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Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

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

Bbus GSM 0498 17 77 71 
Rittenschema 

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

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

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

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

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

Gemeentelijke– en 
OCMWdienstverlening in het 
Gemeentepunt,

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

Algemene openingsuren
Ma.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Di.:  van 9 u. tot 12.30 u.*
Woe.:   van 9 u. tot 12.30 u. en  

van 13.30 u. tot 16.30 u.**
Do.:  van 9 u. tot 12.30 u.*
Vr.:  van 9 u. tot 12.30 u.*
*:  balie politie sluit om 12 u.
**:   balie politie niet open op 

woensdagnamiddag

Balies burger en welzijn, woon- en 
leefomgeving en politie ook open op
Di.:  van 16.30 u. tot 19 u.
Za.:  van 9 u. tot 11 u.

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

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

Containerpark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 14 u. tot 19 u. (tot 1 maart: van 13 u. 
tot 18 u., winteruur)
zaterdag van 9 u. to 16 u.
Aandienen met afval tot 15 minuten voor 
sluitingstijd.

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

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

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

Wacht- en hulpdiensten

Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11
of info@hvzfluvia.be

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

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

Apothekers
0900 10 500, www.apotheek.be

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

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

Zitdag Rijksdienst voor 
pensioenen
Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Tel. 056 76 55 75
Elke eerste dinsdag van de maand van
9 u. tot 11 u., 5 mei en 2 juni

Zitdagen schepencollege en 
OCMW-voorzitter
Zitdagen burgemeester en schepenen
Voor afspraak, bel 056 76 55 67
e-mail: info@zwevegem.be
Aanspreekpunt schepen van de 
deelgemeenten op bibus: elke eerste 
maandag en donderdag van de maand, van 
15.30 u. tot 17 u.

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

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

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

Tijdens schooljaar*
maandag: 17.45 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 19.30 u.
  19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
vrijdag:  07.45 u. - 08.30 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
zaterdag:  14.00 u. - 16.45 u.
zondag:    9.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties  
West-Vlaanderen*
maandag:  14.00 u. – 18 u.
   8.00 u. – 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. – 12.45 u.
 14.00 u. – 19.30 u.
 19.30 u. – 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. – 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. – 12.45 u.
 14.00 u. – 20.30 u.
vrijdag:  14.00 u. – 20.30 u.
zaterdag: 14.00 u. – 16.45 u.
zondag:   9.00 u. – 11.45 u.
*opgepast: sluitingsdagen zie  
www.zwevegem.be/sport

De gemeente- en OCMW- 
diensten zijn gesloten op 1, 
14, 15 en 25 mei 2015. De 
balies Burger en welzijn en 

Woon- en leefomgeving zijn ook 
op zaterdag 2, 16 en 23 mei 

gesloten.



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 IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs • Volgend 
infomagazine verschijnt op 23 juni •Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen  
22 mei – informatie@zwevegem.be

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

Sportavond Zwevegem  
Dorp van de Ronde

Dank u Zwevegem !
Zwevegem, Dorp van de Ronde 2015, werd een overweldigend succes.
Pasen 2015 werd voor Zwevegem een  hoogdag in alle betekenissen van het 
woord.
De critici van het eerste uur hadden ongelijk en wie aan de zijlijn bleef heeft 
een unieke belevenis gemist.
Na maanden intense voorbereiding werd er in het Paasweekend gefeest 
in alle deelgemeenten en in alle uithoeken van Zwevegem, met grote 
betrokkenheid van de ganse bevolking zoals de media het benadrukten, 
werd het voor de horeca en de lokale economie een echte topper.
Eén groot volksfeest over meer dan 23 km, van de poort van Zwevegem 
in Sint-Denijs tot aan het standbeeld van Jef Planckaert, en dit was ook de 
bedoeling!
Door de inzet van velen en de logistieke ondersteuning van de 
gemeentediensten werd het een perfecte organisatie waarin ook de kleinste 
details tot op het laatste ogenblik bijgestuurd en afgewerkt werden. 
Een welgemeende dank aan iedereen!
Dankzij de samenwerking van de feestcomités en het verenigingsleven 
verspreid over het ganse grondgebied werd Zwevegem niet alleen het 
langste maar ook  en vooral het mooiste en meest succesvolle Dorp van de 
Ronde ooit!   Proficiat!
Zwevegem en zijn deelgemeenten werden op de kaart gezet als nooit 
tevoren!
Laten we nu samen nagenieten.
Bij deze  wens ik dan ook een oproep te doen om alle foto, en ander 
beeldmateriaal, alsook persartikels  en andere blijvende herinneringen te 
verzamelen en te delen met het oog op de samenstelling van een mooie 
afsluitende tentoonstelling die zou kunnen ingericht worden ter gelegenheid 
van Zwevegem Ommegang (weekend van 4 en 5 juli)
Bezorg deze aan onze communicatiedienst op het Gemeentepunt of via 
informatie@zwevegem.be .
Zwevegem leeft, groeit en bloeit. Dit werd dus nogmaals bewezen !

Uw trotse burgemeester
Marc Doutreluingne
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Gemeente- en OCMW- diensten 
gesloten

5 jaar bbus

Zwevegem Dorp van de Ronde

Vacature Grabbelpas/
Speelpleinwerking
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Op 25 maart organiseerde Leiedal, samen met de gemeente, 
een nieuw infomoment over de ontwikkeling van de 
woonzone op het project Losschaert.
Een 40-tal geïnteresseerden vonden tussen 16 en 
20 uur de weg naar de mediazaal in het gemeentelijk 
Sportpunt om er de landschappelijke 
en technische plannen te bekijken. Nu volgt de finalisering 
van de plannen met het oog op de vergunningsaanvraag. In 
het najaar 2015 zetten archeologen eerst nog hun onderzoek 
verder, na het vinden van Romeinse sporen. We hopen 

midden 2016 de aanleg van de wegenis te mogen opstarten.
Hoewel dit inkijkmoment zich focuste op de plannen van de 
woonzone, konden we vaststellen dat ook ondernemers vol 
ongeduld wachten op de ontwikkeling van de aanpalende 
bedrijvenzone. Gezien het succes van deze formule, volgt er 
in de loop van september ook een identieke inkijkdag voor 
de bedrijvenzone.

Lees meer : http://www.leiedal.be/project losschaert 

De Klim-Op, de gemeentelijke school voor buitengewoon 
onderwijs uit Zwevegem, kreeg groen licht van de Vlaamse 
overheid om vanaf september 2015 het zogenaamde type 
9 te organiseren, buitengewoon onderwijs voor kinderen 
met een autismespectrumstoornis (ASS).

Met de invoering van het M-decreet worden kinderen 
met een autismespectrumstoornis formeel als een aparte 
doelgroep beschouwd in het buitengewoon onderwijs. 
De gemeenteraad zette al het licht op groen voor de 
oprichting van het nieuwe type 9. We zijn blij dat de 
Vlaamse Regering dat nu ook deed. 
Het type 9 is geen totaal nieuwe uitdaging voor de 

Klim-Op want de school heeft ondertussen al vele jaren 
ervaring in de aanpak en begeleiding van ASS-leerlingen.  
De duidelijke visie en aanpak, de kleinschaligheid en de 
familiale sfeer van deze school zijn duidelijk troeven die 
door heel wat ouders worden gewaardeerd.”

Een andere wijziging in de organisatie is de samensmelting 
van het huidige type 1 en type 8 naar een verruimd type 
‘basisaanbod’. Dit betekent dat leerlingen die tot hiertoe 
een attest type 8 kregen (omwille van een specifieke 
leerstoornis) vanaf september ook terecht kunnen in de 
Klim-op.

De Klim-Op in Zwevegem 
biedt type 9 aan

Succesvolle inkijkdag  
voor Losschaert
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Verkoop voormalig politiekantoor, 
Harelbeekstraat 54 te ZWEVEGEM.

De gemeente Zwevegem is eigenaar van het voormalig 
politiekantoor in de Harelbeekstraat 54 te Zwevegem.
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om 
dit gebouw te koop aan te bieden.
De gemeenteraad van 23 februari 2015 ging hiermee 
principieel akkoord.
Het betreft een opvallende vrijstaande en zeer ruime villa, 
in art deco-stijl deels met 1 bouwlaag, deels met twee 
bouwlagen en deels met drie bouwlagen.
Het gebouw is quasi volledig onderkelderd, behoudens de 
uitbreidingen in 1996.
Het is een typische interbellumwoning.
De totale bebouwde oppervlakte van de 4 niveaus bedraagt 
ongeveer 949 m².
De totale woonoppervlakte van de 3 niveaus bedraagt 
ongeveer 602 m².

Gegevens : Het deel van de te verkopen eigendom heeft 
een oppervlakte van 24 a 54 ca volgens het opgemaakt 
opmetings –en splitsingsplan door de Landmeter-Expert.
De gemeente heeft er belang bij de strook ‘tuin’ aansluitend 
aan de Bib, en nu reeds feitelijk gebruikt als een vorm van 
‘Bibtuin’, te behouden.

De achtergrens (kant Bekaertstraat) eindigt op 7 meter 
van het hoofdgebouw, en derhalve met behoud van de 
zogenaamde ‘Bibtuin’ door de gemeente Zwevegem.
 
Het voormalig politiekantoor is gelegen op de grens van een 
woongebied en een industriegebied volgens het vigerend 
gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij K.B. 4 november 1977. 

Het woongebied strekt zich uit tot op een diepte van 50 
meter uit de rooilijn van de Harelbeekstraat. De gebouwen 
zijn dus integraal in het woongebied gelegen.

Volgens de vigerende bestemming van het Bijzonder 
Plan van Aanleg “Abeele”, goedgekeurd bij M.B. 12 
september 2001, is bedoeld pand gelegen in de zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen met een maximum bebouwde 
oppervlakte van 50 % en verdere randvoorwaarden. 

Het te koop aangeboden 
onroerend goed is opgenomen 
op de Inventaris Bouwkundig 
Erfgoed.

De gemeente heeft reeds 
een bod ontvangen voor 
bedoeld pand ten bedrage van 
530.000,00 euro.

De gemeenteraad heeft op 27 
april 2015 akte genomen van het 
ingediende bod, waarbij beslist 
werd om het reeds uitgebrachte 
bod via diverse kanalen anoniem 
te publiceren met een oproep 
om een hoger bod uit te 
brengen, waarbij geïnteresseerde 
kandidaat-kopers tijdens de 
periode van 29 april 2015 tot 
en met 29 mei 2015 om 12 u 
’s middags schriftelijk en onder 
gesloten omslag een hoger bod 

kunnen indienen op het kantoor van Notarissenassociatie 
DEVOS & TURPYN te Sint-Denijs.

De normale verkoopwaarde van de villa met aanhorigheden, 
op en met de medegaande grond (deel van perceel), gelegen 
Harelbeekstraat 54 te Zwevegem, wordt rekening gehouden 
met de vigerende bestemming van het B.P.A. “Abeele”, 
meer bepaald “gemeenschapsvoorzieningen”, geraamd op 
527.000,00 euro.

De gemeente wil het onroerend goed verkopen onder een 
aantal specifieke voorwaarden, zijnde :
1.)  Aan het bod moet ten minste een uitvoerige beschrijving 

van het project worden toegevoegd;
2.)  Het project moet kaderen in een horeca-initiatief, 

meerbepaald : ‘Restaurant/Bistro’, waaraan de gemeente 
Zwevegem een duidelijke behoefte heeft;

3.)  Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn 
van 2 jaar na de verkoop en deze bestemming moet 
minstens 5 jaar aangehouden worden.

Een hoger bod zal enkel aanvaard worden indien het 
beantwoordt aan de specifieke voorwaarden hierboven 
vermeld sub 1 tot en met 3, waartoe de bieder zich 
uitdrukkelijk moet verbinden.

 Voor inlichtingen en schriftelijke biedingen :
 Notarissenassociatie DEVOS & TURPYN
 Helkijnstraat 82
 8554  ZWEVEGEM (SINT-DENIJS)
 Tel.: 056/45.51.88
 e-mail : stan.devos@belnot.be
 e-mail : elien.turpyn@belnot.be
 www.notariaatdevosturpyn.be
  Voor bezichtiging/bezoek aan het pand met 

geïnteresseerde kandidaat-kopers :
 Giovanni AMELINCK – Diensthoofd Gebouwen
 Tel.: 056 76 57 12 – GSM : 0498 17 77 64
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OCMW 
Zwevegem biedt 
te koop aan:
Zwevegem – Heestert Stampkot

2 percelen landbouwgrond
• Sectie B nummer 264, groot 36a 39ca
• Sectie B nummer 265, groot 46a 03ca

Algemeen
• De beide loten zijn verpacht
• Volgens gewestplan Kortrijk gelegen in landbouwzone

Kosten: 
1/ OCMW:  voor perceel B. 264: € 853,05
 voor perceel B. 265: € 877,25
2/ Notariskosten: te bepalen

Een bod dient overgemaakt te worden tegen 
uiterlijk 13 mei aanstaande onder gesloten 
omslag op het kantoor van notaris Pascal Denys 
te Zwevegem, Avelgemstraat 59B.

Richtprijs: 
voor perceel B. 264: € 7,44/m²
voor perceel B. 265: € 7,43/m².

