………..

  5 .…………………… straat & nr:………………………………..

  6 .…………………… straat & nr:………………………………..

Zwevegem, datum……………………

Handtekening

Stuur onderstaand formulier voor 1 juli 2016 terug naar :
Gemeentebestuur Zwevegem, Dienst Groen, natuur & landschap
Blokkestraat 29bus 1, 8550 Zwevegem
Meer info:  
http://www.zwevegem.be/producten/groen-en-bebloemingsactie

  Afdeling Publieke ruimte - Dienst Groen, natuur & landschap
  Blokkestraat 29/bus1 | 8550 Zwevegem 
  Tel. 056 76 57 00
  atd@zwevegem.be
   http://www.zwevegem.be/producten/groen-en-bebloemingsactie
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Rocky       baasje met stijl 
Niets zo vervelend als trappen in een hondendrol. 
Hondenpoep op de straat of in groenzones zorgt voor veel 
ongenoegen bij de burgers. Zwevegem is een propere 
gemeente en vanuit de gemeentediensten worden dagelijks 
inspanningen geleverd om alles net en rein te houden, maar 
ook de burgers moeten hun steentje bijdragen.

Natuurlijk zijn de viervoetige vrienden welkom in de 
gemeente. Maar om het voor iedereen aangenaam te 
houden, vragen we toch eventjes wat extra aandacht 
van hun baasjes. Hondenpoep is niet alleen een bron van 
ergernis, het is ook schadelijk voor de gezondheid van je 
teerbemind huisdier én die van de mens. De uitwerpselen 
zijn een geliefkoosde plek voor wormen die tal van infecties 
en allergieën kunnen veroorzaken. Spelende kinderen 
kunnen besmet raken of je eigen hond wanneer die snuffelt 
aan de drol van een soortgenoot.
Het mag duidelijk zijn dat hondenpoep op de openbare 
weg en plantsoenen niet kan. Daarom vragen we aan alle 
hondenbaasje om een zakje mee te nemen wanneer je 
je hond uitlaat. Ruim de drol op, knoop het zakje dicht 
en deponeer het in je restafvalzak of in de openbare 
vuilnisbakjes. Zo blijft het voor iedereen aangenaam om op 
stap te gaan in Zwevegem.

Wees een hondeneigenaar met stijl en gebruik een zakje.

Gebruik een zakje voor een kakje 
en Rocky will like you!

  Woon- en leefomgeving/Milieu
  Blokkestrat 29/1, Zwevegem
  Tel. 056 76 55 80
  milieu@zwevegem.be

Momenteel zijn er een 465 Zwevegemse gezinnen die 
meewerken aan het onderhoud van de openbare gazons 
te Zwevegem en deelgemeenten.

Wie in 2016 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 2016.  De aanvragen die later worden ingediend, 
komen pas voor compensatie in aanmerking vanaf 2016.

Als compensatie voor dit groenonderhoud krijgt u een 
cadeaubon van het Handelscomité Zwevegem. De waarde 
van de cadeaubon is afhankelijk van de oppervlakte 
openbare gazon die  onderhouden wordt. U wordt hiervan 
schriftelijk verwittigd wanneer u deze mag ophalen.

De personen die al tussen 2002 en 2015 hun compensatie 
ontvingen, moeten geen nieuwe aanvraag indienen. Het 
is wel aangewezen om een adreswijziging, e.d. mee te 
delen.

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

Onderhoud van openbare gazons 
door particulieren
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Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet huis 
aan huis opgehaald worden, gratis terecht kan op het 
recyclagepark? In de vorige infokrant werden jullie hier al 
over geïnformeerd. 
Telkens een nieuwe infokrant uitkomt wordt er een 
afvalstroom, die je gratis kwijt kunt als particulier op het 
recyclagepark in de kijker gezet.

Vlak glas
Heeft de kleinzoon per ongeluk zijn voetbal door het 
venster van je tuinhuisje geschopt? Breng het gratis naar 
het milieustraatje op het recyclagepark. Je kan er terecht 
met enkel en dubbel vensterglas, gekleurd vensterglas en 
spiegelglas, maar ook met gewapend glas, glasraam en 
kleine hoeveelheden gelaagd glas van bijvoorbeeld een 
autoruit.

Wat kan er gratis naar  
het recyclagepark?

Het recyclagepark is 
gesloten op donderdag 5  

en vrijdag 6 mei.
Om drukke wachtrijen 
op het recyclagepark te 
vermijden, bezoek in de 

week het recyclagepark na 
15.30 u. Aanbieden van  

afval tot 18.45 u.

Vlak glas hoort NIET thuis in een glasbol, maar op 
het recyclagepark.

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

Wat stellen we vandaag vast ?
GFT (groenten, fruit en tuinafval) verdwijnt nog teveel in 
de witte huisvuilzak! Thuiscomposteren is een oplossing 
voor wie over een gepaste locatie beschikt. Composteren 
in een compostvat of-bak is algemeen bekend!

Appartementen en woningen zonder tuin beschikken niet 
over een “plaatsje” of “hoekje” voor het compostvat! 
Waar naartoe met keukenresten, verwelkte bloemen, 
fruitoverschotten?

GFT in de witte huisvuilzak is niet de gepaste oplossing! 
Wat dan wel?

WIJKCOMPOSTEREN!
WIJKCOMPOSTEREN kent ondertussen  vele namen: 
composthoekje, buurtcompostparkje, compostpaviljoen, 
groen eilandje. Bij wijkcomposteren wordt het afval niet 
in de achtertuin gecomposteerd, maar in een hoekje van 
het openbaar domein waar één of meerdere vrijwilligers er 
regelmatig zorg voor dragen.

Hoe werkt een wijkcomposteren?
Bij wij composteren brengen de deelnemende gezinnen 
en particulieren uit de wijk of buurt hun biologisch 
afbreekbaar afval uit de keuken – en eventueel de tuin – 
op een plek waar ze het samen composteren. Het is een 
eenvoudig principe, en levert bovendien goede compost 
op om uw planten te voeden.

Dit samenwerken bevordert de sociale contacten in de 
wijk of buurt. Met een bankje en tafeltje er bij kan dit 
composthoekje in de wijk uitgroeien tot een aangename 
plek om eens een babbeltje te slaan en meteen ons 
steentje bij te dragen aan een beter milieu.

Wijkcomposteren : nieuw project 
om het restafval te verminderen.

Er lopen reeds dergelijke projecten in andere steden en 
gemeenten. We willen polsen of er ook in Zwevegem 
interesse is bij de burgers om dergelijk project op te 
starten.

Wil je samen met uw buurman of buurtbewoner dit 
idee mee helpen vorm geven?

Wil je overwegen om jouw GFT-afval 
in de toekomst te brengen naar een 
wijkcomposteerplaats?

Stuur dan een mailtje naar milieu@zwevegem.be.
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Groene begraafplaatsen
Zwevegem bant sproeistoffen 
volledig op begraafplaatsen.
Zwevegem gebruikt voortaan geen 
sproeistoffen meer op begraafplaatsen en 
doet dit door verschillende technieken uit 
te testen. Zo zoeken we naar een goede 
balans tussen volledige verharde paden 
en groene structuren. Op die manier kan 
het beheer efficiënt gebeuren zonder dat 
we hierbij het comfort bij het dagelijkse 
bezoek aan de begraafplaatsen uit het oog 
verliezen.

Dit jaar wordt er volop geëxperimenteerd 
met grindgazonpaden. Dit zijn paden in 
gras, maar met heel wat grind in de bodem 
om stevig te kunnen wandelen en natte 
plekken te vermijden. Deze techniek wordt 
toegepast in de begraafplaatsen Heestert, 
Moen, Knokke en Otegem. 

Ook worden er verder bloeiende vaste planten aangeplant 
op lege concessies en tussen grafzerken. Deze techniek werd 
al met succes toegepast in Zwevegem en Moen en wordt nu 
ook verdergezet in Moen en Heestert.  

In Otegem worden de paden in verouderde betontegels 
vervangen door gegoten betonpaden. Dit zal ook het 
onderhoud en gebruiksgemak sterk vergroten.

In Sint-Denijs worden er grastegels geplaatst.

Op de begraafplaatsen werden infoborden geplaatst om 
een duidelijk beeld te geven op de ingrepen die uitgevoerd 
worden. Begin april werden de paden ingezaaid.

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

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan 
bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid 
en een doordacht parkeerbeleid. Samen met u en 
intercommunale Leiedal willen we grondig nadenken over 

de kansen, de knelpunten en de toekomstvisie 
voor een optimaal circulatie- en parkeerplan 
voor het centrum van onze gemeente. 

We organiseren daarvoor een 
participatiemoment op donderdagavond 12 mei 
om 19.30 u. in het Gemeentepunt- raadzaal, 
Blokkestraat 29.

Kan een plein meer zijn dan louter een parking? 

Hoe kan een goede circulatie de bereikbaarheid 
van het centrum verhogen?

Hoe kunnen we de verschillende 
vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer, 
voetgangers, fietsers en autoverkeer op 
een veilige en duurzame manier op elkaar 
afstemmen?

Wil je mee nadenken over het parkeren 
en circuleren in het centrum tijdens het 
participatiemoment?  Schrijf u dan vóór 5 mei in 
via informatie@zwevegem.be

Denk mee na over verkeer en 
parkeren in het centrum
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Ben je ook ribbedebie naar de natuuracademie?!
Ook dit jaar organiseert het Stadlandschap Leie en 
Schelde samen met de Zuid-West-Vlaamse steden en 
gemeenten Natuuracademie. In deze  reeks van begeleide 
natuurworkshops leren kinderen op een originele en speelse 
manier de natuur beleven en ontdekken. 

