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Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

Gemeentepunt
Gemeentelijke– en 
OCMW-dienstverlening 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 burgerzaken en  woon- en 
leefomgeving en politie ook open op
Di.:  van 16.30 u. tot 19 u.
Za.:  van 9 u. tot 11 u.
Opgelet: Woon en leefomgeving enkel op 
afspraak

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 

nieuw rittenschema 

Schooljaar
GSM 0498 17 77 71

Maandag
13.20 u. – 16 u. gemeenteschool 
Heestert (afwisselend Gauwelstraat en 
Vierkeerstraat) (alleen op schooldagen)
16.30 u. – 18 u. de Gilde Sint-Denijs

Dinsdag
13.20 u. – 16 u. gemeenteschool Sint-Denijs 
(alleen op schooldagen)
16.30 u. – 18 u. kerk Heestert

Woensdag
8.40 u. – 12 u. Vrije basisschool Moen 
(afwisselend Moense Beekstraat en 
Moenplaats) (alleen op schooldagen)
15 u. – 16 u. WZC Marialove Heestert
16.30 u. – 18 u. Vrije basisschool Otegem 

Donderdag
13.20 u. – 16 u. Vrije basisschool Otegem 
(alleen op schooldagen)
16.30 u. – 18 u. kerk Moen

Vrijdag
8.45 u. – 10.15 u. Vrije basisschool Kreupel 
(alleen op schooldagen)
10.30 u.-13 u. kerk Kappaert (alleen op 
schooldagen)
13.30 u.-16 u. kerk Knokke (alleen op 
schooldagen)

Schoolvakanties
Maandag
13.30 u. – 14.30 u. WZC Marialove Heestert 
14.30 u. – 16 u. kerk Heestert 
16.30 u. – 18 u. de Gilde Sint-Denijs

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

Recyclagepark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 13 u. tot 18 u.  
zaterdag van 9 u. tot 16 u.  
Aandienen met afval tot 15 minuten voor 
sluitingstijd.

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

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

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

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

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 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.geowacht.be
www.apotheek.be

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

Werkpunt/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
Tel. 056 76 56 50
Open op 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: 10.45 u. – 
11.45 u.

Otegem: Ontmoetingscentrum De Spoele
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10.45 u. 
– 11.45 u.

Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter 
Streye, Rodewilgenstraat 2, elke donderdag: 
9.30 u. – 10.30 u. 

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen
Elke eerste dinsdag van de maand, e.v. is 
op di. 7 maart , van 9 u. tot 11 u. in het 
Gemeentepunt Zwevegem 

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:    7.45 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
**enkel toegang met digitale 
meerbeurtenkaart 

Volg Zwevegem op: www.zwevegem.be; /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, 
Zwevegem, Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem • 
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  
25 april 2017 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen woensdag 29 maart 2017 – informatie@zwevegem.be

Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem • Tweemaandelijks infomagazine
info@zwevegem.be • www.zwevegem.be
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Digitale handtekening - Thuisloket

Paasvakantie in zicht

Erfgoeddag
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Beste inwoner, 

Uw gemeente is in beweging, meer dan ooit!

Zoals Vlaanderen gaat Zwevegem maximaal digitaal.

Deze onomkeerbare sprong in de toekomst is vandaag reeds grotendeels realiteit.

Sedert enkele weken is de digitale handtekening in onze administratie van 
toepassing.  De gewone materiele handgetekende brieven, waarvan de 
verwerking een paar dagen in beslag nam, wordt, telkens wanneer mogelijk, 
vervangen door de onzichtbare digitale handtekening die ervoor zorgt dat er 
tussen het aanmaken van het document en het bereiken van de bestemming 
slechts enkele minuten tijdsverschil bestaat. Een administratieve vereenvoudiging 
en snellere dienstverlening.

Vanaf heden kan u ook genieten van ons thuisloket. Dit betekent dat u, van 
thuis uit, spreekwoordelijk vanuit uw luie zetel op een veilige en rechtsgeldige 
manier een grote waaier van attesten en akten kan aanvragen en deze digitaal 
ondertekend zal terug ontvangen. Meer daarover in het Infopunt, p. 13

Alle nuttige of nodige documenten bestellen en/of bekomen van thuis uit is zeker 
een groot voordeel.  Zodoende proberen wij het administratief comfort van onze 
inwoners te optimaliseren.  Het is dus hoog tijd voor iedereen om zich de digitale 
weg eigen te maken!

Dit alles belet niet dat wij nochtans fysiek moeten blijven bewegen en dat 
wij moeten blijven zorgen voor een optimale gezondheid.  Na een geslaagde 
rookstopcampagne en na een soms zware feestperiode, is het tijd om de 
wandelschoenen opnieuw aan te trekken of de fiets van stal te halen.

Zwevegem investeert ook in 2017 in een heuse bewegingscampagne: Na het 
succesvol initiatief van 2016, wordt het nieuw seizoen “Start to Bike” en van 
Zwevegem Fietst voorgesteld op zondag 26 februari.

Een laagdrempelige bewegingscampagne voor recreatieve of sportieve fietsers 
van elk niveau en van elke leeftijd. Dat is onze doelstelling.

Alle informatie zal beschikbaar zijn op de kick off die plaatsvindt op  26 februari 
2017 om 10.30 u in het Sportpunt.

Ondertussen is er ook verdere beweging op het Leanderhof 
en in het gemeentepark, waar naarstig gewerkt wordt aan 
het hernieuwde centrum van onze gemeente, terwijl in de 
deelgemeenten de opstart van de dorpsraden ondertussen 
in de steigers staat (zie p. 10).

Zwevegem is echt in volle beweging!

Marc Doutreluingne
Burgemeester

11 en 13
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Gemeente- en 
OCMW diensten 
gesloten
De gemeente- en OCMW diensten zijn gesloten op 
paasmaandag 17 april. 

Tijdens het paasweekend zal het zwembad 
Sportpunt Zwevegem gesloten zijn op 
zondag 16 april (Pasen) en op maandag 17 april 
(paasmaandag):

De bibliotheek is tijdens de paasvakantie gesloten 
op maandag 17 april.

De bbus rijdt in de paasvakantie, maar niet op  
17 april=paasmaandag.
•   Maandagen 3 en 10 april 2017
    13u30 – 14u30 WZC Marialove Heestert
    14u30 – 16 u Kerk Heestert
    16u30 – 18 u De Gilde Sint-Denijs

•   Donderdagen 6 en 13 april 2017
    14u30 – 16 u Vrije Basisschool Otegem
    16u30 – 18 u Kerk Moen

Bbus
De gemeente en de bibliotheek blijven 
naar je toe komen
Heb je een vraag over de dienstverlening van de 
gemeente, OCMW of bibliotheek, kom dan naar de 
bbus! 
De bbus brengt niet alleen diensten en boeken naar 
je toe. Er zijn steeds 2 personeelsleden van gemeente 
of bibliotheek ‘aan boord’ om jou te informeren en te 
helpen.

Identiteitskaarten, rijbewijzen en zoveel 
meer …
Je kan er terecht voor een heel aantal 
gemeentediensten.  
Identiteitskaarten, rijbewijzen kan je op de bbus 
aanvragen en afhalen.  

Tevens kan je er terecht voor tal van attesten (bewijs 
van woonst, gezinssamenstelling, …).  

We verkopen ook wandel- en fietskaarten, postzegels 
en huisvuilzakken.  Ook BonZ, de geschenkbonnen 
die je kan gebruiken bij heel veel handelaars in 
Zwevegem, kan je op de bbus aanschaffen.  

Ook voor de aanvraag van een stookoliepremie helpen 
we je graag verder.  

Bibliotheek voor jeugd en volwassenen
Je kan steeds een beroep doen op onze rijdende 
bibliotheek.  Er zijn permanent duizenden boeken 
en tientallen dvd’s voor volwassenen en kinderen 
aanwezig.  Die kan je onder dezelfde voorwaarden als 
in de hoofdbibliotheek ontlenen.  Een lidmaatschap 
is gratis tot de leeftijd van 18 jaar.  Volwassenen 
kunnen voor slechts 5 euro een jaar lang lid zijn van 
de bibliotheek.  

Iedereen is van harte welkom aan elke halteplaats.  
Wil je weten wanneer de bibus aan welke halteplaats 
staat, bekijk dan het rittenschema op bladzijde 2.  

bbus 
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel: 0498 1 7777 1 (tijdens de statijden)
bibus@zwevegem.be
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Nieuwe tarieven 
waterfactuur 
vanaf 1 januari 2017
Vanaf 1 januari rekent De Watergroep nieuwe 
tarieven aan voor drinkwater.

De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:
• De prijs voor de productie en de levering van 

drinkwater door De Watergroep
• De bijdrage voor afvoer van afvalwater, bestemd 

voor de uitbouw en het onderhoud van het 
gemeentelijk rioleringsnet

• De bijdrage voor zuivering van afvalwater, 
bestemd voor de bovengemeentelijke 
zuiveringsinfrastructuur beheerd door Aquafin.

• Voor elk van deze onderdelen is er een vast recht 
en een tarief voor verbruik.

• Het tarief voor het vastrecht blijft in 2017 
ongewijzigd.

• Voor meer info 
over de tarieven: 
www.
dewatergroep.
be/tarieven.



Burgerlijke stand
GEBOORTEN
20/11 Holvoet George, z.v. Bart en Baert Amélie (Z)
23/11 Vandenborre Ferre, z.v. Frederiek en Van Lanckere 
Vanessa (Z)
27/11 Allemon Lewis, z.v. Kevin en Baert An-Sofie (Z)
28/11 Vandam Joke, d.v. Tom en Charle Marieke (Z)
01/12 Vanhastel Luna, d.v. Andy en Byttebier Cindy (O)
06/12 Hugens Noah, z.v. Sam en Vanden Broucke Ruth (Z)
06/12 Verhelst Norély, d.v. Mathieu en Lambert Melissa (O)
07/12 Tiebergyn Nore, d.v. Kim en Depraetere Célien (Z)
11/12 Dewaele Maurits, z.v. Frederick en Deleersnijder Lore 
(S)
12/12 Labarque Victor, z.v. Jasper en Van Wonterghem Jolien 
(Z)
13/12 Kesteloot Duthoy Jake, z.v. Detlef en Duthoy Kimberly 
(Z)
13/12 Demets Joran, z.v. Sigrik en Gevaert Charline (H)
14/12 Vercaemere Lowie, z.v. Eddy en Debels Linde (Z)
15/12 Wolfvelde Rien, z.v. Bernd en Dupont Gaëlle (Z)
16/12 Snoeck Lander, z.v. Wouter en Braems Lottie (Z)
17/12 Tytgat Lukas, z.v. Ruben en Vandenbossche Kaat (Z)
20/12 Demeyer Mare, d.v. Hannes en Van Rie Sofie (M)
20/12 El Mansouri Lyana, d.v. Ismaël en David Melissa (M)
23/12 Decoene Anna, d.v. Dries en Vanwijmelbeke Karolien 
(O)
30/12 De Wachter Leander, z.v. Sven en Deseck Rosalinde 
(M)
02/01 Tomme Louis, z.v. Jeroen en Vandendriessche 
Bénédicte (Z)
07/01 Velecka Chloé, d.v. Velecka Katerina (M)
08/01 Vandersichel Alice, d.v. Lievin en Meyers Indra (S)
08/01 Reyntjens Maxent, z.v. Tom en Verhamme Stefanie (M)
09/01 Pattyn Gisèlle, d.v. Jens en Verhamme Valerie (H)
09/01 Bousard Elina, d.v. Nico en Lorrez Arothi (Z)
10/01 Ismajli Foulon Ilona, d.v. Ferit en Foulon Jessie (H)
12/01 Wouters Seppe, z.v. Jelle en Van de Velde Lynn (M)
12/01 Van Hauwaert Anna, d.v. Wouter en Meerschaert 
Anneleen (Z)
16/01 Nunez Leo, z.v. Eric en Devillers Pauline (S)
16/01 Preneel Lou, d.v. Stefaan en Erauw Sofie (Z)
20/01 Storme Sacha, z.v. Steven en Libon Davina (S)
22/01 Baert Mareth, d.v. Giovanni en Vervaecke Liesje (M)
23/01 Mahla Wiam, d.v. Ahmed en El Mallouki Assia (S)