Verkeerseducatieve route in 
Zwevegem
De werkgroep verkeer van de Vrije Centrumschool 
(leerkrachten en ouders), het gemeentebestuur, Mobiel 21 en 
de Politiezone Mira hebben een verkeerseducatieve route = 
Vero uitgestippeld.

Op vrijdag 8 mei wordt deze verkeerseducatieve route 
officieel geopend door schepen van mobiliteit, Wim 
Monteyne. 500 leerlingen van de Vrije Centrumschool zullen 
op de route al stappend of al fietsend oefenen.

De Vero is een uitgestippelde route in de schoolomgeving, 
langs de centrumstraten van Zwevegem. Er is een route voor 
voetgangers en voor  fietsers. Beide routes starten op het 
Theophiel Toyeplein.

De gemeente bewegwijzerde de route langs verkeerssituaties 
die leerrijk zijn voor kinderen. 

Met dit verkeerseducatief initiatief leren de kinderen de 
belangrijkste verkeersregels voor voetgangers en fietsers toe 
te passen in een min of meer vertrouwde omgeving. 

Belangrijk is dat de Vero altijd bruikbaar is, ook buiten de 
schooluren. Zo kunnen ouders met hun kinderen oefenen en 
andere verenigingen of scholen er gebruik van maken.

Je hoeft niet noodzakelijk de hele route af te leggen. Men 
kan op welbepaalde plaatsen opdrachten uitvoeren.
De Vero of verkeerseducatieve route herken je aan het 
volgende verkeersbord:
Je kan de route vanaf 8 mei downloaden op 
www.zwevegem.be

Gemeente- en 
OCMWdiensten 
zijn gesloten

De gemeente- en OCMWdiensten zijn gesloten op vrijdag 1 
mei, donderdag 14 mei (O.H.Hemelvaart); vrijdag 15 mei en 
op maandag 25 mei (Pinksteren).

De balies Burger en Welzijn en Woon- en Leefomgeving zijn 
ook gesloten op zaterdagen 2 mei, 16 mei en 23 mei.
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Meldingskaart
Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

£ Persoonsgegevens:

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

£ Probleemgegevens

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

Duid aan waarover het probleem gaat: 

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

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

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

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

Bouw nieuwe school Kouterstraat 
effectief van start.
Op 24 maart werd het definitieve contract  
tussen Scholen van Morgen en het 
gemeentebestuur voor de bouw van een 
nieuwe school aan de Kouterstraat ondertekend 
door schepen van onderwijs Johan Rollez, na 
de goedkeuring in de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur koos voor een publiek-
private samenwerking met Scholen van 
Morgen, het zogenaamde DBFM-programma. 
De subsidiëring  door de Vlaamse Overheid 
(Agion) is beduidend hoger dan bij klassieke 
bouwprojecten.

De leerlingen (4°-5°-6° leerjaar) van 
de gemeenteschool Zwevegem, hadden jarenlang hun onderkomen in de modulaire klaslokalen 

langs de Kouterstraat. Dit was een voorlopige oplossing 
in afwachting van de nieuwbouw. Het project komt 
uiteindelijk in de Kouterstraat op de plaats van de Feesthal. 
Scholen van Morgen staat in voor de realisatie.

De start van de werken is voorzien op maandag 4 mei.

Naast de eigenlijke schoolactiviteiten zullen er ook 
mogelijkheden zijn voor polyvalent gebruik door het 
verenigingsleven.

Op de speciale bouwwebsite
http://zwevegem.scholenvanmorgen vindt u 
uitgebreide informatie over het project en zal u het verloop 
van de werken dag op dag kunnen volgen:

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

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

 Meldingskaart ook op internet 
 http://www.zwevegem.be
 Meldingen defecten openbare verlichting
 www.straatlampen.be
 Telefonische meldingen 24 u./24 u., 7 op 7:
 Gratis nummer: 0800 1 8550
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De bib en de gemeente blijven naar je toe komen

Sinds 28 april 2010 rijdt de eerste ‘biblioservicebus’ van 
België fier rond in onze gemeente.  Hij brengt een aantal 
diensten van gemeente, bibliotheek en OCMW tot in de 
verste uithoeken van Groot-Zwevegem.  
In die afgelopen vijf jaar vonden heel wat mensen de weg 
naar onze bbus. In 2014 alleen al kende hij meer dan 
twinigduizend bezoekers.   
Stapels boeken en dvd’s gaan over de toonbank.  Massa’s 
leerlingen komen op vaste tijdstippen in klasverband naar 
de bbus.  Heel wat inwoners in de deelgemeenten hebben 
een vast bezoek aan de bbus in hun agenda aangekruist 
staan. Tal van diensten en producten (identiteitskaarten, 
rijbewijzen, attesten, vuilniszakken, postzels …) vinden 
dagelijks hun weg naar de gebruiker. 

Feestjaar!
Reden genoeg om dit vijfjarig bestaan te vieren.  Een jaar 
lang willen we alle gebruikers van de bbus (al dan niet 
letterlijk) in de bloemetjes zetten.  Elke maand plannen we 
een andere actie.  Daarbij delen we heel wat attenties uit en 

maak je als bezoeker kans op een aantal prijzen.  
We hopen je dan ook van harte je te mogen verwelkomen op 
de bbus!

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

Feestprogramma 5 jaar bbus: heel wat attenties 
voor de bezoekers van de bibus

mei 2015: start van het feestjaar met voor de eerste 
duizend kinderen een mooie ballon
juni 2015: op de  bbus smullen van lekkere aardbeien
juli/augustus 2015: fotowedstrijd en heel wat mooie 
prijzen te winnen
september 2015: start van het schooljaar met een 
attentie voor wie met de klas de  bbus bezoekt
oktober 2015: voor iedere bezoeker een gezonde snack 
november 2015: lekker griezelen met tal van 
Halloweengadgets
december 2015: de Sint brengt heel wat lekkers naar de  
bbus
januari 2016: passende nieuwjaarswensen
februari 2016: voor allen een lekkere Valentijn surprise
maart 2016: de Paashaas passeert op de bbus
april 2016: slot van het feestjaar waarin we je letterlijk 
in de bloemetjes zetten

5 jaar bbus

Verkoop voormalige pastoriewoning te 
ZWEVEGEM-KNOKKE.

Herenhuis te koop in Zwevegem

Adres: Maria Bernardastraat 27, 8550 Zwevegem
Vraagprijs: 215.000 euro
Actief sinds: 16-02-2015
Periode: Februari 2015

Beschrijving:
Voormalige pastoriewoning op een centrale maar rustige 
ligging. Omvat: inkomhal, bureel, trapzaal met apart 

gastentoilet, living en salon, leefkeuken met eetkamer, kelder. 
Op de verdieping: nachthal, 4 slaapkamers, badkamer. De 
2de verdieping is toegankelijk met vaste trap en momenteel 
ingericht als zolderruimte voorzien van onderdak panelen. 
De eigendom beschikt over een garage, tuinberging, terras 
en tuin. EPC 498kWh/m2 UC 1164686. Tal van renovatie 
mogelijkheden! Vraagprijs €215.000 (Ref.CV/15013/K)
Eigenaar:
Gemeente Zwevegem

 Meer info
 of een vrijblijvend bezoek ?
 tel: 056 98 05 55
 Christophe Vermeersch
 Zaakvoerder Agence Vermeersch Zwevegem
 Erkend vastgoedmakelaar BIV-nr.: 507.457
 Erkend lid Kamer van Vastgoedexperten



Burgerlijke stand
GEBOORTEN
13/01 Gekiere Kyara, d.v. Anthony en Parmentier Krisha (Z)
14/01 Coopman Axl, z.v. Dimitri en Tack Eline (Z)
14/01 Nibbelke Ella, d.v. Wouter en Commeyne Yorka (O)
16/01 Walschap Cecile, d.v. Tom en Roelstraete Hanne (Z)
18/01 Desmet Guusje, d.v. Jessie en Debusschere Johanna (Z)
18/01 Rigole Renée, d.v. Hans en Samyn Danica (Z)
20/01 Calu Elza, d.v. Thijs en Lesage Elise (O)
21/01 Baert Mollie, d.v. Alexander en De Mol Annelies (Z)
21/01 Peers Remi, z.v. Christophe en Vermeulen Julia (Z)
22/01 Waelkens Elise, d.v. Lesly en Vandeweghe Rose-Leen 
(Z)
23/01 Valcke Jolien, d.v. Tony en Drappier Delphine (M)
23/01 Vanheuverswyn Lars, z.v. Kris en Courtens Delphine (O)
23/01 Valcke Auke, d.v. Steven en Desmet Wendy (Z)
27/01 Callens Babette, d.v. Bruno en Van Rafelghem Lies (Z)
03/02 Messiaen Mielo, z.v. Peter en Robbecin Heidi (Z)
04/02 Van Hauwaert Maurice, z.v. Wouter en Meerschaert 
Anneleen (Z)
04/02 Delgat Marilyn, d.v. Johan en Khamphila Ueamporn (Z)
04/02 Vermoere Lena, d.v. Stijn en Hanssens Annelien (Z)
09/02 De Neef Ciara, d.v. Joy en Deleersnijder Steffie (Z)
11/02 Vanneste Elli, d.v. Rico en Vincke Delphine (Z)
12/02 Laverge Nanou, d.v. Dieter en Maes Adelinde (S)
15/02 Vanhoutte Yentl, z.v. Kevin en Deleersnijder Queeny (M)
15/02 Gaillez Hanne, d.v. Remi en Pieters Stéphanie (Z)
16/02 Pintelon Quinten, z.v. Andy en Depickere Geraldine (Z)
17/02 Vandenabeele Max, z.v. Marino en Verhaest Julie (Z)
18/02 Deltour Merel, d.v. Sam en Vanhoutte Liesbet (Z)
20/02 Fermont Bryssinck Hanaé, d.v. Fermont Harmonie en 
Bryssinck Geoffrey (M)
20/02 Guillemyn Leanne, d.v. Steven en Lateur Evelien (H)
22/02 Goesaert Vic, z.v. Ivan en Verhelle Heidi (Z)
25/02 Vandenbogaerde Emmanuel, z.v. Maarten en Verbunt 
Nathalie (S)
07/03 Voet Otis, z.v. Joey en Opsomer Joke (M)
10/03 Noteboom Emily, d.v. Wesley en Supheert Jennifer (M)
11/03 Lacante Fayden, z.v. David en Scheire Wendy (Z)
11/03 Kaur Jasnoor, d.v. Kaur Rajmeet (Z)
12/03 Harinck Luca, z.v. Lawrence en Algoet Sarina (S)
13/03 Desmet Aurore, d.v. Matthieu en Gelaude Els (Z)
15/03 Vangheluwe Lucas, z.v. David en Verleyen Angelique (Z)
18/03 Batseleer Lucas, z.v. Koen en Devos Saskia (O)
18/03 Wouters Tess, d.v. David en Demuynck Jolien (M)
18/03 Desmet Margot, d.v. Simon en Vercoutere Ellen (Z)

OVERLIJDENS

23/01 Vanooteghem Luciaan (80j.), wed. Laporte Monique (H)
24/01 Halterman Jacqueline (80j.), echtg. Duponcheel Jean 
(S)
24/01 Joye Luc (70j.), (Z)
27/01 Vandemeulebroucke Albertina (92j.), ongehuwd (H)
30/01 Vanoverbeke Maria (83j.), echtg. Bossuyt Amand (Z)
31/01 Verschuere Walter (88j.), echtg. Vandewalle Cecilia (Z)
31/01 Vandevelde Julius (90j.), echtg. Devaere Anna (H)
31/01 Arckens Rachel (92j.), wed. Debaere Laurent (Z)
02/02 Vanwymelbeke Norfa (85j.), wed. Tiebergyn Michel (Z)
02/02 Vandenbroucke Marc (57j.), echtg. Van Haesebroucke 
Dorine (Z)
06/02 Dewitte Cyriel (83j.), echtg. D’hoop Leona (Z)
07/02 Dewaele Honoré (74j.), (M)
08/02 Rommens Antoon (78j .), echtg. Gabriel Simonne (H)
09/02 Vanderbeken Noël (83j.), wed. Vanhoenacker Odette 
(M)
09/02 Verscheure Marguerite (53j.), (Z)
10/02 Deprez Roger (86j.), echtg. Ysenbaert Ivetta (Z)
10/02 Vanheuverbeke Marie (94j.), wed. Vandenbogaerde 
Albertus (Z)

