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Meldpunt Gemeente  
0800 1 8550

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

B�bus GSM 0498 17 77 71 
nieuw rittenschema
Schooljaar 

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

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

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

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

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

Schoolvakanties

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

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

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

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

Aandienen met afval tot 15 minuten  
voor sluitingstijd.

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

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

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

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

Brandweer
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80

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

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

Apothekers
0900 10 500, www.apotheek.be

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

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

Zitdag Rijksdienst  
voor pensioenen
Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Tel. 056 76 55 75
Elke eerste dinsdag van de maand van
9 u. tot 11 u., 1 juli en 15 augustus

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

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

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

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

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

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

Tijdens schoolvakanties (West)-Vlaanderen*
maandag:  14.00 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 19.30 u.
 19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u. **
 14.00 u. - 20.30 u.
vrijdag:  14.00 u. - 20.30 u.
zaterdag: 14.00 u. - 16.45 u.
zondag: 09.00 u. - 11.45 u.
*opgepast: sluitingsdagen zie www.zwevegem.be/sport
** enkel toegang met digitale meerbeurtenkaart

Gemeentelijke en OCMW dienst-
verlening in het Gemeentepunt
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
tel.: 056 76 55 67, fax 056 76 55 68
e-mail: info@zwevegem.be          
info@ocmw.zwevegem.be
www.zwevegem.be

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

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

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

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

Vakantieregeling, zie p. 6



Vakantie!

Het is zomer en de vakantie staat voor de deur! Dit is geen nieuws natuurlijk, 
eerder een aangename dienstmededeling. Bovendien hebben we al heel wat erg 
zonnige dagen mogen beleven. Het ideale weer en de ideale tijd om buiten te 
komen.

Ik weet natuurlijk niet welk weer het de hele zomer zal zijn, maar ik nodig u 
graag uit om bij elke gelegenheid buiten te komen. Ik nodig u uit om onze 
parken, pleintjes en zelfs straten te gebruiken. De mogelijkheden zijn enorm: een 
babbel met de buren, een partijtje petanque of kubb, een buurtfeestje … Vul zelf 
maar aan.

Waar mensen samenkomen, versterkt het buurtweefsel. Het gemeentebestuur 
vindt dat erg belangrijk en biedt dan ook heel wat diensten aan om dit te 
stimuleren. Kinderen (en hun ouders) kunnen hun hartje ophalen op een 
twintigtal speelpleintjes verspreid over de hele gemeente. Sportievelingen 
kunnen genieten van de vele wandel- en fietsmogelijkheden. Wie zelf een stukje 
organisator in zich heeft, kan een speelstraat organiseren, of een beroep doen op 
een kleine subsidie voor een buurtfeest …

U kunt natuurlijk ook terecht op een van de activiteiten die de vele Zwevegemse 
verenigingen organiseren. Van 1 tot 11 juli viert Vlaanderen feest, en voor het 
eerst worden ook in Zwevegem alle activiteiten in die periode gebundeld. U vindt 
het overzicht op de achterflap van dit InfoPunt.

Zwefie

Dat er ook voor de sportievelingen een aanbod is, heb ik al verteld. Een initiatief 
dat bijzondere aandacht verdient, is ongetwijfeld Zwefie (Zwevegem Fietst). Het 
basisprogramma van de trainingsritten vindt u terug op www.zwefie.be, maar 
ook tussen deze geplande ritten in zijn er Zwefie-tochten. De informatie daarover 
krijgt u het snelst via de Facebookpagina van Zwefie Mont Ventoux 2014.

Dorp van de Ronde

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat Zwevegem de titel Dorp van de Ronde 2015 
heeft binnengehaald. Dat ligt nog iets verder in de toekomst, maar ook dat moet 
uitmonden in een groot volksfeest op 5 april 2015. In dit nummer verneemt u 
hierover meer, vanaf p. 8.

Ondertussen wens ik u namens het hele gemeentebestuur een deugddoende 
vakantie en een warme en vooral gezellige zomer!
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Juiste documenten toch bij?
Wanneer vervalt je identiteitskaart?
Hebben je kinderen een identiteits-
bewijs? Heb je een paspoort of reispas 
nodig voor het land waar je naar toe 
reist? Neem eens een kijkje op  
www.diplomatie.belgium.be voor meer 
informatie. Je vindt er ook alles over 
inentingen en voorzorgsmaatregelen, 
visum, internationaal rijbewijs, reisadvies 
per land …

Je kunt volgende documenten 
aanvragen aan de balie burger en 
welzijn in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem
tel. 056 76 55 30
openingsuren: zie p. 2
Of op de b�bus (niet bij spoedpro-
cedures): zie p. 2 voor de rijtijden.

De identiteitskaart
Zorg dat je identiteitskaart nog geldig is. 
Met een vervallen kaart kun je bijvoor-
beeld in de luchthaven niet vertrekken.
Kijk ook na (www.diplomatie.belgium.be) 
of er een minimumgeldigheid van identi-
teitskaart vereist is voor het land waar je 
naartoe reist.

De Kids-ID: het identiteits-
bewijs voor kinderen onder de 
12 jaar
Dit reisdocument geldt binnen Europa, 
in de landen waar geen internationaal 
paspoort verplicht is.

De geldigheidsduur van het document 
bedraagt maximum 3 jaar.

Kostprijs en leveringstermijn
Een kids-ID kost 7 euro en krijg je  
3 weken na de aanvraag.
Indien je te laat de Kids-ID aanvraagt, 
betaal je meer: 110 euro voor een 
leveringstermijn van 3 werkdagen en 
175 euro voor een leveringstermijn van 
2 werkdagen.

Een van de ouders doet de aanvraag. 
Het kind moet altijd aanwezig zijn 
bij de aanvraag.
Meebrengen:
• de elektronische identiteitskaart van 

de ouder die de Kids-ID aanvraagt,
• een recente pasfoto van het kind met 

witte achtergrond,
• het vereiste bedrag (je kunt op de 

dienst ook betalen met bancontact).

Paspoort/reispas
Indien je naar het buitenland reist,  
raadpleeg dan zeker www.diplomatie.
belgium.be om te zien of je een pas-
poort/reispas nodig hebt. Dit verschilt 
immers van land tot land.
Je kunt ook contact opnemen met de 
ambassade van het land waar je naar 
toe reist. Ook deze gegevens vind je op 
dezelfde site.  

Een paspoort/reispas is zeven jaar gel-
dig. Heb je een nieuw paspoort nodig? 
Dan moet je het oude, dat niet meer 
geldig of bruikbaar is, inleveren.

Kostprijs en leveringstermijn
Vraag je paspoort/reispas zo snel moge-
lijk aan. In drukke periodes kan de le-
veringstermijn oplopen tot twee weken. 
Een spoedprocedure (met leveringster-
mijn van 3 dagen) kan in uitzonderlijke 
gevallen, maar is duurder.
Kostprijs:
voor meerderjarigen:
• via de gewone procedure: 76,50 euro
• via de spoedprocedure: 245,50 euro
voor minderjarigen (-18 jaar):
• via de gewone procedure: 41,50 euro
• via de spoedprocedure: 210,50 euro

Op reis zonder zorgen   

Een gouden
 raad: 

vraag je 
document 

op tijd aan.
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Elke aanvrager moet bij de aan-
vraag van een paspoort/reispas 
persoonlijk aanwezig zijn.  
Minderjarigen moeten bij de aanvraag 
altijd vergezeld zijn van hun ouder.
Meebrengen:
• je identiteitskaart,
• een recente pasfoto (opgelet: de crite-

ria zijn strikter dan voorheen. Je moet 
met neutrale blik en met gesloten 
mond op de foto staan.) 

•  Meer info: www.fotopaspoort.be.
• je oud paspoort (als je er een hebt) of 

een attest (van de politie) van verlies/
diefstal van het paspoort,

• het vereiste bedrag (je kunt op de 
dienst ook betalen met bancontact)

Reistoelating minderjarige
Reizende kinderen moeten naargelang 
het land waar ze naartoe reizen een kids-
ID, elektronische identiteitskaart of een 
individueel paspoort bezitten. Wanneer 
de minderjarige zonder de ouders, alleen 
of in groepsverband, naar het buiten-
land reist, is bovendien een reistoelating 
nodig.

Kostprijs en leveringstermijn
De dienst burgerzaken reikt het docu-
ment onmiddellijk uit. Dit is gratis.

Aanvraag
De persoon die het ouderlijk gezag 
uitoefent (vader, moeder of voogd) geeft 
de toestemming en vraagt het document 
aan. Hierbij moet je je elektronische 
identiteitskaart voorleggen.

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

Uitbreiding  
woonzorgcentrum
Wie onlangs nog passeerde langs de bouwwerf van het Woon-
zorgcentrum Sint-Amand, zal gezien hebben dat de aannemer 
stilaan bovengronds aan het werk is.
Na de uitgebreide graaf- & grondwerken kon het beton voor de 
kelderverdieping (incl. nieuwe keuken) gestort worden.
Er wordt gewerkt in twee bouwfasen; één deel is reeds afgedekt 
met de betongewelven - daarop worden nu de wanden in beton en 
metselwerk geplaatst.
Naast de bouwwerken zelf wordt ondertussen ook gewerkt aan 
een nieuwe organisatiestructuur voor het woonzorgcentrum zelf: 
een uitbreiding met 37 bewoners vraagt ondermeer om een her-
ziening van de dienstenopdeling.  De administratieve en technische 
ondersteuning zal hoogstwaarschijnlijk ook wat versterking nodig 
hebben (extra bewoners en medewerkers zorgen ook voor extra 
papier-/computerwerk en het nieuwe gebouw wordt ook voorzien 
van verschillende nieuwe technieken).
Qua timing zit het project behoorlijk op schema, wat inhoudt dat 
zonder tegenslagen begin 2016 de nieuwe kamers in gebruik zul-
len kunnen worden genomen.
Tegen dan worden ook nog een aantal vacatures ingevuld – meer 
info ook via de website en volgende nummers van het Infopunt.

Afdeling Zwevegem 

Uitleendienst – secretariaat
TEL. 0478 49 24 06

Hulpdienst
TEL. 0474 31 05 02

Rode Kruis  
Vlaanderen
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Vakantieregeling 2014

Tijdens de vakantieperiode, van maandag 21 juli t.e.m. 
vrijdag 15 augustus, zijn de gemeente- en OCMW-
diensten enkel open, van maandag t.e.m. vrijdag in de 
voormiddag, van 9 u. t.e.m. 12.30 u.

Alle administratieve diensten zijn gesloten op 
volgende feestdagen: vrijdag 11 juli, maandag 21 juli en 
vrijdag 15 augustus 2014. De loketdiensten van “burger 
en welzijn” en “woon- en leefomgeving” zijn gesloten op 
volgende zaterdagen: 26 juli; 2 augustus, 9 augustus en 
16 augustus.

Het containerpark is gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 
augustus. 

Er zijn in juli en augustus geen zitdagen van de  
sociale dienst OCMW in de deelgemeenten.

De b�bus…

…  is er niet op vrijdag 11 juli, van maandag 21 juli tot  
en met vrijdag 8 augustus en op vrijdag 15 augustus.

… en volgt vanaf 1 juli tot en met 31 augustus de 

vakantieregeling:
maandag 13.30 u. - 14.30 u. WZC Marialove Heestert
 14.30 u. - 16.00 u. Kerk Heestert
 16.30 u. - 18.00 u.  ‘De Gilde’ Sint-Denijs 

donderdag 14.30 u. - 16.00 u. Vrije Basisschool Otegem
 16.30 u. - 18.00 u. Kerk Moen

Sluitingsdagen vrije tijd
Sportpunt/zwembad
…  is gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli  

en vrijdag 15 augustus.

De balie vrije tijd in het Gemeentepunt…
…  is gesloten op vrijdag 11 juli en van maandag 21 juli  

tot en met vrijdag 15 augustus.

De bib…
…  is gesloten op vrijdag 11 en zaterdag 12 juli, op maan-

dag 21 juli en vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus.
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Vorig jaar kon je in Infopunt van 
Zwevegem al lezen dat de voormalige 
Bekaertsite, gelegen tussen de Otegem-
straat, Bekaertstraat, Deerlijkstraat en 
de oude spoorwegbedding een nieuwe 
groene woon-, werk- en winkelzone 
zal worden. Op de site van 6,7 ha zal 
projectontwikkelaar Vanhaerents een  
mix realiseren van: 

• 270 woningen en appartementen
• Ondergrondse parkings
• Gemeenschapsvoorzieningen 
• Commerciële ruimtes
• Veel groene openbare ruimte
• Vervolmaking van het Guldensporen-

fietspad

Bij de realisatie wordt gestreefd naar 
een evenwichtige mix van residentieel, 
betaalbaar en sociaal wonen in een 
groene parkzone. Daarbij wordt gemikt 
op betaalbare woningen voor jonge 
gezinnen  en een aanbod aan zorg-
appartementen/ assistentie-
woningen die perfect inspelen 
op de behoeftes van de ouder 
wordende bevolking die toch 
in het centrum wil wonen. 
 

Herbestemming Bekaertsite 
Jouw mening telt!

Geef je mening!
Zoek mee naar de nieuwe naam voor de site
Door haar centrale ligging in de gemeente Zwevegem verbindt de nieuwe site niet 
alleen de bewoners met het centrum, maar ook met elkaar en de groene omge-
ving. De slogan voor het nieuwe project “verbonden met je thuis” vat het ge-
heel dus mooi samen. Een naam heeft het project echter nog niet, want daarvoor 
wil de projectontwikkelaar een beroep doen op de inwoners van Zwevegem! Heb 
je een idee en wil je graag meer weten over het project? Surf dan naar  
www.verbondenmetjethuis.be en vul het formulier in. 

Hoe vullen we de nieuwe site in? 
Op de nieuwe site is maar liefst 6000 m² voorzien voor commerciële ruimtes & 
gemeenschapsfuncties. Er zijn heel wat mogelijkheden voor nieuwe winkels & 
horeca of zelfs een crèche. Ook hier is jouw mening van groot belang. Het onder-
zoeksbureau iVOX ging vorig jaar in opdracht van KBC, op zoek naar het gat in de 
markt. Volgens die studie is er in Zwevegem het meest vraag naar kinderopvang, 
restaurants & een fietsenmaker. Laat ons weten wat jij echt mist in Zwevegem en 
bouw zo mee aan de nieuwe site aan de Otegemstraat.

