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Vrijwilliger, bedankt!

Naam  
buurttuin  

gekend!
(zie p. 13)
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Meldpunt Gemeente  
0800 1 8550

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

B�bus 
Tel. 0498 1 7777 1
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
14.30 u. - 16 u. kerk Heestert
16.30 u. - 18 u. de Gilde Sint-Denijs

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

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

van 14 u. tot 19 u.
•	 zaterdag van 9 u. to 15 u.

Aandienen met afval tot 15 minuten  
voor sluitingstijd.

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

Kringloopwinkel
Avelgemstraat 188, Zwevegem
Tel. 056 78 01 41
iedere werkdag van 9.30 u. tot 12.20 u.
en van 13 u. tot 17.30 u.
zaterdag tot 17 u. 
maandag gesloten

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

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

Brandweer
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80

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

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

Apothekers
0900 10 500, www.apotheek.be

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

Werkpunt/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
Tel. 056 76 56 50
Zie algemene openingsuren

Zitdag Rijksdienst  
voor pensioenen
Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Tel. 056 76 55 75
Elke eerste dinsdag van de maand van
9 u. tot 11 u., 4 maart en 1 april

Zitdagen schepencollege en 
OCMW-voorzitter
Zitdagen burgemeester en schepenen
Voor afspraak, bel 056 76 55 67
e-mail: info@zwevegem.be

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

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

Zitdagen sociale dienst OCMW
Heestert
Woon- en zorgcentrum Marialove, Gauwelstraat 24, 
elke maandag: 10 u. – 11.45 u.
Moen
Vrije basischool afd. Moense Beekstraat elke  
donderdag: 9.30 u. – 11.15 u.
Otegem
Ontmoetingscentrum De Spoele
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10 u. – 11.45 u.
Sint-Denijs
Ontmoetingscentrum Ter Streye, Rodewilgenstraat 
2, elke donderdag: 10 u. – 11.45 u. 
Geen zitdagen in juli en augustus in de deel-
gemeenten Heestert, Moen, Otegem en
Sint-Denijs 

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

Tijdens schooljaar*

maandag: 17.45 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 19.30 u.
  19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
vrijdag:  07.45 u. - 08.30 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
zaterdag:  14.00 u. - 16.45 u.
zondag:  09.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties (West)-Vlaanderen*

maandag:  14.00 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 19.30 u.
 19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 20.30 u.
vrijdag:  14.00 u. - 20.30 u.
zaterdag: 14.00 u. - 16.45 u.
zondag: 09.00 u. - 11.45 u.

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

Strooinummer 
056 76 57 65

Gemeentelijke - en OCMW dienst-
verlening in het Gemeentepunt

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

Algemene openingsuren
Ma.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Di.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Woe.: van 9 u. tot 12.30 u. en van
13.30 u. tot 16.30 u.**
Do.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Vr.: van 9 u. tot 12.30 u.*

* : balie politie sluit om 12 u.
** : balie politie niet open op 
   woensdag namiddag

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

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

Diensten  
gesloten op  

Paasmaandag,  
21 april 2014



De winter is ons op een zachte maar bijzonder natte wijze voorbijgegleden.

De lente wenkt en vanaf 2 maart kan u deelnemen aan onze 

beweegcampagne	om	de	fijnste	conditie,	voor	zoveel	als	nodig,	

weer op peil te brengen door veel duurzaam op te bouwen

Met	de	fiets	kan	u,	onder	begeleiding,	een	gezonder	leven	tegemoet	gaan	om	na	

de	zomer	de	figuurlijke	top	te	bereiken.	De	Zwefie-campagne	is	vertrokken	als	een	

trein en wie nog niet ingeschreven is kan dat vooralsnog doen (zie pagina 23).

Niets is mooier dan op eigen benen tot rust en ontspanning 

te	komen.	Wandelaars	en	fietsers,	geniet	ervan.

In deze editie vindt u ook tekst en uitleg over het meerjarenplan waarin 

het beleid en de investeringen voor de komende 6 jaar werd vastgelegd en 

begroot. Meer hierover in de extra bijlage en op de gemeentelijke website.

De uitvoering van dit sterke meerjarenplan moet borg staan voor de 

gezondmaking	van	de	gemeentelijke	financiën,	zonder	belastingverhoging	

en zonder de noodzakelijkste investeringen in het gedrang te brengen.

Tenslotte een warm dankwoord aan onze talrijke vrijwilligers en aan 

onze dynamische verenigingen voor het rijk aanbod van aantrekkelijke 

culturele, sportieve en diverse ontspanningsactiviteiten.

Deze infokrant is daarvan de beste getuige. 

Maak uw keuze en geniet ervan!

Uw burgemeester.

Marc Doutreluingne
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Inhoud

Verkiezingen

8

Vacatures gemeente  
en OCMW

9

Inschrijvingsperiode  
onderwijs

15

Beste inwoner,

COLOFON  Infomagazine	Zwevegem	is	een	uitgave	van	de	gemeente	Zwevegem	•	
Verantwoordelijke uitgever	Burgemeester	Marc	Doutreluingne	•	Samenstelling, coördinatie en 
eindredactie Dienst	informatie	–	informatie@	zwevegem.be	•	Foto’s Sobeka fotoclub, Zwevegem, 
Geert	Vanhessche,	Zwevegem	perskring,	gemeente-	en	OCMWdiensten	Zwevegem	•	Vormgeving 
die	Keure,	Brugge	-	Filip	Degryse	•	Druk	IPM,	Ganshoren	•	Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan	alle	inwoners	van	Zwevegem,	Heestert,	Moen,	Otegem	en	Sint-Denijs	•	Volgend infomagazine 
verschijnt	op	29	april	•Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 28 maart – 
informatie@zwevegem.be

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

Vacatures



Bestuurszaken
Blokkestraat 29,  
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 23
bestuurszaken@zwevegem.be

Gemeente Zwevegem
OPROEP MEDEDINGING VOOR CONCESSIE-EXPLOITATIE VAN VOORMALIG  
GEMEENTEHUIS – OTEGEMSTRAAT 100 TE ZWEVEGEM.  

AANBESTEDENDE OVERHEID: 
Gemeentebestuur van ZWEVEGEM – Blokkestraat 29 bus 1 te 
8550 Zwevegem - “Gemeentepunt”.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT: 
De opdracht betreft de concessie van de gebouwen, gelegen 
te 8550 ZWEVEGEM, Otegemstraat 100, zijnde het voormalig 
gemeentehuis.

Het College van burgemeester en schepenen maakt de bevol-
king bekend dat de gemeenteraad in zitting van 16 december 
2013 het ontwerp van concessieovereenkomst en ontwerp van 
bestek voor het voormalig gemeentehuis – Otegemstraat 100 
te 8550 ZWEVEGEM heeft goedgekeurd.

De opdracht wordt gegund bij wijze van open inschrijving. 
De beoordelingscriteria zijn de volgende: TOTAAL = 100
1) Concept en visie op uitbating - 50 punten
2) Inrichting en Investeringen - 30 punten
3) Prijs - 20 punten

De uitsluitingsgronden zijn de volgende:

Volgende kandidaten kunnen uitgesloten worden in elk sta-
dium van de procedure:
•	 De kandidaat die in staat van faillissement of van vereffe-

ning verkeert;
•	 De kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen 

inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
•	 De kandidaat die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde 

is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn 
professionele integriteit aantast;

•	 De kandidaat die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige 
fout heeft begaan;

•	 De kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn 
belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die 
van zijn land waar hij gevestigd is;

•	 De kandidaat moet aantonen dat hij zich niet in één van 
deze gevallen bevindt.

De kandidaat dient vóór het indienen van de offerte een 
plaatsbezoek af te leggen aan de betreffende ruimte ten einde 
een volledig en correct beeld te hebben; hiervan zal akte 
worden genomen.

De uitbating wordt toegestaan voor de volgende bestemming :
•	 Uitbating van een horecagelegenheid met de nadruk op 

eetgelegenheid door de uitbater zelf, met uitzondering van 
een nachtbar, nachtclub of aanverwante selecte club.

Geïnteresseerde kandidaat-uitbaters kunnen de goedgekeurde 
concessievoorwaarden en het inschrijvingsformulier voor de 
offerte afhalen in het Gemeentepunt – Dienst Bestuurszaken – 
Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 ZWEVEGEM.

De geïnteresseerde kandidaat-uitbaters moeten hun inschrij-
ving/offerte samen met alle vermelde stukken, alsook een op 
te maken globaal investeringsplan schriftelijk indienen in een 
definitief	gesloten	envelop	bij	het	Gemeentebestuur	van	ZWE-
VEGEM – Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 ZWEVEGEM uiterlijk 
tegen 30 april 2014.
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Eedaflegging OCMW-
raadslid Tom Maertens

Op 1 januari 2014 legde Tom Maertens (sp.a)  
de eed af als nieuw OCMW- raadslid in opvolging  
van Marc Sabbe (sp.a).

We kiezen
 ’t Mooiste plekje  
van Zwevegem
Willemsfonds Zwevegem organiseert de verkiezing van 
“het mooiste plekje van Zwevegem”.  
U kunt er gratis aan deelnemen en een mooie prijs 
winnen.

Het reglement kunt u opvragen via yvan.nys@telenet.be 
of via www.Willemsfonds-zwevegem.be

B�bus 
Nieuw rittenschema 
zie p. 2

Extra dienstverlening
Nieuwe halte - Postzegels - Huisvuilzakken

Vanaf 2014 gaat de b�bus ook wekelijks langs bij de 
Kreupelschool in de Bellegemstraat.  Op die manier bereikt 
de bibliotheek alle scholen van groot Zwevegem.  Naast 
scholieren zijn ook andere inwoners van onze gemeente er 
van harte welkom op onze b�bus.  

Voortaan kan je op de b�bus ook terecht voor de aan-
koop van volgende postzegels:
•	 zelfklevende	postzegels	per	doos	van	100	binnen	België	 

(tarief 1 - 70 euro/100 stuks)
•	 zelfklevende	postzegels	per	stuk	of	per	vel	van	10	België	 

(tarief 1 - 0,77 euro/stuk of 7 euro/10 stuks)
•	 zelfklevende postzegels per vel van 5 binnen Europa  

(tarief 1 -  5,35 euro/5 stuks)
•	 zelfklevende postzegels per vel van 5 Wereldwijd  

(tarief 1 internationaal – 6,45 euro/5 stuks)

Ook voor de aankoop van de nieuwe vuilniszakken kan je 
op de b�bus terecht.  Volgende zakken worden te koop 
aangeboden:
•	 grote witte restafvalzakken (80 liter): 16 euro/10 stuks
•	 kleine witte restafvalzakken (40 liter): 8,50 euro/10 

stuks
•	 grote oranje bedrijfsafvalzakken; enkel voor zelfstandige 

ondernemers (80 liter): 16 euro/10 stuks
•	 PMD-zakken (60 liter): 3 euro/20 stuks

De oude vuilniszakken kunnen nog gebruikt worden tot 
en met 31 maart 2014.  Nadien kan je ze enkel in het 
Gemeentepunt omruilen.  

