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Meldpunt Gemeente  
0800 1 8550

Algemeen technische dienst
Blokellestraat 157K, Zwevegem
tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be
iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u. ! 

Bibliotheek
Bekaertstraat 13, Zwevegem 
Tel. 056 76 59 00 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 14 u. tot 20 u. 
woensdag van 9 u. tot 20 u. 
zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

Bbus
Maandag  
8.40 u. - 12 u. school Heestert 
(afwisselend Gauwelstraat en Vierkeerstraat)  
(alleen op schooldagen)
14.30 u. - 16 u. De Gilde Sint-Denijs
16.30 u. - 18 u. school Otegem

Dinsdag
8.40 u. - 12 u. school Otegem  
(alleen op schooldagen)
14.30 u. - 16 u. kerk Heestert
16.30 u. - 18 u. kerk Moen

Woensdag  
8.40 u. – 12 u. school Moen  
(afwisselend Moense Beekstraat en Moenplaats) 
(alleen op schooldagen)
14.30 u. – 16 u. school Otegem
16.30 u. – 18 u. De Gilde Sint-Denijs

Donderdag 
8.40 u. - 12 u. school Sint-Denijs  
(alleen op schooldagen)
13.45 u. – 15.15 u. kerk Moen
15.30 u. – 16.30 u. RVT Marialove Heestert
16.30 u. – 18 u. kerk Heestert

Vrijdag
10.30 u. – 13.15 u. school Kappaert  
(alleen op schooldagen)
13.30 u. – 16.00 u. kerk Knokke  
(alleen op schooldagen)

0498 17 77 71 (tijdens de statijden)

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. tot 15 u.
Aandienen met afval tot 15 minuten  
voor sluitingstijd. 

Jeugddienst
Otegemstraat 236, Zwevegem 
Tel. 056 76 59 80
Iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u. en op  
woensdag en vrijdag van 13.30 u. tot 16.30 u.

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): 056 63 61 12 
www.azgroeninge.be

Werkwinkel  
(VDAB-PWA-dienstencheques)
Avelgemstraat 24, Zwevegem 
Tel. 056 70 01 72 
iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u. 
maandag ook van 13.15 u. tot 16.30 u. 
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamid-
dag op afspraak

Zitdag Rijksdienst  
voor pensioenen
Koetshuis bij gemeentehuis
Otegemstraat 100, Tel. 056 76 55 75
Elke eerste dinsdag van de maand  
van 9 u. tot 11 u., e.v. 4 juni.

Zitdagen schepencollege  
en OCMW-voorzitter 
op afspraak: 
-  schepencollege: 056 76 55 67,  

gemeentebestuur@zwevegem.be
-  voorzitter OCMW: 056 76 52 00,  

info@ocmw.zwevegem.be

Zitdagen sociale dienst OCMW
Heestert: Woon- en zorgcentrum Marialove,  
Gauwelstraat 24, elke maandag: 10.00 u. - 11.45 u.

Moen: Vrije basisschool afd. Moense Beekstraat 
elke donderdag : 9.30 u. – 11. 15 u.

Otegem: Ontmoetingscentrum De Spoele 
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag : 10.00 u. - 11.45 u.

Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter Streye 
Rodewilgenstraat 2, elke donderdag : 
10.00 u. - 11.45 u.

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

Tijdens schooljaar* 
maandag: 14.00 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

Dienst burgerzaken 
Otegemstraat 100 - Tel. 056 76 55 30
iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u.
op dinsdag, van 14 u. tot 19 u. op 
woensdag, van 14 u. tot 16 u. op zaterdag, 
van 9 u. tot 11 u.

Dienst ruimtelijke 
ordening en milieu 
Otegemstraat 50 - Tel. 056 76 57 20
iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u.
op woensdag, van 14 u. tot 16 u. op 
zaterdag, van 9 u. tot 11 u.

Welzijnsdienst 
Otegemstraat 100 - Tel. 056 76 55 75 
iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u.
op dinsdag, ook van 14 u. tot 19 u. 

Gemeente Zwevegem
Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 67 - Fax 056 76 55 68
gemeentebestuur@zwevegem.be

OCMW Zwevegem
Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 52 00 - Fax 056 75 81 55
info@ocmw.zwevegem.be

Gemeente- en OCMWdiensten  
iedere werkdag, van 8.30 u. tot 12 u. 
Namiddag op afspraak

openingsuren diensten:  
www.zwevegem.be
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De inleiding van dit thema-InfoPunt rond onderwijs dreigt een doorslagje 

te worden van dat van de vorige jaren, maar het is nu eenmaal een feit: 

Zwevegem heeft een uitgebreid en divers onderwijsaanbod, niet ver van huis. 

De drie grote netten organiseren kleuter- en basisonderwijs. Het Vrije Onderwijs 

biedt daarnaast ook secundair onderwijs aan, bij het Gemeenschapsonderwijs 

kunt ook terecht voor volwassenenonderwijs en in het gemeentelijke net komen 

de kunstenaars (in spe) en onze buitengewone kinderen aan hun trekken, 

respectievelijk in de Kunstacademie en in de Klim-Op. Je leest er alles over in 

dit InfoPunt.

Toch wel technisch

Er is de laatste maanden nogal wat te doen over of we al dan niet nood hebben 

aan een grote hervorming van het secundair onderwijs. De grootste nood voor 

verandering zit hem echter in hoe wij, ‘de mensen’, naar dat onderwijs kijken, en 

met name naar de niet-ASO-richtingen. Ik geloof rotsvast dat elk kind zijn talen-

ten heeft. Alle talenten zijn verschillend maar geen enkel talent is minder waard 

dan een ander! 

In verband met het voorgaande wil ik graag de actie ‘Toch wel technisch’, die in 

heel Vlaanderen loopt, in de schijnwerpers plaatsen. Deze campagne maakt 

duidelijk dat technisch onderwijs niet moet onderdoen voor algemeen onderwijs 

en de deur ruim openlaat voor hoger onderwijs. Bekijk gerust eens de testimo-

nials op de website www.tochweltechnisch.be. Voor technisch onderwijs in onze 

eigen gemeente kan je terecht bij de Leielandscholen campus Sint-Niklaas.

Veel plezier met het doorbladeren van dit InfoPunt. Je steekt er gegarandeerd 

wat van op ;-)

Johan Rollez

Schepen van Onderwijs

COLOFON  Infomagazine	Zwevegem	is	een	uitgave	van	de	gemeente	Zwevegem	•	
Verantwoordelijke uitgever	Burgemeester	Marc	Doutreluingne	•	Samenstelling, coördinatie en 
eindredactie Dienst	informatie	–	informatie@	zwevegem.be	•	Foto’s Sobeka fotoclub, Zwevegem, 
Geert	Vanhessche,	Zwevegem	perskring,	gemeente-	en	OCMWdiensten	Zwevegem	•	Vormgeving 
die	Keure,	Brugge	-	Filip	Degryse	•	Druk	IPM,	Ganshoren	•	Verspreiding Gratis en maandelijks aan 
alle	inwoners	van	Zwevegem,	Heestert,	Moen,	Otegem	en	Sint-Denijs	•	Volgend infomagazine 
verschijnt	op	maandag	24	juni	•Teksten en illustraties voor het aprilnummer bezorgen tegen 
vrijdag 31 mei – informatie@zwevegem.be

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



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	fi	ets	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-Te Winckele is de vrije 
keuze gegarandeerd door het aanbod van het vrije net in 
Otegem, Moen, de Centrumschool, de Kappaert en de Kreu-
pel, alsook het aanbod van het gemeenschapsonderwijs De 
Windroos.

44

Gewoon basisonderwijs
Voor elk kind groeikansen tot jongvolwassene …

Onderwijs
Voor elk wat wils

Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact

GS Zwevegem Knokke, Maria Bernardastraat  27 Kleuter + Lager 1-3 056/75 74 51

Kouter, H. Consciencestraat  28A Kleuter + Lager 1-3 056/28 54 50

Park, Kouterstraat  80A Lager 4-6

Te Winckele, Schepen J. Vercruyssestraat  39A Kleuter

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

GS St.-Denijs Dalestraat 40 Kleuter + Lager 056/45 57 72

Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact

VBS Centrum Zwevegem Toyeplein 8, Deerlijkstraat  36 Kleuter + Lager 056/75 53 76
056/75 52 81

VBS Kappaert-Kreupel Zwevegem Sint-Jozefsstraat  11, Bellegemstraat  52B Kleuter + Lager 1-2 056/75 58 34
056/75 50 55

VBS Otegem Zwevegemstraat 5, Zwevegemstraat 8 Kleuter + Lager 056/77 82 20

VBS Moen Moenplaats 10, Moense Beekstraat 17 Kleuter + Lager 056/64 44 83
056/64 49 75

Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen aanbod contact

GO De Windroos H. Consciencestraat 1B Kleuter + Lager 056/75 85 51

Inschrijvingen en inlichtingen 
schooljaar 2013-2014
Belangrijk: bij NIEUWE inschrijving SIS-kaart van het 
kind meebrengen a.u.b. (of trouwboekje, of geboorte-
attest). Dit geldt voor alle scholen

Meer info ? 
Op de website www.zwevegem.be onder de rubriek 
Leren, vindt u het overzicht van alle scholen.
U kan ‘doorklikken’ naar de afzonderlijke school-website.

Daar vindt u de concrete contactgegevens en krijgt u al 
een beeld van het reilen en zeilen binnen de school.



Sommige kinderen hebben nood aan extra 
zorg en begeleiding …
Voor hen is onderwijs aangepast aan de eigen mogelijkheden 
aangewezen.

De Klim-op
Gemeenteschool voor buitengewoon basisonderwijs biedt 
onderwijs op maat.
•	 Type 1 : al meer dan 45 jaar  ervaring met kinderen met  

een lichte ontwikkelingsachterstand voor wie het leren in het 
gewoon onderwijs te snel gaat.
Leeftijd :  6 (speelleerklas) tot 13 jaar

•	 Type 3 : voor kinderen met een autismespectrumstoornis 
(ASS) of ernstige gedrags- of emotionele problemen en een 
lichte ontwikkelingsachterstand
Leeftijd : 3 tot 13 jaar

Wat ?
•	 Onderwijs op maat op basis van de mogelijkheden, het 

niveau en het tempo van het kind en dit in kleine groepjes
•	 waar onderwijzen en opvoeden hand in hand gaan
•	met extra aandacht voor de ondersteuning van de 

functionele momenten, de begeleiding van het kind en 
gezinsgerichte samenwerking.

Hoe ?
Een enthousiast en deskundig team van kleuterleid(st)ers, 
leerkrachten, logopedisten, kinesisten, opvoeders, een ortho-
pedagoog en de directie staat in voor een orthopedagogische 
begeleiding van de kinderen
•	 vanuit een klimaat van respect en begrip voor het kind met  

zijn problemen & een klimaat van duidelijkheid en grenzen 
stellen

•	met een deskundige aanpak van mogelijke situaties
•	met aandacht voor het versterken van de sociale en 

communicatieve vaardigheden, de werkhouding,  het 
welbevinden en zelfvertrouwen bij het kind.

Extra’s
•	 kleinschalige school met familiale sfeer
•	 vrije keuze van godsdienst
•	 eigen gratis busvervoer
•	 verzorgde maaltijden
•	 voor- en naschoolse opvang in leefgroep
•	 GON-begeleiding voor kinderen met ASS in het gewoon 

onderwijs

Praktisch
Attest en inschrijvingsverslag vereist van een erkende dienst 
zoals het CLB.

Voor meer info of een bezoekje altijd welkom op school  
directie: Frank Dooms
Tel 056 / 75 88 56
frankdooms@scarlet.be
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Buitengewoon basisonderwijs
Als het leren toch wat moeilijker loopt …

Infomoment
Ouders krijgen dan het advies om hun kind in een 
school voor buitengewoon onderwijs. Voor hen is dit 
vaak een moeilijk moment en de start van een zoektocht 
die heel wat vragen oproept en de nodige tijd vergt. 
Om deze ouders hierbij te ondersteunen organiseert 
de Klim-op een infomoment waarop de schoolwerking 
concreet wordt voorgesteld.

Vrijdag 21 juni van 16 u. tot 19 u.
Om 18u: toelichting aanbod + werking
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Voor het secundair onderwijs kan je nog 4 jaar terecht in 
onze eigen gemeente.
Dat je ook voor het voortgezet onderwijs “dicht bij huis” 
terechtkunt is toch wel een belangrijk pluspunt.
De Leielandscholen campus Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem 
is een vrije secundaire school met een christelijk geïnspireerd 
opvoedingsproject.
Eén school met één opvoedingsproject en twee vestigings-
plaatsen:

Naast Latijn en moderne wetenschappen en sociale technische 
wetenschappen, biedt de school ook technische opleidin-
gen aan. Je handen uit de mouwen steken om sjieke oplos-
singen te bieden voor de wereld van morgen? Da’s het werk 
van technici. 

In de Leielandscholen campus Sint-Niklaas Gemeente Zwe-
vegem worden jongeren opgeleid tot innovators, creatieve 
denkers en probleemoplossers. Onze arbeidsmarkt smeekt om 
handige Harriëttes en experimentele wizzkids. 