Ook voor medioren en senioren is er voldoende aandacht. Zorgappartementen 
en assistentiewoningen waarbij de bewoners genieten van de diensten van het 
aanpalend OCMW rusthuis zijn voorzien. 

infovergadering  
Bekaertsite 
Om zoveel mogelijk rekening te houden met 
de wensen van de inwoners organiseren we 
een infovergadering op maandagavond  
30 juni 2014 om 18.30 u. in het  
Gemeentepunt van Zwevegem. Je komt er 
meer te weten over de herbestemming van  
de Bekaertsite en kan deelnemen aan de 
verschillende debatten.  
Schrijf je in via het nummer 0800 16 930 of 
via e-mail aan zwevegem@vanhaerents.be ten 
laatste op 26/06. Inschrijven is verplicht! 

Vermeld bij je inschrijving: naam, adres,  
e-mailadres, beroep en geef ook aan of je  
lid bent van een bepaalde vereniging  
(sport, cultuur...) in Zwevegem.

Meer informatie: 
www.verbondenmetjethuis.be
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Flanders Classics heeft de gemeente Zwevegem 
aangewezen als ‘Dorp van de Ronde 2015’! 
De keuze van de West-Vlaamse gemeente is  
een eerbetoon aan Marcel Kint, die de Ronde van 
Vlaanderen won bij de onafhankelijken in 1935, 
precies 80 jaar geleden. 

Marcel Kint was de langst regerende wereld-
kampioen met zijn overwinning op het WK van 1938 
in Valkenburg.

De titel is een eerbetoon aan een gemeente met 
een groot hart voor de wielersport. Het is ook een 
teken van erkentelijkheid voor het groeiende en 
dynamische sport – en fietsbeleid van de gemeente.

Marcel Kint
Wielerlegende Marcel Kint (Zwevegem, 20 september 1914 - 
Kortrijk, 23 maart 2002), ook wel de zwarte arend genoemd, 
won op 14 juli 1935, op 20 jarige leeftijd, de Ronde van 
Vlaanderen bij de onafhankelijken. Dit is in 2015 precies 80 jaar 
geleden. In 1938 werd hij derde bij de profs. 

Marcel Kint werd beroepsrenner voor Mercier en zou die ploeg 
levenslang trouw blijven.        
Hij was een onvoorstelbaar sterk sportman, vooral als je zijn 
palmares situeert in de toenmalige oorlogsperiode. Marcel Kint 
werd wereldkampioen in 1938 te Valkenburg (NL) en bleef dit tot 
1945. Hierdoor is hij de langst regerende wereldkampioen. 
Marcel wist vele grote wedstrijden op zijn naam te schrijven 
zoals de Ronde van Vlaanderen (onafh.), Parijs-Roubaix, Gent-
Wevelgem, Omloop van België, Waalse Pijl, verschillende keren 
ritwinnaar in de Tour de France, gele trui-drager, Belgisch Kampi-

oen... en nog tal van andere klassiekers. Tussen 1934 en 1951  
behaalde hij meer dan 120 keer de eerste plaats.

Zijn bijnaam “De Zwarte Arend” kreeg hij omwille van de macht 
die hij uitstraalde tijdens het koersen, zijn favoriete zwarte trui 
en zijn scherpe neus en gelaatstrekken.

Als wereldberoemd wielrenner startte Marcel Kint in 1950 zijn 
eigen fietsenwinkel boven het café ‘Valkenburg’ in Zwevegem. 
Overdag was hij fietsenmaker en ‘s avonds café-uitbater. Na 
een paar jaar was een verhuis noodzakelijk.  Marcel had heel 
wat naam en faam verworven als fietsenbouwer. Dit had hij niet 
alleen te danken aan zijn ‘statuut’ als ex-profwielrenner en we-
reldkampioen, maar ook aan de degelijke kwaliteit en graad van 
afwerking van zijn fietsen. Hij zocht een groter pand en vond er 
een in Kortrijk. In 1954 ontstond de firma M.Kint, een groothan-
del in M.Kint fietsen en fietsonderdelen.

Naast de 3 Rondewinnaars Marcel Kint (1935, 1ste bij de onaf-
hankelijken, 1938 3de bij de profs), Germain Derycke (1958 1ste 
bij de profs) en Willy Truye (1955 1ste bij de onafhankelijke, 
1958 2de bij de profs) bracht Zwevegem nog heel wat top-
pers voort in de wielersport. Zonder volledigheid na te streven 
denken we hierbij aan Joseph Planckaert (1957 2de in de Ronde 
van Vlaanderen bij de profs), Nikolas Maes, Baptiste Planckaert, 
Dieter Verleyen, Thomas De Brabandere, Eliot Lietaer, Paco 
Gisterlinck, Jens Vandenbogaerde…

Op vandaag beschikken een 50-tal Zwevegemnaren over een 
wedstrijdlicentie.
Zwevegem, groot hart voor de wieler- en  
fietssport, in het bijzonder voor de Ronde
Héél uniek is wellicht wel dat de eerste en tweede plaats in de 

Zwevegem, Dorp van de Ronde 2015

ZWEVEGEM
2015

Persmoment Dorp van de Ronde - dinsdag 20 mei 2014

fietsgemeente
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Ronde van Vlaanderen 1958 ingenomen werden door 2 Zweve-
gemnaars. De zege was voor Germain Derycke die toen nog in 
Zwevegem woonde en kort daarna verhuisde naar Rekkem. De 
tweede plaats viel te beurt aan Willy Truye.

2015 is voor Zwevegem hét uitverkoren jaar voor Dorp van de 
Ronde want dan zal het precies 80 jaar geleden zijn dat Marcel 
Kint de Ronde van Vlaanderen won bij de onafhankelijken en 60 
jaar voor Willy Truye.

Het Dorp van de Ronde 2015 zou ook, in elk geval wat de voor-
bereiding betreft, rechtstreeks aansluiten op de viering van het 
geboortejaar van Marcel Kint (1914), dus 100 jaar Marcel Kint 
waarvoor ook een reeks activiteiten gepland wordt.

De gemeente Zwevegem hoopt met de titel ‘Dorp van de Ronde 
2015’ enerzijds de sportbeoefening in het algemeen en de 
wieler- en fietssport in het bijzonder in de spotlights te plaatsen. 
Maar naast deze sportieve intenties heeft Zwevegem ook een 
toeristische en sociale doelstelling. Via de passage van de Ronde 
van Vlaanderen en via de promotie van Zwevegem Dorp van de 
Ronde 2015 wenst Zwevegem haar mooie landschappen in beeld 
te brengen en op die manier wandelaars en fietsers te lokken 
naar haar natuurschoon. Dat de Ronde van Vlaanderen een soci-
aal gebeuren is, hoeft hier geen verdere uitleg maar deze sociale 
rol wilt de gemeente in de verf zetten via allerlei fietsinitiatieven 
voor kansengroepen en acties ten voordele van een goed doel.

De kleinzoon van boegbeeld Marcel Kint, Marniek Kint, coördi-
neerde mee alle stappen die leidden tot de kandidatuur en tot 
de realisatie van de vele activiteiten. 

Wereldburger van formaat Guido Vandermarliere (J. Cortès 
cigars) nam het peterschap over de kandidatuur op zich en Gella 
Vandecaveye, jarenlang Belgisch judoka nummer 1, Olympisch 
goud en wereldkampioene maar ook gedreven fietstalent aan-
vaardde het meterschap. 

Het is de nieuwe gemeentelijke beleidsploeg die al heel snel 
besliste om de kandidatuur in te dienen. Integraal fietsbeleid 
werd als bijzondere collegebevoegdheid toegewezen aan de 
burgemeester, een unicum in Vlaanderen. 

In 2014 werd in Zwevegem ook een bewegingscampagne 
opgestart rond het fietsen. De bedoeling is, mits de deskundige 
bijstand, zoveel mogelijk Zwevegemnaren op de sportieve fiets 
te krijgen, met wekelijkse trainingen en met als einddoel de 
beklimming van de Mont Ventoux tijdens het eerste weekend 
van september 2014. 

2015: Passage Ronde van Vlaanderen in  
Zwevegem
De 99ste Ronde van Vlaanderen wordt volgend jaar gereden op 
zondag 5 april. Het parcours zal rond de jaarwisseling bekendge-
maakt worden.

De Ronde inspireert elkeen 
Feestelijkheden in Zwevegem

De Ronde leeft. De Ronde inspireert. De Ronde zorgt voor crea-
tieve impulsen, betrokkenheid van elkeen.

Burgemeester Marc Doutreluigne: Ik ben ervan overtuigd dat 
Flanders Classics een goede keuze maakte. Het is nu aan ons te 
bewijzen dat wij deze verkiezing écht waard zijn en dat onze be-
slissing als gemeente om te kandideren voor Dorp van de Ronde 
dé juiste beslissing was. We hopen samen een meerwaarde te 
mogen betekenen voor zowel de Ronde van Vlaanderen als voor 
onze sportieve, natuurschone en dynamische gemeente.  We 
gaan een schitterende uitdaging tegemoet want nu begint het 
pas echt! We geloven in een veelbelovende samenwerking en in 
het organisatietalent van alle vrijwilligers die zullen meewerken 
aan dit feest.

Naar aanleiding van de verkiezing van 
Zwevegem tot “Dorp van de Ronde 
2015” werd door de betrokken werk-
groep gedacht aan het initiatief “het 
ronde duifje” als specifiek Zwevegems 
gerecht te promoten en meer bepaald 
op basis van een recept aangeboden 
door een Zwevegemse inwoner.

Het is de bedoeling dit gerecht te linken  
zowel aan ons programma “Dorp van 
de Ronde 2015” als aan de voorziene 
feestactiviteiten rond “100 jaar Marcel 
Kint” die plaatsvinden in het weekend 
van 12 tot en met 15 september 2014.

De legende wil dat Marcel Kint voor 

de aanvang van zijn wielerwedstrijden 
één  of meer duifjes verorberde om de 
nodige krachten op te doen, dus om 
goed te kunnen presteren.

Wij willen dit krachtvoer nu promoten 
tot lekkernij van Zwevegem en het is 
de bedoeling dit gerecht met het beste 
recept bij de Zwevegemse bevolking te 
introduceren naar aanleiding van het 
doopfeest van de reus Marcel Kint (de 
reus Kintie genoemd) op de zaterdag-
avond van het kermisweekend.

Wij willen hiervoor op de creativiteit en 
de culinaire ervaring van de Zwevegem-
naar een beroep doen.

Inschrijving
Bent u een culinair wonder, de beste 
moeder aan het fornuis, of vindt u het 
recept van uw grootmoeder super lek-
ker: schrijf je dan nu in via  
info@zwevegem.be  of stuur  
uw recept naar Gemeentepunt 
Zwevegem Blokkestraat 29 bus 1 
t.a.v. Eddy Defoor.

Wat hiermee zal gebeuren,  
verneemt u in ons volgend Infopunt 
(eind augustus/begin september).

Het “ronde duifje“,  
een nieuw Zwevegems gerecht

Oproep aan onze Zwevegemse culinairen:



Opnieuw zomerbar ter hoogte 
van Transfo
Na het succes van vorig jaar wordt het 
initiatief “Café de Speedboot” verder 
gezet.
Open van zaterdag 21 juni tot en met 
zondag 14 september, elke zaterdag, 
van 14 u. tot 21 u. en elke zondag, van 
11 u. tot 18 u.
Kom eens langs en geniet er van een 
frisse pint of zomerse cocktail.

Op zaterdag 26 juli worden er aan “Café 
de Speedboot” 6 animatiefilms vertoond 
vanaf 21.30 u. Ze werden geselecteerd 
door Jeroen Swyngedouw van Krank 
Animations.

1. Harvie Krumpet, Adam Elliot, 2003, 
22 min

2. Fliegenpflicht für Quadratköpfe, 
Stephan-Flint Müller, 2004, 12.53 min

3.  Panique au Village, La course 
cycliste, Stéphane Aubier & Vincent 
Patar, 2008, 5.08 min

4.  Santa: The fascist years, Bill Plymp-
ton, 2008, 3.24 min

5.  The miracle of flight, Terry Gilliam, 
1974, 5.00 min

6.  Jojo in the stars, Marc Craste, 2008, 
12.53 min

Fietsservicepunt op Transfo
Platte band….? Vanaf nu kunt u terecht 
op Transfo, waar een installatie wordt 
geplaatst met benodigdheden voor 
minimale fietsherstellingen.
Daarnaast kunt u er uw elektrische fiets 
opladen – alles op het binnenplein ter 
hoogte van het mechaniekersgebouw.

Nieuwe picknickbanken  
langs het kanaal
Wie even wil verpozen, komt ook aan 
zijn trekken. Met de steun van Henk 
Laverge, NV Cortès en NV Bekaert SA 
worden 3 comfortabele picknickbanken 
geplaatst langs het kanaal.
Dit is een aanzet om in de toekomst 
meerdere zo’n rustelementen te voor-
zien in Zwevegem.

Picknick op de hoeve
Picknickfietsen: vertrek onbezorgd op 
stap want je picknick staat al klaar

Zo plan je je perfecte fietstocht in de 
West-Vlaamse Scheldestreek: reserveer 
een “hoevepicknick” op een van de 
organiserende hoeves. Haal de knoop-
puntenroute van het net op  
www.hoevepicknick.be of via de West-
Vlinderen app en vertrek zonder zorgen, 
bagage.

Waar kan je picknicken?
De picknick kan je afhalen en gebruiken 
op één van de deelnemende hoeves. Zij 
hebben voor jullie het mooiste plekje op 
de hoeve gereserveerd: op de weide, 
het erf, het zomerterras…
Elke hoeve heeft zijn eigen karakter en 
activiteiten. De keuze is aan jou:
• De Bouvriehoeve, Boevriestraat 

11,8583 Bossuit. Tel. 056 45 53 62 of 
 0479 69 16 33
• De Sterhoekhoeve, Landergemstraat 

30, 8570 Anzegem. Tel. 056 68 73 27 
of 0479 30 82 97

• De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23, 
8550 Zwevegem. Tel. 056 75 59 36 of 

 0470 82 12 23

Wat vind je in de picknickmand?
Dagverse broodjes; beleg (verse hoe-
veboter, ambachtelijke kaas, paté van 
hertenvlees, salami, huisbereide confi-
tuur); dessert (zalige chocolademousse, 
lepelfris yoghurtje); fruit (plukverse 
aardbeien) en drankje (fruitsap, water 
of koffie/thee).