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

nieuwe halteplaats:  
vrijdagmorgen
Kreupelschool Bellegemstraat

postzegels te koop op b�bus
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GEBOORTEN
06/12 Lanssens Ilian, z.v. Wouter en Dewaele Sara (S)
07/12 Kerckaert Simon, z.v. Steven en Vanhoutte Nadège (S)
15/12 Vanhuysse Milan, z.v. Tom en Lescornez-Decroix Kathy (Z)
16/12 Himpe Lou, d.v. Matthias en Pottie Liese (M)
18/12 Vandenborre Zanne, d.v. Bart en Vanwynsberghe Izarra (M)
18/12	Moreau	Ayden,	z.v.	Fabry	en	Hassani	Gaëlle	(Z)
19/12 Dochy Corneel, z.v. Hermes en de Beukelaar Caroline (Z)
19/12 dos Santos Mendes Mariejana, d.v. Paulo en Vansteenlandt 
Petrouchka (Z)
19/12 Orgaer Alessandro, z.v. Nicolas en Traen Annelies (Z)
20/12 Vandesteene Flore, d.v. Danni en Vandewege Jasmijn (O)
21/12 Couckuyt Liam, z.v. Tom en Callens Nele (S)
22/12	Dutoit	Ward,	z.v.	Kevin	en	Duhem	Sofie	(Z)
23/12 Goesaert Bavo, z.v. Ivan en Verhelle Heidi (Z)
24/12	Guillemyn	Mona,	d.v.	Bruno	en	Mondy	Noëmi	(Z)
25/12 Alommr Eeman, d.v. Farag en Ramadan Samar (Z)
27/12 Vlieghe Daymon, z.v. Yves en Vandecaveye Severine (Z)
27/12 De Moor Jesse, z.v. Bert en Magerman Kim (Z)
31/12 Verhofstadt Mathys, z.v. Verhofstadt Sabrina (S)

01/01 Cottenier Thelma, d.v. Sander en Van Schepdael Fleur (Z)
06/01 Couckuyt Mies, d.v. Tom en Soenen Nele (Z)
07/01	Demeyer	Nina,	d.v.	Hannes	en	Van	Rie	Sofie	(M)
09/01 Lammertyn Cyrilles, z.v. Eli en Depraetere Femke (S)
10/01 Vancauwenberghe Nell, d.v. Mark en Lapauw Amélie (Z)
10/01 Vandezande Zita, d.v. Wim en Cornelis Leen (Z)
15/01 Duyck Lars, z.v. Brecht en Demeulenaere Charlotte (Z)
18/01 Voet Seppe, z.v. Dave en Schamp Melissa (O)
20/01 Wylin Leni, d.v. Gino en Nys Ellen (S)
21/01 Van Oosthuyze Gaultier, z.v. Dimitri en Hoste Zénia (O)

HUWELIJKEN
Mahieu Brecht (27j.), (Z) en Becue Julie (24j.), (Z)
Vermoere Stijn (29j.), (Z) en Hanssens Annelien (32j.), (Z)
de Tand Henk (46j.-), (S) en Gültekin Kader (41j.), (S)
Deblauwe Bram (32j.), (Anzegem) en Dubus Isolde (31j.) (S)
Pauwels Tom (26j.), (Z) en Decommer Jocelyne (27j.), (Z)

OVERLIJDENS

14/12 Cardoen Herwig (75j.), echtg. Degreef Magdalena (Z)
15/12 Planckaert Josepha (82j.), wed. De Praeter Frans (Z)
15/12 Despiere Marguerita (94j.), wed. Vanmeenen Charles (H)
16/12 Vandewal Frans (81j.), echtg. Lattenist Astrid (Z)
16/12 Dhondt Marcel (93j.), echtg. Dendauw Luciette (Z)
19/12 Naert Wilfried (72j.), echtg. Vroman Monique (Z)
21/12 Wlotzka Rose (88j.), wed. Goesaert Gustave (Z)
23/12 Herman Marie (89j.), wed. Vandewalle Albert (Z)
24/12 Busscher Omer (83j.), echtg. Moreth Alwine (Z)
25/12	Deckmyn	Emma	(76j.),	wed.	Vandorpe	Rufin	(O)
25/12 Devos Cyriel (80j.), wed. Vandenhende Leona (O)
26/12 Vanneste Jozef (77j.), echtg. Debouvrie Marie-Jeanne (S)
29/12 Dooms Jozef (86j.), echtg. Vercaemst Germaine (Z)
02/01 Vanoutryve Erik (69j.), echtg. Speleers Ivette (Z)
04/01 Planckaert Danny (52j.), (Z)
05/01 Libbrecht Odette (85j.), wed. Vandevelde Henri (Z)
07/01 Derycke Celesta (94j.), wed. Opsomer Richard (H)
07/01 De Wintere Marleen (45j.), (O)
09/01 Casaert Gerard (92j.), wed. Devos Maria (Z)
11/01 Vandenberghe Frans (86j.), wed. Tytgat Jacqueline (Z)
11/01 Deman Albert (67j.), echtg. Declercq Jenny (S)
13/01 van Dop Maria (85j.), wed. Vellekoop Arie (O)
14/01 Vermeulen Martha (94j.), wed. de Groote Julien (S)
15/01 Ysenbaert Frans (80j.), echtg. Beyls Rosanne (O)
16/01 Lotin Maria (91j.), wed. Libbrecht Firmin (M)
17/01 Vandewalle Francine (84j.), echtg. Matthys Paul (Z)
19/01 T’Kint Freddy (54j.), (O)
21/01 Vandeburie Rachel (85j.), wed. Deprez Gerard (O)
23/01 Lampaert Anna (87j.), wed. Planckaert Oscar (Z)
23/01 Planckaert Paula (98j.), wed. Mullie Marcel (Z)
24/01 Deweirdt Henri (80j.), wed. Doutreloigne Odette (M)
24/01 Crepel Gommar (92j.), echtg. Goossens Marie (M)
27/01 Parmentier Marcel (81j.), echtg. Demeire Jenny (Z)
28/01 Desmet Roger (87j.), echtg. Vynckier Marcella (Z)
29/01 Deslee Lidia (79j.), echtg. Demeyere Urbain (Z)

BURGERLIJKE STAND
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in de kijker

Nieuwjaarsreceptie 
onderwijzend personeel
zondag 3 januari 2014
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Krak van Zwevegem 2013
zaterdag 1 februari 2014

Nieuwjaarsreceptie  
inwoners
zondag 12 januari 2014

briljanten (65)
11/02/1949 Lucien Vandeghinste - Dionyse Vangeersdaele 

diamanten (60)
25/01/1954 Gerard Sustronck - Cecilia Despriet 
27/02/1954 Camiel Coussement - Maria De Badts
22/04/1954 Carlos Coopman - Thérèse Dubaere 
23/04/1954 Firmin Meerschaert - Jacqueline Vervaeke
30/04/1954 Romaan Laporte - Mariette Vandevelde

gouden (50)
31/01/1964 Antoon Callens - Christiane Jambé
07/02/1964 Frans Demeyere - Jeannette Dooms
07/02/1964	Luc	Caulier	-	Daniëlle	Vuylsteke
08/02/1964 Antoine Hocedez - Astrid Putman
27/03/1964 Florimond Naessens - Mariette Weedaege

02/04/1964 William Vandermarliere - Christiana Malysse 
03/04/1964 Maurits Deweirdt - Ivette Segaert 
03/04/1964 Daniel Demeulemeester - Ivette Pot
03/04/1964 André Buyssens - Clara Matton
17/04/1964 Willy De Baere - Rosanne Vandenborre 
17/04/1964 Hedwig Devos - Marcella Houttave
24/04/1964 Bernard Loncke - Hilda Hooghe
24/04/1964 Elias Kint - Gizelle Merlier
25/04/1964 Benoni Verstraete - Yvette Wallaert
25/04/1964 Sylvain Defoor - Georgette Desmet
25/04/1964 Willy Delobelle - Claudine Dierick
27/04/1964 Jacques Bataille - Lutgarde Vanaerde
28/04/1964 Nazaire Vanhoutte - Marie Decock
29/04/1964 Pol Patoor - Annie Baert

JUBILEA

Cyclocross Otegem
maandag 13 januari 2014



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

Moet u stemmen?
Ja.	In	België	is	er	stemplicht.	Bent	u	Belg	en	ouder	dan	18	dan	
stemt u voor het Europees Parlement, het Federaal Parlement 
en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Bent u geen 
Belg, maar een onderdaan van een lidstaat van de Europese 
Unie (EU-onderdaan)? Dan kunt u een aanvraag om te mogen 
stemmen indienen. Zodra u dit stemrecht bekomen hebt, bent 
u verplicht te stemmen. Als niet-Belg, maar EU-onderdaan 
kunt u enkel stemmen voor het Europees Parlement.

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

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

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

 Pmedisch attest bijvoegen bij de volmacht.

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

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

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

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

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

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

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

 P attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven 
door de burgemeester van de gemeente waar u in het 

bevolkings-
register bent 
ingeschreven, 
bijvoegen bij de vol-
macht. Dit op voorlegging 
van de nodige bewijsstukken 
o.a. attest reisagentschap, attest 
verhuurkantoor, attest campinguit-
bater enz… Indien geen voorafgaande 
boeking van de reis is voorzien, kan steeds 
een verklaring op eer afgelegd worden. 

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

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

•	 Uw geloofsovertuiging laat u niet toe om te stemmen.

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

•	 U bent student en kan om studieredenen niet stemmen.

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

Hoe geeft u een volmacht?

•	 U hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:

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

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

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

wiens naam hij komt stemmen.

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

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

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

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

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

www.zwevegem.be 9

Gemeente /ocmw zoekt een (m/v)

 Gemachtigd opzichter
 Ploegbaas/meewerkend  
chef begraafplaatsen
 Informatiebeheerder

Meer info? Bezoek onze website  
www.zwevegem.be (vacatures) of het  
gemeentepunt (centraal onthaal). 

Openingsuren Gemeentepunt: 
ma t.e.m. vr: van 9 u. tot 12.30 u.
di: ook van 16.30 u. tot 19 u.
woe: ook van 13.30 u. tot 16.30 u.
za: van 9 u. tot 11 u.