De activiteiten spelen zich zo veel mogelijk af buiten en in de 
natuur. Op het programma: insectenhuisjes bouwen, gluren 
naar vogels, op stap met een echte heks, survivaltechnieken, 
bosspel, op stap met kikker en co,…

Voor wie?
Voor kinderen van het 2de, 3de en 4de leerjaar uit de regio 
Zuid-West-Vlaanderen.

Waar en wanneer te Zwevegem?
Alle activiteiten starten aan de Loods van Natuurpunt 
Zwevegem, St-Pietersbrugje, Kraaibosstraat, 8551 Moen.

Woensdag 27 april, 14u – 16u  Natuurquiz en 
opdrachtenspel 
Test je natuurkennis en breng de natuuropdrachten tot een 
goed einde.

Woensdag 4 mei, 14u – 16u Levensweb
Op een speelse manier ontdek je de samenhang in de natuur.

Woensdag 11 mei, 14u – 16u Bos binnenstebuiten
Maak kennis met het bos en de bewoners.

Woensdag 18 mei, 14u – 16u Speurneuzen
Spannende natuurspel in het bos.

Woensdag 25 mei, 14u – 16u  Op stap met heks Epona
Heks Epona dompelt je onder in de wereld van de echte 
heksen!

Woensdag 1 juni, 14u – 16u 
Zie je ze vliegen?
Speelse natuurnamiddag rond het thema ‘Vogels’.

Woensdag 8 juni, 14u – 16u  Bushcraft, leren overleven 
in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en 
met respect voor de natuur. 

Hoe inschrijven?
Je kan je inschrijven op www.stadlandschapleieschelde.be/
natuuracademie  
inschrijven voor één of meerdere workshops uit het 
voorjaarsprogramma. De prijs per workshop bedraagt 4 €.

Meer info?
T: 056 23 40 17, E: johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

NATUURACADEMIE 2016

©provincie West-Vlaanderen

Meldingskaart  IK MELD
Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

➢ Persoonsgegevens:

Voornaam en naam: 
Straat, nummer, bus:
Postcode en gemeente:
Telefoon:
E-mail: 
Verzonden op: 

➢ Melding
  (b.v.: een put in de straat, losliggende tegels op een wandelpad, vervuilde groenzones of plantsoenen, dode 

dieren op de weg, kapot straatmeubilair, graffiti, sluikstort, onveilige verkeerssituatie, wateroverlast, ratten…)
• Waar? 
• Wat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•  Stuur de meldingskaart, onder gefrankeerde omslag naar : 
   Gemeentepunt
   Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem

 - Of bezorg ze : 
 - In het Gemeentepunt Zwevegem (onthaalbalie)
 - In bbus

zie p. 36

Je kan een melding ook GRATIS doorgeven via:
http://www.zwevegem.be/ikmeld
Gratis nummer: 0800 1 8550
Email: ikmeld@zwevegem.be
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Al een blik vooruit naar het nieuwe schooljaar 2016-2017.
In de meeste scholen kan je in de komende weken dichterbij kennis maken met hun werking op één van de ‘infomomenten’ 
of opendeuractiviteiten. Ga gerust eens een kijkje nemen. Een overzicht van de geplande activiteiten

Infomomenten - Opendeur
BASISONDERWIJS

Gemeentelijk onderwijs
school vestigingen Infomoment Opendeur

GS Zwevegem

Knokke 
Maria Bernardastraat 27

Maandag 13 juni 2016 
9 u. 

Info- en probeermoment peuters
Zaterdag 28 mei 2016 

10u30 
Open deur

Kouter 
H. Consciencestraat 28A

Dinsdag 14 juni 2016 
13.30 u. 

Info- en probeermoment peuters
Te Winckele 

Schepen J. Vercruyssestraat 39A
Maandag 13 juni 2016 

13.30 u. 
Info- en probeermoment peuters

GS Heestert Gauwelstraat 22 Donderdag 26 mei 2016 
17 u.-19 u. 

Open deur nieuwe peuters
GS St.-Denijs Dalestraat 40 Donderdag 21 april 2016 

17.30 u.-18.30 u. 
Infoavond nieuwe kleuters

Dinsdag 30 augustus 2016 
17 u. tot 18.30 u. 

Opendeur
GS De Klim-op T. Toyeplein 9 Zondag 26 juni 2016 

10 u.-12 u. 
Opendeur + info 

Schoolfeest (Transfo)
Vrij onderwijs

school vestigingen Infomoment peuters Opendeur
VBS Centrum 

Zwevegem
Kleuterafdeling 
St.-Niklaasstraat

Vrijdag 17 juni 2016 
13.30 u. 

Peuteronthaal

Zaterdag 28 mei 2016 
Schoolfeest 
(Toyeplein) 

Maandag 29 augustus 2016 
18 u.-20 u. 

Kennismakingsmoment 
(alle vestigingen)

VBS Kappaert 
VBS Kreupel

Sint-Jozefsstraat 11 
 

Bellegemstraat 52

Donderdag 16 juni 2016 
10.30 u. 

Vrijdag 17 juni 2016 
10.30 u.

Zaterdag 27 augustus 2016 
10 u.-12 u. 

(beide vestigingen)

VBS Moen Moense Beekstraat 17 Vrijdag 10 juni 2016 
13.30 u. 

Info nieuwe peuters

Zaterdag 28 mei 2016 
Schoolfeest 

Zaterdag 27 augustus 2016 
10.30 u.-12 u. 

Opendeur nieuwe leerlingen
VBS Otegem Zwevegemstraat 5 Vrijdag 24 juni 2016 

10 u.-11.30 u. 
Peuteronthaal

Dinsdag 30 augustus 2016 
17 u. – 19 u. 

Opendeur
Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen opendeur
GO De Windroos H. Consciencestraat 1B Zondag 29 mei 2016 

vanaf 11u 
Opendeur Happy Kidsday

SECUNDAIR ONDERWIJS
Vrij onderwijs

school vestigingen infomoment
RHIZO College 

Zwevegem
Vestiging West 

St.-Niklaasstraat 22
Vrijdag 29 april 2016 

19 u.-21 u. 
Infoavond studieaanbod 

1A IW met STEM 
1A Latijn 

1A Moderne Wetenschappen 
1A Moderne Wetenschappen met 

STEM 
1A Sociale en technische vorming 
1A Techniek en technologische 

vorming 
1B Eerste leerjaar B

Basis- en secundair 
onderwijs in Zwevegem
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Eindejaarstentoonstelling 2015-16 / Afdeling Beeldende Kunst - 
Kunstacademie Zwevegem
> expositie in eigen ateliers met werk van leerlingen lagere, middelbare (beeldende 
vorming & digitale) en hogere graad (keramiek, grafiek, tekenkunst, monumentale, 
aquarel)
waar: Ateliers Beeldende Kunst / OC De Brug / Otegemstraat 238 - Zwevegem
wanneer: feestelijke opening zaterdag 18 juni, om 11u (daarna doorlopend tot 18u)
zondag 19, zaterdag 25 & zondag 26 juni telkens van 10 tot 12u & van 14 tot 18u
> meer info op www.kazwevegem.be

Kunstacademie: 
Erkenning voor hogere graad 
Beeldende Kunst?
De Kunstacademie heeft een aanvraag ingediend om voor de kunstdiscipline Beeldende Kunst een hogere graad te mogen 
oprichten. Die hogere graad bestaat op vandaag eigenlijk al maar is niet officieel erkend door de Vlaamse Overheid. Met de 
erkenning krijgt de Kunstacademie ook personeels- en werkingssubsidies.

De Zwevegemse Kunstacademie staat voor een gevarieerde waaier aan degelijke artistieke opleidingen. Op vandaag zijn vol-
ledige opleidingen mogelijk in de disciplines Woord en Muziek: van de lagere graad, over de middelbare, tot en met de hogere 
graad. De leerlingen en studenten die het volledige traject doorlopen, krijgen een diploma en zijn klaar om hun artistieke loop-
baan verder uit te bouwen.

Voor Beeldende Kunst heeft Zwevegem echter alleen officiële opleidingen voor de lagere en de middelbare graad. De hogere 
graad ontbreekt en daardoor kan de academie haar rol als Kunstacademie niet ten volle spelen.

Hogere graad nu al hervormd
Om klaar te zijn voor de erkenning, hervormt Zwevegem nu al de opleidingen van de niet-erkende hogere graad. De opleidin-
gen Tekenkunst, Keramiek, Monumentale Kunst en Grafiek worden vanaf september sterk uitgebreid om te voldoen aan de 
eisen van het erkende systeem. Ook voor Schilderkunst is een erkenning aangevraagd maar er komt nog een overgangsfase om 
de huidige cursus Aquarel aan te passen.

De inschrijvingstarieven worden ook gelijkgeschakeld met de officiële tarieven die Vlaanderen oplegt en die de Kunstacademie 
al hanteert voor de hogere graad Woord en Muziek. Die tarieven zijn nog niet definitief bepaald maar komen waarschijnlijk op 
126 euro voor studenten (18-24 jaar) en 301 euro voor anderen. Door de verdubbeling van het aantal lesuren wordt een cursus 
per uur zelfs een stuk goedkoper. 



 
Uw mening telt!
Via deze enquête komen we graag te weten wat u als Zwevegemnaar vindt van het 
Infopunt. We danken u alvast voor uw medewerking.