Hoe herken je technisch talent? Soms groei je er vanzelf 
naartoe, soms zit het in wat je bezighoudt. Punt is, wie tech-
niek in de vingers heeft, kan alle richtingen uit. Kies vanuit je 
interesse en talent een gepaste technische opleiding en voor 
je het weet heb je een coole job beet.

Ben je gebeten door techniek? Breng dan zeker een bezoekje 
aan onze site www.sngz.be. Je vindt er alle info over onze 
technische opleidingen:
•	 Industriële wetenschappen
•	 Techniek
•	 Eerste leerjaar B

Onderwijs
Voor elk wat wils

Secundair onderwijs

school vestigingen aanbod contact

Leielandscholen Campus 
Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem

Campus Oost - Stedestraat 39
Campus West - Sint-Niklaasstraat  22

1°/2° graad
ASO – TSO - BSO

056/73 00 60

Inschrijven
•	 elke schooldag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. 

Op woensdag tot 12 u.
•	 tijdens de zomervakantie (in de Sint-Niklaasstraat 

22) Van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 
13 u. tot 17 u., zaterdag van 9 u. tot 12 u. behalve 
tijdens het administratief verlof van 15 juli tem 
15 augustus 2013

•	 zaterdag 29 juni 2013, extra inschrijvings-
moment op beide vestigingen van 9 u. tot 12 u. 
met om 10 u. een bezoek aan de vestiging

Talent voor techniek ?

Kijk ook eens op www.techniekclub-zwevegem.be.

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Zwevegem? 
Ben je graag creatief bezig? 
Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren? 
Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt 
het je aan basiskennis? Dan is de Techniekclub van 
Zwevegem ideaal voor jou! 
In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, 
zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereed-
schap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten 
heeft en je zal een aantal technische systemen maken.

Er is begeleiding vanwege de lerarenopleiding KATHO-
Tielt en vanwege de wetenschaps-techniek-communica-
toren van SNGZ en KATHO.
De Techniekclub is een nieuw initiatief, in samenwerking 
met de gemeente Zwevegem.

Secundair onderwijs
Stilaan zicht krijgen op wat je wil worden
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Kunstacademie
Kunstacademie? Kweken ze daar kunstenaars?
Zwevegem kan zich als één van de 
vijf in Vlaanderen trotse inrichtende 
macht van een Kunstacademie 
noemen. Een kunstacademie, wat is 
dat? Daar kweken ze hopelijk geen 
kunstenaars? 

Ja en neen. Een kunstacademie 
is een school voor iedereen vanaf 
zes jaar. Speciaal eraan is dat je 
er zowel muziek als woord als 
beeldende kunst kan volgen. 

In de Kunstacademie ontwikkelt 
jouw zoon/dochter talenten die in 
het dagonderwijs vaak verborgen 
blijven. Samen met leeftijdsgenoten 
kan hij/zij zich op een creatieve 
manier ontplooien. 

Wordt uw kind een kunstenaar? Wie 
zal het zeggen? In elk geval zal hij 
aan de Kunstacademie een prettige 
tijd beleven die ook nog leerrijk is!

Muziek
Denkt u dat een pianist(e) niet zou misstaan in de familie? Ziet u uw zoon met een 
luchtgitaar en zonnebril hele concerten geven? Trommelt uw kind op alles wat het 
vindt, zolang er maar geluid uit komt?

Muziek is zijn ding!

Uw zoon/dochter start in het eerste jaar muziek met notenleer en samenzang, 
samen het vak Algemene muzikale vorming (A.M.V.). Zo krijgt uw kind een basis om 
vanaf het tweede jaar een instrument te spelen. Uw zoon/dochter kan dan kiezen uit 
(alt)hoorn, bugel, euphonium, trombone, tuba, trompet, cornet, gitaar, cello, viool, 
dwarsfl	uit,	klarinet,	saxofoon,	fagot,	piano,	slagwerk	en	zang.

Lagere graad 
vanaf 8 jaar

Middelbare 
graad

Hogere graad

•	 Algemene muzikale 
vorming

•	 Instrument vanaf L2

•	 Algemene 
muziekcultuur

•	 Instrument
•	 Samenspel of koor
•	 optie: muziektheorie

•	 Instrument
•	 Instrumentaal 

Ensemble of koor
•	 optie: muziektheorie

Lagere graad 
vanaf 8 jaar

Middelbare 
graad

Hogere graad

•	 Algemene verbale 
vorming

•	 Voordracht
•	 Drama (M1, M2)
•	 Toneel (M3)

•	 Repertoirestudie
•	 en/of voordracht
•	 en/of toneel
•	 en/of welsprekendheid

Woord
Kan uw kind moeiteloos hele scènes van televisie naspelen, vindt u hem vaak ver-
diept in een boek of staat u versteld van de fantasie in zijn opstellen, dan is woord 
misschien iets voor hem.

De afdeling woord vindt u in de Directeurswoning op Transfo (Transfostraat 13, 
Zwevegem) en in Heestert in de Gemeenteschool (Vierkeerstraat 26, Heestert).
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Beeldende kunst

Middelbare graad 12 jaar  
ook voor volwassenen +18

Lagere graad  
vanaf 6 jaar

•	 Algemene beeldende vorming •	 Beeldende vorming
•	 Digitale Beeldvorming vanaf M3

Is uw kind een echte knutselaar, kan u hem geen beter cadeau geven dan verf en 
potloden, heeft uw kind een bijzondere blik en oog voor detail, dan is beeldende 
kunst misschien iets voor hem! 
Beeld kan je al volgen vanaf zes jaar, instappen op leeftijd is mogelijk. 
Wees welkom in de ateliers in OC De Brug, Otegemstraat 238, Zwevegem.

U kunt ook inschrijven in de deelgemeenten:

Heestert Gemeenteschool, Vierkeerstraat 26 maandag 24 juni 2012 16u30-18u00

Moen Vrije Basisschool, Moense Beekstraat 17 dinsdag 25 juni 2012 16u15-18u00

Otegem Vrije Basisschool, Zwevegemstraat 8 donderdag 27 juni 2012 16u15-18u00

Sint-Denijs Gemeenteschool, Dalestraat 40 vrijdag 21 juni 2012 15u00-18u00

Het inschrijvingsgeld is 70 euro voor het eerste kind of 40 euro (= verminderd tarief) voor het tweede en volgende lid van het 
gezin en voor leerlingen die al muziek, woord of beeldende kunst volgen. De vermindering verrekenen we onmiddellijk. Betalen 
kan via bancontact of overschrijving.

Eindejaars-
tentoonstelling  
2013
In onze ateliers kunt u het werk 
zien van de lagere, middelbare en 
hogere graad Beeldende Kunst 
tijdens het weekend van 15-16 juni 
en 22-23 juni van 10 tot 12 uur  
en van 14 tot 18 uur.

Van harte uitgenodigd in OC 
De Brug, Otegemstraat 238, 
Zwevegem.

Feestelijke opening op vrijdag  
14 juni om 19 u.!

Inschrijven
Volgt u al les aan de Kunstacademie dan kunt u  
vanaf woensdag 12 juni 2013 opnieuw inschrijven:

Zwevegem Transfo, Transfostraat 13 Directeurswoning

woensdag 12 juni 2013  13u-19u

maandag 17 juni 2013 15u-18u30

dinsdag 18 juni 2013 15u-18u30

Bent u nieuw aan de Kunstacademie dan kunt u zich vanaf woensdag 19 
juni 2013 inschrijven:

Zwevegem Transfo, Transfostraat 13 Directeurswoning

woensdag 19 juni 2013 13u-19u

donderdag 20 juni 2013 16u-19u

zaterdag 22 juni 2013 9u30-11u30

woensdag 26 juni 2013 14u-18u

zaterdag 29 juni 2013 9u30-11u30
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Onderwijs
Voor elk wat wils

Koor
Je volgt muziek. Je eigen instrument spelen, vind je 
zalig. Maar samenspel of Instrumentaal Ensemble is niet 
helemaal je ding? Misschien is koor dat wel!
Vanaf volgend jaar kan je kiezen ofwel samenspel/
instrumentaal ensemble ofwel koor.
De les koor vindt plaats op vrijdag van 18.30 u. tot 
19.30 u. Vraag ernaar als je komt inschrijven!

Medialab
Verken met Het Medialab de uithoeken van de nieuwe 
media.
Oskar	is	het	beu.	Beu,	beu,	beu.	Het	gaat	altijd	over	fi	lm	
en youtube en facebook en... maar OsKAr wil meer! Hij wil 
zelf	aan	de	slag	met	een	camera,	of	een	tekenfi	lm	en	een	
website, die wil hij ook!

Jij ook?  Kom naar Het Medialab! 

Het Medialab is een beeldend atelier waar elf- en 
twaalfjarigen de nieuwe media verkennen en leren 
gebruiken. Het is een aanvulling op de gewone les 
beeldende vorming. De les vindt plaats op maandag van 
16 u. tot 18.10 u. in de ateliers van Beeldende Kunst in OC 
De Brug.

De KAmielkes
Op het ritme van “Wij zijn de mannen die de gas doen 
branden”. Wij zoeken KAmielkes voor de Kunstacademie.
Om te verven, musiceren en de scène t’ attaqueren!

Ben jij een KAmielke? Doe de test:
•	 Ben ik zes of zeven jaar? Ga ik volgend jaar naar het 

eerste of tweede leerjaar?
•	 Boetseren, knutselen en verven, daarmee ben ik uren 

zoet? Vind ik tekenen leuk?
•	 Sta ik graag op scène en verkleed ik mij graag?
•	 Kan ik met alles muziek maken, ook met de potten en 

pannen van mama, met lepels en vorken?
•	 Ben ik steeds te vinden voor een liedje of een dansje?

Heb je op al deze vragen JA geantwoord, dan schuilt er 
misschien een KAmielke in jou!

De KAmielkes is een speelse en creatieve klas waarbij 
zes-en zevenjarigen kennis maken met beeldende kunst, 
muziek en woord.

De les vindt plaats op donderdag van 16.15 u. tot 18.15 u. 
in Moen en in Sint-Denijs.

Nieuw aan de Kunstacademie!

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

Leren - levenslang
Géén veroordeling, 
wel een vat vol kansen …
Ook de volwassenen komen ruim aan hun trekken om zich bij te scholen.
Het CVO “De drie Hofsteden” heeft een heel uitgebreid aanbod. In onze 
Kunstacademie kunnen volwassenen zich inschrijven in alle disciplines. Daar-
naast richten we vanuit de dienst cultuur zelf ook enkele creatieve cursussen 
in voor volwassenen.  Om dit aanbod uit te werken houden we rekening met 
de interesses die getoond worden door onze inwoners.



Zaterdag 4 mei 2013

Herinnering V- dag

10

Onderwijs
Voor elk wat wils

Nieuw cursusaanbod CVO 3 Hofsteden
Bij CVO 3 Hofsteden zijn we weer klaar voor een 
nieuw cursusjaar. Jij ook? Dit jaar maken we van 
jou een taalwonder, een topfotograaf, de beste 
schoonheidsverzorger, een computerspecialist, een 
sterrenkok, de coolste kapper, …  Vanaf nu kan je je 
inschrijven voor jouw lievelingscursus.

Alle informatie over het aanbod, de precieze inhoud, 
uren en kostprijs van de cursussen, vind je op 
www.cvo3hofsteden.be. Geïnteresseerd? Schrijf je dan 
meteen in via de website of kom even langs op ons 
secretariaat. We helpen jou graag verder.

Contactgegevens:
CVO 3 Hofsteden, H. Consciencestraat 1A, 
Tel 056 72 01 72,  zwevegem@cvo3hofsteden.be
Open van maandag t.e.m. donderdag 
van 08.15 tot 20.30 uur.*
Facebook: facebook.com/cvo3hofsteden
Twitter: @CVO3Hofsteden

* Het secretariaat is gesloten van 5 juli t/m 30 augustus. 
Van 19 t/m 30 augustus kan je terecht in Kortrijk, Menen 
en Tielt, elke werkdag van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag 
tot 16.00 uur.
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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.

Volwassenen onderwijs

school vestigingen aanbod contact

Centrum voor 
Volwassenenonderwijs 
Zwevegem

CVO ‘3 Hofsteden’
H. Consciencestraat 1A

Fotografi	e,	Informatica,	Webontwikkelaar,	
Grafi	sch	ontwerp,	Koken,	Bloemschikken,	
Kleurenconsulent, Schoonheidsverzorging

056/72 01 72
Ma-di-do : 8u30-19u
Woe-vr : 8u30-11u

Volwassenenonderwijs



MELDINGSKAART

Persoonsgegevens

Voornaam en naam: 

Straat, nummer, bus:

Postcode en gemeente:

Telefoon:

E-mail: 

Verzonden op: 

Probleemgegevens
waar doet het probleem zich voor? 

gemeente – straat – nr.: 

Duid aan waarover het probleem gaat: 

Stuur de meldingskaart, onder gefrankeerde omslag 
naar Gemeentehuis, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem.
Of bezorg ze in het gemeentehuis Zwevegem (onthaalbalie)
of in b i bus.