OVERLIJDENS
09/11 Vanbesien Libor (83j.), echtg. Cottenie Rosa (Z)
25/11 Cappelle Diana (84j.), wed. Brouckaert André (Z)
26/11 Vanoverberghe Dian (87j.), wed. Vandeghinste 
Armand (Z)
26/11 Blomme Martine (62j.), echtg. Lasuy Dirk (H)
27/11 Nevejan Wilfried (81j.), echtg. Herman Solange (Z)
29/11 Delbeke Helena (89j.), wed. Baert Marcel (H)
04/12 Verschuere Bernard (75j.), wed. Vancraeynest 
Jacqueline (Z)
07/12 Vandeputte Marie Louise (86j.), wed. Sablain Roger 
(O)
12/12 Depraetere Irma (97j.), wed. Vandevenne Gilbert (Z)
13/12 Sobrie Etienne (90j.), wed. D’haene Alice (Z)
15/12 Clement Roger (93j.), wed. Coudijzer Denise (Z)
18/12 Handekyn Noël (87j.), echtg. Callens Rachel (Z)
18/12 Debu Marnick (60j.), echtg. Verhelst Martine (M)
19/12 Vervaeke Nelly (88j.), wed. Libbrecht Michel (M)
23/12 Vanbelle Lia (94j.), wed. Decraene Marcel (Z)
23/12 Demeyer Lia (83j.), echtg. Vander Meulen Jozef (S)
27/12 Waegebaert Romain (80j.), echtg. Depraetere Maria 
(H)
27/12 Decoster Elisabeth (93j.), wed. Deroose Aimé (H)
28/12 Vanhoenackere Aureel (83j.), echtg. Rigolle Georgina 
(Z)
29/12 Mulie Carine (61j.), echtg. Cottem Jean (Z)
29/12 Gousseau Maria (88j.), wed. Desmet Lucien (H)
30/12 Soubry Frans (78j.), echtg. Caluwier Zoë (Z)
04/01 Huysentruyt Paulus (91j.), wed. Rommens Maria (H)
05/01 Buddaert Antoine (81j.), echtg. Vandenborre Jeanine 
(M)
06/01 Pot Antoinette (81j.), wed. Vancauwenberghe Gilbert 
(M)
10/01 Grossheim Josef (77j.), ongehuwd (Z)
11/01 Verstraete Henri (79j.), ongehuwd (Z)
12/01 Vanoverbeke Christine (47j.), (O)
13/01 Mas Jean (76j.), echtg. Vroman Annie (M)
13/01 De Cnudde Laura (94j.), wed. Vandebuerie Sylveer (Z)
13/01 Daenens Marcel (75j.), echtg. Decock Rita (Z)
17/01 Delrue Valere (85j.), echtg. Planckaert Jeannine (Z)
20/01 Baert Maria (93j.), echtg. Verstraete Jaak (Z)
21/01 Beleyn Gabrielle (91j.), wed. Vermaut Gerard (M)
22/01 Vancauwenberghe Noëlla (90j.), echtg. Gaereminck 
Roger (H)
23/01 Lampaert Madeleine (96j.), wed. Verspaille Michel (Z)
23/01 Voet Julia (93j.), wed. Sagaert Rogier (Z)
23/01 Mesdag Cyriel (81j.), echtg. Vanlauw Denise (Z)
23/01 Vandemeulebroeke Suzanne (80j.), echtg. Deveugele 
Marcel (O)
28/01 Godderis Hilda (85j.), wed. Vanallemeersch Karel (Z)
30/01 T’Joens Gilbert (77j.), echtg. Vanneste Richarda (Z)

HUWELIJKEN
Vandekerkhove Kris (51j.), (Z) en Gaillez Ingriani (41j.), (Z)
Beernaert Luc (62j.), (Z) en Vuylsteke Chantal (71j.), (Z)
Franssens David (30j.), (Z) en Coussement Emmy (30j.), (Z)
Bijnens Rudi (59j.), (Hasselt) en Cattebeke Mia (60j.), (Z)
Roobrouck Pieter (35j.), (Z) en Van Dam Heidi (37j.), (Z)
Maes Kris (39j.), (Z) en Deboosere Wendy (39j.), (Z)
Van Eeckhoutte Ronny (39j.), (Z) en Buyck Valerie (33j.), (Z)

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

 
Anna Vernaeckt (H), geboren op 24 april 1914
Juliana Delobel (Z), geboren op 11 november 1914
Marie-Louise Vanoverberghe (Z), geboren op 27 november 1914
Maria Vandevelde (H), geboren op 9 maart 1916
Albert Ravelingien (H), geboren op 15 mei 1917
Marcella Vervaeck (Z), geboren op 6 december 1917
Verhaege Albertina (Z), geboren op 23 augustus 1917
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Zwevegem in 2017
Onze scholen
Zwevegem investeert fors in haar onderwijsinfrastructuur. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan het ontwerp voor 
een nieuwe gemeenteschool in Heestert. In 2017 krijgt 
de Klim-Op, de gemeentelijke school voor buitengewoon 
basisonderwijs, al een nieuw onderkomen in de voormalige 
gebouwen van RHIZO (vestiging Oost) op de Kappaert. Met 
de opening van de nieuwe slagwerklokalen in OC De Brug 
zetten wij ook een volgende stap in de centralisatie van de 
Kunstacademie. Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur 
ook de vergroening van de speelplaatsen in diverse scholen 
in onze gemeente.

Nieuw Woonzorgcentrum
2017 is het jaar van de afwerking. De nieuwe linkervleugel 
is al een tijdje in gebruik; in het oude gedeelte zijn de 
renovatiewerken ver gevorderd. In het najaar opent de 
nieuwe linkervleugel. Op het Leanderhof zijn intussen de 
bouwwerken gestart van de 50 assistentiewoningen die het 
OCMW aankocht. We streven ernaar de ruwbouw van “de 
Courbe” af te hebben tegen eind mei. De woningen worden 
in 2016 in gebruik genomen.

Zorgnetwerk Zwevegem
In 2017 bouwen we, samen met Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen, het zorgnetwerk Zwevegem uit. Met deze 
nieuwe lokale voorziening willen we aanvullende diensten 
aanbieden bij kwetsbare ouderen, mensen die omwille van 
een toenemende ondersteuningsbehoefte moeilijkheden 
ondervinden in hun thuissituatie. Hierbij spelen vrijwilligers 
een cruciale rol. Zij helpen bij kleine taakjes in en om 
het huis en brengen een bezoekje aan de oudere of 
hulpbehoevende. Andere vrijwilligers staan in voor vervoer 
naar de dokter, naar de apotheker, naar de winkel…

Wegeniswerken
Op 12 februari laatstleden vierde de gemeente samen met 
de buurtbewoners het einde van de werken Stedestraat, 
Ten Akker, Vredelaan, Watermolenstraat, Gaversstraat, 
President J.F. Kennedylaan. De gemeente investeerde in een 
mooie en verkeersveilige straat, een fraaie kerkomgeving, 
de vernieuwing van de oude Otegemstraat en de oude 
Deerlijkstraat, aanleg nieuwe voetpaden, groenaanleg en 
vernieuwing van de wijk. 

In het voorjaar 2017 krijgen verschillende wegen een nieuwe 
toplaag in asfalt.
In de Kouterwijk: (Hugo Verieststraat, Hendrik 
Consciencestraat, Peter Benoitstraat, Albrecht 
Rodenbachstraat en gedeelte Kouterstraat) worden de 
voetpaden en de parkeerstroken heraangelegd. De rijweg 
wordt voorzien van een nieuwe toplaag. De nustleidingen 
werden al ondergronds gebracht, en er wordt overal 
nieuwe openbare verlichting geplaatst. De toegang, de 
parking en de kiss & ride zone aan de Kouterschool worden 

ook vernieuwd en heraangelegd. De dossiers voor het 
buitengewoon onderhoud 2017 van voetpaden en trage 
wegen en voor verbeteringswerken aan het fietspad van 
de Zwevegemstraat worden voorbereid om te laten 
goedkeuren door de gemeenteraad in het voorjaar. Het is 
de bedoeling de uitvoering te starten in de tweede helft van 
2017.

Aangename omgeving
In overleg met de werkgroep trage wegen bepalen we 
welke trage wegen we structureel willen aanpakken. Via 
een groepsaankoop door stadslandschap Leie en Schelde 
zullen we de naambordjes plaatsen bij de trage wegen 
binnen de wandelnetwerken ‘Land van Mortagne’ en ‘Land 
van Streuvels’. De gemeente wil de verschillende kernen 
verbinden via de trage wegen. In dit kader onderzoeken we 
verder de verbinding tussen Knokke en Otegem en tussen 
Sint-Denijs en Moen.

De gemeente wil in de Europawijk een park van 7000 m² 
realiseren voor jong en oud. De Groendienst zal de plannen 
voor het wijkpark ontwerpen.

In 2017 voeren we voor het masterplan Lettenhofpark in 
Zwevegem-Knokke, met een oppervlakte van 15 ha., vooral 
studiewerk uit. Er zullen plannen en bestekken worden 
opgemaakt voor de grondwerken en voor de basisontsluiting 
van het 15 ha. groot terrein.
In het voorjaar wordt 1 ha. bos aangeplant ter versterking 
van het aanwezige groen in de natuurzone.
Het voorontwerp focust op de begraafplaats en ook 
op de natuurlijke boszone van het Lettenhofpark. De 
parkbegraafplaats van 4 ha. komt bij de woonkern van 
Knokke en de Avelgemstraat.

De 1ste fase van de vernieuwing van het Gemeentepark 
is in volle uitvoering. Het gaat over de zone tussen de 
Groene Kouter in de Kouterstraat en de muziekkiosk van het 
Gemeentepark. Dit voorjaar zou deze fase moeten uitgewerkt 
zijn. De 2de fase, namelijk het stuk tussen de muziekkiosk en 
de Otegemstraat kan ook dit jaar starten. 

Gemeentepark - Groen Kouter

Woonzorgcentrum6
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Investeren in degelijke 
gebouwen
Dit jaar staan volgende 
investeringen op stapel inzake 
patrimonium: aanpassingen 
Gemeentepunt (25.000 euro); 
opfrissen foyer theaterzaal 

(10.000 euro); vernieuwen sanitair OC Malpertus (20.000 
euro); zandstralen tribune voetbal Heestert (10.000 euro); 
asbestinventaris Transfo (25.000 euro); nieuwe tennisvloer 
(20.000 euro); vernieuwing elektriciteitscabine Kouterschool 
(58.000 euro); schoolgebouw Stedestraat voor leerlingen De 
Klim Op (115.000 euro).

Transfo
Transfo kreeg vorig jaar een facelift en werd een ware 
ontmoetingsplek. Heel wat evenementen en feesten vonden 
er plaats en het speelplein met de zomerbar bracht veel 
jeugdig publiek naar de site.
Dit jaar wordt werk gemaakt van een glazen omhulsel rond 
het ketelhuis om de gerestaureerde gevel te beschermen. 
de glazen huid kan een lichtbaken worden in het landschap.  
Voor de twee woningprojecten worden de bouwaanvragen 
voorbereid.
Het nieuw Transfogebouw met zijn 5 verdiepingen biedt veel 
mogelijkheden voor hippe bedrijven. Leiedal pakt dit aan 
en zal het gebouw naar die doelgroep casco aanbieden. Op 
die manier worden er extra middelen verworven om ook 
dit gebouw een zinvolle bestemming te geven. Het dossier 
wordt in 2017 voorbereid. 

Nieuw zwembad
Zwevegem realiseert, samen met de stad Kortrijk een nieuw 
zwembad. Het extern bedrijf S&R Kortrijk-Zwevegem N.V. 
zal het zwembad uitbaten voor 30 jaar. De opening van het 
nieuw zwembad is gepland in de zomervakantie van 2018. 
Medio februari 2017 vatten de werkzaamheden aan met de 
funderings- en grondwerken. Een goeie maand later starten 
de ruwbouwwerken. In het najaar verwachten we dan de 
gevelsluitingen en de dakdichting.
De scholen, clubs en publieke zwemmers zullen 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 af is. 

De Losschaert 
Bedrijventerrein De Pluim en eigentijds 
woonproject
Leiedal ontwikkelt met Zwevegem een nieuw bedrijventerrein 
van ca.20 hectaren, De Pluim en een eigentijdse woonzone 
van ca.4 ha. op de Losschaert site die ligt tussen de N391 
en de Hinnestraat. Er zal heel wat bewegen op de site de 
eerstkomende maanden en jaren. 

De infrastructuur- en wegeniswerken van De Pluim staan dit 
jaar op het programma. Aansluitend volgt de verkoop van de 
bedrijfspercelen. 
De aannemer is in februari gestart met de 
infrastructuurwerken voor de woonzone. De lancering 
van de verkoop gebeurt kort voor de zomer (tijdens een 
infomoment). Er komt een divers en uniek aanbod van 
bouwkavels voor koppelbouw, sociale rijwoningen en 
grondgebonden woningen. 

Leanderhof 
Unieke plek in centrum van Zwevegem

De herontwikkeling van de verlaten Bekaertsite tot een 
nieuwe krachtige wijk draait op volle toeren. Het wordt een 
mix van wonen, winkelen en werken. 
In 2017 gaat de bouw van de eerste appartementen en 
assistentiewoningen verder.
Voor de invulling van 3000 m² commerciële ruimte 
organiseert de gemeente en projectontwikkelaar Vanhaerents 
in het voorjaar een participatiemoment. 
Het hoofdkwartier van NV Bekaert komt terug naar 
Zwevegem en zal voltooid zijn in het voorjaar.

Dorpsraden in alle deelgemeenten
Op 25 september vorig jaar gaf Zwevegem het startschot 
voor een nieuw verhaal van participatie in de gemeente: de 
start van een Dorpsraad voor de deelgemeente Otegem.
Inmiddels hebben we een mooie ploeg van enthousiaste en 
creatieve, positief ingestelde mensen die van hun dorp iets 
moois willen maken, een leefbaar dorp.
In april worden in de andere deelgemeenten Heestert, Moen 
en Sint-Denijs dorpsraden geïnstalleerd. 