Deze enquête kan u invullen op onze website www.zwevegem.be of u kan hem hieronder 
invullen en opsturen naar het Gemeentepunt, dienst communicatie, Blokkestraat 29, bus 1, 
8550 Zwevegem. U mag hem uiteraard ook aan ons persoonlijk komen afgeven aan de 
onthaalbalie op hetzelfde adres. U kan deze enquête indienen tot en met dinsdag 28 juni 
2016.

De resultaten van deze enquête mag u verwachten in het magazine Infopunt van 
september 2016.

1. Leest u het Infopunt?
 Ja 
 Nee  Waarom niet?: ..........................................................................…………………..  

2. Met welke frequentie leest u het Infopunt?
 Elke keer dat er een nieuw nummer verschijnt
 Bijna altijd 
 Af en toe 
 Zelden of nooit 

3. Wie leest nog het Infopunt bij u thuis?
 Partner 
 Kind 
 Ouder 
 Broer / Zus 
 Andere : ……………………............................................................................................. 

07-06-2010

www.zwevegem.be  -  jaargang 37  -  september 2014  -  Nr. 4

Welkom op de grote 
dorpsvergadering

woensdag 10 september 2014 
om 20 u. in Gemeentepunt

zie p. 9
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4. Houdt u het Infopunt bij?

 Ja  Waarom?: ……………………………..........................................................................

 Nee  Waarom niet?:……………………..........................................................................

5. Wilt u het Infopunt
 Wekelijks
 14-daags 
 Maandelijks 
 Tweemaandelijks 

6. Wilt u het Infopunt uitsluitend digitaal verstuurd?
 Ja
 Neen

7. Wat vindt u van de vormgeving van het Infopunt?
 Ik ben tevreden over de vormgeving 
 Ik ben niet tevreden over de vormgeving 
 Geen mening  

8. Wat vindt u van de lettergrootte van het Infopunt?
 Ik ben tevreden over de lettergrootte 
 Ik vind de letters te klein 
 Ik vind de letters te groot 

9. Wat vindt u van het huidige A4-formaat van het Infopunt?
 Ik ben tevreden over het formaat 
 Ik vind het formaat te klein 
 Ik vind het formaat te groot 

10. Wat vindt u van de kwaliteit van het papier van het Infopunt?
 Ik ben tevreden over de kwaliteit van het papier 
 Ik vind de kwaliteit van het papier slecht 
 Geen mening 

11. Wat vindt u van de foto’s in het Infopunt?
 Ik zou graag meer foto’s zien 
 Ik zou graag minder foto’s zien
 De foto’s zijn te klein 
 De foto’s zijn te groot 
 Geen mening 

12. Wat vindt u van de inhoud van het Infopunt?
 Ik vind de inhoud interessant 
 Ik vind de inhoud niet interessant (ga naar vraag 13)
 Ik vind de inhoud duidelijk 
 Ik vind de inhoud onduidelijk (ga naar vraag 13)



13.  Indien u in de voorgaande vraag “niet interessant” of “onduidelijk” hebt 
aangeduid: 

welke rubrieken uit het huidige Infopunt (het exemplaar waarin zich deze vragenlijst 
bevindt) vindt u onduidelijk geschreven / niet interessant?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk:

 Voorwoord burgemeester
 Algemene info (openingsuren, regelingen,…)
 Vrije Tijd (cultuur, sport,…)
 Woon en leefomgeving
 Burger en Welzijn

14.  Welke onderwerpen zijn voor u interessant die eventueel aan bod kunnen 
komen?

Zet een kruis bij het gepaste antwoord.

Onderwerp Zeer  
oninteressant

 Niet
interessant

Matig 
interessant Interessant Zeer 

interessant
Jeugd

Sport

Cultuur

Bib

Burgerzaken 
(formulieren, 
paspoorten)

Welzijn (OCMW)

Milieu

Openbare werken

Stedenbouw

Beleid

Economie

UIT

15. Volgt u Zwevegem ook via andere communicatiekanalen? (bijvoorbeeld: 
Facebook, Twitter, website of andere..)

 Ja  Welke?: …………………………………........................................................................ 

 Nee 

16. Heeft u nog suggesties of opmerkingen?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….......................................................................................................................



17. Tot slot vragen wij een aantal gegevens over uzelf.
a. Geslacht:  Man    Vrouw 

b. Leeftijdscategorie:
 Jonger dan 18 jaar 
 Tussen 18 en 25 jaar 
 Tussen 26 en 35 jaar 
 Tussen 36 en 45 jaar 
 Tussen 46 en 55 jaar 
 Tussen 56 en 65 jaar 
 Ouder dan 65 jaar 

c. Woonachtig te:
 Zwevegem 
 Heestert 
 Moen 
 Otegem 
 Sint-Denijs 

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Bijvoorbeeld door het insturen van foto’s, het 
doorgeven van evenementen, etc..? Vul dan hieronder uw e-mailadres in en wij 
contacteren u zo snel mogelijk.

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

Wij danken u alvast voor het invullen van deze enquête. U kan deze zoals vermeld 
opsturen naar het Gemeentepunt, dienst communicatie, Blokkestraat 29, bus 1,  
8550 Zwevegem of hem komen afgeven op hetzelfde adres.

Voor meer info kan u ons ook bereiken via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

T 056 76 55 41
informatie@zwevegem.be
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Koop de Zwevegemse BONZ voor 
moeder- en vaderdag
In april en mei loopt een promo-actie voor de Zwevegemse BONZ en maak 
je kans op tal van mooie prijzen!

Hoe deelnemen als je de BONZ uitgeeft ?

Schrijf je naam + telefoonnummer of e-mailadres op de achterkant van de 
BONZ als je wilt deelnemen.

De winnende nummers worden bekend gemaakt in het volgende Infopunt. 

Met deze bon kan je terecht bij 131 Zwevegemse handelszaken voor jouw 
aankopen. 

Een nieuwe outfit, een hapje eten of toch liever een bezoekje aan de sauna 
... de mogelijkheden zijn eindeloos. 

De Zwevegemse bonZ zijn het perfecte cadeau voor iedereen en zijn 
verkrijgbaar aan de rode balie van het Gemeentepunt, op de Bibus en in de 
bibliotheek.

Veel succes !      

Nieuwe subsidies lokale economie
"Subsidie van max 4500 euro voor gevelrenovatie van 
handelspanden binnen de 5 handelskernen". 

Het gemeentebestuur wil met een gemeentelijke subsidie 
voor restauratie van gevels van handelspanden bijdragen 
tot het aantrekkelijker maken van handelspanden binnen 
de afgebakende handelskernen. 

De subsidie ondersteunt ondernemers die de gevel van hun 
handelspand willen verfraaien. Momenteel zijn er al een 
3-tal aanvraagdossiers ingediend.

Wenst u de gevel van uw handelspand te renoveren, neem 
dan vooraf contact op met economie@zwevegem.be of 
telefonisch op het nr 056 76 55 67 om na te gaan of u kan 
genieten van deze renovatie subsidie.

“Subsidie voor vestiging buurtwinkel om een 
minimumaanbod te voorzien”

Voor de leefbaarheid van de dorpskernen is het van belang 
dat er een minimumaanbod is aan dagelijkse goederen. Dat 
aanbod dreigt in sommige dorpskernen verloren te gaan.

Om het aanbod in leven te houden en om de opstart van 
een handelszaak met een welbepaald aanbod te stimuleren 
werd een subidiereglement goedgekeurd waardoor je 
een subsidie van max. 7500 euro kan aanvragen als 
ondernemer die een zaak wilt opstarten in een bepaalde 
sector (bakkerij, slagerij, viswinkel of buurtwinkel)

Wenst u meer info over deze subsidie, neem contact 
op met economie@zwevegem.be of tel 056 76 55 67.

http://www.zwevegem.be/producten/subsidies-lokale-
economie
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1. Hartveilige school/sportclub/organisatie
} zaterdag 6 februari

2. 20 jaar bib: van boek tot e-boek
} zaterdag 13 februari

3. Zwevegem Fairtradegemeente!
} dinsdag 23 februari 2016

4. Huldiging sportlaureaten
} vrijdag 4 maart 2016

5. Kick Off “Zwevegem fietst!”
} zondag 6 maart 2016

6. Figuur van het Jaar – Willemsfonds
} donderdag 10 maart 2016

7. Viering 100- jarige Maria Vandevelde
} donderdag 10 maart 2016

in de kijker
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8. Opening linkervleugel Woonzorgcentrum
} zaterdag 19 maart 2016

9. Uitreiking Gouden Glazen 2015
Internationaal Streekbierenfestival
} zaterdag 19 maart 2016

10. Boomplantactie
} maandag 21 maart 2016

11. Huldiging cultureel verdienstelijke 
personen
} vrijdag 1 april 2016

12. Onthulling gedicht
} dinsdag 5 april 2016

13. Bar du Matin live Radio 1 op Transfo
} zondag 10 april 2016

14. Buitenspeeldag op nieuw speelplein 
Transfo
} woensdag 13 april 2016

in de kijker
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SEPTEMBER 2016
Vanaf donderdag 16 juni om 19 u. kan je inschrijven voor 
onze lessenreeksen in het zwembad met start in septem-
ber 2016.
Neem zeker een kijkje op onze webshop, want het aan-
bod zit vanaf september in een nieuw jasje! 

Inschrijven kan via deze link: 
https://webshopzwevegem.recreatex.be
Inschrijven is onmiddellijk gekoppeld aan online betaling.