Prijzen:
• Volwassenen: 13 euro per persoon
• Kinderen: 10 euro per persoon
• In groep (vanaf 15 personen):  

12 euro per persoon

Hoe reserveren?
• De picknick kan je nemen tussen  

1 mei en 30 september
• Bestel altijd ten laatste op donderdag 

(voor 17 u.) voor het weekend en de 
week die volgen

• Bestellen kan via www.hoevepicknick.be

Fiets huren?
• Via vzw Mobiel (Kortrijk):  

www.mobiel.be
• In het Pompgebouw van Bossuit: 

www.westvlaamsescheldestreek.be

Komende zomer… nog meer troeven 
voor de fietsers en wandelaars in onze gemeente

fietsgemeente
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Kies ’t mooiste plekje in Zwevegem
Eerder in de pers verscheen een oproep om het mooiste plekje te selecteren.
In een 1ste ronde werden 5 plekjes weerhouden:  
1. Fatimakapel; 2. Kapel Milanendreef, 3. Sint-Pietersbrugje, 4. Transfo, 5. Visvijver Zwevegem-Knokke.
Je kan nog tot 31 juli 2014 op een van die plekjes stemmen. Je kunt je keuze mailen naar: yvan.nys@telenet.be.
Voor verdere info en motivatie van de preselectie: zie www.zwevegem.be

Het jaarverslag over de werking van de diensten in 2013 
en het gevoerde beleid kan je lezen op onze website 
www.zwevegem.be/overzwevegem/beleidsdocumenten. 

Jaarverslag 2013

Huldiging 11.11.11 - medewerkers
De 11.11.11- medewerkers  van de Noord-Zuid adviesraad werden gehuldigd in het Gemeentepunt omwille van het 
behalen van de titel “ Gouden 11”, wat staat voor de beste werking van de provincie.

Gouden 11
De werkgroep 11.11.11 van de Noord-Zuidraad liet er dit 
jaar geen gras over groeien. Onder leiding van Ignace 
Hanssens, trekker van de werkgroep, werden er dit jaar 
verschillende nieuwe activiteiten in het leven geroepen. Zo 
organiseerde de werkgroep een quiz, een soepkaarting en 
een gespreksavond over landbouw en vrijemarkteconomie. 
Deze activiteiten kwamen bovenop de jaarlijkse soephap-
pening met aperitiefconcert en de deur-aan-deur acties.

Als beloning voor deze inspanningen werd de werking 
uitgeroepen tot beste van de Provincie.

Afdeling Burger en Welzijn
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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in de kijker

Bewonersmoment 
herinrichting stationsplein 
Sint-Denijs
donderdag 24 april 2014

www.zwevegem.be12

Huldiging 11 11 11 medewerkers
Titel Gouden Elf of beste werking van 
de provincie

Officieel startmoment buurttuin: 
“Het Tuinspoor”
zondag 27 april 2014

Winnaar Recupel wedstrijd = Vanhuysse Yves uit Moen
Wedstrijd gratis inzameling en recyclage elektro apparaten 
liep van 21 tot 29 maart

Vlottentocht
zaterdag 3 mei 2014

Startevenement e-boeken
maandag 5 mei 2014

Kaarterskampioenschap 
seniorenverenigingen
Winnaar Parochiale  
Kaartersclub Knokke

www.zwevegem.be12
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Ecobouwers Opendeur
Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen

Ben je eigenaar van een passiefhuis, 
lage-energiewoning of heb je een deel 
van je woning energievriendelijk en 
duurzaam verbouwd? Wil je kandidaat-
bouwers een rondleiding geven in jou 
huis om je bouw- en woonervaringen 
met hen te delen? Dan vraagt Bond Beter 
Leefmilieu graag jouw medewerking voor 
deze campagne “Ecobouwers Opendeur”. 
Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks 
initiatief van Bond Beter Leefmilieu.  
Tijdens twee opendeurweekends op  
1 & 2 november en op 8, 9, 10 & 11 
november brengen we kandidaat (ver)
bouwers in contact met ervaren en  
energiebewuste bouwheren.

Inschrijven - meer info op 
www.ecobouwers.be
of jurgen.naets@bblv.be
Tel. 02 282 19 42

Vergroot de Hoop, verklein de kanker

Snoei mee tegen kanker 
Van 15 juni tot 30 augustus kunnen 
we weer samen de strijd aanbinden 
tegen kanker. Tijdens deze Vergroot de 
Hoop-actie kan iedereen gratis zijn jong 
en zuiver snoeisel op het containerpark 
aanbieden. Ja, want in de jonge naalden 
van Taxus baccata zit baccatine, een 
belangrijk wapen tegen kanker. 

Het snoeisel van een taxushaag van 50 
meter lang, levert de nodige grondstof 
voor de behandeling van 1 kankerpa-
tiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden 
mensen chemotherapie nodig. Voor al die 
kankerpatiënten kan ook jouw taxushaag 
de hoop vergroten. Bovendien wordt voor 
elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 
die wordt ingezameld € 40 geschonken 
aan kankerbestrijding.

De voorwaarden voor  
het snoeisel 
Het taxussnoeisel moet voldoen aan 
twee voorwaarden: namelijk jong en 
zuiver. Onder jong verstaan we: een-
jarige scheutjes van max. 20-30 cm hoog 
of van een haag die al ieder jaar werd 
gesnoeid. Zuivere taxus is snoeisel dat 

tijdens het scheren wordt opgevangen op 
een doek en niet vermengd is met grond, 
ander snoeisel of bladeren. 

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



50 jaar  
groenbeleid  

in Zwevegem:  
kroon op het werk

Koninklijke erkenning voor de  
Adviesraad groen en bebloeming 

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van 
de gemeentelijke Adviesraad voor Groen en 
bebloeming werd de eretitel van Koninklijke 
Maatschappij aangevraagd. Recent kreeg de 
adviesraad het positieve bericht vanwege 
het koninklijk paleis. Het gaat hierbij 
niet zozeer om de eretitel als dusdanig, 
dan wel om de algemene waardering en 
erkenning als adviesraad die reeds meer 
dan 50 jaar zich ononderbroken inzet en 
een beleidsondersteunende taak heeft 
omtrent groen, bebloeming en landschap te 
Zwevegem. Dit gebeurde steeds in nauwe 
samenwerking met de gemeentediensten en 
in het bijzonder samen met de gemeentelijke 
Dienst Groen & natuur.

Doelstellingen

De opdracht van de adviesraad was 
steeds advies te verlenen met betrekking 
tot omgevingsarchitectuur, meer in het 
bijzonder het groen- en bebloemingsbeleid 
op openbaar vlak en op privaat domein. 
Daarnaast zet de raad de bevolking aan via 
een jaarlijkse groen- en bebloemingsactie, 
via tentoonstellingen en voordrachten om 
zelf mee te participeren in een groener en 
ecologischer Zwevegem.

www.zwevegem.be14

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

Feestprogramma 50 jaar Adviesraad groen  
en bebloeming 1964-2014

6 juli Open tuinen Zwevegem 
Van ecologische moestuin tot landschappelijke siertuin 
6 private tuinen openen hun deuren – gratis deelname

Zomer Groen- en bebloemingsactie 2014 
Zie inschrijvingsformulier

14 september Kunst boven water 
Kunstenparcours langsheen verborgen groene 
plekjes en verstedelijkte landschappen i.s.m. Open 
Monumentendag en de gemeentelijke Kunstacademie

Najaar Ontvangst van de adviesraad door de 
gouverneur West-Vlaanderen -  
overhandiging van de Koninklijke eretitel

Januari 2015 Prijsuitreiking Groen- en bebloemingsactie 
2014.



50 jaar  
groenbeleid  

in Zwevegem:  
kroon op het werk

50 jaar  
groenbeleid  

in Zwevegem:  
kroon op het werk

50ste Groen en  bebloemingsactie 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
(Via het gemeentelijk e-loket kan je ook het volledige reglement lezen en 
digitaal inschrijven)

GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE GEMEENTE ZWEVEGEM 2014

Ondergetekende,     

 

Straat en nr.      

     

Deelgemeente     

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

p kleine voortuinen (< 150 m²) 

p grote voortuinen (> 150 m²) 

p gevelbebloeming

p kapelbebloeming

p hoevebebloeming

p erfbeplantingen

p heraangelegde voortuin: 

jaar van (her)aanleg:                             

(na 2004 aangelegd)

datum                               Handtekening                                            

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

Afdeling Publieke ruimte 
Dienst Groen & natuur
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be
www.zwevegem.be/producten/ 
groen-en-bebloemingsactie

Afdeling Publieke ruimte - Dienst Groen & natuur
Blokkestraat 29 bus1 | 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be

Open tuinen Zwevegem
Naar aanleiding van 50 jaar Adviesraad voor  
Groen en bebloeming wordt een actie  
‘Open tuinen Zwevegem’ georganiseerd  
op zondag 6 juli 2014 van 10 u. tot 18 u.

Een 6 tal verschillende Zwevegemnaren openen 
hun tuinhek en ontvangen u met plezier.

In deze tuinen kan je genieten en inspiratie 
opdoen. In enkele tuinen is er ook een cafetaria 
ingericht en kan je napraten met tuinliefhebbers.

PROGAMMA

1. Pop-up tuinmarkt: Abeele 76 te Zwevegem
2. Ecologisch siertuin: Oude Bellegemstraat 89 te Zwevegem
3. Zelfpluktuin: Beerbosstraat 1 te Bellegem (grens met Zwevegem)
4. Beeldentuin: Kaveiestraat 19 te Sint-Denijs
5. Hoevetuin: Neerkouter 3 te Otegem
6. Collectietuin: Vichtestraat 35 te Otegem 

Deelname is volledig gratis.
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Drukke tijden in de  
buurttuin “Het Tuinspoor” 

Martin vertelt : 

Het bruist van activiteit, een groene (r)evolutie?
De samentuin aan het Gemeentepunt kleurt in alle tinten 
groen: opmerkelijk wat de natuur doet in enkele weken, even-
wel met de hulp van ‘vrijwillige’ handen. 26 perceeltjes zijn er 
momenteel ingezaaid/ingeplant en 20 gezinnen genieten van 
de mogelijkheid om hier in het centrum van Zwevegem samen 
te tuinieren. Naast de individuele stukjes grond wordt er ook 
collectief getuinierd: tomaten en komkommer in de serre, en 
daarbuiten allerlei groenten en kruiden.
Wekelijks op zaterdagvoormiddag zijn de meeste tuiniers 
samen aan de slag. Ze overleggen wat er te doen valt, wat 
er nog kan geplant of gezaaid worden. Het is een gezellige 
bedoening. Een leuke babbel en samen het zweet wegdrinken 
maakt het aangenaam. Maar ook ’s avonds en tijdens de week 
is er vaak beweging in de buurttuin.

Een samentuin is nooit af. Wekelijks worden er in overleg 
nieuwe ideeën uitgewerkt. Zopas nog werd het gemeen-
schappelijke deel dat dit voorjaar eerst werd ingezaaid met 
bijenbloemen, nu ingedeeld met paadjes, afgezoomd door 
boomstammetjes en voorzien van houtsnippers. Ook de 
verschillende kamers van het insectenhotel worden stilaan 
ingevuld. En tussendoor raakt ook de gemeenschappelijke 
tuinberging afgewerkt.

Er is nog plaats in de buurttuin…
Er is nog ruimte voor nieuwe enthousiaste tuiniers…  
voor mensen die een stukje grond missen om thuis groenten  
of bloemen te kweken, of die graag leren hoe ecologisch  
te werken in de moestuin. Ben je geïnteresseerd, kom dan 
eens langs bij de milieudienst op het Gemeentepunt.

Het Tuinspoor maakt deel uit van het Zwevegemse 
openbaar groen, en is voor iedereen tijdens de dag 
toegankelijk. Je kan er wandelen, genieten van de 
rust en de natuur, je krant lezen op een bankje of 
zelfs picknicken ’s middags. En de poorten staan open 
voor verenigingen die er graag in een groen kader een 
evenement organiseren. Misschien zien we straks ook 
Zwevegemse kunst opduiken in deze groene zone aan 
de rand van het Guldensporenpad?

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



Afdeling Publieke ruimte 
Dienst wegen en infrastructuur
Blokkestraat 29/bus1 | 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 00 | atd@zwevegem.be

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

Gemeente Zwevegem  
vernieuwt haar voetpaden
Het college van burgemeester en schepenen heeft de 
aanbesteding uitgeschreven voor de (her)aanleg van voetpaden 
2014. De werken omvatten in hoofdzaak de aanleg van nieuwe 
voetpaden in verkavelingen en het vernieuwen van bestaande 
voetpaden. Hierna een lijst waar de werken gepland zijn. 
Opgelet, het betreft hier soms om delen van de voetpaden in 
onderstaande straten! De voetpaden worden niet altijd volledig 
vernieuwd.

De gemeente zoekt… 
vrijwilliger natuuracademie 
EEN VRIJWILLIGER om op 10 woensdagnamiddagen een 
groep van max 20 kinderen (3de en 4de leerjaar) te begeleiden 
voor de Natuuracademie. 

Dit is een initiatief van de provincie waarbij de kinderen een 
educatief programma krijgen onder deskundige begeleiding 
van provincie/Natuurpunt. Men zoekt nog ondersteuning door 
minstens 1 vrijwilliger om toezicht te houden op de groep 
en te helpen met de begeleiding. Er is geen voorbereiding of 
voorkennis nodig, enkel enthousiasme en tijd.  

Wat staat er zoal op het menu van activiteiten? Een 
natuurzoektocht, een paddenstoelennamiddag, zoeken naar 
monsters in het water, creatief aan de slag met zelf gezochte 
natuurmaterialen, een wilgenhut maken, fruitboompjes voor de 
eigen tuin leren enten, een leerrijke spelnamiddag rond vogels, 
zwaluwnesten boetseren …

Waar? Zwevegem Knokke

Tijdstip:  
17 september, 24 september, 8 oktober, 5 november, 19 
november 2014 
4 maart, 18 maart, 1 april, 29 april, 27 mei 2015

Indien u zich geroepen voelt, maar niet alle data passen voor u, 
kan er altijd met verschillende mensen afgesproken worden en 
kan een beurtrol worden opgemaakt.

Mocht u geïnteresseerd zijn om te helpen of iemand kennen, 
gelieve contact te nemen met de milieudienst.
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Zones voor (her)aanleg:
1. Arteveldestraat (verkaveling)
2. Bakkershof
3. Helkijnstraat
4. Ierlandlaan (verkaveling)
5. Otegemstraat (beide zijden vanaf Kouterstraat 

tot Blokkestraat)
6. Remi Deprezstraat (verkaveling)
7. Surremontstraat (verkaveling)
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Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis
Inschrijvingen en inlichtingen schooljaar 2014-2015

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

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

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

Naast ons eigen gemeentelijk onderwijs met de scholen in 
Heestert, St. Denijs, Kouter-Knokke-Park-Te Winckele is de vrije 
keuze gegarandeerd door het aanbod van het vrije net in Ote-
gem, Moen, de Centrumschool, de Kappaert en de Kreupel, als-
ook het aanbod van het gemeenschapsonderwijs De Windroos.