Vacatures

Zwevegem 
telkens op maandag  
van 17.30 u. tot 21 u. 
in zaal Sint-Paulus
3 maart, 26 mei,  
1 september en  
1 december

Moen 
telkens op dinsdag  
van 18.30 u. tot 21 u. 
in zaal TAP
4 maart, 20 mei,  
2 september en  
2 december

Sint- Denijs 
telkens op woensdag  
van 18.30 u. tot 21 u. 
in het OC Ter Streye
12 maart, 21 mei,  
3 september en  
17 december

Otegem 
telkens op donderdag van 
18.30 u. tot 21 u. 
in de Parochiezaal
6 maart, 5 juni,  
4 september en  
4 december

Heestert 
telkens op donderdag van 
18.30 u. tot 21 u. 
in ontmoetingscentrum 
Malpertus
13 maart, 19 juni,  
21 augustus en  
27 november

Data bloedcollectes 2014
OCMW Zwevegem en woon zorg-
centrum Sint-Amand vragen

 Jobstudenten  
zomer 2014

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 
14 maart 2014. Meer informatie en het aanvraag-
formulier vindt u op: www.zwevegem.be/vacatures

Vacatures

Er zijn diverse vakantiejobs vrij in het OCMW en in 
het woonzorgcentrum Sint-Amand:
•	 Verpleging en verzorging
•	 Logistiek
•	 Schoonmaak
•	 Keuken
•	 Cafetaria
•	 Maaltijden aan huis
•	 Poetsdienst aan huis

Oproep: vrijwilligers voor de  
verkiezingen op 25 mei 2014
Wij zoeken vrijwilligers die de verrichtingen mee in 
goede banen willen leiden. Ben je minimum 18 jaar, 
stemgerechtigd te Zwevegem en voel je je geroepen? 
Dan is dit jouw kans! Je krijgt een wettelijke vergoe-
ding en er zijn broodjes en drank voorzien. Je krijgt 
uiteraard vooraf informatie over je taak op die dag. 

Nieuwsgierig? Twijfel niet en geef zo snel mogelijk  
je gegevens door aan de dienst burger en welzijn:  
burgerzaken@zwevegem.be of 056 76 55 30. De ver-
antwoordelijke neemt dan zelf contact met je op.



U doet toch mee?
Verzamel met z’n allen oude elektro, maak van  
Zwevegem de beste recycleergemeente van het 
land en win een reuze ontbijtpicknick aangeboden 
door Recupel.

Actie van 21 tot 29 maart 2014, deze actie wordt 
georganiseerd door Recupel, de gemeente 
Zwevegem, de intercommunale en de elektrowinkels 
uit Zwevegem.

•	 Laat uw kapotte of niet gebruikte elektro-apparaten 
en batterijen niet langer bij u thuis onnodig plaats innemen 
in kasten en hoekjes, op zolder, in uw tuinhuis of garage.

•	 Ze horen niet thuis in de huisvuilzak, want ze bevat-
ten gevaarlijke afvalstoffen. Breng ze tussen 21 maart en 29 
maart 2014 naar het containerpark van Zwevegem, De Kring-
loopwinkel van Zwevegem of een elektrowinkel in Zwevegem 
die meewerkt aan de inzamelactie. Zo houdt u de afvalstof-
fen uit ons leefmilieu. Recupel zorgt voor de verwerking en 
recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen. De natuur zal u 
dankbaar zijn!

•	Wat bedoelen we met oude elektro? Dat zijn afgedankte 
elektro-apparaten en hun randapparatuur: een boormachine, 
mixer, gsm, spelconsole, stroomkabel, computermuis… en ook 
oude batterijen zijn welkom, Bebat doet ook mee!

•	 Surf naar www.samenrecycleren.be en kijk waar u uw oude 
of niet gebruikte elektro kan deponeren in Zwevegem.

De gemeente die op het einde van de actie de meeste kilo’s 
per inwoner ingezameld heeft, trakteert Recupel op een gratis 
reuze-ontbijtpicknick voor de inwoners. Ook gebruikte batterijen 
zijn welkom, gezien Bebat deze actie mee ondersteunt.

Maak kans op een waardebon van De Kringloopwinkel:
De gemeente Zwevegem lanceert voor elke inwoner van 
Zwevegem die gedurende deze campagne periode van 21 
maart tot 29 maart 2014 een bijkomende wedstrijd :

•	 Breng kleine toestellen (waarvan de grootste afmeting maxi-
maal 25 cm bedraagt) naar een elektrowinkel in Zwevegem,

•	 Of breng kleine en grote toestellen naar het containerpark in 
Zwevegem,

•	 En breng niet gebruikte toestellen naar De Kringloopwinkel in 
Zwevegem.

Laat je registeren zo maak je kans op een waardebon van De 
Kringloopwinkel.

Gratis inzameling en recyclage  
van elektro-apparaten
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Containerpark Zwevegem-Knokke : 0477 98 02 36
Maandag en zaterdag : van 9 u. tot 15 u.
Dinsdag tem vrijdag : van 14 u. tot 19 u.

Voor een goede orde van zaken en begeleiding wordt het 
containerpark 15 minuten voor sluitingstijd gesloten.

Zomeruur containerpark vanaf 1 maart

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



Zwevegem toplaureaat
Intergemeentelijke groenwedstrijd 2013

Abeele: Lente in zicht !?  
Europese boomplantdag 21 maart 2014

Vrijdag 21 maart 2014 is niet alleen de 
start van een langverwachte lente maar 
ook steevast de Europese boomplantdag. 
Hiermee wil uw gemeentebestuur jaarlijks 
het	plantseizoen	officieel	afsluiten.	Dit	jaar	
planten we in de woonwijk Abeele. 

Verouderde doornenstruiken werden 
verwijderd en zullen vervangen 
worden door bloeiende lage struiken, 
struikrozen, solitairheesters en -bomen. 
Dit zal aansluiten aan de reeds vervangen 
beplantingstroken. We zullen er ook 
officieel	de	Vredesroos	Rosa	‘Europa	
Nostra’ aanplanten.
Deze	boomplantactie	is	ook	de	officiële	en	
symbolische start van de viering van 50 
jaar adviesraad groen en bebloeming.

De voorbije jaren werd het groen in 
deze wijk systematisch gerenoveerd en 
opgefrist. 

Op deze manier is Abeele op een 
kostenefficiënte	manier	voorzien	van	
jeugdig groen..

Waar: kruising Abeele en Hinnestraat
Wanneer: vrijdag maart 2014 om 11 u.
Wie: iedereen is welkom 
Wat:	officiële	boomaanplant	+	werfborrel

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

Op 12 december 2013 werden 
te Sint-Niklaas de intergemeen-
telijke groenprijzen uitgereikt, 
de Vlaamse Oscars voor de 
groendiensten zeg maar. Daar-
bij ging Zwevegem in competi-
tie met de Vlaamse gemeenten. 
Volgens de jury scoorde Zwe-
vegem andermaal bij de beste 
Vlaamse gemeenten, voorna-
melijk op het vlak van bebloe-
ming en het groenbeheer. 

Slechts 13 Vlaamse gemeenten 
werden dit jaar gehonoreerd 
met 3 bloemensterren, waaron-
der Zwevegem. Dit is de hoogste quotering.

Dit betekent ook dat Zwevegem als winnaar in de Europese inter-
gemeentelijke groen- en leefmilieuwedstrijd Entente Florale Europe 
2008 heden nog steeds op hoog niveau meewerkt aan een duurzame 
en aangename gemeente.

Lees meer: zie www.zwevegem.be

www.zwevegem.be 11



Op voorstel van de gemeentelijke milieu-en natuur-
raad ondersteunt het gemeentebestuur van Zweve-
gem het regionaal kippenproject van IMOG. De ge-
meentelijke toelage bedraagt 1 EURO per kip bij  de 
aankoop van minimum 2 en maximum 10 kippen.

Laat je verleiden door kakelverse eieren! 
Niets boven een speels kipje die parmantig door je tuin loopt. 
Het is niet alleen amusant om naar te kijken, maar kippen zijn 
bovendien ook uitstekende afvalverwerkers. Een composthoop 
of -bak verteert al je tuin- en keukenafval niet altijd zo snel. 
En onze kipjes zijn nu net verlekkerd op dat deel van jouw 
organisch afval dat niet of nauwelijks te composteren is. Bo-
vendien legt onze gezonde gevederde tweevoeter om de twee 
dagen een ei. 

Tijdens de Imog-actie van 15 maart tot 31 mei 2014 kan je bij 
Aveve Lateur, Zwevegem met je bon (zie hieronder) een kip 
aankopen voor 7,5 euro i.p.v. 8,5 euro. De gemeente Zweve-
gem komt tijdens deze actie voor 1 euro tegemoet.

Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle strenge 
voorschriften zoals gecontroleerde voeders, de verplichte 
salmonella-vaccinatie, enz… 

Wil je nu reeds meer weten, neem dan gerust contact met de 
gemeentelijke milieudienst. Tel. 05676 55 80

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

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

Kippenproject 2014
Het gemeentebestuur van Zwevegem subsidieert

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

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

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

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

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

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

         (datum - handtekening)
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Strooinummer

056 76 57 65
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Paddentrek in Zwevegem
De paddentrek piekt doorgaans in de tweede of derde 
week van maart om begin april vrij plots stil te vallen. 
Dit jaar zou de paddentrek wel eens zeer vroeg kunnen 
beginnen.

In de Orveiestraat in Zwevegem-Knokke is er een goed 
voorbeeld van jaarlijkse paddentrek. Verkeersborden 
duiden dit aan maar het bestuur investeerde, mede met 
subsidies van de Vlaamse Overheid en het Provinciebe-
stuur, in een heuse en veilige paddentunnel onder het 
wegdek. Op die manier kunnen de meeste padden en 
kikkers veilig de waterpoel bereiken om te paren.

Respecteer dus die trage wandelaars en help ze zo 
nodig bij hun zoektocht!

Lees meer: www.natuurpunt.be/paddentrek  

Woon en leefomgeving/milieu
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 00
milieu@zwevegem.be

Ben je inwoner van Groot-Zwevegem en wil je ook tuinieren in de buurttuin 
“Tuinspoor” Kom dan naar de startvergadering op donderdag 13 maart 2014 om 
19.30 u. in het Gemeentepunt.

Winnaar van de wedstrijd “Buurttuin zoekt naam” is Geert Desmet, Zwevegem.

“Tuinspoor” opent!

Woon en leefomgeving/milieu
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 00, milieu@zwevegem.be

Nieuwe restafvalzak
Vanaf 1 januari 2014 kan je de nieuwe 
restafval zakken worden aankopen bij de 
winkeliers. De oude restafval zakken kan je 
nog gebruiken tot 31 maart 2014. Vanaf 1 
april zal iedereen een nieuwe restafval zak 
moeten gebruiken. 

•	Wat met oude restafvalzakken na 1 
april 2014?

•	 Deze kunnen worden ingeruild voor een 
nieuwe restafvalzak.

•	Waar inruilen? 
 Aan de infobalie in het Gemeen-
tepunt (Blokkestraat 29, Zwevegem), 
mits een opleg van 0,30 euro.

Vragen over huisvuilophaling?
Nieuw: Recycle!-App
Nieuwe gratis applicatie voor smartpho-
nes en tablets die alle mogelijke info rond 
afvalsortering	in	België	bundelt.



Als vijf vingers van een hand, zo 
kan je de samenwerking tussen de 
Zwevegemse muziekverenigingen zien. 
De hand is de liefde voor muziek; doel, 
middel en reden van ieders werking. 
En iedere vinger legt een ander accent, 
maar verbonden zijn ze door de 
handpalm. Nu sloegen ze letterlijk de 
handen in elkaar om de hafabra- en 
percussiemuziek nog meer te promoten 
tijdens de unieke play-inn: “Onze 
Muzikale Kweek”.

