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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

Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

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

Containerpark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 14 u. tot 19 u. = zomeruur vanaf  
1 maart
Tot 1 maart: 13 u. tot 18 u.
zaterdag van 9 u. tot 16 u.
Zie ook p. 13
Aandienen met afval tot 15 minuten voor 
sluitingstijd.

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

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

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

Wacht- en hulpdiensten

Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 056 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
Vanaf 1 maart is er elke eerste dinsdag van 
de maand een zitdag
E.v. dinsdag 1 maart, van 9 u. tot 11 u. in 
Gemeentepunt

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



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, 
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Vormgeving IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs • Volgend 
infomagazine verschijnt op dinsdag 26 april 2016 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
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Gemeente- en OCMW-diensten 
gesloten

GAS-boetes

Beleidsnota 2016

Zwevegem fietst!
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Beste inwoner,

De Transfosite, de vroegere elektriciteitscentrale van Zwevegem, werd in 2004 aan de 
gemeente overgedragen voor een symbolische euro.  

Dit was evenwel geen geschenk!...  want een herbestemming van de site zonder grondige 
restauratie en dus zonder zware investeringen bleek van meet af aan onmogelijk.
Ondanks ruime subsidies afkomstig van de Vlaamse Overheid werd het voor de 
gemeentekas een zware dobber.
Vandaar dat bepaalde restauratiedossiers, na 1 januari 2013, om budgettaire redenen 
bewust uitgesteld werden.
Na evaluatie  bleek een volledige stopzetting geen optie.
In dat geval, bestond immers het risico dat de reeds ontvangen subsidies (ongeveer 3,5 
mlj.euro) aan de Vlaamse Overheid zouden moeten terugbetaald worden.

Met positieve ingesteldheid en in samenwerking met de partners van VZW 
Transfo, zijnde de Provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal werd 
toekomstgericht gedacht.

Zodoende werd de beleidsbeslissing genomen de Transfosite te herwaarderen tot 
aantrekkelijke ontmoetingsplaats: niet alleen voor iedere Zwevegemnaar maar ook 
voor de ganse regio.

Transfo biedt inderdaad heel wat mogelijkheden en het is de bedoeling dit aanbod in 
de toekomst met verenigde krachten ook verder te doen groeien :
-  Naast de Provinciale realisatie van de duiktank kent de site ook een permanente 

invulling voor avontuurlijk sporten alsook een aangepaste fuifzaal;
- The place to be voor tentoonstellingen, festivals en bedrijfsevents;
- Een jaarlijkse zomerbar tussen juni en half september;
- Een buitenterras aan de duiktank;
-  Een toeristisch infopunt in samenwerking met Westtoer en met de steun van 

Toerisme Vlaanderen;
- De aanleg van een publiek park, aansluitend op het toekomstig woonerf;
- De inrichting van een avontuurlijk speelplein;
- De ontwikkeling van woonprojecten.

Daarom was het ook noodzakelijk de toegankelijkheid en de visuele aantrekkelijkheid 
van de Transfosite te verbeteren.
Voortaan wordt de hoofdtoegang van de site voorzien vanuit de Blokellestraat.
De werken voor een verbeterde toegankelijkheid, thans in uitvoering, omvatten o.a. 
de eenvoudige aanleg van een nieuwe toegangsweg en een noodzakelijke verharding 
in de omgeving van de duiktank met heraanleg van de groenomgeving.
Met het oog op een “aantrekkelijk Transfo” werd ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld 
met een eigen logo en aangepaste signalisatie.
Op die manier moeten de bezoekers gemakkelijk hun weg vinden naar de 
verschillende gebouwen op de site.
Deze ingrepen worden gerealiseerd met een minimum aan eigen middelen en 
andermaal in samenwerking met de Provincie en met Leiedal die eveneens hun duit in 
het financiële zakje doen.
Voormelde inspanningen voor een “aantrekkelijk Transfo” zullen voltooid zijn tegen 
begin april a.s.
Er wordt een feestelijke inhuldiging georganiseerd op vrijdag 22 april a.s. 
waarop u bij deze allen hartelijk uitgenodigd bent.

Uw Burgemeester,
M. Doutreluingne 

Transfo, een ontmoetingsplaats voor iedereen!
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Een document nodig van de dienst 
burgerzaken?
Wist je dat je de aanvraag van heel wat fomulieren van thuis uit kan doen?
Neem eens een kijkje op onze website: www.zwevegem.be/eloket. De gevraagde documenten worden naar je thuis 
opgestuurd.
Wil je informatie over bepaalde producten? Je hoeft hiervoor niet de verplaatsing te maken naar het Gemeentepunt. Kijk eens 
op de gemeentelijke website (www.zwevegem.be/leven-en-welzijn/burger/aanvragen-en-documenten) en je vindt er een schat 
aan informatie. Ook telefonisch (tel. 056 76 55 30) kunnen we heel wat vragen direct beantwoorden.

Wist je dat je aan de balie burgerzaken met bancontact kan betalen?
Voor je comfort en onze veiligheid, vragen wij: betaal met je bancontactkaart.

Wist je dat een paspoort (reispas) moet beantwoorden aan internationaal vastgestelde strikte 
normen?
Het is de taak van de medewerkers burgerzaken om je hierop te wijzen, in je eigen belang en vooral om je te behouden voor 
problemen…
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, de vingerafdrukken in het bijzonder, wat tijd in beslag kan nemen.

Heb je een nieuw paspoort nodig, schenk dan 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

Denk dus aan wat volgt wanneer je een foto laat maken:
1. Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach.
2. Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief.
3. Het aangezicht volledig vrij maken: je voorhoofd, kin en de aanzet van je oren moeten zichtbaar zijn.
4.  Je ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote montuur, maar 

ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt.
5. Een pasfoto in kleur die maximaal 6 maanden oud is, en op hoogwaardig, glad fotopapier.

Ga je op reis? Neem dan zeker een kijkje op www.diplomatie.belgium.be
Vraag in ieder geval tijdig je reispas aan!

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

Gemeente- en OCMW- 
diensten gesloten

De gemeente- en OCMW- diensten 
zijn gesloten op maandag 28 maart 
2016 = paasmaandag. De bibus rijdt 
niet op paasmaandag. De bibliotheek 
en het zwembad zijn op maandag 28 
maart gesloten.
Het zwembad is op zondag 27 maart = 
Pasen gesloten!
De loketten burger en welzijn en 
woon en leefomgeving zijn ook op 
de zaterdagen 26 maart en 30 april 
gesloten. 



Zitdag Rijksdienst voor Pensioenen
De Rijksdienst voor Pensioenen deelt ons mee dat zij vanaf 
1 maart 2016 hun zitdag in onze gemeente opnieuw zullen 
verzekeren. 

Elke eerste dinsdag van de maand van 9 u. tot 11 u. – 
eerstvolgende: 1 maart 2016

Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem – tel. 056 76 55 
75.

Met vragen i.v.m. pensioen kan u ook terecht bij:
• Het gewestelijk kantoor voor de Rijksdienst voor 

Pensioenen, Keer der Vlamingenstraat 6 in Kortrijk.
• Via telefoon op de gratis Pensioenlijn 1765.
• Via www.rvp.fgov.be
• Online: mypension.be

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

07-06-2010

De openingsuren voor inschrijvingen, uitschrijvingen, 
vacatures, stempels deeltijdse contracten 
en andere vragen in verband met uw vdab-
werkloosheidsdossier wijzigen vanaf 1 maart 2016.

De dienst zal enkel nog open zijn op woensdag tijdens de 
kantooruren: 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.30 u.
Op andere tijdstippen is er de mogelijkheid om een afspraak 
te maken.

 werkpunt@zwevegem.be
 056 76 55 67  

Vrijwilligers bedankt
Week van de vrijwilliger van 27 februari tot 6 maart 2016
Graag zetten wij de vrijwilligers op onze gemeente eens extra in de bloemen.

Vrijwillig

Zomaar, voor niets
Zomaar, zonder reden
Een schouderklopje, 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!

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, 
cultuur, 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 
organisatie 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  of 
www.zwevegem.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 (bIbus)
• 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)
• Dienst onderwijs
 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, 
onkostenvergoeding, … kun je daar terecht.

VDAB-DIENSTVERLENING WERKPUNT
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Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit. De 
Vlaamse Regering heeft beslist dat alle Vlaamse drinkwaterbe-
drijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier bereke-
nen. Die berekening geldt voor de drie delen van de waterfac-
tuur (drinkwater, afvoer en zuivering) en bestaat uit:
• Een vastrecht met een korting per gedomicilieerde
• Een basistarief voor het basisverbruik
• Een comforttarief voor het comfortverbruik.

“De nieuwe waterfactuur  
is er vanaf 1 januari 2016”

Eedaflegging OCMW – raadsleden
In zitting van 12 januari 2016 legden Guido Margodt 
en Vic Ravelingeen de eed af als OCMW raadslid. Guido 
Margodt volgt Tom Maertens op (Gemeentebelangen) en 
Vic Ravelingeen volgt Koen Demeestere (CD&V) op. 

Guido Margodt Vic Ravelingeen

Op uw eerste jaarlijkse afrekening staan de twee berekenin-
gen nog onder elkaar: de oude berekening voor uw verbruik 
vóór 1 januari 2016 en de nieuwe berekening voor uw 
verbruik vanaf 1 januari 2016. Via www.aquaflanders.be kan 
u de inhoud van nieuwe waterfactuur ontdekken in een kort 
animatiefilmpje.  Wenst u nog meer informatie, verwijzen we 
u graag door naar de webpagina van uw drinkwaterbedrijf, 
die u kan bereiken via dezelfde link.

Wie wil meewerken 
aan Zwevegemse 
langspeelfilm?
De hype rond Bevergem is nog maar net 
voorbij, of Zwevegem maakt zich opnieuw op voor de komst 
van de filmcamera. Cineast Marc Desmet heeft immers het 
plan opgevat in de gemeente een langspeelfilm op te nemen 
en dit met, door en voor Zwevegemnaars. De zoektocht naar 
medewerkers is alvast gestart.

De Heestertnaar liep al een tijdje rond met het plan een heuse 
langspeelfilm te maken. “Ik heb al enkele kortfilms gemaakt, maar ik 
droom er al jaren van om eens een echte speelfilm te draaien. De hype 
rond Bevergem, bracht één en ander in een stroomversnelling zodat 
we nu kunnen stellen dat de droom, realiteit is geworden.”, vertelt Marc 
Desmet.
Over het verhaal kan Marc niet veel kwijt. Wel vertelde hij dat het over 
een grootvader en zijn kleindochter gaat, die een vrij goede band met 
elkaar hebben. Wanneer ze op een wandeling iets gruwelijks zien, 
komen er bij de opa herinneringen op waardoor hij volledig dichtklapt. 
De kleindochter wil hier het fijne van weten en wil samen met haar opa 
de gebeurtenissen reconstrueren om zo de rust te laten terugkeren bij 
haar opa.

Helpende handen gezocht
“Het wordt een professionele productie met alles er op en er aan. Het 
is dus de bedoeling enkel te werken met mensen uit Groot-Zwevegem. 
“Zowel voor de hoofdrollen, bijrollen als figurantenrollen, zoeken we 
nog een 70-tal mensen en dit van alle leeftijden. Daarnaast zijn ook 
mensen welkom die kunnen helpen bij de productie zoals het opnemen 
van film en geluid, opbouw decors, make-up en catering. Het zou ook 
mooi zijn mocht een inwoner vb. de filmmuziek kunnen schrijven.”, 
aldus Marc Desmet.
Hij wil graag een website opstarten om alle medewerkers op de hoogte 
te houden van het gebeuren. Dit met de nodige beelden en teksten. 
Ook daarvoor zoekt hij nog een computerfreak.
De opnames vinden niet alleen plaats in Transfo, maar ook de molens, 
de prachtige vergezichten, enkele oude hoeves en nog zoveel meer, 
komen aan bod.
De opnames gebeuren in de lente en  zomer van dit jaar en zo veel 
mogelijk in het weekend en verlofdagen.
Wie zich geroepen voelt om mee te werken, kan een mailtje sturen 
naar onzefilmzwevegem@gmail.com

Dienst woon- en 
leefomgeving zet in op 
dienstverlening!

Heb je een vraag 
rond stedenbouw? Huisvesting? Het milieu?
Heb je bouwplannen? Ben je professioneel met huizen en 
wonen of met onze leefomgeving bezig?
Dan kan je best eens aankloppen bij de dienst woon- en 
leefomgeving.

Het loket van de dienst woon- en leefomgeving vind je 
rechts vooraan in het Gemeentepunt.

Het loket is open :
• elke voormiddag van 9u tot 12u30
• op dinsdagavond ALLEEN OP AFSPRAAK van 16u30 

tot 19u 
• op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30
• op zaterdagvoormiddag van 9u tot 11u.

Op dinsdagavond is het loket voorbehouden voor 
professionelen (architecten, promotoren, …) die 
een overleg wensen met de stedenbouwkundig 
ambtenaar. Op dinsdagavond wordt daarom alleen 
op afspraak gewerkt.

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail bij:
Dienst Woon- en leefomgeving
tel 056 76 57 20
e-mail stedenbouw@zwevegem.be
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Vic Ravelingeen

Omschrijving
De toepassing van GAS-boetes is opgenomen in het nieuwe 
politiereglement. Hiermee kunnen kleine vormen van crimi-
naliteit worden bestraft. De bestaande politieverordening 
was 35 jaar oud en is nu geactualiseerd. De gemeenteraad 
keurde dit politiereglement met GAS-boetes goed in zitting 
van 14 december 2015.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties 
(G.A.S.)?
Er zijn vier soorten sancties :
• een administratieve geldboete van maximum € 350;
• een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning;
• een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning;
• een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting.

De sanctionerend ambtenaar kan zich ook beroepen op twee 
alternatieve maatregelen, met name de gemeenschapsdienst 
(max. 30 uur) of de bemiddeling. 

Voor welke inbreuken ?
In principe kunnen alle inbreuken op de algemene politiever-
ordening van de gemeente Zwevegem met een GAS-boete 
worden bestraft, maar het beleid wil vooral de volgende 
aanpakken: lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, reclame 
en aanplakborden, graffiti...