Jaar van het beeld
In 2017 staat het thema “Beeld” centraal 
binnen het culturele werkveld. Iedere maand 
staat een activiteit centraal binnen dit thema. 
Topper is het schetsboekproject waarbij een 
40-tal schetsboeken circuleren bij diverse 
doelgroepen, verenigingen, instellingen. 
Het project sluit in juni af met een 
tentoonstelling in de bib. 

Bouwkundig erfgoed
Erfgoed krijgt in 2017 ook bijzondere 
aandacht. De meer dan 700 panden die op 
de inventaris staan als bouwkundig erfgoed 
worden onder de loep genomen en aan het 
publiek voorgesteld. Open Monumentendag 
in september wordt rond dit thema ingevuld.

Transfo

Leanderhof 

Losschaert 



Sfeerbeelden 
nieuwjaarsreceptie en 
cyclocross
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Startschot voor
Dorpsraden deelgemeenten 
Heestert, Moen en Sint-Denijs
Op 25 september 2016 lanceerde het gemeentebestuur van Zwevegem de eerste dorpsraad in de deelgemeente 
Otegem. Een schot in de roos!
Otegem is van start gegaan met een ploeg enthousiaste, creatieve, positief ingestelde mensen die van hun dorp iets 
moois willen maken, een leefbaar dorp voor iedereen.

Woon jij in Heestert, Moen of Sint-Denijs?
Denk je wel eens: ik wou dit of dat voor mijn  dorp…
Zijn er onderwerpen voor jouw dorp die je raken, aanbelangen…
Kom dan binnenkort naar de start (= ontbijt)vergadering van de Dorpsraad voor jouw deelgemeente/dorp
Jouw inbreng is goud waard!

Tijdens de startvergadering geven we toelichting over het doel en het engagement van de Dorpsraad en krijg je in 
kleine groepjes de gelegenheid de onderwerpen aan te kaarten die je dorp aanbelangen.

Wanneer:
Ontbijtvergaderingen
Heestert: 22 /04/2017
Moen: 8/04/2017
Sint-Denijs: 23/04/2017

Programma:
8.45 u.: Onthaal
9 u.: Inleiding en toelichting
9.30 u.: Tafelgesprekken
10 u.: Planning 1ste dorpsraad
10.30 u.: Persmoment en drink

DORPSRAAD OTEGEM

Donderdag 16 maart 2017, 19.30 u., 
OC De Spoele

De eerstvolgende vergadering van de 
Dorpsraad Otegem vindt plaats op 
donderdag 16 maart om 19.30 u. in OC 
De Spoele.

Voor de praktische organisatie vragen we 
in te schrijven voor 14 maart, bij Myriam,  
via informatie@zwevegem.be,  
of op het nummer 056 76 55 41. 

Wil je als vereniging vertegenwoordigd 
zijn in de Dorpsraad? Schrijf je in!
Iedereen welkom

Je ontvangt ook een flyer met 
uitnodiging en wat meer info
We hopen u op de dorpsraad te mogen 
verwelkomen!

10
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Digitale handtekening
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Nieuw 
gemeenteraadslid 
Carol Bostyn
De heer Carol Bostyn neemt het mandaat op van 
gemeenteraadslid in de plaats van de heer Anthony De 
Jonckheere die zijn ontslag indiende.
Carol Bostyn legde zijn eed af als gemeenteraadslid in 
gemeenteraadszitting van 19 december 2016

AZ Groeninge verhuist

Tegen half april sluit het ziekenhuis AZ Groeninge de 
campussen Vercruysselaan en Loofstraat. Zij verhuizen 
definitief naar campus Kennedylaan, net zoals een aantal 
diensten van campus Reepkaai. Wat betekent dat voor jou?

• Verhuisperiode: maart en de eerste helft van april 
2017. Vanaf dan zijn er nog twee sites: campus 
Reepkaai en campus Kennedylaan. Verhuisdatum dienst 
spoedopname: vrijdag 14 april 2017.

• Na de verhuizing houden alle artsen consultaties op 
campus Kennedylaan, met ondersteuning aan de 
diensten op campus Reepkaai. Campus Kennedylaan 
biedt niet alleen een moderne infrastructuur en 
comfortabele kamers maar ook toptechnologie ten 
dienste van de patiënt.

• Vanaf maart is er een nieuwe bezoekersparking met 
shuttledienst naar de hoofdingang. De bus van De Lijn 
stopt voor de hoofdingang.

• Extra begeleiding door vele vrijwilligers.

Alle info vind je op www.azgroeningeverhuist.be  
of t. 056 63 63 63. 

Gewijzigd reglement 
assistentiewoningen 
(serviceflats)
In de OCMW raad van 14 februari werd het nieuw reglement 
betreffende de assistentiewoningen goedgekeurd. 
Dit reglement regelt de inschrijvings- en 
opnamevoorwaarden voor de assistentieflats Blyhove 1, 
Blyhove 2 en de Courbe.
De belangrijkste wijzigingen tegenover het vroegere 
reglement zullen worden toegelicht in een aantal 
infomomenten die zullen plaatsvinden op donderdag 9 
maart 2017 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29. Er zijn 
verschillende tijdstippen voorzien, met name om 14 u., 16 u. 
en 18 u.

Geïnteresseerden dienen zich vooraf in te schrijven via 
woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be of op het nummer 
056/ 28 53 00. Gelieve daarbij te vermelden op welk tijdstip 
u wenst deel te nemen.



Kom eens langs in ons 
dorpsrestaurant!
Waar?
Je kan kiezen tussen twee locaties: 
• Zwevegem: woonzorgcentrum Sint-Amand ,  

Otegemstraat 75
• Heestert: lokaal dienstencentrum,  

Gauwelstraat 24 

Voor wie?
Alle inwoners van regio groot-Zwevegem 
• met een beginnende zorgvraag, of
• met verhoogde tegemoetkoming, of
• met leefloon.
Alle 80-plussers van regio groot-Zwevegem
Cliënten bij Groep Ubuntu

Wat?
Warme maaltijd € 7,36 - € 8,00
In Heestert kan je ook terecht voor een belegd broodje  
(€ 2,50) of enkel een tas soep (€ 1,50)

Inlichtingen/reserveren?
• Voor Zwevegem bij Jolien Gevaert - 056 76 52 48
• Voor Heestert bij Severine Geeraert- 056 64 44 01
Reserveren: minstens 1 dag voordien vóór 15 u. Voor 
zaterdag, zondag en maandag, reserveren op vrijdag!

Dit initiatief kadert binnen het ACTIEPLAN ARMOEDE  

07-06-2010

Thuisloket 
Zwevegem
Attesten en uittreksels gewoon thuis 
opvragen en ontvangen. Het kan!

Via www.zwevegem.be/thuisloket.
Hiermee zetten we een volgende stap in het 
digitaliseren van onze dienstverlening. 
Ons thuisloket is 24 u. op 24 u., 7 dagen op 7 
beschikbaar. 

Thuisloket?
Met het thuisloket kan je online, met je eID-kaartlezer, 
op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een 
waaier aan attesten en aktes aanvragen  en deze 
digitaal ondertekend  snel elektronisch ontvangen.

Welke attesten en aktes?
• attest van samenstelling van gezin
• attest van leven 
• attest van woonst
• attest van nationaliteit
• attest van verblijf
• afschrift van geboorteakte
• afschrift van huwelijksakte
• afschrift van overlijdensakte
 

Met je eID, hoe werkt dit?

Neem een kijkje op www.eid.belgium.be

Wat als je nog geen kaartlezer hebt?

Je kunt ook je aanvraag wordt dan behandeld door 
een medewerker van burgerzaken en het document/
antwoord wordt je de eerstvolgende werkdag 
toegestuurd.

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

Dank je wel!

Week van de vrijwilliger van 4 tot en  
met 12 maart 2017
Sommigen doen het elke dag opnieuw, anderen maken 
zich met momenten vrij. Zij zetten zich onbezoldigd en uit 
vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en 
evenementen of in een organisatie. Zij zetten hun talenten 
in en doen dat met plezier en voldoening. 
Ze zijn onmisbaar en vormen het kloppend hart van onze 
gemeente. 

Graag zetten wij de vrijwilligers 
op onze gemeente eens extra in 
de bloemen. 13
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arbeidskrachten 
Vanaf 13 maart 2017 worden in de wijk Kapel Milanen, 
Zwevegem enquêtes naar arbeidskrachten uitgevoerd 
door de federale overheidsdienst economie.
De resultaten van de enquête moeten een overzicht 
geven van belangrijke socio-economische kenmerken, 
zoals de werkloosheidsgraad, de werkgelegenheid…
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Zorgnetwerk 
Zwevegem zoekt 
vrijwilligers!

Kom bij ons vrijwilligersteam!
• Heb je een hart voor ouderen en zorgbehoevenden?
• Heb je een luisterend oor?
• Wil je wat tijd inzetten om anderen te helpen?

Wij zoeken mensen om 
• Onze vervoers- en boodschappendienst te versterken.
• Bezoekjes te brengen bij een oudere of hulpbehoevend 

persoon.
• Kleine hulp in en om het huis te bieden (optrekken van 

rolluiken, vervangen van een lamp,…)

Interesse?
Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met
Charlotte Dheedene – coördinator Zorgnetwerk Zwevegem
056 76 55 67
zorgnetwerk@zwevegem.be

Het Zorgnetwerk Zwevegem is een initiatief van 

 

i.s.m.
 

en met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de 
Nationale Loterij.

07-06-2010

Maart: internationale 
maand van 
dikkedarmkanker
In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker 
worden alle 56 t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen 
uitgenodigd om een staal van de stoelgang op te sturen 
om dikkedarmkanker en voorlopers ervan (poliepen) 
tijdig op te sporen. Dit nog voor er klachten zijn. 
Vroegtijdige opsporing verhoogt immers sterk de kans 
op genezing.

Wat kan je zelf doen om dikkedarmkanker 
vroegtijdig op te sporen? 
Doe mee aan dit bevolkingsonderzoek indien je een 
uitnodiging ontvangt. In 2017 krijgen alle onpare 
leeftijden van 56 t.e.m. 74 jaar (57-59- 61-63- 65-67- 
69-71- 73- jarigen) met de post een gratis afnameset 
om thuis een staal van de stoelgang te nemen en op 
te sturen naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid 
bloed in de stoelgang gemeten. Binnen de twee 
weken ontvangt de deelnemer en zijn/haar (huis)
arts het resultaat. Is er teveel bloed aanwezig, is het 
aangeraden een kijkonderzoek (coloscopie) te laten 
uitvoeren. Als alles in orde is, ontvangt de deelnemer na 
2 jaar opnieuw een uitnodiging en een afnameset.

Vragen over je persoonlijke medische 
situatie? 
Neem contact op met je huisarts!

Vragen over het bevolkingsonderzoek? 
• Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be 
• Stuur een e-mail naar  

kanker@bevolkingsonderzoek.be 
• Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing 

op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.

SOUPER-DANSANT 
voor alle 60-plussers 
van Zwevegem
Wanneer ? VRIJDAG 21 
APRIL 2017, vanaf 18 u. 
Waar ? ZAAL 
UILENSPIEGEL,  Zwevegem-
Knokke
Wat ? Aperitief;  warm vis-
& vleesbuffet; 
dranken tijdens de maaltijd; dessert ; koffie
Dansen op de muziek van DJ-Lievan
Inschrijven: voor 10 april 2017 door betaling  
van 45 euro per persoon op 
rekeningnummer Comité Zwevegem  
BE77 7755 9074 1842
ORGANISATIE: Ouderenadviesraad Zwevegem



Creëer een brandveilige leefomgeving Hang rookmelders! 
Heb jij al rookmelders hangen? Weet je dat er in België jaarlijks nog meer dan 100 mensen sterven in een 
woningbrand? Dat kan voorkomen worden door het plaatsen van een rookmelder, wat de West-Vlaamse 

hulpverleningszones graag bekrachtigen. 

“Mijn hond is mijn waker”, klinkt het nog al te frequent, “die alarmeert me wel wanneer 
het brandt in huis.” Een sprookje waar jammer genoeg nog te veel mensen in geloven 
en die echt moet ontkracht worden. Want Max, die ruikt het niet altijd. 

Rookmelders laten je niet stikken 
Een rookmelder alarmeert je steevast bij brand. Rookmelders zijn trouwens ook 
verplicht in huur-, nieuwbouw- en gerenoveerde woningen.  
Een goede rookmelder:   
•  beschikt over de labels CE en EN14604; 
•  heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van tien jaar; 
•  beschikt over een testknop en luid alarm; 
•  is o.a. te koop in de betere elektro- en doe-het-zelf-zaken. 
Zo onderhoud je een rookmelder: 
•  test elke maand de rookmelder via de testknop;  
•  stof het toestel maandelijks af. 
Hier installeer je rookmelders:  
•  op elke verdieping van je woning 
•  aan het plafond op min. 30 cm van de hoek/muur 
•  in de slaapkamers, de inkomhal, bovenaan de traphal, op de overloop, in de nabijheid 

van de keuken, de woonruimtes en de wasruimte. 

Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, plaats je ze beter niet in de keuken, garage (rook van startende 
motor) of de badkamer (waterdamp). Naast een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats voor een 
rookmelder.  Meer info: www.facebook.com/hangrookmelders 
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tAlternatief is het diensteneconomieproject van de 
Gemeente en het OCMW Zwevegem, vzw De Poort, vzw 
Bik en vzw Groep Ubuntu. Met deze samenwerking willen 
we de krachten bundelen en inzetten op een gezamenlijk 
aanbod van tewerkstelling en dienstverlening.
tAlternatief wil voor een zekere doelgroep een positieve 
doorstroom naar vast werk op het normaal economisch 
circuit creëren. Zo zij er 2 medewerkers aangenomen in 
de Groendienst van de gemeente Zwevegem. 

Werking:
De vroegere ploeg van ‘Proper Zwevegem’ zie je vaak met hun witte busje in 
de straten van Zwevegem! Het is hun taak om het patrimonium en de publieke 
omgeving van Zwevegem zo proper en afvalvrij mogelijk te houden.
Daarnaast is er ook een klusjesdienst en een groenploeg die de wandelpaadjes 
tussen de velden (trage wegen) onderhoudt. In het houtatelier wordt gewerkt 
aan de renovatie van oude meubelen en het maken van decoratieve objecten. In 
onze fietshal kunnen personen uit kansengroepen terecht voor de voordelige huur 
van kwaliteitsfietsen. Het was-atelier zorgt voor de was van enkele rusthuizen, 
gemeentediensten en woningen van vzw Groep Ubuntu. Als particulier kan u er ook 
met dienstencheques terecht om je strijk te laten doen!

Waar vind je ons?: Achteraan parking Gemeentepunt Zwevegem. Blokkestraat 29A 8550 Zwevegem

Wanneer open?: Elke weekdag open van 8 u. tem 16 u. Op dinsdag en donderdag kan je voor de strijkdienst tot 
18u bij ons terecht. 

Contact?: 056/ 70 70 69 of via talternatief@zwevegem.be 



10 winnaars  
bij de wedstrijd 
van de Bonz
Als je met de Zwevegemse Bonz betaalt val je 
regelmatig in de prijzen.  In december waren er 10 
gelukkige winnaars die bovenop een kadomand nog 
een nieuw pakketje bonz wonnen om te besteden bij 
de deelnemende handelaars. Geschonken door Dienst 
Lokale Economie.  Proficiat!

Wil je als handelaar opgenomen 
worden in de lijst van 
deelnemende handelaars, neem 
dan contact op met de dienst 
Lokale Economie via economie@
zwevegem.be of telefonisch op 
het nr 056 76 55 67.

Winnaars wedstrijd 
december:  Dirk Vandenheede, 
Lieve Buyze, Norbert Vanhoutte, 
Ann Sofie Roobrouck, Sarah 
Byttebier,  Christiaene Demets, 
Philippe Van Overmeire, Cindy 
Verscheure, John Doutrelunghe, 
Vera Denys 

Paasmarkt
Kom tijdens de Paasmarkt genieten van het 
paashazenconcert en de lekkere chocolade.

dinsdag 11 april  
van 8 u. tot 12 u.
Th. Toyeplein Zwevegem

Actie Bonz  
10 + 1 gratis
Van 15 april tot 30 juni krijg je 1 gratis BONZ bij 
aankoop van 10 BONZ.  Bovendien voorzien wij een 
mooie geschenkverpakking.

Denk aan de komende communies, lentefeesten, 
moederdag en vaderdag, verjaardagen...

De Zwevegemse Bonz is het ideale geschenk 
om te geven én te krijgen en verkrijgbaar in 
het Gemeentepunt, de bibliotheek en de bibus.

Save the date:  
2de Ondernemersavond 
dinsdag 25 april
Alle Zwevegemse ondernemers worden uitgenodigd op de 
2de ondernemersavond die doorgaat op dinsdag 25 april 
van 20u tot 22u in het Gemeentepunt van Zwevegem, 
Blokkestraat 29.

Deelnemen kan mits inschrijving tot 18 april  
economie@zwevegem.be 
Volg ons via Facebook “Ondernemend Zwevegem”
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Kunstacademie Zwevegem 
staat op de planken
L’Heure Bleue
De goesting was er al lang- zowel bij leerlingen als bij 
leerkrachten- om eens een volledig stuk op de planken 
brengen. En nu is het zover. Acht leerlingen woord uit de 
hogere graad en een leerkracht toneel slaan de handen 
in elkaar en gaan de uitdaging aan. Na een intense maar 
heerlijke repetitieweek in de voorbije kerstvakantie werken 
ze in de krokusvakantie verder aan het stuk L’Heure Bleue. 
De première met rode loper en champagne vindt plaats op 
vrijdag 3 maart in het Theatercentrum Zwevegem. 

L’Heure Bleue is een bewerking van het bekende toneelstuk ‘Onder het 
melkwoud’ van Dylan Thomas. Mieke Dobbels herschreef het stuk op 
maat van jongeren en gaf het de titel ‘1001 schapen- geen sprookje’. 
De leerlingen kozen voor L’Heure Bleue omdat de magische sfeer van de 
nacht in deze Franse uitdrukking prachtig weergegeven wordt. Want daar 
speelt het stuk zich af: in een niet nader genoemde nacht in een niet 
nader genoemde stad. We maken er kennis met en raken in de ban van de 
‘nuttelozen van de nacht’.

Wie en wanneer
Aukje Van Thiegem, Jana Rigolle, Linde Vandekerckhove, Linde Bossuyt, 
Lien De Jonckheere, Ian De Smet, Brian Cluyse, Bruno De Clercq en 
regisseur Annelies De Nil nodigen u graag en met veel plezier uit op één van 
de voorstellingen. Ze beloven u een bijzondere en niet vrijblijvende tocht 
door het donker. Spelplezier en enthousiasme verzekerd!

vrijdag 3 maart om 20 u. en zondag 5 maart om 15 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem
inkom gratis- reserveren niet nodig

Poëzie bij de koffie
Op woensdag 22 februari ruikt het in koffiehuis El 
Dorado naar poëzie. De leerlingen voordracht hogere 
graad serveren bij elk drankje dat u nuttigt een 
aangepast gedicht. Een koekje in woorden bij de 
koffie of de thee! 
Koffiehuis El Dorado  Otegemstraat  148B  woensdag 
22 februari van 17.30 u. tot 20.30 u.

Ja, ’t is den oorlog 
da j’ hier were vindt
In de Sint Pieterskerk in Ieper (Rijselstraat) kun je het 
werk bewonderen van de studenten Vrije Grafiek van 
onze school.  Jan D’Haene en zijn leerlingen brengen 
hulde aan Den Grooten Oorlog. De tentoonstelling 
loopt van 8 februari tot 16 april, elke dag van 8.30 u. 
tot 17.30 u.  Inkom is gratis.
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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 afvalstroom, die je 
gratis kwijt kunt als particulier op het recyclagepark in de kijker gezet.

Andere plastics
Ook andere plastics vinden hun plaats in het milieustraatje van het 
recyclagepark. Alles wat je daar kwijt kan is volledig gratis:

• cd- en dvd schijven
• verpakkingsfolies uit LDPE (recyclagenr 4): krimpfolie vb 

pallethoezen, rekfolie vb wikkelfolie, veevoederzakken, 
luchtkussenfolie of LDPE folies met recyclagenummer 4

• PVC bouwplastics (recyclagenr 3): sanitaire- of elektriciteitsbuizen, 
raamprofielen, rolluiken, dakgoten, PVC planchetten

• grotere plastic materialen uit HDPE (recyclagenr 2) zoals wasmanden 
of emmers zonder metaal

• alle propere en witte isomo met bolletjesstructuur (recyclagenr 6) 

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

Ophaalronde afval 
i.p.v. op feestdagen
In Heestert, Moen en Otegem zal de ophaalronde 
restafval plaatsvinden op zaterdag 15 april  
(i.p.v. maandag 17 april: paasmaandag) en op 
zaterdag 29 april (i.p.v. maandag 1 mei). 

Voor alle voorwaarden en details: raadpleeg 
de afvalkalender.

Omgevingsvergunning
Vanaf 23 februari 2017 gaat de 
Omgevingsvergunning van start. Deze vergunning 
vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning 
en de milieuvergunning.

Een omgevingsdossier indienen gebeurt vanaf 23 
februari 2017 digitaal via het digitaal loket.
meer info over omgevingsvergunning en digitaal 
loket : www.omgevingsloket.be
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Zomeruur  
recyclagepark 
vanaf 1 maart

Recyclagepark Zwevegem-Knokke: 
0477 98 02 36

Dinsdag tem 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.



Ben je ook riebedebie naar de 
Natuuracademie?
Een reeks van begeleide natuurworkshops waar kinderen op een originele en speelse manier de natuur leren beleven en ontdekken.

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

Waar en wanneer?
Alle activiteiten starten aan de Loods van Natuurpunt Zwevegem, St-Pietersbrugje, Kraaibosstraat, 8551 Moen.
Woensdag 26 april, 14 – 16.00u:  Bushcraft 1, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel 1
Woensdag 3 mei, 14 – 16.00u:  Bushcraft 2, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel 2
Woensdag 10 mei, 14 – 16.00u:  Bushcraft 3, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel 3
Woensdag 17 mei, 14 – 16.00u:  Bushcraft 4, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel  4
Woensdag 24 mei, 14 – 16.00u:  Speurneuzen!
Natuurwonderen ontdekken waar je in het alledaagse leven overheen kijkt!
Woensdag 31 mei, 14 – 16.00u: Waterdiertjes
Naar hartenlust scheppen in de poel naar waterdiertjes.
Woensdag 7 juni, 14 – 16.00u: Genieten van de zoemende en bloeiende zomer
Zoeken naar prachtig bloeiende orchideeën en ander moois en hun kriebelende vrienden.

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

Meer info?
T: 056 23 40 17, E: johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be
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ZITDAG MESTBANK 
Indienen aangifte
De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers 
uit de regio vindt plaats op vrijdag 24 februari 2017 
(9 u.-12 u. en 13 u.-16.30 u.) in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29 te Zwevegem.  
Breng uw identiteitskaart en pincode mee.

U maakt best een afspraak :
Johnny Vanspranghe – 050 458162 –  
johnny.vanspranghe@vlm.be 

Onderhoud van 
openbare gazons 
door particulieren
Wie in 2017 wenst mee te werken aan het onderhoud van de 
gemeentelijke gazons, gelegen in de onmiddellijke omgeving 
van hun woning, kan zijn/haar aanvraag indienen bij het 
College van burgemeester en schepenen, Afdeling publieke 
ruimte - Dienst groen en natuur, Blokkestraat 29 bus 1 te 
8550 Zwevegem vóór 31 MEI 2017. De aanvragen die 
later worden ingediend, komen pas voor compensatie in 
aanmerking vanaf 2018.

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

De personen die al tussen 2002 en 2016 hun compensatie 
ontvingen, moeten geen nieuwe aanvraag indienen. Het is 
wel aangewezen om een adreswijziging, e.d. mee te delen.

Prijsuitreiking Groen- en 
bebloemingsactie 2016
Op 6 januari 2017 deelde de Koninklijke Adviesraad Groen 
en bebloeming de prijzen en ereprijzen uit in de jaarlijkse 
groenactie. Ook de Provinciale ereprijs werd uitgedeeld.

Ere-geklasseerden 2016 per categorie  

Kleine voortuinen (A1) 
• Vanhessche Sem 

Grote voortuinen (A2) (groter dan 150 m²) 
• Ameye Ghislain 
• Snaet Willy 
• Remmerie Denis 

Gevelbebloeming (G) 
• Descamps Jacques 
• Depraetere Geert 

Hoevebebloeming (H) 
• Vanpeteghem Roger 
• Bayart Guy 
• Verhelst Guy 

Erfbebloeming (E) 
• Bayart Guy 
• Verhelst Guy 

Kapelbebloeming (K) 
• Vanbraekele Marcel 

Provinciale ereprijs 2016 
Deze speciale ereprijs werd uitgereikt door de voorzitter van 

de Provincieraad, Eliane Spincemaille aan:
• Bayart Guy

Afdeling Publieke ruimte -  
Dienst Groen, natuur en landschap
Blokkestraat 29-bus 1 | 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be
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Zwevegem 
wint opnieuw 
groenprijs
Tijdens de prijsuitreiking van de intergemeentelijke 
groenwedstrijd op 13 december 2016 in Turnhout 
behaalde de gemeente Zwevegem opnieuw een 
erediploma voor het gevoerde groenbeheer en 
groenbeleid. De prijs werd uitgereikt door de 
Vereniging Voor Openbaar Groen (V.V.O.G.) in 
samenwerking met het Vlaams centrum voor Agro- en 
visserijmarketing (VLAM). Zwevegem nam deel aan 
het onderdeel Bloemengemeente en behaalde daarin 
de hoogste score. In Vlaanderen zijn er volgens de 
vakjury van V.V.O.G. en VLAM slechts 17 gemeenten 
die dit topniveau halen.

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

Groenophaling 
aan huis
Wanneer?
Dinsdag 14 maart: Otegem, 
Heestert en Moen
Donderdag 16 maart: Sint-
Denijs en Zwevegem
Buiten plaatsen: de avond 
voor de ophaling na 19 u. 
of voor 5 u. 's morgens. 
Zichtbaar op de stoep en 
nabij de openbare weg, op 
een veilige plaats voor de weggebruiker.

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: raadpleeg de 
afvalkalender.