Tijdens het weekend van 22 en 23 
maart oefenen de muzikanten van de 
Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden 
Zwevegem, Showband Calypso 
zwevegem, Koninklijke Harmonie 
De Verenigde Vrienden Sint-Denijs, 
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert 
en de Kunstacademie Zwevegem een 
aangepast programma in. De leiding is 
in handen van gastdirigenten Hannes 
Vanlancker (harmonieorkest) en David 
Dewyn (percussie).

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

Onze muzikale kweek
Play-in voor en door nieuw aanstormend  
en Zwevegems muzikaal talent.
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Op zondag  
23 maart kan u naar  

dit gelegenheidsorkest 
komen kijken. Zij zullen u 
met plezier de vrucht van 
hun arbeid laten horen. 
Afspraak om 14.30 u.  

in Ter Streye in  
Sint-Denijs.  

Toegangsprijs:  
5 euro.

Wenst u dit jaar ook meer tijd vrij te  
maken voor uzelf en uw gezin? 
PWA-Zwevegem heeft reeds 7 jaar ervaring op de markt 
van professionele poetshulp voor particulieren.

Wij bieden:
- voorafgaand klantenbezoek 
-	duurzame	en	flexibele	hulpverlening
- ervaren en professioneel opgeleide poetsvrouwen
- poetshulp op maat van de klant
- geen extra kosten 

Wie meer informatie wenst over de diensten cheques of 
zich wenst in te schrijven (gratis), kan hiervoor terecht in 
het PWA-kantoor van Zwevegem. (gemeentepunt) 

Contactpersoon: Kristof Piccavet of Jensy Vandeghinste
VZW PWA ZWEVEGEM, Blokkestraat 29 bus 4,  
8550 Zwevegem, Tel: 056/765567, pwa@zwevegem.be 

Interesse in een job als poetsvrouw via 
dienstencheques, goede verloning, flexibiliteit, 
verlofregeling cfr openbare dienst (gemeente) 
kan zich ook aanmelden op bovenstaande 
contactgegevens. 



Basis- en secundair onderwijs  
in Zwevegem
Start inschrijvingsperiode leerlingen voor schooljaar 2014-2015
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Sedert een tweetal jaren bepaalt het 
zogenaamde “inschrijvingsdecreet” 
dat scholen de periode voor nieuwe 
inschrijvingen in hun school vastleggen 
en bekendmaken.

Inschrijvingsperiode
Alle scholen in onze gemeente hebben 
deze datum gekozen als start van de 
“vrije inschrijvingsperiode”.

Voor het schooljaar 2014-2015 betekent 
dit concreet dat ouders die hun kind 
voor het eerst wensen in te schrijven 
in een Zwevegemse school, dit kunnen 

vanaf 1 maart 2014

Deze periode geldt voor:
•	 Het	basisonderwijs	(kleuter	+	lager)
•	 De eerste graad van het secundair 

onderwijs

Voorrangsperiode
Voorafgaand aan de “vrije inschrijvings-
periode” is er in elke school afzonderlijk 
een voorrangsperiode bepaald. 
Deze voorrangsperiode is enkel van 
toepassing voor:
•	 Kinderen waarvan een ander kind uit 

eenzelfde gezin/leefeenheid reeds in 

die school is ingeschreven.
•	 Kinderen van een personeelslid van 

die school.

Elke afzonderlijk school deelt deze 
voorrangsperiode intern mee aan de 
mogelijke kandidaten.

Documenten die nodig zijn bij 
de inschrijving
De inschrijving gebeurt aan de hand 
van de SIS-kaart. Als het kind geen 
SIS-kaart heeft, volstaat ook één van 
volgende documenten:
•	 Een uittreksel uit de geboorteakte.
•	 Het trouwboekje van de ouders.
•	 De identiteitskaart van het kind.
•	 Het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister.
•	 De reispas voor vreemdelingen.

Praktisch
Indien u een leerling wenst in te schrij-
ven voor het nieuwe schoojaar (2014-
2015) neemt u best contact op met de 
school van uw keuze.

De contactgegevens van alle Zweve-
gemse scholen vindt u op de website 
www.zwevegem.be

Onder de rubriek “Leren” vindt u bij 
“Scholen” alle scholen vermeld.

Spaaractie op de wekelijkse dinsdagmarkt
Tot en met dinsdag 15 april 2014 is er op de wekelijkse dinsdagmarkt een spaaractie. Doe uw aankopen op de markt en 
verdien per aankoop een stempel op uw spaarkaart. Met een volle spaarkaart (= 8 stempels) maak je kans op één van de 
12 waardebonnen van 25 euro.  Bovendien is er voor de Paasmarkt op 15 april een superwinnaar met 75 euro !

Onderwijs
Blokkestraat 28, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 23
onderwijs@zwevegem.be



Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29,  
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 26
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Op zaterdag 30 november kwamen zo’n 200 enthousiaste 
burgers, voorzien van laarzen en een dikke jas, afgezakt naar 
de loods van aardappelhoeve Vanhemmens in de Kortrijkstraat, 
voor het infomoment over het project Losschaert.  Leiedal 
dankt hierbij graag nog eens de familie Vanhemmens voor de 
gastvrijheid en alle deelnemers voor hun waardevolle inbreng.

Voor hen die er niet bij waren, het project in een notendop:
•	 15 ha regionaal gemengd bedrijventerrein voor een 20-tal 

grote bedrijven
•	 3 ha voor kleine en lokale ondernemingen
•	 Grenzend	aan	woonzone,	een	9-tal	percelen	voor	‘atelier	met	

woning’
•	 Nieuwe woonzone met mix van 120-tal woningen van ap-

partement tot koppelbouw

Bij de realisatie van het bedrijventerrein en de woonzone 
wordt gestreefd naar een maximale integratie in de omgeving. 
Groenaanleg en mobiliteit van zowel zwakke als andere weg-
gebruikers krijgen er extra aandacht.

Een antwoord op de meest gestelde vragen uit het 
infomoment

•	 Het verdwijnen van dit stukje open ruimte wekt toch 
enige bezorgdheid bij omwonenden. Alle begrip hiervoor. 
Leiedal probeert daarom ook steeds vaker en waar mogelijk 
in te zetten op reconversieprojecten, denk maar aan Transfo 
en De Blokken, zonder nieuwe open ruimte te moeten 
aansnijden.  De bestemming van dit gebied ligt echter al 
geruime tijd juridisch vast. Toch doet Leiedal er alles aan om 
hier een kwaliteitsvol project te realiseren, waar het aange-
naam leven en werken zal zijn.

•	 Heel wat bewoners bezorgden nuttige input over de aanslui-
ting op de kleine Kortrijkstraat. Op basis van deze signa-

len onderzoeken we volgende piste: enkel voor voetgangers 
en	fietsers	een	doorgang	naar	de	nieuwe	woonwijk	voorzien,	
voor autoverkeer de bestaande straat een doodlopende 
tweerichtingsstraat aanleggen. Er wordt onderzocht of en 
hoe op het einde een keerpunt voorzien kan worden voor 
auto’s. Voor vuilniswagens, brandweer of bus blijkt dit niet 
mogelijk. Ook het inplannen van parkeerplaatsen wordt na-
der bekeken.  In het najaar 2014 wil Leiedal hierover verder 
afstemmen met de bewoners van de kleine Kortrijkstraat. 

•	 Tuinpad achter de nieuwe woningen zal ook toegankelijk 
zijn voor de bewoners van de bestaande woningen langs 
de Hinnestraat	(doorgang	voor	voetgangers	en	fietsers).

•	 Het fietspad tussen woonzone en bedrijven sluit nu via een 
bestaand	pad	aan	op	de	Harelbekestraat.	Voor	fietsers	die	
op het Guldensporenpad willen aansluiten, zou een recht-
streekse aansluiting doorheen de bedrijvenzone evenwel 
interessanter kunnen zijn. De haalbaarheid hiervan wordt 
nagegaan.

•	 Verder ontvingen wij vele leuke suggesties voor de inrich-
ting van de verschillende groenzones zoals speelpleintje, 
picknickbanken, schapenweide 

De komende maanden werken de ontwerpers van Leiedal 
verder aan de plannen van het openbaar domein en koppelen 
hiervoor graag in het najaar 2014 terug met de Zwevegemse 
bevolking.
Op www.leiedal.be/losschaert lees je nog meer en kan je je 
bovendien registreren, zo blijf je op de hoogte van dit project.

Wonen, werken en ontspannen  
in Zwevegem

Project Losschaert



Kinderboekenfestival in bib en b�bus
De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van 
Vlaanderen. Tijdens de maand maart vind je in de bib en op 
de b�bus de mooiste en gevaarlijkste boeken, want dit jaar 
is	het	thema	van	de	Jeugdboekenweek	‘gevaar’.	De	leerlingen	
van DKO zorgen voor de gevaarlijke sfeer in de bib.

Spel: betreed de Jeugdboekenweek op eigen 
risico!
Jouw bib veilig en wel? Daar denkt het Ministerie van 
ondefinieerbaar	punctueel	nutteloze	zaken	wel	anders	over!	
Te gevaarlijk, zo werd besloten, op basis van 12 belangrijke 
vaststellingen. Ontdek het 12-puntenplan in de jeugdbib en 
zoek mee naar argumenten om de jeugdbib open te houden. 
De klassen van het 1e, 3e en 5e leerjaar komen naar de bib 
om dit gevaarlijke spel te spelen, hopelijk slagen zij erin om 
de bib open te houden. Iedereen die wil, kan mee de petitie 
ondertekenen.

Schrijvers in de bib
Traditiegetrouw nodigen wij de leerlingen uit van het 2e, 4e 
en 6e leerjaar en het 1e en 2e secundair van de Zwevegemse 
scholen voor een auteurslezing. Dit jaar komen Wally De 
Donker, Luc Descamps, Stefan Boonen, Guy Didelez en 
Herman Van Campenhout op bezoek.

Zin om gevaarlijke boeken te lezen?
•	 Bedtijd voor monsters / Ed Vere en Bette Westera (vert.)
•	 Held op sokken / Bette Westera en Thé Tjong-Khing (ill.)
•	 Pas op! Dit boek bijt! / Nick Bromley

•	 Frankenstein / Hans Carl Artmann, Sebastiaan Van Doninck 
(ill.)

•	 De Vindeling van Wammerswald / Stefan Boonen en Tom 
Schoonooghe (ill.)

•	 Hoe bezweer je een draak / Cressida Cowell
•	 Ridder zonder hart / Cornelia Funke

Vind je deze tips leuk, ga DAN voor de volledige lijst naar 
www.jeugdboekenweek.be

Jeugdboekenweek 2014:  
lezen is gevaarlijk

Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!). 
Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op 
hol brengen.
Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar.  
(Met de kat op schoot. En een kussen in de rug.) 
Over bij nacht en ontij op boeven jagen. 
Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot. 
Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt. 
Over moed en durven. 
Over vampieren in je bed. 
Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en 
kleine hoeken.

Ontdek het 12-puntenplan in de jeugdbib  
en zoek mee naar argumenten om de 
jeugdbib open te houden

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

www.zwevegem.be 17



Ontdek hier wat je deze vakantie allemaal kan 
beleven. Vakantieprogrammatie van de jeugddienst, 
sportdienst en bibliotheek

Themakampen

Van 7 t.e.m. 11 april 2014 zorgen we opnieuw voor een 
leuk aanbod.