Wie zijn de vaststellers ?
De politiediensten zijn degene die in eerste instantie de 
vaststellingen van de overtredingen zullen doen. Mogelijks 
wordt dit in de toekomst uitgebreid naar opgeleide gemeen-
teambtenaren.

Wie legt de sanctie op ?
De administratieve geldboete wordt opgelegd door een 
sanctionerend ambtenaar. De andere drie sancties (intrekking, 
schorsing en sluiting) behoren tot de bevoegdheid van het 
college van burgemeester en schepenen.

De gemeente Zwevegem heeft met stad Kortrijk een samen-
werkingsovereenkomst afgesloten zodat de sanctionerend 
ambtenaren van Kortrijk de dossiers van overtredingen in 
Zwevegem kunnen behandelen.

Wat zijn de rechtsmiddelen ?
• indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen;
• als de boete mogelijks hoger zal zijn dan € 70: monde-

ling verhoor mogelijk;
• inzage dossier;
• recht op bijstand door advocaat;
• beroep mogelijk bij de politierechtbank

Wat met minderjarigen ?
De gemeentelijke administratieve sancties kunnen ook wor-
den opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar.

Verschillen met meerderjarigen zijn:
• de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
• recht op pro deo raadsman voor de minderjarige;
• mogelijkheid tot procedure ouderlijke betrokkenheid, 

waarbij de te nemen educatieve maatregelen kunnen 
besproken worden;

• verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelings-
ambtenaar;

• maximum 15 uren gemeenschapsdienst;
• maximum € 175 geldboete;
• beroep bij de jeugdrechtbank

Meer info: 

De algemene politieverordening en de 
informatie met betrekking tot GAS vind je op 
www.zwevegem.be of contacteer de dienst 
bestuurszaken.

ZWEVEGEM VOERT GAS-BOETES IN
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ZWEVEGEM, 
Gezond en kwiek 2016 tegemoet!

Het nieuwe 
Woonzorgcentrum opent!

2016 wordt voor het OCMW het jaar 
van dé verhuis en dé uitbreiding. 

Tegen de zomer start de bouw van 50 
assistentiewoningen op Leanderhof, 
i.s.m. Vanhaerents Development. De 
woningen zijn een mooie uitbreiding 
van het aanbod residentiële opvang 
voor bejaarden en tegelijk een aanzet 
tot invulling van het Leanderhof.

Project Leanderhof legt de 
eerste steen in de zomer

Het project Leanderhof schiet dit 
jaar echt uit de startblokken, met 
de eerste steenlegging die verwacht 
wordt rond de zomer. 

Vanhaerents, m.m.v. de 
gemeente, vormt 9 ha. voormalige 
bedrijfsterreinen van Bekaert om tot 
een gemengd project: “Leanderhof”, 
met focus op wonen, winkelen en 
werken in hartje Zwevegem.

In 2015 werden de saneringswerken 
afgerond en werd met het OCMW 
Zwevegem een akkoord bereikt voor 

de aankoop en de uitbating van 50 
assistentiewoningen. Ook ging vorig 
jaar de 1ste fase in de verkoop van 
start.

Op de site komen appartementen, 50 
assistentiewoningen van het OCMW 
en 3300 m² commerciële ruimte. 

Nieuwe horecazaken in oude 
gemeentegebouwen
Er komt een nieuw restaurant in het 
oude politiekantoor; een koffie en 
theehuis in het oud stationsgebouw 
en een brasserie in het voormalig 
gemeentehuis. 

Het gemeentepark, 3 ha. groot 
en gelegen rond het vroegere 
gemeentehuis krijgt een opfrisbeurt.

Heraanleg gemeentepark in 
z’n eerste fase
In 2016 gaat de eerste fase van 
het masterplan gemeentepark in 
uitvoering. De werken houden in: de 
heraanleg van de evenementenweide; 
de hoofdtoegang naar het park vanaf 
de Kouterstraat en een garageweg. 
De directe omgeving van de nieuwe 
school aan de Kouterstraat zit in de 
opdracht voor de bouw van het nieuw 
schoolgebouw. 

Nieuwe school Kouterstraat 
in juni instap klaar!
In 2015 werd met Scholen van 
Morgen als partner, de bouw van de 
nieuwe school langs de Kouterstraat 
gestart. De ruwbouw is zo goed 
als afgewerkt. Momenteel zijn de 
technische uitrustingswerken aan de 
gang en daarna kunnen we de binnen 
afwerking aanvatten. In juni nemen 
de leerlingen hun intrek in de nieuwe 
lokalen. De containers kunnen dan 

worden afgebroken en de speelplaats 
en de omgevingsaanleg kan worden 
afgewerkt. Het schooljaar 2016-2017 
zal dus beginnen in een volledig 
nieuwe school.

Wegenisdossiers in 2016
Ter hoogte van het nieuw 
schoolgebouw , zal de Kouterstraat 
weg worden aangepakt, d.w.z. 
wegdek, parkeerplaatsen en 
nutsleidingen. De volledige 
vernieuwing van alle straten van 
de Kouterwijk en het ondergronds 
brengen van de nutsleidingen zal in 
2017 gebeuren.

De Stedestraat weg wordt dit jaar 
afgewerkt: aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel vernieuwing van het 
wegdek, parkeerplaatsen, voetpaden 
en kerkomgeving.

Het ontwerpdossier Kortrijkstraat 
weg, het deel van de kerk tot aan de 
Bekaertstraat, starten we dit jaar op. 

De buitengewone onderhoudswerken 
aan wegenis bevatten dit jaar 
hoofdzakelijk het asfalteren en 
overlagen van het wegdek. 

Er zullen in 2016 voor 350.000 euro 
werken aan voetpaden worden 
uitgevoerd.

Voorbereiding ontwerp 
nieuwe school Heestert
In het meerjarenbeleidsplan van 
Zwevegem is de bouw van een 
nieuwe school in Heestert een 
actiepunt. Dit jaar willen we als 
eerste stap het concept van het 
schoolgebouw vaststellen, als 
voorbereiding van het ontwerpdossier. 

Op 1 februari was er een info –en 
participatiemoment voor de nieuwe 
school. 

2015 was het jaar waarin de werken startten in de Stedestraat en eindigden in de Harelbeekstraat; de 
bibliotheek werd opgefrist; de duiktank op Transfo officieel werd geopend; Zwevegem een echt armoedeplan 
kreeg en hard werkte aan een nieuw woonzorgcentrum; het OCMW besloot 50 assistentiewoningen te kopen op 
Leanderhof en de gemeente besloot een nieuw zwembad te bouwen.

Onze gemeente zette zich vorig jaar uitdrukkelijk op de kaart met de organisatie van Zwevegem Dorp van 
de Ronde in het voorjaar en Bevergem in het najaar. Beide unieke gebeurtenissen gaven de gemeente en z’n 
mensen/verenigingen een ongeziene boost!

Het beleid heeft de voorbije 3 jaar efficiënt en zuinig bestuurd.  Het bestuur zal ook de komende drie jaar zorgen 
voor een financieel gezonde gemeente en tegelijk investeren in de toekomst van de inwoner. 

Wat mogen we in 2016 verwachten? 
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Startschot voor masterplan 
Lettenhofpark
Eveneens in het meerjarenplan 2014-
2019 staat als actiepunt de uitvoering 
van het masterplan Lettenhofpark 
in Zwevegem-Knokke. Het gebied is 
15 ha. groot en is eigendom van de 
gemeente.

In 2016 zal de bebossing gebeuren 
van een natuurzone, 1 ha. groot. 

Later komt een zone voor natuur en 
spel, aansluitend bij de woonwijk 
Paridaan en het wandel- en 
fietspad op de spoorwegbedding 
83 en later voorzien we ook een 
parkbegraafplaats van 4 ha. bij 
de woonkern van Knokke en de 
Avelgemstraat. 

Bedrijventerrein en 
woonzone “De Losschaert”

Nieuwe ruimte voor bedrijven en KMO 
zone in Zwevegem is broodnodig. Het 
wordt een gemengde zone waar zowel 
werk en wonen aan bod komen. 

Tegen het einde van 2016 zullen 
zowel de inrichtingswerken als de 
verkoop opgestart worden.

Nieuw zwembad, 
complementair met Kortrijk

Zwevegem realiseert, samen met de 
stad Kortrijk een nieuw zwembad. We 
streven naar opening in 2018.

De uitbating van beide zwembaden 
zal in handen zijn van een extern 
bedrijf = private partner. Dit bedrijf 
bouwt en baat de zwembaden uit 
voor 30 jaar. 

Momenteel zijn de gesprekken 
omtrent het toekomstig zwembad nog 
volop aan de gang. Zoals de plannen 
er nu uitzien, zullen de scholen, de 
clubs en de publieke zwemmers volop 

aan hun trekken komen. Voor het 
Zwevegemse bad gaat ook ruime 
aandacht naar gezinnen met kinderen 
en baantjestrekkers. 

Het huidig zwembad Sportpunt 
Zwevegem blijft open tot het nieuwe 
bad gerealiseerd is.

GAS-boetes i.s.m. Kortrijk
Zwevegem zal vanaf dit jaar ook 
met Kortrijk samenwerken voor zijn 
GAS-boetes De GAS-boetes zijn van 
toepassing vanaf 1 januari 2016. 

Het beleid wil vooral volgende 
inbreuken aanpakken: zwerfvuil; 
hondenpoep; fout parkeren; reclame-
en aanplakborden; inname openbaar 
domein; geluidshinder en graffiti.

Kwalitatieve zorg voor 
iedereen

Kwalitatieve zorg voor alle inwoners, 
in alle situaties: arbeidsmarkt, sociale 
omgeving, vrije tijd, huisvesting, 
dienstverlening…., dit is de rode draad 
doorheen alle beleidsdomeinen.

Gemeente en OCMW trekken één 
gemeenschappelijke lijn en zetten 
in op gelijke kansen voor iedereen, 
met specifieke aandacht voor 
kansengroepen. 

Het actieplan armoede, in 2015 
goedgekeurd, gaat dit jaar voor een 
aantal acties in uitvoering.

Zwevegem neemt lokale 
initiatieven in sociale economie/
tewerkstelling. TAlternatief, een 
samenwerkingsverband met 
Ubuntu, OCMW en gemeente 
Zwevegem werkt vanuit het sociaal 
tewerkstellingscentrum (Ubuntu) 
dichtbij Gemeentepunt in de 
Blokkestraat. 

Het lokaal Opvanginitiatief – OCMW 
breidt uit als gevolg van de toestroom 
van vluchtelingen en in functie van 
het spreidingsplan. Voor Zwevegem 
betekent dit naar schatting extra 10 
opvangplaatsen.

De Uit-PAS zuidwest, vorig jaar 
gelanceerd, is ook beschikbaar voor 
mensen met een laag inkomen.

Ter bevordering van de Zwevegemse 
lokale economie zijn vanaf 2016, 
2 nieuwe gemeentelijke premies 

in het leven geroepen: één voor 
vestiging van een winkel om te 
voorzien in een minimumaanbod en 
een premie voor gevelrenovatie van 
handelspanden.

Transfo wordt 
aantrekkelijke 
ontmoetingsplaats

In 2016 zal heel wat aandacht gaan 
naar het aantrekkelijker maken 
van de Transfo site (voormalige 
elektriciteitscentrale (zie p. 3  
en p. 25). 

Integraal fietsbeleid
Het gemeentebestuur wil Zwevegem 
blijven promoten en verkopen als 
aantrekkelijke fietsgemeente.

Dé aanzet hiervoor was de titel en 
organisatie van Zwevegem Dorp van 
de Ronde. 

De vzw Zwevegem Dorp van de 
Ronde wordt uitgebreid naar 
“Zwevegem fietst vzw”; de statuten 
worden aangepast.

De nieuwe vzw zal activiteiten 
organiseren en promoten die 
kaderen binnen een integraal 
fietsbeleid (recreatief, functioneel 
en competitief). De activiteiten van 
de vzw moeten bijdragen tot de 
gemeenschapsvorming, naar het 
voorbeeld van Zwevegem Dorp van 
de Ronde.

De bewegingscampagne ZWEFIE 
wordt aangevuld met een “Start to 
bike initiatief”. 
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Padden in 
aantocht
De gewone pad is een gekende amfibie in Vlaanderen en 
komt ook voor in onze gemeente.

Jaarlijks, in het voorjaar, voelen deze padden een natuur-
lijke drang om op pad te gaan om te paren. Deze kleine 
volksverhuizing veroorzaakt veel slachtoffers omdat de 
padden plat gereden worden op de openbare wegen. 
Daarom, wees waakzaam, zeker op die plaatsen waar 
de paddentrek massaal gebeurt in omgeving van poelen 
en plassen. Water is cruciaal bij de voortplanting. Ter 
bescherming van deze dieren installeerde de gemeente 
in de Orveiestraat en heuse paddentunnel met begelei-
dende grachtelementen of amfibieënschermen. Zo kunnen 
deze amfibieën veilig de oversteek maken. Wees dus op 
uw hoede en bescherm de padden op hun tocht naar de 
heilzame poelen.

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

KIJK PUIT!
Amfibieën op trektocht!

Meer info?
www.stadlandschapleieschelde.be/kijk-puit

Steenuil 
gespot in 
Zwevegem
Regelmatig wordt de steenuil waargenomen in onze ge-
meente. Deze kleine uilensoort heeft zijn habitat in een 
halfopen kleinschalig landschap, zoals in Zwevegem. In 
oude knotwilgen gaat hij graag rusten of maakt hij zijn 
nest.

In het kader van de Biodiversiteitcharter die de ge-
meente ondertekende samen met Natuurpunt adop-
teerde de gemeente de steenuil. Zo koopt de gemeente 
jaarlijks 5 steenuil kasten aan die door de VZW Natuur-
punt Zwevegem geplaatst worden.