Gemeentelijk onderwijs
school vestigingen aanbod contact directie inschrijving vakantie

GS Zwevegem

Knokke
Maria Bernardastraat  27A

Kleuter + Lager 
1-3 056/75 74 51

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

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

Kouter
H. Consciencestraat  28A

Kleuter + Lager 
1-3

056/28 54 50
Park
Kouterstraat  80A Lager 4-6

Te Winckele
Schepen J. Vercruysse–
straat 38

Kleuter

GS Heestert Vierkeerstraat 26
Gauwelstraat 22 Kleuter + Lager 056/64 56 41 Desmet Lieven 

(0478/28 91 73)

Elke werkdag 9.30 u. -11.30 u.
t.e.m. 4 juli
vanaf 20 augustus

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

Elke werkdag 9.30 u. -11.30 u.
t.e.m. 4 juli
vanaf 20 augustus

Infomomenten

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

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

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

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

Vrije  
Centrumschool 
Zwevegem

Toyeplein 8
Deerlijkstraat 36 Kleuter + Lager

056/75 53 76
056/75 52 81

Opsomer Bart
Van den Bossche 
Jan

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

VBS Kappaert-
Kreupel  
Zwevegem

Sint-Jozefsstraat  11
Bellegemstraat 52 B Kleuter + Lager 

1-2

056/75 58 34 
056/75 50 55 

Roels Frank
(0474/20 96 24)

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

VBS Otegem Zwevegemstraat 5
Zwevegemstraat 8 Kleuter + Lager 056/77 82 80

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

VBS Moen Moenplaats 10
Moense Beekstraat 17 Kleuter + Lager 056/64 44 83

056/64 49 75 
Desplenter Hilde
(0472/71 58 37)

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

Infomomenten

Vrije Centrumschool Kennismakingsavond Donderdag 28 augustus tussen 18 u. en 20 u.

VBS Kappaert-Kreupel Opendeur (beide vestigingen) Zaterdag 30 augustus van 10 u. tot 12 u.

VBS Otegem Kleuteronthaal en instapavond 
1ste leerjaar

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

VBS Moen Peuteronthaal en leerlingen 1ste 
leerjaar

Zaterdag 30 augustus van 10 u. tot 12 u.
* Peuters: Moense Beekstraat
* Leerlingen 1ste leerjaar.: Moenplaats

Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

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

0478/49 00 34

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

Infomoment

BS De Windroos Kennismakingsmoment – opendeur Zaterdag 30 augustus 2014 tussen 10 u. en 12 u.



Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact Inschrijving vakantie

GS De Klim-op Toyeplein 9 Type 1 Lager
Type 3 Kleuter+Lager 056/75 88 56 Elk werkdag 9.30 u. - 11.30 u. t.e.m.  

4 juli en vanaf 18 augustus

Directie Dooms Frank (0477/98 02 47)

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

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

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

Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact Inschrijving vakantie

Sint-Niklaas  
Gemeente Zwevegem

Campus Oost
Stedestraat 39

1°/2° graad

ASO
Economie
Latijn
Wetenschappen

TSO
Industriële wetenschappen
Sociale en technische  
wetenschappen
Mechanische Technieken

BSO
Basismechanica
Hout
Verzorging-Voeding

056/73 00 60

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

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

Campus West
Sint-Niklaasstraat 22

Directie Vanneste Darline - Thomas Evelien - Labbe Tim

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

Kunstacademie 
Zwevegem

HOOFDZETEL: 
Transfostraat 13

Afdeling Beeldende 
Kunst: OC De Brug, 
Otegemstraat 238

Afdeling Muziek:  
Stedestraat 39 
OC De Brug,  
Otegemstraat 238

Afdeling Woord: 
Transfostraat 13 & 
Stedestraat 39

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

Beeldende kunst, 
Muziek en Woord, 
vanaf 1ste leerjaar

056 71 69 76 
info@kazwevegem.be

Secretariaat en directeur: 
Transfostraat 13

Openingsuren secretariaat 
t.e.m. 28 juni 2014:

Iedere werkdag van 13 u. 
tot 18.30 u., zaterdag van 
9 u. tot 12 u.

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

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

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

Directie De Clercq Heidi

Volwassenen onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen aanbod contact Inschrijving vakantie

Centrum voor  
Volwassenenonderwijs 
Zwevegem

CVO 3 Hofsteden
H. Consciencestraat 
1A

Fotografie, Informatica, 
Webontwikkelaar,  
Grafisch ontwerp, Koken, 
Bloemschikken,  
Kleurenconsulent,  
Schoonheidsverzorging, 
Mode, Frans, Italiaans, 
Spaans

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

www.cvo3hofsteden.org

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

Infomoment

donderdag 28 augustus 2014

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

Onderwijs
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 23
onderwijs@zwevegem.be
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De heemkundige kring Amantine was de laatste jaren 
bijzonder bedrijvig als uitgeverij.  Niet zonder succes, zoals 
de fraaie publicatie ‘In Etappengebied – 14-18 in Zwevegem’ 
onlangs nog bewezen heeft.

Recent is een website opgestart waar onder meer gratis 
toegang wordt verleend tot de andere publicaties, zodat een 
enorme bron aan informatie over Zwevegem toegankelijk 
wordt gemaakt.  Neem maar eens een kijkje op www.
amantine.be

Het is maar een nieuw begin, want er is nog heel veel werk  
te verrichten.  Daarom doen we langs deze weg een oproep 
aan alle personen die een handje willen toesteken bij 
Amantine door bijvoorbeeld dia’s of foto’s te verzamelen,  
in te scannen en te beschrijven, het archief verder uit te 
bouwen, gespreksavonden te organiseren enzovoort.   
U kunt contact opnemen met voorzitter Luc Vanassche,  
tel. 0479/445452 - e-mail: luc.vanassche2@telenet.be.  
Ze zijn van harte welkom!  

Een verkenningsronde met de nieuwe gezichten is voorzien 
nog voor 15 juli  met de bedoeling na het verlof alles op te 
starten.

Amantine: helpende handen gezocht

Met de kinderopvang van Zwevegem zijn we op zoek 
naar enthousiaste begeleid(st)ers die willen instaan voor 
de begeleiding op de verschillende opvanglocaties! De 
gemeente Zwevegem organiseert kinderopvang ‘s morgens 
voor schooltijd, op de middag, ‘s avonds na schooltijd, op 
woensdagnamiddag en tijdens de korte vakanties.  Heb je 
interesse om volgend schooljaar aan de slag te gaan als 
begeleidster in de kinderopvang?

Aarzel niet en solliciteer. Tegen uiterlijk 11 juli 2014 
verwachten wij je kandidatuur met CV: Jeugddienst Zwe-
vegem, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem jeugd@
zwevegem.be

Begeleid(st)er kinder opvang: iets voor jou?

Vrije Tijd/Jeugd 
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67, jeugd@zwevegem.be
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Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be

Cultuurbeleven in Zwevegem…
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Cultureel abonnement
VOORDEEL CULTUREEL ABONNEMENT
• genieten van 4 hoogstaande optredens voor de prijs  

van 49 euro in het gemeentelijk Theatercentrum,  
Otegemstraat 18A te Zwevegem telkens  
om 20 u.

• vaste zitplaatsen
• voorrang bij reservatie

EXTRA KORTING

• 1,50 euro korting voor het bijwonen van 
een toneelvoorstelling naar keuze van het 
Zwevegems Teater

 data: www.zwevegemsteater.be

• 1,50 euro korting voor het bijwonen van een 
toneelvoorstelling naar keuze van Deugd & 
Vreugd Heestert

 data: www.deugdenvreugdheestert.be

• 1,50 euro korting voor het bijwonen van een 
toneelvoorstelling naar keuze van Klakkeboem

 data: www.klakkeboem.be

• 1,50 euro korting voor het bijwonen van het 
Lenteconcert van Koninklijke Muziekvereniging  
“De Ware Vrienden Zwevegem”

 datum: zaterdag 14 maart 2015

• 1,50 euro korting voor het Lenteconcert van 
Koninkelijke Fanfare “Sint-Cecilia” Heestert

 datum: www.fanfareheestert.be

• 1,50 euro korting voor het Winterconcert van 
Koninklijke Harmonie “De Verenigde Vrienden” 
Sint-Denijs

 datum: www.de-verenigde-vrienden.be

Zaterdag  
18 oktober 2014
The percussion unit “Display”
The Percussion Unit is de nieuwe slagwerksensatie! Het 
jeugdige vijftal combineert slagwerk en elektronica in hun 
eerste show “Display”.

The Percussion Unit brengt met hun interactieve show 
een hippe explosie van akoestisch en elektronisch 
slagwerk. Invloeden vanuit de elektronische muziek 
gecombineerd met slagwerk in volle intensiteit 
maken van deze show een wervelend en muzikaal 
percussiespektakel.

Een reuze ‘Display’ geeft aan hoe u het spel moet spelen. 
Daarnaast verwijst de titel ook naar de muzikale term 
‘beat displacing’, waarbij men letterlijk ‘de tel verplaatst’. 
Op die manier zet The Percussion Unit het publiek ook 
wel eens muzikaal op het verkeerde been.

Benieuwd tot welke fase u geraakt? Press the button!

THE PERCUSSION UNIT situeert zich muzikaal 
tussen Slagerij Van Kampen en het Safri Duo, goed 
percussiegezelschap dus.

Bezetting: Steven Ribus, Kristiaan Mesens,  
Christophe Peeters, Sara Schroyen en Jason  
Stalmans.

Wees er vlug bij  
en reserveer je cultureel  

abonnement of schrijf  
je in voor één van  
onze cursussen.
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Zaterdag  
6 december 2014
Kooyman en Stampen  
& dagen “Yihaaa!”

In de woelige seventies stonden Kooy-
man, net als Stampen en Dagen, in de 
frontlijn van de Folk Revival. Steeds 
aan de ‘leutige’ kant van de barricades! 
Hun soms wat ruwe humor wordt nog 
steeds gedragen door instrumentale 
virtuositeit. Niets digitaal (‘zijde zot?’), 
wel 5-string-banjo, concertina, auto-
harp en mond-harmonica, mandoline 
en viool. En bovenal hun volkse, maar 
verraderlijk snedige song- en bindtek-
sten. Ontelbare elpees en 45-toeren 
singles vonden gretig de weg naar 
publiek en radio. Het Bed van ons 
Moemoe. Den Tandem. Kongee. Marie 
Claire (Fred Astaire). Den Boemeltrein. 

Sneeuwwitje…
Hun optredens zijn altijd bakens van 
muzikaal plezier, ambachtelijk vakman-
schap en pittige humor.
Vandaag… verenigen zij zich in een 
gezamenlijke tournee, YIHAAA!

Vrees niets - verwacht je aan van alles. 
Hun kop mag dan al wat grijzer zijn, 
hun songs bleven intact en hun act 
kleurt levendiger dan ooit. Kortom:  
the old folks strike back, maar dan in 
’t Vlaams.

Zaterdag  
15 februari 2014
DE BOM! Vlaams  
eerbetoon aan Neder-
pop-helden Doe Maar
De lont aan De boM! wordt in  
Nederland door Henny Vrienten zelf 
ontstoken.
Op zijn vraag neemt Tom Van Damme, 
frontman van De boM! in 2007 deel 
aan de auditie voor ‘Doe Maar, de 
popmusical’. En met succes: meer dan 
200 uitverkochte voorstellingen.  
Blijvende interesse in Doe Maar resul-
teert enige tijd later in De boM!
Een bombardement van Doe Maar hits 
gespeeld met vuur en passie: Doris 
Day, Smoorverliefd, Belle Hélène, 32 

jaar, Pa, 1 nacht alleen, Is dit alles,...
De boM! wroet in deze voorstelling 
niet alleen in het collectief muzikaal 
geheugen maar zorgt eveneens voor 
een aantal fijne verrassingen!

Bezetting: Tom Van Damme: zang, 
gitaar; Thadeus Jolie: trompet, 
trombone, melodica, synths, zang; 
Roman Codden: sologitaar, zang; Wim 
Verbeke: toetsen, synths en eighties 
special effects; Francis Jolie: bas en 
Brecht Adriaenssens: drums, zang.

Zaterdag 21 maart 2015 
PASCALE PLATEL “Schoolgaande jeugd”

Als ik denk aan mijn “schoolgaande 
jeugd” volgt er een lawine aan ver-
halen, van pijnlijk tot grappig, heel 
vaak allebei tegelijk. En muziek, veel 
muziek. Wat was de soundtrack van uw 
schoolgaande jeugd? Samen nemen 
we een frisse duik in die ‘tumultueuze 
tijden’.
Pascale Platel blikt terug en vat in 
woorden wat toen nog onbevattelijk 
was, met een stevige scheut humor en 
een goedgeslepen pen.

Een in muziek gepokte en gemazelde 
live band met doorwinterde muzikan-
ten. Schooldagen zullen weer even 
herleven, in een bevrijdende avond. 
Haarvlechten en schooluniformen toe-
gestaan. Haaa, daar klinkt de bel!

Bezetting: Pascale Platel: spel; Wigbert 
Van Lierde: gitaar en zang; Senne 
Guns: keyboards en zang; Axl Pele-
man: bas en Ron Reuman: drums.