Later word ik … een kamp voor kinderen van 1ste t.e.m. 3de 
leerjaar. Zet je veiligheidsbril af en schiet in je bakkersschort. 
Hop en weg! De volgende dag gaan we naar de dokter, via het 
advocatenkantoor, en al wuivend naar de koning richting een 
klein stationnetje! We ontdekken 5 dagen een hoop boeiende 
beroepen. Tussendoor is er uiteraard ook nog veel tijd om te 
spelen, verhaaltjes te vertellen en te dromen van wat je later 
worden zal… We krijgen ook enkele echte vakmensen over de 
vloer!

Voor wie droomt van een carrière op de planken is de tweede 
editie van onze theaterkriebels de perfecte springplank.  
Een kamp voor acteurs en actrices van het 4e leerjaar t.e.m. 
1e secundair. Je leert er allerlei theatertechnieken, improvise-
ren, ensceneren, personagevorming,… Op vrijdag geven we 
opnieuw het beste van onszelf in een heus theaterstuk.

Creatieve sport- en bibweek

Van 7 april t.e.m. 11 april 2014

Tijdens de eerste week van de paasvakantie kunnen kleuters 
en kinderen van het 1e t.e.m. het 2e leerjaar bewegen combi-

neren met vertelmomenten. 

Het thema van deze speelse beweegweek voor kleuters is ‘Op 
stap met de brandweer’. We luisteren naar de verhalen van 
een echte brandweerman en gaan daarna zelf aan de slag. 
Brandweermannen- en vrouwen zijn supersnel, heel erg sterk 
en klimmen overal op! 

De kinderen van het 1e en 2e leerjaar beleven een week vol 
spannend avontuur waarin ze samen de wereld redden als 
echte ‘Superhelden’. Trek je superheldenpak alvast maar 
aan. 

Voor de jongeren van het 3e leerjaar t.e.m. het 2e mid-
delbaar is er keuze tussen dag- en weekinschrijving. Kies 
ervoor om je in te schrijven voor een week vol sportplezier 
of maak een keuze voor jouw favoriete sporten tijdens het 
‘Knalfestival’. 
Halve dag voor de kleuters – volledige dag vanaf het 1e leer-
jaar t.e.m. het 2e middelbaar

Van 14 t.e.m. 18 april 2014

De kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar kun-
nen zich creatief en sportief uitleven! De allerkleinsten gaan 
deze week aan de slag met ‘De dozenfabriek’. Wat kan ik 
bouwen met een doos? Kan ik in de doos? Kan ik over de doos 
springen? Kom mee ontdekken! 

Het 1e en 2e leerjaar gaat ‘Curieuze neuzen bij de reu-
zen’. Heb jij ook een curieuze neus? Dan is dit zeker iets voor 
jou! 

Plezier in de paasvakantie!
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Organiseert je club sportkampen  
in de zomervakantie?
Wenst je sportvereniging in de zomer-
vakantie eigen sportkampen te orga-
niseren in de gemeente Zwevegem? 
En is het sportkamp toegankelijk voor 
niet-leden? Dan kan je de informatie 
doorgeven aan de sportdienst. 

Deze  info wordt gepubliceerd in de 

zomerbrochure (aanbod van de zo-
meractiviteiten georganiseerd door de 
sportdienst, jeugddienst, bibliotheek 
en de buitenschoolse kinderopvang).

Op die manier krijgen de ouders een 
totaalbeeld van de vakantie sportmo-
gelijkheden op onze gemeente.

Voor meer Info: contacteer de 
sportdienst tegen eind maart 2014.

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

Voor de jongeren van het 3e leerjaar t.e.m. het 2e mid-
delbaar is er opnieuw keuze tussen dag- en weekinschrijving 
tijdens de Sportmixweek. 

Halve dagkampen voor iedereen! 

Dagopvang

Ben je tussen 2,5 en 8 jaar? Dan kan je tijdens de paasva-
kantie ook terecht in de dagopvang. We voorzien een waaier 
aan spel-, kook- en knutselactiviteiten. Van 7 t.e.m. 11 april 
duiken we ‘De fantastische onderwaterwereld’ in en gaan 
op zoek naar de schatten van de zee! Tijdens de ‘Wel in je 
pel” –week van 14 t.e.m. 18 april doen we lekker gezond met 
groenten en fruit. 

Grabbelpaswerking

De grabbelpas zal terug op volle toeren draaien tijdens de 
paasvakantie voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar.  

Van 7 tot 11 april gaan we aan de slag als echte bouwvak-
kers, Bob de bouwer brengt ons zeker een bezoekje.  We 
knutselen en timmeren, maken lekkere snoephuisjes,… De 
tweede week van de vakantie reizen we de wereld rond, 
we stappen in het vliegtuig en landen op exotische bestem-
mingen.		Met	stokjes	eten,	olie	ontginnen	in	Saoedi-Arabië,	
mediteren in een boeddhistische tempel, Schotse Highland-
spelen,… een reis om nooit te vergeten! 

De	affiche	met	concrete	info	over	de	locaties,	juiste	uren,	
activiteiten, leeftijden, prijzen en kortingen kan je binnenkort 
vinden op de website www.zwevegem.be 

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

Dienst Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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DOE IETS!-projectsubsidie
Jouw idee is goud waard!
De Zwevegemse jeugdraad wil de lokale jongeren aanzetten 
om	hun	ideeën	te	realiseren.	

Een financieel duwtje in de rug
Jongeren	hebben	vaak	fantastische	ideeën.	Helaas	eindigt	het	
verhaal meestal bij de centen. De gemeente en de jeugdraad 
willen	de	jeugd	aanmoedigen	en	verlenen	de	nodige	financiële	
steun. 

Eenvoud primeert
Heb je samen met enkele vrienden een tof idee? Aarzel niet 
en vul het aanvraagformulier in. Dit formulier is een beknopte 
samenvatting van jouw plannen. De jeugdraad bekijkt jouw 
aanvraag en bezorgt je zo vlug mogelijk een antwoord. Is 

alles in orde? Dan kan je zelfs een voorschot krijgen om jouw 
plannen uit te voeren. 

Wat komt in aanmerking? 
Alles wat niet illegaal is, kan in aanmerking komen. Belang-
rijkste argument is dat het een project door jongeren en voor 
jongeren is. 

Een nieuw festival op poten zetten? Willen enkele leerlingen 
samen	een	graffitiworkshop	houden?	Een	skatenamiddag	
organiseren?	Alle	ideeën	zijn	goed.	Vul	gewoon	het	formulier	
in en ga er voor. 

Alle informatie en het aanvraagformulier kan je vinden op 
www.zwevegem.be/producten/doeiets

Toelage voor kadervorming  
in het jeugdwerk

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

Deze toelage stimuleert het volgen van kadervorming. Jongeren die vorming vol-
gen kunnen een deel van de gemaakte kosten via deze toelage terug krijgen

Wat moet ik doen om deze subsidie te ontvangen? 
Voor info en een aanvraag tot betoelaging kan je terecht op de jeugddienst. 
http://www.zwevegem.be/producten/toelage-voor-kadervorming-in-het-jeugdwerk

The Challenge
zaterdag 14 juni 2014  
Terug van weggeweest…. The Challenge.

Schrijf je nu reeds in! Plezier verzekerd.
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Burensportdienst organiseert in samenwerking met de 
provincie Werst-Vlaanderen een recreatieve, avontuurlijke 
sportdag in team in de gavers.

Deze dag vindt plaats zaterdag 14 juni 2014 in de Gavers.
Elk team bestaat uit 3 personen. De proeven duren max.  
10 minuten. Er wordt een apart klassement opgemaakt  
voor	dames	en	heren	in	2	categorieën
Categorie 1 : gemiddelde leeftijd onder de 40 jaar
Categorie 2 : gemiddelde leeftijd boven de 40 jaar.
Hou je van een nieuwe uitdaging, kicks en avontuur.   
Hou alvast deze datum vrij en stel je ploeg samen!
Wens je verdere inlichtingen neem contact op met de 
sportdienst - sport@zwevegem.be – 056 76 58 00.

Dienst Sport
Sportpunt
Bekaerstraat 4, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be



Met	de	slogan	‘zot	van	zwemmen’	
werd tijdens de zwembaddagen 2013 
zowel het zwemplezier benadrukt als 
een actieve en gezonde levensstijl 
gepromoot.

Hoogtepunt	was	de		‘zwemmarathon!’

Namen jullie deel aan de zwemmara-
thon op vrijdag 15 november 2013 in 
sportpunt Zwevegem?

Proficiat	!	Jullie	zwommen	het	
meest aantal lengtes bijeen van alle 
deelnemende zwembaden van gans 

Vlaanderen en Sportpunt Zwevegem 
kreeg	hierdoor	de	titel	‘zwemzotste	
zwembad 2013’ uit handen van ISB, 
Radio 2 en Ethias.

We zwommen 1.755,400 km bijeen 
met 2402 deelnemers.

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

Zwemzotste zwembad 2013 Sportpunt Zwevegem 

Pré- & Postnataalzwemmen op dinsdagavond
Lessenreeks vanaf dinsdag 8 april t.e.m. dinsdag 27 mei 2014.  
Telefonisch inschrijven nu al mogelijk. 

Aquajogging op donderdagavond
5 lessen van donderdag 24 april t.e.m. donderdag 5 juni 2014.
Keuze	uit	reeks	‘Initiatie’	of	‘Gevorderden’	om	20.30	u.	of	
21.10 u. Telefonisch inschrijven is nu al mogelijk.
(Opgepast verkorte lessenreeks wegens sluiting zwembad voor groot onder-
houd vanaf 11 juni 2014)

Aquaspinning op maandagavond
5 lessen van maandag 28 april t.e.m. maandag 26 mei 2014. 
Reeks om 20 u. is “Rustige groep”.
Reeks om 20.45 u. is “Intensievere groep”.
Opgepast: beperkt aantal plaatsen!
Telefonisch inschrijven enkel vanaf maandag 24 maart  
vanaf 8.15 u. op apart nummer 056 76 58 30.
(Opgepast verkorte lessenreeks vanwege sluiting zwembad voor groot onder-
houd vanaf 11 juni 2014)

Zwemlessen
Doorlopend zwemlessen in Sportpunt Zwevegem
Info bij de sportdienst

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

Lessenreeksen  
zwembad voorjaar 2014
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Vrijwilligers bedankt
Week van de vrijwilliger van 1 tot 9 maart 2014
Graag zetten wij de vrijwilligers  
op onze gemeente eens extra  
in de bloemen.

Vrijwilligerswerk, iets voor jou?
Sociale en warme contacten, ontspannende en nieuwe kennis 
aanleren, je nuttig voelen, mensen helpen … het zijn maar 
enkele van de mooie kanten van het vrijwilligerswerk.

Binnen onze gemeente zijn op heel veel vlakken (sport, cul-
tuur, natuur en milieu, zorg en welzijn, jeugd, senioren, …) 
vrijwilligers actief, ook binnen de diensten van gemeente en 
OCMW.