Voor meer info over het sportaanbod in het zwembad kan 
je contact opnemen met de sportdienst of surfen naar 
www.zwevegem.be/sport 

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

Activiteiten in  
het zwembad!

Moeder- en 
Vaderdagactie !
Het zwembad Sportpunt Zwevegem plaatst de mama’s en de 
papa’s in de kijker. 

Op Moederdag, zondagvoormiddag 8 mei en op Vaderdag, 
zondag 12 juni  worden de moeders en de vaders na hun 
zwembeurt verrast met een leuk geschenk.  

Meteen dé beste start voor die speciale dag !!! 

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

Sluitingsdagen  
zwembad, bibliotheek en bbus
Het zwembad Sportpunt Zwevegem  
zal op volgende dagen gesloten zijn:
• Zondag 1 mei  Feest van de Arbeid
• Zaterdag 7 mei  Zwemmeeting UZKZ
• Donderdag 5 mei  Hemelvaart (+ zie opmerking verder)
• Zondag 15 mei Pinksteren
• Maandag 16 mei Pinkstermaandag  

Opmerking:  
wijziging openingsuren zwembad Sportpunt Zwevegem
Wegens brugdag zal er op vrijdag 6 mei geen 
ochtendzwemmen doorgaan en starten we vroeger met het 
publiek zwemmen, namelijk vanaf 14 u. 

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

De bibliotheek en bbus zullen gesloten zijn /  
niet uitrijden op:
• Donderdag 5 mei  Hemelvaart
• Vrijdag 6 mei  Brugdag
• Maandag 16 mei  Pinkstermaandag

Op zaterdag 7 mei 2016 is de bibliotheek wel open, 
van 9 tot 12 u.

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

mailto:sport@zwevegem.be
mailto:sport@zwevegem.be
mailto:bibliotheek@zwevegem.be
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Vraag je speelstraat 
voor deze zomer nu aan
Laat je kinderen nog eens op straat spelen !

Vul samen met een andere buurtbewoner het 
aanvraagformulier in via  
www.zwevegem.be/producten/aanvraag-speel-of-sneeuwstraat.

Geef je samen op als peter of meter van de speelstraat. 
Meter en peter zijn verantwoordelijk voor het plaatsen 
van het dranghekken en de speelkoffer tijdens de 
speeluren en zijn het aanspreekpunt tussen de buurt en de 
gemeentediensten.

Na het indienen van de aanvraag zorgt het evenementenloket 
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 in de buurt.

In de speelstraat is geen doorgaand verkeer toegelaten 
zodat kinderen er volop kunnen spelen. Enkel de bewoners 
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 vervoer (De Lijn)

Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeer

De speelstraat kan ingericht worden tijdens de 
schoolvakanties en tijdens de weekends en dit voor 
maximaal 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 9.00 en 
18.30 uur.

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

Oproep culturele en heemkundige kring 
Amantine Zwevegem 
werp niets weg
Wij verzamelen en bewaren alles over Groot-Zwevegem 
(historiek, cultuur, sport, verenigingen, reilen en zeilen,… 
kortom alles over Zwevegem).

Help ons het verleden te behouden voor de toekomst.

Wie de culturele en heemkundige kring wil helpen kan  
contact opnemen met Luc Vanassche, tel. 0479 44 54 52 of  
luc.vanassche2@telenet.be 

Wie geïnteresseerd is om de heemkundige kring te 
vervoegen kan zich eveneens melden via bovenvermelde 
contactgegevens.

http://www.zwevegem.be/producten/aanvraag-speel-of-sneeuwstraat
mailto:luc.vanassche2@telenet.be


Verbroederingsfeesten 
in Zwevegem
Iedereen welkom !

Het weekend van 8-9-10 juli 2016 zijn onze vrienden uit de 
partnersteden Lorsch en Le Coteau te gast in Zwevegem.

We willen hen zoveel mogelijk onze gemeente en onze bevolking 
leren kennen. Daarom wordt er een volksfeest georganiseerd op 
zaterdagavond 9 juli om 20 u. in OC De Spoele te Otegem.

Iedereen is welkom… een ideale gelegenheid om contact te hebben 
met deze delegaties.

Je kunt er genieten van een barbecue  
(15 euro) en een optreden van  
“Ride This Train”  
(tribute aan Johnny Cash).

Wees erbij en schrijf je in bij msoens@telenet.be. Betalen kan op rekeningnummer
BE90 7360 0289 7132 met vermelding barbecue en aantal personen.
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Ken je Sjakie en Matilda nog?
100 jaar geleden werd Roald Dahl geboren. Hij is een van 
de meest gelezen jeugdschrijvers. Wie herinnert zich niet 
Matilda of Sjakie? Of de Grote Vriendelijke Reus en de 
Heksen? Roald Dahl wist ons 20, 30, 40… jaar terug al te 
boeien met zijn spannende verhalen, en hij slaagt er vandaag 
nog steeds in om kinderen mee te slepen en aan het lezen te 
zetten. 

Zijn boeken spreken zo tot de verbeelding dat de meeste 
ervan verfilmd zijn. Deze zomer verschijnt er zelfs nog een 
nieuwe verfilming van de GVR. Wie nog eens wil genieten 
van de eerste versie, kan deze nog altijd lenen in de bib.  
En je kan meteen ook alle andere films meepikken :

De reuzenperzik / Henry Sileck
Fantastic Mr Fox / Wes Anderson
Sjakie en de chocoladefabriek / Mel Stuart
Matilda / Danny de Vito
De GVR grote vriendelijke reus / Brian Cosgrove

100 jaar 
Roald Dahl

Those who don’t believe in magic, will never find it 
(Roald Dahl)

 
Wie liever leest, kan natuurlijk ook terecht in de bib. In 
totaal schreef Roald Dahl 18 jeugdboeken en daarnaast nog 
heel wat verhalen voor volwassenen. Al zijn boeken zijn 
verschillende keren herdrukt en heruitgegeven en zijn nu ook 
beschikbaar als luisterboek.

Wist je dat…
Roald Dahl in 1943 een eerste versie van de Gremlins schreef 
voor de tekenfilm van Walt Disney ? De latere Gremlins-film 
van Steven Spielberg zou daarop zijn gebaseerd.

Gruwelijke rijmen
Humor en fantasie zijn de belangrijkste ingrediënten van zijn 
verhalen. De ‘gruwelijke rijmen’ zijn daar een mooi voorbeeld van. 
In rijmvorm worden de klassieke sprookjes op een gruwelijke en 
ludieke manier herverteld. Een absolute aanrader !

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

© Gregory Henry

mailto:msoens@telenet.be
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Onze superschildpad is in 2016 ook weer van de partij ! 

Elke zaterdag voor de start van een nieuw seizoen 
neemt hij alle kleuters, samen met een ouder of 
grootouder, mee op sleeptouw om tal van activiteiten te 
beleven !

ZOMER: workshop KIJK ! ( i.s.m. Gifant )

Ga samen met mama of papa, opa of oma, op pad in jouw 
verbeelding. Ervaar en beleef wat je wil zien of voelen. 
Creëer samen, in verbondenheid met elkaar, een eigen 
verhaal vol plezier en creatieve ontdekkingen ! Doe mee aan 
dit fysiek theater en beleef alles zoals in jullie fantasie.

Wanneer : Zaterdag 11/06/2016 van 14 u tot 16.30 u. 
@ Jeugdcentrum De Brug | Otegemstraat 236 | Zwevegem
Voor kinderen geboren tussen 2010 & 2013

Kostprijs : 10 euro ((groot)ouder en kind samen)

Schrijf je nu in via https://webshopzwevegem.recreatex.be/

Noteer alvast volgende Pipa Dipa activiteiten 
in jullie agenda !

HERFST : 24 september 2016 
Sherborne: Dansen op de schoot  
(i.s.m. vzw de Kikker)

Ga dansen, rennen, rollen, spelen, stoeien, wiegen, knuffelen 
en genieten met je (groot)ouders.

Kostprijs: 10 euro ((groot)ouder en kind samen)

Online inschrijven vanaf 2 mei 2016

WINTER: 17 december 2016 
Theatervoorstelling: Bonte avond in Sesamstraat!

Sesamstraat bestaat 40 jaar! In een komische, 
warme en vrolijke voorstelling met veel liedjes zijn de 
Sesamstraatbewoners op zoek naar hun eigen talent, om een 
groot feest te kunnen vieren. Komen jullie ook mee feesten?

Kostprijs: 15 euro 

Online tickets reserveren vanaf 15 september 2016

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

PIPA DIPA 2016

Grabbelpas, Petoeter en de 
Speelpleinwerking zetten hun deuren open 
voor de ouders.
Heb je altijd al eens een bezoekje willen brengen aan één 
van onze werkingen? Ben je als ouder nieuwsgierig naar 
wat wij doen in de zomervakantie ? 

Kom dan op dinsdag 5 juli tussen 16 u. en 18 u. eens 
langs op onze werkingen en krijg een privé rondleiding 

Toerist op onze werking ! 
van de kinderen. Er zijn toeristische rondleidingen met een 
hapje en drankje op elke werking : grabbelpas, petoeter en 
de speelpleinwerking. 

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

Het fietsnetwerk is ondertussen voor fietsers uit heel Vlaanderen een gekend begrip. 10 jaar na de start 
van het knooppuntennetwerk is er veel veranderd. De fietser is geëvolueerd maar ook de infrastructuur 
is verbeterd. Daarom werd het tijd voor een volledig nieuw fietsnetwerk in West-Vlaanderen.