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

Foto van Hans Vandenberghe; 
uiltje gespot in Hellekenlos
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Op vrijdag 8.01.2016 werden opnieuw aan een 500 Zweve-
gemse gezinnen waardebonnen en naturaprijzen uitgereikt. 
Daarmee werd het luisterrijke jubileumjaar van 50 jaar 
adviesraad en 50 jaar ‘Zwevegem bebloemd’ afgerond. De 
laureaten 2015 waren:

Gemeentelijke ereprijzen 2015:

Kleine voortuinen (A1)
* Vanhoenacker Ignace
* Amelynck Gerard
* Herman Linda
* Castelein Joseph

Grote voortuinen (A2) (groter dan 150 m²)
* Ameye Ghislain
* Renard Alain
* Bossuyt Amand

Gevelbebloeming (G)
* Bossuyt Amand
* Vanhessche Lieven

Hoevebebloeming (H)
* Lateur Guido
* Vanbraekele Marcel

Provinciale ereprijs 2015
* Bossuyt Amand

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

Prijsuitreiking Groen- en 
bebloemingsactie 2015

Gemeentelijke toelage voor 
groenbedekking
Professionele land- en tuinbouwers kunnen opnieuw een 
gemeentelijke toelage bekomen als ze overgaan tot de 
inzaai van groenbedekkers op het Zwevegemse grondge-
bied.
Deze gemeentelijke toelage past in het beleid waarbij het 
bestuur acties wil ondernemen ter voorkoming van de ero-
sie op de gemeente. De gemeentelijke toelage bedraagt 
25 euro/ha. 
Groenbedekking is in hoofdzaak aan te raden op erosiege-
voelige terreinen!

Vorig jaar werd voor 18.429,00 euro aan subsidies uitbe-
taald voor 737,16 ha groenbedekking op Zwevegem.

De aanvraag moet gebeuren in het Gemeentepunt in de 
Blokkestraat 29/1 te Zwevegem.
Dit kan op de volgende zitdagen:

• 11 april van 09.00u tot 12.00u 
• 12 april van 09.00u tot 12.00u
• 14 april van 09.00u tot 12.00u
• 18 april van 09.00u tot 12.00u
• 19 april van 09.00u tot 12.00u
• 21 april van 09.00u tot 12.00u

Mochten deze data voor u niet passen, kan u altijd contact 
opnemen om een afspraak te maken met Els Warlop op 
nummer 056/76 57 44.

Bij de aanvraag van de gemeentelijke toelage moet u de 
volgende documenten meebrengen:

-  kopie van de orthofotoplans 2015 van de percelen 
met groenbedekking op Zwevegem. 

-  kopie van de digitale verzamelaanvraag 2015 met 
een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2014 
van de percelen met groenbedekking.

-  kopie van de factuur opgesteld in 2015 van de zaad-
leveringen.

De aanvraagformulieren en het subsidiereglement zijn te 
bekomen op http://www.zwevegem.be/producten/subsi-
dies-groenbedekking 
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Bloemengemeente Zwevegem
Onze gemeente werd op 16 december opnieuw gelauwerd voor haar openbaar groen en bebloeming. Jaarlijks kunnen gemeen-
telijke groendiensten zich meten in een intergemeentelijke concours georganiseerd door de Vereniging Voor Openbaar Groen 
en VLAM. Reeds jaren neemt Zwevegem deel met de lopende projecten en bebloeming. Na het jurybezoek deze zomer scoorde 
Zwevegem opnieuw bij de beste bloemenrealisaties in Vlaanderen en werd opgenomen in de hoogste categorie van groene 
gemeenten met 3 bloemensymbolen. 

 Afdeling Publieke ruimte - Dienst Groen, natuur en landschap
 Blokkestraat 29-bus 1
 Tel. 056 76 57 00
 atd@zwevegem.be

Zitdag Mestbank
De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio vindt plaats op vrijdag 11 maart 2016 (9.00-12.00 en 
13.00-16.30u) in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 te Zwevegem. 

Medewerkers van de Mestbank begeleiden u bij het invullen van uw digitale mestbankaangifte, neem daarvoor uw identi-
teitskaart en pincode mee.

U krijgt – indien gewenst - een beknopte leidraad bij het mestbankloket; via dit digitale kanaal wordt alle informatie rond 
uw bedrijf gecentraliseerd. Ook hoe u online aanvragen - zoals derogatie en vrijstelling focusbedrijf - indient, wordt u 
uitgelegd. U kunt daarna zelf aan de slag op de eigen PC.

Met vragen rond de nieuwe wetgeving en de verplichtingen specifiek voor uw bedrijf (stalen voor fosfaat en groenten/sier-
teelt, nitraatresidu, focusbedrijf, uitrijregeling, enz.) kunt u eveneens terecht op de zitdag.

U maakt best een afspraak:

Caroline Cavey – 050 459018 – caroline.cavey@vlm.be

Groenophaling aan huis
Wanneer?
Dinsdag 15 maart: Otegem, Heestert en Moen
Donderdag 17 maart: Sint-Denijs en Zwevegem
Plaatsing de avond voor de ophaling na 19 u. of voor 5 u. ’s 
morgens, zichtbaar op de stoep of nabij de openbare weg, 
op een voor de weggebruikers veilige manier.

Wat kan?
Tuinafval zoals zacht tuinafval (gras, bladeren) en snoeihout.
Snoeihout moet gebundeld zijn met natuurlijk touw. Bundels 
mogen maximum 18 kg wegen en niet langer zijn dan 1 
meter. Zacht groen (scheersel, bladeren, twijgen) moeten in 
composteerbare zak aangeboden worden (verkrijgbaar op 
recyclagepark). 

Voor alle voorwaarden en details: zie de afvalkalender.

Belangrijke informatie :  
“groenophaling” vanaf 2016 :

Na evaluatie werd beslist dat de 
jaarlijkse groenophaling enkel zal 

plaatsvinden in het voorjaar.  

Vanaf 2016 zal de groenophaling 
gebeuren in de maand MAART i.p.v. 

in de maand NOVEMBER. 



13

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

Containerpark Zwevegem-Knokke: 0477 98 02 36

Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 14 u. tot 19 u.
Zaterdag: 9 u. tot 16 u.

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

Wat kan er gratis naar het 
recyclagepark?
Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet huis 
aan huis opgehaald worden, gratis terecht kan op het 
recyclagepark? In de vorige infokrant werden jullie hier al 
over geïnformeerd. 
Telkens een nieuwe infokrant uitkomt wordt er een afval-
stroom, die je gratis kwijt kunt als particulier op het 
recyclagepark in de kijker gezet.

Matrassen (met of zonder veren)
Heb je oude of kapotte matrassen met of zonder veren, 
breng ze helemaal gratis naar het recyclagepark.

Met andere woorden, het recyclagepark redt heel wat af-
val van verbranding en zorgt ervoor dat het als grondstof 
dienst kan doen. En dat kan bovendien veelal gratis. Op 
die manier helpen we mee aan het verkleinen van de af-
valberg en beheren we op een efficiënte manier ons afval. 

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

Zomeruur  
containerpark 
vanaf 1 maart

PAASVAKANTIE 
IN ZICHT…
In de eerste week van de paasvakantie zijn alle kinderen 
welkom vanaf dinsdag 29 maart 2016 t.e.m. vrijdag 
1 april 2016. De tweede week van de paasvakantie 
loopt van maandag 4 april 2016 t.e.m. vrijdag 8 
april 2016. 

Grabbelpas en Petoeter
Tijdens de eerste week spelen we met z’n allen ‘op den 
buiten’. We trekken onze laarzen aan en ontdekken het 
leven op de boerderij. Kippen, koeien, varkens, ze komen 
allemaal aan bod! En na het ploeteren in de modder ma-
ken we eten klaar op grootmoeders wijze. 
In de tweede week van de paasvakantie begeven we ons 
tussen ‘Goden & Godinnen’. Ben jij een echte Hercules? 
Vind jij jouw weg in een betoverd labyrint? Kom dan zeker 
naar Grabbelpas of Petoeter en eet zoals een echte keizer 
rijstpap met gouden lepeltjes. 

Algemene info Grabbelpas en Petoeter
Inschrijven
Vooraf inschrijven is voor zowel Grabbelpas als Petoeter 
verplicht. Vanaf donderdag 10 maart 2016 om 19u 
starten de online inschrijvingen, inschrijven is onmid-
dellijk gekoppeld aan online betalen. 
Hoe je precies online moet inschrijven kan je terugvinden 
via onderstaande link.
https://webshopzwevegem.recreatex.be
Om in te schrijven heb je een UiTPAS nodig.  Deze pas 
blijft onbeperkt geldig en kan je aankopen in het gemeen-
tepunt, aan de kassa van het zwembad, in de bibliotheek 
of Bibus.

GRABBELPASINFO
Waar?
Grabbelpas vindt plaats in de gebouwen van JC De Brug Ɩ 
Otegemstraat 236 l 8550 Zwevegem.

Voor wie?
Ben jij tussen 5 en 12 jaar (°2003 - °2010), dan is 
Grabbelpas zeker iets voor jou.
In het vakantieoverzicht kan je terug vinden wat er speci-
aal voor jou en je leeftijdsgenoten georganiseerd wordt.

PETOETERINFO
Waar?
Petoeter vindt plaats in het schooltje te Winckele Ɩ Sch. 
J. Vercruyssestraat 39 A. Ɩ 8550 Zwevegem.

Voor wie?
Deze werking richt zich op peuters en kinderen uit de 
eerste, tweede en derde kleuterklas (°2013 -°2010).

 Vrije Tijd/Jeugd
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 80
 jeugd@zwevegem.be
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KIPPENPROJECT 2016
Op voorstel van de gemeentelijke milieu-en natuurraad geeft het gemeentebestuur van Zwevegem 1 euro per kip bij  
de aankoop van minimum 2 en maximum 10 kippen. Hiermee ondersteunt Zwevegem de actie van Imog die loopt 
van 14 maart tot 31 mei 2016. 

Laat je verleiden door kakelverse eieren! 

Kippen zijn uitstekende afvalver-
werkers. Een composthoop of -bak 
verteert al je tuin- en keukenafval 
niet altijd zo snel. De kippenactie van 
Imog loopt van 14 maart tot 31 mei 
2016. Bij de deelnemende handelaar 
Aveve Lateur Zwevegem kan je een 
kip aankopen voor de prijs van € 8,50 
stuk. Alle kippen zijn 18 tot 20 weken 
oud en beginnen te leggen rond 20 
tot 25 weken. De actieprijs* voor 
aankoop van een kip wordt bepaald 
in overleg met de deelnemende han-
delaar. Gemeente Zwevegem voorziet 
hierbij 1 €/kip als extra tegemoetko-
ming. 

(*) Hierbij garanderen we je kip-
pen die voldoen aan alle strenge 
voorschriften zoals gecontroleerde 
voeders, de verplichte salmonella-
vaccinatie, enz… 

Wil je nu al meer weten, neem dan contact met de dienst Milieu, loket Woon- en leefmilieu, afdeling milieu tel. 056765580

 Woon en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29
 Tel. 056 76 58 00
 milieu@zwevegem.be

Deze bon geef je ingevuld af aan Aveve Lateur, Ellestraat 27 te 8550 Zwevegem vanaf 14 maart  tot 31 mei 2016 Hij 
spreekt met u de datum af wanneer je de kippen kan afhalen. (wachtperiode van ± één week). Met deze bon koop je je kip 
voor 7,50 € i.p.v. 8,50 € (geen telefonische bestellingen).
Wij hopen dat ook dit project mag slagen en rekenen op uw milieubewuste medewerking!

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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De buurttuin ‘Het Tuinspoor’  
is een gezellige ‘samentuin’

Interview met tuinders Lieven en  
Linda Vereecke

Lieven, jij was de allereerste tuinier die de spade in de grond 
stak in maart 2014, en wel op perceel 1; hoe zijn die eerste 
twee seizoenen voor jou verlopen?
Wel ik heb mij al twee jaar goed geamuseerd. Ik hou van 
bezig zijn en van moestuinieren maar voor dat laatste was 
er bij ons huis geen plaats; ik heb intussen heel wat nieuwe 
groenten weten te ontdekken, en heb ook al wat geëxperi-
menteerd op mijn 10m² zoals witloof telen, boerenkool en 
zwarte radijs zaaien voor de winter. Maar het belangrijkste 
voor mij waren het sociale contact, nieuwe mensen leren 
kennen en samen in de tuin allerlei werkjes uitvoeren; het 
is er vaak echt een gezellige boel als we samen aan ‘t werk 
zijn; er wordt veel leute gemaakt !

En jij Linda, je bent er ook vaak te zien; wat trekt jou daar 
vooral aan?
Voor mij is buiten zijn zo rustgevend, ik wroet graag in de 
grond en heb een grote liefde voor bloemen; en koken met 
verse groenten is ook een passie, met de andere Tuinspoor-
ders hebben we al veel receptjes uitgewisseld. Het is er 
echt leuk te zien hoe de deelnemers in die twee jaar samen 
de tuin zijn vorm hebben gegeven; je ziet het veranderen, 
telkens mooier en aangenamer.

Jullie zijn dan al een beetje ervaringsdeskundige aan het 
worden!
Ja, wij hebben al heel wat geleerd. Over correct composte-
ren kregen we ter plekke een halve dag vorming van Vlaco, 

en we kregen infoborden over ecologie en composteren, 
waarmee we een composteringszuil gebouwd hebben waarop 
de uitleg voor iedere tuinbezoeker te lezen staat. Ook het 
voorkomen van schade en ziektes door insecten, slakken of 
schimmels wordt stilaan duidelijk, evenals het aantrekken 
van nuttige insecten. Het eerste jaar was het een beetje 
zoeken, de bodem leren kennen, het tekort aan stikstof en 
structuur in deze lang onbeteelde grond aanpakken; maar 
het lukt ons aardig om heel het jaar door van ‘onze grond’ te 
proeven.

Klinkt heel interessant; kunnen andere mensen jullie werk 
komen bezichtigen ?
Oh ja, wij willen graag iedereen uitnodigen om eens een 
kijkje te komen nemen, je kan er  steeds vrij komen wande-
len, het is een mooi stukje openbaar groen geworden. Je kan 
er zien hoe we tewerk gaan, hoe we composteren en samen 
deze plek onderhouden, en vooral aanvoelen hoe samen 
tuinieren leuk kan zijn.

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

Sedert een tweetal jaren bepaalt het zogenaamde “inschrij-
vingsdecreet” dat scholen de periode voor nieuwe inschrijvin-
gen 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 2016-2017 betekent dit concreet dat 
ouders die hun kind voor het eerst wensen in te schrijven in 
een Zwevegemse school, dit kunnen vanaf 1 maart 2016.