Alle vrijwilligerswerk is even belangrijk en noodzakelijk. 
Vrijwilligers verzetten heel wat werk, en vaak ook achter de 
schermen. Zij maken het verschil. Is het nu binnen een orga-
nisatie of op eigen initiatief, door vrijwilligerswerk draag je bij 

tot een warme gemeente. Wij kunnen onze vrijwilligers niet 
missen, zij zijn onze onmisbare partners. Wij koesteren hen!

De keuze in vrijwilligerswerk is groot. Wil je meer weten  
over vrijwilligerswerk, neem dan zeker eens een kijkje  
op www.vrijwilligerswerk.be. Je kunt ook steeds contact  
opnemen met de organisaties en diensten die werken  
met vrijwilligers.

Voor de lokale besturen zijn dit:

•	 thuiszorg@ocmw.zwevegem.be
 tel. 056 76 52 00 (zorg en welzijn)
•	 sport@zwevegem.be
 tel. 056 76 58 00
•	 cultuur@zwevegem.be
 tel. 056 76 55 70
•	 bibliotheek@zwevegem.be
 tel. 056 76 59 00
 tel. 0498 17 77 71 (b�bus)
•	 jeugd@zwevegem.be
 tel. 056 76 59 80
•	 milieu@zwevegem.be
 tel. 056 76 55 80
•	 atd@zwevegem.be
 tel. 056 76 57 00 (groen en natuur)
•	 onderwijs@zwevegem.be
 tel. 056 76 55 23

op www.vrijwilligerswerk.be vind je ook wat je moet regelen. 
Soms kun je niet zo maar als vrijwilliger aan de slag. Als je 
werkloos bent, in ziekteverlof, … mag je niet zomaar starten. 
Ook als je vragen hebt over verzekeringen, onkostenvergoe-
ding, … kun je daar terecht.

Zomaar, voor niets
Zomaar, zonder reden
Een schouderklop, een ruggensteun
Een luisterend oor, een helpende hand
Jij, met je hele ik
Zomaar voor een ander.

Zomaar, of toch niet,
Maar uit engagement,
Groter dan eindeloos
En zo nodig in ons samenzijn.

Daarom verdien jij
1000 keer dank!
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Balie Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be

De jeugdraad nodigt je uit!
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Kom langs en maak het verschil. 
Bruis je zelf ook van de ideeën?   
Wil je het jeugdbeleid mee bepalen?  

Laat dan zeker eens van je horen, er kan er altijd nog wel 
eentje bij!

Jeugdraadkalender
Op vrijdag 14 maart 2014 verwachten we jou op onze 
algemene vergadering. 

Op maandag 7 april 2014 om 20 u. kan je mee nadenken over 
het jeugdbeleid in onze gemeente. Dan gaan we weer K.O.  
in jeugdcentrum De Brug.  In dit kleine overleg bespreken we 
o.a. de voorbereiding van de algemene vergadering in mei.

Op	vrijdag	25	april	2014	ben	je	welkom	op	de	‘EHBO	sessie	
die gegeven zal worden door het Rode Kruis’ dit is gratis.

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

Dienst Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
Tel. 056 76 55 72
cultuur@zwevegem.be

Subsidieaanvragen
Sport- en cultuurverenigingen

Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sport-  
of cultuurraad, ontvangen in feb./maart een schrijven 
waarin gevraagd wordt de subsidieaanvragen tijdig 
in te dienen. Heeft je vereniging de vraag niet 
ontvangen, gelieve dan  
zelf contact op te nemen met de sport/cultuurdienst. 

Is uw bestuurssamenstelling gewijzigd of bestaat uw 
vereniging niet langer dan vragen wij u ons eveneens  
op de hoogte brengen.

ZweFie  
beweegcampagne
Zwevegem fietst zich gezond -  
Zwevegem fietst de Mont Ventoux op

Ben je reeds een gedegen cyclosportieveling? 
Of	ben	je	nog	totaal	geen	fietser,	maar	overtuigd	 
dat je dringend nood hebt aan gezonde beweging?  
Ga dan de uitdaging aan en start in maart een 
fietsprogramma	van	6	maand	en	bedwing	begin	
september de mythische Mont Ventoux.

Aangepaste trainingsprogramma’s en oefenritten  
voor ieder niveau, ook dat van beginner!  
En dit met supervisie van deskundigen.

Schrijf	in	(info@flammerouge.be,	0485	972	428,	 
Dieter D’Haene) en/of word Facebook-vriend van 
ZweFie en we geven je verder alle info.

Overtuig vrienden of collega’s om er samen aan  
te beginnen. Samen is zoveel leuker!

Kick-Off (alle info):  zondag 2 maart 2014:  
zaal	St.	Paulus,	Italiëlaan	Zwevegem	–	10	u.

Met de steun van de gemeente



Staan kinderen tijdens jouw werk of in je vrije tijd 
centraal?  Schrijf je dan zeker in voor één van onze 
vormingsmomenten en ga met een pak inspiratie 
terug aan de slag!

Speels knutselen  i.s.m. Kris Neyens
Dinsdag 25 maart 2014

In	deze	vorming	word	je	overspoeld	met	ideeën	om	op	een	
speelse, spontane manier met materialen te werken op 
niveau van het kind. Creatief werken met kinderen hoeft niet 
altijd met de intentie om iets te maken. Het gaat vooral om 
bezig zijn met materialen en deze op verschillende manieren 
ontdekken.

Yoga voor peuters & kleuters   
i.s.m. Amba amba
Dinsdag 22 april 2014
Kinderen staan voortdurend onder druk en yoga kan hen 
helpen deze indrukken te verwerken. Voor de oefeningen 
wordt gewerkt in spelvorm en rond thema’s die aansluiten op 
de belevingswereld van kleuters.    

Praktische Info:
•	 van 19 u. tot 22 u. 
•	 € 15
•	@ Jeugdcentrum De Brug, Otegemstraat 236, Zwevegem
•	 Vormingsattesten verkrijgbaar
•	 056 76 59 80 
•	 Inschrijvingen via https://webshopzwevegem.recreatex.be | 

jeugd@zwevegem.be

Wees er snel bij want de plaatsen 
zijn beperkt!
 

Balie Vrije Tijd / Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67
jeugd@zwevegem.be 

Creatieve vormingen
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doorlopend

Â expo
Nature Calls
Olivier Bulteel exposeert zijn werken in 
onze galerij en brengt ode aan de natuur 
in zijn schilderijen op doek en hout, met 
een knipoog naar abstractie en naar schil-
deren ‘pur sang’. Vrij te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van De Vrijheid.

Waar: Cultuurhuis - Bistro De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
Wanneer: permanente tentoonstelling, 
open op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag
Info: 0497 11 47 66 

26.02.14 - 16.03.14

Â expo
Structures for viewing
Groepstentoonstelling van de volgende 
kunstenaars met een modernistische kijk 
op de dingen: Günther Förg, Melissa Gor-
don, Imi Knoebel.

Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 6a, 
Otegem 
Wanneer: tot 16.03.14, open op zo, woe, 
do, vrij van 14 u. tot 18 u. 
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie: www.deweergallery.com 

26.02.14 - 16.03.14

Â expo
Collector’s room #5 : “PLEASURE”
Of het nu persoonlijk of politiek, geheim of 
openbaar, verschaft of verkregen : plezier 
drijft kunstenaars en publiek.  Met werk 
van Michaël Aerts, Stephan Balkenhol, 
Georg Baselitz, Sergey Bratkov, Matthew 
Lutz-Kinoy, Enrique Marty, Benjamin Mora-
vec, Norbert Witzgall en anderen.

Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 6a, 
Otegem 
Wanneer: tot 16.03.14, open op zo, woe, 
do, vrij van 14 u. tot 18 u. 
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie: www.deweergallery.com 

26.02.14 - 16.03.14

Â expo
“Modern Surfaces”- Melissa Gordon
Eerste solo-tentoonstelling bij Deweer 
Gallery van de Amerikaanse, in Londen 
wonende kunstenares Melissa Gordon.

Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 6a, 
Otegem 
Wanneer: tot 16.03.14, open op zo, woe, 
do, vrij van 14 u. tot 18 u. 
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie: www.deweergallery.com 

van 27.02.14 tot 22.05.14

Â sport   
Start to Run
Zie kader p. 25

Waar: Atletiekpiste Sportpunt 3, 
Bekaertstraat 4-2, Zwevegem
Wanneer: van 18 u. tot 19 u.
Prijs: 25 e
Organisatie: Atletiekclub AZW
Info & reservatie: 0496 79 53 86  
info@azw.be 

vrij 28.02.14

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

Waar: De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.

maart - mei

Verbeter je conditie en begin nu! 
Twijfel niet.

Een actie naar de beginnende jog-
gers, die 12 weken lang oordeel-
kundig worden begeleid met als 
einddoel 5 kilometer onafgebroken 
kunnen lopen.

Bij het behalen van dit doel, ont-
vangt de deelnemer een brevet.

Er is geen tijdslimiet, het tempo 
speelt geen rol, uitlopen zonder 
stoppen volstaat !

Prijs: 25 euro. 
Wens je verdere inlichtingen neem 
contact op met de atletiekclub 
AZW: gery.debels@telenet.be, 
T0496795386 of info@azw.be

donderdag  
27 februari 
van 18 u. - 19 u.

Start to run
(12 lessen) 

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

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

‘T	ZIT	ZO!	naar	“JUST	SO	Stories”	
van Rudyard Kipling, schrijver van het 
fantastische JUNGLE BOOK.

Hoe zit dat nu? Hoe kwam de olifant 
aan zijn slurf, het nijlpaard aan zijn 
gerimpeld vel en de walvis aan zijn 
dikke keel? Hoe zit dat, hé? Hoe zit 
dat?	Wel.	Luister.‘t	ZIT	ZO!	Lang,	héél	
lang geleden, oh mijn beste, beste, 
bovenste beste…

‘T	ZIT	ZO!	gaat	op	een	Darwiniaans	
grappige manier op zoek naar de 
oorsprong van voor ons voor de hand 
liggende elementen uit onze natuur. 
Barre Weldaad duikt in zijn universum, 
gebaseerd op invloeden uit de hele 
wereld, en maakt een feestelijke, brui-
sende muzikale voorstelling, vol liedjes, 
verhaaltjes en knotsgekke dialogen. 
Speels en fascinerend , intelligent en 
vol knipoogjes en dat voor klein en 
groot.

Kaarten: -12	jaar:	7	euro,	+12	jaar:	10	
euro (1 euro korting leden Gezinsbond)
Reservatie: culturele dienst, tel. 056 76 
55 70, cultuur@zwevegem.be

Donderdag 6 maart 2014 om 14 u.

Familievoorstelling “’t Zit zo”
Kinderconcert vanaf 6 jaar
Gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem
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Prijs: 1,50 e, 
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, www.deanderespellenbende.be

za 01.03.14

Â evenement
Spellendag Spellenclub Zwevegem
Uitzonderlijke spelnamiddag voor het 
ganse gezin. Jong en oud zijn welkom voor 
een leuke namiddaguitstap in de wondere 
wereld van een gezelschapsspel. Speluitleg 
is voorzien door de organisatoren.