Meldingskaart ook op internet www.zwevegem.be/e-loket.
Meldingen defecten openbare verlichting 
www.straatlampen.be

Telefonische meldingen 24 u./24 u., 7 op 7: 0800 1 8550
gratis nummer

Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven
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Feest 75 - jarigen Zwevegem
Op zondag 6 oktober vindt het feest van de 75- jarigen Zwevegem plaats. Prijs: 62 euro per persoon.
Info: Roger Clement, tel. 056 75 57 43

Zwevegem luistert
In de week van 3 juni komt het gemeentebestuur 
naar jullie toe! Elke dag van de week bezoeken we 
een deelgemeente en luisteren we naar jouw ideeën, 
mening, wensen en dromen …. Concrete info op p. 36.

Otegemstraat 50
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 40
informatie@zwevegem.be
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Je begrijpt dat wij even tijd nodig hebben om te 
verhuizen. Hou er alvast rekening mee dat we in de 
week van 9.09.2013 – 15.09.2013 onze dienstverlening 
op een lager pitje zetten.  Sommige diensten kunnen 
enkele dagen gesloten zijn.

Geen nood, terwijl wij onze dozen in- en uitpakken, 
zorgen wij ook voor de nodige permanentie. Je hebt 
dus steeds een aanspreekpunt.

Je krijgt hierover alle nodige info in de volgende edities 
van het Infopunt.

GEBOORTEN
20/03 Dekimpe Quinten, z.v. Aron en Schaepdryver Miranda (O)
23/03 van Poppel Lars, z.v. Tim en Walcarius Leen (H)
25/03 Delgat Elvis, z.v. Johan en Khamphila Ueamporn (Z)
27/03 Altinezer Lauren, d.v. Zeki en Himpe Barbara (Z)
27/03 Vergote Andrès, z.v. Bruno en Vanhoutte Florence (O)
27/03 De Meulenaere Arn, z.v. Joachim en Sablain Sévrien (Z)
28/03 Depraetere Kato, d.v. Jielke en Ovaere Wendy (Z)
29/03 Baillievier Brent, z.v. Stijn en Vanhemmens Emmi (H)
30/03 Wouters Tiebe, z.v. David en Demuynck Jolien (Z)
30/03 Taelman Iris, d.v. Pieter en Tanghe Mieke (O)
03/04 Dormont Thor, z.v. Lorenzo en Vandenbroucke Lindsey (O)
03/04 De Jonghe Nathan, z.v. Darry en Verlinden Hanne (Z)
05/04 Maes Emilia, d.v. Steven en Verstraete Delphine (Z)
08/04 Himpe Maité, d.v. Himpe Sandra (H)
11/04	Kasmi	Amina,	d.v.	Taoufik	en	Debusschere	Heidi	(Z)
17/04 Lorenz Siebe, z.v. Tobias en Vandenbroucke Annelien (Z)
18/04 Caby Laure, d.v. Thomas en Staelens Karolien (H)
29/04	Devos	Nelle,	d.v.	Klaas	en	Moreels	Sofie	(O)

HUWELIJKEN

Herreman Jos (47j.), (M) en Verweirder Greta (49j.), (M)
Ampe Bram (32j.), (M) en Lanneau Heidi (31j.), (M)
Van Bogaert Daniël (31j.) (Evergem) en De Wolf Iscah (29j.) (H)
Degroote Dieter (22j.), (Menen) en Bostyn Stéphanie (25j.), (SD)
D’Hondt Peter (30j.), (M) en Vanwynsberghe Nathalie (24j.), (M)
Houssin Frederik (33j.), (O) en Bellinck Helene (27j.), (O)
Desmet Yves (32j.), (Z) en Demets Kerr (27j.), (Z)

OVERLIJDENS

31/03 Bonte Vincent (48j.), (M)
03/04 Gevaert Christiana (69j.), ongehuwd (Z)
04/04 Derycke Ingrid (51j.), echtg. Ravelingien Rik (SD)
05/04 Iserbyt Gilbrecht (89j.), (H)
07/04 Catelein Noëlla (100j.), wed. Cottenier Livien (M)
07/04 Schouteetens William (80j.), echtg. Goeman Jeannine (Z)
08/04 Vereecke Alice (89j.), ongehuwd (Z)
09/04 Vanmeenen Gerard (90j.), wed. Debeuf Agnes (SD)
09/04 Vanoverberghe Dina (87j.), echtg. Delanghe Raphael (M)
10/04 Vercant Rita (63j.), (H)
10/04 Dekimpe Jacqueline (83j.), wed. Gaeremyn Jaak (H)
11/04 Van Laere Ghislain (53j.), echtg. Lebon Nathalie (Z)
12/04 Wolfvelde Dionysia (88j.), wed. Arnau Firmin (Z)
18/04 Delaetere Erna (84j.), wed. Clairhout Etienne (H)
22/04 Waelkens Rik (48j.), (Z)
24/04 Briaval Francine (76j.), echtg. Mahau Gerard (Z)
24/04 Vromant Jeannine (80j.), wed. T’Joens Alexander (Z)
26/04 Bekaert Yves (82j.), echtg. Clarysse Maria (O)
30/04 Opsomer Raphael (81j.), echtg. Declercq Brigitte (Z)
02/05 Devos Bernadette (83j.), echtg. Yserbyt Laurent (Z)
04/05 Raepsaet Clara (90j.), wed. Holvoet André (M)
05/05 Vandeghinste Daniel (89j.), echtg. Turpyn Agnes (M)

BURGERLIJKE STAND

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem,  (SD) Sint-Denijs, (Z) Zwevegem
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Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg ontstond 
betwisting over de ernst van de schuldpositie van onze 
gemeente. Volgens de ene stelling, zoals uiteengezet op de 
installatie vergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2013, 
kon gestart worden met een spaarpot van 10 miljoen euro en 
was de schuldenlast minder dan 40 miljoen euro.

De andere stelling, zoals verkondigd tijdens de verkiezings-
periode, vreesde evenwel een dramatische toestand, geken-
merkt door een schuldpositie van nagenoeg 50 miljoen euro 
tegenover jaarlijkse ontvangsten van ongeveer 30 miljoen euro.
Om hierover objectieve duidelijkheid te scheppen en vooraleer 
met	kennis	van	zaken	een	defi	nitief	beleidsprogramma	op	te	
stellen werd dan ook beslist een beroep te doen op externe 
specialisten	om	de	betwiste	fi	nanciële	toestand	door	te	lichten.
Een externe audit was inderdaad de beste manier om de 
waarheid over de erfenis te kennen.

Het resultaat van deze analyse is ontnuchterend.

In het kader van een open communicatie en van de informa-
tie waarop de bevolking recht heeft, willen we u deze niet 
onthouden, vandaar dat een uittreksel van de besluiten van 
het auditrapport hierna worden weergegeven :

Bovenstaande negatieve evoluties worden ook beïnvloed door  
de relatief zware leningslasten die door de gemeente zijn 
aangegaan	voor	de	fi	nanciering	van	de	buitengewone	dienst.	
Per einde 2012 bedraagt deze leningslast op lange termijn

+/-	38,2	miljoen	euro.		De	afl	ossingen	op	korte	termijn	bedra-
gen +/- 4,4 miljoen euro (0,8 miljoen euro openstaande schuld 
van 2012 en 3,6 miljoen euro korte termijntranche 2013).

De gemeente genereert aldus onvoldoende cash uit de 
reguliere werking om de investeringen die het in het verleden 
uitvoerde	te	fi	nancieren	met	eigen	middelen	en/of	susidies.	Dit	
is vaak eigen aan de werking van een gemeente, doch dient er 
gezocht te worden naar een gezond evenwicht tussen de inves-
teringsnoden	en	de	impact	van	de	fi	nanciering	van	deze	noden.

Zonder uitspraak te doen over de gerealiseerde investeringen 
stellen	we	puur	economisch	gezien	vast	dat	de	fi	nanciële	toe-
stand van de gemeente  het geïnvesteerde volume niet aankan.  
Hierbij komt nog dat er voor +/- 7 miljoen euro investeringen 
in de pipeline  zitten  die in de komende jaren gaan uitgevoerd 
worden. Deze investeringen zullen de schuldenlast van de 
gemeente  nog doen toenemen.

Het	creëren	van	fi	nanciële	buffers	werd	ook	vanaf	boekjaar	
2008 negatief beïnvloed door het wegvallen of verminderen 
van de inkomsten uit dividenden. 

Uit voorgaande kan afgeleid worden dat de gemeente ‘boven 
haar stand’ heeft geleefd.

Volgens de externe audit bedraagt de schuldpositie derhalve :

op lange termijn 38,2  mljn €

op korte termijn 4,4  mljn €

inversteringen nog te 
fi	nancieren

 7 mljn € 

Totaal 49,6  mljn  €

NB : de volledige analyse is vanaf nu terug te vinden  
op de website van de gemeente : 
www.zwevegem.be /beleidsdocumenten

De fi nanciële toestand 
van uw gemeente

Mullie.Myriam
Notitie
open ook vet zetten

Mullie.Myriam
Notitie
dus ipv aldus



Gemeenteraadszitting 22 april 2013
1.  Vaststellen jaarrekening 2012 gemeente 

Zwevegem, met balans en resultatenrekening.
De gemeenterekening over het dienstjaar 2012 
sluit in gewone exploitatie met een overschot van 
1.417.578,82 euro, tegenover 2.669.793,60 euro in 
2011
In 2012 werden leningen ingeschreven voor een 
bedrag van 5.175.000,00 euro.
De belangrijkste investeringsprojecten die in 2012 
werden vastgelegd waren de verdere uitbouw en 
renovatie van het Gemeentepunt (omgevingswerken 
en meubilair) en infrastructuurwerken (aanleg 
Harelbeekstraat).

2.  Kennisname jaarverslag 2012 gemeentebestuur 
Zwevegem.
Het volledige verslag is te lezen op www.zwevegem.be/
over Zwevegem/beleid.

3.  Vaststellen wijziging nr. 1 gewone dienst en nr. 
2 buitengewone dienst van het gemeentebudget 
2013.
In het initiële budget 2013 (buitengewone dienst) 
werden enkel zeer beperkte investeringen opgenomen. 
Het is aan het nieuwe bestuur om voor het jaar 
2013 keuzes te maken en deze te voorzien via 
budgetwijziging.

 Investeringsbudget

 De uitgaven in buitengewone dienst (investeringen) 
stijgen met € 4.612.693,00 in vergelijking met het 
oorspronkelijke budget 2013 wat het totaalbedrag 
brengt op € 5.564.287,00 (eigen dienstjaar). 
Belangrijke investeringen hebben betrekking op de site 
van het Gemeentepunt

 Zie www.zwevegem.be

4.  Aanvaarden jaarrekening 2012 van de 
intercommunale Imog (Intergemeenteljke 
Maatschappij voor de Openbare Gezondheid 
in Zuid-West-Vlaanderen). 
Er is een te bestemmen winst van 18.351,30 euro.

5.  Aanvaarden jaarrekening 2012 van de 
intercommunale WIV (West-Vlaamse Inter-
communale vliegveld Wevelgem-Bissegem). 
Er is een te bestemmen winst van 5.537,12 euro

 6.  Aanvaarden jaarrekening 2012 van de 
intercommunale Leiedal. 
Er is een te bestemmen winst van 26.265 euro

Agendapunten 7 tot en met 23 (met uitzondering 
van 8, 10 en 12).  
De gemeenteraad keurde  de jaarrekeningen 2012 van de 
jeugd-sport en cultuurvzw’s goed. Zie www.zwevegem.be

Agendapunten 8,10 en 12
De gemeenteraad keurde de budgetwijziging 2013 van 
de vzw’s Jeugdinfrastructuur, Jeugdcentrum de Brug en 
Jongerenanimatie goed. Zie www.zwevegem.be

24.  Bepalen aandeel gemeente Zwevegem, met 
brandweercentrum Z, voor het dienstjaar 2009 - 
gemeenterekening 2008 - te betalen als bijdrage 
voor tussenkomsten, ter versterking verstrekt 
door brandweercentra categorie Y.

 Ingevolge de wet betreffende de civiele bescherming 
dienen de Z-centra een bepaalde vergoeding te 
betalen aan de Y-centra voor eventuele interventies ter 
versterking. Voor de gemeente Zwevegem betekent dit 
36.564,76 euro.

25.  Goedkeuren ontwerpakte, waarbij de gemeente 
Zwevegem overgaat tot de aankoop voor 
openbaar nut van onroerende goederen, 
zijnde gronden, gelegen in het “Binnengebied 
Leopoldstraat” te Zwevegem, aan de 
Intercommunale Leiedal. 
De	gemeente	koopt	de	grond	aan	voor	de	defi	nitieve	
aanleg van een gemeentelijke openbare parking.

26.  Goedkeuren ontwerpakte tot verkoop van het 
onroerend goed, zijnde een perceel bouwgrond 
met berging (LOT 2), gelegen Kerkstraat 4 te 
Moen. 