10/02 Kordes Christel (68j.), wed. Theunissen Erich (M)
11/02 Dierick Arvil (86j.), wed. Bossuyt Esther (Z)
13/02 Sablain Etienne (70j.), echtg. Vancauwenberghe Nicole 
(Z)
14/02 Decraene Maurice (87j.), echtg. Waelkens Andrea (M)
15/02 Manderick Gentiel (81j.), echtg. Devos Denise (Z)
15/02 Vandesteene Joannes (70j.), echtg. Vercant Francine 
(O)
16/02 Vandenweghe Robert (92j.), echtg. Cooleman Lia (Z)
18/02 Ruysschaert Frans (72j.), ongehuwd (O)
21/02 Dekoker Roger (82j.), (Z)
21/02 Hoornaert Renée (78j.), echtg. Verresen Herman (M)
24/02 Goessaert Leon (82j.), echtg. Vanacker Marie-José (H)
24/02 Emmer Ursula (90j.), wed. Valcke Franz (Z)
25/02 Maes Frans (85j.), wed. Callewaert Agnes (Z)
26/02 Delaey Maria (83j.), echtg. Vermaut Herman (Z)
01/03 Van Bruaene Jeanne (83j.), wed. Wattelle Jean (H)
03/03 Wittevrongel Nadine (71j.), (Z)
03/03 Vandeputte Yvona (96j.), ongehuwd (H)
05/03 Vanacker Marie-José (80j.), wed. Goessaert Leon (H)
07/03 Vandenbogaerde Jeannette (85j.), wed. Vandeginste 
Gerard (H)
08/03 Lambrecht Clara (93j.), wed. Van Den Broucke Jozef (Z)
10/03 Colpaert Christiane (72j.), echtg. Taelman Noel (O)
12/03 Vanmarcke Maria (85j.), wed; Corneille Gilbert (Z)
14/03 Lanneau Tiziano (11j.), z.v. Alex en Dury Brina (M)
15/03 Moerman Guilbert (80j.), echtg. Ampe Simone (Z)
16/03 Vanmeirhaeghe Agnès (80j.), wed. Waelkens Cyriel (M)
18/03 Ysebaert Anja (39j.), ongehuwd (Z)
20/03 Dendoncker Lucienne (90j.), echtg. Cabij Albert (O)
20/03 Voet Marie-Louise (93j.), wed. Balcaen Gerard (Z)
21/03 Vanpoucke Rosa (71j.), echtg. Terryn Marcel (O)
25/03 Beert Antoon (85j.), echtg. Dewaegeneere Rosette (M)
26/03 Debu Georgette (86j.), wed. Reynaert Luciaan (Z)
28/03 Vanhoutte Paul (67j.), echtg. Vandendorpe Marie Claire 
(Z)
28/03 Remmerie Jozef (79j.), echtg. Geeraert Elisabeth (Z)
29/03 Stouthuysen Leonia (94j.), ongehuwd (S)
30/03 Delombaerde Agnes (94j.), wed. Goderis Remi (H)
30/03 Vanherreweghe Daniel (74j.), (S)
01/04 Depauw Roger (85j.), echtg. Delombaerde Georgette 
(Z)

HUWELIJKEN
Taffin John (47j.), (Z) en Van Eetvelt Kristine (45j.), (Z)
Vanherpe Ruben (27j.), (Z) en Vyvey Katrien (25j.), (Z)
Verbauwhede Björn (25j.), (Z) en Vanleene Stefanie (25j.), (Z)

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

Viering 100- jarige
Marcel Vandemeulebroeke
Maandag 13 april 2015 In Woonzorgcentrum, Zwevegem 9
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Voor het eerst naar de kleuterklas
Volgend schooljaar (2015-2016)

Instapdatum

Wanneer je kind in de loop van volgend schooljaar 2.5 
jaar wordt, kan het voor het eerst naar de kleuterschool 
gaan.
Van zodra je kind dus 2.5 jaar is geworden kan het dus naar 
school.
Dit kan wel niet op elk moment, maar enkel op één van de 
instapdata.
Deze zijn:

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

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

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

Is je kleuter al 3 jaar geworden is, dan kan hij vanaf dan 
onmiddellijk naar school.
Je hoeft dus niet te wachten tot een bepaalde instapdatum.

Vanaf 1 maart 2015 kan je kind dus al worden 
ingeschreven worden voor het schooljaar 2015-2016 
(volgend schooljaar). Zo ‘reserveer’ je dus al een plaatsje in 
de school van je keuze.

Dit schooljaar al eens proeven ?

Maandag 18 mei 2015 (na het Hemelvaartweekend) is het 
laatste instapmoment voor dit schooljaar.
Je kleuter kan dan dit schooljaar nog-enkele weken ‘proeven’ 
en ervaren hoe het er in de kleuterklas aan toe gaat.

Infomomenten

De meeste scholen organiseren een infomoment voor 
kleuters die voor het eerst naar school gaan. Daar kan je 
kennismaken met werking van de school.

Gemeentelijk onderwijs
school vestigingen Infomoment peuters
GS Zwevegem Knokke 

Maria Bernardastraat 27
maandag 15 juni 2015 - 13.30 u.

Kouter 
H. Consciencestraat 28A

dinsdag 16 juni 2015 - 13.30 u.

Te Winckele 
Schepen J. Vercruyssestraat 39A

maandag 15 juni 2015 - 13.30 u.

GS Heestert Gauwelstraat 22 Donderdag 21 mei 2015 - 17 u.
GS St.-Denijs Dalestraat 40 Maandag 1 juni 2015 - 17.30 u.
Vrij onderwijs
school vestigingen Infomoment peuters
VBS Centrum Zwevegem Toyeplein 8

Deerlijkstraat 36
Vrijdag 19 juni 2015

VBS Kappaert
VBS Kreupel

Sint-Jozefsstraat 11
Bellegemstraat 52 

Donderdag 11 juni 2015 - 10.30 u.
Vrijdag 12 juni 2015 - 10.30 u. 

VBS Otegem Zwevegemstraat 5 Vrijdag 26 juni 2015 - 10 u. 
Gemeenschapsonderwijs
school vestigingen opendeur
GO De Windroos H. Consciencestraat 1B Zondag 31 mei 2015 - 11 u.
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‘t Zomert in de Kunstacademie!
Neem er uw agenda alvast bij: een overzicht van alle activiteiten in mei en juni 2015.

•  De pletwals is terug op stal gezet en de leerlingen duiken hun klas weer in om hun ateliers klaar te stomen voor de 
eindejaarstentoonstelling. U bent van harte uitgenodigd op de officiële opening op zaterdag 13 juni om 10 u. in OC De 
Brug (Otegemstraat 238, Zwevegem).

  U kunt de eindejaarstentoonstelling bezoeken tijdens het 
weekend van 13/14 juni en 20/21 juni telkens van 10 u. 
tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.

•  Wilt u weten wat er allemaal gebeurt aan de 
Kunstacademie? Wilt u graag een optreden van onze 
leerlingen meepikken? Wilt u meer info over onze 
lesmomenten, tarieven en lespraktijk?

  Kom naar KAmping Transfo op zaterdag 6 juni vanaf 
17 u. op Transfo!

  Dit kleine festivalletje biedt u de mogelijkheid om 
performances van beeld, muziek en woord mee te pikken 
en om meer info te vragen over de Kunstacademie aan 
leerlingen en leerkrachten, secretariaat en directeur.

•  Ze hebben het gehaald! Na een carrière van tien of 
twaalf jaar Kunstacademie, mogen we onze laureaten 
uitzwaaien. Dat doen we in gepaste stijl op vrijdag 5 juni 
om 19.00 u. in de Theaterzaal van Zwevegem. Wees 
welkom om samen met ons de laureaten van 2015 te 
vieren!

•  Schrijf je in! Het seizoen is geopend, we lijven opnieuw 
leerlingen in! 

 Inschrijven voor huidige leerlingen (en broers/zussen):  
  woensdag 10 juni van 13 u. tot 21 u. 
  Inschrijven voor iedereen: donderdag 11 juni van 16 u. 

tot 21 u. en maandag 29 juni van 16 u. tot 21 u.
  Telkens in de Directeurswoning op Transfo. 
  We komen ook naar de deelgemeenten, alle info 

hierover vindt u op www.kazwevegem.be.

Tarieven: 
-18 jaar: 65 euro / 45 euro voor 2e en volgende gezinslid 
of 2e en volgende richting
18 tot 24 jaar: 125 euro
+24: 300 euro / 125 euro om sociale reden, mits 
voorlegging attest

 Kunstacademie Zwevegem
 Transfostraat 13
 8550 Zwevegem
 info@kazwevegem.be
 056 71 69 76
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Dagverzorgingscentrum 5 jaar
De tijd vliegt snel! Begin maart mochten we het 5-jarig bestaan vieren van 
het dagcentrum ‘De Zilverberk’. Tijdens deze 5 jaren hebben we al tal van 
gebruikers mogen verwelkomen.

Deze verjaardag werd gevierd met een week vol feestelijke 
receptjes. Aperitiefhapjes maken, een pannenkoekenbak en 
het versieren van een heuse biscuittaart. Daarnaast zorgde 
de keuken nog voor een mosselfestijn.

Dagelijks worden er een 15-tal ouderen opgevangen. Tijdens 
de dag kunnen de bezoekers rekenen op zowel de nodige 
zorgen en maaltijden als op een waaier van activiteiten. 
We interviewden een van onze gebruikers Monica die al een 
ruime tijd komt naar het dagcentrum.

Hoe lang komt u al naar het dagcentrum Monica?

M.: Ik kom al 4 jaar naar het dagcentrum, dat is al een hele 
tijd hé.

Hoe leerde u het dagcentrum kennen?

M.: Mijn thuisverpleegkundige sprak over de opening van het 
dagcentrum in Zwevegem en vond dat dat iets voor mij was 
omdat ik veel alleen zat.

Wat doet u hier graag?

M.: Ik doe mee met alles wat ik kan, soepgroenten of fruit 
snijden, handdoeken plooien en in de namiddag meedoen 
met de spelactiviteit of de animatie. Ik vind het ook leuk dat 
mijn nagels gelakt worden, zoals vroeger.

Hoe kom je naar het dagverzorgingscentrum ’s 
morgens?

M.: Het busje van het dagcentrum komt me halen. Ik kom 
graag en ik heb al veel mensen leren kennen. Als ik naar 
het dagcentrum kom, kan ik ook mijn broer in het rusthuis 
bezoeken, samen met mijn zus die in de flatjes woont, we 
zien mekaar nu veel meer. 

Voor bijkomende inlichtingen over het dagcentrum: 
woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be of 056 76 05 40

 Woonzorgcentrum
 Otegemstraat 75
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 05 40
 woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be 
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Op reis zonder zorgen…
Juiste documenten toch bij?

Is er een minimumgeldigheid van identiteitskaart vereist 
voor het land waar je naartoe reist? 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.belgium.be voor 
meer informatie. Je vindt er ook alles over inentingen en 
voorzorgsmaatregelen, visum, internationaal rijbewijs, 
reisadvies per land,…

De identiteitskaart, de Kids-ID, paspoort/reispas, 
reistoelating minderjarigen kun je aanvragen aan 
de balie burger en welzijn in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem – tel. 056 76 55 30 – 
openingsuren: zie p. 2
Meer informatie: www.zwevegem.be/leven-en-welzijn/
burger/aanvragen-en-documenten
De identiteitskaart, de Kids-ID en de reistoelating 
minderjarigen aanvragen, kan ook op de bbus 
(niet bij spoedprocedures): zie p. 2 voor de 
rijtijden.

Een gouden raad: vraag je document op tijd aan.

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

Een vergadering van de 
ouderenadviesraad bijwonen?
De gemeentelijke ouderenadviesraad behandelt alle zaken 
die op het plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
de ouderen aanbelangen. Als erkende adviesraad is dit 
overleg bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen, 
en advies te verstrekken op verzoek van de gemeenteraad, 
het college van burgemeester en schepenen of het OCMW. 
De raad bevordert ook de samenwerking rond 
ouderenzorg.
In de ouderenadviesraad zetelen vertegenwoordigers van 
alle erkende ouderenverenigingen. De voorzitter van de 
raad is Jozef Tienpont, secretaris Marijke Orins.

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? 
Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de 

raad is gepland op 11 mei 2015, om 15 u., in de 
raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem. 
Let wel: tijdens de vergadering hebt u geen stem- of 
spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is 
mogelijk. De agenda kan via de secretaris van de raad 
worden opgevraagd.
Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de 
raad via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. 

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



07-06-2010

16

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

Gratis huisvuilzakken in het 
kader van zorg en opvoeding
De gemeente Zwevegem geeft gratis vuilniszakken aan grote gezinnen, 
kinderopvangvoorzieningen en personen met een bepaald ziektebeeld, onder 
volgende voorwaarden en afspraken.

Grote gezinnen

• Wie?
  Gezinnen met drie of meer inwonende kinderen, waarvan 

minstens één kind jonger is dan 18 jaar. De toekenning 
gebeurt op basis van inschrijving in het bevolkingsregister 
op 1 januari.

•  Wie in aanmerking komt, krijgt van de gemeente of 
via de Gezinsbond automatisch een bon voor tien 
gratis vuilniszakken.

•  De bons zijn op naam, genummerd en worden voorzien 
van het jaartal waarin ze geldig zijn. Deze  bons kun je 
omwisselen tegen vuilniszakken tot het einde van het jaar. 
Dit kan enkel in het Gemeentepunt (onthaalbalie) of op 
de bbus, met voorlegging van de identiteitskaart van de 
persoon vermeld op de bon (of een kopie ervan).

Personen met een bepaald 
ziektebeeld

• Wie?
  Persoon met chronische incontinentie of een persoon 

die stomapatiënt is, of leeft op sondevoeding, of 
buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaat,...

  Je moet op 1 januari gedomicilieerd zijn op de gemeente 
en er gewoonlijk verblijven. Je verblijft niet in een 
instelling.

 Je hebt verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV. 
•  Het aanvraagformulier vraag je bij de dienst welzijn van de 

gemeente, de dienst thuiszorg van het OCMW, de dienst 
maatschappelijk werk van je ziekenfonds, de diensten 
gezinszorg, de bbus… of vind je op de website www.
zwevegem.be.