©
 Sibilla Vanderlinden

©
 Koen Bauters
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Grafische  
druktechnieken
Uittesten van alle mogelijkheden van 
de grafische druktechnieken zoals 
hout- en linoleumsnede, monotype, 
droge naald op koper en pvc-film, 
niet-toxische etstechnieken op koper.
Op maandag van 19 u. tot 22.30 u. 
Start: maandag 8 september 2014 - 
30 lessen

Monumentale kunst - 
beeldhouwkunst
Boetseren in klei, mouleren, afgieten, 
werken naar levend model, werken 
met alternatieve materialen zoals 
gips, polyester, beton…, kappen in 
steen, hout en andere materialen,...
Op dinsdag van 19 u. tot 22.30 u. en/
of woensdag van 13.30 u. tot 17 u.
Start: dinsdag 9 september en/of 
woensdag 10 september 2014 - 30 
lessen

Aquarelschilderen
Zowel voor beginners als 
gevorderden: schilderen van 
stillevens, landschappen…., diverse 
mogelijkheden van waterverf leren 
ontdekken.
Op dinsdag van 13.30 u. tot 16 u. en/
of van 19 u. tot 21.30 u.
Start: dinsdag 9 september 2014 - 
24 lessen

Keramiek
Vormgeving met klei door opbouw- 
en mouleertechnieken, kleur met 
glazuren en decoratietechnieken, 
pottendraaien.
Op maandag en/of dinsdag van 13.30 
u. tot 17 u. 
Start: maandag 8 september en/of 
dinsdag 9 september 2014 - 30 lessen

Tekenkunst
Aanleren van diverse schets- en 
tekentechnieken, werken naar de 
natuur waaronder levend model, 
creatieve opdrachten naar document 
en fantasie.
(Voor deze cursus kan enkel 
ingeschreven worden mits 
voorlegging van een attest van 
zesde jaar middelbare graad erkend 
kunstonderwijs).
Op donderdag van 19 u. tot 22.30 u.
Start: donderdag 11 september 2014 
- 30 lessen

Schilderkunst
Acryl- en olieverftechnieken.
Op maandag van 19 u. tot 22.30 u.
Start: maandag 8 september 2014 - 
30 lessen

Basistekenen, schilderen 
en ruimtelijke technieken
Grondige basiscursus tekenen en 
schilderen naar waarneming en 

document; aanleren van diverse 
teken-, schilder-, collage- en grafische 
druktechnieken; ruimtelijk werk met 
klei, gips, hout, textiel en alternatieve 
materialen; stimuleren van creativiteit 
in eigen werk en door kunstinitiatie.
Deze cursus wordt georganiseerd 
door de Kunstacademie Zwevegem  
(= erkend kunstonderwijs waar ook 
moet ingeschreven worden).
Op dinsdag van 18.30 u. tot 22 u. of 
woensdag van 17 u. tot 20.30 u. of 
vrijdag van 17.20 u. tot 20.50 u. of 
zaterdag van 9 u. tot 12.30 u.
Start: dinsdag 2 september, 
woensdag 3 september of vrijdag  
5 september of zaterdag 6 september 
2014 - 35 lessen

Tarieven
• 162 euro + 8 euro ateliertoeslag: 

aquarel (24 lessen)
• 202 euro + 8 euro ateliertoeslag: 

grafiek, monumentale, keramiek, 
tekenkunst, schilderkunst  
(30 lessen)

• 122 euro: gunsttarief  
(= volgen van 2de, 3de, … cursus)

• 222 euro: gunsttarief voor  
2 lesbeurten van dezelfde cursus

De cursussen beeldende kunst vinden 
plaats in OC De Brug, Otegemstraat 
238 te Zwevegem.

Cursussen Beeldende kunsten



Spaanse lessen
Vanaf september worden opnieuw Spaanse 
lessen georganiseerd in OC De Brug, 
Otegemstraat 238 te Zwevegem.

Kostprijs: 140 euro voor 25 lessen.

1ste jaar: start op maandag 22 september 
van 19.30 u. tot 21.30 u.

2de jaar: start op dinsdag 23 september  
van 19.30 u. tot 21.30 u.

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

Kantklossen
De verschillende soorten kant worden je hier aangeleerd van klassiek 
tot modern. Deze edele handwerkkunst geraakt stilaan haar oubollig 
karakter kwijt en krijgt een hedendaagse moderne uitstraling.

Schrijf je in om deze techniek te leren in 8 lessen op maandagavond 
(19 u. tot 21.30 u. – start 22 september) of donderdagnamiddag  
(14 u. tot 16.30 u. – start 25 september).

Kostprijs: 50 euro.

De lessen vinden plaats in de vergaderzaal van het gemeentelijk 
Theatercentrum, Otegemstraat 18a te Zwevegem.

Voor de cursussen beeldende kunst, Spaans en kantklossen kan 
bij voorkeur online ingeschreven worden op www.zwevegem.be/
formulieren/cursussen-gemeenschapscentrum

Zwembadinfo! 
Lessenreeksen
In september gaan opnieuw tal van lessenreeksen van start! 
Sportpunt Zwevegem biedt een waaier aan activiteiten aan. Lessen
reeksen aquajogging, aquaspinning, pre en postnataal zwemmen,
zwemlessen voor kinderen en volwassenen, maar ook vervolmaking.  
Voor meer info over het sportaanbod in het zwembad kan u contact  
opnemen met de sportdienst of surfen naar www.zwevegem.be/sport

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

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

In het zwembad!
Kom samen met het SEA MONSTER spetteren in het zwembad 
tijdens de zomervakantie van 2014!
Het “SEA MONSTER” gaat te water op: 

Dinsdag 1, woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 juli 2014
Dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 juli 2014 
Dinsdag 15, woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 juli 2014
Dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 augustus 2014
Dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 augustus 2014

Telkens van 14 u. tot 16.30 u. Op alle andere weekdagen is er 
uiteraard voldoende spelmateriaal aanwezig op deze uren om er 
een onvergetelijke namiddag van te maken.

Sea Monster 
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Sportelen 
sportieve actie voor de 50+ers
Beweeg zoals je bent, sporten op eigen niveau, eigen tempo,  
eigen ritme, wandelen, fietsen, ,…

Vraag je gratis brochure ‘vrijetijdsaanbod voor 50+ers’ aan. 
Deze folder biedt een overzicht van de vrijetijdsmogelijkheden 
zowel voor sport, cultuur en welzijn.

Wens je meer informatie over de geplande sport initiatieven 
voor senioren, neem contact op met de sportdienst.

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

Wens je ook je sport  
te ontdekken? 
Week van de sportclubs 13 t.e.m. 21 september

Tijdens de “Week van de Sportclubs” van 13 tot 21 
september, staan heel wat sportverenigingen paraat voor 
wie eens gratis wilt proeven van hun sportdiscipline. 
Wens je op een volledig vrijblijvende manier kennis te 
maken met een sport naar uw keuze kom dan naar de 
trainingen van de organiserende clubs in deze week.
Een overzicht van het aanbod vindt u vanaf halfweg 
augustus op de website: www.zwevegem.be/sport of 
de overzichtsfolder te verkrijgen bij de sportdienst.
Naast de vermelde clubs zijn er tevens een groot aantal 
andere verenigingen waarbij je terecht kan voor meer 
uitleg of voor een proefles.

Wist je dat  lidmaatschap bij  
een sportclub een grote garantie  
heeft op blijvende sportbeoefening 
en dit omwille van de deskundige 
begeleiding en het sociale  
gebeuren binnen de vereniging ?  

Wist je dat verschillende 
mutualiteiten een deel van de 
lidmaatschapsbijdragen terug  
te betalen?
De vrolijke kinderstraat springt  
13 en 14 september 2014
Tijdens de week van de sportclubs en tijdens kermis  
Zwevegem is op zaterdag 13 en zondag 14 september 
‘de vrolijke kinderstraat springt’ gepland. 
Op een verkeersvrij stuk in de Otegemstraat kunnen  
kinderen in de namiddag naar hartelust spelen. 
Info: Unizo Zwevegem

Dienst Sport
Bekaertstraat 4, 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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Joepieeee! Het is bijna weer vakantie – tijd. De diensten jeugd en sport heeft weer tal van leuke activiteiten voor 
jullie klaarstaan!  We zetten alles nog eens op een rijtje… 

Goe gespeeld in de zomervakantie!

                                                 Voor wie? Wanneer? Waar?

Speelpleinwerking °2002 - °2008 30/06 t.e.m. 18/07/2014

11/08 t.e.m. 29/08/2014

Lokalen Chiromeisjes Nele

Hinnestraat 19 Z

NIEUW! Kleuterwerking  

Petoeter

°2009 - °2011 30/06 t.e.m. 18/07/2014

11/08 t.e.m. 29/08/2014

Kleuterschool Te Winckele

Sch. J. Vercruyssestraat 39 A

Grabbelpas °2001 - °2010 30/09 t.e.m. 25/07/2014

18/08 t.e.m. 29/08/2014

JC De Brug

Otegemstraat 236

Themakampen °1999 - °2010 30/06 t.e.m. 4/07/2014

7/07 t.e.m. 11/07/2014

18/08 t.e.m. 22/08/2014

St-Paulus, fuifzaal Transfo &  

Kunstacademie

Tienerwerking  

“We Are Young”

°1998 - °2002 1/07, 8/07, 11/07, 14/07, 16 & 17/07, 

18/08, 22/08 & 27/08/2014

Varieert naargelang de activiteit

Sportkampen °2000 - °2010 7/07 t.e.m. 11/07/2014

14/07 t.e.m. 18/07/2014

25/08 t.e.m. 29/08/2014

Sportpunt

Bekaertstraat 4

Inschrijven?
• Alle info over deze activiteiten kan je terug vinden in onze 

zomerbrochure. Deze werd eind mei uitgedeeld in alle 
Zwevegemse scholen en kan je online terug vinden op  
http://www.zwevegem.be/nieuws/zomervakantie-2014

• Voor de speelpleinwerking en kleuterwerking Petoeter 
hoef je niet vooraf in te schrijven.  We vragen wel om de 
uren van brengen en afhalen te respecteren, enkel zo kunnen 
we een vlot verloop van de werking garanderen.

 OPGELET! VRIJDAG! Op vrijdag staat er een uitstap of grote 
activiteit op het programma en moet je wel vooraf een 
plaatsje reserveren.

• Ben je in het bezit van een Grabbelpas 2014?! Dit is 
noodzakelijk om deel te nemen aan de speelpleinwerking, 
kleuterwerking Petoeter, grabbelpas en themakampen.  
Een pasje kost 3 euro en is te koop op de dienst vrije tijd,  
in de bib en op de B�bus. Ter plaatse kunnen GEEN  
pasjes aangekocht worden!

• Je kan nog steeds online/ter plaatse inschrijven. 
Een volledige handleiding kan je terug vinden op  
http://www.zwevegem.be/inschrijvingen-grabbelpas.

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

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



Sinds vorig jaar is er opnieuw een aanbod voor tieners in de vakanties.  Ook deze zomer staan opnieuw enkele leuke 
activiteiten op het programma.  We trekken hiervoor ook over de gemeentegrenzen en ontmoeten zo ook nieuwe 
vrienden en vriendinnen uit Deerlijk, Waregem, Kortrijk, Harelbeke en Avelgem.

Activiteiten voor coole gasten en toffe trienen tussen 12 en 15 jaar

Vrije tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67, jeugd@zwevegem.be
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We Are Young gaat buiten de zone!

Datum                                   Uur Wat Waar Prijs

1/07/2014 7 u. – 19 u. Daguitstap: 
De Efteling

Vertrek: 
Zwembad Zwevegem

€ 30

8/07/2014 9.30 u. – 15.30 u. Workshopdag Tweevandevier 
@ Avelgem

Vertek: 
JC De Brug | Otegemstraat 236

€ 17

11/07/2014 8.30 u. – 17.30 u. Daguitstap: 
Watersport & snookergolf aan zee

Vertrek: 
Speepleinwerking | Hinnestraat

€ 25

14/07/2014 13.30 u. – 17.15 u. Initiatie golf 
@ Waregem

Vertek: 
JC De Brug | Otegemstraat 236

€ 12,50

16 & 17/07/2014 9.30 u. – 16.30 u. Workshop electromuziek KA Zwevegem | Otegemstraat 238 € 15

18/08/2014 13.30 u. – 17.30 u. Paintball 
@ Harelbeke

Vertek: 
JC De Brug | Otegemstraat 236

€ 18,50

18 – 22/08/2014 9.30 u. – 16.30 u. Avonturenkamp i.s.m. Oenanthe Transfo Zwevegem € 145

22/08/2014 8.30 u. – 18 u. Daguitstap:
Walibi

Vertrek: 
Speelpleinwerking | Hinnestraat

€ 25

27/08/2014 9.30 u. – 16.30 u. Workshop acteren KA Zwevegem | Otegemstraat 236 € 7,5

Inschrijven?
https://webshopzwevegem.recreatex.be



Wat koop je best: een e-reader of een tablet?
Er is geen juist antwoord op de vraag of je beter een e-reader 
of een tablet koopt. Het zijn verschillende toestellen met hun 
eigen kenmerken. Om te helpen bij je keuze, zetten we in dit 
artikel de voornaamste eigenschappen en verschillen op een rij.

Kenmerken van een tablet
Een tablet kan je het best vergelijken met een draagbare 
computer, met als verschil dat de bediening niet gebeurt met 
een toetsenbord en muis maar via een aanraakscherm. Met 
een tablet kan je ongeveer alles doen wat met een computer 
ook kan:
• opzoeken op internet, 
• e-mailen,
• telefoneren via skype,
• films of televisieprogramma’s bekijken,
• spelletjes spelen,
• internetbankieren,
• schrijven,
• digitale boeken lezen,
• tijdschriften of kranten lezen,
• … 

Om dit alles mogelijk te maken, moet je applicaties of apps 
installeren op je tablet. Die apps vervullen telkens één functie 
en kan je gratis of tegen betaling downloaden in een online 
app-winkel. De functionaliteiten van het toestel breiden dus uit 
naarmate er meer en nieuwe apps beschikbaar zijn. 

Met een tablet ligt het internet op je salontafel. Je moet dan 
thuis wel over draadloos internet beschikken. Om onderweg 
online te zijn, heb je al in heel wat openbare gebouwen 
draadloos internet of wifi, zoals ook bij ons in de bib. Er 
bestaan ook 4G-tablets, waarmee je altijd en overal op het 
internet kunt. Ook in de auto, op de trein en andere plaatsen 
waar je geen wifi tot je beschikking hebt. Het enige wat je 
naast de 4G-tablet dan nog nodig hebt, is een abonnement op 
mobiel internet.

Kenmerken van een e-reader
E-readers zijn speciaal gemaakt om te lezen. Via draadloos 
internet kan je in online boekhandels e-boeken downloaden. 
Een e-reader bevat gekoppelde woordenboeken of 
encyclopedieën waarin je tijdens het lezen opzoekingen 
kan doen. Maar het internet doorbladeren en volwaardig 
surfen is niet mogelijk met een e-reader. Dat komt omdat de 
schermtechnologie anders is dan bij tablets of computers.

De meeste e-readers tonen tekst op elektronisch papier: 
daarbij wordt tekst getoond zonder elektrische stroom. Het 
scherm geeft geen licht af, waardoor je ook buiten in de zon 
kan lezen. Deze technologie verbruikt enkel energie als je 
een nieuwe pagina opvraagt. Daardoor hebben de meeste 
e-readers een zeer lange batterijduur. Het nadeel is dat deze 
schermtechnologie alleen nog maar zwart-wit teksten of 
beelden kan doorgeven. Ideaal voor romans, maar niet geschikt 
voor boeken waarbij kleur een belangrijke functie heeft.

Lezen op een e-reader of een tablet
E-boeken lezen en beheren op een e-reader is een eenvoudige 
zaak. Alle gekochte e-boeken staan samen op één plek, 
in welke online boekhandel je ze ook gekocht hebt. Het 
leescomfort is groot. Je hoeft de batterij maar hoogst zelden 
op te laden, het toestel is licht en je kan zowat overal lezen, 

Het nieuwe lezen:  
lezen op een e-reader of een tablet

Altijd een boek 
op zak met de 
e-boeken-app

 e-boeken.bibliotheek.be/app  

Download de app 
gratis en lees op je 
tablet of smartphone.