Ook in de Leiestreek is er heel wat veranderd. Het nieuwe fietsnetwerk Leiestreek is nog uitgebreider 
en veiliger met nieuwe fietspaden, fietsbruggen en -tunnels, toegankelijke natuurgebieden, nieuwe 
bezienswaardigheden, extra rustpunten, duidelijkere knooppuntborden, betere nummering,...

Dit had ook gevolgen voor de gekende fietsnetwerkkaarten. De afzonderlijke oude kaarten van 
Leiestreek West en Oost zijn verdwenen en voortaan vind je het volledige fietsnetwerk Leiestreek op 
één kaart met voor- en achterzijde.

Een fietskaart kost 8 euro per exemplaar. Een fietsnetwerkbox (Het Brugse Ommeland, de Kust, de 
Leiestreek, de Westhoek) kost 25 euro.

De fietskaart Leiestreek en de fietsnetwerkbox zijn te koop bij het loket Vrije Tijd 
(Blokkestraat 29), bibliotheek (Bekaertstraat 13) en in de bbus.

Nieuw fietsnetwerk  
in West-Vlaanderen
ook in de Leiestreek

https://webshopzwevegem.recreatex.be/
mailto:Jeugd@zwevegem.be
mailto:jeugd@zwevegem.be
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Op woensdag 11 mei 2016 gaat opnieuw de lentebeker door, 
een recreatieve atletiekhappening voor kinderen uit het 
lager onderwijs van Zwevegem.  

Een organisatie van sportdienst Zwevegem  
i.s.m. atletiekclub Zwevegem.

Hoogspringen, een hindernissenparcours, kogelstoten, 
verspringen, speerwerpen en een aflossingsopdracht staan 
allemaal op het programma.

Doe mee of kom eens langs om te supporteren!
Inschrijven en info via de school van jouw kind.

Lentebeker atletiek 
11 mei 2016

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

Heb je samen met je vrienden een briljant 
idee ? Vraag dan een projectsubsidie aan om 
het te realiseren. Want om je dromen waar 
te maken heb je immers euro’s nodig.  De 
gemeente en de jeugdraad willen jongeren 
aanmoedigen en verlenen dan ook graag de 
nodige financiële steun.

DOE IETS! voor en door jongeren
Waarvoor kan je allemaal centen krijgen?
•   Voor alle initiatieven voor kinderen en jongeren tot en met 

25 jaar.
•   Het initiatief moet plaatsvinden in Zwevegem of een van 

de deelgemeenten.
•   Het project kan maximaal over 6 maanden gespreid 

worden en moet plaatsvinden in 2016.
•   Het project moet openstaan voor ieder kind of iedere 

jongere
•   Het project situeert zich binnen de vrije tijd van kinderen 

en jongeren.

Wie kan een project indienen ?
•   Minstens 3 personen moeten de aanvraag indienen, 

minstens één van hen moet jonger zijn dan 25 jaar.
•   De aanvragers moeten inwoners zijn van Zwevegem of 

één van de deelgemeenten

De centen !
•   Voor 2016 hebben we een budget van 2480 euro.
•   Je kan maximaal € 750 subsidie per project ontvangen
•   Je kan maximaal € 125 voorschot per project ontvangen

Het volledige reglement en aanvraagformulier vind je hier: 
http://www.zwevegem.be/producten/doe-iets

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

DOE IETS ! 
Subsidie voor 
jeugdprojecten
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Meer info?
Lees alles rustig na in onze zomerbrochure, deze is 
beschikbaar vanaf half mei via de scholen in Zwevegem 
of is na te lezen op de website van Zwevegem en onze 
facebookpagina’s.

U kan alvast een kijkje nemen op de website van Zwevegem 
voor de algemene info over ons aanbod: www.zwevegem.be. 

UiTpas?
Om deel te nemen aan Grabbelpas, Petoeter, 
Speelpleinwerking en het themakampenaanbod, moet je in 
het bezit zijn van een UiTpas. Met deze pas ben je verzekerd 
voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Een UiTpas kost 3 euro en is onbeperkt geldig. Je kan een 
pas aankopen op de dienst ‘vrije tijd’, aan de kassa van 
het zwembad Sportpunt, in de gemeentelijke openbare 
bibliotheek of in de bbus. 

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

Goe gespeeld 
in de zomervakantie !
Joepieee! Het is bijna vakantie. De diensten Jeugd en Sport hebben weer tal van leuke activiteiten voor je 
klaarstaan! We zetten alles nog eens op een rijtje…

Voor wie? Wanneer ? Waar?

Speelpleinwerking  
Z@P

°2003 - °2010 1/07 t.e.m. 20/07
08/08 t.e.m. 31/08

Lokalen Chiromeisjes Nele 
Hinnestraat 19 Z

Petoeter 
(kleuterwerking)

°2011 - °2013 1/07 t.e.m. 20/07
08/08 t.e.m. 31/08

Kleuterschool Te Winckele 
Sch. J. Vercruyssestraat 39 A

Grabbelpas °2003 - °2010 1/07 t.e.m. 20/07
16/08 t.e.m. 31/08

JC De Brug  
Otegemstraat 236

Kampen
(Thema - en 
Sportkampen)

°2001 - °2012 4/07 t.e.m. 8/07
11/07 t.e.m. 15/07
22/08 t.e.m. 26/08

Locatie per kamp terug te 
vinden in onze  

Kampen-folder 2016. 

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

mailto:Jeugd@zwevegem.be
mailto:sport@zwevegem.be
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27.04.16 tot 08.05.16
expo

Tatjana Gerhard - Disjecta
Voor de Belgisch-Zwitserse kunstenares 
Tatjana Gerhard is dit haar derde 
one-person-show bij Deweer Gallery. 
In haar nieuwe werk staat een totale 
deconstructie van het menselijk 
lichaam en bij uitbreiding de wereld 
centraal.  De combinatie van explosieve 
kleurschakeringen met krachtdadige 
en  harmonieuze composities van 
ontwrichte ledematen en onmogelijke 
houdingen fascineren eindeloos.
Graphic Chic
Grafisch werk van topkunstenaars 
binnen het bereik van de kleine of 
beginnende verzamelaar. Werk van 
Georg Baselitz, Jörg Immendorff, Per 
Kirkeby, Markus Lüpertz, A.R. Penck,...
Andy Wauman - Tropicalization
vierde one-man show in Otegem.   
Sinds een tweetal jaar verblijft Andy 
Wauman hoofdzakelijk op Bali waar 
zijn poëtisch-anarchistische kunst een 
invloed heeft ondergaan die hij zelf 
omschrijft als een soort 'tropicalisatie' .

Digidokter 
in de BIB

Je gegevens veilig bewaren

Niet op 9 april, zoals eerst 
aangekondigd, maar wel op 
30 april, komt de digidokter 
opnieuw naar de bib om 10 u.

Thema van de dag is: je gegevens 
veilig bewaren.

Je gegevens veilig bewaren, hoe doe of 
deed jij dat? En breek je er het hoofd 
over of het wel veilig is? Al je foto’s staan 
op de harde schijf van je computer, maar 
wat als die crasht? Hoe voorkom je dat 
je al je waardevolle documenten, foto’s 
en video’s, al die mooie herinneringen, 
kwijtraakt? Hoe maak je een back-up? 
En kan die fameuze cloud misschien een 
uitkomst zijn?

Op deze en nog meer vragen krijg je in 
deze lezing een antwoord. Na de lezing 
is er om 11 u. tijd voor je eigen vragen, 
over het onderwerp van de dag, maar 
ook over andere vragen die je mogelijk 
hebt over computers, internet en alles 
wat ermee te maken heeft!

De lezing is gratis, maar we vragen dat 
je op voorhand inschrijft. Inschrijven 
kan aan de balie van de bib of bibus, 
telefonisch op 056 76 59 00 of via 
e-mail.

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

Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 
6a, Otegem 
Wanneer: tot 08.05.16 (open op woe, 
do, vrij en zo van 14 u. tot 18 u.)
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie: http://www.
deweergallery.com

woe 27.04.16
podium

Pier
Het Zwevegems Teater speelt “Pier”, 
een tragikomedie van Jan Sobrie. 
Regie: Gino Debeyne.
“Hebt ge de nieuwen al gezien? Zijn 
persiennes zijn al heel de week naar 
beneden. Maar hij is thuis ze... Ik heb 
hem zien lopen op de gang. Ik heb 
het gezien door mijn gaatje. Tis Pier. 
De conciërge heeft het mij gezegd in 
de lift. Pier... speciale naam, hé. Is dat 
Zweeds of komt dat van Pière?” Pier 
is ne rare gast. Een stil water met ne 
diepe grond.