Deze periode geldt voor:

• Het basisonderwijs (kleuter + lager)
• De eerste graad van het secundair onderwijs

Voor KLEUTERS die VOOR HET EERST naar school 
gaan, zijn er nog enkele speciale regels.
Zie afzonderlijk kader.

Voorrangsperiode

Voorafgaand aan de “vrije inschrijvingsperiode” 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 schrijven voor het nieuwe 
schooljaar (2016-2017) neemt u best contact op met de 
school van uw keuze.

De contactgegevens van alle Zwevegemse scholen vindt u op 
de website
www.zwevegem.be

Op de pagina Dienstverlening & Bestuur \ Andere Diensten 
– rubriek Onderwijs de rubriek vindt u bij “Scholen” alle 
scholen vermeld.

Start inschrijvingsperiode leerlingen 
voor het schooljaar 2016-2017

Voor het eerst naar de 
kleuterklas
Volgend schooljaar (2016-2017)

Instapdatum

Wanneer je kind in de loop van volgend schooljaar 
2,5 jaar wordt, kan het voor het eerst naar de kleuter-
school gaan.

Van zodra je kind dus 2,5 jaar is geworden kan het dus 
naar school.

Dit kan wel niet op elk moment, maar enkel op één van 
de instapdata.

Deze zijn:

• De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  
na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasva-
kantie

• De 1ste schooldag van februari
• De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Word je kind 2,5 jaar net op een instapdatum, dan 
mag het al vanaf die dag naar school.

Een kleuter die ondertussen al 3 jaar geworden is, 
kan vanaf dan onmiddellijk naar school.
Je hoeft dus niet te wachten tot een bepaalde instapda-
tum.

Vanaf 1 maart 2016 kan je kind dus al worden inge-
schreven voor het schooljaar 2016-2017 (volgend 
schooljaar). Zo ‘reserveer’ je dus al een plaatsje in de 
school van je keuze.

Kan dit schooljaar ook nog ?

Misschien is je kind al ingeschreven in een school. Zo-
dra het dan 2,5 jaar wordt kan het ook echt naar school 
op de nog komende instapdata:

• Maandag 11 april 2016 (na de Paasvakantie)
• Maandag 9 mei 2016 (na Hemelvaartsweekend)

Nog niet ingeschreven ? 

Dan kan dit nu ook nog. Echt naar de klas uiteraard ook 
op een instapdatum.
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Infomomenten
De meeste scholen organiseren info- en/of opendeurmomenten

BASISONDERWIJS

Gemeentelijk onderwijs

School Vestigingen Infomoment peuters Opendeur

GS Zwevegem

Knokke 
Maria Bernardastraat 27

Maandag 21 maart 2016 – 9u. 
Info- en probeermoment peuters 

 
Maandag 13 juni 2016 – 9u. 

Info- en probeermoment peuters

Zaterdag 28 mei 2016 – 10u30 
Open deur

Kouter 
H. Consciencestraat 28A

dinsdag 22 maart 2016 – 13u30. 
Info- en probeermoment peuters 

 
dinsdag 14 juni 2016 – 13u30. 

Info- en probeermoment peuters

Te Winckele 
Schepen J. Vercruys-
sestraat 39A

Maandag 21 maart 2016 – 13u30. 
Info- en probeermoment peuters 

 
Maandag 13 juni 2016 – 13u30. 
Info- en probeermoment peuters

GS Heestert Gauwelstraat 22 Donderdag 26 mei 2016 - 17u-19u 
Opendeur nieuwe peuters

GS St.-Denijs Dalestraat 40 Donderdag 21 april 2016 – 17u30-18u30 
Infoavond nieuwe kleuters

Dinsdag 30 augustus 2016 – 17u -18u30 
Opendeur kleuter+lager

GS De Klim-op T. toyeplein 9 Zondag 26 juni 2016 – 10u-12u 
Opendeur + info Schoolfeest (Transfo)

Vrij onderwijs

School Vestigingen Infomoment peuters Opendeur

VBS Centrum 
Zwevegem

Kleuterafdeling 
St.-Niklaasstraat

Vrijdag 4 maart 2016 – 13u30 
Peuteronthaal 

 
Vrijdag 17 juni – 13u30 

Peuteronthaal

Zondag 24 april 2016 – 10u-12u 
Opendeur 

(alle vestigingen) 
 

Zaterdag 28 mei 2016 
Schoolfeest 
(Toyeplein) 

 
Maandag 29 augustus 2016 – 18u-20u 

Kennismakingsmoment 
(alle vestigingen)

VBS Kappaert 
 
VBS Kreupel

Sint-Jozefsstraat 11 
 
Bellegemstraat  52

Donderdag 17 maart 2016 – 10u30 
Donderdag 16 juni 2016 – 10u30 

 
Vrijdag 18 maart 2016 – 10u30 
Vrijdag 17 juni 2016 – 10u30

Zaterdag 27 augustus 2016 – 10u00-
12u. 

(beide vestigingen)

VBS Moen Moense Beekstraat 17

Vrijdag 11 maart 2016 – 13u30 
Info nieuwe peuters 

 
Vrijdag 10 juni 2016 – 13u30 

Info nieuwe peuters

Zaterdag 28 mei 2016 
Schoolfeest 

 
Zaterdag 27 augustus 2016 – 10u30-

12u. 
Opendeur nieuwe leerlingen

Dinsdag 30 augustus 2016 – 17u.-19u. 
OpendeurVBS Otegem Zwevegemstraat 5 Vrijdag 24 juni 2016 – 10u.-11.30u.

Peuteronthaal

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 Oost 
Sporthal Kappaert 
 
Vestiging West 
St.-Niklaasstraat 22

vrijdag 18 maart 2016 – 19u-21u. 
Infobeurs studieaanbod 

 
vrijdag 29 april 2016 – 18u-20u30 

Infoavond studieaanbod
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NIEUW AANBOD  
RHIZO COLLEGE ZWEVEGEM
1 september 2016, de start van het nieuwe schooljaar, wordt voor het RHIZO College Zwevegem een belangrijke da-
tum. Heel het onderwijsaanbod wordt dan namelijk gecentraliseerd op één plaats, nl. op de huidige vestiging West in de 
Sint-Niklaasstraat. Het was al langer geweten dat de studierichtingen die nu gegeven worden op de vestiging Oost op de 
Kappaert zouden verhuizen maar vanwege het gemeentebestuur kreeg men hierbij alle tijd en mogelijkheden om dit vol-
gens eigen inzicht en tempo te doen. Op advies van en na een uitgebreide raadpleging van de voornaamste participanten 
zoals leerlingen, ouders, personeel en directie werd nu besloten tot een versneld verlaten van de vestiging Oost. Concreet 
betekent het dat de studierichtingen tweede graad TSO industriële wetenschappen , TSO mechanische technieken en BSO 
basismechanica met ingang van 1 september 2016 verhuizen naar de vestiging West. De praktijklessen voor deze rich-
tingen blijven wel verder plaatsvinden in het eN-Te Lab van de vestiging Oost. De tweede graad BSO hout wordt volgend 
schooljaar niet meer ingericht.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling om  verder in te zetten op een ruim en  kwalitatief onderwijsaanbod in Zwevegem. Zo 
speelt het RHIZO College Zwevegem bijvoorbeeld een pioniersrol in de regio wat betreft STEM ( Science – Technology – 
Engineering – Mathematics ). STEM werd zowel geïntegreerd in de abstract-theoretische richting Moderne met STEM als in 
de theoretisch-technische richting IW - Engineering.  

Volgend schooljaar worden de mogelijkheden in de eerste graad nog uitgebreid met Grieks-Latijn. In de aangeboden BSO-
richtingen worden de beroepenvelden zo breed mogelijk uitgebouwd, zodat  er voor de leerlingen nog heel wat keuzemo-
gelijkheden  in de derde  graad open blijven.

Eerste jaar
1A IW met STEM
1A Latijn
1A Moderne 
1A Moderne met STEM   
1A Sociale en technische vorming  
1A Technische en technologische 
vorming  
1B   

Tweede jaar
2A Grieks-Latijn   
2A IW-Engineering
2A Latijn   
2A Moderne 
2A Moderne  met STEM   
2A Sociale en technische vorming   
2A Technische en technologische 
vorming 
2BVL Kantoor-verkoop - verzorging-
voeding  
2BVL Nijverheid  

Derde en vierde jaar
3-4 BSO Basismechanica  
3-4 ASO Economie  
3-4 TSO Industriële wetenschappen  
3-4 ASO Latijn   
3-4 TSO Mechanische technieken   
3-4 TSO Sociale en technische we-
tenschappen

3-4 BSO Verzorging-voeding

3-4 ASO Wetenschappen



utopikaPROGRAMMA
zaterdag 27 februari van 10 tot 16u

OC De Brug / Otegemstraat 238
Opendeurdag Kunstacademie Zwevegem
Eén kunstacademie, één dag, één locatie!

10-11u
Musique concrète

Open les
Concert viool, cello en piano

Concert fagot
Slagwerkensemble Kazper

klas AMC van Jacob Vanneste
klas AVV van Barbara Demeyere
klas van Bieke Jacobus, Caroline Steen en Isabelle Van Ongevalle
klas van Christine Pieters
klas van Heidi Lissens

doorlopend
Expo ‘de Utopie’

Ateliers Beeldende Kunsten
  

Fotoclub Sobeka
Bar

ateliers lagere & middelbare graad van Inge Depraetere, 
Jan D’Haene, Dries Janssens, Karine Rogie, Sylvie Vandewalle, 
Brecht-Jan Verschuere ( + klassen AVV van Barbara Demeyere) 
ateliers monumentale van Carlos Callewier, aquarel van 
Roos Cambien, tekenkunst & vrije grafiek van Jan D’Haene, 
keramiek van Birger Luyckx 
tentoonstelling
Calypso

11-12u
Musique concrète

Samenspel hout- en koperblazers,
samenspel piano en koper

Open les
Workshop zeefdrukken

klas AMC van Jacob Vanneste
klas van Rudi Naessens

klas drama van Annelies De Nil
-18 jaar / beperkt aantal plaatsen 
inschrijven op info@kazwevegem.be, met vermelding leeftijd

13-14u
Volare

Youkali
Ik droom van…

klas voordracht van Annelies De Nil
koorklas van Dominique Maes
klassen AMV van Dominique Maes, Micheline Delaere enTine Vanhee

12-13u
Prima vista ensemble leerkrachten kunstacademie

14-15u
Radio UtopiKA

Concert koper en saxofoon
Concert gitaar

Workshop zeefdrukken

Calypso

klas welsprekendheid van Barbara Demeyere
klas van Hans Bossuyt en Nancy Verhelst
klas van Matthias Goes
-18 jaar / beperkt aantal plaatsen 
inschrijven op info@kazwevegem.be, met vermelding leeftijd
showcase dans & muziek

15-16u
Radio UtopiKA
Concert piano

Concert klarinet
Vanzelfsprekend!

klas welsprekendheid van Barbara Demeyere
klas van Martine Valcke en Marijke Bonte
klas van Stefanie Vanwijmelbeke
klas drama van Nathalie Deknudt, klas saxofoon van 
Nancy Verhelst en klas beeldende vorming 
van Inge Depraetere
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Ook interesse in het volgen van een lessenreeks 
in het zwembad? Zowel voor jou als je 
kleinste spruit? Neem snel een kijkje bij het 
zwembadaanbod van de sportdienst van 
Zwevegem.

Vanaf donderdag 16 juni 2016 om 19 u. kan je online 
inschrijven voor de lessenreeksen met start in september!
Ga via onderstaande link naar de webshop van Zwevegem 
en schrijf in voor jouw gekozen lessenreeks! 

Ons aanbod: aquajogging, aquaspinning, pre- en post-
nataal zwemmen, crawl en schoolslag voor volwassenen, 
aanleren zwemmen en vervolmaking voor kinderen! 

Heb je vragen i.v.m. het inloggen via de webshop? Neem 
dan zeker contact op met de dienst sport.
Webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be/

Lesgevers
Met de sportdienst van Zwevegem zijn we steeds op zoek 
naar gediplomeerde lesgevers voor de verschillende les-
senreeksen.
Ben jij zo’n gemotiveerde lesgever en wil je ook deel uit-
maken van het lesgeversteam van sportdienst Zwevegem? 
Stuur dan als de bliksem een mailtje naar  
sport@zwevegem.be 

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

Lessenreeksen in 
het zwembad!

Sea Monster - 
paasvakantie
Het zwembad Sportpunt Zwevegem is tijdens de 
paasvakantie opnieuw de plaats waar je in het 
water kan spelen aangezien het “SeaMonster” in 
het zwembad ligt. Je kan er ravotten op volgende 
dagen:
Eerste week paasvakantie: di 29, woe 30, do 31 
maart en vr 01 april. 
Tweede week paasvakantie di 05, woe 06, do 07, vr 
08 april.
Het zwembad is die dagen open van 14.00 u. tot 
16.30 u.

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

Sluitingsdagen zwembad, 
bibliotheek en bibus
Zwembad
Uitzonderlijk zijn er geen clubzwemtrainingen op 
zaterdagvoormiddag 12 maart.
Dit is wegens de organisatie van de "Interscolaire zwemhap-
pening".
Deelnemen aan dit evenement kan niet individueel, enkel via 
de Zwevegemse scholen.

Tijdens het paasweekend zal het zwembad Sportpunt 
Zwevegem op volgende dagen gesloten zijn:
• zondag 27 maart - Pasen
• maandag 28 maart – Paasmaandag

Bibliotheek en bbus
Op maandag 28 maart 2016 (Paasmaandag) zal de biblio-
theek gesloten zijn en rijdt de bibus niet uit.

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

 Dienst Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be
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Noteer alvast in 
jullie agenda!

Buitenspeeldag op 

woensdag 13 april 2016 

van 13.00 tot 17.00 u
ur.

Dit jaar vindt de 
buitenspeeldag plaats 

op de Transfo site 

Zwevegem! 

PIPA DIPA 2016
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!