Bibnet_afficheA2_Parijs.indd   1 25/03/14   11:43

Voor het nieuwe lezen heb je meer nodig 
dan een goed paar ogen en mogelijk een 
leesbril. Wil je je aan digitaal lezen wagen, 
dan moet je eerst beslissen of je dat via een 
e-reader of via een tablet gaat doen.
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ook in fel zonlicht.  Een nadeel van e-readers is dat je er 
geen e-boeken mee kan lenen in de bib.

Lezen op een tablet is een stuk ingewikkelder. Met een tablet 
kan je e-boeken kopen in verschillende online boekenshops. 
Elke winkel heeft zijn eigen app (een e-readerapp). 
Sommige boeken kan je los van een digitale boekhandel als 
afzonderlijke app kopen. Daardoor is het op een tablet niet 
mogelijk om al je gekochte e-boeken met één app te beheren, 
tenzij je al je e-boeken in dezelfde winkel koopt.

Een ander aspect waarmee je op een tablet rekening moet 
houden, is het formaat waarin Nederlandstalige e-boeken 
geleverd worden. Dat is tegenwoordig meestal e-Pub. Om 
deze e-boeken te kunnen lezen, moet je een Adobe-id 
aanmaken dat het e-boek beveiligt tegen verdere verspreiding. 
Je geeft een graag gelezen e-boek dus niet zomaar door aan 
je vriendin…

Lezen op een tablet is minder comfortabel dan op een 
e-reader. Het toestel is zwaarder. Het scherm geeft licht af, de 
batterij moet sneller opgeladen worden, lezen in fel zonlicht 
lukt niet zo goed. Het voordeel is dat je tussen het lezen door 
snel iets kunt opzoeken op internet. Op een tablet kan je 
e-boeken lenen in de bib, op voorwaarde dat het een 
iPad of een android tablet is.

Hoe kom je aan Nederlandstalige e-boeken?
Er zijn drie manieren om aan Nederlandstalige e-boeken te 
komen:
• je kan ze gratis downloaden
• je kan ze kopen in online boekhandels
• je kan ze lenen via de e-boekenapp van de bib

Gratis downloaden
Boeken waarop geen auteursrecht meer rust, zijn gratis te 
downloaden, onder andere op de website van de Digitale 
Bibliotheek der Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) en op 
de website van het Gutenberg-project (www.gutenberg.org, in 
verschillende talen).

Kijk ook eens op je tablet of e-reader, in de reeds 
geïnstalleerde boekenapps. Normaal gezien zul je daar ook 
een aantal gratis titels vinden om te lezen.

Kopen in online boekhandels
Er zijn een groot aantal online boekhandels waar je 
Nederlandstalige e-boeken kunt kopen: cosmox.be, beslist.
be, standaardboekhandel.be, bol.com, proxis.be, bruna.nl, 
e-book.nl, enz… Soms vind je een boek niet in de ene winkel 
en wel in de andere winkel, dus het loont zeker de moeite 
om op meer dan één plaats te gaan zoeken. Want al is het 
aanbod veel verbeterd, toch zijn nog niet alle Nederlandstalige 
boeken (originele titels en vertalingen) als e-boek te krijgen. 

Wij testten het uit met de boeken top-10 (fictie) van mei 2014 
en vonden 8 van de 10 titels terug als e-boek. De twee titels 
die we niet vonden, waren vertaalde werken.

Ook wat de prijs betreft, loont het de moeite om de winkels 
te vergelijken. Zo wordt vaak met tijdelijke kortingen gewerkt. 
Want wie dacht dat een e-boek toch veel goedkoper zou zijn 
dan een gedrukt boek, kan zeker op de Nederlandstalige 
markt weleens bedrogen uitkomen.

Lenen in de bib
Sinds begin mei lenen we in de bib e-boeken uit.  
Dat gaat als volgt:
• je downloadt op je android tablet of op je iPad de gratis 

e-boekenapp van de bib
• je koopt in de bib een e-boekenkaart waarmee je 3 

e-boeken kan lezen voor 5 euro
• je logt in en geeft de code van je e-boekenkaart in,  

je hebt nu een leentegoed van 3 e-boeken
• maak een keuze uit 400 e-boeken, download je eerste boek 

en begin te lezen
• alle boeken in de e-boekenapp zijn Nederlandstalig,  

voor volwassenen, zowel fictie als non-fictie
• per boek heb je 4 weken leentermijn
• je hoeft niet alle 3 de boeken in één keer te lenen
• om een boek te downloaden moet je online zijn, lezen  

kan offline

Heb je nog vragen over digitaal lezen of e-boeken lenen? 
Aarzel niet en stel ze dan gerust!

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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Alle boeken in 
de e-boekenapp 
van de bib zijn 

Nederlandstalig,  
voor volwassenen, 

zowel fictie als  
non-fictie

Wil je graag een 
hele valies aan 

e-boeken meenemen 
op reis, dan kan je 

gerust meer dan één 
e-boekenkaart per 

keer kopen!
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Neem eens  
een dwarsligger  
mee op reis

Ontdek de nieuwe collectie  
dwarsliggers in jouw bib!
Heb je in de vakantie eindelijk eens de tijd om al die boeken 
te lezen waar je tijdens het jaar maar niet toe komt? Of 
ben jij een veellezer die wekelijks een boek verslindt? Of 
misschien hoop je eindelijk eens dat fantastische boek te 
pakken te krijgen, om mee te nemen op reis?
Wie tijdens de vakantie graag leest, maar niet wil sleuren 
met kilo’s boeken kan vanaf deze zomer in de bib van 
Zwevegem een e-boek, of … een dwarsligger lenen. 

Dwarsliggers zijn kleine boekjes van amper twaalf op acht 
centimeter, die je horizontaal of dwars leest. Dwarsliggers 
hebben dezelfde inhoud en tekst als het klassiek uitgegeven 
boek, maar door het dunne papier en het kleine formaat, 
weegt het wel 10 keer minder. Ideaal om mee nemen op reis, 
in je rugzak, handtas of binnenzak. Een dwarsligger kan je 
altijd en overal lezen, thuis, in bed, in bus, trein of vliegtuig, 
en natuurlijk op vakantie! 
We starten met een collectie van een 80-tal fictieboeken, 
met de beste thrillers, romantische verhalen, bestsellers en 
prijsbeesten!
De dwarsliggers vind je allemaal samen op één rek in de bib: 
wachtend op jou om te worden gelezen!

Zoek een schat van Vlieg  
en ontdek je droomplek! 
Ben je jonger dan 12 en ben je een straffe 
speurneus? Kom dan naar de bib en bibus van 28 
juni tot 31 augustus en ga op schattenjacht!

Straffe speurneuzen opgelet!
Vlieg verstopt deze zomer in heel Vlaanderen meer dan 200 
schatkisten. Ook in Zwevegem is er in de bib  en op de bibus 
een schat verborgen. Doe de opdrachten en ontdek waar de 
schat verborgen zit. In de schatkist zit voor iedere deelnemer 
een bouwplan met een unieke code. Met dit bouwplan kan je een 
miniversie van jouw droomplekje ontwerpen. Geef je droomplek 
af in de bib, zodat alle bezoekers met jou kunnen meedromen.

Ga ook naar UiTmetVlieg.be/schattenjacht en doe mee aan de 
wedstrijd door een foto van je droomplek op te sturen. Wie weet 
bouwt een echte architect jouw droomplek in een versie zo groot 
dat je er zelf in past! 

Of win met jouw unieke code een familieweekend!

Bibliotheek
Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00, bibliotheek@zwevegem.be
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E-boeken voor kleuters en eerste 
lezertjes: nu ook in onze bib
Digitaal lezen, ben jij er al mee begonnen? Wist je 
dat het sinds mei mogelijk is om e-boeken te lenen in 
de bib? En lijkt het je ook wel iets voor je kinderen? 
Dan is er goed nieuws voor je, vanaf juni zijn er in de 
bib ook e-boeken voor de kleinste kinderen. Maar bij 
hen noemen we ze fundels: fundels prentenboeken en 
fundels AVI-boeken. 

Wat zijn fundels?
Een fundel is een e-boek voor kinderen. Een fundel bevat naast het 
e-boek een animatiefilmpje, spelletjes en oefeningen. Misschien 
kende je de fundels al van de oranje rugzakjes? Of als prentenboek 
met een tag in? Dat is immers de fysieke variant van de fundels. Het 
rugzakje bevat een reader, die moet je aansluiten op het internet. 
Op de reader leg je het fundelboek en dan is de digitale inhoud van 
de fundel beschikbaar, het e-boek, het filmpje, de spelletjes, enz.

Vanaf nu zijn die fundels helemáál digitaal geworden én gratis. 
Samen met je kleuter van een fundel prentenboek genieten kan als 
je:
• over een tablet beschikt (android of iPad)
• de fundels-app downloadt en inlogt met je Mijn Bibliotheek-

account
Je kan per jaar 7 fundels-prentenboeken lenen, telkens voor een 
leentermijn van 28 dagen.

Samen met je eerste lezertje een fundel AVI-boek lezen kan als je
• een iPad hebt (niet beschikbaar voor android tablets)
• de fundels-app downloadt en inlogt met je Mijn Bibliotheek-

account

Je kan per jaar 7 fundel AVI-boeken lenen, telkens voor een leenter-
mijn van 28 dagen. Je kiest het AVI-boek op basis van het leesni-
veau van je kind.

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

Heb je geen tablet? 
Dan kan je in de bib terecht op de fundelpc of op één van 
de iPad’s in de leeszaal. Probeer daar samen met je zoon of 
dochter de fundel prentenboeken of AVI zonder beperkin-
gen uit!

Wil je liever thuis fundelen, dan kan je nog steeds een fun-
deltas en fundelboeken ontlenen. Binnenkort zijn er nieuwe 
fundelprentenboeken beschikbaar, zodat je steeds nieuwe 
verhaaltjes kan ontdekken!

Vanaf nu zijn die fundels helemáál 
digitaal geworden én gratis. 

Nieuw: Petoeter! 
De kleutergroep op de speelpleinwerking barst al 
een tijdje uit zijn voegen.  Om activiteiten op maat 
te kunnen bieden en een kleutervriendelijkere 
omgeving te creëren, gingen we op zoek naar een 
alternatief.

Vanaf deze zomer trekken we met de allerkleinsten 
naar een eigen plek waar ze zich volledig 
kunnen uitleven.  Een kleuterbegeleidster en een 
enthousiast team van animatoren bezorgen de 
kleuters een onvergetelijke zomer. Welkom bij 
PETOETER! 

Waar? 
Schooltje ‘Te Winckele’
Sch.J.Vercruyssestraat 39 A., 8550 Zwevegem 

Wie?
Peuters:  
Alle kinderen die het peuterklasje achter de rug hebben.
1e Kleuter:  
Alle kinderen die het 1e kleuter achter de rug hebben.
2e Kleuter:  
Alle kinderen die het 2e kleuter achter de rug hebben.

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



GEBOORTEN

19/03 Vanpeteghem Lisan, d.v. Bert en Carlier Iachim (Z)
25/03 Verscheure Léon, z.v. John en D’hooghe Joyce (Z)
25/03 Jonckheere Lander, z.v. Kurt en Deweer Hannelore (H)
26/03 Deleersnyder Cas, z.v. Joachim en D’haene Ine (Z)
27/03 Vancraeyveldt Henri, z.v. Steven en Deprez Stefanie (H)
28/03 Van Belleghem Olivia, d.v. Hendrik en Dinnecourt Marouschka (S)
31/03 Benoit Otis, z.v. Bastiaan en Lippens Griet (O)
01/04 Vanthuyne Mathis, z.v. Nicolas en Sustronck Charline (Z)
02/04 Matton Sarah, d.v. Bart en Vandeburie Charlotte (Z)
04/04 Verkaemer Kynorah, d.v. Gianni en Bauwens Caroline (O)
09/04 Vandorpe Noor, d.v. Yves en Stragier Anneleen (M)
09/04 Van Overmeire Tiebe, z.v. Philippe en Van Dorpe Debby (Z)
10/04 Noppe Judith, d.v. Ruben en Cottyn Leen (Z)
10/04 Dewyn Djaylinn, d.v. Roy en Vandemeulebroeke Philynn (Z)
13/04 Soenens Roxan, d.v. Bart en Vanhonacker Kaatje (Z)
14/04 Waelkens Kyle, z.v. Kevin en Pieters Kelly (M)
15/04 Tanghe Valentine en Hélène, d.v. Olivier en Delcour Gwendolien (Z)
15/04 Tamimi Yousoufi, z.v. Jamal en Bettioui Asmae (Z)
16/04 Roobrouck Miel, z.v. Piet en Adams Freya (Z)
19/04 Djalti Lewis, z.v. Howard en De Clercq Anna (Z)
19/04 Gousseau René, z.v. Simon en Decraene Aline (S)
20/04 Moreels Amilia, d.v. Rein en Bogaerts Tine (Z)
22/04 Bourgeois Emiel, z.v. Grégoire en Dedeurwaerder Hanne (Z)
22/04 Derijcke Julien, z.v. Kris en Lemiegre Carline (O)
23/04 Dorme Mathis, z.v. Olivier en Bossuyt Lendsey (Z)
01/05 Demeestere Vik, z.v. Tim en De Block Peggy (M)
06/05 Chile-Fulga Karina, d.v. Ovidiu-Ioan en Chile-Fulga Elisabeta (O)
07/05 Van Driessche Quinten, z.v. Denny en Braeckelaere Isabel (M)
17/05 Vandenbroucke Lia, d.v. Wouter en Manderick Evelien (Z)
22/05 Verdonck Manon, d.v. Tim en Enghien Stephanie (H)

HUWELIJKEN
Vandenbroucke Wouter (29j.), (Z) en Devlieger Sarah (25j.), (Z)
Verhelst Simon (22j.), (Avelgem) en Maebe Shauni (20j.), (Ronse)
Platinck Kenny (29j.), (Z) en Vercruysse Ann (30j.), (Z)
Wanseele Elewout (26j.), (Z) en Vervaeke Lisa (23j.), (Z)
Byls Christophe (33j.), (H) en De Rekeneire Barbara (30j.), (H)
Blondeel Brecht (27j.), (Z) en Bogaert Annelies (24j.), (Z)
Chen Heng (33j.), (China) en Van Raemdonck Ruben (29j.), (China)
Dejans Bjorn (28j.) (Z) en Verfaille Sharon (27j.), (Z)
Stevens Dirk (49j.), (Z) en De Craemer Hilde (54j.), (Z)
Douchi Patrick (50j.), (O) en Soreyn Marika (45j.), (O)