KIPPENPROJECT
De gemeente Zwevegem geeft een gemeentelijke toelage 
van 1 EURO per kip bij  de aankoop van minimum 2 en 
maximum 10 kippen.

Laat je verleiden door kakelverse eieren! 
Bij Aveve Lateur, Zwevegem kan je een kip kopen voor € 8,50 per stuk. Alle 
kippen zijn 18 tot 20 weken oud en beginnen te leggen rond 20 tot 25 weken. 
De actieprijs* voor de aankoop van een kip wordt bepaald in overleg met de 
deelnemende handelaar. Het gemeentebestuur voorziet hierbij 1 €/kip als 
extra tegemoetkoming. 
(*) We garanderen kippen die voldoen aan alle strenge voorschriften zoals 
gecontroleerde voeders, de verplichte salmonella-vaccinatie, enz… 
Wil je nu al meer weten, neem dan gerust contact met loket Woon- en leefomgeving, dienst Milieu, tel. 056765580

Deze bon geef je ingevuld af aan Aveve Lateur, Ellestraat 27 te 8550 Zwevegem vanaf 13 maart  tot 31 mei 2017 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) 21

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e



Sport- en themakampen voor de 
Zwevegemse jeugd
In 2017 staan er opnieuw een hele reeks kampen voor 
kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar op het programma.
Tijdens de paasvakantie kan je deelnemen aan kampen van 3 april 
t.e.m. 7 april en van 10 t.e.m. 14 april 2017.
In de zomervakantie kan je deelnemen van 3 t.e.m. 7 juli, 10 t.e.m. 14 
juli, 21 t.e.m. 25 augustus en 28 t.e.m. 31 augustus 2017.

Inschrijven kan enkel via onze webshop. Via deze weg moet je het 
kamp ook onmiddellijk betalen. 

Opgelet:
• Om in te schrijven voor themakampen 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.
• Kinderen en jongeren die niet in Zwevegem wonen, kunnen pas inschrijven vanaf 16 februari 2017 om 9u.

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

Vrije Tijd/Jeugd   Vrije Tijd/Sport
Blokkestraat 29 bus 1  Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem   8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80   056 76 58 00
jeugd@zwevegem.be  sport@zwevegem.be

22

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

07-06-2010

START TO RUN
Lessenreeks Start to Run 0-5 Km op de Atletiekpiste 
Sportpunt 3 (Bekaertstraat 4) te Zwevegem. 

Vanaf donderdag 2 maart 2017 (12 lessen: 2-9–16–
23-30/3 en 6-13–20–27/4 en 4-11/5/2017).  Test op 
18 mei 2017 telkens op donderdag van 18u. tot 19u.

Voor Iedereen, jong en oud  (minimum leeftijd 12 
jaar)

Kostprijs: 25 euro

Inschrijving en betaling:
Vooraf bij Atletiek Zwevegem vzw, Bekaertstraat 4B, 
8550 Zwevegem (inschrijfdocument Start-to-Run op 
www.azw.be )
of uiterlijk op de eerste les.
Betaling kan enkel via overschrijving op 
rekeningnummer BE62 0682 1171 5661 op naam 
van vzw Atletiek Zwevegem – Bekaertstraat 4B – 
8550 Zwevegem met vermelding “STR 5 km + uw 
naam en voornaam”

Meer info: 
Gery Debels - 0496-79 53 86 - e-mail: gery.
debels@telenet.be of Johan Vaernewyck 
(secr. AZW vzw) - e-mail: azw@skynet.be    

Nieuw 
opblaaskasteel 
"Rainbow 
Island"
Het nieuwe opblaaskasteel komt tegen de 
krokusvakantie aan in het zwembad Sportpunt 
Zwevegem. Het kreeg de naam “Rainbow Island” 
en hieronder vinden jullie de data waarop het in 
het zwembad ligt. Je kan er ravotten op volgende 
dagen:
Krokusvakantie: di 28 februari tot en met vrijdag 03 
maart.
Eerste week paasvakantie: dinsdag 04 tot en met 
vrijdag 07 april. 
Tweede week paasvakantie dinsdag 11 tot en met 
vrijdag 14 april.
De uren zijn telkens van 14.00 u. tot 16.30 u.

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



Maak je sportclub bekend
Sportkampen
Wenst je sportvereniging in de zomervakantie eigen sportkampen te organiseren in de gemeente Zwevegem? En zijn deze 
sportkampen toegankelijk voor niet-leden?

Dan kan je de informatie hierover doorgeven aan de sportdienst. Deze info wordt gepubliceerd in de zomerbrochure 
(aanbod van de zomeractiviteiten georganiseerd door de sportdienst, jeugddienst, openbare bibliotheek en de 
buitenschoolse kinderopvang).

Met dit initiatief wensen wij 2 doelstellingen 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 vrijblijvend de sportdienst tegen eind maart 2017.

Is er een wijziging in de bestuurssamenstelling van je club?
Is uw bestuurssamenstelling gewijzigd of bestaat uw vereniging 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 we vragen 
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 
op 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.
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Paasvakantie in zicht...
Je kan weer volop komen spelen, en deze keer ook feesten, in de paasvakantie op Grabbelpas 
en Petoeter.
Je bent welkom in week 1 van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 2017 en in week 
2 van maandag 10 april tot en met vrijdag 14 april 2017.

Grabbelpas en Petoeter
Tijdens week 1 staat alles in het thema van ‘TOET-TOET!’. Alles draait op wieltjes. We laten onze fantasie 
de vrije loop gaan en creëren een eigen toekomstauto die we daarna presenteren in ons autosalon. Ooit al eens een 
voertuig opgegeten? Kom bij ons proeven!
Tijdens de tweede week staat het ‘(t)huis op stelten’. Je weet wel dat spreekwoord ‘als de kat van huis is, dansen de 
muizen op tafel’. We maken ons eigen huis in maquettevorm en geven het een stapelgekke inrichting. En stel je voor, 
wat als zoo-dieren je huisdier konden zijn, welk dier zou jij willen zijn? 
Kom het allemaal beleven bij ons tijdens de paasvakantie, het belooft weer fantastisch te worden!

Algemene info
Inschrijven?
Vooraf inschrijven is voor alle vakantieactiviteiten verplicht. 
Vanaf donderdag 16 maart 2017 om 19 u. kan je online inschrijven: 
https://webshopzwevegem.recreatex.be. Via deze weg moet je ook 
onmiddellijk online betalen.
Opgelet! Indien je weer gebruik wenst te maken van opvang voor- 
en/of na de vakantiewerkingen dan moet je dit vooraf aanmelden 
via de webshop. 

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

Vakantieoverzicht 
2017!

Voor een overzicht van het 
volledige vrijetijdsaanbod 
tijdens de schoolvakanties 

2017 kan je terecht op 
www.zwevegem.be



Jeugdwerk voor het goede doel
In de jeugd- of jongerenvereniging bouw je 
mee aan een betere maatschappij.
Elke week komen heel wat kinderen en jongeren samen 
om elkaar te ontmoeten, plezier te maken, te spelen, 
zichzelf te ontplooien... Maar in de jeugdvereniging neem 
je ook een sociaal engagement op, leer je omgaan met 
elkaar, open staan voor andere meningen, culturen en 
gewoontes.  Je verruimt je leefwereld en ontdekt hoe ook 
jij een bijdrage kan leveren aan die wereld. Samen sta je 
sterker, kan je actie ondernemen, solidariteit tonen. Heel 
wat jeugdbewegingen zetten dan ook graag hun schouders 
onder een actie voor het goede doel, ook in Zwevegem... 

25 november toverde Chiromeisjes Zwevegem haar 
lokalen om tot een Chiroscoop. In 3 cinemazalen kon je 
gezellig een film gaan bekijken.  Met deze actie steunden ze 
de Rode Neuzen Dag en vragen ze aandacht voor jongeren 
met psychische problemen want iedereen heeft het recht 
om zich goed in z’n vel te voelen. De actie leverde zo’n € 
750 op.

Op zondag 18 december deden de Rakwi’s van Chiro 
St-Denijs (5-6e leerjaar), de Warmste ruiltocht.  
Ze begonnen met een ei en probeerden steeds te 
ruilen voor een waardevoller object dat ze vervolgens 
konden verkopen.  In totaal wisten ze € 135 bij elkaar 
te verzamelen. Dit bedrag doneren ze aan VZW De 
Zonnebloem, een zorgcentrum voor kinderen en jongeren 
met een beperking. De broer van Rakwi Thor gaat er elke 
dag naartoe, daarom beslisten ze om hun opbrengst aan dit 
mooie doel te schenken.

Chiro Heestert trok op 27 december opnieuw door de 
straten met hun Sterrenstoet.  Zo zamelden ze geld in 
voor ‘Saying Goodbye’, een vzw die zich inzet voor kinderen, 
jongeren en volwassenen die een dierbare verloren.  Ze 
organiseren allerlei activiteiten en deze zomer ook voor het 
eerst een rouwkamp. Ze vinden het belangrijk dat mensen 
steun kunnen vinden bij lotgenoten maar er is ook heel veel 
plaats voor plezier.  Chiro Heestert kon 1026 euro bijeen 
sprokkelen voor dit goede doel!

Tijdens het actieweekend van 13-15 januari kon je leden en 
leiding van Chirojongens Zwevegem, KSA Zwevegem, 
Scouts en gidsen Zwevegem en Chiromeisjes 
Zwevegem aan de supermarkten van Zwevegem 
terug vinden.  Ze verkochten er allerlei gadgets van 
Vredeseilanden om de boeren in het zuiden te steunen.

Jeugdwerk met het hart op de juiste plaats!

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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Erfgoeddag  
23 april 2017
Zorg mee voor 
goddelijke huisraad!
Kazuifels, beeldjes en zilveren kelken. In een kerk vind je 
heel wat ‘religieuze objecten’ uit een ver of een recenter 
verleden. Enkele honderden objecten met historische waarde 
worden bewaard in de vele ruimtes, in kasten en op zolders 
van de kerk. Dat een kelk voor miswijn wordt gebruikt klinkt 
waarschijnlijk niet vreemd in de oren. Maar wie kent nog een 
manipel? Achter elk object in een kerk schuilt een verhaal, 
een gebruik of een (lange) geschiedenis. Erfgoed zuidwest, 
de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zwevegem 
slaan de handen in elkaar om samen dit religieus erfgoed te 
inventariseren binnen het project Goddelijke Huisraad. 

Een enthousiaste ploeg van twaalf vrijwilligers vond zich 
bereid om, een dag in de week in de Sint-Dionysiuskerk van 
Sint-Denijs, deze kerkschatten te inventariseren. Gewapend 
met rolmeter, katoenen handschoenen, labels, stift, laptop, 
fototoestel en heel wat koffie gaan ze aan de slag. Alle 
objecten worden genummerd, gemeten, beschreven en 
gefotografeerd. Resultaat zal een digitale erfgoedinventaris 
zijn, zodat iedereen van thuis uit dit religieus erfgoed kan 
bewonderen. Deze inventaris is daarnaast ook belangrijk om 
de vele kerkschatten goed te beheren. 

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Op Erfgoeddag, 
zondag 23 april 2017, kan je zelf een kijkje nemen, of een 
handje toesteken. Vanaf 14.30 u. tot 17 u. kan je hiervoor 
terecht in de Sint-Dionysiuskerk te Sint-Denijs.  

Meer weten of wil je zelf aan de slag als vrijwilliger? Neem 
een kijkje op www.erfgoedzuidwest.be

Cinema nostalgie  
in de bib
Laat je op zondag 23 april onderdompelen in 
het Zwevegem van weleer. De bib toont je 
unieke beelden naar aanleiding van Erfgoed-
dag én het Jaar van het Beeld.

Cinema van oude beelden
In een viertal omgebouwde cinemazalen in onze bibliotheek 
worden oude filmpjes afgespeeld uit de geschiedenis van 
Zwevegem. Ontdek ons verleden en herbeleef enkele 
belangrijke gebeurtenissen uit het Zwevegemse verleden. 
Sluit je filmnamiddag af met een drankje in ons leescafé, 
waar je oude foto’s van cafés in Zwevegem kan bewonderen.

Fotowedstrijd en fotoshoot
Ga op zoek naar de foto's van de wedstrijd 'locatie gezocht' 
en win een fietsbox van de streek. Doorheen de bib hangen 
oude foto’s van een locatie in Zwevegem. Herken jij deze 
locaties, dan maak je kans op een fietsbox!

Erfgoed voor kinderen
Voor kinderen is er een leuke fotosessie in oude stijl. 
Een verkleedkoffer met kledij van vroeger zorgt voor 
verkleedplezier. Laat je bovendien fotograferen in het 
fotodecor oude stijl. De foto’s worden afgedrukt en kan je 
meenemen als leuke herinnering aan deze erfgoeddag.

Oproep
Heb je zelf oude films of beeldmateriaal van Zwevegem en 
wil je het ter beschikking stellen van onze erfgoedcollectie, 
dan kan je het binnenbrengen in de bib. Wij digitaliseren het, 
je krijgt je materiaal dubbel terug: in oorspronkelijke versie 
en als digitaal bestand.
Met dit materiaal willen we ook de beeldbank, dit is 
ons digitaal beeldarchief, uitbreiden en promoten. Deze 
beeldbank kan je nu al raadplegen op het internet maar we 
zijn steeds op zoek naar meer materiaal.