LENTE: Vogelhuisje timmeren (i.s.m. Hanne Lélé)
Vogeltjes komen terug uit het zuiden en willen hier een nestje bou-
wen. Jammer genoeg zijn er vele bossen en bomen verdwenen. Wil 
jij de vogeltjes helpen hun nestje te bouwen? Kom samen met jouw 
oma, opa, mama of papa een stevig vogelhuisje timmeren! 
Wanneer: Zaterdag 19/03 van 14u tot 18u  @ Jeugdcentrum De Brug 
| Otegemstraat 236 | Zwevegem
Voor kinderen geboren tussen 2010 & 2013
Kostprijs: 10 euro ((groot)ouder en kind samen)
Inschrijven kan online vanaf 15 februari 2016: https://webshopzwe-
vegem.recreatex.be/

Noteer alvast volgende data in jullie agenda!

ZOMER: 11 juni 2016: Kijk! (i.s.m. Gifant)
Kom samen met je (groot)ouder meedoen aan dit fysiek theater en beleef alles zoals in je verbeelding!
Kostprijs: 10 euro ((groot)ouder en kind samen)

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)

WINTER: 17 december 2016: Verrassende theater-
voorstelling! 

 Vrije Tijd/Jeugd
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 80
 jeugd@zwevegem.be
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MAAK JE SPORTCLUB BEKEND
Sportkampen
Wenst je sportvereniging in de 
zomervakantie eigen sportkampen te 
organiseren in de gemeente Zweve-
gem? En is het sportkamp toeganke-
lijk voor niet-leden?
Dan kan je de informatie hierover 
doorgeven aan de sportdienst. Deze 
info wordt gepubliceerd in de zomer-
brochure (aanbod van de zomer-
activiteiten georganiseerd door de 
sportdienst, jeugddienst, openbare 
bibliotheek en de buitenschoolse 
kinderopvang).
Met dit initiatief wensen wij 2 doel-
stellingen te realiseren nl. enerzijds 
de drempel naar de sportclubs 
verlagen en anderzijds de ouders 
een totaalbeeld geven van de 
vakantie-sportmogelijkheden op onze 
gemeente. 
Voor meer info: contacteer vrij-
blijvend de sportdienst tegen eind 
maart 2016.
Is er een wijziging in de bestuurssamenstelling van 
je club
Is uw bestuurssamenstelling gewijzigd of bestaat uw ver-
eniging niet langer, dan vragen wij het (gewezen) bestuur 
om ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Subsidies
Sportverenigingen aangesloten bij de Gemeentelijke 
Sportraad, ontvangen in maart-april een schrijven waarin 
gevraagd wordt de subsidieformulieren tijdig in te dienen. 
Is je club niet aangesloten bij de sportraad, of heeft 
je club deze formulieren niet ontvangen, gelieve dan 
zelf contact te nemen met de sportdienst. Niet alle 

clubs hebben recht op subsidies. Toch vragen wij met 
aandrang dat ook zij de adresgegevens indienen evenals 
een overzicht van hun werking. Deze gegevens zijn 
immers zeer belangrijk voor informatie-overdracht naar 
de bevolking toe. Vrij regelmatig krijgt de sportdienst 
vragen of maakt de sportdienst folders i.v.m. plaatselijke 
sportmogelijkheden en baseert zich hierbij op de 
ingediende formulieren.

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

Zwevegem 
seniorenvriendelijke 
“sportelgemeente” 
Op 9 december 2015 werd onze gemeente gelauwerd als 
“sportelgemeente”. 
In het sportcentrum Julien Saelens te Brugge kregen we een 
laureaatplaat uit handen van dhr. Pacquet - administrateur-
generaal van Bloso, dat nu Sport Vlaanderen heet.

Sportelen is een nieuwe term die verwijst naar 50-plussers 
die samen van het leven en van sport genieten.

Om de titel te behalen, nam onze gemeente een 
reeks initiatieven ten voordele van de seniorensport. 
Zo organiseerden we een aantal lessenreeksen voor 
50-plussers; vulden we de Bloso-sportelwebsite aan 
met Zwevegemse sportelinitiatieven; brachten we een 
overzichtelijke brochure 50-plus vrijetijdsmogelijkheden in 
Zwevegem uit…
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Zwevegem fietst! 
(beter gekend onder de benaming 
Zwefie) is een bewegingscampagne die 
succesvol gestart is in 2014.
Ondertussen zijn we bezig aan de 
voorbereiding van het 3de werkjaar 
met de bedoeling opnieuw en 
vooral de nadruk te leggen op de 
basisgedachte, zijnde gezond bewegen 
met de fiets.
Vandaar dat dit jaar, onder de vleugels 
van de Sportdienst, een echte “Start to 
bike” campagne georganiseerd wordt.  
Een initiatief voor de echte nieuwe of 
beginnende fietser.
Wil je gewoon gezellig samen aan 
sport doen en ondertussen genieten 
van het mooie uitzicht, dan is ‘Start to 
bike’ iets voor jou!
Op zondag 6 maart  organiseert de 
gemeentelijke sportdienst hiervoor een  
‘Start to bike’ infovergadering. 
“Fietsen is ideaal voor je hart, 
longen en spieren én een perfecte 
vetverbrander.
‘Start to bike’ is dan ook de ideale 
manier om de conditie op te bouwen”. 

De begeleide fietstrainingen geven de 
startende deelnemers de kans om op 
eigen tempo door onze mooie regio 
te fietsen. U ontdekt gegarandeerd 
plaatsen op enkele kilometer van uw 
eigen deur waar u het bestaan niet 
van wist.
Onder begeleiding wordt vanaf 
maart, april een trainingsprogramma 
afgewerkt om in 10 weken de conditie 
op te bouwen om 40 km te kunnen 
fietsen. We starten met een uurtje 
fietsen en bouwen zo op naar 2 uur.
Een helm en sportieve kledij is geen 
overbodige luxe. Een fiets die volledig 
in orde is is uiteraard ook een absolute 
must. 
Er wordt gezamenlijk gestart aan 
de sporthal Sportpunt Zwevegem, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem.
Wens je meer informatie? 
Kom dan naar de kick-off ‘Zwevegem 
fietst’ op zondag 6 maart 2016 
om 11 u. in de conferentiezaal van 
Sportpunt 1 – Zwevegem of schrijf je 
in via de gemeentelijke sportdienst van 
Zwevegem.

Iedereen die geïnteresseerd is en/of 
blijft in de Zwefie-bewegingscampagne 
is hierop vriendelijk uitgenodigd.
Vanaf dit seizoen zal er gefietst 
worden (lees: bewogen worden) in 4 
verschillende categorieën in functie 
van de eigen mogelijkheden en ook in 
functie van de gewenste doelstelling.
Op het einde van het seizoen, meer 
bepaald het weekend van 19, 20 en 
21 augustus,  staat er opnieuw een 
“uitdaging” op het programma maar 
dit jaar is het de bedoeling iedereen, 
op zijn niveau, hierbij te betrekken.  
Meer daarover op de kick-off van 6 
maart!  Een niet te missen afspraak!

  Info
  Sportpunt
  Bekaertstraat 4, Zwevegem
  Tel. 056 76 58 00
  sport@zwevegem.be

Tijdens de paasvakantie kan je deelnemen aan kampen 
van 29 maart t.e.m. 1 april en van 4 t.e.m. 8 april 2016.
In de zomervakantie kan je deelnemen van 4 t.e.m. 8 
juli, 11 t.e.m. 15 juli en 22 t.e.m. 26 augustus 2016.

Inschrijven kan enkel via onze webshop vanaf donderdag 
28 januari 2016 om 19.00 u. Via deze weg moet je het 
kamp ook onmiddellijk betalen. 

Opgelet:
• Om in te schrijven moet je voor de inschrijving in 

het bezit zijn van een UiTPAS. Deze blijft onbeperkt 
geldig en kan je aankopen in het gemeentepunt, 
aan de kassa van het zwembad, in de bibliotheek of 
Bibus.

Sport- en themakampen voor  
de Zwevegemse jeugd
Ook in 2016 pakken we uit met een hele reeks kampen voor kinderen en jongeren tussen  
3 en 15 jaar.

• Kinderen en jongeren die niet in Zwevegem wonen, 
kunnen pas na de krokusvakantie inschrijven, vanaf 
15 februari 2016 om 9u.

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

 Vrije Tijd/Jeugd Dienst Sport
 Blokkestraat 29 bus 1 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 80 Tel. 056 76 58 00
 jeugd@zwevegem.be sport@zwevegem.be
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ZWEVEGEM ONDERSTEUNT ACTIES 
VLAANDEREN FEEST
Tussen en 1 en 11 juli viert Vlaanderen feest en hebben we 
de gelegenheid om te tonen wie we zijn, wat we kunnen en 
wat we doen als Vlaming.
Om dit te stimuleren en te ondersteunen is er vanuit de 
gemeente Zwevegem per jaar een budget voorzien van 
2.500 euro om voor lokale activiteiten een basissubsidie toe 
te kennen van maximum 150 euro en maximum 400 euro in 
samenwerkingsverband met 2 of meerdere verenigingen.
De activiteit wordt opgenomen in een globale promotie 
onder het motto “Vlaanderen feest”.

Subsidiereglement
1.  Dien een aanvraag in via het aanvraagformulier op de 

gemeentelijke website uiterlijk tegen 30 maart gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen.

2. Het evenement moet voor iedereen toegankelijk zijn.

3.  In de promotie dient overal het logo “Vlaanderen feest” 
en het logo van de gemeente te worden opgenomen.

4.  De activiteit moet plaats vinden tijdens de 11-daagse 
Vlaanderen Feest (1 t.e.m. 11 juli).

5.  Tijdens het evenement moet de vlag van “Vlaanderen 
feest”, van de Vlaamse Gemeenschap en van de 
gemeente Zwevegem zichtbaar zijn (staven aan de hand 
van foto’s). Deze vlaggen zijn gratis te verkrijgen bij de 
dienst Feestelijkheden.

6.  De inhoud van het evenement moet tot doel hebben 
onze Vlaamse cultuur in de breedste zin te promoten. De 
aanvrager motiveert dit in de aanvraag.

7.  Wanneer wordt samengewerkt met een Zwevegemse 
handelaar kan de toegestane basissubsidie worden 
verhoogd met maximum 100 euro (samenwerking te 
staven met facturen).

8.  Het College van Burgemeester en Schepenen selecteert 
de subsidieerbare activiteiten uit de aanvragen en bepaalt 
de hoogte van de subsidie. De ingediende projecten 
worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 
vernieuwend karakter, uitstraling, begroting.

OPMERKING: indien de activiteit niet in aanmerking komt 
voor subsidiëring volgens boven vermelde voorwaarden, kan 
de activiteit toch promotioneel worden ondersteund door 
opgenomen te worden op de globale affiche.

Promo-actie Zwevegemse BONZ
In de maand april en mei loopt er een promo-actie voor de Zwevegemse kadobon en maak je kans op tal van mooie prijzen.
De winnende nummers worden bekend gemaakt in het volgende Infopunt. 

Schrijf dus zeker je naam + telefoonnummer of e-mailadres op de achterkant van de BONZ als je wilt deelnemen aan deze 
actie.

Verjaardagen, Moederdag, Vaderdag, Valentijn, Communie of Lentefeest... De zoektocht naar het ideale geschenk bezorgt 
iedereen wel eens frustraties. Je wilt namelijk zeker zijn dat je het perfecte presentje geeft. 
Vragen zoals ‘heeft hij dit al?' of ‘vindt zij dat wel leuk?' zijn overbodig met de Zwevegemse bonZ.

Met deze bon kan je terecht in heel veel 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 perfect cadeau voor iedereen en zijn verkrijgbaar aan de rode balie van het Gemeentepunt, op 
de Bibus en in de bibliotheek.

Veel succes

 Info
 Bestuurszaken
 Blokkestraat 29
 Tel. 056 76 55 28



TRANSFO… EEN WARE ONTMOETINGSPLEK
vrijdag 22 april 2016: officiële opening nieuwe realisaties 
met FLIP KOWLIER als speciale gast
Transfo wordt voor iedereen een aangename 
ontmoetingsplek.

Een aantal nieuwe ingrepen gebeurden op de site om dit 
mogelijk te maken.

Voor de jongeren wordt een avontuurlijk speelplein 
aangelegd en de site wordt gemakkelijk bereikbaar (nieuwe 
toegang) via de Blokellestraat.
Wegenis en groen wordt aangepast en in het centraal 
onthaal vind je alle mogelijke info over de site - verleden en 
toekomst.
Op de site is ook een duidelijke signalisatie aangebracht.

Officiële opening
Om deze nieuwe realisaties officieel te openen hebben de 
gemeente, de Provincie West-Vlaanderen en intercommunale 
Leiedal de handen in mekaar geslagen om een leuk event 
te plannen met o.a. een openluchtoptreden van Flip Kowlier 
met zijn nieuwe CD en formatie “De Ertebrekers”. 

Programma
20 u.  voorprogramma
21 u.  optreden FLIP KOWLIER
22 u.  AFTERPARTY in de fuifzaal

Wees erbij, ambiance verzekerd!!
GRATIS toegang!!

© Koen Bauters
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Kom met al je computervragen  
naar de Digidokter in de bib!
Problemen met computer, laptop 
of smartphone? Je hebt weleens 
over ‘de cloud’ gehoord, maar 
dat zijn vast geen mensen die 
met hun hoofd in de wolken 
rondlopen, toch? Ben je onlangs 
naar Windows 10 overgeschakeld 
en vind je er nog niet helemaal je 
weg in?

Zelfs wie al jaren met computers en 
internet werkt, foetert al eens als hij 
vastloopt op een probleem met de 
nieuwste technologieën. Heb je ook 
soms het gevoel dat je niet slim genoeg 
bent voor je smartphone? Het gebrek 
aan controle en zelfredzaamheid werkt 
frustrerend en kan je tot wanhoop 
drijven. Kan je dan nergens terecht met 
je vragen?

Kom met al je vragen naar de 
Digidokter in de bib!
Zes keer komt de digidokter dit jaar 
op consultatie in de bib. In maart, 
april, juni, september, oktober en 
december komt een ervaren ICT-
deskundige een uiteenzetting geven 
over recente ontwikkelingen of nieuwe 

technologieën. Daarna neemt hij ruim 
de tijd om al je praktische en concrete 
vragen te beantwoorden.