Waar: De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 18 u.
Prijs: 1,50 e, 
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, www.deanderespellenbende.be 

za 01.03.14

Â podium
De Nachtwaker
Bart is laatstejaarsstudent rechten en klust 
bij als nachtwaker in een appartementsge-
bouw waar onder andere een funerarium 
en een advocatenbureau gevestigd zijn. De 
grote baas, meester Wauters, bezwijkt tij-
dens ‘intieme contacten’ met een callgirl op 
kantoor. Twee medewerkers besluiten om 
het lijk weg te moffelen en kiezen daarvoor 
nu net het bureautje van de nachtwaker, 
net op de avond dat diezelfde nachtwaker 
met zijn vriendinnetje een romantische 
tête-à-tête gepland had. Regie: Beatrijs 
Janssens. Uitvoerders: toneelgezelschap 
Klakkeboem vzw

Waar: Parochiaal Centrum, Orveiestraat, 
Zwevegem Knokke
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 8 e, studenten en kinderen: 5 e
Organisatie: toneelgezelschap Klakkeboem 
vzw
Info & reservatie: www.klakkeboem.be, 
0497 47 38 28 (elke werkdag van 18 u. tot 
20 u.)

zo 02.03.14

Â podium
De Nachtwaker om 18.30 u.!
zie za 01.03.14 

di 04.03.14

Â podium
De Nachtwaker
zie za 01.03.14 

woe 05.03.14

Â podium
De Nachtwaker
zie za 01.03.14 

do 06.03.14

Â muziek    
Barre Weldaad - ‘t Zit zo
Zie kader p.

Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 14 u.
Prijs: 7 e	-12	jaar,	+12	jaar	10	e (1 e 
korting voor leden Gezinsbond)
Organisatie: Gemeenschapscentrum 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 70, cultuur@
zwevegem.be

vrij 07.03.14

Â podium
De Nachtwaker
zie za 01.03.14 

vrij 07.03.14

Â voordracht   
Voorleesuurtje voor kleuters in de bib
Zie kader p. 

Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 15.45 u. tot 16.30 u.
Organisatie: gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek

vrij 07.03.14

Â muziek   
Vlottenrockrally
Zie kader p. 26

Waar: Jeugdhuis De Harp, Otegemstraat  
236, Zwevegem

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

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

Wij met Jeugdhuis De Harp zijn op 
zoek naar lokaal talent om onze Vlot-
tenrock te openen en daarom organi-
seren we voor de 1ste keer Vlotten-
rockrally.

Tot halfweg februari konden alle bands 
inschrijven. Ondertussen hebben wij er 
4 geselecteerd. Die 4 zullen op vrijdag 
7 maart 2014 elk 20 minuten het beste 
van zichzelf geven om de 1ste plaats 

op Vlottenrock 2014 te bemachtigen. 
Vlottenrockrally vindt plaats om 19.30 
u. in Jeugdhuis De Harp, Otegemstraat 
236 te Zwevegem.

Na de rockrally is er nog een optreden 
van opkomend talent uit West-Vlaan-
deren!

Kom gratis kijken en beslis mee wie 
de opener van Vlottenrock 2014 zal 
worden!

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

vrijdag 7 maart 2014

VlottenRockrally
Zaterdag 3 mei 2014 is het voor de 29ste 
keer VLOTTENTOCHT!

Tijdens de krokusvakantie kunt u 
op volgende dagen tussen 14 u. 
tot 16.30 u. ravotten op het 

Sea Monster in het zwembad 
Sportpunt Zwevegem:
• dinsdag 4 maart
• woensdag 5 maart
• donderdag 6 maart 
• vrijdag 7 maart

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

Sea Monster
krokusvakantie

www.zwevegem.be26



Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Jeugdcentrum De Brug
Info & reservatie: jeugd@zwevegem.be 

za 08.03.14

Â podium
De Nachtwaker
zie za 01.03.14 

za 08.03.14

Â sport
MRCZ Clubkampioenschappen 2014
Onze clubwedstrijden worden verreden 
in clubverband. Enkel leden van de club 
kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 
Hierdoor is het mogelijk voor de jongere 
piloten om wedstrijdervaring op te doen. 
Vrije ingang.

Waar: Ontmoetingscentrum De Brug, 
Otegemstraat  238, Zwevegem
Wanneer: van 13.30 u. tot 18.30 u.
Organisatie: Miniatuur Racing Club 
Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be,  
www.mrcz.be

za 08.03.14

Â uitgaan
Den Skjeven Nacht
Jaarlijkse jongerenfuif van turnclub Yzervast

Waar: Fuifzaal Transfo, Transfostraat 9, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 17.30 u.
Prijs: VVK 4 e, ADD 5 e
Organisatie: turnclub Yzervast Heestert
Info & reservatie: www.yzervast-heestert.be 

woe 12.03.14

podium   
Â Auteur te gast in de bib:  
Johanna Spaey
Zie kader p.

Waar: De Wieke openbare bib, 
Bekaertstraat 13, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 5 e leden, 6 e niet-leden
Organisatie: openbare bib, Davidsfonds 
Zwevegem, literatuurclub Bekaert en 
Markant Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be 

Op woensdag 12 maart 2014 is Johanna Spaey onze gast in 
de bib. Als Vlaamse journaliste met een grote kennis van de 
Eerste Wereldoorlog schreef ze mee aan het boek Ten oorlog, 
bekend van de gelijknamige documentaire van Arnout Hauben.

Johanna	Spaey	debuteerde	in	2005	met	‘Dood	van	een	sol-
daat’. Met deze literaire thriller over WO I brak ze meteen door 
en won de Nederlandse Gouden Strop en de Vlaamse Hercule 
Poirotprijs.	Ook	in	haar	twee	volgende	romans	‘Vlucht’(2007)	
en “De eenzaamheid van het westen” (2010) speelt de Eerste 
Wereldoorlog de hoofdrol in het verhaal.

Wil je meer weten over Johanna Spaey, haar werk en haar 
fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog?  Kom dan zeker naar 
de lezing op 12 maart, de schrijfster wordt geïnterviewd door 
Jooris Van Hulle.

Waar: De Wieke, Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem
Wanneer: woensdag 12 maart 2014 om 20 u. 
Toegang: 5 euro leden, 6 euro niet-leden
Organisatie: Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en 
Davidsfonds Zwevegem, Literatuurclub Bekaert, Markant 
Zwevegem

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

Woensdag 12 maart 

Johanna	Spaey	en	de	‘Groote	Oorlog’
interview door Jooris Van Hulle

Hou je van verhalen en ben jij  
tussen 3 en 6 jaar? Kom dan naar 
het voorleesuurtje in de bib op 
vrijdag 7 maart en vrijdag 4 april 
van 15.45 u. tot 16.30 u.

Op vrijdag 7 maart 2014
Prinsessen en ridders : verkleed 
je als prinses of ridder en kom 
luisteren naar de verhalen van 
Prinses Arabella, Ridder Florian en 
Prinses Prot

Op vrijdag 4 april 2014
De mooiste vis van de zee : 
Regenboog is de mooiste vis van 
de zee, samen met zijn vriendjes 
beleeft hij ieder dag een avontuur.

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

Voorleesuurtje 
voor kleuters 
in de bib
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Feest 70-jarigen Zwevegem
Het verjaardagsfeest van de 70-jarigen Zwevegem vindt plaats op zondag  
19 oktober 2014 in Balladehof, Sint-Denijs. Hou alvast deze datum vrij!  
Een uitnodiging volgt later. Ons mailadres is feestjarigen44@gmail.com



gemeentelijke 
activiteit

kinderen

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

za 15.03.14

Â muziek
Lenteconcert KM De Ware Vrien-
den Zwevegem

Lenteconcert door koninklijke muziek-
vereniging De Ware Vrienden Zwevegem 
o.l.v. dirigent José Deryckere. Solisten: Rik 
Deschynck, Thiebout Dewitte. Presentatie: 
André Vercoutere. Jeugdorkest o.l.v. diri-
gent Rik Deschynck. Trommelkorps o.l.v. 
Bruno Vandeputte. Kaarten te koop bij de 
muzikanten.

Waar: Auditorium Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 8 e
Organisatie: KM De Ware Vrienden 
Zwevegem
Info & reservatie: fanfare.zwevegem@
telenet.be

di 18.03.14

Â cursus
Make-up advies
Maak jij jezelf dagelijks op? Of wil je dat 
doen, maar weet je niet hoe je eraan moet 
beginnen? Wil je graag een antwoord op 
de vragen “Welke foundation gebruik ik 
het best?” of “Hoe kan ik mijn ogen groter 
doen lijken?”? Deze workshop onthult 
jou alle antwoorden! Je krijgt er heel wat 
handige tips en tricks om bij jezelf een 
perfecte dag make-up aan te brengen.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: om 13.30 u.
Prijs: 20 e
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: www.cvokortrijk.be/
workshops/index.php  

di 18.03.14

Â evenement
Derde Dinsdag Senioren
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 

leeftijden. Bent u nieuwsgierig, aarzel dan 
zeker niet om eens een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is er van harte welkom. 

Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: “Prijskampkaarting clubkampioen” 
bedraagt 1 e, alle andere activiteiten zijn 
gratis
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04 

woe 19.03.14

Â podium   
PipaDipa danst de lente in
Zie kader p. 28

Waar: Sint-Paulus,	Italiëlaan	6,	Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 16.30 u.
Prijs: 5 e
Organisatie: Jeugddienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 80, jeugd@
zwevegem.be

woe 19.03.14

Â evenement
Kaarting met voordracht
Kaarting voorafgegaan door een interes-
sante voordracht over successierechten, 
gegeven door een afgevaardigde van het 
Rode Kruis. Iedereen welkom.

Waar: ‘t	Boldershof,	Harelbeekstraat	25,	
Zwevegem
Wanneer: om 14 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 82 65 

vrij 21.03.14

Â muziek
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In het Zwevegems ontmoetingscentrum 
Sint-Paulus kun je maandelijks deelnemen 
aan een samenspel sessie. Is of was mu-
ziek uw passie en heb je een basiskennis 
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van een eigen muziekinstrument dan ben 
je van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen.

Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51,  
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be 

vrij 21.03.14

Â evenement   
Europese (boom)plantdag
Het gemeentebestuur sluit het plantsei-
zoen terug feestelijk af met een officieel 
plantmoment. Hierbij wordt de vredesroos, 
Rosa ‘Europa Nostra’ aangeplant in de 
woonwijk Abeele. Deze wijk wordt sinds 5 
jaar systematisch gerenoveerd op vlak van 
aanplantingen. Met de aanplant van deze 
struikroos willen we de binnentuinen ook 
een nieuw elan geven.