Wanneer: op zondag 23 april 2017 van 14 u. tot 18 u.
Waar: Bibliotheek Zwevegem – Bekaertstraat 13 – 8550 
Zwevegem

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be26
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Zoek je een hippe, originele plek voor je…
• feest
• tentoonstelling
• evenement
• fotoshoot…

dan moet je in TRANSFO zijn.

Vraag vrijblijvend inlichtingen: cultuur@zwevegem.be, 
056 76 55 72 of 0473 28 25 24.

Alle info: www.transfozwevegem.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 minimaal 150 euro en maximaal 400 euro in 
samenwerkingsverband met 2 of meerdere verenigingen.

Wie een feest/evenement organiseert in het kader van de acties “Vlaanderen feest” kan hiervoor een financiële 
ondersteuning krijgen van de gemeente. 
Aanvragen reglement via evenementen@zwevegem.be

De activiteit wordt opgenomen in een globale promotie onder het motto “Vlaanderen Feest”.

©Fast Forward - Feest Recticel



Nog één weekje de tijd om een 
subliem gedicht in te sturen voor de 
POEZIEWEDSTRIJD 2017!! 

De poëziewedstrijd "Poëzie van A 
tot Z" editie 2017 wordt eind deze 
maand afgesloten!!
Ooit was spoorlijn 83 een vlotte 
spoorverbinding tussen Kortrijk en Amougies. 
De voormalige spoorwegbedding maakt 
nu deel uit van het Guldensporenpad, een 
veilige 'fiets(snel)weg' tussen de verschillende 
gemeenten in de Leievallei. 
Langs het gedeelte tussen Avelgem en 
Zwevegem willen de gemeenten Zwevegem 
en Avelgem en de Marnixring ‘De Vlaschaard’ 
een poëziepad realiseren van station 
Zwevegem tot station Avelgem… en zelfs 
verder. 
Het project loopt over een periode van 5 
jaar: van 2015 tot 2019. Jaarlijks worden 
twee gedichten langs het pad geplaatst: het 
winnende gedicht van de poëziewedstrijd 
en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks 
aangestelde curator. Curator 2017 is dichter 
Philip Hoorne.

De poëziewedstrijd 2017 loopt nog tot eind 
februari 2017. Je kan het reglement opvragen 
bij poeziepad@zwevegem.be of raadplegen 
op http://www.zwevegem.be/nieuws/po-
ziewedstrijd-2017

Meer info en beeldmateriaal vind je op 
facebook en youtube.

Vragen?: poeziepad@zwevegem.be

Doe mee!! En zie je gedicht  
vereeuwigd langs het  
Guldensporenpad!
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Oproep  
beeld in de tuin
24 en 25 juni 2017
Hebt u een tuin met een kunstwerk of bent u bereid één of meerdere beelden te plaatsen in het door u gekozen groen? 
Mogen andere Zwevegemnaren even een kijkje nemen in je tuin tijdens het weekend van 24 en 25 juni 2017 tussen 14 
u. en 18 u.?

Geef dan uw naam door aan een bestuurslid van het Davidsfonds, Willemsfonds 
(Yvan Nys, yvan.nys@telenet.be) of de culturele dienst (cultuur@zwevegem.be) vóór 15 maart 2017.
   



Maart is Jeugdboekenmaand 
MVX : Je bent wie je bent
MVX gaat over jongens en meisjes. MVX kijkt wat kinderboeken zeggen, met of zonder woor-
den. Is de held altijd een jongen? Hoeveel boekendieren zijn meisjes? Wie past er op de klein-
tjes? Wie is de baas? MVX gaat over kijken naar wat er staat en zien wat er niet staat.

Jeugdboekenweek wordt Jeugdboekenmaand
Vanaf 2017 breidt de Jeugdboekenweek uit: voortaan vieren we een 
hele maand! De hele maand maart staat in het teken van boeken- 
en leesplezier. In de bib plannen we activiteiten voor alle klassen 
van de Zwevegemse scholen. 
Voor het 2e en het 6e leerjaar nodigen we auteurs Wally de Doncker 
en Stefan Boonen uit.
Voor het 3e en het 4e leerjaar brengt Theater Gekko de voorstelling 
‘De roze ridder’.
De leerlingen van het 1e en 5e leerjaar komen naar de bib om het 
boekenspel MVX te spelen.

Speel het online bibspel
Op de website spel.jeugdboekenmaand.be kan je vanaf begin 
februari een online bibspel spelen. Speel het spel thuis of in 
de bib en ga aan de slag met de boeken en het thema van de 
Jeugdboekenmaand. 

Tentoonstelling Kunstacademie in de bib
Enkele klassen van de kunstacademie inspireerden zich op het 
thema van de jeugdboekenmaand voor enkele eigenzinnige 
kunstwerken. Je bent wie je bent : leerlingen van DKO stellen zich 
voor via hun kunst, de tentoonstelling kan je bezichtigen in de bib 
van 1 tot 31 maart 2017.

Alle info over de Jeugdboekenmaand: www.jeugdboekenmaand.be

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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Buitenspeeldag zoekt hulp
Op woensdag 19 april 2017 is er Buitenspeeldag.  Op de 
site Transfo worden tal van gratis activiteiten op touw ge-
zet maar ... ook in de deelgemeenten willen we het "buiten 
spelen" in de verf zetten.

Organiseer een speelstraat in jouw deelgemeente en 
bezorg de kinderen een onvergetelijke ravotnamiddag.  
Wij zorgen voor een leuk spelpakket (stoepkrijt, reuze 
spelen, springtouw, stelten,...) dat bij je thuis wordt 
afgeleverd en terug wordt opgehaald.  We brengen ook 
alle administratie voor jou in orde.

Geef ons uiterlijk 26.02.2017 een seintje als je wil 
meewerken!

Woon je in Zwevegem en wil je ook je steentje 
bijdragen?  We zoeken altijd enthousiaste medewerkers 
voor onze activiteiten op Transfo.

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



Sporters beleven meer in Zwevegem
Doe aan sport 
Bewegen is gezond! 
Meer bewegen maakt je fitter en gezonder. Je leeft langer en ziet er beter uit. Je levenskwaliteit gaat er met sprongen op 
vooruit! 
Kom dus uit je luie zetel en trek je sport- of wandelschoenen aan! 

Meer bewegen, hoe begin je eraan?
Ben je al een tijdje niet actief, dan is het zetten van die eerste stap vaak niet zo vanzelfsprekend. Jezelf overtuigen komt eerst, 
en dan beginnen de vragen nog maar te komen. Welke sport kies je? Doe je dat op je eentje of ga je je inschrijven bij een 
sportclub? Zijn er trainingstips die je kunnen helpen om op een verantwoorde manier aan sport te doen?

Is een sportmedisch onderzoek nodig?
Wil je na een lange periode van inactiviteit opnieuw beginnen te sporten? Heb je besloten dat het stilaan tijd is om die 
marathon van je bucket list te halen? Droom je er al langer van om de mythische Mont Ventoux te bedwingen? Dan doe je er 
wellicht goed aan om je te laten onderzoeken door een sportarts of bij je huisarts.

Trainingstips voor beginners
Of je nu een (halve) marathon wil lopen, begint te sporten om gewicht te verliezen of je gewoon beter wil voelen door wat 
meer te sporten, je wordt hoe dan ook geconfronteerd met deze cruciale vraag: hoe ga je van start? Op de website van 
Sport Vlaanderen vind je een aantal basisrichtlijnen die je kunnen helpen om zonder nodeloos afzien een behoorlijk niveau te 
bereiken. 

De website vind je hier: https://www.sport.vlaanderen/slim-sporten/bewegen/

Heb je vragen over de mogelijkheden in Zwevegem om aan sport te doen, kijk dan eens op de gemeentelijke website of neem 
contact op met de sportdienst. We helpen je graag verder om het sportief vol te houden in 2017!

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

Sluitingsdagen vrijetijdsdiensten 
ZWEMBAD

Uitzonderlijk geen clubzwemtrainingen 
(tijdens de voormiddag) op:
• Zaterdag 11 maart (VM): organisatie "Interscolaire 

zwemhappening". Deelnemen aan dit evenement kan 
niet individueel, enkel via de Zwevegemse scholen.

• Zaterdag 01 april (VM): jaarlijkse reddersbijscholing.

Tijdens het paasweekend zal het zwembad Sportpunt 
Zwevegem op volgende dagen gesloten zijn:
• zondag 16 april - Pasen
• maandag 17 april - Paasmaandag

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

BIBLIOTHEEK & BIBUS

De bibliotheek is tijdens de paasvakantie 
gesloten op maandag 17 april.
De bibus rijdt van 3 t.e.m. 17 april (paasvakantie) uit 
volgens het vakantieschema:
• Maandagen 3 en 10 april 2017
13u30 – 14u30 WZC Marialove Heestert
14u30 – 16 u  Kerk Heestert
16u30 – 18 u  De Gilde Sint-Denijs
• Donderdagen 6 en 13 april 2017
14u30 – 16 u  Vrije Basisschool Otegem
16u30 – 18 u  Kerk Moen

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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tot 12.03.17 
 Tentoonstelling

Collector’s Room # 14: Black / 
White
Aida Mahmudova - Can’t Capture 
The Light
Luca Monterastelli - How To Make 
A Hero

Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 
6a, Otegem
Wanneer: open op woe, do, vrij en zo 
van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Deweer Gallery Otegem

do 23.02.17
 Lezing 

De basisprincipes van ecologisch 
moestuinieren
Martin Raepsaet onderhoudt ons 
over de thema’s natuurkringloop 
als voorbeeld, gewasbescherming 
en preventie, het belang van 
bodemzorg, bemesting en mineralen, 
vruchtwisseling en teeltplan.

Waar: groep Ubuntu, Blokkestraat 29a, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Organisatie: groep Ubuntu Zwevegem
Info & reservatie: http://velt.be/
activiteiten/de-basisprincipes-van-
ecologisch-moestuinieren

vrij 24.02.17
 muziek

‘t Heksebroed organiseert “open 
deur folk muziek samenspel 
sessies”
In de school Groene Kouter te 
Zwevegem 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: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 23 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51;  
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be  

van 25.02.17
 Fuif

Let there be House
Laten we even teruggaan naar de 
tijd waar gsm’s en Facebook nog 
verre utopieën waren. Waar grote 
dancings in onze streek “the place to 
be” waren en waar House-music de 
wereld veroverde. Op 25 februari kan 
je deze tijd nog eens herbeleven op Let 
there be House. Die dag wordt Transfo 
omgetoverd tot een ware danstempel 
uit de jaren 90 waar ervaren dj’s de 
sfeer van toen laten herleven.

Waar: Transfo, Blokkellestraat 113B, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 20 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Z events vzw
Info & reservatie: www.z-events.be, 
info@yahoo.com 

za 25.02.17
 Theater

Liefde Voor Toneel
Paul, Pedro en Guido besluiten een 
toneelvereniging op te richten. Ze 
vinden hiervoor vrijwilligers uit hun 
naaste omgeving. In het zaaltje van 
het plaatselijk café beginnen ze te 
vergaderen en te repeteren. Dit loopt 
niet altijd van een leien dakje: Pedro 
komt oog in oog te staan met zijn 
jeugdliefde die hij dumpte, Guido kan 
zijn pintjes niet laten om nog maar te 
zwijgen van de cafébazin die zich nogal 
graag met de repetities bemoeit. Jona 
wordt ook lid van het gezelschap. Zij 
wil, net als Lien, haar leven in de rosse 
buurt achter zich laten maar dat is 
buiten haar werkgever gerekend. Wordt 
de première een voltreffer? En wat 
hebben Andrea Bocelli en Mona Lisa met 
dit alles te maken? Klakkeboem brengt 
een romantische komedie met een 
knipoog naar ons twintigjarig bestaan.

Uitvoerders: Toneelgezelschap 
Klakkeboem vzw. Regie: Frederik 
Vanhonacker
Waar: Parochiaal Centrum, Orveiestraat 
1, Zwevegem-Knokke
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 8 euro, studenten en kinderen 5 
euro
Organisatie: Toneelgezelschap 
Klakkeboem vzw
Info & reservatie: www.klakkeboem.be, 
0497 47 38 28 (elke werkdag van 18 u. 
tot 20 u.) 

zo 26.02.17
 Theater

Liefde Voor Toneel
zie 25.02.17 (let wel! om 18.30 u.!!)

ma 27.02.17
 Theater

Liefde Voor Toneel
zie 25.02.17

woe 01.03.17
 Theater

Liefde Voor Toneel
zie 25.02.17

woe 01.03.17
 Evenement

Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48 

02.03.17 tot 18.05.17 
 Sport

Start to Run 0-5 km Zwevegem
Start to run is een actie voor de 
beginnende joggers die 12 weken 
(op donderdag van 18u - 19u) lang 
oordeelkundig begeleid worden met als 
einddoel de 5 kilometer onafgebroken uit 
te lopen. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom.