Praktisch
Elke digidokter-sessie begint om 10 
uur met een korte lezing over een 
bepaald onderwerp (van 10 tot 11 uur). 
Daarna volgt tot 12 uur het spreekuur, 
waarin je je eigen vragen kunt stellen. 
Breng hiervoor gerust je eigen laptop, 
tablet of smartphone mee. Wij gaan 
je toestel niet ter plaatse depanneren, 
dat zou ons te ver leiden. Maar de 
digidokter helpt je wel op weg om de 
juiste diagnose te stellen, zodat je het 
probleem zelf kunt oplossen, en waar 
mogelijk in de toekomst gelijkaardige 
problemen kan voorkomen. 
Ondertussen kan je gerust een drankje 
nemen en met anderen van gedachten 
wisselen. De ervaring leert dat je zo 
ook tips kunt uitwisselen en dingen van 
anderen kunt leren!

Inschrijven is noodzakelijk. Dat kan in 
de bib of bibus aan de balie, telefonisch 
op het nummer 056 76 59 00 of per 
e-mail naar bibliotheek@zwevegem.be.

Je kan inschrijven voor elke sessie apart 
of voor meer sessies tegelijkertijd.

Planning
• Zaterdag 5 maart: E-boeken
• Zaterdag 9 april: Je gegevens veilig 

bewaren
• Zaterdag 4 juni: Draadloos op het 

internet
• Zaterdag 3 september: Kies ik voor 

een pc, laptop of een tablet?
• Zaterdag 1 oktober: Windows 10
• Zaterdag 3 december: Gratis en 

degelijke software

Heb je ook soms het 
gevoel dat je niet slim 
genoeg bent voor je 
smartphone? 

 Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be
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Weg van de stad: 
jeugdboekenweek in de bib
Tijdens de jeugdboekenweek van 5 tot 20 maart 2016 zetten we opnieuw de jeugdboeken in de 
kijker. Dit jaar met als thema 'weg van de stad'. 

Blijf je het liefst ver weg van de stad of hou je van de stad? Waar woon jij? In een drukke stad? 
Op een rustig plekje op het platteland? Waar zou je graag willen wonen?  Hier of aan de andere 
kant van de wereld?

Uitdagingen en schrijvers in de bib
Voor de kinderen van het 1e, 3e en 5e leerjaar organiseren we een uitdagingenspel. Met dit spel ontdekken de kinderen 
boeiende verhalen in de bib en vernemen ze heel wat weetjes over de bib.
En omdat niemand beter dan de schrijver zelf kinderen kan warm maken om te lezen, hebben we een aantal schrijvers 
uitgenodigd. 
Wally de Doncker komt vertellen én gitaar spelen voor de kinderen van het 2e leerjaar.  Tom Schoonooghe illustreerde al heel 
wat kinderboeken en komt daarover vertellen aan de leerlingen van het 4e leerjaar. Voor het 6e leerjaar is de spanning te 
snijden als Stefan Boonen zijn bloedstollende verhalen vertelt.

Doe mee met het online opdrachtenspel!
Vanaf 29 februari kan je het onlinespel spelen op www.jeugdboekenweekindebib.be. Om de 2 dagen wordt er een filmpje 
gepost met een opdracht. Ontdek zelf dit leuke spel en doe mee!

DKO 
Op woensdag 2 maart nodigt de afdeling Woord van het kunstonderwijs alle kinderen uit van 7 tot 12 jaar. Wat ze precies zullen 
brengen, is een verrassing. Benieuwd? Kom dan zeker langs op woensdagnamiddag 2 maart, van 14 tot 17 uur.

Zin om eventjes te verhuizen naar de stad, het platteland of ergens aan de andere kant van de wereld? Deze 
boeken brengen je vliegensvlug naar andere plaatsen:
• Bij ons in de straat - Koos Meinderts, Annette Fienieg (ill.)  - vanaf 4 jaar
• Handboek voor wildplukkertjes - Erica Bakker, Ellen van den Broek, Rachelle Klaassen (ill.) – informatief boek over planten 

en wat je er allemaal mee kan doen – van 10-14 jaar
• De reus van de zomerflat – Stefan Boonen – vanaf 9 jaar
• Appartemensen – Dimitri Leue – boek en luisterboek vanaf 9 jaar
• Pluk van de Petteflet - Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp (ill.) – van 4 tot 8 jaar
• De spionnenclub - Rebecca Stead, Jenny De Jonge (vert.) -  vanaf 11 jaar
• Wij uit Bolderburen - Astrid Lindgren, Els van Egeraat (ill.) – van 6 tot 9 jaar
• Ik kan nog steeds niet vliegen - Anna Woltz – vanaf 10-11 jaar

Vind je deze tips leuk, ga voor de volledige lijst naar www.jeugdboekenweek.be of kom naar de bib en bibus!

 Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be
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In het najaar van 2015 werden op een 3-tal 
plaatsen in Zwevegem muurschilderijen 
aangebracht (site theatercentrum, site De 
Brug, wachtgevel Avelgemstraat).

Voor de realisatie werkten verschillende 
doelgroepen samen (professionele 
kunstenaars, jongeren, Kunstacademie, 
kunstenaars met een beperking van 
kunstwerkplaats De Zandberg) wat tot een 
verrassend exclusief resultaat leidde.
Dit initiatief krijgt een vervolg. In het 
weekend van 17 en 18 september zouden 
opnieuw een aantal activiteiten hierrond 
gebeuren.

Daarom doen we een warme oproep naar 
de bevolking om locaties op te geven die 
in aanmerking kunnen komen. De locaties 
moeten uiteraard zichtbaar zijn als publieke 
ruimte. Locaties opgeven tegen uiterlijk eind 
maart.

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

Meldingskaart
Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

➢ Persoonsgegevens:

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

➢ Probleemgegevens

• Waar doet het probleem zich voor? 
 gemeente – straat – nr.: 

Duid aan waarover het probleem gaat: 

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

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

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

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

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

 Meldingskaart ook op internet 
 http://www.zwevegem.be
 Meldingen defecten openbare verlichting
 www.straatlampen.be
 Telefonische meldingen 24 u./24 u., 7 op 7:
 Gratis nummer: 0800 1 8550

oproep  streetartproject



07-06-2010

28

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

Burgerlijke stand
GEBOORTEN
20/11 De Cocker Luca, z.v. Willem en Reynaert Kelly (Z)
25/11 Vansteenkiste Nathan, z.v. Jochen en 
Vanhoutteghem Sarah (Z)
26/11 Van Maele Jade, d.v. Rimmert en Evens Lieselot 
(O)
26/11 Vandamme Elise, d.v. Randy en Deleu Bentemarie 
(Z)
26/11 Demeulemeester Xenia, d.v. Dietrich en Courtens 
Jessica (Z)
27/11 Antoin Achille, z.v. Dries en Dewaele Isabelle (M)
27/11 De Waele Pipa, d.v. Laurent en Boury Annabel (M)
27/11 Van Buren Hugo, z.v. Piet en Doutreluingne Valerie 
(S)
30/11 Vandenbroucke Bas, z.v. Jan en Hugelier Nadja 
(H)
01/12 Abdallah Ibrahim Adam Asawer, d.v. Abdallah 
Ibrahim Adam Hanaa (Z)
04/12 Debaere Miel, z.v. Youri en Coucke Ilse (Z)
07/12 Dhondt Olivia, d.v. Benjamin en Monserez Joyce 
(S)
10/12 Pollez Ronja, d.v. Jürgen en Dutry Lore (M)
11/12 Callewaert Gust, z.v. Tom en Priem Eveline (Z)
11/12 Vervenne Brend, z.v. Steven en Delva Bieke (H)
11/12 Hovhannisyan Hakob, z.v. Mikayel en Vanian Anna 
(Z)
13/12 Catteeuw Jerôme, z.v. Stijn en Haerens Yasmin (Z)
16/12 de Vries Amelia, d.v. Evert en Logie Kesia (O)
17/12 Vanhoutte Maurie, d.v. Jürgen en Balcaen Hélène 
(Z)
21/12 Ruysschaert Arne, z.v. Pieter en Geenens Gerlinde 
(O)
22/12 Himpe Amelie, d.v. Dominique en Gill Helen (S)
22/12 Cottenier Kyara, d.v. Simon en Bourgy Kimberley 
(S)
23/12 Varga Brendon, z.v. Miklos Zold Csaba en Varga 
Robertné (Z)
26/12 Raducan Jack, z.v. Sorin en Malysse Lori (Z)
28/12 Moerman Tuur, z.v. Nathan en Missiaen Céline (Z)
29/12 Taelman Amber, d.v. Pieter en Tanghe Mieke (O)
30/12 Van Oyen Maud, d.v. Tom en Callewaert Evelien 
(Z)
31/12 Desmet Seppe, z.v. Yves en Demets Kerr (Z)
02/01 Laureyssens Fries, z.v. Jonas en Dejonghe Bieke 
(H)
04/01 Mignauw Aline, d.v. Rinus en Callewaert Deborah 
(M)
05/01 Vandenbroucke Floor, d.v. Wouter en Devlieger 
Sarah (Z)
08/01 Mahieu Charles, z.v. Gil en Janssens Annik (Z)
09/01 Ameye Julie, d.v. Koen en Pauwels Veerle (Z)
12/01 Voet Lieke, d.v. Dave en Schamp Melissa (O)
13/01 Caby Sep, z.v. Thomas en Staelens Karolien (H)
15/01 Botterberg Lyam, z.v. Mario en Annachachibi 
Sarah (S)
15/01 De Jonghe Victor, z.v. Maarten en Delombaerde 
Griet (Z)
22/01 Vanhemmens Jules, z.v. Jan en Cloet Barbara (Z)
23/01 Vandenbogaerde Célestine, d.v. Pieter en Martin 
Mieke (M)

OVERLIJDENS
28/09 Vandevelde Maurits (83j.), echtg. Lefebvre 
Rosane (Z)
27/11 Vanoverberghe Helena (89j.), wed. Janssens 
Michel (Z)
28/11 Callens Maria (81j.), echtg. Callens Marcel (H)
29/11 Everaert Maria (82j.), echtg. Lefebvre André (O)
29/11 Vanglabeke Denisa (86j.), wed. Declercq Roger 
(Z)
30/11 Desmet Maria (86j.), wed. Vanhoutteghem 
Werner (Z)
05/12 Vandoorn Esther (92j.), wed. Deconinck Albert (Z)
05/12 Vandaele Micheline (55j.), echtg. Debusschere 
Michel (Z)
08/12 Demuynck José (64j.), echtg. Alleman Annick (Z)
11/12 Glorieux Maria (90j.), wed. Cosaert Gabriël (H)
13/12 De Win Vincent (45j.), (Z)
15/12 Verraest William (76j.), wed. Cosaert Jeannine (Z)
15/12 Vandendorpe Florida (89j.), wed. Matton Andréas 
(Z)
16/12 Dutoit Jeanne (93j.), wed. Dendauw Robert (M)
16/12 Christiaens Christian (61j.), ongehuwd (Z)
17/12 Kerckhove Elvire (88j.), wed. Devriese Roger (Z)
21/12 Olievier Rafaël (76j.), echtg. Verschure Josée (Z)
21/12 Clinckemalie Pieter (32j.), ongehuwd (Z)
23/12 Dewijn Paulette (79j.), ongehuwd (H)
26/12 Vanhoegaerden Nelly (85j.), wed. Vandeghinste 
Noel (Z)
28/12 Loosveldt Jenny (69j.), wed. Callens Leopold (H)
08/01 T’Joens Ivonne (91j.), wed. Reynaert Julien (H)
08/01 Demoor Andrea (87j.), wed. Vancauwenberghe 
Noel (O)
13/01 Iserbyt Klara (97j.), echtg. Renard Paul (H)
14/01 Detollenaere Roger (70j.), echtg. Van de 
Populiere Godelieve (Z)
15/01 Lefebre Roger (82j.), echtg. Roobroeck Martha 
(Z)
16/01 De Decker Frans (82j.), echtg. Derycke Liliane (O)
19/01 Renard Paul (99j.), wed. Iserbyt Klara (H)
21/01 Vandenbroucke Marc (70j.), echtg. Verschuere 
Nadiene (Z)
22/01 Callens Lucien (78j.), echtg. Demeire Christine (Z)
22/01 Lahousse Caïus (90j.), echtg. Vanherreweghe 
Simonne (H)
24/01 Vandevijvere Aurel (83j.), echtg. Vererfven Cecilia 
(H)
27/01 Van Den Bussche Inge (45j.), echtg. Veys Patrick 
(H)
28/01 Seynaeve Marie (87j.), wed. Cuvelier Raoul (M)

HUWELIJKEN
Rondelaere Ludo (59j.), (Z) en Vandenbroeke Christine 
(51j.), (Z)
Neudt Bram (27j.), (H) en Deschout Josefien (28j.), (H)
Vermeire Aaron (37j.), (Z) en Verbrugge Britt (33j.), (Z)
D’Haenens Bram (31j.), (Z) en Naert Veerle (29j.), (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem
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Lokale politie Zwevegem 
Onze wijkinspecteurs
Iedere gemeente binnen de zone heeft een lokaal onthaalpunt met beperkte openingsuren.
Voor de 24 u op 24 u permanentie moet je in het zonaal onthaal te Waregem zijn. 

Het lokaal onthaalpunt in Zwevegem is het Gemeentepunt, Blokkestraat 29. Daar vind je de wijkinspecteurs.
De wijkinspecteurs van politie zijn het aanspreekpunt voor de mensen. Zij zorgen ervoor dat de politie voor de inwoner 
zichtbaar en controleerbaar is. 

De wijkinspecteur heeft volgende taken:
- Contact met de inwoner;
- Bezoeken nieuwe inwoners van de gemeente en vaststelling van woonst;
- Schooltoezicht;
- Verkeersregeling bij wielerwedstrijden of andere manifestaties op de openbare weg;
- Signaleren problemen aan gemeente- of politiediensten;
- Tussenkomst bij burenruzies of andere burgerlijke geschillen;
- Vergezellen deurwaarders;
- Tussenpersoon bevolking e.a. lokale of federale politiediensten.