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, 
http://www.zwevegemsteater.be

woe 27.04.16
muziek

Bl!ndman (sax) & Collegium 
Vocale Gent met 'Eric Sleichim - 
James Wood'
De verluchte muziekhandschriften 
van Petrus Alamire (ca. 1470-1536) 
vormen zonder twijfel één van de 
rijkste schatkamers van de polyfonie. 
Niet alleen bevatten ze werken van de 
meest vooraanstaande componisten uit 
de renaissance, ook visueel zijn deze 
koorboeken absolute topstukken. Op 
basis van dit muzikale erfgoed gaat Eric 
Sleichim, samen met de saxofoons van 
het BL!NDMAN-collectief.

mailto:bibliotheek@zwevegem.be
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Waar: Sint-Amanduskerk, Theophiel 
Toyeplein, Zwevegem
Wanneer: om 20.15 u.
Prijs: 21 euro, 8 euro (-26 j.)
Organisatie: Schouwburg Kortrijk
Info & reservatie: 056 23 98 55, 
schouwburg@kortrijk.be, www.
schouwburgkortrijk.be

 
vrij 29.04.16

podium

zie woe 27.04.16

vrij 29.04.16 tot zo 01.05.16
evenement

Meifeesten Kappaert
Vrijdag 29 april
om 14.30 u.: seniorennamiddag met 
Superstars Live. 16 u.: verkiezing 
wijkburgemeester. Vanaf 18.30 u.: 
Rock Kappaert met optredens van “DJ 
Danny Copperwire” (18.30 u.), Loose 
License (19 u.), Speed Quee (20.05 u.), 
Lemuria (21.15 u.), Fractured Insanity 
(22.30 u.), Back to Back (23.55 u.), Dj 
Danny Copperwire (01.10 u.)
Zaterdag 30 april
9 u.: vinkenzetting en braderie- en 
rommelmarkt; 10 u.-20 u.: verkiezing 
wijkburgemeester, 15 u. wielerwedstrijd 
Juniores en kafee Kappaert; 19 
u.Travestieshow "Les Folles de Gand" 
met balletgroep.
Zondag 1 mei
10.30 u. aperitiefconcert; huldiging 
nieuwe wijkburgemeester, jubilarissen 
en 50-jarigen; 13 u. Kappaertmenu; 
15 u. kafee Kappaert; 15.30 u. 
grimefestival; 17.30 u. optreden 
"Tyroler Schwung"; 21 u. Taptoe.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Prijs: gratis toegang 
Organisatie: Feestcomité Kappaert
Info & reservatie: 056 75 63 02, 
gerrard.amelynck@skynet.be

 
za 30.04.16

cursus
Digidokter in de bib: Je gegevens 
veilig bewaren

zie kader p. 28

 

woe 04.05.16
voordracht

Proeverij van lekkere drankjes en 
dessertbuffet
Gezellige samenzijn en ondertussen 
proeven van lekkere drankjes en 
dessertbuffet.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: 8 euro
Organisatie: Liberale Bond 
Gepensioneerden
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 
64 82 65, marianne.jo@bovore.be

woe 04.05.16
evenement

Kaarting Senioren Kappaert
Kappaert Senioren Kaarting in het 
OC Kappaert eerste woensdag 
telkens vanaf 14 u. (niet in de maand 
augustus).  

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

05.05.16 tot 11.05.16
expo

Bougiarte
het afgekeurde voor onze maatschappij 
verminkt, gepijnigd, gefolterd, een 
ware marteling van het ongekende... is 
het mooiste dat ze achterlaten.
Waar: Transfo, Transfostraat 3-15, 
Zwevegem
Wanneer: open zo, ma, di, woe, vrij, 
za van 14 u. tot 19 u., do van 18 u. tot 
22 u.
Prijs: gratis
Info & reservatie: www.bougiarte.com 

vrij 13.05.16
voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem

zie kader p. 30
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Op 13 mei 2016 —  Rikki
Er bestaan dikke konijnen en dunne 
konijnen, slimme konijnen en domme 
konijnen, brave konijnen en stoute 
konijnen, jongens-konijnen en meisjes-
konijnen. En allemaal hebben ze twee 
lange oren. Rikki ook, alleen hangt er 
één oortje slap. Rikki doet er alles aan 
om zijn oortje ‘normaal’ te krijgen. Wil 
jij weten of hem dat lukt? Kom dan 
op 13 mei naar de letterdief voor het 
verhaal van Rikki en zijn vriendjes.

Op 10 juni 2016 — Kleine 
kunstenaars
Kunstenaar Karina schildert wat ze 
diep in haar hart voelt. Als ze een 
tentoonstelling organiseert, eten 
en drinken de gasten alle hapjes en 
drankjes op, maar niemand koopt 
een schilderij. Dat gaat Karina anders 
aanpakken! Benieuwd hoe ze dat doet? 
Luister op 10 juni naar het verhaal van 
Karina en maak je eigen kunstwerk.

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

Voorleesuurtje voor kleuters in de bib
Ben jij tussen 3 en 6 jaar? Kom dan elke eerste vrijdag van de maand naar de bib en ontdek 
ons voorleesuurtje van 15.45 u. tot 16.30 u.

Voor alle kleuters die houden van verhalen

za 07.05.16
evenement

Vrij Podium
Optredens van DJ Lauwe en Frette, 
Gestapo Knallmuzik, Kolos, Daddy’s 
Day Off, Fubar, Minded Fury, K!mpe.

Waar: Scoutsterrein, Winkelstraat, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 14.30 u.
Prijs: VVK 4 euro, ADD 6 euro
Organisatie: Givers Scouts Zwevegem
Info & reservatie: jonas-wyseur@
hotmail.com

zo 08.05.16
sport

Zwembad Sportpunt Zwevegem 
viert Moederdag.
Moederdagactie!Het zwembad 
Sportpunt Zwevegem plaatst de 
mama’s in de kijker. Op Moederdag, 
worden de moeders na hun zwembeurt 
verrast met een leuk geschenk.Meteen 
dé beste start voor die speciale dag!!!

Waar: Zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: 09 u. tot 11.45 u.
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00,  
http://www.zwevegem.be/zwembad-0,  

woe 11.05.16
sport

Lentebeker Atletiek 2016
Atletiekdisciplines voor de Zwevegemse 
lagere schoolkinderen op recreatief 
niveau..

Waar: Atletiekpiste Sportpunt 3, 
Bekaertstraat 4b, Zwevegem
Wanneer: woe 11.05.16 van 13 u. tot 
17 u.
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sport@zwevegem.be, http://www.
zwevegem.be/sport

za 14.05.16
sport

Minivoetbaltornooi - 38ste Beker 
Baron Bekaert
Minivoetbaltornooi voor 16 ploegen (5 
tegen 5); 500 euro prijzengeld: 150 
- 80 - 50 voor top 3! Winnaar: Beker 
Baron Bekaert; Fairplay: Beker Eddy 
Demeyere.  Dit tornooi wordt gespeeld op 
minivoetbalterreinen uitgetekend op het 
hoofdterrein van Zwevegem Sport. Iedere 
ploeg speelt 6 matchen van 2 x 13 minuten 
(3 reeks-, 2 test- en 1 finale-wedstrijd(en).

Waar: Voetbalterrein Zwevegem Sport, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: vanaf 09 u.
Prijs: 50 euro inschrijvingsgeld
Organisatie: Studax Zwevegem Sport
Info & reservatie: bart.schooreel@
scarlet.be, http://www.
studaxzwevegem.be/images/tornooi.pdf

ma 16.05.16
sport

Autocross Sint-Denijs
Autocross in de Tontestraat te Sint-
Denijs.



w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

31

 
Kom dan naar een zitdag van het FOD Financiën.
Tijdens deze zitdagen komen de medewerkers van 
de belastingen u gratis helpen met het invullen van 
uw aanslagbiljet. U krijgt na het invullen van uw 
belastingaangifte ook een voorlopige afrekening mee naar 
huis. 

Wat moet u meebrengen?

•  Uw identiteitskaart (+pincode) en aangifteformulier;
•  Loon- en inkomstenfiches, kadastraal inkomen van 

eigendommen, attesten en/of betalingsbewijzen 
van de aftrekbare bedragen zoals ondermeer van 
intresten en kapitaalaflossingen van leningen, 
levensverzekeringpremies, …

•  Pensioensparen, giften, dienstencheques, 
kinderopvangkosten, …

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

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

Wanneer en waar gaan deze zitdagen door?

Datum Tijdstip

Donderdag 19 mei 
 09.00 uur – 12.30 uur

13.30 uur – 16.00 uur

Woensdag 25 mei
 09.00 uur – 12.30 uur

13.30 uur – 16.00 uur

Woensdag 1 juni
 09.00 uur – 12.30 uur

13.30 uur – 16.00 uur

Dinsdag 7 juni
 09.00 uur – 12.30 uur

13.30 uur – 16.00 uur

Alle zitdagen gaan door in het Gemeentepunt, Blokkestraat 
29 te Zwevegem, en zijn voor iedere inwoner toegankelijk.

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

Waar: Tontestraat 6, Sint-Denijs 
Wanneer: van 10 u. tot 19 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: VACB
Info & reservatie: 0496 79 57 07
di 17.05.16

evenement
Derde Dinsdag Senioren
Iedere derde dinsdag is er kaarting en 
gezellig samen zijn. Iedereen welkom!

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan  6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Prijs: 1 euro inleg voor kaarting
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: geert.vandenhende@
outlook.com

woe 18.05.16
evenement

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

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

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingen? 

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 3 maanden op voorhand 
in. Voor het volgende Infopunt is dit vóór 27 mei (periode 28 juni tot  
6 september 2016).

Volgende verschijningsdata: 28 juni 2016.

do 19.05.16 tot di 07.06.16
evenement

Zitdagen belastingen

zie kader p. 33

vrij 20.05.16
muziek

't Heksebroed organiseert: " 
Open deur folk muziek samenspel 
sessies"
In het Zwevegems 
ontmoetingscentrum Sint-Paulus 
kun je maandelijks deelnemen aan 
een open deur samenspel sessie. 
Is of was muziek uw passie en heb 
je een basiskennis van een eigen 
muziekinstrument dan ben je van harte 
uitgenodigd om samen met ons muziek 
te spelen.
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Digidokter 
in de BIB
Draadloos op het internet

Niet op 4 juni, zoals eerder  
meegedeeld, maar wel op 11 juni, 
komt de digidokter opnieuw naar 
de bib om 10 u.