27.  Aanpassen reglement ‘erkenning Zwevegems 
jeugdwerk’.

28.  Aanpassen reglement ‘toelage voor huur, 
energie & verzekering’.

29.  Aanpassen reglement ‘Doe Iets! - 
projectsubsidie jeugd’.

30.  Aanpassen reglement ‘werkingssubsidies jeugd- 
en jongerenverenigingen’.

31.  Aanpassen statuten jeugdraad.
De jeugdraad wordt vanaf heden op een andere 
manier georganiseerd.  Er is niet langer één voorzitter 
maar een team van VIP’s neemt de leiding voor haar 
rekening

32.  Schoolraden van de gemeentelijke basisscholen: 
vernieuwing en inwerkingtreding.
Sedert 2005 voorziet de onderwijsregelgeving dat elke 
school over een schoolraad beschikt.
De schoolraad geeft advies en overlegt met het 
schoolbestuur over diverse aspecten van het 
schoolleven.

33.  Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling 
gemeentepersoneel.

34.  Vaststellen reglement op de toekenning van 
maaltijdcheques aan gemeentepersoneel. 

35.  Vaststellen reglement op de toekenning van 
fi etsvergoeding aan gemeentepersoneel. 

36.  Vaststellen reglement dagelijks 
personeelsbeheer.

37.  Bekrachtigen beslissing college van 
burgemeester en schepenen van 3 april 2013 
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betreffende Leiedal: aanduiden van een 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur.

38.  Aanduiden vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de algemene vergadering van het 
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-
Vlaanderen. 
De h. Marc Claeys

39.  Aanduiden van een vertegenwoordiger namens 
de gemeente op de algemene vergadering van 
de intercommunale Imog. De h.Freddy Van Herpe 

40.  Aanduiden van een vertegenwoordiger namens 
de gemeente op de algemene vergadering van 
de West-Vlaamse Intercommunale vliegveld 
Wevelgem-Bissegem. 
Mevr.	Sofi	e	Vermeulen	

41.  Aanduiden van een vertegenwoordiger namens 
de gemeente op de algemene vergadering van 
Leiedal. 
De h. Marc Doutreluingne 
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Lees het volledige verslag op www.zwevegem.be/
gemeenteraadszittingen. Liever via e-mail? Geef uw 
naam en e-mailadres op via informatie@zwevegem.be.
Liever via post? Bel naar de informatiedienst, 
tel. 056 76 55 40

Het verslag van de zitting ligt ook ter inzage op de dienst secreta-
rie, Otegemstraat 100, in de bib, Bekaertstraat 13 en in de b i bus

Missing link 
Guldensporenpad 
in de Bekaertsite
Agendapunt aangevraagd door raadslid
Het	raadslid	verwijst	naar	2	vernieuwde	stukken	fi	ets-
infrastructuur:	fi	etstunnel	en	Spoorwegzate	83,	tussen	
de Hugo Verrieststraat en Avelgemstraat (Zwevegem-
Knokke). Tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat 
is de voormalige spoorwegbedding niet toegankelijk en 
zit dit stukje vervat in de site Bekaert. Bekaert heeft 
een overeenkomst over de aankoop en herontwikkeling 
van de site; de voormalige spoorwegbedding maakt 
volgens de informatie van de fractie, geen deel uit van 
deze verkoop. In het RUP is voorzien dat de missing 
link:	het	stuk	fi	etspad,	wordt	gerealiseerd.	Het	raadslid	
vraagt de stand van zaken en stelt voor dit dossier 
prioritair te behandelen.

Antwoord College
Het college van burgemeester en schepenen meldt 
dat de gemeente op 11 april 2013 aan de provincie de 
vraag heeft gesteld om het tracé van het bovenkanaal 
functioneel	fi	etsnetwerk	aan	te	passen,	zodat	deze	
volledig komt te liggen op de voormalige spoorwegbed-
ding, beter bekend als het Guldensporenpad. Op die 
manier is het mogelijk om via het Fietsfonds subsidies 
te	verkrijgen	om	het	ontbrekende	stukje	fi	etspad	aan	
te leggen.
Reeds	van	bij	de	eerste	kennismaking	met	de	fi	rma	
Bekaert en ontwikkelaar Vanhaerents heeft het nieuwe 
bestuur	benadrukt	dat	het	fi	etspad	bij	voorkeur	in	de	
eerste fase van het project aangelegd moet worden. 
Beide partners hebben reeds hun mondeling akkoord 
gegeven.

Informatiedienst
Otegemstraat 50
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 41
informatie@zwevegem.be

Nieuwe	fi	etstunnel

Vrijdag 26 april 2013Inhuldiging Spoorwegzate 83 en	fi	etstunnel



Wanneer vervalt je identiteitskaart?
Hebben je kinderen een identiteitsbewijs?
Heb je een paspoort of reispas nodig voor het land 
waar je naar toe reist? 
Neem eens een kijkje op www.diplomatie.be 
voor meer informatie. Je vindt er ook alles over 
inentingen en voorzorgsmaatregelen, visum, 
internationaal rijbewijs, reisadvies per land…

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

De kids-Id: het identiteitsbewijs 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 6 euro en krijg je 3 weken na de aanvraag.
Indien je te laat de Kids-Id aanvraagt, betaal je meer: 
109 euro voor een leveringstermijn van 3 werkdagen en 
173 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.be om te zien of je een paspoort/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 vijf jaar geldig. 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 mogelijk aan. In drukke 
periodes kan de leveringstermijn oplopen tot twee weken. Een 
spoedprocedure (met leveringstermijn 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

Elke aanvrager moet bij de aanvraag van een paspoort/
reispas persoonlijk aanwezig zijn. Minderjarigen moeten bij de 
aanvraag altijd vergezeld zijn van hun ouder.

Op reis zonder zorgen…
Juiste documenten toch bij?

Een gouden raad: vraag je 
document op tijd aan

Je kunt volgende documenten aanvragen bij de 
gemeentelijke dienst burgerzaken, Otegemstraat 100, 
Zwevegem - tel. 056 76 55 30 - openingsuren: zie p. 2 

Of op de bbus (niet bij spoedprocedures): zie p. 2 
voor de rijtijden.
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Meebrengen:
•	 je identiteitskaart,
•	 twee recente, identieke pasfoto’s met witte achtergrond,
•	 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 buitenland 
reist, is bovendien een reistoelating nodig.

Kostprijs en leveringstermijn

De dienst burgerzaken reikt het document onmiddellijk gratis uit.

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
Otegemstraat 100
8550 ZWEVEGEM
tel. 056 76 55 30
burgerzaken@zwevegem.be

Er is een nijpend tekort aan donororganen. Als orgaan-
donor kun je meerdere levens redden en nieuw leven 
schenken.

Het wegnemen van organen bij een persoon, de donor, 
voor de transplantatie van deze organen in het lichaam 
van een andere persoon, de ontvanger, is in België bij wet 
geregeld. Deze wet stelt dat je vanaf 18 jaar automatisch 
orgaandonor bent. Onder de 18 jaar is toestemming van 
de ouders nodig. Ondanks deze wet kunnen je ouders, 
kinderen, echtgeno(o)t(e) of samenwonende orgaandona-
tie weigeren na je overlijden.

Hoe maak je duidelijk wat je wil?
Kom even langs bij de dienst burgerzaken. Je kunt 
jouw	keuze	voor	(of	tegen)	orgaandonatie	daar	offi	cieel	
bekendmaken met een formulier van ‘wilsverklaring’. 
Dit document kun je ook op voorhand downloaden op 
www.beldonor.be of opvragen bij de gemeentelijke 
welzijnsdienst of de dienst burgerzaken.

Het ingevulde formulier geef je af bij de dienst burgerza-
ken, die de gegevens dan invoert in het rijksregister.
Dit alles is gratis en je keuze kun je elk moment herzien. 
Met een ‘ja’ geef jij mensen die wachten op een orgaan 
kans op een nieuw leven en bespaar je je familie en dier-
baren het maken van deze moeilijke keuze in jouw plaats. 

Wil je nog meer weten?
Neem een kijkje op www.beldonor.be of vraag de folder 
aan de gemeentelijke welzijnsdienst of dienst burgerzaken.

Spreken over orgaandonatie 
is niet langer taboe 
Informeer je, praat erover … en beslis!

Dienst burgerzaken
Otegemstraat 100
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 30.
burgerzaken@zwevegem.be

Welzijnsdienst
Otegemstraat 100
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijnsdienst@zwevegem.be.

Nieuws van de 
seniorenraad
Op 6 mei 2013 vond, op initiatief van de gemeentelijke 
seniorenraad, het jaarlijks kaarterskampioenschap 
voor seniorenverenigingen plaats. Het kampioenschap 
werd gewonnen door Okra Heestert.
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Oproep tot deelname aan 
groen- en bebloemingsactie 

49ste Bebloemingsactie :
Wat in 1964 bescheiden begon als een bebloemingswedstrijd 
is thans uitgegroeid tot een actie waar meer dan 500 gezinnen 
jaarlijks aan deelnemen. Bent u al ingeschreven? Uw tuin ver-
dient echter ook een prijs. We stellen vast dat veel prachtige 
voortuinen of gevelbebloeming nog steeds niet deelnemen aan 
deze jaarlijkse actie. Jammer, want de gemeente beloont u 
graag voor uw mooie tuin of gevelbebloeming. En weet, in de 
bebloemingsactie zijn er geen verliezers. 

Iedere Zwevegemnaar kan deelnemen. 
Deelname is eenvoudig en gratis.

Categorieën 
U kan een kiezen uit 6 categorieën :
1. kleine voortuinen: kleiner dan 150 m²
2. grote voortuinen: groter dan 150 m²
3. gevelbebloeming: gevelbloembakken, tegeltuinen, klimplan-

ten,….
4. kapelbebloeming of -verfraaiing: groen en de bebloeming 

van kapellen 
5. hoevebebloeming: bebloeming op en rond professionele 

land- en tuinbouwbedrijven, incl. gevels
6. erfbeplanting: integratie van professionele land- en tuin-

bouwbedrijven in het landschap

Ook uw tuin 
verdient een 
ereprijs!!!!

Graag uw suggesties omtrent de groen- en bebloemingsactie
De Adviesraad voor groen en bebloeming wenst via het gemeentelijk infoblad de mening op te vragen bij alle Zwevegemse gezin-
nen omtrent de jaarlijkse groen- en beloemingsactie. We wensen uw interesse te screenen aan de hand van enkele vragen:

Naam: ........................................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................

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

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

Categorie: ............. en ............. en ............. 

Kruis aan wat past

1. Ik ben al ingeschreven voor de groen- en bebloe-
mingsactie (via deelname vorige jaren) en wens ook dit 
jaar verder deel te nemen.

2. Ik ben al ingeschreven voor de groen- en bebloe-
mingsactie (via deelname vorige jaren) en wens me uit 
te schrijven vanaf editie 2013.

3. Ik ben al ingeschreven voor de groen- en bebloe-
mingsactie (via deelname vorige jaren) en wens me uit 
te schrijven vanaf editie 2013.

Algemeen Technische Dienst
Dienst groen en openbare werken
Blokellestraat 157K | 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 00
atd@zwevegem.be
www.zwevegem.be
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4. Suggesties: ik heb volgende suggesties voor de 
gemeentelijke groen- en bebloemingsactie

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

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

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

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

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

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

Uw inschrijvingen en suggesties mag je overmaken of mailen 
voor 1 juli 2013:



De Zwevegemse compost-
meesters zijn een gedreven 
groep van 8 actieve leden. 10 
jaar geleden vonden de eerste 
activiteiten plaats. Hun groot-
ste uitdaging is de afvalberg 
verkleinen. Eén van hen, die 
er al van in het begin gemo-
tiveerd bij was, is Jean-Pierre 
Deconinck, een Kortrijkse 
stadsmus die 44 jaar geleden 
naar Zwevegem verhuisde. Via 

“Koninklijk werk voor Volkstuinen” heeft hij de microbe voor tuinieren 
te pakken gekregen. In 2001 schreef Jean-Pierre zich in voor een 
cursus compostmeester, georganiseerd door Imog. Sindsdien kent 
Jean-Pierre alle kneepjes van het vak en neemt hij ons met plezier 
mee in de wereld van het composteren.

Zwevegemse bevolking blijven stimuleren  
om te composteren.
Met veel overgave vertelt Jean-Pierre over de jaarlijkse activitei-
ten van de compostmeesters: “Vanaf april tot en met september 
bemannen de compostmeesters elke derde zaterdag van de maand 
de demoplaats op het containerpark, behalve in juli en augustus. 
De inwoners van Zwevegem kunnen tijdens hun bezoek aan het 
containerpark nuttige tips krijgen over composteren.” Jean-Pierre 
geeft ons nu al een gouden tip mee: “Je moet altijd 3 elementen in 
het achterhoofd houden, wil je het composteren doen slagen: start 
met een laag gehakseld hout, groen en bruin materiaal aanbrengen 
in lagen en regelmatig beluchten. 

Naast de demoplaats op het containerpark wordt de compostmobiel 
van Imog ook geregeld van stal gehaald. Tijdens de maand juni 
kun je de compostmobiel wekelijks terug vinden op de Zwevegemse 
markt. 2 compostmeester geven jou deskundige uitleg. “Hier komt 
altijd veel volk op af,” zeg Jean-Pierre, “want naast het krijgen van 
nuttige composttips, kunnen de kinderen zich ontfermen over de 
diertjes die de compostmobiel vergezellen.” 