Zwevegem is ingedeeld in 7 wijken: 
• Zwevegem: Centrum/Kappaert : Brecht Terrijn
• Zwevegem: Centrum/Losschaert : Matthys Valcke
• Zwevegem: Centrum/Europawijk/Kappaert(Zuid) : Delphine Vandevenne
• Zwevegem: Centrum/Europawijk/Knokke : Filip De Baere
• Zwevegem: Centrum/Kapel Milanen/Kreupel : Sandrina Staelens (foto niet beschikbaar)
• Heestert en Otegem : Kurt D'haene
• Moen en Sint-Denijs : Malika Bentouaf

Verantwoordelijke wijkwerking is wijkcoördinator Pascal Saver, pascal.saver@pzmira.be

Waar kan je de wijkinspecteur bereiken?
Ofwel op de wijk, ofwel in het lokaal onthaalpunt – Blokkestraat 29, tel. 056 62 67 33
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PAASMARKT ZWEVEGEM
Wij nodigen alle kinderen uit om naar de Paasmarkt van Zwevegem te komen,
er wordt lekkere chocolade uitgedeeld.

Waar: Th. Toyeplein
Wanneer: dinsdagvoormiddag 29 maart 

Kom draaien aan ons RAD VAN FORTUIN, altijd prijs!

En ontmoet finalistes Miss Flanders Shopping 2016 
‘Melissa Vanhalst’ en ‘Kimberly Sigmans’

Nieuwe subsidies lokale economie
Op 14 december 2015 keurde de gemeenteraad 2 subsidiereglementen goed ter bevordering van de Zwevegemse lokale 
economie.

Subsidiereglement “Premie voor vestiging van een winkel 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 subsidiereglement goedgekeurd. 
Het reglement voorziet een subsidie van max. 7.500 euro aan ondernemers die een zaak opstarten binnen een 
welbepaalde sector (bakkerij, slagerij, viswinkel of buurtwinkel). Deze subsidie moet aangewend worden om noodzakelijke 
investeringen te doen om tot de opstart van de zaak over te kunnen gaan.

Subsidiereglement “Gevelrenovatie van handelspanden”
Voor de leefbaarheid van dorpskernen is het van belang dat 
deze een aantrekkelijke uitstraling hebben. Deze uitstraling 
is onder andere afhankelijk van de aantrekkelijkheid van de 
handelspanden, gelegen binnen het centrum.
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. Het subsidiebedrag bedraagt 
max. 4.500 euro. Bij samenvoeging van panden wordt het 
subsidiebedrag verdubbeld.

Meer info?
Zie www.zwevegem.be/economie-subsidies of contacteer de dienst economie via economie@zwevegem.be of 056 76 55 67.
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woe 24.02.16

voordracht
Ecozoet: koken met zoet 
zonder suikers door Koenraad 
Heughebaert
Geen smaak die zoveel tegenstrijdige 
gevoelens oproept als zoet. Want zoet is 
zonde en zaligheid tegelijk. In het kader 
van deze zoete ambiguïteit onderzocht 
Velt hoe duurzaam zoet nu eigenlijk is, 
want suiker, de koning der zoetheid, 
is een goedje met een serieuze 
ecologische voetafdruk. Moeten we ons 
dan hoeden voor deze verboden vrucht 
of kan zoet ook zonder schuldgevoel en 
schaamte?

Waar: Coördinatiecentrum VZW groep 
Ubuntu, Blokkestraat 29 A, Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22.30 u.
Prijs: 5 euro, 8 euro voor niet-leden. Het 
boekje Ecozoet zal te koop aangeboden 
worden.
Organisatie: Coördinatiecentrum VZW 
groep Ubuntu
Info & reservatie: http://velt.be/
activiteiten/ecozoet-koken-met-zoet-
zonder-suikers

24.02.16 tot 06.03.16   

expo
Anna Vogel - Leaving the water
Eerste individuele tentoonstelling in 
België van de Duitse kunstenares 
Anna Vogel waarin een ensemble 
voorgesteld wordt van een 25-tal 
nieuwe werken. De werken van Anna 
Vogel zijn gebaseerd op fotografie; de 
kunstenares maakt zeer intrigerende 
foto's of combinaties van fotografie 
en tekenkunst, al dan niet met 
opdruk, omtrent de thema's digitale 
communicatie, religie en biologie.

Jan Fabre - The Hour Blue & 
Thinking Models
Deze tentoonstelling is een 
gedeeltelijke verlenging van de solo 
show 'Jan Fabre - 30 Years/7 Rooms' 
waarmee kunstenaar en galerie in 
november-december 2015 dertig 
jaar samenwerking hebben gevierd. 
Uit de tentoonstelling blijft de 
indrukwekkende 'Room II - The Hour 
Blue' staan, aangevuld met een aantal 
historische en nieuwe denkmodellen 
(Shelter-studios, breinsculpturen,…).

Stephan Balkenhol
Een nieuwe individuele tentoonstelling 
van Stephan Balkenhol, een van de 
meest belangrijke hedendaagse Duitse 
beeldhouwers, die internationaal 
bekend staat voor zijn figuratieve 
beelden in hout. De huidige 
tentoonstelling, die reeds de 12de 
tentoonstelling is bij Deweer Gallery,  
is volledig samengesteld met nieuwe 
werken, waaronder twee nieuwe 
bronsedities.

Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 
6a, Otegem 
Wanneer: tot 06.03.16 (open op woe, 
do, vrij en zo van 14 u. tot 18 u.)
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie: http://www.
deweergallery.com
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DIGIDOKTER IN DE BIB
E-boeken
ZATERDAG 5 MAART 2016 - 10 u.
Bibliotheek Zwevegem, Bekaertstraat 13, Zwevegem

Op 5 maart komt de digidokter voor het eerst op 
consultatie in de bib. We starten met het onderwerp 
e-boeken. Sinds begin februari leent de bib e-boeken 
uit op e-readers. Misschien heb je je daar al aan 
gewaagd en overweeg je nu zelf de aanschaf van 
een e-reader. Of wil je liever op een tablet lezen? Of 
op je smartphone? Het is allemaal mogelijk en overal 
zijn voor- en nadelen aan. Hoe kom je dan aan die 
e-boeken en heb je er een app voor nodig?

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 naar bibliotheek@zwevegem.be

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

do 25.02.16

voordracht
Energie besparen
De energieprijzen stijgen de laatste 
jaren onophoudelijk. Recent nog kenden 
we de btw-verhoging van 6% naar 21%, 
de afschaffing van gratis elektriciteit 
per lid van het gezin en de “Turteltaks”.  
Energie besparen is dan ook een actueel 
onderwerp. Daarom organiseert de 
Gezinsbond Zwevegem hieromtrent 2 
vormingsavonden die doorgaan in de 
conferentiezaal van Sportpunt 1.

Waar: Sportpunt, Bekaertstraat  4, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u. 
Organisatie: Gezinsbond Zwevegem
Info & reservatie: http://www.
gezinsbond-zwevegem.be

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 vaders na hun zwembeurt verrast met een leuk 
geschenk.  

Meteen dé beste start voor die speciale dag !!! 

Kaarten: -26/+55 jaar 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

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



w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

34

vrij 26.02.16

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 27.02.16

muziek
Winterconcert "De verenigde 
vrienden Sint-Denijs"
Op zaterdag 27 februari 2016 
organiseert de plaatselijke 
muziekmaatschappij haar jaarlijks 
winterconcert in het OC "Ter Streye" in 
Sint-Denijs. Het jaarlijks winterconcert 
is uitgegroeid tot een niet te missen 
evenement. Na het optreden van de 
mini jeugdharmonie start de voltallige 
harmonie o.l.v. Tom Vrijens het concert 
met als thema "ITALIA".

Waar: OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 
6, Sint-Denijs
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: De verenigde vrienden 
Sint-Denijs
Info & reservatie: http://www.de-
verenigde-vrienden.be/

DIGIDOKTER IN DE BIB
Je gegevens veilig bewaren
ZATERDAG 9 APRIL 2016 - 10 u.
Bibliotheek Zwevegem, Bekaertstraat 13, Zwevegem

Op 9 april komt de 
digidokter opnieuw 
op consultatie in de 
bib. Deze keer is het 
thema 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 
naar bibliotheek@zwevegem.be

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

za 27.02.16

uitstap
Ledenfeest Natuurpunt Zwevegem
Wandeling in en rond Banhout waar we 
op zoek gaan naar steenuilen. Daarna 
een uitgebreide receptie met lekkere 
hapjes.

Waar: Banhoutbos, Banhout, Heestert
Wanneer: van 16 u. tot 20 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056/645007, eddy.
loosveldt@gmail.com, http://www.
natuurpunt.be/ledenfeest-natuurpunt-
zwevegem-0

za 27.02.16

sport
Battle Arena 2016
Gevechtsportactiviteit met allerlei 
gevechtsporten onder leiding van de 
BKBMO-federatie.

Waar: Sportpunt, Bekaertstraat  4, 
Zwevegem
Wanneer: van 18.30 u. tot 23 u.
Prijs: 20 euro, aan de deur 25 euro
Organisatie: Siam Gym
Info & reservatie: http://www.siam-
gym.be
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woe 02.03.16

evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de maand 
telkens vanaf 14 u. (niet in de maand 
augustus). 

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 11.30 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

woe 02.03.16

evenement
One man show vol humor en 
accordeonmuziek
De start van ons cultureel 
jaarprogramma met one man show met 
humor en accordeonmuziek.

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

do 03.03.16

voordracht
Energie besparen

zie do 25.02.16

vrij 04.03.16

voordracht
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem

Zie kader p. 35

vrij 04.03.16

evenement
So you think you can Quiz XXL
Do you feel lucky? Diverse drank- en 
eetkraampjes, dessertbuffet, bar en 
praatcafé, tombola.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u. (deuren 19 u.)
Prijs: 20 euro per team (4 pers.), 1 
drankje p.p. incl.
Organisatie: Rhizo College Zwevegem
Info & reservatie: www.rhizo.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 15.45u tot 16.30u

Voor alle kleuters die houden van verhalen

Op 4 maart 2016 — Beren 
Berre gaat op berenkamp en vindt het best spannend. Alles is er anders. En 
Berre mist Fleur enorm. Maar de volgende dag doen ze heel veel leuke dingen 
en geniet Berre volop. Kom jij meegenieten samen met Berre op ons bere-
gezellig voorleesuurtje?

Op 1 april 2016 — Ha ha ha!
Een leeuw in mijn cornflakes? Een koe die graag de postbode doet schrikken? 
Op 1 april lezen we grappige verhaaltjes voor. En wie weet, word jij ook gefopt 
vandaag. Voor alle kleuters die graag lachen!

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

za 05.03.16 

podium
Grote Liefde met Marleen Merckx 
en Bert Cosemans
Relatiekomedie met Marleen Merckx en 
Bert Cosemans. Paljas Producties.

Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 12 euro
Organisatie: Willemsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 0479 39 83 89, yvan.
nys@telenet.be

za 05.03.16

voordracht
Digidokter in de bib: E-boeken

zie kader p. 33

zo 06.03.16

muziek
BlafWaf
Een nieuw cabarettrio. Visueel 
mafgeestig, muzikaal ijzersterk en 
teksten die als een kruisraket inslaan 
op uw lachspieren...

Waar: Cultuurhuis Bistro De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
Wanneer: om 19 u.
Organisatie: Cultuurhuis Bistro De 
Vrijheid
Info & reservatie: http://www.
devrijheid.net
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za 12.03.16

muziek
We are not Lou Reed - "We love 
Lou"

zie kader p. 37

di 15.03.16

evenement
Derde Dinsdag Senioren
Iedere derde dinsdag is er kaarting en 
gezellig samenzijn. Inleg 1 euro voor de 
kaarting. Iedereen welkom!

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

woe 16.03.16

evenement
Kaartnamiddag
Ook in 2016 is er iedere 3de woensdag 
van de maand kaartnamiddag gevolgd 
door gratis koffie en boterkoeken. 
Noteer ook reeds op 20 juli 
Breughelfestijn; start met aperitief om 
11u.! Prijs 16 euro.

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

vrij 18.03.16

muziek
Passieconcert La Chapelle Sauvage

zie kader p. 38

vrij 18.03.16

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.

Waar: Zaal 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 18.03.16

evenement
Quiz over het jaar 2015
De quiz bestaat uit enerzijds 
vragenreeksen over sport in 2015, 
anderzijds betreffende algemene 
kennis over de gebeurtenissen in 
2015: nationale en internationale 
gebeurtenissen, cultuur, muziek, enz… 
Voor elke ploeg is een prijs voorzien.

Waar: zaal de Windroos, Hendrik 
Conciensestraat 1, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 2 euro
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 25
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WE ARE NOT LOU REED
“We love Lou”
ZATERDAG 12 MAART 2016 - 20 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

De band We Are Not maakt een voorstelling die hulde brengt aan de overleden 
rock 'n' roll animal Lou Reed.  Geïnspireerd door de decadente glorie van Lou 
in zijn glanzende jaren. Ergens in de jaren ’70, ergens tussen cabaret en punk, 
tussen theater en muziek, tussen glitter en doom, tussen pop-art en art-pop. En 
met een keuze van de very best uit de Velvet-periode en topalbums als Berlin, 
Transformer, Sally Can't Dance, Street Hassle en Coney Island Baby. 

Performer Tom Hannes kruipt in de huid van de jonge Lou Reed. De 9-koppige 
band zorgt voor de rest, dit alles met respect voor de grootmeester zelf. Met 
muzikanten en acteurs van Fixkes, de Kakkewieten, De Roovers, Lazarus, Kapitein 
Winokio, Papermouth, De Post, Sir Yes Sir, e.a. met Marianne Loots, Kyoko 
Scholiers, Charlotte Vandermeersch of Fien Maris, Robby Cleiren, Mike Engels, Bart 
Palmers, Chris Cleiren, Eric Engels en Alban Sarens.

Kaarten: -26/+55 jaar 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

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

© Michel Hakim

za 19.03.16

exploratie
Beheerswerken Natuurpunt Zwevegem
Beheerswerken aan de Zwarte brug en 
dunning van het eikenbosje.

Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint-Pietersbrugje, Kraaibosstraat, 
Moen)
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 79 26, 
danny.deceukelier@telenet.be, http://
www.natuurpunt.be/beheerswerken-
natuurpunt-zwevegem-2

za 19.03.16

muziek
Lenteconcert KM De Ware Vrienden 
Zwevegem
Lenteconcert door de koninklijke 
muziekvereniging en jeugdorkest “De 
Ware Vrienden” o.l.v. dirigent Rik 
Deschynck. Trommelkorps o.l.v. Bruno 
Vandeputte en Karel Dejonghe.