Waar: Atletiekpiste Sportpunt 3, 
Bekaertstraat 4-2, Zwevegem
Wanneer: op donderdag van 18 u. tot 
19 u. van 02.03.17 tot 18.05.17 
Prijs: 25 euro
Organisatie: Atletiek Zwevegem vzw
Info & reservatie: 0477 79 36 92,  
www.azw.be/view/recreazwnieuws, 
www.zwevegem.be/producten/start-to-run 

do 02.03.17
 Lezing

Prof. dr. Yves Benoit over de strijd 
tegen kinderkanker
Prof. dr. Yves Benoit is de oprichter en 
voorzitter van het Kinderkankerfonds. 
Op 2 maart deelt hij zijn ervaringen 
in een boeiende uiteenzetting over 
de keiharde strijd tegen kanker 
bij kinderen. De opbrengst van 
deze avond gaat integraal naar het 
Kinderkankerfonds.

Waar: zaal De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Rodenbachfonds 
Zwevegem
Info & reservatie: rfz@telenet.be, 0485 
91 78 68



w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

32

do 02.03.17
 Theater

Liefde Voor Toneel
zie 25.02.17

vrij 03.03.17
 Theater

Liefde Voor Toneel
zie 25.02.17

vrij 03.03.17
 Lezing

Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Lekker smullen
zie kader p. 32

  

za 04.03.2017
 Muziek

Jan Swerts
In zijn tienerjaren was Jan Swerts 
volledig in de ban van Wim Mertens, 
Philip Glass en Keith Jarrett. Meer 
recent houdt hij van neoklassieke 
componisten als Max Richter en 
Jóhann Jóhannsson, maar ook van 
singer-songwriters als Joni Mitchell, 
Nick Drake en Mark Hollis hadden een 
impact op zijn muziek. ‘Weg’ (2010) 
was een nostalgische reis door donkere 
straten uit zijn verleden, enkel begeleid 

door piani en stem. Humo, Knack, 
De Morgen, Radio 1 en Klara prezen 
allen het album de hoogte in. Dit 
werd herhaald toen Swerts ‘Anatomie 
van de Melancholie’ (2013) uitbracht: 
een collectie songs geïnspireerd door 
artiesten als Luc de Vos, Patricia de 
Martelaere en Johan Heldenbergh. Met 
‘Schaduwland’ (2016) schreef Swerts 
de soundtrack voor een bestaan na een 
grote catastrofe. De muzikale score van 
zijn eigen horror jaar 2014. Hoe zich 
dat op het podium vertaalt zien we in 
de kerk van Sint-Denijs.

Waar: Sint-Dionysiuskerk, Sint-
Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: 20.30 u.
Prijs: 16 euro, VVK Wild Card 13 euro, 
ADD 19 euro
Organisatie: Wilde Westen
Info & reservatie: http://wildewesten.
be/nl/event/jan-swerts 

za 04.03.17
 Muziektheater

De Grooten Oorlog tussen de 
Patatten
Een uniek liedjesprogramma over de 
herdenking van WO I met intrigerende 
teksten, muziek, adembenemende 
verhalen, echte oorlogsmaterialen en 
originele beelden. Het is een productie 
van DOREMI vzw, ons gebracht door 
Lien & Bart met als gast Ed Kooyman, 
de Antwerpse folklegende uit de jaren 
’70.

Waar: gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: 19.30 u.
Prijs: 10 euro, 8 euro leden 
Willemsfonds en NSB
Organisatie: Willemsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 74 18, 0479 
39 83 89, yvan.nys@telenet.be  

za 04.03.17
 Theater

Liefde Voor Toneel
zie 25.02.17

za 04.03.17
 Fuif

Cocktailbal 2017
Op 4 maart opent Transfo opnieuw 
zijn deuren voor een nieuwe editie 
van Cocktailbal. De Aspi’s van Chiro 
Zwevegem beloven jullie een avond vol 
muziek en ambiance.

Waar: Fuifzaal Transfo, Blokellestraat 
113B, Zwevegem
Wanneer: vanaf 21 u.
Prijs: VVK 4 euro, ADD 6 euro
Organisatie: Chiro Zwevegem
Info & reservatie: https://
www.facebook.com/
events/1639777689657316 

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 vrijdag 3 maart 2017 – Lekker smullen
Wat vind jij lekker? Sofie eet graag kalkoen, maar Louise vindt dat vies. Henry eet graag pita, en Lara eet liever snoep. 
Gelukkig vindt Bello de hond alles lekker! Maak een tekening van jouw lievelingsgerecht.
Ook de krokodil houdt van smullen, weet jij wat hij lekker vindt? We maken alvast iets wat we zelf lekker vinden op 
vrijdag 3 maart in de Letterdief.

Op vrijdag 7 april 2017 – In de zee
Ida is op vakantie aan zee. Als ze op het strand een paar 
geheimzinnige schoenen vindt, gebeurt er iets vreemds. Ida 
wordt een zeemeermin!
Wil jij samen met Ida de zee in duiken? Of ga je liever op 
avontuur met Pieter de papegaaiduiker? Op vrijdag 7 april 
ontdekken we de wondere wereld van de zee in de Letterdief.

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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zo 05.03.17
 Sport

Wielerwedstrijd voor 
Nieuwelingen te Heestert
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen met 
open omloop: 56 km (8 x 7 km).

Waar: start café De Waterhoek 
Heestert, Outrijvestraat 27, Heestert
Wanneer: om 15 u.
Organisatie: De Sportvrienden Heestert
Info & reservatie:  
maurits.malfait@telenet.be,   
0478 65 91 54, www.zwevegem.be/
verenigingen/de-sportvrienden-heestert 

05.03.17
 Concert

Mickey Doyle
Mickey Doyle (B) zag in de zomer 
van 2015 het levenslicht en sindsdien 
speelde hij op mooie plekken als 
Leffingeleuren, Fête Musicale, Cactus 
Club en in de Hotsy Totsy en de Loge 
te Gent. Hij brengt akoestische pop op 
gitaar met een grote verscheidenheid 
aan invloeden…

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

10.03.17
 Film

The Descendants
The Descendants is een Amerikaanse 
tragikomische film van regisseur 
Alexander Payne uit 2011 met in de 
hoofdrollen George Clooney, Judy 
Greer, Matthew Lillard en Shailene 
Woodley. De film debuteerde op het 
Internationaal filmfestival van Toronto. 
De film werd zes keer genomineerd 
voor een Satellite Award ondermeer 
voor beste film, beste regisseur en 
beste acteur. De film won een Satellite 
Award in de categorie beste film en 
een Golden Globe in de categorie beste 
dramafilm.

Waar: Cultuurhuis Bistro De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Cultuurhuis Bistro De Vrijheid
Info & reservatie: graag reserveren: 
0497 48 40 88, lucketels@hotmail.com 

vrij 10.03.17
 Lezing

Riadh Bahri
Op het scherm was Riadh Bahri 
(27) een gevatte VRT-reporter met 
een brede glimlach, een geslaagde 
jongeman in de fleur van zijn leven. 
Buiten beeld kampte Riadh echter met 
een slopende depressie. Overmand 
door verdriet sloot hij zich vaak 
urenlang huilend op in een donker 
toilet. Uiteindelijk stopte hij met 
werken, lag enkel nog in bed, waste 
zich niet en at nauwelijks… Wij zijn blij 
dat Riadh Bahri zijn verhaal komt doen 
in Zwevegem en zijn er zeker van dat 
dit een boeiend, emotioneel en leerrijk 
gesprek zal worden!

ACTION ZOO HUMAIN  “Flandrien”
 
ZATERDAG 11 MAART 2017 - 20 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

Aan de eindmeet, op de top van de louteringsberg, staat de Flandrien zijn 
scheppende pers te woord:
 
"Ah ja, ik zeg 't Marc, als ons leven te vergelijken zou zijn met een perfecte 
cirkel,
getrokken door een passer met pin en potlood, dan kan ik u zeggen, Marc:
De benen waren goed, mijn pin stond schoon in 't centrum, en mijn potlood 
stond op scherp.
Maar ge kent dat hé Marc, er zijn ook gasten, die een passer hebben met twee 
pinnen, en gasten, die een passer hebben met twee potloden.
En weet ge, Marc, 't is simpel hé, celui qui voyage avec les cochons, doit 
manger le même pâté. É?"

Een “oer-Vlaamse” voorstelling rond het wielrennen van en met Wim Willaert 
(o.a. Bevergem, Offline, Red Sonja, Eigen Kweek), Mourade Zeguendi (o.a. 
Offline, De Vijfhoek), Wouter Bruneel (o.a. Bevergem, Marsman, Eigen Kweek) 
en Zouzou Ben Chikha (o.a. Bevergem, Compagnie Cecilia). Coaching : Chokri 
Ben Chikha.
 
Heel beeldend en met de nodige show proberen de vier mannen waar het om draait, uit het leven te halen wat erin zit. 
Daar slagen ze niet altijd in wat tot de nodige hilariteit leidt.
 
Kaarten: -26/+55 jaar 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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Waar: Sportpunt Zwevegem, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: van 19.30 u. tot 22.30 u.
Prijs: 7 euro, DF-leden 5 euro
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie:  
vic-raveligeen@hotmail.com 

za 11.03.17
 Theatervoorstelling

Action Zoo Humain - “Flandrien”
zie kader p. 33

 

zo 12.03.17
 Exploratie

Beheerswandeling
Beheren op de Vaarttaluds: hoe en 
waarom?

Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be, 
https://www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswandeling-20024

zo 12.03.17 
 Evenement

Wafelbak
Iedereen van harte welkom op de 
jaarlijkse wafelbak van Femma 
Zwevegem Kappaert. Er zijn ook wafels 
te verkrijgen om mee te nemen; bij 
voorkeur hiervoor reserveren.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Femma Zwevegem 
Kappaert
Info & reservatie:  
ilse.stesses@telenet.be  

do 16.03.17 en za 08.04.17
 Cursus

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

(zwembad) in Zwevegem. Tijdens deze 
opleiding krijg je theoretische uitleg 
omtrent reanimeren en defibrilleren en 
wordt er uitgebreid geoefend hoe je 
levensreddend kan handelen.

Waar: Lokalen Rode Kruis Zwevegem, 
Ommegangstraat 55, Zwevegem
Wanneer: do 16.03.17 van 19 u. tot 22 
u., za 08.04.17 van 9 u. tot 12 u.
Organisatie: Gemeentebestuur 
Zwevegem - Welzijnsdienst
Info & reservatie: welzijn@zwevegem.
be, 056 76 55 75 

vrij 17.03.17
 Quiz

Quiz over de gebeurtenissen van 
2016
Quiz over de gebeurtenissen van 2016, 
binnen- en buitenland, politiek, sport, 
Olympische spelen, 
muziek, algemene kennis, foto-ronde 
en praktische proef. Na inschrijving 
gelieve het bedrag te storten op 
rekening  van Culturele Centrale 
Zwevegem BE49 9792 5104 2671 
met vermelding: quiz, naam + naam 
deelnemende groep. Hoofdprijs is 
voor de winnende ploeg en voor elke 
deelnemer is er een prijs voorzien.
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Waar: Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: deelname 10 euro per ploeg van 
max. 4 personen (inschrijven kan tot 
12 maart)
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 90 02, 
0476 99 54 92, culturele.centrale.
zwevegem@proximus.be

za 18.03.17
 Theater

Veronica’s kamer
Een psychologische thriller van Ira Levin 
in een regie van Kurt Velghe. In deze 
psychologische thriller ontmoet een 
ouder echtpaar de studente Susan in 
een restaurant. Zij blijkt sterk te lijken 
op Veronica, de reeds lang overleden 
dochter van de aristocratische familie 
waarvoor het echtpaar werkt. Als laatste 
eerbetoon aan Veronica’s nog levende 
zus vragen ze aan Susan of ze enkele 
uren in de huid van haar evenbeeld 
wil kruipen. De twijfel haalt eerst de 
bovenhand, maar later stemt ze toch in 
om de laatste wens van de stervende 
zus te vervullen. Al snel raakt de jonge 
vrouw verstrikt in een web van bedrog 
en leugens. Vluchten lijkt onmogelijk. Of 
toch wel?

Uitvoerders: Kon. Deugd en Vreugd 
Heestert, regie: Kurt Velghe
Waar: OC Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 8 euro
Organisatie: Kon. Deugd en Vreugd 
Heestert
Info & reservatie:  
anna_dewaele@skynet.be,  
http://www.deugdenvreugdheestert.be 

za 18.03.17
 Exploratie

Beheerswerken
Aanplant uitbreiding Braebos.

Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be,  
https://www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswerken-aanplant-uitbreiding-
braebos-20025

di 21.03.17
 Evenement

Kaartnamiddag
Ook in 2017 is er iedere 3de dinsdag 
van de maand kaartnamiddag gevolgd 
door gratis koffie en boterkoeken. 
Iedereen van harte welkom.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be  

woe 22.03.17
 Evenement

Feestelijke heropening Bibtuin
Met de start van de lente willen we de 
tuin van de bib feestelijk heropenen. 
Deze winter werd er lustig gesnoeid, 
geplant, knusse hoekjes gemaakt en 
het terras herbetegeld. Om 11 u. is er 
een officieel moment, in de namiddag 
zijn er leuke activiteiten.

Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 11 u.
Organisatie: groen- en 
bebloemingscomité i.s.m. DKO
Info & reservatie: 056 76 55 67, 
adviesraadgroen@zwevegem.be

Familietheater: 
‘De dromenzuiger van Opa Pluizenbol’
 
Naar het gelijknamige boek van Marc De Bel (i.s.m. Creafant)

Nona gaat een nachtje logeren bij opa Pluizenbol. 
Dat is altijd erg leuk, want met opa heb je steevast pret. Hij werkt 
momenteel aan zijn nieuwe uitvinding: de dromenzuiger. Die zuigt de 
nachtmerries van kinderen en grote mensen op.
Maar ook Molik, de vogelverschrikker, opa’s vorige uitvinding, heeft last 
van enge dromen. Zo is hij doodsbang van een … vogel! 
Echter niet zomaar een vogel, maar Krauw, een echte griezel, die de kat 
heeft ontvoerd.
Nona gaat meteen op zoek, samen met Molik. Al gauw belanden de twee 
in een keispannend avontuur...

Wanneer: Zaterdag 25/03/2017 om 15u @ Theaterzaal Zwevegem | 
Otegemstraat 18| 8550 Zwevegem
Kostprijs: 10 euro 
Mis deze voorstelling met Marc De Bel niet en reserveer nu uw tickets via: 
https://webshopzwevegem.recreatex.be

Vrije Tijd /Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
Jeugd@zwevegem.be
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vrij 24.03.17
 Muziek

‘t Heksebroed organiseert: “Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies”
zie vrij 24.02.17

za 25.03.17
 Theater

Toneelvoorstelling “Veronica’s 
kamer”
zie 18.03.17

za 25.03.17
 Concert

Lenteconcert 2017
Lenteconcert door Kon. 
Muziekvereniging De Ware Vrienden 
Zwevegem. Trommelkorps o.l.v. 
Bruno Vandeputte en Karel Dejonghe. 
Jeugdorkest en Kon. Muziekvereniging 
o.l.v. dirigent Rik Deschynck. 
Presentatie door de klassen woord van 
de Kunstacademie.

Waar: auditorium Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Kon. Muziekvereniging “De 
Ware Vrienden” Zwevegem
Info & reservatie:  
fanfare.zwevegem@telenet.be, bij de 
leden van de Muziekvereniging en aan 
de deur

zo 26.03.17
 Theater

Toneelvoorstelling “Veronica’s 
kamer”
zie 18.03.17 (let wel! om 18 u.)

02.04.2017
 Concert

Single Malt
Rik Mercelis is docent informatica en 
gitaar. Hij fungeerde de afgelopen 
decennia als bassist en gitarist in 
diverse blues- en jazz-bands. Hij 
begeleidde o.a. Peter Koelewijn, Guido 
Belcanto, Paul Severs, Eddy Wally, La 
Estherella, Jimi Frey, Vader Abraham, 
Barbara Dex,…. Zijn akoestische one-
man-band Single Malt (B) startte in een 
befaamde nightclub in Australië. Ook 
werd hij geselecteerd om te spelen in 
de befaamde Cavern Club in Liverpool 
(UK) vooral bekend door The Beatles.

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

woe 05.04.17
 Evenement

Kaarting Senioren Kappaert
zie 01.03.17

do 06.04.17
 Lezing

Het gebruik van effectieve micro-
organismen
Emiel Devos van Agriton bvba 
verhaalt het vitaal belang van een 
goede bodemkwaliteit. Uitleg Bokashi 
fermentatie van eigen reststromen en 
toepassing van EM in de tuin en bij 
onderhoud huis en keuken.

Waar: Groep Ubuntu, Blokkestraat 29a, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Organisatie: Groep Ubuntu Zwevegem
Info & reservatie:  
http://velt.be/activiteiten/het-gebruik-
van-effectieve-micro-organismen

vrij 07.04.17
 Lezing

Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema “Diep in de zee”
zie kader p. 32

  

vrij 07.04.17
 Concert

’t Westvlams Gemiengeld 
Vintekoor
zie kader p. 36 

’T WESTVLAMS GEMIENGELD 
VINTEKOOR
 
VRIJDAG 7 APRIL 2017 - 19 u.
OC Malpertus, Gauwelstraat 29, Heestert

Ter gelegenheid van de huldiging van de cultureel verdienstelijke personen 
treedt het “’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor” op. Zij brengen met de nodige 
show sappige Westvlaamse teksten op bekende melodieën.
Ambiance verzekerd! Iedereen welkom.

Gratis toegang.
 

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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zo 09.04.17
 Exploratie

Landschapswandeling in de omgeving 
van Néchin
We verzamelen om 13.30 u. aan 
Moen statie om dan te carpoolen naar 
Néchin.

Waar: Moen statie, kruispunt 
Gauwelstraat met Stationstraat te Moen
Wanneer: van 13.30 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 50 07,  
eddy.loosveldt@gmail.com,  
https://www.natuurpunt.be/agenda/
landschapswandeling-de-omgeving-
van-n%C3%A9chin-20026

tot do 13.04.17
 Wedstrijd

Poëziewedstrijd “Jeugddichter van 
Zwevegem”
Beschrijf wat “FEEST” bij u oproept. 
Laat uw fantasie de vrije loop en 
betover ons met uw woorden. 
Misschien wordt u de Zwevegemse 
jeugddichter. Bent u 12, 13, 14 of 
15 jaar in 2017, dan kunt u aan de 
wedstrijd deelnemen. Er zijn mooie 
geldprijzen te winnen en de winnaar 
is voor 2 jaar “De Jeugddichter van 
Zwevegem”. Deelnemen is gratis 
en kan tot en met 13 april 2017. 
Reglement te verkrijgen via yvan.nys@
telenet.be 

Wanneer: indienen gedicht kan t.e.m. 
do 13.04.17
Organisatie: Willemsfonds Zwevegem 
i.s.m. gemeentebestuur
Info & reservatie: yvan.nys@telenet.be 

vrij 14.04.17
 Theater

Ginds, tussen de netels
Voor ‘Ginds, tussen de netels’ 
heeft schrijver Dimitri Verhulst zich 
laten inspireren op het verhaal 
‘Bloedbruiloft’ uit 1933 van de 
Spanjaard Federico Garcia Lorca. 
Hij verplaatst de handeling naar 
een denkbeeldig Belgisch dorpje 
Urtica, de wereldhoofdstad van de 
brandnetels, waar twee families al 
generaties lang een bloedige vete 
uitvechten. De clan Delfosse bekampt 
de familie Muermans op leven en 
dood. En waarom? Afgunst over de 
grond, discussies over verkoopprijzen. 
Celeste Delfosse verwoordt het als 
volgt: “de waarde van een leven loopt 
hier gelijk op met de prijs van een 
vierkante meter”. Als dan Celestes 
zoon Cedric op trouwen staat met 
Emelyne, een jonge vrouw die ‘iets’ 
gehad heeft met Leon Muermans 
maar op haar trouwplechtigheid 
wegloopt van haar man en haar 
oude minnaar volgt, voltrekt zich 
(alweer) een drama in Urtica: beide 
jongemannen maken elkaar af in een 
verbeten messengevecht. ‘Ginds, 
tussen de netels’, een liefdesverhaal 
in een modern Verhulst-jasje voorzien 
van de nodige humor maar met een 
onvermijdelijke tristesse die eigen is 
aan het leven…

Uitvoerders: Zwevegems Teater. Regie: 
Debbie Crommelinck
Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro, pashouders en leden 
Opendoek 8 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie:  
reservering@zwevegemsteater.be, 
0471 17 77 15

Kathleen Amant brengt 
Heksje Mimi naar de bib!
 
Op woensdag 12 april geeft Kathleen Amant een 
knutselworkshop voor kleuters in de bib.

Zegt de naam Kathleen Amant jou 
helemaal niets? Je kleuters kennen 
alvast haar kinderboeken en de 
figuurtjes Anna en Heksje Mimi. 
Kathleen Amant is de schrijfster 
van onder meer de populaire en 
herkenbare boekjes over Anna en 
Heksje Mimi, Lou, Milan, enz…

Heksje Mimi
Heksje Mimi is een vrolijk en soms 
wel ondeugend heksje. Omdat heksjes ook moeten leren toveren, gaat Heksje 
Mimi naar de toverkleuterklas. In de klas krijgen de heksjes allemaal een 
toverstafje. Mimi begint direct met toveren maar dat mag niet van de juf, dat is 
veel te gevaarlijk. Van juf leren ze een toverspreuk waar iedereen van in slaap 
valt. In de workshop vertelt Kathleen Amant het verhaal van Heksje Mimi en 
samen maken we allemaal onze eigen toverstaf.

Schrijf je in voor de workshop
Wil jij de schrijfster ontmoeten van Anna en Heksje Mimi? Hou je van verhalen 
en van toveren? Schrijf je in voor de workshop op woensdag 12 april 2017 om 
14u of om 15u. Voor kleuters die van boekjes houden van 3 tot 5 jaar, kostprijs 
5 euro.
Inschrijven kan je in de bib of op de bibus!

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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za 15.04.17
 Exploratie

Beheerswerken
Beheerswerken: zwerfvuil, snoeiwerk, 
maaien paden.

Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
https://www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswerken-zwerfvuil-snoeiwerk-
maaien-paden

za 15.04.17
 Theater

Ginds, tussen de netels
zie 14.04.17

di 18.04.17
 Evenement

Kaartnamiddag
Ook in 2017 is er iedere 3de dinsdag 
van de maand kaartnamiddag gevolgd 
door gratis koffie en boterkoeken. 
Iedereen van harte welkom.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be  

di 18.04.17
 Theater

Ginds, tussen de netels
zie 14.04.17

vrij 21.04.17
 Theater

Ginds, tussen de netels
zie 14.04.17

vrij 21.04.17
 Souper

Souper-Dansant voor 60-plussers
zie p. 14

za 22.04.2017
 Fuif

Bluelight
Jaarlijkse fuif van de Tiptiens 
Chiromeisjes Nele.

Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 20.30 u.
Prijs: VVK 3 euro, ADD 5 euro
Organisatie: Chiromeisjes Zwevegem
Info & reservatie:   
www.chiromeisjeszwevegem.be 

Noteer in je agenda:  
de buitenspeeldag!
 
Buitenspeeldag op woensdag 19 april 2017 van 13.00 tot 17.00 uur. De 
Buitenspeeldag gaat door op de Transfo site in Zwevegem. Tot dan!
 

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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za 22.04.17
 Degustatie

bierdegustatie
Bierkenner Geroen Vansteenbrugge laat 
ons proeven van de beste bieren uit de 
Vlaamse Ardennen 
en geeft tekst en uitleg over de 
brouwerijen zelf, het brouwproces 
en het smaakpallet. Ook vertelt hij 
leuke anekdotes en geeft een vleugje 
geschiedenis mee over de biercultuur 
in België. Na inschrijving gelieve het 
bedrag te storten op rekening  van de 
Culturele Centrale BE49 9792 5104 
2671 met vermelding bierdegustatie, 
naam en aantal personen.
 
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: leden Culturele Centrale 15 euro, 
niet-leden 20 euro (inschrijven op 
voorhand is sterk aan te bevelen  
(max. 40 pers.)
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 32 06 49, 056 
75 90 02, 0476 99 54 92, culturele.
centrale.zwevegem@proximus.be

za 22.04.17
 Theater

Ginds, tussen de netels
zie 14.04.17

woe 26.04.17
 Theater

Ginds, tussen de netels
zie 14.04.17

vrij 28.04.17
 muziek

‘t Heksebroed organiseert: “Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies”
zie 24.02.17

vrij 28.04.17
 Theater

Ginds, tussen de netels
zie 14.04.17

BINNENKORT

di 02.05.17
Ludieke voordracht aangaande 
urologische problemen
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

woe 03.05.17
Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48 

vrij 05.05.17
Voorleesuurtje voor kleuters: thema 
“Stoere jongens en meisjes”
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be

woe 10.05.17
Lentebeker Atletiek 2017
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sport@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/sport

za 13.05.17 
Minivoetbaltornooi 39ste Beker Baron 
Bekaert
Info & reservatie:  
www.studaxzwevegem.be/images/
tornooi.pdf 

di 16.05.17 
Kaartnamiddag
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be 

za 20.05.2017 
Recreantentornooi Badmintonclub DZ99
Info & reservatie: 0486 38 95 53, 
zwevegem@dz99.be,  
www.dz99.be/recreanten

za 20.05.17 
Beheerswerken: maaibeheer Moen-
Statie, bestrijden boomopslag
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be

zo 21.05.2017
Concert Heartattack & Vine
Info & reservatie: www.devrijheid.net 

woe 24.05.17
‘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 

Samen Sterk Tegen Kanker
 

Data event: zondag 9 juli 2017
Locatie: alle deelgemeenten van Zwevegem

Wat : een fietstocht door alle deelgemeenten van Zwevegem naar 
UZ Gent, 

waar het kinderkankerfonds gevestigd is met bezoek aan de 
kinderkankerafdeling van het UZ Gent

Doelgroep: Zwevegemse wielertoerist(e)

“Interesse om mee te fietsen?”
Contact en inlichtingen: info@samensterktegenkanker.be 

(om veiligheidsredenen zijn de inschrijvingsplaatsen beperkt.)
Binnenkort alle praktische info op:  
www.samensterktegenkanker.be

MET UW DEELNAME STEUNT U KINDEREN
DIE VECHTEN TEGEN KANKER.

BEDANKT!

WWW.SAMENSTERKTEGENKANKER.BE

07-06-2010