•  Dit aanvraagformulier, correct en volledig ingevuld en 
ondertekend, dien je in bij de balie burger en welzijn 
van de gemeente, in ruil voor een pak van tien gratis 
vuilniszakken.

Kinderopvangvoorzieningen van 
Zwevegem

• Wie? 
  Een kinderdagverblijf of een onthaalouder, zelfstandige of 

aangesloten bij een dienst, en gekend door Kind en Gezin. 
•  De dienst welzijn bezorgt je de vuilniszakken, in het 

kader van de Dag van de Onthaalouder in oktober, 
en op basis van het aantal plaatsen in de opvang. 

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

17 mei
Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie.

Op die dag vragen we extra aandacht voor de discriminatie 
van holebi’s (homo’s, lesbiennes en biseksuelen) en 
transgenders. Over heel de wereld worden er acties gevoerd 
om solidariteit te tonen met holebi’s en transgenders en 
beleidsmakers attent te maken op holebi- en transfobie.

Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en 
transgenderverenigingen, roept alle gemeenten op om op 17 
mei de regenboogvlag uit te hangen als teken van solidariteit. 
Wij geven alvast gehoor aan deze oproep en tonen dat onze 
gemeente begaan is met al zijn inwoners, ongeacht hun 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Discriminatie, op welke 
basis dan ook, is onaanvaardbaar.

 Burger en welzijn
 Blokkestraat 29 b 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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Netwerkevenement “Samen pakken 
we armoede in Zwevegem aan”.

Van 16 tot 23 mei loopt de Week van de Opvoeding (www.weekvandeopvoeding.be).
 ‘Opvoeden in je buurt’ is dit jaar het thema.

Meer weten over opvoeden?

Neem zeker een kijkje op
•  www.zwevegem.be/huis-van-het-kind, een website over 

opvoedingsondersteunende diensten werkzaam te Zwevegem.
•  www.groeimee.be, een website met informatie over verschillende 

opvoedingsthema’s, activiteiten en met contactgegevens van organisaties waar je 
terecht kunt met je vragen; 

•  www.kindengezin.be, een website met informatie over verzorging, voeding, 
veiligheid, gezondheid, ontwikkeling,  opvoeding,... van kinderen tot en met 3 jaar.

Vragen over opvoeden?

Contacteer
• Huis van het Kind Zwevegem - ( 0494 88 15 40
• Kind en Gezin - Lijn (als je kind 3 jaar of jonger is) - ( 078 150 100
• Opvoedingslijn (als je kind ouder is dan 3 jaar) - ( 078 150 010

In Zwevegem kun je ook terecht in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, bij:
•  de dienst burger en welzijn - tel. 056 76 55 75 – welzijn@zwevegem.be 
 Ook met je vragen over kinderopvang in Zwevegem - www.zwevegem.be/kinderopvang 
•  de thuisbegeleidingsdienst OCMW – tel. 056 76 52 00 - info@ocmw.zwevegem.be 

Draag ook je steentje bij in onze strijd 
tegen armoede.

Tal van organisaties, het OCMW en de gemeente zetten 
initiatieven en acties op in de strijd tegen armoede op onze 
gemeente.
Wil je je ook inzetten tegen armoede?
Of wil je je ervaringen met anderen delen?
Of heb je ideeën hoe we dit in Zwevegem samen kunnen 
aanpakken?
Graag verwelkomen we je op het eerste ‘netwerkevenement 
tegen armoede’ op zaterdag 20 juni 2015 in het 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem.

Programma:
We starten om 9 u. met een toelichting door het Steunpunt 
Sociale Planning van de Provincie West-Vlaanderen.  
Zij stellen beknopt de cijfers voor onze gemeente voor.
Vervolgens geven we het woord aan M. Claeys, onze schepen 
van armoedebestrijding. 
Om 10 u. wisselen we in groepjes onze ervaringen en ideeën 
uit en zoeken we uit hoe we onze krachten kunnen bundelen.
We verwachten op het einde van de voormiddag een aantal 
concrete voorstellen naar het lokaal bestuur toe.

Er wordt om 12 u. afgesloten met een netwerkreceptie.

PRAKTISCH
Zaterdag 20 juni 2015 van 9 u. tot 12 u.
Gemeentepunt| Blokkestraat 29 | 8550 Zwevegem
Graag inschrijven tegen 12 juni 2015 
via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75 of aan de 
onthaalbalie van het Gemeentepunt.
Vermeld hierbij je naam, eventueel je organisatie, 
telefoonnummer en e-mailadres.

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

 OCMW
 Blokkestraat 29 bus 2
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 52 00
 info@ocmw.zwevegem.be

 Werkpunt
 Blokkestraat 29 bus 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 56 50
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De lente is er – of toch bijna - en dat doet verlangen naar 
jonge verse groenten, bloemen en plantjes om huis en tuin 
op te smukken, speelse en frivole rokjes en bloesjes… Dat en 
nog zoveel meer alles samen op één plaats : de wekelijkse 
dinsdagmarkt op het T. Toyeplein.
Je komt er vast zelfs oude bekenden tegen, tijd om bij te 
praten, afspraken te regelen…

Heb je zelf zin om als marktkramer ons aanbod uit te 
breiden of ken je iemand die daarvoor interesse heeft, we 
schuiven wat opzij en maken graag wat plaats.  Wens je 
meer inlichtingen, spreek gerust onze marktleider aan (Harry 
Coucke) of neem contact met de ambtenaar lokale economie 
Elke De Ridder – 056/76.55.67.

Neem met je onderneming deel aan 
de gezamenlijke Zwevegemse stand 
op de bedrijfscontactdagen 2015!
De gemeente Zwevegem wil op 9 en 10 december 2015 
deelnemen aan de BedrijvenContactdagen met een 
groepsstand van Zwevegemse ondernemers. In een stand 
van 48 m² (6 x 8 m) willen we samen met ongeveer 
20 Zwevegemse ondernemers de Zwevegemse lokale 
economie promoten.
De gemeente zorgt voor de catering en alle deelnemers 
bepalen gezamenlijk de inkleding van de stand. Er wordt 
voldoende ruimte voorzien om je eigen onderneming in the 
picture te zetten.

Wil je van deze unieke gelegenheid gebruik maken om 
voor slechts €400 (excl. btw) aanwezig te zijn op de 
BedrijvenContactdagen samen met andere Zwevegemse 
collega’s? Meld dit zo snel mogelijk via 
economie@zwevegem.be. Wees er snel bij want de 
plaatsen zijn beperkt.

De markt - Altijd net dat ietsje meer.
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KIJK NAAR MIJN TUIN!  
Ik ben deelnemer, jij ook?
OPROEP TOT DEELNAME AAN GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE 

Heel wat Zwevegemnaren hebben een prachtige tuin die 
aansluit op het openbaar domein. Wees niet bescheiden en 
neem deel aan onze actie. Laat naar uw (voor)tuin kijken.
Iedere Zwevegemnaar kan deelnemen. Deelname is 
eenvoudig en gratis.

Categorieën (zie inschrijvingsformulier)

Stuur het inschrijvingsformulier voor 1 juli 2015 terug naar :
Gemeentebestuur Zwevegem – Dienst Groen & natuur, 
wegen en infrastructuur

Blokkestraat 29bus 1, 8550 Zwevegem
Meer info: http://www.zwevegem.be/producten/
groen-en-bebloemingsactie

  Afdeling Publieke ruimte - Dienst Groen & natuur
  Blokkestraat 29/bus1 | 8550 Zwevegem 
 Tel. 056 76 57 00
 atd@zwevegem.be
  http://www.zwevegem.be/producten/groen-en-

bebloemingsactie

Nieuw!

Personen uit eenzelfde straat of buurt die samenwerken (minimaal 5) om het 
straatbeeld van groen en bebloeming te voorzien, kunnen zich inschrijven voor 
deze categorie.
Voorbeelden: 
•  collectief aanbrengen en verzorgen van gevelbebloeming in (een deel van) 
een straat.
•  collectief aanbrengen en verzorgen van bebloeming in de boomspiegels van 
de straatbomen
•  ….
Voorwaarden:
•  Er is een samenwerking met minimum 5 personen (gezinnen) van eenzelfde straat of buurt 
•  Er wordt collectief gezorgd voor de aanleg en het onderhoud
•  Er wordt geen schade aangebracht aan het openbaar domein en aan de bestaande openbare beplantingen.
•  Er wordt collectief ingeschreven via één persoon
•  De kosten voor aanleg en onderhoud zijn ten laste van de deelnemers
•  Er kan gewerkt worden met vaste planten en/of perkplanten, bollen en knollen, e.d.. 
•  Het project houdt geen privatisering in van het openbaar domein

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

GROEN- EN BEBLOEMINGSACTIE GEMEENTE 
ZWEVEGEM 2015

Ondergetekende, ............................................................

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

Straat en nr. ....................................................................

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

Deelgemeente .................................................................

Schrijft in voor de volgende categorie(ën):

(schrappen wat niet past)

1. kleine voortuinen (< 150 m²)

2. grote voortuinen (> 150 m²)

3. gevelbebloeming

4. kapelbebloeming

5. hoevebebloeming

6. erfbeplantingen

7. collectief buurtgroen

a. Beschrijving: .............................................................

b. Locatie (straat en huisnummers): ................................

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

c. Deelnemers/medewerkers aan het project: ..................

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

d. Namen en adressen:

 1  .................................................... straat & nr: .......

 2  .................................................... straat & nr: .......

 3 ......................................................straat & nr: .......

 4  .....................................................straat & nr: .......

 5  .....................................................straat & nr: .......

 6  .................................................... straat & nr: .......

Zwevegem, datum ..................................  

Handtekening
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Rocky ‘likes’ baasje met stijl
Niets zo vervelend als trappen in een hondendrol. 
Hondenpoep op de straat of in groenzones zorgt voor veel 
ongenoegen bij de burgers. Zwevegem is een propere 
gemeente en vanuit de gemeentediensten worden dagelijks 
inspanningen geleverd om alles net en rein te houden, maar 
ook de burgers moeten hun steentje bijdragen.

Natuurlijk zijn de viervoetige vrienden welkom in de 
gemeente. Maar om het voor iedereen aangenaam te 
houden, vragen we toch eventjes wat extra aandacht 
van hun baasjes. Hondenpoep is niet alleen een bron van 
ergernis, het is ook schadelijk voor de gezondheid van je 
teerbemind huisdier én die van de mens. De uitwerpselen 
zijn een geliefkoosde plek voor wormen die tal van infecties 
en allergieën kunnen veroorzaken. Spelende kinderen 
kunnen besmet raken of je eigen hond wanneer die snuffelt 
aan de drol van een soortgenoot.
Het mag duidelijk zijn dat hondenpoep op de openbare 
weg en plantsoenen niet kan. Daarom vragen we aan alle 
hondenbaasje om een zakje mee te nemen wanneer je 
je hond uitlaat. Ruim de drol op, knoop het zakje dicht 
en deponeer het in je restafvalzak of in de openbare 
vuilnisbakjes. Zo blijft het voor iedereen aangenaam om op 
stap te gaan in Zwevegem.

Wees een hondeneigenaar met stijl en gebruik een zakje.

Proper Zwevegem  
nu TAlternatief
Proper Zwevegem is sedert kort TAlternatief, een nieuw 
initiatief, een nieuwe naam, een nieuwe identiteit met 
nieuw logo. 
TAlternatief is gehuisvest in de Blokkestraat 29a, het 
voormalig rekencentrum van Bekaert en huisvesting van 
de OCMWdiensten tot 2013.
Partners in dit nieuw initiatief zijn het gemeentebestuur; 
het OCMW, de vzw Groep Ubuntu en vzw De Poort.

De ploeg Proper Zwevegem kennen we sedert 2006. De 
belangrijkste doelstelling was het opruimen van zwerfvuil 
op het openbaar domein.
De taken van de ploeg breidden uit: naast de opdracht 
van zwerfvuil werd ook samengewerkt met de groendienst 
voor het onderhoud van veldwegels en het OCMW: de 
karweidienst.

De vzw De Poort uit Kortrijk stelt ondertussen 
2 instructeurs ter beschikking en biedt logistieke 
ondersteuning.
Sedert 2013 is er samenwerking met de Groep Ubuntu. 
Ubuntu richt z’n coördinatiecentrum in in de Blokkestraat 
29A.
De samenwerking met de verschillende partners en de 
uitgebreide dienstverlening werd financieel ondersteund 
door het Regionaal Overleg Sociale Economie (ROSE)

 Werkpunt
 Blokkestraat 29 bus 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 56 50



Hou je ook een oogje in het zeil ? 
Word glasbolpeter of -meter !

In 2014 werd er door de Zwevegemse burger 37,11 
kg per inwoner ingezameld in de glasbollen.

Groot Zwevegem telt 31 glasbollen:

Zwevegem: Abeele-Hinnestraat, Avelgemstraat-parking 
sportterrein, Bekaertstraat-parking OCMW, Bekaertstraat-
zwembad, Ellestraat-Depot ATD, Italiëlaan-kerk, Sint-
Jozefstraat-kerk, dreef naar gemeentehuis, Lindewijk-
molen, Otegemstraat-OC De Brug, Otegemstraat-bushalte 
tov Slype, Lindelaan-pleintje achter Delhaize, Kapel 
Milanendreef (midden dreef), Kanaalstraat-speelplein, 
Avelgemstraat (containerpark)
Otegem: Klijtekopstraat, Surremontstraat
Sint-Denijs: kerk St. Denijs, Helkijnstraat-bushokje 
spoorweg
Moen: Stationsstraat, Sportstraat-voetbalveld, 
Steenbakkerstraat

Heestert: Kerkhofplein

Glas hoort thuis in de glasbol;
Kledij kan in diverse textielcontainers;
PMD hoort thuis in een PMD-zak;
Papier en karton worden 2-wekelijks aan huis opgehaald.