In mei kon de compostmobiel op heel wat bijval rekenen tijdens de 
jaarlijkse Kappaertfeesten. En op 7 september kan je de compostmo-
biel terug vinden op de “Vrolijke Kinderstraat”  tijdens de kermis in 
Zwevegem.

Naast de jaarlijkse evenementen willen de compostmeesters ook het 
composteren blijven promoten in de Zwevegemse scholen. “Scholen 
bieden steeds meer fruit aan en wij willen hen helpen om dat afval 
op een ecologische manier te verwerken.” zegt Jean-Pierre.

Drukke tijden voor de Zwevegemse 
compostmeesters
Creatief met tuinafval… Jean-Pierre vertelt…
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Wel in het compostvat

Niet in het compostvat

•	 Aardappelschillen
•	 Schillen van citrus- of andere vruchten
•	 Groenteresten
•	 Eierschalen
•	 Doppen van noten
•	 Theebladeren en -zakjes
•	 Koffiedik en -filters
•	 Papier en keukenrol
•	 Kleine hoeveelheden etensresten
•	Mest van kleine huisdieren (bv. Cavia)
•	 Verwelkte snijbloemen en kamerplanten
•	 Versnipperd snoeihout
•	 Haagscheersel
•	 Zaagmeel en schaafkrullen
•	 Gemaaid gras
•	 Bladeren
•	 Onkruid
•	 Resten uit groente- en siertuin

•	 Timmerhout
•	 Grof ongesnipperd snoeihout
•	 Beenderen en dierlijk afval
•	Wegwerpluiers
•	 Aarde en zand
•	 Saus, vet en olie
•	 Stof uit de stofzuiger
•	 As van de open haard
•	 Houtskool
•	 Kunststof
•	 Ijzer, metaal en blik
•	 Kattebakvulling



Uitdagingen van het jaar.

Ook dit jaar willen de compostmees-
ters het composteren promoten bij het 
publiek. Via deze weg willen ze nog 
eens de Zwevegemse burger warm 
maken om te composteren en zo hun 
steentje bijdragen om de afvalberg te 
verminderen. Voor de echte liefhebbers 
onder ons raadt Jean-Pierre een cursus 
composteren aan die jaarlijks door Imog 
wordt georganiseerd. En zegt Jean-
Pierre, “Wie echt geen groene vingers 
heeft maar toch de natuur wil helpen 
kan altijd een kipje in huis halen om 
zo op deze manier het gewicht van de 
huisvuilzak te verkleinen.”

Nuttige tips van een ervaren 
compostmeester!
Als afsluiter wil Jean-Pierre nog enkel 
nuttig tips meegeven:

Het aanleggen van een compostvat 
doe je zo:
1. Start met een laag gehakseld hout.

2. Leg daarop een laag groen materiaal 
= groenafval (vanuit de keuken)

3. Leg daarop een laag bruin materiaal 
= bladeren (tip: kan verzamelen 
tijdens de herfst en bewaren in zak-
ken), takken en stro (dit moet droog 
zijn).

4. Wissel verder af met een laag groen 
en een laag bruin materiaal. 

5. Regelmatig beluchten.

Beluchten doe je door het compost te 
doorprikken met een pook. Beluchten is 
het allerbelangrijkste, anders gaat het 
organisch materiaal in het vat rotten. 

Met behulp van lucht wordt het compos-
teren op gang gebracht en gehouden.

Kom zeker eens langs op de wekelijkse 
markt in de maand juni of op demo-
plaatsen in het containerpark. De com-
postmeesters beantwoorden met plezier 
al jouw compostvragen.

Hierboven een overzicht van de acti-
viteiten in 2013 van de Zwevegemse 
compostmeesters:

DAG DATUM PLAATS UUR DEMO/MOBIEL

Zaterdag 1 juni Containerpark 10 u. - 12 u. Demostand

Dinsdag 4 juni Wekelijkse markt 8.30 u. - 12 u. Compostmobiel

Dinsdag 11 juni Wekelijkse markt 8.30 u. - 12 u. Compostmobiel

Zaterdag 22 juni Containerpark 10 u. - 12 u. Demostand

Dinsdag 25 juni Wekelijkse markt 8.30 u. - 12 u. Compostmobiel

Zaterdag 7 september Otegemstraat 13 u. - 18.30 u. Compostmobiel

Zaterdag 21 september Containerpark 10 u. - 12 u. Demostand
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Milieudienst
Otegemstraat 50 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
Milieudienst@zwevegem.be

Eén zwaluw 
maakt de lente niet.

Milieudienst
Otegemstraat 50 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
Milieudienst@zwevegem.be

De zwaluwen gaan elk jaar in aantallen achteruit, onder 
andere door het gebrek aan nestmogelijkheden. Samen 
met 10 andere Zuid-West-Vlaamse gemeenten en het pro-
vinciebestuur willen we deze prachtige en nuttige vogeltjes. 
We voorzien kunstnesten voor de uitbreiding van huis-
zwaluwkolonies en gierzwaluwkolonies. Wil je graag mee 
werken aan de bescherming van deze vogels? Laat het ons 
weten.. We hangen graag 1 of meer kunstnesten bij je op! 
Interesse? Kijk op http://www.bipsweb.eu/nl/projectde-
tail/24/zwaluwen!.aspx



Eet van je eigen tuin
Zin om deel uit te maken van een ecotuinteam?

Milieudienst
Otegemstraat 50
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
milieudienst@zwevegem.be

Ecotuinteams zijn groepjes van tuinbezitters die samen en 
onder begeleiding van een lesgever zich gedurende 6 lesmo-
menten verdiepen in het natuurvriendelijker inrichten van hun 
eigen tuin. Binnenkort start de provincie, in samenwerking 
met Zuid-West-Vlaamse gemeenten, aan een proefversie 
Ecotuinteam ‘De eetbare tuin’. Tijdens de 6 sessies gaat de 
groep dieper in op het genieten, het aanleggen en het eetbaar 
maken van een ecologische siertuin. Eten van de tuin is niet 
enkel ‘zelf eten’, maar ook het meer eetbaar maken van je 
tuin voor dieren. Zowel het kweken van groenten en fruit als 
het aanplanten van ‘voedselplanten‘ voor verschillende dieren 
krijgen veel aandacht tijdens deze sessies. Zo leer je hoe je 
insecten en vogels met eetbare planten naar je tuin kan lokken 
en hoe je de biodiversiteit in eigen streek vooruit kan helpen. 
Ook goesting om je tuin om te vormen tot eetbaar, natuur-
vriendelijk paradijs? Neem contact op met de milieudienst. 
Die helpt je graag verder om deel te kunnen nemen aan een 
Ecotuinteam ‘De eetbare tuin’.

Meer informatie: johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

Ook uw gemeentebestuur 
investeert in eetbare tuinen.

Laatste oproep ! 

Momenteel helpen al 465 Zwevegemse gezinnen mee aan het 
onderhoud van de openbare gazons te Zwevegem.

Wie in 2013 ook wenst mee te werken aan het onderhoud van 
de gemeentelijke gazons kan zijn/haar aanvraag indienen 
vóór 31 MEI 2013.  De aanvragen die later worden inge-
diend, komen pas in aanmerking vanaf 2014.

Als compensatie voor dit onderhoud krijgt u een cadeaubon 
van het Handelscomité Zwevegem. De waarde van de cadeau-
bon is afhankelijk van de oppervlakte die onderhouden wordt. 
U ontvangt een brief wanneer u de waardebon mag ophalen.

De personen die tussen 2002 en 2012 al compensatie ontvin-
gen, moeten geen nieuwe aanvraag indienen. Graag wel 
een seintje bij adreswijziging, e.d. mee te delen.

Onderhoud van openbare 
gazons door particulieren

Algemeen Technische Dienst
Dienst groen en openbare werken
Blokellestraat 157K - 8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 57 43
atd@zwevegem.be
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Luisteren naar een boek, het is iets dat we allemaal weleens 
gedaan hebben. Het verhaaltje voor het slapengaan, toen we 
klein waren. De juffrouw in de kleuterklas, die zo goed stem-
metjes kon nadoen en waar we met ingehouden adem naar 
luisterden…

Mis je dat voorlezen weleens? 
Leest niemand je nu nog verhalen voor?

Misschien lees je zelf wel eens voor aan je kinderen of klein-
kinderen. Wil je je op drukke momenten graag eens laten 
afl	ossen	door	een	andere	stem?

Daar zijn luisterboeken voor!

 

Waarom zou je je niet eens aan een luisterboek wagen? 
Nog een reden nodig? Hier zijn er enkele:

•	 Je droomt allang van een Zomerhuis met zwembad!
•	 Samen met je kinderen naar de klassiekers van Roald Dahl 

luisteren, dat vergeten ze nooit.
•	 Je wilt weleens weten wat meneer Ibrahim doet met 

bloemen in zijn koran?
•	 Binnen een maand begint de grote vakantie-uittocht. Je 

wilt niet weer urenlang in de auto zitten zonder Het grote 
luisterboek voor op reis om de kinderen bezig te houden. 
Mag het eventueel ook Het grote luisterboek voor op de 
achterbank  zijn?

Je zult verbaasd staan van wat er allemaal als luisterboek 
bestaat: schrijvers als Cornelia Funke en John Flanagan, de 
Millennium-trilogie, poëzie van én voorgelezen door Herman 
De Coninck, sprookjes als De wilde zwanen en Klein Duim-
pje… Jan Decleir die poëzie leest van Paul van Ostaijen, 
Herman Gorter,  Karel Van de Woestijne… En wat zeg je van 
een	streepje	non-fi	ctie	op	cd:	een geschiedenis van het 
moderne België, door Marc Reynebeau. Of wat dacht je van 
Succesvol opvoeden door Peter Adriaenssens?

‘t Is beter stil te luisteren, volgens Toon Hermans althans. 
Anderen hebben het liever Extreem luid (en ongeloofl ijk 
dichtbij). Maar jij bepaalt natuurlijk zelf hoever je de volume-
knop opendraait…

Praktisch
Luisterboeken vind je in de jeugdafdeling maar ook bij de 
volwassenen. Je leent ze uit voor 3 weken, betaalt 1 euro en 
mag er maximaal 5 per keer ontlenen.

Luisteren naar boeken

Een hele collectie verhalen op cd’s, zowel 
voor kinderen als volwassenen. De stem 
van de schrijver zelf in je oor. Hij of 
zij kent het verhaal door en door, het 
verhaal komt via je oren tot leven.

In de bibliotheek en op de 
bbus hebben we ook daisyboeken 
van de luisterpuntbibliotheek.



www.zwevegem.be 23

Daisyboeken zijn een apart soort van 
luisterboeken. Ze worden gemaakt door 
de Luisterpuntbibliotheek en je kan ze 
afspelen op een speciale daisyspeler, de 
computer of een cd-speler met mp3-
functie.

Iedereen die om een bepaalde reden 
geen gewone boeken kan lezen, kan bij 
de Luisterpuntbibliotheek terecht voor 
daisyboeken. Ben je ziek, is lezen moei-
lijk door dyslexie, zijn grootletterboeken 
na een tijd ook niet meer leesbaar? 
Dan is Luisterpunt iets voor jou. Maar 
ook in de bibliotheek hebben we een 
Luisterpuntdisplay. De daisyboeken daar 
werden recent vernieuwd. Kom gerust 
eens snuisteren, test de daisyspeler uit, 
bekijk de collectie… 

Zoek je daisyboeken voor kinderen? 
Dan kan je daarvoor in de jeugdafdeling 
terecht. Ook deze collectie werd recent 
vernieuwd en aangevuld!

Praktisch
Daisyboeken kun je gratis uitlenen voor 
3 weken.

We hebben ook een daisyspeler die je 
kan uitlenen als je zo’n toestel eerst eens 
wilt uitproberen alvorens er zelf een aan 
te schaffen.

Vind je niet wat je zoekt?
Is er een boek dat je heel graag eens 
zou lezen, maar vind je het niet bij de 
daisyboeken in onze collectie? Geef ons 
een seintje, dan vragen wij het voor je 
aan bij Luisterpunt!

Zelf lid worden van Luister-
punt?
Dat kan natuurlijk ook. Surf naar www.
luisterpuntbibliotheek.be en klik op lid 
worden. Je vindt op deze toegankelijke 
website ook alle nodige informatie. 

Als lid van Luisterpunt maak je je keuze 
in de ruime catalogus.Een tijdje later 
levert de post de door jou gekozen 
daisyboeken gratis aan huis. Ook het 
terugsturen is gratis.

Heb je nog vragen, dan staan we met 
plezier voor je klaar!

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

Ben je slechtziend? Of heb je last van dyslexie of een andere 
leesbeperking? Daar zijn daisyboeken voor!

Op 16 september start het Gemeentepunt Zwevegem z’n 
dienstverlening. Op 5 oktober 2013 opent de gemeente 
Zwevegem feestelijk het Gemeentepunt, in aanwezigheid van 
minister Bourgeois. En op zondag 6 oktober 2013 organiseert 
de gemeente een “Inkijkdag” voor de inwoner. Uiteraard kan 
je vanaf 16 september ook een kijkje nemen.