Thema van de dag is: draadloos op 
het internet.

Hoe kan ik draadloos met het internet 
verbinden (wifi), thuis of op m’n 
vakantiebestemming? Hoe doe ik dat 
met een laptop, tablet of smartphone? 
Kan ik de internetverbinding van 
één apparaat delen met een ander 
apparaat? Wat is het verschil tussen 
geëncrypteerde (thuis)netwerken, 
openbare hotspots en 4G-verbindingen? 
Wat betekent ‘homespot’ (Telenet) of 
‘FON’ (Proximus)?

Moeilijke woorden, denk je? Geen 
nood, na deze lezing heeft het 
draadloze internet geen geheimen 
meer voor je. Stel alle vragen die je 
hierover hebt aan onze digidokter. 
Heb je een ander probleem met 
internet, een computer, tablet of 
smartphone? Ook dan ben je van 
harte welkom met al je vragen!

De lezing en de vragensessie nadien 
zijn gratis, maar we vragen dat je 
op voorhand inschrijft. Inschrijven 
kan aan de balie van de bib of bibus, 
telefonisch op 056 76 59 00 of via 
e-mail. Wacht niet te lang, want de 
sessies lopen snel vol!

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

Waar: Zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: vrij 20.05.16 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

za 21.05.16
muziek

In Heaven met Roosbeef
In Heaven is een reeks concerten 
georganiseerd door De Kreun en In 
Heaven vzw. Deze concerten gaan door 
in de prachtige kerk van Sint-Denijs.
Waar: Sint-Dionysiuskerk Sint-Denijs
Wanneer: om 20 u.
Prijs: -18 jaar en leden De Kreun: 13 
euro, VVK 16 euro, ADD 19 euro
Organisatie: De Kreun en In Heaven vzw
Info & reservatie: www.dekreun.be 
 

21.05.16 tot 22.05.16
sport

Sigarun 24-urenloop tegen kanker
Op 21 mei (start 14 u.) en 22 mei 
(stop 14 u.) gaat de tweede editie van 
de Sigarun door op een afgesloten 
parcours in Zwevegem-Knokke. Alle 
opbrengsten van deze 24-urenloop 
gaan naar het fonds Oncologie van AZ 
Groeninge Kortrijk. Vorig jaar haalden 
1200 lopers 20.000 euro op voor het 
goede doel! Wandelen of lopen, jong 
of oud, iets komen drinken of eten, 
iedereen is welkom! 
Waar: Pannenbakkerstraat 1, 
Zwevegem-Knokke, 
Wanneer: van 14 u. (21.05) tot 14 u. 
(22.05)
Organisatie: Sigarun
Info & reservatie: http://www.sigarun.be 

woe 25.05.16
voordracht

Eerste hulp bij klimaatverwarring
In eerste hulp bij klimaatverwarring 
bekijkt Pieter Boussemaere het 
klimaat vanuit een historische 
invalshoek. Hij geeft een overzicht 
van ons klimaat in verleden, heden 
en toekomst, met als rode draad het 
verhaal achter de ontdekking van het 
probleem, de controverse errond en 
de duizelingwekkende belangen waarin 
het verstrikt raakte.

Waar: Sportpunt 1, Bekaertstraat  4, 
Zwevegem
Wanneer: 19.30 u.
Prijs: 5 euro leden, 7 euro niet-leden
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 41 58, ann.
bogaert1@hotmail.com
 
vrij 27.05.16

evenement
Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.
Waar: refter centrumschool (tegen 
kerkhof), Theophiel Toyeplein 8, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

za 28.05.16
exploratie

Beheerwerken: spoorweg, 
Braebosje en Moen-Statie
Maaien van de wandelpaden op de 
spoorweg, Braebosje en Moen-Statie.

Waar: Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 08 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056/75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://
www.natuurpunt.be/beheerwerken-
spoorweg-braebosje-en-moen-statie

za 28.05.16
cursus

Zwevegem Hart-Veilig : gratis 
opleiding reanimeren en 
defibrilleren
In het voorjaar organiseert het 
Gemeentebestuur in samenwerking 
met het Rode Kruis Zwevegem opnieuw 
gratis opleidingen betreffende het 
gebruik van de automatische externe 
defibrillatoren (AED). Deze toestellen 
kunnen een stroomstoot toedienen 
bij een hartstilstand, wat de kans op 
overleven doet stijgen tot 70%.

mailto:bibliotheek@zwevegem.be
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Tierend en kwetterend ten onder of … helpen we de 
zwaluwen?

Wist je dat het gemeentebestuur van Zwevegem zich 
actief inzet om onze sterk bedreigde zwaluwen te 
beschermen?  Onze geliefde gevederde zomergasten 
kregen van de gemeente extra huisjes onder de vorm 
van kunstnesten en zwaluwbakken.  Deze eerste stap is 
het begin van een zwaluwbeschermingsprogramma in 
onze gemeente.  

Wat onze plannen zijn en waarom we dit doen kan 
je ontdekken op een leuke zwaluwwandeling die de gemeente organiseert samen met Stadlandschap Leie en Schelde en 
Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen op Zaterdagavond 18 juni om 19u aan De Deugdzonde te Sint-Denijs.  De gierzwaluwen 
zullen jong en oud tierend verwelkomen!

Locatie
De Deugdzonde, Priesterstraat 2, 8554 Sint-Denijs

Tijdstip
Zaterdag 18 juni om 19u

Praktisch
Dit is een gratis activiteit met een gratis drankje na de wandeling!

Schrijf je in via de milieudienst door een mailtje te sturen naar milieu@zwevegem.be.

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

ZWALUW-
WANDELING
ZWEVEGEM

©Vidaphoto - Yves Adam

Waar: lokalen Rode Kruis, 
Ommegangstraat 55, Zwevegem
Wanneer: van 09 u. tot 12 u.
Prijs: gratis 
Organisatie: gemeentelijke 
Welzijnsdienst
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

Zo 29.05.16
evenement

Poëziepad 2016. Poëzie van A tot Z
Onthulling bekroonde gedicht 
poëziewedstrijd
10.30 u.: Moen-Heestert statie – GPS: 
Stationsstraat 15 (Moen)
Wandeling 1,5 km
Org.: Marnixring De Vlaschaard 
Avelgem-Zwevegem, 
Gemeentebesturen Zwevegem en 
Avelgem; Poëziecentrum, Natuurpunt 
Zwevegem, Creatief Schrijven

zo 29.05.16
uitstap

Orchideeënwandeling en 
inventarisatie
Natuurexcursie op en rond de 
Vaarttaluds: orchideeën en 
inventariseren fauna en flora.
Waar: Sint-Pietersbrugske, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056/64 50 07, eddy.
loosveldt@gmail.com, https://www.
natuurpunt.be/natuurexcursie-op-en-
rond-de-vaarttaluds-fauna-en-flora

woe 01.06.16
evenement

Kaarting Senioren Kappaert

zie 04.05.16

woe 01.06.16
voordracht

Historische eetweetjes
Ontstaansgeschiedenis van gerechtjes 
en lekkere hapjes. Soms ernstig, soms 
grappig. Waar komt het vandaan: een 
dame blanche, coca-cola, Irish coffee, 
bintje… Bij aankomst een koffie en 
versnapering.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Liberale Bond 
Gepensioneerden
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 
64 82 65, marianne.jo@bovore.be

za 04.06.16
cursus

Zwevegem Hart-Veilig : gratis 
opleiding reanimeren en defibrilleren
In het voorjaar organiseert het 
Gemeentebestuur in samenwerking 
met het Rode Kruis Zwevegem opnieuw 
gratis opleidingen betreffende het 
gebruik van de automatische externe 
defibrillatoren (AED). Deze toestellen 
kunnen een stroomstoot toedienen 
bij een hartstilstand, wat de kans op 
overleven doet stijgen tot 70%.

Waar: lokalen Rode Kruis, 
Ommegangstraat 55, Zwevegem
Wanneer: van 09 u. tot 12 u.
Prijs: gratis 
Organisatie: gemeentelijke 
Welzijnsdienst
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

vrij 10.06.16
voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem

zie kader p. 30

za 11.06.16 
evenement

Moen Feest # Het Kidsfestival – 
Uitverkocht!
Er zijn geen tickets meer beschikbaar 
voor Moen Feest # het Kidsfestival.

za 11.06.16
exploratie

Beheerswerken: Braebos en de 5 
Linden
Beheerswerken: maaibeheer aan 
Braebos en de 5 Lindenzone.
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OMMEGANG MOEN 2016
VRIJDAG 24 JUNI
18 u.  28ste OMMEGANGVINKENZETTING “Grote prijs wijlen François Havenne” & “Feestcomité Moen” m.m.v. De 

Vlaamse Zangers Moen. Inschrijvingen in zaal t.a.p.
 50 € vooruit, gratis 2 ovenkoeken bij inschrijving + braadworst en broodje aan alle deelnemers.