Waar: auditorium Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u. 
Prijs: 10 euro consummatie inbegrepen
Organisatie: KM De Ware Vrienden 
Zwevegem
Info & reservatie: kaarten bij de leden 
van de muziekvereniging of fanfare.
zwevegem@telenet.be 

zo 20.03.16

evenement
Present@Zwevegem - 
Zwevegemse handelaars en 
ondernemers openen hun deuren
Zwevegemse handelaars en 
ondernemers openen op zondag 20 
maart hun deuren. Benieuwd hoe 
het achter de schermen loopt bij een 
bakker? Al een weverij van binnen 
gezien (ja, ja, ook in Zwevegem)? Zin 
in een wijntje? Ook tal van nieuwe 
jonge Zwevegemse ondernemers te 
spotten. Gratis van 10 u. tot 17 u., 
alle info op de website: locaties & 
deelnemers.

Waar: Zwevegem - Handelaars en 
Ondernemers, Otegemstraat 1, 
Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 17 u.
Organisatie: Present@ vzw
Info & reservatie: info@
presentatzwevegem.be, http://www.
presentatzwevegem.be, http://www.
facebook.com/presentatzwevegem
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PASSIECONCERT
LA CHAPELLE SAUVAGE O.L.V. KAREL DE WILDE
VRIJDAG 18 MAART 2016 – 20 u.
Sint Dionysiuskerk Sint-Denijs

Solisten
Stephen George Yeseta, altus en tenor
Anna Maria Ignarro, klarinet
Karel De Wilde, klavecimbel

Programma
J. Haydn : Die sieben letzten Worte Jesu Christi 
A. Vivaldi : Stabat Mater.
W.A. Mozart : Klarinetkwintet- larghetto
F. Schubert : Ave Maria en Litanei in bewerking voor strijkkwartet en 
tenor

Organisatie : Azymuth Zwevegemse Concertvereniging i.s.m. Davidsfonds Sint-Denijs
Kaarten : VVK 12 euro, ADD 14 euro, -18 jaar gratis
Reservatie Herwig Bouckaert tel. 056 21 65 68 of door overschrijving op rekening BE17 9790 8461 4721 met vermelding 
Passieconcert en aantal kaarten

IN DE VITRINE!
De Kunstacademie en Unizo 
Zwevegem sloegen de handen in 
elkaar! 

In de etalages van Zwevegemse 
handelaars creëerden leerlingen 
Beeldende Kunst uit het 1e, 2e en 3e 
middelbaar een fantastische wereld met 
papier en karton: de Utopie!

Nog tot eind februari te zijn bij: 

Cybo Cybel / Schoenen Faveere 
/ Fotografie  Bart Colson / 
Fietsen Henk Laverge / Wine in 
a bottle / Anima Pilates Studio 
/ Bakkerij Soens / Garage 
Messiaen / Goldman Number One 
/ Juweelontwerp Tine Vindevogel 
/ Sanitair Verbrugge bvba / 
Naaiboetiek Nina / Optiek Saey / 
KBC / Deconinck Paul / Oriento 
/ Argenta Kantoor Naessens / 
Bakkerij Hoornaert / Yvimat / 
Romantica Lingerie / Tienpont 
Special Painting / Kapsalon 
Fontange

Deze expo kadert binnen 
de opendeurdag van de 
Kunstacademie “UtopiKA”.

Zie p. 19

di 22.03.16

voordracht
Nacht van de geschiedenis “Het 
vergeten kasteel van Zwevegem”

zie kader p. 39

vrij 25.03.16

evenement
Spellenclub Zwevegem

zie vrij 26.02.16

za 26.03.16

uitgaan
Paaseierenraap met clown Sergelino 
Grote paaseierenraap voor iedereen 
door de Gezinsbond Zwevegem. Zeer 
bekende Clown Sergelino treedt 2.30 
u. aan één stuk op voor de kinderen, 
dit na de zoektocht van de paashaasjes 
en de lekkere chocolade-eieren. Samen 
eten we verse pannekoeken met koffie 
of chocolademelk en zijn er frisdrankjes 
voor de kinderen. Inschrijven op 
voorhand.

Waar: De Windroos te, Hendrick 
Consciencestraat 1, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Gezinsbond Zwevegem
Info & reservatie: luc.depreux@pandora.
be, tel. 056 75 91 28 of staelens.
tiffany@hotmail.com 
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Wil je ook hier je activiteit 
aankondigen?
•   surf naar www.uitdatabank.be
• maak een account aan
•  wacht op (onmiddellijke) bevestiging via e-mail
•  log in met je e-mailadres en paswoord
• voer je activiteit in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit minimum 3 maanden op voorhand 
in. Voor het volgende Infopunt is dit vóór 25 maart (periode 26 april tot 28 juni 
2016).

Volgende verschijningsdata: 26 april 2016.

za 26.03.16

evenement
Manjerock @ The Finish 2016
Met optredens van Nocardia, Sister 
May, Urban Jackals, 6 Days of Justice, 
Carneia en Momma Said So.

Waar: @ The Finish, Otegemstraat  144 
D, Zwevegem
Wanneer: van 19 u. tot 01 u.
Prijs: 7 euro
Organisatie: Manjerock
Info & reservatie: http://www.
manjerock.be

vrij 01.04.16

voordracht
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem

zie kader p. 35
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HULDIGING CULTUREEL VERDIENSTELIJKE 
PERSONEN MET “WEST-VLAAMS - MOENS” 
MUZIKAAL TALENT
ZATERDAG 19 MAART 2016 - 19 u.
OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 2, Sint-Denijs

Daan Degroote, 
afkomstig uit Moen, 
zal de avond muzikaal 
opluisteren. Hij zingt 
met zijn groep in het 
“Moens” over alles wat 
er zich in zijn jeugd 
onder de kerktoren 
afspeelde.

Herkenbare situaties 
in ons eigen sappig 
dialect. Iedereen 
welkom.
Gratis inkom.

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

Mediawijsheid
Introductie facebook voor senioren
Voordracht: starten met Facebook
Op maandag 21 maart 2016 kunnen ouderen een eerste ontdekkingsreis maken in de digitale wereld van Facebook. 
Hoe maak ik een profiel aan? Hoe vind ik oude bekenden terug? Hoe kan ik chatten?... Seniornet-Vlaanderen komt naar de 
bib met een demonstratie van Facebook. 
Inschrijven kan in de bib of via welzijn@zwevegem.be

Waar: in de zaal de Wieke in de bibliotheek
Start: 13.30 u.
Eind: 16 u.
Kostprijs: 3 € (koffie inbegrepen)
Organisatie: ouderenadviesraad Zwevegem, i.s.m. dienst welzijn en de bib.

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

ma 04.04.16

voordracht
Lezing en signeersessie Pascale 
Naessens
Puur eten dat je gelukkig maakt.

Waar: OC De Spoele, Scheldestraat 
14A, Otegem
Wanneer: om 19.30 u. (deuren vanaf 
19 u.)
Prijs: 12 euro over te schrijven op rek. 
BE18 9731 0695 5365 met vermelding 
naam, gemeente, aantal pers. Gratis 
consumptie bij vertoon lidkaart 
Gezinsbond.
Organisatie: Gezinsbond Otegem

woe 06.04.16

evenement
Kaarting Senioren Kappaert

zie woe 02.03.16
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IN LOVE WITH BEAUTY
ART TRANSFO ’16 - Lions Club Zwevegem 
Transfo Zwevegem, Transfostraat
KUNSTTENTOONSTELLING op zaterdag 9 april, 
zondag 10 april, zaterdag 16 april van 14 u. tot 18 u., 
zondag 17 april van 13.30 u. tot 15 u.

VEILING door Sotheby’s voor het goede doel 
op zondag 17 april om 15 u.

Van 9 april tot 17 april loopt in Transfo Zwevegem de tentoonstelling “In Love with Beauty”, een kunstproject dat voor de 
derde keer georganiseerd wordt door Lions Club Zwevegem.

Op 17 april worden de kunstwerken geveild waarbij 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat namelijk het Fonds 
Oncologie AZ Groeninge en School & Ziekzijn. 
De triënnale mocht de voorbije twee edities rekenen op heel wat belangstelling bij het publiek en wil bezoekers uit het hele 
land naar Transfo halen.

Curator/kunstenaar Klaus Verscheure woont in Sint-Denijs, maar heeft talloze tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland op zijn palmares. Bovendien kent hij de Transfosite door en door. Hij was namelijk één van de vier curatoren 
van Transformator, de viering van de 100ste verjaardag van Transfo. Dit project haalde toen heel wat nationale en 
internationale kunstenaars en dito bezoekers naar deze topsite. 

De derde editie van Art Transfo kreeg de titel “In Love with Beauty”. 34 internationale kunstenaars nemen deel aan deze 
hedendaagse kunsttentoonstelling o.a. Kelly Schacht, Helmut Stallaerts, Michaël Aerts, Richard Hart (SA), Renato Nicolodi, 
Mehdi-Georges Lahlou (FR).

Op zondag 17 april, de laatste dag van de tentoonstelling, zal Sotheby’s de werken veilen vanaf 15 u. Dit wereldvermaarde 
veilinghuis heeft toegezegd om volledig belangeloos mee te stappen in dit project gezien de topkwaliteit van de 
tentoonstellende kunstenaars. De directeur van Sotheby’s Belgium, Emmanuel Van de Putte, neemt hoogst persoonlijk de 
rol van veilingmeester op zich!
De drempel wordt bewust laag gehouden en iedereen is welkom op de veiling. Verzamelaars kunnen hun collectie verder 
uitbreiden, maar “In Love with Beauty” kan ook een aanzet zijn tot het verzamelen…

Praktisch
Tentoonstelling: zaterdag 9 april, zondag 10 april en zaterdag 16 april van 14 u. tot 18 u., zondag 17 april van 13.30 u. tot 15 u.
Vernissage: zaterdag 9 april om 18 u.
Art Lounge: zaterdag 9 april om 20 u. (tickets: www.art-transfo.be)
Kunstveiling Sotheby’s: zondag 17 april om 15 u. (reservatie: www.art-transfo.be)

Richard Hart, craving miracles
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za 09.04.16

voordracht
Digidokter in de bib: Je gegevens 
veilig bewaren

zie kader p. 34

za 09.04.16

muziek
Keltische avond
Het lenteconcert van de KF Sint-Cecilia 
Heestert staat dit jaar in het teken 
van de Keltische cultuur met vooral 
veel prachtige muziek uit deze streek, 
ondersteund door de aangepaste dans 
van de majorettes en de slagwerkers 
van de drumband. Ook de zaal wordt 
aangekleed binnen het thema.

Waar: Zaal Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert 
Wanneer: om 19.30 u. (deuren 19 u.)
Prijs: 10 euro
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-
Cecilia Heestert
Info & reservatie: 0497 51 84 22, 
secretariaat@fanfareheestert.be, 
http://www.fanfareheestert.be 

za 09.04.16

muziek
In Heaven met Douglas Firs
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: Kerk Sint-Denijs, Sint-
Denijsplaats
Wanneer: van 20 u. tot 23 u.
Prijs: 13 euro, VVK 16 euro, ADD 19 
euro
Organisatie: De Kreun
Info & reservatie: http://dekreun.be/
live/event/douglas_firs/

vrij 15.04.16

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

za 16.04.16

podium
Pier

zie vrij 15.04.16

di 19.04.16

evenement
Derde Dinsdag Senioren

zie di 15.03.16

di 19.04.16

podium
Pier

zie vrij 15.04.16

woe 20.04.16

evenement
Kaartnamiddag

zie woe 16.03.16

Info-avond intergemeentelijk 
erfgoedconvenant
Heb je interesse voor erfgoed 
(bouwkundig of roerend erfgoed), 
kom dan naar de info-avond over het 
intergemeentelijk erfgoedconvenant 
en de gemeentelijke erfgoeddienst 
op dinsdag 12 april, 19 u. in het 
Gemeentepunt.

Iedereen welkom
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vrij 22.04.16

podium
Pier

zie vrij 15.04.16

vrij 22.04.16

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

Zie vrij 18.03.16

vrij 22.04.16

evenement
Spellenclub Zwevegem

zie vrij 26.02.16

za 23.04.16

podium
Pier

zie vrij 15.04.16

woe 27.04.16

podium
Pier

zie vrij 15.04.16

woe 27.04.16

muziek
Collegium Vocale Gent & Bl!ndman 
(Sax) - Morgen!

zie kader p. 38

vrij 29.04.16

podium
Pier

zie vrij 15.04.16

BINNENKORT

woe 04.05.16
Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

woe 04.05.16
Proeverij van lekkere drankjes en 
dessertbuffet.
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

vrij 06.05.16
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be, http://
www.zwevegem.be/bibliotheek

woe 11.05.16
Lentebeker Atletiek 2016
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sport@zwevegem.be, http://www.
zwevegem.be/sport

za 14.05.16
Minivoetbaltornooi - 38ste Beker 
Baron Bekaert
Info & reservatie: bart.schooreel@
scarlet.be, http://www.
studaxzwevegem.be/images/tornooi.
pdf

di 17.05.16 
Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: geert.vandenhende@
outlook.com

woe 18.05.16
Kaartnamiddag
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

woe 18.05.16, 25.05.16,
woe 01.06.16 
Cursus Italiaans
Info & reservatie: 056 64 44 01, 
severine.geeraert@telenet.be

vrij 20.05.16
't Heksebroed organiseert: " 
Open deur folk muziek samenspel 
sessies"
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

vrij 27.05.16 
Spellenclub Zwevegem
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

SIGARUN
Er komt een tweede editie Sigarun te 
Zwevegem op zaterdag 21 mei vanaf 14 u.  
tot zondag 22 mei, 14 u.
De Sigarun is voor jong en oud. Iedereen welkom!

2015, Zwevegem Dorp van de Ronde ligt nog fris in het geheugen. In het 
weekend van de Ronde werd op gesloten omloop op Cortès domein de 24-uren 
loop of Sigarun gelopen en gewandeld.

De opbrengst: 20.000 euro ging naar het fonds Oncologie van wijlen dr. Jean-
Marie Bergen, AZ Groeninge. 
Het was een geweldig feest met als afsluiter Will Tura! 
Dit jaar willen we weer een fantastisch feest!