Roosen Philip (30j.), (Z) en Wittevrongel Nathalie (24j.), (Z)
De Jaegere Louis (32j.), (Z) en Van Gestel Lotte (33j.), (Z)
Dewitte Stijn (31j.), (H) en Cappon Arne (34j.), (H)
Tytgat Ruben (22j.), (Z) en Vandenbossche Kaat (21j.), (Z)
Preneel Kenneth (25j.), (Z) en Saelens Justine (23j.), (Z)
Verbeke Bruno (32j.), (S) en Lagae Barbara (29j.), (S)
Van Maele Rimmert (26j), (O) en Evens Lieselot (27j.), (O)
Berte Frederic (28j.), (S) en Blomme Miranda (25j.), (S)
Baert Alexander (30j.), (Z) en De Mol Annelies (30j.), (Z)
Vierstraete Lieven (52j.), (Z) en Desmet Anne-Marie (49j.), (Z)

OVERLIJDENS

10/04 Libeert Marie-Thérèse (83j.), wed. Soetaert Georges (Z)
10/04 Verbrugghe Brigitte (53j.), (M)
15/04 Reynaert Noel (82j.), wed. Naessens Rolande (H)
16/04 Devos Irène (82j.), wed. Matton Gerard (Z)
20/04 Adyns Marcel (81j.), echtg. Plets Jeannine (Z)
22/04 Dejonghe Frans (78j.), echtg. Dekie Maria (Z)
28/04 D’haeze Maria (93j.), wed. Vervaeke Nestor (O)
29/04 Soetens Clemence (89j.), wed. Degraeve Robert (H)
29/04 Platteeuw Luc (67j.), echtg. Vandecandelaere Christiane (Z)
02/05 Libeer Sedena (26j.), ongehuwd (M)
03/05 Deckmyn Norbrecht (84j.), wed. Decock Georgette (Z)
03/05 Claus Christelle (71j.), echtg. Tack Romain (Z)
04/05 Vandeginste Marcella (92j.), wed. Wolfvelde Joseph (H)
04/05 Dolphens Andréas (93j.), ongehuwd (H)
06/05 Rommens Raphaël (81j.), wed. Vantomme Maria (H)
14/05 Deprez Jules (92j.), echtg. Vandenbroucke Andrea (Z)
16/05 Bossuyt Abel (80j.), echtg. Tomboy Marie (Z)
16/05 Algoet Roger (81j.), wed. Vercant Jozefa (O)
17/05 Timmerman Lucienne (68j.), echtg. Meganck Jan (Z)
18/05 Rousseau Eugène (78j.), echtg. Van Meirhaeghe Christiane (Z)
19/05 De Staercke Georgette (60j.), (S)
21/05 Boudry Jeremias (88j.), ongehuwd (M)
24/05 Verhulst Achiel (78j.), echtg. Callens Denise (Z)
25/05 Verbrugge Etienne (85j.), echtg. Vanhoutte Jacqueline (Z)
26/05 Vandael Martinus (76j.), echtg. Moreels Claudine (Z)

Viering 100-jarige Anna Vernaeckt
Op donderdag 24 april 2014 werd de 100-jarige Anna Vernaeckt 
gevierd in onze gemeente

BURGERLIJKE STAND

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

www.zwevegem.be36
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zondag

29 juni
2014

TRANSFO OUTDOOR is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen
 m.m.v. sportdienst gemeente Zwevegem en vzw Jeugdhuis De Harp

Van 14 - 19u gratis kicks

  www.facebook.com/westvlaanderen

Site Transfo te Zwevegem, 
Transfostraat (Paul Ferrardstraat)

V.U.: Bulcaen Frank, Provinciale Sportdienst, Doornstraat 114 8200 Sint-Andries
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ZONDAG 29 JUNI 2014 
12.00 UUR    OPENING BAR

13.00 UUR     START MOENSE KINDERFEESTE (MARKTPLEIN MOEN)

15.00 UUR    KINDERFEESTELIED 

18.00 UUR    AANSTELLING KINDERBURGEMEESTER & KINDERFEESTELIED

18.15 UUR    MUZIKAAL DESSERT: LES SACS A SACS 

WWW.MOENSEKINDERFEESTE.BE

ATTRACTIES EN STANDS 
TOT 18.00 UURGRATIS

FEESTEDITIE 10 JAAR: 2004 - 2014

draaimolen
spidertoren

reuzenslang

reuzenslang
climb & slide

hindernispiste
treintje

De Moense Kinderfeeste pakt dit 
jaar weer uit met nieuwe attracties 
en stands: wat dacht je van de climb 
& slide (breng zeker je zwembroek 
mee), dit jaar ook een heus treintje 
en draaimolen. En wat dacht je van 
de grootste hindernispiste van 
België?! Wandel straks ook door een 
reuzenslang of klim naar boven op 
onze nieuwe spidertoren (dit jaar mét 
klimmuur)! Je kan straks ook op een 
echte catwalk lopen, verkleed in jouw 
favoriete ster en trouwen kan iedereen 

in onze Chapel of Love! En dit jaar 
kan je met de gocars door een echt 
schuimparcours rijden! De kleintjes 
kunnen naar hartenlust winkelen bij 
Superette Mariette. En met onze 
glitter-tatoes zie je er straks 
stralend uit!

Daarnaast zorgen we uiteraard voor 
de gekende klassiekers: ponyritjes, 
duiktank, Rob de Graver, gekke 
fi etsen, reuze zeepbellen, bungee 
trampolines, springkastelen, eendjes 

vissen, de Letter Geletterden die 
de muzikale rode draad vormen van 
ons evenement, de berenkliniek en 
vele knutselstands. En bij mooi weer 
kan je in een echte reuze ballon 
wandelen!

En er is nog een ‘super verrassing’ 
in de maak, speciaal voor onze 10de 
verjaardag! Komt dat zien, komt dat 
zien…



woe 25.06.14 tot zo 29.06.14

Â evenement    
Circus Barones
Het circus Barones beschikt al meerdere 
jaren over de modernste circus infra-
structuur van Vlaanderen. Het wordt een 
temperamentvol programma met unieke 
dierennummers, topartiesten uit binnen- 
en buitenland. En ook de gekende artiest 
van het VTM-programma Belgium Got 
Talent Patatje!! Zondag 29 juni om 11u. 
FAMILIEVOORSTELLING! Volwassenen 
betalen kinderprijzen!!! (zie kassa).
Waar: binnenkoer OC De Brug, 
Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: woe 25.06.14 van 15 u. tot 17 
u., vrij 27.06.14 van 18 u. tot 20 u., za 
28.06.14 van 15 u. tot 17 u. en van 18 u. 
tot 20 u., zo 29.06.14 van 11 u. tot 13 u. 
(familievoorstelling!) en van 15 u. tot 17 u.
Prijs: 10 euro 
Organisatie: Circus Barones
Info & reservatie: www.circusbarones.com

vrij 27.06.14

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

vrij 27.06.14

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

is voorzien door de organisatoren.
Waar: zaal De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, www.deanderespellenbende.be  

van 28.06.14 tot 31.08.14

Â evenement    
De Schatten van Vlieg in de Bib 
van Zwevegem
Ben je jonger dan 12 en ben je een straffe 
speurneus? Kom dan naar de bib en bibus 
van 28 juni tot 31 augustus en ga op 
schattenjacht!
Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 28.06.14 tot 31.08.14
Organisatie: openbare bibliotheek 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek 

za 28.06.14 tot en met 14.09.14
Â uitgaan
Café de speedboot
Café de speedboot is een zomerbar langs 
het kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van 
de Transfosite in Zwevegem. Deze origi-
nele zomerbar met terras kijkt uit op het 

water en biedt de ideale gelegenheid voor 
een stop tijdens het fietsen, voor een leuke 
namiddag met vrienden of om gewoon 
even te genieten van de rust!
Waar: Kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte 
van Transfo
Wanneer: enkel op zaterdag en zondag 
van 14 u. tot 19 u.  
Info & reservatie: www.facebook.com/
speedbootzwevegem  

zo 29.06.14

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

woe 02.07.14

Â evenement
Kappaert Senioren Kaarting
Kappaert Senioren Kaarting in het OC 
Kappaert (achter de kerk) iedere eerste 
woensdag van de maand. Geen kaarting in 
augustus.
Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem

juli- augustus

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

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

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

Voor alle kleuters die houden  
van verhalen …

Over beren
Op vrijdag 4 juli
Bruine beren, ijsberen, grote beer en 
kleine beer, ontdek ze allemaal en 
kom luisteren naar het voorleesuurtje 
in de letterdief. Alle kleuters én hun 
knuffelberen zijn welkom!

Over kamperen
Op vrijdag 1 augustus
Geit en ezel gaan kamperen in de vrije 
natuur, Klein konijn gaat voor het eerst 
kamperen, en is Rikki bang helemaal 
alleen in zijn tentje? Ben je benieuwd 
naar deze stoere kampeerverhalen, 
kom dan zeker luisteren in de letterdief.

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

Voorleesuurtje  
voor kleuters in de bib
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Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 04.07.14 

Â voordracht    
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
Ben je ouder of grootouder van een kleu-
ter? Is je kleuter dol op verhaaltjes? Dan 
is er goed nieuws, want elke eerste vrijdag 
van de maand kunnen kleuters in de Let-
terdief naar een voorleesuurtje komen. 
Het thema in juli is Beren.Blijf zeker naar 
de voorleesuurtjes komen, en verzamel 
stempels op je letterkaart!
Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 15.45 u. tot 16.30 u.
Organisatie: Gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek 

za 05.07.14

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

za 05.07.14

Â sport
Start to kajak!
We springen op de kar van de ‘start to’-
initiatieven en organiseren dit jaar 3 keer 
een ‘start to... kajak’ sessie. Dit is een pak-
ket van 10 aaneensluitende lessen voor 25 
euro. In 5 à 6 weken leren we jou 2x per 
week alle basivaardigheden aan waarna je 
kan beslissen om verder lid te worden in 
onze fantastische club.
Waar: Koninklijke Sobeka Kanoclub, 
Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: van 15.30 u. tot 17 u.
Prijs: 25 euro voor een pakket van 10 
lessen

Organisatie: Koninklijke Sobeka Kanoclub 
Zwevegem
Info & reservatie: https://sites.google.com/ 
site/sobekakanoclub  

zo 06.07.14

Â uitstap   
Open Tuinen Zwevegem
Van ecologische moestuin tot landschap-
pelijke siertuin. De Adviesraad voor Groen 
& Bebloeming organiseert een unieke inkijk 
in 6 Zwevegemse tuinen. Verschillende 
wandel- en fietsparcours brengen je op 
ongekende Zwevegemse plekjes.
Waar: Pop-up tuinmarkt: Abeele 76 
te Zwevegem, Ecologisch siertuin: 
Oude Bellegemstraat 89 te Zwevegem, 
Zelfpluktuin: Beerbosstraat 1 te Bellegem 
(grens met Zwevegem),  
Beeldentuin: Kaveiestraat 19 te Sint-Denijs, 
Hoevetuin: Neerkouter 3 te Otegem, 
Collectietuin: Vichtestraat 35 te Otegem 
Wanneer: van 10 u. tot 18 u.

Prijs: gratis
Organisatie: adviesraad voor Groen & 
Bebloeming
Info & reservatie: 056/76.55.67,  
www.zwevegem.be/producten/ 
groen-en-bebloemingsactie

do 10.07.14

Â film    
Cinebib mobiele cinema:  
Marina van Stijn Coninx
Zin in een gratis avondje film aan de voor-
avond van de Vlaamse feestdag? In het 
kader van de mobiele cinema van Cinebib 
vertoont de bib i.s.m. met Mooov, Winob 
en de culturele dienst de film Marina van 
Stijn Coninx.
Waar: gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem

gemeentelijke 
activiteit

kinderen

C 0  M 100  Y 80  K 0
C 0  M 0  Y 0  K 70
C 0  M 0  Y 0  K 40
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31ste OFFICIËLE HERDENKING
TER NAGEDACHTENIS VAN DE ONTHOOFDEN VAN MÜNCHEN EN

ALLE SLACHTOFFERS UIT GROOT-ZWEVEGEM VAN DE  

NAZICONCENTRATIEKAMPEN- EN GEVANGENISSEN

Vrijdag 15 augustus 2014

Moen, 21 juli 2014
Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de jaarlijkse plechtigheid van 15 augustus 2014 en dit voor de  
31ste keer.

Wij zouden het ten zeerste waarderen mocht U op deze plechtigheid aanwezig zijn.

PROGRAMMA

09.30 u :  Samenkomst vaandels aan de kerk te Moen
10.00 u :  Eucharistieviering
10.40 u :  Plechtigheid aan het momument.
  Bevlagging van de mast en “Te Velde”
  Verwelkoming door de heer Frans Goossens, voorzitter NSB-Moen
  Dodenappel en bloemenhulde
  The Last Post
  Toespraak door de heer Marc Doutreluingne, burgemeester van Zwevegem
  Nationaal Volkslied
11.10 u :  Optocht naar zaal “Tap” met fanfare en vaandels

Na de plechtigheid volgt een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.

Met hoogachting,

Het Bestuur NSB-Moen 
F. Goossens        W. Depraetere
Voorzitter  - 056/45 65 56      Secretaris - 056/45 59 03

Moen



Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek  

15.07.14

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

woe 16.07.14

Â evenement
Kaarting en teerlingbak LBG
Maandelijks is er een interessante voor-
dracht of activiteit gevolgd door kaart-
namiddag en teerlingbak, daarna gratis 
koffie, boterkoeken en pistolets. Leden en 
niet-leden steeds welkom.
Waar: ‘t Boldershof, Harelbeekstraat 25, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19 

za 19.07.14 en zo 20.07.14

Â evenement
47ste Pontwijkfeesten 2014
Waar: OC De Spoele, Scheldestraat 14, 
Otegem
Wanneer: za 19.07.14 om 14 u., zo 
20.07.14 van 11 u. tot 20 u.
Organisatie: Pontwijkcomité Otegem
Info & reservatie: yvesgoemaere@ 
gmail.com  

za 26.07.14

Â uitstap
Planteninventarisatie van  
Scheldeoevers, Speibos en een  
industrieterrein in Oudenaarde 
door de Plantenwerkgroep  
Vlaamse Ardennenplus
We sluiten aan bij een bevriende PWG. 
Laarzen, loep en flora kunnen nuttig zijn 
om de hogere planten te inventariseren.
Waar: afspraak om 13 u. aan kerk 
Zwevegem-Knokke, Maria Bernardastraat 23 

Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Organisatie: plantenwerkgroep Zuid-West-
Vlaanderen
Info & reservatie: www.plantenwerkgroep.be/ 
index.php?view=12  

vrij 01.08.14

Â voordracht    
Voorleesuurtje voor kleuters  
in de bib van Zwevegem
Ben je ouder of grootouder van een kleu-

ter? Is je kleuter dol op verhaaltjes? Dan 
is er goed nieuws, want elke eerste vrijdag 
van de maand kunnen kleuters in de Let-
terdief naar een voorleesuurtje komen. In 
augustus vindt het voorleesuurtje plaats 
over kamperen. Blijf zeker naar de voor-
leesuurtjes komen, en verzamel stempels 
op je letterkaart.
Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 15.45 u. tot 16.30 u.
Organisatie: Gemeentelijke openbare 
bibliotheek Zwevegem
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Verkeersvrije Otegemstraat van Sint-Amanduskerk tot verkeerslichten vanaf 
zaterdag 5 juli 13 u doorlopend tot maandagmorgen 7 juli om 1 u.