Ben je geïnteresseerd? Wil je ook een nette bol in uw 
buurt en wil je glasbolm(p)eter worden? Neem contact op 
met de milieudienst van de gemeente.

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

Claim je eigen stukje buurt en …

… maak het samen proper en gezellig

HOE DEELNEMEN?

1. Surf naar www.letsdoitindevuilbak.be en klik op ‘in je buurt’.
2. Registreer je met een e-mailadres of Facebook-account.  
3. Kies een stukje grond en nodig eventueel anderen uit om samen een team te vormen. 
4. Registreer om éénmailig of langdurig (meermaals per jaar) op te ruimen. 
5. Vink aan of je opruimmateriaal wenst. 
6. Hou je buurt proper! 

Info: www.letsdoitindevuilbak.be I  info@letsdoitindevuilbak.be

Hoe meer mensen zich inzetten, hoe mooier de buurt! We ondersteunen je engagement met het nodige opruimmateriaal, dat 
je kan aanvragen via de website. Er zijn grijpstokken, hesjes, handschoenen en zwerfvuilzakken beschikbaar. Bijkomend com-
municatiemateriaal (affiches, stickers) kunnen aangevraagd worden via info@letsdoitindevuilbak.be. 

‘Let’s do it’ gaat dit jaar opnieuw de strijd tegen zwerfvuil aan. Ook in jouw buurt is er vast nog een 
park, pleintje, straat of strand waar je graag komt. Wil je helpen om het leuk en net te houden, 
‘claim’ dan dat stukje van je buurt! In ruil engageer je je om zwerfvuil daar geen kans te geven. 
Natuurlijk kan je ook je buren, vrienden, school of leden van je vereniging aansporen om samen 
op te ruimen. 

Op www.letsdoitindevuilbak.be kan je vanaf 1 maart officieel een stuk grond in jouw buurt ‘claimen’. Ga aan de slag en 
organiseer een eenmalige actie of ruim meermaals per jaar op. 

Imog levert en  haalt op bij  grotere acties 
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Wil je geen papieren versie van de 
gouden en witte telefoongids 
meer ontvangen?
Schrijf je dan vóór 10 mei 2015 uit op 
www.goudengids.be.

Wie zich voor die datum uitschrijft met vermelding van adres en telefoonnummer, ontvangt 
bij de volgende bedeling geen exemplaar meer. Met uitschrijvingen na die datum, kan pas 
volgend jaar rekening gehouden worden.
De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiksgemak en om de milieu-
impact te verkleinen.
Draag ook uw steentje bij om de afvalberg te verminderen en de CO2 uitstoot te 
reduceren tot – 20% en schrijf je uit.
Gouden gids heeft ook een E-book:  
www.goudengids.be/ebook.
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Onderhoud van openbare gazons 
door particulieren
Momenteel zijn er een 462 Zwevegemse gezinnen die meewerken 
aan het onderhoud van de openbare gazons te Zwevegem en 
deelgemeenten.

Wie in 2015 wenst mee te werken aan het onderhoud van de 
gemeentelijke gazons, gelegen in de onmiddellijke omgeving van 
hun woning, kan zijn/haar aanvraag indienen bij het College van 
burgemeester en schepenen, Afdeling publieke ruimte - Dienst groen 
en natuur, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem vóór 31 MEI 
2015.  De aanvragen die later worden ingediend, komen pas voor 
compensatie in aanmerking vanaf 2016.

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

De personen die al tussen 2002 en 2014 hun compensatie 
ontvingen, moeten geen nieuwe aanvraag indienen. Het is wel 
aangewezen om een adreswijziging, e.d. mee te delen.

Zwaluwwandeling in Zwevegem

Huishoudelijk reglement containerpark van kracht 
vanaf 1 maart 2015
TERUG TE VINDEN :
•  Op de website www.zwevegem.be > leefomgeving > milieu > 

afval > containerpark
•  Op het containerpark 

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

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

Tierend en kwetterend ten onder of … helpen we de 
zwaluwen?
Wist je dat het gemeentebestuur van Zwevegem zich actief 
inzet om onze sterk bedreigde zwaluwen te beschermen?  
Onze geliefde gevederde zomergasten kregen van de 
gemeente extra huisjes onder de vorm van kunstnesten 
en zwaluwbakken.  Deze eerste stap is het begin van een 
zwaluwbeschermingsprogramma in onze gemeente.  Wat 
onze plannen zijn en waarom we dit doen kan je ontdekken 
op een leuke zwaluwwandeling die de gemeente organiseert 
samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen op 
vrijdagavond 19 juni 2015 om 19 u. aan Transfo 
Zwevegem.  De gierzwaluwen zullen jong en oud tierend 
verwelkomen!

Waar: Transfo Zwevegem 
Tijdstip : vrijdag 19 juni 2015 om 19 u.
Dit is een gratis activiteit

Wil je ook meer weten waar de zwaluwen zich huisvestingen 
in Zwevegem, schrijf je dan in via de milieudienst :  
milieu@zwevegem.be 

 Woon-en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieudienst@zwevegem.be
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BLOK@BIB
Ben je student en zit je nu volop in ‘de blok’?
Zoek je daarvoor een rustige ruimte? Een plek waar je 
niet afgeleid wordt en waar je je kan concentreren?

Kom dan naar de bib! Van Pinksteren tot 11 juli stelt 
de bib de zaal De Wieke open voor studenten om er te 
blokken voor de examens.

Er geldt slechts één afspraak: respect
Respect = studeren in stilte / geen groepswerk / geen 
gsm of skype / geluid tablet of pc  of gsm staat uit
Respect = de Wieke laten we netjes achter, de laatste 
sluit de ramen en doet de lichten uit

Wanneer?
Tijdens de openingsuren van de bib, tot een kwartiertje 
voor sluitingstijd.
(Niet op dagen dat De Wieke gereserveerd is voor 
opleidingen )
Concrete dagen en uren: www.zwevegem.be /
bibliotheek

 Bibliotheek
 Bekaertsraat 13
 Blokkestraat 29 bus 1
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be 

Ruilboek

Het ruilboek staat nog tot eind april opgesteld aan de Sint-
Amanduskerk in Zwevegem.
Daarna gaat het naar de deelgemeenten:
• mei en juni: aan de kerk in Heestert
•  juli en augustus: aan café De Voerman (statie Moen-

Heestert)
• september en oktober: aan de kerk in Otegem
• november en december: aan de kerk in Sint-Denijs.

Maak van de gelegenheid gebruik en ga er eens naar toe 
voor het gratis ruilen van een boek.

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

Opening duiktank op Transfo
Op vrijdag 27 maart 2015 werd de duiktank in Zwevegem officieel 
geopend.

De duiktank is een nieuwe invulling voor de Transfo site. Dit project 
werd gerealiseerd door de provincie West-Vlaanderen.

Wie een kijkje wil nemen in de cafetaria kan dat tijdens de 
openingsuren. 

Voor alle info, zie www.duiktank.be
Voor duikreservatie en geleide bezoeken: info@duiktank.be
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Kunstzomer Leiestreek start in 
TRANSFO
TRANSFO ONDER STROOM 2
Zaterdag 6 en 13 juni, zondag 7 en 14 juni 2015 van 14 u. tot 18 u.
Gratis toegang.

De ‘site Transfo’ in onze gemeente is industrieel erfgoed. 
De herbestemming verwijzend naar cultuur, toerisme en 
de onlangs geopende duiktank zorgde dat de weg naar de 
Transfostraat in ieders gps terecht is gekomen. De 7de editie 
van Kunstzomer start waar ze vorig jaar geëindigd is, meer 
dan 2000 bezoekers bezochten toen deze tentoonstelling. 
Ook deze keer een waaier van succesvolle kunstenaars. 
Zowat alle disciplines komen aan bod. Men symboliseert 
beelden met de schoonheid van de ziel, we gaan op zoek 
naar de ‘Humanimals’, we worden geconfronteerd met de 
expressieve koppen van acteur Jan Decleir, we maken kennis 
met een biologe die met haar werk inspiratie haalt uit het 
leven in macroscopische ecosystemen en ook topfotografie 
ontbreekt niet op ons lijstje.

Popart is hot !
De Kortrijkse kunstenaar Rudy Van Nieuwenhove is hot in 
Amerika: “Omdat Amerikanen gek zijn op popart”.
Zijn werk heeft verschillende stijlen waaronder popart, 
surrealisme, modern, dripping, naakt en zelfs fresco op de 
muur. Hij exposeert met regelmaat  in New York, Londen 
en Nederland. Zijn monumentale fresco’s hebben de 
pompenzaal op de eerste verdieping als bestemming.

Wereldniveau!
De werken van Huguette Declercq (Kortrijk) zijn wereldwijd 
te bewonderen. In eigen land in het Paleis der Natie (Brussel) 
en Knokke, maar ook in Hollywood, Parijs, Londen... “Het 
gaat mij puur om het visuele en het gevoel dat mijn werk 
oproept. Hoe verder verwijderd van het conceptuele of 
denkende vermogen van de mens, hoe beter. Ik probeer met 
mijn kunst op de eerste plaats een esthetische golflengte te 
raken”.

Gèsman en het cardboard hippies collectief komen in 
vrede
Tijdens de zomer trekt Gèsman met zijn collectief er op 
uit. Uitgerust met een tent en camper, die ingezet worden 
als mobiel atelier, muziekstudio, podium voor akoestische 
sets of platform voor artistieke projecten, houden ze halt 
in elke deelnemende gemeente en stad van de Kunstzomer 
2015. Ga even langs in het mobiele atelier en geniet van 
de muziekjes uit hun platencollectie of van een akoestische 
live set. Laat je onderdompelen in de ritmes van hun blues, 
country, folk en psychedelica deuntjes terwijl je proeft van 
een fris streekbiertje. Sfeer gegarandeerd! In zijn nabijheid 
plaatsen wij een pop up bar en creëren wij een zomerse 
sfeer met kunstterrasjes.

Het volledige kunstprogramma in TRANSFO

Kunstenaars gelijkvloers:
Daisy De Trogh – André De Paepe

Kunstenaars Machinezaal:
Silke De Bolle – Talou Maenhaut van Lemberge -Herman Abé 
– Veerle De Vos – Ria Valcke

Kunstenaars Pompenzaal:
Rudy Van Nieuwenhove – Mie Bogaerts

Kunstenaars Niveau 4:
Karlien Vanelslander – Sophie Lecoutere
Thierry Vanhuysse – Martine Depypere
Willy Wostyn – Renaat Meersman
Huguette Declercq – Florence Dessaint

Kunstenaars Niveau 5:
André De Paepe – Mie Bogaerts – Filiep Vandenberghe – 
Gèsman – Emiel Abé –Alain Delvoye - Daisy De Trogh

Steun tijdens Kunstzomer “Een Hart voor West-
Vlaanderen” met een biertje 
Brouwer Piet Salomez is het brein achter brouwerij Het 
Alternatief in Izegem. Hij creëert originele en creatieve 
bieren met een heerlijke smaak en eerlijke ingrediënten: 
van blond tot bruin, van licht tot straf, zonder kleur- en 
bewaarstoffen. Tijdens de Kunstzomer 2015 kan je op 
alle locaties een stoffen geschenkzakje kopen met 4 
eerlijke bieren. Op het etiket staan kunstwerken van 
enkele deelnemende kunstenaars. De verkoopprijs 
bedraagt 10 euro en gaat integraal naar ‘Een Hart voor 
West-Vlaanderen’.

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

werk van Rudy Van Nieuwenhove
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Nieuw wandelnetwerk  
"Land van Streuvels"

het concept
Westtoer selecteerde in de regio Anzegem, Zwevegem 
en Wortegem-Petegem de aantrekkelijkste en veiligste 
wandelpaden en verbond deze tot een samenhangend 
netwerk van ruim 119 kilometer. Waar twee of meer 
wandeltrajecten elkaar kruisen, ontstaat een knooppunt.
In het Land van Streuvels werden op deze manier 157 
knooppunten geselecteerd en genummerd. Aan de 
hand van deze nummers stippel je zelf je wandelroute 
uit. Bepaal de lengte van het traject aan de hand van 
de kilometeraanduidingen op de kaart. Heel wat van 
de wandeltrajecten bestaan uit niet verharde paden en 
autovrije kerkwegels. Sommige tracés werden speciaal voor 
het wandelnetwerk opnieuw opengesteld en zijn exclusief 
voorbehouden aan wandelaars. Onderweg kan je even 
uitblazen op een rustbank of aan een picknicktafel.

de startplaats
In Otegem is er een instappunt ter hoogte van de kerk (aan 
bushokje De Lijn).

de bewegwijzering
Het wandelnetwerk Land 
van Streuvels is in twee 
richtingen bewegwijzerd. 
Op elk knooppunt staat 
een rechthoekig bord
met het knooppuntnum-
mer en richtingaandui-
dingen naar de eerst-
volgende knooppunten. 
Tussen de knooppunten 
wijzen doorverwijzing-
bordjes je de weg. Kijk 
dus uit naar vierkante 
houten palen en witte 
bordjes met rode tekst-
opdruk.
Op kruispunten zonder 
bewegwijzeringsbord ga 
je gewoon rechtdoor.

de wandelnetwerkkaart
De wandelnetwerkkaart “Land van Streuvels” kost 6 euro en 
kan je kopen bij de culturele dienst, bibliotheek en bbus.