Dienstverlening tijdens de verhuis

Alle loketdiensten van de gemeente sluiten van donderdag-
middag 12 september tot en met zaterdag voormiddag 
14 september. De dienst ruimtelijke ordening en huisvesting 
sluit ook op donderdagvoormiddag 12 september. Het OCMW 
is gesloten op dinsdag 3 september 2013. Vanaf 4 september 
2013 kunt u voor het OCMW terecht in het Gemeentepunt.

Verdere info? Alle info over de verhuis, dienst verlening 
Gemeentepunt vind je in het infopunt 
van 2 september 2013.

Wij verhuizen naar het Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Zwevegem

Dienst communicatie
Otegemstraat 50
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 41
informatie@zwevegem.be



In het vorige Infopunt is een zetduivel geslopen! 
Er is namelijk geen speelpleinwerking van maandag 22 juli 2013 t.e.m. vrijdag 9 augustus 2013. 

Grabbelpas Speelpleinwerking Thema-kampen Sport-kampen

Week 1 - 5 juli 2013 + + + +
Week 8 - 12 juli 2013 + + + +
Week 15 - 19 juli 2013 + + - -
Week 22 - 26 juli 2013 + - - -
Week 29 juli - 2 augustus 2013 - - - -
Week 5 - 9 augustus 2013 - - - -
Week 12 - 16 augustus 2013 - Niet op 15 & 16/08! - -
Week 19 - 23 augustus 2013 + + + -
Week 26 - 30 augustus 2013 + + - +

Sportdienst
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
tel. 056 76 58 00
sportpunt@zwevegem.be

Jeugddienst
Otegemstraat 236
8550 Zwevegem
tel. 056 76 59 80
jeugddienst@zwevegem.be

Correctie Zomervakantie in het vizier…

Meer info? Lees alles na in onze zomerbrochure die 
begin juni verspreid wordt via de Zwevegems scholen 
of via www.zwevegem.be.

PipaDipa nodigt je uit 
voor een actieve en  

acrobatische zomer activiteit. 

PipaDipa leert circustechnieken onder begeleiding van  
ervaren circusinstructeurs van de Circusplaneet. 

Daarbij spelen we ook spelletjes onder de zon.  

Woensdag 19 juni 2013 
 Van 14 u. tot 16.30 u. 

Inkom €5 

Inschrijven vanaf 01/06/2013  
op 056 76 59 80 of  

jeugddienst@Zwevegem.be 

Jeugdcentrum De Brug 
Otegemstraat 236 
8550 Zwevegem 

Voor alle kleuters tussen 2,5 en 6 jaar!  
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Op woensdag 1 mei 2013 werd het 
speelterrein op de Kappaertwijk feestelijk 
ingehuldigd door het gemeentebestuur, 
vzw jeugdinfrastructuur en de buurt.  
Het werd een mooie dag met een heel 
speciale herinnering aan Simon Dekimpe 
door wie het speelpleintje 12 jaar gele-
den een eerste nieuw speeltoestel kreeg.

In 2001 werd de jeugddienst gecontac-
teerd door ‘Make-A-Wish’, die harten-
wensen vervult van kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. Simon, een 
jongentje van 6 uit de Kappaertwijk, 

wilde namelijk dolgraag een speeltoestel 
met glijbaan en schommels.  Hij wilde 
het toestel echter niet zomaar voor 
zichzelf, maar ook voor alle kinderen uit 
de buurt.  Het speelpleintje dat grensde 
aan de tuin van Simon was de perfecte 
locatie.  De gemeente was akkoord en 
Make-A-Wish plaatste het toestel. Simon 
was jammergenoeg heel erg ziek en kon 
slechts een weekje van zijn speeltoestel 
genieten. Toch was hij dolgelukkig met 
zijn ‘Droomplaneet’.  

Simons Droomplaneet was een eerste 
aanzet tot het vernieuwen van speel-
pleinen in Zwevegem. De papa van 
Simon werd onze eerste speelpleinpeter. 
Ondertussen heeft ieder speelpleintje 
een peterof meter.

Het speelplein op de Kappaertwijk werd 
de afgelopen jaren verder vernieuwd 

met verschillende speelwaarden. Op 
Simons toestel werd duchtig gespeeld, 
zó veel dat sinds vorig jaar Simons 
toestel aan vervanging toe was. De vzw 
jeugdinfrastructuur ging op zoek naar 
een	fi	rma	die	een	kopie	kon	maken	
van	Simons	toestel.	Er	werd	een	fi	rma	
gevonden en het gemeentebestuur was 
bereid	om	in	te	staan	voor	de	fi	nancie-
ring. Het resultaat is prachtig, een kopie 
van het oorspronkelijke, met veel kleuren 
en gemaakt uit duurzame materialen.

Tijdens de inhuldiging van het nieuwe 
speeltoestel op 1 mei, werden door alle 
aanwezige kinderen witte ballonnen naar 
de hemel gestuurd met een boodschap 
aan Simon. Een heel mooi en intens 
moment.

vernieuwd 
speelpleintje 
op  de  Kappaertwijk

Dankjewel, Simon, 
voor je droomplaneet!

Jeugddienst
Otegemstraat 236
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugddienst@zwevegem.be

1 mei 2013
Opening vernieuwd speelterrein KappaertInhuldiging

Simons Droomplaneet 
in een nieuw kleedje.



100 jaar Transfo
100 jaar geleden werd langs 
het kanaal Bossuit-Kortrijk 
een elektriciteitscentrale 
gebouwd in Zwevegem.

Deze eeuweling 
transformeerde ondertussen 
van een oude fabriek naar 
een plek waar energie troef 
is van avontuur, cultuur, 
natuur…

De verjaardag zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Drie blikvangers 
staan centraal in dit feestjaar en doen deze unieke site eer aan:

De voorgeschiedenis, de beginperiode, 
het interbellum, de naoorlogse periode, 
het einde van de productie… u leest het 
allemaal in dit boek.

Maar het is niet alleen een verhaal van 
monumentale historische fabrieksge-
bouwen maar ook een verhaal van 
mensen in hun werk- en woonomgeving 
en tenslotte de herbestemming van de 
gebouwen, de toekomst die wordt uitge-
tekend.

Het Transfoproject is dé transformator 
voor Zwevegem en de brede regio.

De publicatie omvat ± 260 bladzijden 
en is mooi geïllustreerd met foto’s en 
uitgegeven met een harde kaft. Uitgifte 
en persvoorstelling publicatie: eind 
augustus.

Wordt te koop aangeboden met 
Open Monumentendag (7-8 september) 
aan 30 euro.

Voorintekening 
tot 30 juni 2013: 25 euro.

Interesse: cultuur@zwevegem.be

Overschrijven kan op rekening 
BE08 7380 1259 9413 van 
vzw Transfo Zwevegem.

De publicatie “van centrale naar Transfo -
100 jaar elektriciteitscentrale in Zwevegem”1
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Culturele dienst
Otegemstraat 50
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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Ook op sportief vlak wordt de site Transfo herbe-
stemd. De focus ligt op avontuurlijk sporten. Naast 
avontuurlijke activiteiten allerhande wordt ook een 
unieke duiktank van 15 m diepte en 20 m diameter 
in 2013-2014 gerealiseerd in een voormalige mazout-
tank, met de steun van Europa, het Eliafonds, de 
Vlaamse Overheid, de Nationale Loterij en het provin-
ciebestuur West-Vlaanderen. 

Om deze avontuurlijke kant van de site in de kijker te 
stellen wordt op 29 juni TRANSFO OUTDOOR georga-
niseerd. Een dag vol GRATIS kicks voor jongeren en 
oudere jongeren van 12 tot 99 jaar. 

Programma (doorlopend van 16 u. tot 21 u.)

TRANSFO OUTDOOR is een samenwerking tussen de 
gemeente Zwevegem (dienst sport en jeugd) en de 
provincie West-Vlaanderen (sport) en wordt gespon-
sord door Red Bull.

“Transformator”, festival 
van de metamorfose3

Transfo outdoor2

• Happening met kunstenaars uit 
binnen- en buitenland,

• verenigingen uit Zwevegem en omstreken,
• 14 staties en 14 emoties
• 1 unieke site

Vanaf 1 augustus strijken kun-
stenaars uit verschillende disci-
plines neer op de site Transfo en 
maken er ter plaatse nieuw werk 
samen met verenigingen uit 
Zwevegem en de ruime regio. 

De bruisende activiteit in 
augustus zal resulteren in een 
indrukwekkende happening met 
muziek,	dans,	fi	lm	…	op	zater-
dag 7 september vanaf 16 u.

Dit uniek evenement is bedoeld 
voor iedereen en zal ongetwijfeld 
onze gemeente in het algemeen 
en de site Transfo in het bijzon-
der op de kaart zetten.

U als Zwevegemnaar 
heeft een voetje voor! 

Gedurende de maand juni kan 
iedere Zwevegemnaar voorin-
tekenen op de happening en 
tickets verkrijgen aan 5 euro in 
plaats van 15 euro.

Vanaf zaterdag 1 juni kan u 
deze exclusieve tickets aankopen 
via de website www.transfo100.
be en geef de unieke promocode 
TRANSFORMATOR

Sportdienst
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sportpunt@zwevegem.be
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100 jaar 
Transfo

Speciaal voor de 
Zwevegemnaar!

•	 Skyjump
•	 Bigair
•	 Avonturenparcours 

(hoogte- en waterparcours)
•	 Speleo

•	 Rodeostier
•	 Benjirun
•	 Demonstratie skating 

met Belgische top
•	 Bar en muziek



Na de doortocht van de 100ste editie van de Ronde 
van Vlaanderen op zondag 31 maart 2013, blijft 
de wielergekte nazinderen in de West-Vlaamse 
Scheldestreek en de Leiestreek. Onder de noemer 
‘Iedereen Flandrien’ valt er heel wat te beleven. 

Expo: Iedereen Flandrien 
Tot 29 september 2013 is er een tentoonstelling over het rijke 
en boeiende leven van Outrijvenaar Paul Deman in het Pomp-
gebouw van Bossuit. Paul Deman was in 1913 de winnaar van 
de eerste Ronde van Vlaanderen, maar hij kon ook Parijs-Rou-
baix en Parijs-Tours op zijn palmares schrijven. Naast Deman 
staat ook Marc Demeyer, de reus van Outrijve, en Hennie 
Kuiper in de kijker in Bossuit.

Fietslussen: Iedereen Flandrien
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Ronde van 
Vlaanderen	werden	zes	nieuwe	fi	etsroutes	van	ongeveer	30	
km	uitgestippeld	op	het	fi	etsnetwerk	van	de	Leiestreek	en	het	
Brugse Ommeland met diverse belevingselementen. De lussen 
zorgen	zo	voor	een	heerlijk	fi	etsparcours	met	toffe	Flandrien-
anekdotes.
Een eerste lus met vertrekpunt aan het Pompgebouw van 
Bossuit informeert je over de kledij van de Flandriens. Na de 
beklimming van de Tiegemberg kan je je hartslag vergelijken 
met die van een topper.
Vergeet niet de gratis app te downloaden op je smartphone. 
of	neem	eens	een	kijkje	op	www.iedereenfl	andrien.be.

Weekendje ´Iedereen Flandrien´
Ook nadat de heisa rond de voorjaarsklassiekers is uitgeraasd, 
valt	er	voor	de	fi	etsliefhebbers	nog	heel	wat	te	beleven.	Je	
voelt	hier	het	hele	jaar	door	de	fi	etskriebels,	want	de	moge-
lijkheden zijn onbeperkt: vlakke wegen langs het water of 
de heuvels van de échte Ronde. De Vlaamse Ardennen zijn 
slechts een boogscheut ver!
Reserveer het ’Flandrien’ arrangement bij een deelnemende 
B&B	of	vakantiewoning	en	maak	kans	op	een	fi	etsnavigatie-
systeem ter waarde van 300 euro.

In het wiel van de Flandriens, met een streek-
verteller
Vanaf het Pompgebouw van Bossuit kan je één van de ’Ieder-
een	fl	andrien’	tochten	onder	begeleiding	van	een	streekvertel-
ler	fi	etsen.	De	tocht	zit	vol	weetjes	over	de	streekfl	andriens	
Paul Deman en Marc Demeyer. Beide wielerhelden liggen 
begraven in Outrijve. Met de tentoonstelling te Bossuit heb je 
alvast de start niet gemist. 
Wie wil deelnemen, dient zich vooraf in te schrijven bij de VVV 
West-Vlaamse Scheldestreek, 056 45 72 82 of vvv.schelde-
streek@skynet.be 

FietsFeesten in de Leiestreek
Nog tot september 2013 
Onder de noemer ‘FietsFeesten in de Leiestreek’ zet Toerisme 
Leiestreek	dit	jaar	een	aantal	bijzondere	fi	etsevenementen	ex-
tra in de kijker. Wie 3 stempels verzamelt op de verschillende 
FietsFeesten,	krijgt	een	gratis	fi	etsbel	en	neemt	gratis	deel	
aan	een	tombola	met	als	hoofdprijs	een	gloednieuwe	fi	ets!	De	
stempels verzamel je op de stempelkaart die je krijgt op de 
verschillende evenementen. 

Interesse?
Neem	eens	een	kijkje	op	www.iedereenfl	andrien.be.