Waar: kruispunt Abeele met Hinnestraat 
Zwevegem
Wanneer: om 11 u.
Organisatie: gemeentebestuur Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 67 

vrij 21.03.14

Â podium   
Gunter Lamoot
Zie kader p.28

Waar: Jeugdhuis De Harp, Otegemstraat  
236, Zwevegem
Wanneer: om 20.30 u.
Prijs: 5 e, kaarten enkel aan de deur
Organisatie: Jeugdcentrum De Brug
Info & reservatie: jeugd@zwevegem.be 

za 22.03.14

Â podium   
Beasty Boyzzz -  
“Beestige verhalen met hobo  
en piano en Dirk Draulans”
Zie kader p. 29

Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 14 e, 13 e pashouders, 15 e aan de 
deur
Organisatie: Gemeenschapscentrum 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 70,  
cultuur@zwevegem.be 

zo 23.03.14

Â sport
4 uren van MRCZ
Op zondag 23 maart organiseert MRCZ 
een endurance wedstrijd. Tijdens deze 
wedstrijd wordt er 4 uren gereden met 
telegeleide wagens. De wagens stoppen 
enkel voor piloten, batterijwissel of na een 
crash van de wagen.

Waar: Ontmoetingscentrum De Brug, 
Otegemstraat  238, Zwevegem
Wanneer: van 13 u. tot 17 u.
Organisatie: Miniatuur Racing Club 
Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be,  
www.mrcz.be  

do 27.03.14

Â voordracht   
Vormgeving en plantengebruik 
moderne tuinen
Studio Basta, tuin- en landschapsarchi-
tecten Kenny Windels en Bert Buschaert, 
geven hun visie over vormgeving en 

plantengebruik in hedendaagse tuinen. 
Hierbij zwerven ze van een theoretische 
benadering naar praktisch toepasbare 
tips i.v.m. vaste planten en heesters. Ook 
het gebruik van bomen krijgt de nodige 
aandacht. Zowel onervaren als door de 
wol geverfde plantenliefhebbers zullen hier 
terecht kunnen.

Waar: De Wieke, openbare bib, 
Bekaerstraat 13, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: gratis
Organisatie: adviesraad voor groen en 
bebloeming
Info & reservatie: 056 76 55 67  

vrij 28.03.14

Â evenement
Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde spelavond 
voor jong en oud in een gemoedelijke 
sfeer. Er staan een honderdtal spellen ter 
beschikking van bezoekers, waaronder 
vooral minder bekende, maar daarom niet 
minder gezellige gezelschapsspelen zoals 
Kolonisten van Catan, Carcassonne, Stenen 
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Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem 

Wist u dat een sprinkhaan in feite een 
violist is? Wist u dat rupsen last kun-
nen hebben van geluidshinder? Beseft 
u dat ook klassieke componisten zo 
sterk door insecten en andere dieren 
gefascineerd kunnen zijn dat ze hen als 
inspiratie voor hun werk gebruiken?

Het prachtige pianostuk Sommer-
fugl (Vlinder) van Edvard Grieg, het 
fascinerende Le api (De bijen) van 
Antonino Pasculli: een van de moeilijk-
ste stukken voor hobo ooit geschreven. 
Hoboïst Bram Nolf van het Belgisch 
Nationaal Orkest heeft het stuk al 
een aantal keren overleefd. Voor Luc 
Devos (de pianist, niet de gelijknamige 
zanger, maar wel even grappig en ge-
dreven) is Griegs Sommerfugl telkens 
weer een plezier om te spelen.

Samen met Dirk Draulans selecteerden 
beide muzikanten acht korte klassieke 
composities die door dieren geïnspi-
reerd zijn. Bioloog Draulans duidt aan 
wat de componisten zo aantrekkelijk 
vonden in hun onderwerpen, en geeft 
in de hem gekende stijl verrassende 
weetjes mee over het wonderlijke 
gedrag van de dieren.

Kaarten: pashouders 13 euro, voor-
verkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: culturele dienst,  
056 76 55 70, cultuur@zwevegem.be 

Zaterdag 22 maart 2014 om 20 u.

BEASTY BOYZZZ
Beestige verhalen met hobo en piano  
en Dirk Draulans
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Tijdperk,... Regelmatig zorgen we voor en-
kele nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg 
is voorzien door de organisatoren.

Waar: De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 e
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, www.deanderespellenbende.be 

za 29.03.14
Â sport
MRCZ Clubkampioenschappen 
2014
Onze clubwedstrijden worden verreden 
in clubverband. Enkel leden van de club 
kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. 
Hierdoor is het mogelijk voor de jongere 
piloten om wedstrijdervaring op te doen. 
Iedereen welkom.

Waar: Ontmoetingscentrum De Brug, 
Otegemstraat  238, Zwevegem
Wanneer: van 13.30 u. tot 18.30 u.
Organisatie: Miniatuur Racing Club 
Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be,  
www.mrcz.be 

zo 30.03.14 
Â evenement 
Gemeenteschool  
De Klim-op Zwevegem
Waar: Scholenrestaurant 30 maart om 
11.30 u. in St.-Niklaasinstituut, vestiging 
Oost te Zwevegem
Volwassenen: € 15, Kinderen: € 8
Meer info: 056 75 88 56 of frank.dooms@
klimopzwevegem.be / hendrik.battiau@
klimopzwevegem.be 

vrij 04.04.14

Â voordracht    
Voorleesuurtje voor kleuters  
in de bib
Zie kader p. 27

Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 15.45 u. tot 16.30 u.
Organisatie: gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek

za 05.04.14 
Â muziek 
Lenteconcert 

om 19u30 in zaal Malpertus Heestert. 
Dirigent: Christian Delaere

Kaarten €8 VVK, €10 ADD. 
Info op secretariaat@fanfareheestert.be  
of 0497 51 84 22.

di 15.04.14

Â evenement
Derde Dinsdag Senioren
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 
leeftijden. Bent u nieuwsgierig, aarzel dan 
zeker niet om eens een kijkje te komen 
nemen. Iedereen is er van harte welkom. 

Waar: feestzaal	Sint-Paulus,	Italiëlaan	6,	
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: “Prijskampkaarting clubkampioen” 
bedraagt 1 e, andere activiteiten zijn gratis
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04 

woe 16.04.14

Â evenement
Kaarting met voordracht
Kaarting voorafgegaan door een interes-
sante voordracht over “diensten in het 
rustoord” door de gewezen voorzitter.

Waar: ‘t	Boldershof,	Harelbeekstraat	25,	
Zwevegem
Wanneer: om 14 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056/648265 

vrij 18.04.14

Â podium
4 Zusters
4 zusters is een theatertekst voor evenveel 
vrouwenstemmen. Elk van de vier zussen – 
geen heldinnen of slachtoffers, maar pro-
ducten van de welvaartmaatschappij - heeft 
haar verhaal, waarin haar zus(sen) en 
anderen een rol spelen. De verhalen staan 
in een omgekeerde chronologie, die de 
zussen doet verjongen... 4 zusters vertelt 
geen familiegeschiedenis op de klassieke 
wijze maar via snapshots uit het leven van 
vier hedendaagse vrouwen. Regie: Stefan 
Vancraeynest.  
Uitvoerders: Zwevegems Teater

Waar: gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 e, voordeeltarief voor leden 
Opendoek, 65-plussers en studenten: 8 e
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be 

vrij 18.04.14

Â muziek
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In het Zwevegems ontmoetingscentrum 
Sint-Paulus kun je maandelijks deelnemen 
aan een samenspel sessie. Is of was mu-
ziek uw passie en heb je een basiskennis 
van een eigen muziekinstrument dan ben 
je van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen.

Waar: Feestzaal	Sint-Paulus,	Italiëlaan	6,	
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie:	‘t	Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51,  
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be  

za 19.04.14

Â podium
4 Zusters  
zie vrij 18.04.14 

di 22.04.14

Â podium
4 Zusters
zie vrij 18.04.14 

vrij 25.04.14

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

Waar: De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 e, 
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, www.deanderespellenbende.be

vrij 25.04.14

Â podium
4 Zusters  
zie vrij 18.04.14 

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

C 0  M 100  Y 80  K 0
C 0  M 0  Y 0  K 70
C 0  M 0  Y 0  K 40
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vrij 25.04.14 en za 26.04.14

Â expo
Modelspoordagen en ruilbeurs
Jaarlijkse modelspoordagen, de waar-
schijnlijk grootste modelspoorbaan in volle 
werking, wisselstroom baan, ruilbeurs, live-
steam (gratis), workshop.

Waar: OC De Brug, Otegemstraat 238, 
Zwevegem
Wanneer: vrij van 10 u. tot 18 u., za van 
10 u. tot 18 u.
Prijs: 4 e, kinderen tot 12 jaar gratis 
Organisatie: VZW Modelspoorclub 
Locomatic
Info & reservatie: www.locomatic.eu 

za 26.04.14

Â podium
4 Zusters  
zie vrij 18.04.14 

woe 30.04.14

Â podium
4 Zusters  
zie vrij 18.04.14 

vrij 02.05.14

Â podium
4 Zusters  
zie vrij 18.04.14

ma 30.06.14 – vrij 04.07.14

Â sport
Voetbal-omnisportkamp KFC Moen
Voor de tiende maal reeds wordt een 
voetbal-omnisportkamp georganiseerd 
op en rond de voetbalterreinen van KFC 
Moen. Er is geen voorrangsregeling, volzet 
is volzet!

Waar: terreinen KFC Moen
Prijs: 125 e (2de kind zelfde gezin 110 e, 
3de kind en volgende 100 e)
Organisatie: KFC Moen
Info & inschrijving: dirk.vanlaere@telenet.be  

vrij 02.05.14
Voorleesuurtje voor kleuters in 
de bib
Info: 056 76 59 00, bibliotheek@zwe-
vegem.be, http://www.zwevegem.be/
bibliotheek

za 03.05.14
MRCZ Clubkampioenschappen 
2014
Info: info@mrcz.be, http://www.mrcz.be

za 10.05.14
Minivoetbaltornooi - 36ste Beker 
Baron Bekaert
Info: bart.schooreel@scarlet.be, http://
www.studaxzwevegem.be/images/tor-
nooi.pdf

Za 10.05.14
Vrij podium Scouts
Info: 0479 62 48 88

woe 14.05.14
Lentebeker Atletiek 2014
Info: 056 76 58 00, sportpunt@zweve-
gem.be, http://www.zwevegem.be/sport

vrij 16.05.14
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
Info: 056 64 60 51, 0485 14 09 09, pol.
ranson@telenet.be, k.vanderbeken@
telenet.be

di 20.05.14
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04

woe 21.05.14
LBG kaarting en teerlingbak
Info: 056 64 49 19

vrij 23.05.14
Spellenclub Zwevegem
Info: deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be 

woe 28.05.14
Indiase vegetarische keuken
Info: http://www.cvokortrijk.be/work-
shops/index.php 

za 31.05.14
MRCZ Clubkampioenschappen 
2014
Info: info@mrcz.be, http://www.mrcz.be

Wil je ook hier je activiteit aankondigen?
•	 surf	naar	www.uitdatabank.be	
•	 maak	een	account	aan
•	 wacht	op	(onmiddellijke)	bevestiging	via	e-mail
•	 log	in	met	je	e-mailadres	en	paswoord
•	 voer	je	activiteit	in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit minimum 2 maanden op voorhand in.

Volgende verschijningsdata: 29 april 2014, 24 juni 2014, 2 september 2014,  
28 oktober 2014, 23 december 2014.

Binnenkort 
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