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

Café de Speedboot
Na het succes van twee vorige zomers krijgen de fietsers 
en wandelaars opnieuw de kans om een pintje of cocktail 
te drinken aan de oever van het Kanaal ter hoogte van 
Transfo.

Open van zaterdag 13 juni tot en met zondag 13 
september, iedere zaterdag van 14 u. tot 19 u. en zondag 
van 14 u. tot 18 u.

 Vrije Tijd/Cultuur
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 70
 cultuur@zwevegem.be 
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Heb je de nieuwe bib al gezien?

Wauw! 
Zo schoon! 
Het is hier nogal 
veranderd. 
Hebben jullie soms 
bijgebouwd, het ziet 
er zo veel ruimer 
uit… De eerste 
reacties bij het 
binnenkomen van 
de bib zijn meestal 
erg enthousiast. 

Eigen lof stinkt, maar de nieuwe bib roept vooral veel 
bewondering op. En verwondering. Niemand had gedacht dat 
het er zo ruim en zo licht kon uitzien. Het vraagt een beetje 
tijd om er weer je weg in te vinden. Maar met de zelfuitleen 
werken gaat vlotter dan veel mensen hadden gedacht. Met 
de betaalautomaat ook. De eerste zonnestralen nodigden al 
lezers uit op het terras. Mensen nemen al eens een drankje 
uit de automaten.

Maar de nieuwe bib is vooral iets wat je zelf moet ervaren. 
Daarom, lees dit als een uitnodiging. Was je nog niet in 
de bib, kom dan binnenkort zeker eens langs. Iedereen is 
welkom, de toegang is vrij. Laat je door de foto’s overtuigen 
om eens naar de bib te komen. Want een beeld zegt toch 
altijd meer dan duizend woorden.

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

Heropening bibliotheek
Zaterdag 28 februari 2015
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Sluitingsdagen 
bib en bbus
Bibliotheek en bbus zijn gesloten op:

Vrijdag 1 mei (feest van de arbeid) 
Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei (O.L.Heer Hemelvaart)
Maandag 25 mei (Pinkstermaandag) 

De bibliotheek is wel open op:
Zaterdag 2 mei
Zaterdag 16 mei

Sluitingsdagen 
zwembad 
Het zwembad Sportpunt Zwevegem zal op volgende dagen 
gesloten zijn:
• Vrijdag 01 mei  Feest van de Arbeid
• Zaterdag 09 mei  Zwemmeeting UZKZ
• Donderdag 14 mei  OLH Hemelvaart (+ zie opmerking verder)
• Zondag 24 mei Pinksteren
• Maandag 25 mei Pinkstermaandag  

Opmerking: wijziging openingsuren zwembad Sportpunt 
Zwevegem
Wegens brugdag zal het publiek zwemmen op vrijdag 15 mei 
vroeger starten en kan men al vanaf 14.00 u. 
het zwembad in. 

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

Tijd om je speelstraat voor deze 
zomer aan te vragen
Interesse om jullie straat om te toveren in een speelstraat?

Dat kan! Zoek nog een buurtbewoner die zich samen met 
jou wil engageren als peter of meter van de straat. De 
peter/meter is verantwoordelijk voor het plaatsen van de 
hekken tijdens de speeluren en het aanspreekpunt zijn 
voor de buurt en de gemeentediensten.
Vul samen het aanvraagformulier in www.zwevegem.be/
formulieren/aanvraagformulier-speel-en-sneeuwstraten
Het evenementenloket zorgt voor een informatiebrief voor 
de buurt.  

Een speelstraat is een (stuk) openbare weg die 
tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt omgevormd 
tot een speelruimte voor alle kinderen uit de buurt.
In de speelstraat is geen doorgaand verkeer toegelaten 
zodat kinderen er volop kunnen spelen.  Enkel de 
bewoners van de straat of mensen die er een garage 
hebben mogen er ‘stapvoets’ doorheen rijden.

Voorwaarden:
• De snelheid is beperkt tot 50 km/uur
• De straat heeft een overheersend woonkarakter
•  De straat wordt niet bediend door het openbaar vervoer 

(De Lijn)
• Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeer

De speelstraat kan ingericht worden tijdens de 
schoolvakanties en tijdens de weekends en dit voor 
maximum 7 aaneensluitende dagen.
De periode kan wel ruimer dan 7 dagen aangevraagd 
worden zodat een verschuiving mogelijk is afhankelijk van 
de (weers)omstandigheden.  De uren liggen steeds tussen 
9.00 en 18.30 uur.

 Vrije tijd/Evenementenloket
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 80 
 evenementen@zwevegem.be
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Stel je vraag aan de bib,  
nu ook online
In onze nieuwe vraaggerichte bib, staan wij klaar om een antwoord te 
zoeken op al jouw vragen. Neem ook eens een kijkje op de website www.
steljevraagaandebib.be, en stel je vraag online.

Je weet het waarschijnlijk wel: in de 
bibliotheek kun je niet enkel terecht 
voor een goed boek of om rustig 
de krant te lezen, maar ook om een 
antwoord te krijgen op heel wat van je 
vragen. In onze nieuwe bib staan wij 
klaar om jou als klant verder te helpen 
met al je vragen.

Samen met de collega’s uit 31 andere 
bibliotheken werden onze 
bibmedewerkers door 
de Provincie West-
Vlaanderen opgeleid tot 
informatiespecialisten. 
We staan klaar om 
te luisteren naar 
je vraag en gaan 
mee op zoek naar 
de plaats waar 
het antwoord op 
je vraag te vinden 
is. Dat kan een boek 
zijn, een website, maar 
ook een organisatie of 
een plaatselijke vereniging. 
En omdat elke vraag anders is, wordt 
maatwerk geleverd. 

Nieuw is dat vanaf nu de vragen 
ook online gesteld kunnen 
worden. Surf hiervoor naar de 
website van de bibliotheek www.
zwevegem.bibliotheek.be  of naar 
www.steljevraagaandebib.be . 

Op de website steljevraagaandebib.be 
vind je 3 grote items. 
De infopleinen met heel wat inspiratie 
en interessante websites over lezen, 
film, muziek en kinderen. 
De infowijzers met informatie over 
specifieke thema’s als dementie, je 
rijbewijs halen , etc.. 
En de ‘steljevraagaandebib’-knop 
om je eigen vraag te stellen.  Zo wordt 
jouw vraag automatisch geregistreerd 
en opgevolgd.

Bij ons word je beestig goed 
geholpen!

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



Zomervakantie in zicht!
Zin in avontuur tijdens de zomervakantie?  Wij hebben 
weer heel wat in petto! 
Als voorsmaakje geven we hieronder alvast onze 
openings– en sluitingsperiode:

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

 Dienst Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 056 76 58 30
 sport@zwevegem.be

GRABBELPAS 
°2009 - °2002

SPEELPLEIN-
WERKING 

°2009 - °2003

PETOETER 
°2012 - °2010

THEMAKAMPEN 
°2011 - °2000

SPORTKAMPEN 
°2011 - °2001

WEEK 1 juli t.e.m. 3 juli X X X  

WEEK 6 juli t.e.m. 10 juli X X X X X

WEEK 13 juli t.e.m. 17 juli X X X  X

WEEK 20 juli t.e.m. 24 juli X  X  

WEEK 27 juli t.e.m. 31 juli     

WEEK 3 aug t.e.m. 7 aug     

WEEK 10 aug t.e.m. 14 aug  X X   

WEEK 17 aug t.e.m. 21 aug X X X X  

WEEK 24 aug t.e.m. 28 aug X X X  X X

30 juni & 31 augustus Vakantiewerkingen gesloten. Voor wie geen opvang vindt op die dag wordt door de 
kinderopvang een snipperdag georganiseerd in JC De Brug.  Inschrijven noodzakelijk!

GESLOTEN Geen werking op 21 juli!

 OPEN

Meer info? 
Lees alles rustig na in onze zomerbrochure, deze is beschikbaar vanaf half mei
via de scholen te Zwevegem of is na te lezen op de website van Zwevegem en onze 
facebookpagina’s.
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zoekt voor grabbelpas/speelpleinwerking 
in juli/augustus M/V: 

TWEE HOOFDBEGELEIDERS PETOETER 

FUNCTIE: Opstellen van programma (samen met animatoren) • verantwoordelijk 
voor de kleutergroep • begeleiden van de animatoren bij de kleuters •
aanspreekpunt voor ouders • zorgen voor een vlot dagverloop, enz. 

PROFIEL: Je beschikt bij voorkeur over het diploma kleuteronderwijzer(es) of een andere     
relevant diploma in de pedagogische richting. 

ACHT HOOFDANIMATOREN SPEELPLEIN EN GRABBELPAS 

FUNCTIE: Coördineren van de dagelijkse werking • zorgen voor een vlot verloop van de geplande 
activiteiten • Verzorgen van het inschrijvingsmoment en alle daarbij horende administratie.  

PROFIEL: Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (min. 18 jaar). 

TWEE PRAKTISCHE MEDEWERKERS 

FUNCTIE: Coördineren, bijvullen en herstellen van het aanwezige (spel)materiaal op het speel-
plein en op petoeter • coördineren van het middag gebeuren op het speelplein en op petoeter 
(klaarzetten van de maaltijd,  opscheppen, afruimen, afwassen, enz.) •  onderhoud en 
kleine herstellingen in en rond de  gebouwen (poetsen gebouwen en terrein,     vervangen 
van vb. een lamp, enz.). 

PROFIEL: Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (min. 18 jaar) en een fiets 
voor de verplaatsing tussen beide locaties! 

INTERESSE? 

Stuur je curriculum vitae uiterlijk op 6 mei 2015 (postdatum) op 
naar Dienst Jeugd Zwevegem, t.a.v. Mondy Veerle, Blokkestraat 29 
bus 1, 8550 Zwevegem of via e-mail jeugd@zwevegem.be 

Voor gedetailleerde informatie kan je terecht bij de jeugddienst op het 
nummer 056 76 59 80 of via e-mail jeugd@zwevegem.be 

Sollicitatiegesprekken gepland in de week van 11 mei 2015. 

WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio-culturele sector •  Periode van 1 juli t/m 24 juli 
2015 of van 10 augustus t/m 28 augustus 2015 •   Niet op 21 juli 2015  • 
Werkuren tussen 7.30 u en 18 u +  avondvergaderingen. 

WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio-culturele sector •  Periode afhankelijk van de 
werking (grabbelpas/speelpleinwerking), ca 15 dagen in juli of 15 in augustus •     
Werkuren tussen 7.30 u en 18 u + avondvergaderingen•    

WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio– culturele sector• Periode van 1 juli t/m 24 juli 
2015 en van 10 augustus t/m 28 augustus 2015 •  Niet op 21 juli 2015 •     
De praktisch medewerker werkt van maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 17.30 u.,      
met uitzondering op bepaalde dagen 
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zoekt voor grabbelpas/speelpleinwerking 
in juli/augustus M/V: 

TWEE HOOFDBEGELEIDERS PETOETER 

FUNCTIE: Opstellen van programma (samen met animatoren) • verantwoordelijk 
voor de kleutergroep • begeleiden van de animatoren bij de kleuters •
aanspreekpunt voor ouders • zorgen voor een vlot dagverloop, enz. 

PROFIEL: Je beschikt bij voorkeur over het diploma kleuteronderwijzer(es) of een andere     
relevant diploma in de pedagogische richting. 

ACHT HOOFDANIMATOREN SPEELPLEIN EN GRABBELPAS 

FUNCTIE: Coördineren van de dagelijkse werking • zorgen voor een vlot verloop van de geplande 
activiteiten • Verzorgen van het inschrijvingsmoment en alle daarbij horende administratie.  

PROFIEL: Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (min. 18 jaar). 

TWEE PRAKTISCHE MEDEWERKERS 

FUNCTIE: Coördineren, bijvullen en herstellen van het aanwezige (spel)materiaal op het speel-
plein en op petoeter • coördineren van het middag gebeuren op het speelplein en op petoeter 
(klaarzetten van de maaltijd,  opscheppen, afruimen, afwassen, enz.) •  onderhoud en 
kleine herstellingen in en rond de  gebouwen (poetsen gebouwen en terrein,     vervangen 
van vb. een lamp, enz.). 

PROFIEL: Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (min. 18 jaar) en een fiets 
voor de verplaatsing tussen beide locaties! 

INTERESSE? 

Stuur je curriculum vitae uiterlijk op 6 mei 2015 (postdatum) op 
naar Dienst Jeugd Zwevegem, t.a.v. Mondy Veerle, Blokkestraat 29 
bus 1, 8550 Zwevegem of via e-mail jeugd@zwevegem.be 

Voor gedetailleerde informatie kan je terecht bij de jeugddienst op het 
nummer 056 76 59 80 of via e-mail jeugd@zwevegem.be 

Sollicitatiegesprekken gepland in de week van 11 mei 2015. 

WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio-culturele sector •  Periode van 1 juli t/m 24 juli 
2015 of van 10 augustus t/m 28 augustus 2015 •   Niet op 21 juli 2015  • 
Werkuren tussen 7.30 u en 18 u +  avondvergaderingen. 

WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio-culturele sector •  Periode afhankelijk van de 
werking (grabbelpas/speelpleinwerking), ca 15 dagen in juli of 15 in augustus •     
Werkuren tussen 7.30 u en 18 u + avondvergaderingen•    

WIJ BIEDEN: Tewerkstelling binnen de socio– culturele sector• Periode van 1 juli t/m 24 juli 
2015 en van 10 augustus t/m 28 augustus 2015 •  Niet op 21 juli 2015 •     
De praktisch medewerker werkt van maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 17.30 u.,      
met uitzondering op bepaalde dagen 

woe 29.04.15
 podium

Supernova
Het Zwevegems Teater speelt 
“Supernova” (dat is een ster die 
ontploft) van Benjamin Sercu. 
Regie: Stefan Vancraeynest. Marnix 
Hoevenaeghel is een bekende chef-kok.
Zijn driesterrenrestaurant “’t Hoefijzer” 
en zijn druk bekeken TV-programma's 
maken van hem een absolute ster 
aan het gastronomisch firmament. Tot 
de kranten op een dag bol staan van 
lasterlijke onthullingen! Uitgerekend die 
dag komt Didier -de jongste broer van 
Marnix- langs om zijn nieuwe vriendin 
voor te stellen...
Uitvoerders: Zwevegems Teater
Waar: Gemeentelijk Theatercentrum 
Zwevegem, Otegemstraat 18A, 
Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro, 9 euro voor leden 
Opendoek, 65-plussers en studenten
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be

29.04.15 tot 24.05.15
 expo

Enrique Marty  - Reinterpretada 
Reinterpreted
In "Reinterpretada Reinterpreted" 
herinterpreteert Enrique Marty de 
tentoonstelling die hij de afgelopen 
maanden presenteerde in Museo Lazaro 
Galdiano te Madrid.  Heel wat werken 
die de Spaanse kunstenaar creëerde 
voor de tentoonstelling in Madrid komen 
nu naar Otegem, waaronder een serie 
van 120 aquarellen.
Collector's Room #9
In Collector's Room #9 presenteren we 
een selectie van werken van Stephan 
Balkenhol, Georg Baselitz, Gunther Förg, 
Melissa Gordon, Benjamin Moravec, 
A.R.Penck, Andy Wauman, Norbert 
Witzgall, e.a.
Marc Bauer - Static/Unfolding Time
Voor zijn eerste tentoonstelling in 
Deweer Gallery maakte de kunstenaar 
een selectie van bestaande tekeningen, 
die worden aangevuld met heel wat 
nieuw werk.  Op de grote wand 
wordt een grote monumentale 
muurtekening gerealiseerd.   Als 
onderdeel van de tentoonstelling wordt 
ook de animatiefilm 'The Astronaut' 
geprojecteerd, die ontstaan is op basis 
van een grote reeks tekeningen.
Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 
6a, Otegem
Wanneer: open op zo, woe, do, vrij 
van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie:  
www.deweergallery.com 
 

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

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit minimum 3 maanden op voorhand 
in. Voor het volgende Infopunt is dit vóór 22 mei (periode 23 juni tot 1 
september 2015).

Volgende verschijningsdatum: 23 juni 2015.

do 30.04.15
 uitgaan

Mouwerock
'Mouwerock' is een minifestival dat 
zowel jong als oud kan bekoren 
en dit voor een toegankelijke prijs. 
Optredens van Blueshoppaz, The RG's, 
Momma Said So, The Guru Guru, The 
Father, The Son & The Holy Simon, 
A Boy Named Johnny. Afterparty met 
Stormram DJ's.
Waar: zaal Tap Moen, Stationsstraat 
2, Moen
Wanneer: vanaf 17 u.
Prijs: 5 euro, aan de deur 8 euro
Organisatie: Scouts & Gidsen Moen
Info & reservatie:  
http://www.scoutsengidsenmoen.net

 
do 30.04.15

 uitgaan
Lost Control
Fuif t.v.v. KAJ Zwevegem.
Waar: Fuifzaal Transfo, Transfostraat, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 20 u.
Prijs: VVK 3 euro, ADD 5 euro
Organisatie: KAJ Zwevegem

vrij 01.05.15 tot zo 03.05.15
 evenement

Meifeesten Kappaert
Vrijdag 1 mei om 14.30 u.: 
Seniorenfeest met Paul Bruna. 16 
u. tot 20 u.: 14e braderie-avond en 
rommelmarkt. 
Vanaf 19. u.: Rock Kappaert met 
optredens van “Enchantress” (19.15 
u.), “Chalice” (20.30 u.), “Loose 

License” (21.45 u.), “Locus Control” 
(23 u.), “No Nonssens” (00.15 u.) en 
“DJ Danny Copperwire” (1.30 u.), gratis 
toegang.
Zaterdag 2 mei om 9 u.: 24ste 
interclub vinkenzettting. 15 u. tot 21 u.: 
kermissfeer in Kafee Kappaert. 15 u.: 
40ste Kappaertprijs wielerwedstrijd voor 
junioren BWB. Om 21 u.: travestieshow 
“Les Folles De Gand”, 22 u.: optreden 
Dirk Van Vooren met carto(o)-act en 
DJ-act, 00.45 u.: travestieshow “Les 
Folles De Gand”.

Zondag 3 mei om 10.30 u.: 
aperitiefconcert, 11 u.: huldiging 
huwelijksjubilarissen, 50-jarigen 
en verdienstelijke personen van de 
Kappaert, 13 u.: 31ste feestelijk 
Kappaertmenu, 15 u. tot 17  u.: 
kermissfeer in Kafee Kappaert, 15.30 
u. tot 16.30 u.: grimefestival, 16 u. tot 
17 u.: “Sterren op de dansvloer” door 
dansschool “Beyaert”, 17.30 u. tot 21 
u.: show- en dansorkest “50 Below”, 21 
u.: taptoe.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem
Prijs: gratis toegang 
Organisatie: Feestcomité Kappaert
Info & reservatie:  
gerard.amelynck@skynet.be

http://www.uitdatabank.be
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FACTORY!
FESTIVAL KORTRIJK @ TRANSFO ZWEVEGEM
ZONDAG 3 MEI 2015 van 12 u. tot 19 u.

Festival Kortrijk gaat in dialoog met het industrieel erfgoed van Transfo. Ga mee 
op een ontdekkingstocht vol spannende hedendaagse concerten met aandacht 
voor het ‘mechanische’ en het ‘elektrische’ in de muziek.
Doorlopend installaties en performances door de leerlingen van de 
Kunstacademie Zwevegem, video-installatie Koen Moerman en optreden DJ 
Lotto.
Vanaf 12 u. openen we de picknickweide. Breng je dekentje en picknick mee 
en lunch met ons in Transfo. Drankjes kan je aan de bar 
verkrijgen en bij slecht weer zorgen we voor een indoor 
picknickruimte. 

Programma:
• Hans Beckers (BE): Clangdelum Cinematographica
• Bozzini Quartet (CA):
  Gerarld Barry: First Sorrow
  Steve Reich: Different Trains
  Walter Hus: Five tot Five
  Johannes Ockeghem: Missa Mi-Mi (arr. André Cornier)
• Benjamin Glorieux (BE): Bach onder Stroom
• Hallveigh Agústsdóttir (IS): Sounddrawings
  Zwerm (BE): Electric Consort
•  Ictus Ensemble (BE): George Antheil & Fernand Léger: Ballet 

mécanique
• György Ligeti:  Poème symphonique pour 100 métronomes (met dank aan Ictus Ensemble)
• Koen Moerman (BE): a-bove(a)//b-bove(b)
• Kunstacademie Zwevegem: concert

Meer info over het programma en uurschema op www.festivalkortrijk.be/factory
Tickets: dagticket (enkel in voorverkoop) 20 euro, 8 euro (-26 jaar en EYCA) en geeft toegang tot 4 à 5 keuzeconcerten 
Losse tickets per concert (enkel aan de deur en volgens beschikbaarheid): 4 euro
De dagtickets zijn te koop in de bibliotheek van Zwevegem of op de website www.festivalkortrijk.be/factory 
Organisatie: Festival van Vlaanderen Kortrijk vzw

vrij 01.05.15
 podium

Supernova
zie woe 29.04.15

zo 03.05.15

 evenement 
Factory!
zie kader p. 32

woe 06.05.15
 evenement

Kappaert Senioren Kaarting
Iedere eerste woensdag van de maand.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting 
Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

do 07.05.15
 voordracht

Migratie en 
integratie - wat na Parijs?
Jozef De Witte is de huidige 
directeur van het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum, de opvolger 
van het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding (CGKR). 
Na zijn latijns-wetenschappelijke 
humaniora ging hij psychologie en 
criminologie studeren aan de KU 
Leuven, om nadien management te 
volgen aan de Vlerick Management 
School te Gent.
Waar: zaal de wieke bibliotheek, 
Bekaertstraat  13, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 5 euro voor leden,  7 euro voor 
niet-leden
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 41 58

vrij 08.05.15

 muziek 
Brussels Philharmonic
o.l.v. Giancarlo Guerrero (CRC) / Nancy 
Allen Lundy (VS)
zie kader p. 31

vrij 08.05.15

 cursus 
Cursus veilig elektrisch fietsen 
voor senioren
Heb je al een elektrische fiets? Weet 
je hoe deze werkt? Wil je nog enkele 
nuttige gebruikstips krijgen? Hoe 
begeef je je veilig in het verkeer? 
Overweeg je een aankoop van 
een elektrische fiets? Er bestaan 
verschillende types. Krijg je graag wat 
advies? Ben je geïnteresseerd in de 
soorten elektrische fietsen? Okra-Sport 
en de Ouderenadviesraad Zwevegem 
organiseren de cursus “veilig elektrisch 
fietsen voor senioren”. Je kan kiezen 
tussen de voor- of namiddag. Iedereen 
mag deelnemen.
Waar: Zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: van 8.45 u. tot 11.30 u. of 
van 13.45 u. tot 16.15 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Okra-Sport en 
ouderenadviesraad Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be
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vrij 08.05.15

 voordracht  
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
zie kader p. 32

za 09.05.15
 sport

Minivoetbaltornooi - 37ste Beker 
Baron Bekaert
Minivoetbaltornooi voor 16 ploegen 
(5 tegen 5); 500 euro prijzengeld:150 
- 80 - 50 voor top 3! Winnaar: Beker 
Baron Bekaert; Fairplay: Beker Eddy 
Demeyere
Waar: Voetbalterrein Zwevegem Sport, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: om 09 u.
Prijs: 50 euro inschrijvingsgeld
Organisatie: Studax Zwevegem Sport
Info & reservatie:  
bart.schooreel@scarlet.be,  
www.studaxzwevegem.be/images/
tornooi.pdf 

za 09.05.15
 muziek

Vrij podium Scouts & Gidsen
Openluchtoptredens van Under Sea 
Summit, DJ VC, VC Live Band, All Starr 
Scoutie Band, Henry Cat, Forward, 
KarmaComa en Dixtaper op terrein van 
de Scouts.
Waar: Terrein Scouts, Kleine 
Winkelstraat, Zwevegem
Wanneer: vanaf 14.30 u.
Prijs: 4 euro, 6 euro aan de deur
Organisatie: Scouts Gidsen Jacob van 
Artevelde Zwevegem
Info & reservatie: https://
www.facebook.com/pages/Vrij-
Podium/349187448448561?ref=hl 

za 09.05.15 
 evenement

Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Een maandelijks georganiseerde 
ontspanningsavond in een rustige sfeer. 
Je kan er een kaartje komen leggen, 
vogelpikken (darts), golfbiljarten of 
'sjoelen'. We starten telkens rond 
18.30 u.
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italïëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: van 18.30 u. tot 23.30 u.
Organisatie: Nieuw 
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Info & reservatie: 
bobcallens@telenet.be, 056 32 48 29 
of 0473 91 64 68

ma 11.05.15

 voordracht 
Vergadering Ouderenadviesraad 
Zwevegem
De gemeentelijke ouderenadviesraad 
behandelt en adviseert over zaken die 
op het plaatselijk vlak, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, de ouderen 
aanbelangen.  Een vergadering van 
de ouderenadviesraad bijwonen? Dit 
kan als inwoner van de gemeente. De 
eerstvolgende vergadering van de raad 
is gepland op 11 mei 2015 om 15 u., 
in de raadzaal van het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem.
Waar: Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem
Wanneer: van 15 u. tot 17 u.
Organisatie: gemeentelijke 
welzijnsdienst
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

BRUSSELS PHILHARMONIC
o.l.v Giancarlo Guerrero (CRC) /  
Nancy Allen Lundy (VS)

VRIJDAG 8 MEI 2015 OM 20.15 u.