Iedereen 
Flandrien

Sportdienst
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sportpunt@zwevegem.be

Culturele dienst
Otegemstraat 50
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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Boekenbeestenkaart

www.zwevegem.be 29

Spin jij spontaan bij beestige boeken en uitstapjes? En ben je 
een geluksvogel die graag prijzen wint? Dan ben je zeker blij 
met de Boekenbeestenkaart! 
Haal de Boekenbeestenkaart in de bib van Zwevegem of 
in de b i  bus.

Activeer je kaart op www.boekenbeesten.be en wie weet win je 
meteen een boek! Met deze kaart krijg je korting op beestige 
boeken en uitstapjes het hele jaar door.

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

Ik hou van fi etsen 
naar de winkel in Zwevegem
Op zaterdag 4 mei 2013 ging Ik FietZ van start. 
Deze nieuwe lokale ‘fi ets-en-winkel-actie’ wil 
mensen stimuleren om al fi etsend boodschappen te 
doen bij lokale handelaars.

Doorlopende actie van 4 mei tot 9 juni
Tot	9	juni	2013	krijgt	iedereen	die	fi	etsend	boodschappen	doet	
bij één van de 110 deelnemende handelaars of marktkramers 
een lotje. Achter de unieke nummers vermeld op het lotje zit 
een prijzenpot schuil van meer dan 3000 euro!
Heb je geen geluksnummer op je lotje? Vul dan je e-mailadres 
in	op	de	website	www.ikfi	etz.be	en	maak	kans	op	een	van	de	
hoofdprijzen:	een	fi	etsknoopuntenbox	of	de	FietZ.

Weekendactie
Sinds de start van de actie verscheen er elke zondag om 
12u	een	foto	van	de	FietZ	(=de	Marcel	Kint	hoofdprijsfi	ets)	
op een zeer herkenbare locatie in Zwevegem. Wie de locatie 
herkende,	met	de	fi	ets	ter	plaatse	kwam	en	op	‘de	zoate	of	de	
stoane’ van de FietZ kwam zitten, kreeg een waardebon van 
50 euro geschonken door een lokale handelszaak. 
Deze weekendactie loopt nog tot en met zondag 9 juni. Je 
hebt dus nog verschillende kansen om te winnen!

Alle informatie
www.zwevegem.be/ikfi	etz	of	www.ikfi	etz.be

Foto van de winnaars van de weekendactie op zondag 5 mei: 
Dries Goesaert en Fien Oosthuyse

economie@zwevegem.be of 
056/76.55.67 (Elke De Ridder).
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In het najaar organiseert de sportdienst Zwevegem 
i.s.m. de Vlaamse Trainersschool (BLOSO een 
redderscursus in het zwembad Sportpunt 
Zwevegem. 

Doelstelling van de redderscursus.
Opleiding van personen die vakkundig kunnen ingrijpen bij 
(verdrinkings)ongevallen in overdekte & niet - overdekte 
zwembaden of in openlucht zwemgelegenheden. Dit over-
eenkomstig de bepalingen in Vlarem II bis. De nadruk ligt op 
snelheid,	effi	ciëntie	en	vlotte	toepassing	van	de	reddings-	&	
reanimatietechnieken.

 Toelatingsvoorwaarden.
•	 Geboren zijn in 1996 of vroeger.
•	 Het cursusgeld betaald hebben ten laatste 14 dagen voor 

aanvang eerste lesdag.

Inhoud opleiding
20 u Theorie + 40 u Praktijk
Een aanwezigheid van minstens 80% voor alle lessen wordt 
door BLOSO Vlaamse Trainersschool als voorwaarde gesteld 
om	de	examens	te	mogen	afl	eggen.
Data: Zaterdagen 
31 augustus 2013
07, 14, 21 en 28 september 
05, 12, 19 en 26 oktober 
09, 16, 23 en 30 november 
Uren: van 16 u. tot 21 u.

Examens 
theorie: zaterdag 30 november 2013 vanaf 13 u.
praktijk: zaterdag 21 december 2013 vanaf 16 u.

Kostprijs: €200,-
Inbegrepen: toegang tot het zwembad, deelname aan de 
cursus, sportverzekering, theoretische cursus, deelname aan 
het examen.
De cursus vindt plaats vanaf 15 ingeschreven én betaalde 
deelnemers.

Plaats
Zwembad Sportpunt 2 Zwevegem, 
Bekaertstraat 4, 8560 Zwevegem

Inschrijvingen
BLOSO - Vlaamse Trainersschool
www.bloso.be Online inschrijven verplicht !!

Redderscursus najaar 2013

Proef “voorbereidend 
reddersbrevet”
•	 200 m zwemmen (stijl naar keuze) met ogen 

boven water in 5 minuten;
•	 50 m op de rug zwemmen, polsen boven water 

in 1.30 minuten;
•	 1 minuut rust gevolgd door startduik en 

15 seconden onder water zwemmen 
•	 Het behalen van het voorbereidend reddersbrevet 

is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen om 
aan de redderscursus te kunnen deelnemen.

•	 Het voorbereidend brevet kan afgelegd worden in 
het zwembad Sportpunt Zwevegem op zaterdag 
6 juli 2013 om 14 u. Kostprijs 2,5 euro + 
inkomtarief zwembad.

Sportdienst
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sportpunt@zwevegem.be



gemeentelijke 
activiteit

kinderen

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

za 01.06.13 en zo 02.06.13

Â evenement 
Ommegang Otegem 2013
zie kader p. 31 

za 01.06.13

Â sport
Clubkampioenschap MRCZ
Jaarlijks organiseert MRCZ diverse club-
kampioenschappen voor zijn leden. Als 
toeschouwer maakt u kennis met elektrisch 
aangedreven telegeleide wagens.

Waar: Ontmoetingscentrum De Brug, 
Otegemstraat  238, Zwevegem
Wanneer: van 14.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Miniatuur Racing Club 
Zwevegem
Info & reservatie: info@mrcz.be

za 01.06.13 en zo 02.06.13

Â tentoonstelling 
Prijs voor schilderkunst K3art
zie kader p. 31

Mei-juni 2013

www.zwevegem.bewww.zwevegem.bewww.zwevegem.be 313131

Ommegang Otegem
Zaterdag 1 juni 
6 u. VINKENZETTING Grote Prijs café Sint-Amand m.m.v. Otegemse 

maatschappij De Straatzangers.

9 u. VINKENZETTING Grote Prijs café Sint-Amand.

15 u. 8ste OTEGEM KOERSE “Grote prijs Frietshop Filip” voor JUNIOREN 
KBWB - 87 km (12 ronden) - trofee tussen Leie en Schelde. 

 Inschrijving café Sint-Amand.
 Start café Belvère om 15 u.
 Aankomst café De Vijf Linden.
 Prijsuitreiking café Belvère.
 Org. Koninklijke wielerclub Otegem Boven vzw.

vanaf 18 u. KOMEN VRETEN: een aperitief, stoofvlees of vol-au-vent à volonté 
met frietjes. Volwassenen 14 euro, kinderen 8 euro. Vooraf inschrij-
ven bij Chiroleiding en diverse handelaars of tel. 0472 07 29 88. 
Aansluitend bingo met toffe prijzen. Locatie en organisatie Chiro 
Otegem.

in en rond zaal ter kleite: acv happening
13.30 u.	 GEZELLIG	SAMENZIJN	in	de	koffi	ebar	(koffi	e-taart)	Per	consum-

matie 1 lot voor de tombola. Kleurwedstrijd en gratis grime voor de 
kinderen.

18 u. 7de OTEGEMSE REUZE-BERENWORP op het Kerkplein vanuit de 
kerktoren - voor alle kinderen tot 12 jaar een beertje + gratis ijsje.

19.15 u. PRIJSUITREIKING in Ter Kleite van de kleurwedstrijd, iedereen prijs.

20.30 u. TREKKING van de gratis tombolaloten.

Zondag 2 juni
9 u. VINKENZETTING Grote Prijs “Verandaland” - inschrijving café Sint-

Amand.

vanaf ACV OLDTIMERTREFFEN Part 3 (Otegemplaats) voor alle 
11.30 u.  “oldtimers” pré ’85, gratis show, goodiebag en voor iedere chauffeur 

1 consummatie. Individuele rondrit: prijs 4 euro/wagen (roadbook 
en rallyplaat). Unieke gelegenheid om Groot-Zwevegem te heront-
dekken! Info 0475 46 88 89.

vanaf 13 u. Gezinsbond Otegem: STREEKBIERENFESTIVAL met gezellige bar in 
parochiezaal. Voor de kinderen is er grime en visput.

 1ste GARAGEVERKOOP voor particulieren (met kinderzoektocht) van 
13 u. tot 17 u. Deelnameprijs voor verkopers 5 euro, niet-leden 10 
euro (2 drankbonnetjes inbegrepen). Vooraf inschrijven via tel. 0471 
26 50 82 of gezinsbond.otegem@gmail.com. Voor de kopers is een 
routeplan met lijst verkopers beschikbaar in de parochiezaal.

 “Prijs voor schilderkunst” K3art
Opening tentoonstelling: 
vrijdag 31 mei 2013 om 19.30 u.
De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 1 juni en 
zondag 2 juni van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18.30 u. 
in het transformatorgebouw (niveau 4) van Transfo, 
Transfostraat te 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

zo 02.06.13

Â uitstap 
Ik fi etZ
Iedere zondag tussen 5/5 en 9/6 is er een 
speciale prijs in het kader van ‘Ik hou van 
fi	etsen	naar	de	winkel	in	Zwevegem’.	Stipt	
om 12 u. wordt een foto gepubliceerd op 
www.ikfi	etz.be	van	‘De	fi	etZ’	die	ergens	in	
groot-Zwevegem staat. Allen op zoek en 
de	eerste	die	op	deze	fi	ets	zit,	krijgt	een	
prijs van 50 euro. Voor allen is een gezellig 
drankje voorzien.Voorwaarde is dat je daar 
per	fi	ets	aankomt.

Waar: groot-Zwevegem
Wanneer: van 12 u. tot 24 u.
Info & reservatie: 0496 54 86 34, 
rik.hostyn@scarlet.be,	www.ikfi	etz.be

zo 02.06.13

Â evenement
ACV oldtimertreffen part 3
ACV-oldtimertreffen part 3 te Otegem voor 
oldtimers tot bouwjaar 1985. Het betreft 
een gezellig samenzijn van oldtimereige-
naars en liefhebbers rond de kerk te Ote-
gem van 13 u. tot 19u. Ook kan er tegen 
een kleine prijs ingeschreven worden op 
een individuele rondrit (dit kan tussen 13 
u. en 17 u.).

Waar: Otegemplaats, Otegem
Wanneer: van 13 u. tot 19 u.
Organisatie: ACV Otegem
Info & reservatie: 0475 46 88 89,
dieter.van.herpe@telenet.be,
http://www.facebook.com/events/43085 
6540309175/?notif_t=plan_user_joined 

di 04.06.13

Â zitdag 
Zitdag invullen belastingen fede-
rale overheidsdienst fi nanciën
Tijdens deze zitdag komen medewerkers 
van de belastingen je gratis helpen met 
het invullen van je aanslagbiljet. Je krijgt 
na het invullen van je belastingen ook een 
voorlopige afrekening mee naar huis. De 
zitdag gaat in de voormiddag door in de 
bibliotheek van Zwevegem (Bekaertstraat 
13), in de namiddag in het OCMW van 
Zwevegem (Blokkestraat 29A).

Wanneer: van 9 tot 12 u. en 13 tot 16 u.
Info & reservatie: 056 76 52 00, 
sociaalhuis@zwevegem.be

woe 05.06.13

Â evenement
Kappaert Senioren Kaarting
Maandelijke kaarting in OC De Kappaert 
(niet in augustus).

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

do 06.06.13

Â zitdag 
Zitdag invullen belastingen fede-
rale overheidsdienst fi nanciën
zie dinsdag 04.06.2013

vrij 07.06.13

Â voorleesuurtje   
in de bib voor kleuters
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Op vrijd. 7, zat. 8 juni en zon. 9 juni

Klim-op @ the movie
Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 
9 juni willen we in de Klim-Op de 
traditie van ons tweejaarlijks klassiek 
schoolfeest doorbreken. 

Onze leerlingen zullen zichzelf eens op 
een totaal andere manier laten zien. 
Als	heuse	fi	lmsterren	laten	we	hen	
schitteren op het witte doek van de 
Budascoop.

Met hulp van externen en echte 
artiesten hebben ze immers verborgen 
talenten ontdekt tijdens verschillende 
workshops. 

In de één schuilt een echte 
cheerleader, een ander breekt door als 
streetdancer. Sommigen ontpopten tot 
volleerd kok, hoedenmaker of grimeur.

Maori	dans,	boomwhackers,	graffi	ti	
spuiten,	fotografi	e,	animatiefi	lm,…	
cultuur werd in al zijn facetten beleefd.

Een cameraman volgde 2 jaar lang 
al deze evenementen en nu kunnen 
kinderen, ouders en sympathisanten 
samen	genieten	van	hun	fi	lm.	Even	
samen trots zijn…

Via deze weg willen we ons project 
ook openstellen voor het brede 
publiek. Zo kan iedereen ontdekken 
wat onze school zo “buitengewoon” 
maakt. Een spannend project! 