Vrijdag 4 juli 
14 u. 16de petanquetoernooi voor 
senioren: Lokalen Okapi OC De Brug:
prijzenpot: € 125 vooruit + € 2 inleg 
per persoon.
org. seniorenraad Zwevegem i.s.m. de 
gemeentelijke sportdienst.

Zaterdag 5 juli
14 u. Opening van de braderie.
15 u. Doorlopend animatie in de  
Otegemstraat tussen de Avelgemstraat 
en verkeerslichten.
16 u. Wandelconcert door de  
“Koninklijke Muziekvereniging De Ware 
Vrienden” Zwevegem.
18 u. Optreden Wim Dekoker  
@lanneau

Guldensporenviering 
gemeentepark
19.30 u. Toespraak door schepen 
Johan Rollez, Vlaams volkslied
20 u. Volksdans i.s.m. Volkskunstgroep 
Canteclaer uit Zwevegem en Volks-
kunstgroep De Klompjes uit Wambre-
chies
20.30 u. Sing-Along-Party Zwevegem 
i.s.m. “Koninklijke Harmonie Kunst en 
Eendracht Lendelede”, diverse liedjes 
waarbij het publiek wordt uitgenodigd 
om mee te zingen
21.30 u. Volksdans
22.15 u. Sing-Along-Party Zwevegem
23.30 u. Folkbal met orkest “Toudis 
sans nom”

Zondag 6 juli
6 u.-18 u. 7de grote rommel- en 
antiekmarkt en braderie in de Otegem-
straat
10 u.: Open tuinen Zwevegem.  
Van ecologische moestuin tot land-
schappelijke siertuin. Bezoek aan 6 
diverse private tuinen.  
Startlocatie: Abeele 76, Zwevegem. 
Org. Adviesraad groen en bebloeming.
15 u. Doorlopend animatie in de  
Otegemstraat tussen de Avelgemstraat 
en verkeerslichten.
14.30 u.-17.30 u. Optreden Armanis 
Walking Jazz Band
17 u. Optreden Filip Dobbelaere  
@lanneau

Tentoonstelling  
“Met eigen handen”
in foyer Theatercentrum.  
Kunstenaars: Claudine Leroux en  
Urbain Vandeplancke.  
Vernissage op vrijdag 4 juli om 19.00 u.  
Open op zaterdag 5 juli van 14.00 u. 
tot 18.00 u. en op zondag 6 juli van 
10.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. 
tot 18.00 u.  
Organisatie Willemsfonds Zwevegem.

Fototentoonstelling 
door het oog van een 
Egyptisch fotograaf 
in het gemeentehuis,  
Otegemstraat 100.  
25 unieke foto’s worden verkocht t.v.v. 
“Rabba bah”, community center in  
El Tod bij Luxor dat zich vrijwillig inzet 
voor kansarmen.  
De tentoonstelling loopt van donder-
dag 3 juli tot en met zondag 13 juli en 
is open op donderdag en vrijdag van 
14.00 u. tot 19.00 u. en op zaterdag 
en zondag van 10.00 u. tot 19.00 u. 
Organisatie: Live is beautiful.

Zwevegem Ommegang



gemeentelijke 
activiteit

kinderen
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Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek

di 12.08.14

Â uitstap    
Verjaardagsmarkt Zwevegem
Naar jaarlijkse gewoonte vindt in augus-
tus een feestelijke editie plaats van de 
wekelijkse dinsdagmarkt met animatie voor 
groot en klein.
Waar: marktplein, Theofiel Toyeplein, 
Zwevegem
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: gemeentebestuur Zwevegem
Info & reservatie: gemeentebestuur@
zwevegem.be  

do 14.08.14 en vrij 15.08.14

Â evenement
Internationaal streekbierenfestival
Jaarlijks internationaal streekbierenfestival 
met deelname van een 35-tal brouwerijen 
en een bezoekersaantal van bijna 14000 
mensen over de 2 dagen. Wij richten ons 
met het festival vooral naar het grote 
publiek. Het Internationaal Streekbieren-
festival is véél meer dan een verzameling 
brouwerijstandjes. Er zijn diverse hapjes-
standen en heel wat randanimatie; het 
kinderdorp, live-optredens,....
Waar: Th. Toyeplein, Th. Toyeplein z/n, 
Zwevegem
Wanneer: do 14.08.14 van 15 u. tot 01 u., 
vrij 15.08.14 van 13 u. tot 01 u.
Organisatie: Flanders Events vzw
Info & reservatie: yvan.devlaminck@
flanderseventsvzw.be,  
www.flanderseventsvzw.be  

vrij 15.08.14 

Â uitstap
‘t Vijfde Wiel
Gezinsvriendelijke fietshappening met 

fietsroutes van 30, 45 en 65 km. Starten 
met de fietstocht kan doorlopend van 9 
u. tot 14 u. Onderweg houden we halt 
in Anzegem en Waregem om even te 
verpozen en bij te tanken. Op de start- en 
aankomstplaats kan je aanschuiven voor 
een uitgebreide en smakelijke barbecue! 
Dit kan tussen 12 u. en 19 u. Inschrijven 
tot 14 u.!
Waar: Start/aankomstplaats ‘t Vijfde Wiel, 
Spichtstraat 8, Heestert 
Wanneer: van 09 u. tot 19 u.
Organisatie: Provinciale besturen 
Provinciaal Bestuur Landelijke Gilden West-
Vlaanderen, Landelijke Gilde Heestert, 
Landelijke Gilde Anzegem, Landelijke Gilde 
Waregem
Info & reservatie: 051 26 03 80, 
vijfdewiel@gmail.com, www.vijfdewiel.be 

za 16.08.14

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

Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be,  
www.mrcz.be   

vrij 22.08.14

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

do 28.08.14

Â evenement
Infodag CVO 3 Hofsteden
Wil je graag wat meer informatie over de 
verschillende cursussen bij CVO 3 Hofste-
den? Kom dan op donderdag 28 augustus 
naar onze infodag.
Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 20 u.
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: www.cvo3hofsteden.org  

zo 31.08.14

Â sport
Dwars door Groot Zwevegem
Wandelen tussen Leie- en Scheldevallei 
aan de voet van de Vlaamse Ardennen.
Waar: Zaal Tap, Stationsstraat 2, Moen 
Wanneer: van 7 u. tot 15 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: Wandelclub “De 12 u van 
Lauwe”
Info & reservatie: www.de12urenvanlauwe.be  

van 01.09.14 tot 27.09.14

Â cursus
Start cursussen CVO 3 Hofsteden
In september starten alle cursussen bij 
CVO 3 Hofsteden opnieuw. Alle volwasse-
nen en jongeren vanaf 15 jaar kunnen zo-
wel overdag als ‘s avonds bij ons terecht.
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Feest 75-jarigen 
Zwevegem
Op zondag 28 september 2014 
vieren de 75-jarigen van Zwevegem 
feest. Van harte welkom in het 
Balladehof, vanaf 11.30 u. 
Hou deze datum vrij!

Feest 50-jarigen 
Zwevegem
De 50- jarigen van Zwevegem vieren 
feest op zaterdag 11 oktober 
2014 in het Balladehof. Hou alvast 
deze datum vrij!

Feest 50-jarigen Moen
Ben je geboren in 1964 en bracht 
je uw kinder- of jeugdjaren door in 
Moen, maar woon je misschien nu 
ergens anders? Ben je geboren in 
1964 en woon je nu in Moen? 
Hou alvast zaterdagavond 25 
oktober vrij! Dan vieren wij samen 
met partners onze 50ste verjaardag 
in feestzaal ‘t Scheldeschuurke.

U kunt alvast uw gegevens door-
geven op volgende e-mailadressen: 
info@molensnova.be 
(Vandenbogaerde Philip)
tanrig@hotmail.com (Rigole Tania)
marie.dewitte@crelan.be (Dewitte 
Marie Pierre)
We kijken er naar uit!!!

Verjaardagsmarkt
Op dinsdag 12 augustus 2014 vindt 
onze jaarlijkse verjaardagsmarkt 
plaats op het Th.Toyeplein.

Naar goede gewoonte voorzien we 
allerlei randanimatie voor groot en 
klein. We verwachten jullie talrijk op 
deze niet te missen afspraak!
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Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: van 01.09.14 tot 27.09.14
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: www.cvo3hofsteden.org 

woe 03.09.14

Â evenement
Kappaert Senioren Kaarting
Kappaert Senioren Kaarting in het OC 
Kappaert (achter de kerk) iedere eerste 
woensdag van de maand 
Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 05.09.14

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

za 06.09.14 en zo 07.09.14

Â evenement
Hoevefeesten
Jaarlijkse hoevefeesten.
Waar: Loods Depraetere, Spichtestraat, 
Heestert
Organisatie: Landelijke Gilde Heestert
Info & reservatie: dewaele.bart@telenet.be  

za 06.09.14

Â sport
Barbe d’or Run
Per afgelegde ronde (= 1000m) ontvangt 
de deelnemer 1 fles Barbe D’or of 1 fles 
Barbe Ruby met een maximum van 10 fles-
sen per deelnemer. Voor de kinderen is er 
Samsoncola.

Waar: Centrum Otegem
Wanneer: van 16 u. tot 18.30 u.
Prijs: voorinschrijving: 5 euro, kinderen 3 
euro. De dag zelf: 7 euro, kinderen 5 euro
Organisatie: Joggingclub Otegem
Info & reservatie:  
www.barbedorrun.otegem.be  

zo 07.09.14

Â sport
GOLD Open Water zwemwedstrijd
In de voormiddag kunnen competitie-
zwemmers de 5000 en 3000 meter zwem-
men. Om 11.30 u. is er een zwemjogging 
van 1500m waar iedereen aan kan deel-

nemen, voor deze wedstrijd is er ook tijd-
registratie! In de namiddag zwemmen de 
competitiezwemmers de 1000m en 2000m.  
Achteraf (rond 17 u.) kan iedereen deelne-
men aan de zwemjogging van 500m! Ook 
supporters zijn van harte welkom!
Waar: Kanaal Bossuit-Kortrijk, 
Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 18.30 u.
Prijs: zwemjogging 1500m 7 
euro, zwemjogging 500m 3 euro, 
competitiezwemmers 7 euro, inschrijven 
via uw club
Organisatie: GOLD Swimming Team
Info & reservatie: 0473 53 44 45, 
openwater@goldswimmingteam.be 

Naar aanleiding van 10 jaar 
“Nieuwe TAP Moen” worden van 
23 augustus 2014 tot 23 augustus 
2015 diverse SPECIALE activiteiten 
georganiseerd in het Parochiaal 
Centrum, Stationsstraat 2 Moen.

Bent u Moenenaar of heeft u een 
speciale band met Moen, dan bieden 
wij u de kans om uw talenten te 
tonen aan Moenenaren.

Bent u bezig met kunst (schilderen, 
boetseren, tekenen, juwelen,…) neem 
dan contact op met Jan Goemaere 
(tel. 0437 93 15 18 of 056 64 52 23 of 
jan.goemaere1@telenet.be)

Heeft u muzikaal talent (klassiek, pop, 
modern, punk, folk, jazz, hedendaags, 
…) neem dan contact op met Geert 
Delaey (tel.0486 08 67 43 of  
geert.delaey@telenet.be)

Een organisatie van VZW Parochiaal Centrum Moentapmoen@gmail.com 

Moen heeft talent!

za 13.09.14 en zo 14.09.14
Sobeka Flanders Cup 2014
Info: https://sites.google.com/site/ 
sobekaflanderscup

za 13.09.14 en zo 14.09.14
Tentoonstelling Moen in de Groote 
Oorlog 1914/1918 in Heemkundig 
Museum
Info: mulnismoen@gmail.com 

di 16.09.14
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04

woe 17.09.14
Kaarting en teerlingbak LBG
Info: 056 64 4 919 

woe 17.09.14
Start to kajak
Info: https://sites.google.com/site/ 
sobekakanoclub

vrij 26.09.14
Spellenclub Zwevegem
Info: deanderespellenbende@gmail.com, 
www.deanderespellenbende.be

za 27.09.14
MRCZ Clubkampioenschappen 
2014
Info: info@mrcz.be, www.mrcz.be

Binnenkort 

Wil je ook hier je activiteit aankondigen?
• surf naar www.uitdatabank.be 
• maak een account aan
• wacht op (onmiddellijke) bevestiging  

via e-mail
• log in met je e-mailadres en paswoord
• voer je activiteit in

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

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



Di. 1 juli:                      
“Vlaanderen zingt”

19.30 u. - Kouterschool

Organisatie: Davidsfonds Zwevegem

Do. 3 t.e.m. zo. 13 juli: 
Fototentoonstelling door het oog van  

een Egyptisch fotograaf

Do., vr.: 14 u. - 19 u.,  

za. en zo.: 10 u. - 19 u.

Voormalig gemeentehuis, Otegemstraat 100

Organisatie: Live is beautiful

Vr. 4 t.e.m. zo. 6 juli:
Tentoonstelling “Met eigen handen”,  

Claudine Leroux en Urbain Vandeplancke

za. 14 u.-18 u., zo. 10 u.-12 u. en 14 u.-18 u. 

Foyer theatercentrum

Organisatie: Willemsfonds 

Za. 5 en zo. 6 juli:
Zwevegem Ommegang

Zie affiche UIT-kalender

Za. 5 juli:
19.30 u.: Guldensporenviering

Volksdans: Canteclaer Zwevegem –  

De Klompjes Wambrechies

Sing Along i.s.m. Koninklijke Harmonie  

(Kunst en Eendracht)

Folkbal met orkest “Toudis sans nom”

Zo. 6 juli:
13 u.: Mountainbike Kluisberg

Krieretocht Otegem

Organisatie: Krierecrossers

Zo. 6 juli:
Hoevefeesten Sint-Denijs

Marquettestraat

Organisatie: Landelijke Gilde & KVLV Sint-Denijs

Di. 8 juli:
20 u. deuren 19.30 u. Voorstelling “Met de 

groeten van Tijl Uilenspiegel” verhalenverteller 

Jacques Lesage

Sint-Paulus zaal Zwevegem

Organisatie: Rodenbachfonds

Do. 10 juli:
20 u. Film “Marina”

Theaterzaal

Organisatie: BIB en culturele dienst - cinebib

11-daagse
Vlaanderen Feest