ZONDAG 26 JUNI
10.30 u. 29ste PAARDENWIJDING met wandeling
 (meer info bij Dirk Libberecht: 0476/303700 of dirk.libberecht@telenet.be)
13.30 u. START 7de MOENSE KINDERFEESTE
  het grootste GRATIS openluchtfeest uit de streek voor kinderen met meer dan 50 supertoffe 

attracties en creatieve stands !
15 u. KINDERFEESTELIED
18 u. AANSTELLING KINDERBURGEMEESTER
18.15 u. MUZIKAAL DESSERT: 
 KINDVRIENDELIJK OPTREDEN DOOR DE KON. HARMONIE
 ‘DE VERENIGDE VRIENDEN’ UIT ST. DENIJS 

 alle info op : www.moensekinderfeeste.be

MAANDAG 27 JUNI
14.30 u. SENIORENNAMIDDAG 

Het Heemkundig museum (Moenplaats 10) is open tijdens de Ommegang met als thema: “DE STEENBAKKERIJ”

Waar: Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 08 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056/75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://
www.natuurpunt.be/beheerswerken-
daalbeekbosje-maaibeheer-scheren-
haag

za 11.06.16
cursus

Digidokter in de bib: Draadloos op 
het internet

zie kader p. 32

zo 12.06.16
uitgaan

Ouderraad Gemeenteschool 
Heestert biedt Vaderdagontbijt 
aan huis aan
Ontbijt: krokante pistolet, zachte pistolet, 
chocoladekoek, sandwich, kaasje, choco, 
boter, confituur, yoghurt, peperkoek, 
drankje en beleg + verrassing voor 7 
euro. Worden aan huis geleverd in Groot-
Zwevegem en Groot-Avelgem vóór 8.30 
u. Geef je bestelling, naam en adres door 
vóór 01.06.2016.  Contante betaling met 
mededeling van naam, adres en aantal 
op volgend rekeningnummer: BE84 7554 
8421 4959.

Waar: gemeenteschool, Vierkeerstraat 
22, Heestert
Wanneer: van 06 u. tot 08.30 u.
Prijs: 7 euro 
Organisatie: Gemeenteschool Heestert
Info & reservatie: 0474 32 01 64, luc.
rysselinck@skynet.be

zo 12.06.16
sport

Vaderdag in het zwembad
Vaderdagactie! Het zwembad Sportpunt 
Zwevegem plaatst de papa’s in de 
kijker. Op Vaderdag, worden de vaders 
na hun zwembeurt verrast met een 
leuk geschenk. Meteen dé beste start 
voor deze speciale dag!!!

Waar: Zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: van 09 u. tot 11.45 u.
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00, http://
www.zwevegem.be/zwembad-0

woe 15.06.16
evenement

Kaartnamiddag

zie 18.05.16

za 18.06.16
exploratie

Beheerswerken: Daalbeekbosje
Maaibeheer Daalbeekbosje.

Waar: Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 08 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056/75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://
www.natuurpunt.be/beheerswerken-
braebosje-maaibeheer-0

di 21.06.16
evenement

Derde Dinsdag Senioren

zie 17.05.16

vrij 24.06.16
muziek

't Heksebroed organiseert: " 
Open deur folk muziek samenspel 
sessies"

zie 20.05.16

vrij 24.06.16
evenement

Spellenclub Zwevegem

zie 27.05.16
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Informatiesessie Zwefie  
Challenge 19-21 augustus 2016
De voorbije 2 jaren stond er 
telkens een uitdaging van formaat 
op het programma(Mont Ventoux 
en de Pyreneeën). Maar dit jaar, 
19-21 augustus stellen we u de 
Zwefie challenge voor in de Elzas, 
Vogezen die rekening houdt 
met de haalbaarheid voor de 3 
niveaugroepen. Fietsen en beleving staan centraal; de uitdagingen zijn voor 
iedereen haalbaar.
Iedereen kan deelnemen en is van harte welkom
Wenst u meer te weten over het programma kom dan vrijblijvend af naar de 
informatiesessie.
Informatiesessie Zwefie Challenge
Wanneer: 1 mei 2016 om 11.30 u.
Waar: Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem

75-jarigen Zwevegem
Datum 5-jaarlijkse 
bijeenkomst: zondag 2 
oktober 2016. 
Oproep om jullie e-mailadres 
te willen sturen naar ortwin.
malfait@skynet.be
Indien je geen mailadres hebt, 
dan sturen we nog een brief per 
post.

50-jarigen groot-Zwevegem
Feest op 22 oktober 2016
De uitnodiging volgt!
Woon je niet meer in Zwevegem 
en ken je oud Zwevegemnaren van 
1966 die er graag zouden bij zijn, 
laat het weten.
Info en contact: Bostyn Carol, 
carol.bostyn@skynet.be, tel. 0478 
45 71 47 of Derveaux Johnny, 
johnny-anja@hotmail.com, tel. 
0476 76 51 46

65-jarigen Groot-Zwevegem
Feest 8 oktober 2016
Om de adresgegevens te kunnen 
digitaliseren van de personen 
geboren in 1951, vragen we 
(volledig vrijblijvend en met de 
garantie dat je privacy wordt 
beschermd) je emailadres of 
telefoonnummer kenbaar te 
maken voor 31 augustus 2016 via 
carlos.vanhoutte@skynet.be.
Ben je al aangeschreven of 
aangesproken door ons, dan mag 
je dit bericht negeren.

za 25.06.16
evenement

ACV oldtimertreffen part VI en 
bereworp
Doorlopend oldtimertreffen met 
rondrit voor alle wagens pré 90. Het 
treffen vindt plaats op het kerkplein. 
Individuele rondrit langs mooie 
Vlaamse wegen: 6 euro per wagen. 1 
consummatie per voertuig. Om 18 u.: 
10de ACV-Bereworp gratis voor alle 
kinderen tot 12 jaar.

Waar: Zaal Ter Kleite, Otegemplaats, Otegem 
Wanneer: van 12 u. tot 19 u.
Organisatie: ACV Otegem
Info & reservatie: 0475 46 8 889, acv-
otegem@gmail.com

za 25.06.16
exploratie

Beheerswerken Daalbeekbosje
Maaibeheer, haag scheren, voetwegen maaien.

Waar: Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 08 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056/75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://
www.natuurpunt.be/beheerswerken-
braebosje-maaibeheer 

BINNENKORT
za 02.07.16
Beheerswerken: Biestbosje
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be

van 03.07.16 tot 08.07.16
Joka-kamp in Heestert
Info & reservatie: 02 248 10 42, info@
jokaweb.be, http://www.jokaweb.be

woe 06.07.16
Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

woe 06.07.16
Natuur-Wonder-Wandeling
Info & reservatie: https://www.natuurpunt.
be/natuur-wonder-wandeling-2

za 09.07.16
Beheerswerken: Moen-Statie, 
maaibeheer boomgaard
Info & reservatie: 056 75 61 
39, https://www.natuurpunt.
be/beheerswerken-moen-statie-
maaibeheer-boomgaard

za 16.07.16
Beheerswerken: spoorweg Moen 
en Knokke, Braebos maaien en 
wandelpaden
https://www.natuurpunt.be/
beheerswerken-spoorweg-moen-en-
knokke-braebos-maaien-en-wandelpaden

woe 20.07.16 
Kaartnamiddag
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

vrij 29.07.16 en za 30.07.16
Voltage Festival 2016
Info & reservatie: http://www.
voltagefestival.com

za 20.08.16
Beheerwerken: Braebos - 
maaibeheer
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://www.
natuurpunt.be/beheerwerken-braebos-
maaibeheer

zo 21.08.16
Wandeling en ledenwerfactie 
Banhoutbos en omgeving
Info & reservatie: 056 64 50 07, 
eddy.loosveldt@gmail.com, https://
www.natuurpunt.be/wandeling-en-
ledenwerfactie-banhoutbos-en-omgeving

zo 28.08.16
Dwars door Groot Zwevegem
Info & reservatie: http://www.
de12urenvanlauwe.be



Zwevegem is een mooie gemeente. We willen dat graag zo houden. Maar voor ons, het gemeentebestuur 
en de ploeg medewerkers van publieke ruimte, is het niet mogelijk altijd en overal aanwezig te zijn en elk 
mankement direct op te merken. 
Daarom doen we graag een beroep op elke Zwevegemnaar: zie je op straat of in je buurt iets dat je wil 
melden, iets dat kapot is of vuil; of heb je een voorstel? Dan kan je dat gratis melden via telefoon, website 
of mail:

Je kan natuurlijk ook de meldingskaart (die je vindt in elk Infopunt) gebruiken en deze opsturen met de 
post naar het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem of afgeven aan de onthaalbalie van het 
Gemeentepunt of in de bbus. 

GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR
Informatie en afspraken
056 76 55 67

NOODNUMMERS
112: brandweer – ziekenwagen
101: politie

WACHTDIENSTEN
056 76 57 57: huisartsen Zwevegem
056 68 78 88: huisartsen Otegem
056 64 75 20: huisartsen Heestert, Moen, 
Sint-Denijs
0903 39 969: tandartsen
0903 99 000: apothekers
056 63 61 12: Spoed ziekenhuis AZ Groeninge 
Kortrijk

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over: 
• een put in de straat
•  losliggende tegels op een wandelpad
•  vervuilde groenzones of plantsoenen
• dode dieren op de weg
• kapot straatmeubilair
• graffiti
• sluikstort
•  een onveilige verkeerssituatie
• wateroverlast
• mollen en ratten
• ….

De gemeente stelt uw oplettendheid op 
prijs en maakt werk van elke melding. Wij 
zorgen ervoor dat elk mankement zo spoedig 
mogelijk in orde wordt gebracht. 

Niet alles kan direct worden opgelost, maar 
we houden je steeds op de hoogte.

07-06-2010
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