Hollywood… here we come!!!

Meer info of tickets: 
deklimopzwevegem@gmail.com

Vrijdag 7 juni van 15.45 u. tot 16.30 u

Ben jij een vriend 
van kleine Ezel?
voorleesuurtje in de letterdief
Op vrijdag 7 juni is kleine Ezel ons voorleesvriendje in de Letterdief. Kleine Ezel 
van Annemarie van Haeringen en Rindert Kromhout is al groot, vindt hij zelf. Hij 
houdt van verjaardagsfeestjes, vliegeren met zijn vriend Jakkie en alles dieren zijn 
z’n vrienden. 

Ben je tussen 2,5 en 5 jaar en hou je van verhalen? Kom dan zeker luisteren op 
vrijdag 7 juni van 15.45 u. tot 16.30u in de Letterdief. Alle vriendjes van Kleine 
ezel zijn welkom!



zie kader p. 28

vrij 07.06.13 tot zo 09.06.13

Â evenement 
Klim-op @ the movie
zie kader p. 32

zo 09.06.13

Â uitstap 
Ik fi etZ
zie zondag 02.06.13

zo 09.06.13

Â evenement 
Vaderdag in het zwembad
zie kader p. 33

zo 09.06.13

Â evenement 
Vaderdagontbijt aan huis
Voor 7 euro: ontbijt met krokante pistolet, 
zachte pistolet, chocoladekoek, sandwich, 
kaasje,	choco,	boter,	confi	tuur,	yoghurt,	
peperkoek, drankje en schelletje salami 
+ verrassing. Worden aan huis geleverd 
in Groot-Zwevegem en Groot-Avelgem. 
Geef zo vlug mogelijk je bestelling, naam 
en adres door. Contante betaling met me-
dedeling van naam en aantal op volgend 
rekeningnummer BE84 7554 8421 4959

Waar: Gemeenteschool Heestert, 
Vierkeerstraat 22, Heestert
Wanneer: van 6 u. tot 8.30 u.
Prijs: 7 euro
Organisatie: Ouderraad gemeenteschool 
Heestert
Info & reservatie: 0474 32 01 64, luc.
rysselinck@skynet.be

za 15.06.13 en zo 16.06.13

Â evenement
Rommelmarkt
Nog spullen liggen waar je graag van af 
wil? Zo goed als alles kan te koop aange-
boden worden tijdens deze tweedaagse 
‘Ommegang Rommelmarkt’. Iedereen kan 
deelnemen als verkoper. Doe mee, het 
loont de moeite. Standhouders dienen in te 
schrijven vóór 10 juni (4 euro/dag). Gratis 
toegang. Aperitiefbar op zondag.

Waar: OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 6, 
Sint-Denijs
Wanneer: za 15.06 van 13 u. tot 18 u., zo 
16.06 van 10 u. tot 18 u.
Prijs: standhouders 4 euro/dag, bezoekers 
gratis
Organisatie: KWB Sint-Denijs
Info & reservatie: 056 45 57 37, info@
kwbsintdenijs.be, www.kwbsintdenijs.be

za 15.06.13 tot zo 23.06.13

Â tentoonstelling 
Eindejaarstentoonstelling beel-
dende kunst
zie kader p. 34

di 18.06.13

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

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

woe 19.06.13

Â evenement
LBG kaarting en teerlingbak
LBG is een vereniging van en voor senio-
ren. Iedere derde woensdag van de maand 
is er kaarting en teerlingbak, voorafge-
gaan door een interessante voordracht of 

optreden.  Tijdens elke activiteit is er gratis 
koffi	e,	boterkoeken	en	pistolets.		Iedereen	
is van harte welkom.

Waar: ‘t Boldershof, Harelbeekstraat 25, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Liberale Bond van 
Gepensioneerden Zwevegem
Info & reservatie: marianne.jo@bovore.be

woe 19.06.13

Â evenement   
PipaDipa nodigt je uit… voor een 
actieve en acrobatische zomer 
activiteit
PipaDipa leert circustechnieken onder 
begeleiding van ervaren circusinstructeurs 
van de Circusplaneet. Daarbij spelen we 
ook spelletjes onder de zon. Voor alle 
kleuters tussen 2,5 en 6 jaar!

Waar: Jeugdcentrum De Brug, 
Otegemstraat 236, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 16.30 u.
Prijs: 5 euro
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zondag 9 juni 

Vaderdag in 
het zwembad
Zondag 9 juni is het Vaderdag en 
alle sportieve papa’s die tussen 
09 u. tot 11.45 u. zwemmen in 
het Sportpunt Zwevegem worden 
na hun zwembeurt getrakteerd 
op een gratis streekbiertje in de 
cafetaria van het zwembad.

Het betreft een gezamenlijke actie 
van de cafetaria-uitbater en de 
sportdienst.

Sportdienst
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
tel. 056 76 58 00
sportpunt@zwevegem.be



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

Organisatie: jeugddienst Zwevegem
Info & reservatie: inschrijven vanaf 1 
juni op 056 76 59 80 of jeugddienst@
zwevegem.be 

vrij 21.06.13 tot ma 24.06.13

Â evenement 
Ommegang Moen 2013
zie kader p. 34

za 22.06.13

Â sport
2e Steenbakkers 
Zomerveldtoertocht
Recreatieve mountainbiketocht van 35, 45, 
65 of 95 km op glooiend parcours. Bike 
wash, warme douches, parking, profes-
sionele EHBO, pechdienst, ruime bevoor-
rading.

Waar: Sport- en jeugdterreinen, 
Sportstraat, Moen
Wanneer: van 7.30 u. tot 14 u. (35, 45 of 
65 km), van 7.30 u. tot 11.30 u. (95 km)
Organisatie: MBC De Steenbakkers Moen
Info & reservatie: mbc.
moensesteenbakkers@telenet.be, 
www.steenbakkers.be 

vrij 28.06.13

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 

34

15, 16, 22 en 23 juni

Eindejaarstentoonstelling 
beeldende kunst
Bewonder de werken van de lagere, middelbare en hogere graad beeldende 
kunst tijdens de eindejaarstentoonstelling en maak kennis met de ateliers in OC 
De Brug, Otegemstraat 238 te Zwevegem.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zaterdag 15 juni, zondag 16 juni,
zaterdag 22 juni en zondag 23 juni van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.

Ommegang Moen
Vrijdag 21 juni 
18 u. 25ste OMMEGANGVINKENZETTING “Grote prijs wijlen François 

Havenne”. 

 Inschrijving in café ’t Centrum – Prijsuitreiking in café De Mouter. 
Prijzenpot van 2 x 50 euro vooruit. Broodje met braadworst aan 
ieder deelnemer na de zetting m.m.v. De Vlaamse Zangers Moen.

Zaterdag 22 juni 
7.30 u.  2de STEENBAKKERS MTB ZOMERTOERTOCHT

15 u. WIELERWEDSTIJD “Grote Prijs Tuinen Vromant” voor Elite z/c en 
Beloften

20 u. MOEN LACHT met YGOR & JAN-BART DE MUELENAERE in zaal TAP.

 Inkom 10 euro – aan de deur 12 euro.
Kaarten te bekomen via moenlacht@moen.be en in café ‘t Cen-
trum en in De Mouter.

Zondag 23 juni
9 u. VINKENZETTING “Grote prijs Feestcomité Moen en sanitair Tom 

Decoutere. 50 euro vooruit - inschrijving café De Mouter - m.m.v. 
De Vlaamse Zangers Moen.

11 u. 26ste PAARDENWIJDING met wandeling (meer info bij Dirk Libbe-
recht 0476 30 37 00 of dirk.libberecht@skynet.be)

Het Heemkundig Museum (Moenplaats 10) is open met als thema FOTOTEN-
TOONSTELLING VAN “STOETEN – OPTOCHTEN EN PROCESSIES IN MOEN”.

Maandag 24 juni
14.30 u.  SENIORENNAMIDDAG met volksspelen, dans en muziek in zaal TAP. 

Inschrijven bij de bestuursleden van “De deerde leeftijd”.



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, http://www.
deanderespellenbende.be

vrij 28.06.13

Â muziek
‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In feestzaal Sint-Paulus kun 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: Feestzaal Sint-Paulus, Italielaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

za 29.06.13

Â sport
Clubkampioenschap MRCZ
zie zaterdag 01.06.2013

za 29.06.13

Â sport 
Transfo outdoor
Een dag vol GRATIS kicks voor jongeren 
en oudere jongeren van 12 tot 99 jaar. 
Op het programma: doorlopend van 16 u. 
tot 21 u.: Skyjump, Bigair, avonturenpar-
cours (hoogte- en waterparcours), Speleo, 
Rodeostier, Benjirun, Demonstratie skating 
met Belgische top, bar en muziek.

Waar: Transfo, Transfostraat, Zwevegem
Wanneer: van 16 u. tot 21 u.
Prijs: gratis 
Organisatie: Gemeente Zwevegem (dienst 
sport en jeugd) en de Provincie West-
Vlaanderen (sport) Info & reservatie: 056 
76 58 00, 056 76 59 80

za 29.06.13 en zo 30.06.13

Â uitstap
De tuinen van haute Normandië
Variatie aan tuinbezoeken: Jardin de 
Claude Monet, permacultuur Ferme du Bec 
Hellouin, Jardin du clos Saint-François, 
Château de Beaumesnil, Jardin et Roseraie 
du Château de Misérey, landschapswande-
ling.

Waar: vertrek aan Sportpunt, Bekaertstraat 
4, Zwevegem
Wanneer: za 29.06 om 6 u. tot zo 30.06 
om 21 u.
Prijs: 135 euro (+25 euro toeslag single), 
Veltleden genieten voorrang. (Prijs excl. 
picknick dag 1 en middagmaal dag 2)
Organisatie: Velt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 77 56, martin.
raepsaet@skynet.be, www.velt.be/
kortrijkzwevegem 

van 06.07.13 en 07.07.13

Â dansworkshop
Afrikaanse dans – Dansen met 2 
Hilde’s voor Togo
Raoul Anani Ayitevi, van Togolese af-
komst, danst vanuit zijn ziel. Dansen is 
veel meer dan bewegen, het is je volle lijf 
voelen en uitstralen in al wat je vanbinnen 
bent. Puur Afrikaans dansen! Een echte 
aanrader. 95 euro voor de twee dagen, 
inschrijving	is	pas	defi	nitief	na	storting	van	
het inschrijvingsgeld op de rekening van 
vzw Find your smile again 001-6385657-
29. Opbrengst voor humanitaire project 
Adangbe Togo.

Waar: Turnzaal vrije centrumschool, 
Theophiel Toyeplein 4, Zwevegem
Wanneer: van 9.30 u. tot 17 u.
Prijs: 95 euro voor de tweedaagse 

dansworkshop
Organisatie: vzw Find your smile again
Info & reservatie: http://alpha-hilde-
omega.be, 0496 51 14 02

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.

Verschijningsdata eerste helft 2012: 24 juni, 2 september, 28 oktober, 30 december.

VOLGENDE MAAND!

woe 03.07.13
Kappaert Senioren Kaarting
Info: 056 75 51 48

vrij 05.07.13
Voorleesuurtje in de bib 
van Zwevegem
Info: 056 76 59 00, bibliotheek@zweve-
gem.be, www.zwevegem.be/bibliotheek

za 06.07.13
7e internationale Taptoe
Info: info@showbandcalypso.be, 
www.showbandcalypso.be

zo 07.07.13
Velo Classic 2013
Info: www.samensterktegenkanker.be

zo 07.07.13
Zomer-Krieretocht 
mountainbike
Info: www.krierecrossers.be 

di 16.07.13
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04

woe 17.07.13
LBG kaarting en teerlingbak
Info: marianne.jo@bovore.be
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Wat kan de gemeente voor je doen?

Breng je buren en je vrienden mee!
Iedereen is welkom.

Zwevegem luistert

Maandag 3 juni 2013, 19 u. 
Malpertus Heestert, Gauwelstraat 29
 
Dinsdag 4 juni 2013, 19 u. 
De Spoele Otegem, Scheldestraat 14A
 
Woensdag 5 juni 2013, 19 u.
Tap Moen, Stationsstraat 2
 
Donderdag 6 juni 2013, 20 u.
Sportpunt 1 Zwevegem, Bekaertstraat 4
 
Vrijdag 7 juni  2013, 19 u.
Ter Streye Sint-Denijs, Rodewilgenstraat 2

Luisteravonden

In de week van 3 juni komt het gemeentebestuur naar jullie toe! Elke dag van de week bezoeken we een 
deelgemeente en luisteren we naar jouw ideeën, mening, wensen en dromen...  
Deze luisteravonden zijn geen debatavonden. Het is de bedoeling op zoek te gaan naar de constructieve 
ideeën voor het meerjarenplan. Het bestuur wil graag horen welke ideeën leven bij de inwoners

Onthaal vanaf 18.45 u.
(op do. 6 juni, vanaf 19.45 u.)
Einde voorzien om 21 u.
(op do. 6 juni om 22 u.)

Heb je ideeën? Kom dan zeker langs!

Mullie.Myriam
Notitie
. na zin