SINT-AMANDUSKERK ZWEVEGEM

Symfonie der Klaagliederen
Programma:
Joseph Haydn: symfonie Nr. 100 'Militaire Symfonie'
Henryck Górecki: symfonie Nr. 3 'Symfonie der Klaagliederen'
Haydns Militaire Symfonie ontleent haar naam aan het gebruik van trompetten 
en percussie in de tweede beweging. ‘Hels oorlogsgebulder zwelt aan tot 
een climax van angstaanjagende verhevenheid’ schreef een criticus in 1794. 
Górecki baseerde zijn Derde Symfonie op een 15-de eeuws volkslied waarin 
de Maagd Maria haar stervende zoon beweent, de woorden die de 18-jarige 
Helena Wanda Błażusiakówna in de muur van haar Gestapocel van Zakopane 
kraste (‘Oh, moeder huil niet, de onbevlekte maagd zal me beschermen’) en 
een volkslied waarin een moeder de dood beweent van haar zoon die tijdens 
de Silezische Opstand (1919-1921) omkwam. De meeslepende partijen voor 
sopraan en de schitterende, spaarzame orkestratie maken van dit werk een 
‘must hear’!
Dit concert maakt deel uit van GoneWest, de culturele herdenking van WO I 
door de Provincie West-Vlaanderen.

Tickets: 27 euro, 25 euro, 
8 euro (-26 jaar en EYCA) 
Te koop in de bibliotheek van 
Zwevegem of op de website 
www.festivalkortrijk.be 
Organisatie: Festival van 
Vlaanderen Kortrijk vzw

60-jarigen 
Zwevegem
De 60-jarigen (1955-2015) vieren 
feest op zaterdag 3 oktober 2015. 
Noteer alvast deze datum, een 
uitnodiging volgt. 
Info bij e.galle@telenet.be 
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di 12.05.15

 voordracht 
Infoavond 'Omgaan met te mondige 
kinderen'.
zie kader p. 33

woe 13.05.15
 cursus

scrapbooking
Hou je van foto's en wil je deze op 
een originele manier verwerken in een 
fotoboek? Dan ben je van harte welkom 
op één van onze scrapbookavonden. 
Je kan er vrij creatief aan de slag met 
je foto's of je kan er ideetjes op doen 
om je foto's op een originele manier te 
verwerken. Men kan er gebruik maken 
van allesstempels, inkt, cuttlebug, 
dubbeldo, cricut... en andere machines.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem
Wanneer: van 7 u. tot 22 u.
Prijs: 5 euro 
Organisatie: Scrappy2
Info & reservatie:  
katrien.verhellen@telenet.be,  
http://www.bloggen.be/scrappy2
 
za 16.05.15

 muziek
In Heaven with Tom McRae
Tom McRae is meteen de eerste grote 
internationale naam die we als gast 
verwelkomen tijdens In Heaven. Deze 
Britse singersongwriter heeft nu al 
beloofd dat hij van dit concert een 
'special one-off' zal maken. Hij stond 
drie keer op Werchter, tourde met Tori 
Amos en nam platen op waar hij dat 
wou. Tom Mcrae is een rasperformer 
par excellence. Dit concert wordt 
onvergetelijk!
Waar: Sint-Dionysiuskerk Sint-Denijs, 
Sint-Denijsplaats, Sint-Denijs 
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 22 euro; 19 euro VVK, 16 euro 
met Kreuncard of CJP-pas
Organisatie: De Kreun & In Heaven
Info & reservatie: www.dekreun.be

di 19.05.15
 evenement

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

woe 20.05.15

 sport  
Lentebeker Atletiek 2015
zie kader p.

woe 20.05.15
 evenement

Kaarting en teerlingbak
Maandelijks is er een interessante 
voordracht of activiteit gevolgd door 
kaartnamiddag en teerlingbak, daarna 
gratis koffie, boterkoeken en pistolets. 
Leden en niet leden steeds welkom.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19

za 23.05.15
 uitgaan

Degustatie bier, pralines en 
chocolade
We laten 5 minder bekende maar 
prachtige streekbieren vergezellen 
van 5 verschillende origine chocolades 
en goede pralines. Wat blijkt: het is 
een ware sensatie om dit samen te 
beleven. Met degelijke uitleg over beide 
Belgische topproducten.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: om 19 u.
Prijs: 15 euro, leden CC Zwevegem, 
17 euro niet-leden
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 90 02, 
vanhessche@msn.com

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

Ik zoek, ik zoek!
Op vrijdag 8 mei 2015
We gaan op zoek naar de gele ballon, naar bekende 
sprookjesfiguren, en allerlei andere voorwerpen. Ook 
Vos zoekt iets, hij heeft trek in koek. Kikker gaat zoeken 
en graven in de grond en vindt een schat. Schaap gaat 
op zoek naar mooie schoenen. Wil jij ook mee zoeken? 
Kom dan naar het voorleesuurtje op vrijdag 8 mei in de 
letterdief van de bib.

Logeren
Op vrijdag 5 juni 2015
De logeerbeer mag met Kas mee naar huis,  toch hij mist zijn eigen 
poppenhoekje in de klas. Zal Kas hem kunnen troosten? Kikker houdt een 
slaapfeest voor al zijn vrienden, maar zullen ze kunnen slapen? Wil je weten 
wat er verder gebeurt? Kom luisteren op vrijdag 5 juni in de letterdief!

  Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be
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zo 24.05.15
 uitstap

Wilde Floraliën
Programma: voor de groteren: om 
10 u. en 14 u.: orchideeënexcursie. 
Om 11.30 u.: toasten op 35 jaar 
Natuurpunt met gratis drink. 
Doorlopend natuurfototentoonstelling 
De Scoone Blomme. Voor de 
kinderen vanaf 14 u.: bosvertelling, 
op zoek naar reptielen, visinitiatie, 
braakballenonderzoek en eigen 
insectenhotel boren, wandelen met 
mini-ezels, boetseeratelier, tekenatelier, 
speelkasteel,...
Waar: Natuurpuntloods (Sint-
Pietersbrug), Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: vanaf 10 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: http://www.
natuurpunt.be/natuurpunt-zwevegem

do 28.05.15
 voordracht

Een wetsdokter vertelt... door  
Dr. Med. Jan Bolt
Deze merkwaardige lezing waarin 
forensisch patholoog-anatoom Jan 
Bolt zijn publiek meeneemt naar 
de soms lugubere maar evenzeer 
wetenschappelijke wereld van misdaad 
en dood. Voor hem heeft de uitspraak 
‘De één zijn dood is de ander zijn 
brood’ een bijzondere betekenis. 
Hij doorspekt zijn uiteenzetting met 
beelden van overleden slachtoffers en 
eigen humor.
Waar: OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 
6, Sint-Denijs
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 4 euro, 2 euro voor leden van 
KWB, Okra en KVLV (op vertoon van de 
lidkaart)
Organisatie: KWB
Info & reservatie: 056 45 57 37, 
info@kwbsintdenijs.be,  
bart.coudron2@gmail.com

Moeder- en Vaderdagactie!

Infoavond over omgaan met te 
mondige kinderen
Dinsdag 12 mei 2015 om 19 u. in het 
Gemeentepunt (polyvalente zaal), 
Blokkestraat 29, Zwevegem.

Kinderen zijn de laatste jaren mondiger geworden. Dit zorgt voor nieuwe 
uitdagingen in het opvoedingsproces.
Wat zijn de oorzaken van dit ‘nieuwe gedrag‘ bij kinderen? Hoe kunnen we 
op een goede manier met deze mondigheid omgaan en hen begeleiden tot 
assertieve maar ook respectvolle volwassenen?

An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeute, geeft tijdens 
deze infoavond tips voor (groot)ouders en andere opvoeders.

We vragen € 2 toegang (drankje inbegrepen). Graag vóór 10 mei 2015 een 
seintje als je komt:
056 76 55 75 – welzijn@zwevegem.be of 0479 38 57 85 – opsomer.ann@wol.
be

Organisatie: de plaatselijke afdelingen 
Gezinsbond, de gemeentelijke adviesraad 
voor gezins– en welzijnsbeleid, het lokale 
overleg kinderopvang en de dienst burger en 
welzijn.

zo 31.05.15
 sport

No Limit Team
Triatlonhappening No Limit Team. 
Fietsen en lopen langs de Kanaalweg, 
zwemmen in het Kanaal ter hoogte van 
OC De Brug.
Waar: inschrijven OC De Kappaert, 
Stedestraat 39, Zwevegem
Wanneer: van 8 u. tot 20.30 u.
Organisatie: No Limit Team
Info & reservatie: www.ntl.be

woe 03.06.15
 evenement

Kappaert Senioren Kaarting
zie woe 06.05.15

vrij 05.06.15

 voordracht  
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
zie kader p. 32

za 06.06.15
 evenement

ACV Berenworphappening
ACV berenworphappening met animatie 
en berenworp vanuit de kerktoren.
Waar: Zaal Ter Kleite, Otegemplaats, 
Otegem
Wanneer: van 10 u. tot 20 u.
Organisatie: ACV Otegem
Info & reservatie: 056 77 84 29

zo 07.06.15
 evenement

Moense Gordel 2015
Het kloppend hart van de Moense 
Gordel is zondag 7 juni 2015 de vrije 
bassisschool op de Moenplaats te 
Moen. De Moense Gordel start om 
7 u. Vanaf dan kunnen fietsers en 
wandelaars starten aan hun tocht. Voor 
de fietsers zijn dit tochten van 40 of 75 
km. en voor de wandelaars tochten van 
ongeveer 5, 10, 15, 20 of 30 km.
Waar: start vrije basisschool, 
Moenplaats 10, Moen
Wanneer: van 7 u. tot 15 u.
Organisatie: Moense Gordel
Info & reservatie: http://www.
everyoneweb.com/moense-gordel-2015

Het zwembad Sportpunt Zwevegem 
plaatst de mama’s en de papa’s in de 
kijker.
Op Moederdag, zondagvoormiddag 
10 mei en op Vaderdag, zondag 14 

juni worden de moeders en vaders 
na hun zwembeurt verrast op een 
leuk geschenk.
Meteen dé beste start voor die 
speciale dag!!!

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

Kan je kind al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet goed hoe het nu 
verder moet? 
Wil je graag zelf jouw kapoen begeleiden zodat je trots van op de eerste rij 
mee kan kijken? 
Dan is ‘Kijk ik fiets’ iets voor jou!

Leer zelf je kind fietsen onder begeleiding van een ervaren monitor. Ieder kind 
brengt een eigen fiets en volwassen begeleider mee. Op het einde van de les 
krijg je een diploma! 
Wanneer: 16 mei 2015 van 9 u. tot 12 u. 
Prijs: 12 euro
Plaats: OC De Spoele Otegem, Scheldestraat 14B
Praktisch: Gelieve de steunwieltjes op voorhand te verwijderen. 
Tijdens de pauze krijgen de kinderen een koekje en een drankje.

Inschrijven is mogelijk via de webshop: 
https://webshopzwevegem.recreatex.be
Je kan ook telefonisch inschrijven bij de dienst sport, tel. 056 76 58 30 of per 
e-mail: sport@zwevegem.be

Lentebeker atletiek 20 mei 2015
Op woensdag 20 mei 2015 gaat opnieuw 
de lentebeker door, een recreatieve 
atletiekhappening voor kinderen uit het 
lager onderwijs van Zwevegem.
Een organisatie van sportdienst 
Zwevegem i.s.m. atletiekclub 
Zwevegem.

Hoogspringen, een hindernissenparcours, 
kogelstoten, verspringen, speerwerpen en 
een aflossingsopdracht staan allemaal op 
het programma.

Doe mee of kom eens langs om te 
supporteren!

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

zo 07.06.15
 evenement

ACV oldtimertreffen part V
Doorlopend oldtimertreffen met rondrit 
voor alle wagens pré 90. Het treffen 
vindt plaats op het kerkplein. Iedere 
deelnemer krijgt één consummatie 
en een goodiebag. Individuele rondrit 
langs mooie Vlaamse wegen: 5 euro 
per wagen en iedereen krijgt een 
roadboek, rallyplaat en verrassing.
Waar: Zaal Ter Kleite, Otegemplaats, 
Otegem
Wanneer: van 12 u. tot 19 u.
Organisatie: ACV Otegem
Info & reservatie: 0475 46 88 89, 
acvotegem@gmail.com

do 11, 18 en 25.06.15

 sport  
Petanque voor beginners
Petanque-initiatie voor senioren. Deze 
lessenreeks petanque richt zich tot 
60+ers die niets of weinig afweten van 
petanque.De lessen vinden plaats op 
donderdag 11, 18 en 25 juni, telkens 
van 14.30u tot 16.30u.
Waar: Petanqueclub Okapi, OC De 
Brug, Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: van 14.30 u. tot 16.30 u.
Prijs: 5 euro voor de 3 lessen, telkens 
1 consumptie inbegrepen
Organisatie: Seniorenraad Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

KIJK! IK FIETS! 
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za 13.06.15
evenement
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
zie za 09.05.15

zo. 14.06.15
Evenement
Ouderraden Leielandscholen 
Campus Sint-Niklaas Zwevegem 
en Vrije Centrumschool Zwevegem
Het ontbijtpakket bevat per persoon 
een witte en een bruine pistolet, 
een croissant, beleg, graanproduct, 
fruitsap, vers fruit, yoghurt… 
De ontbijtpakketten worden thuis 
geleverd op zondag 14 juni, tussen 7 
u. en 9 u.
Als u geen pakket hebt ontvangen, dan 
kan u die dag tot 9.30 u. bellen op het 
nummer: 0498/10.94.99
Prijs: 6 euro
Org.: ouderraden Leielandscholen 
Campus Sint-Niklaas Zwevegem en 
Vrije Centrumschool Zwevegem

zo 14.06.15

evenement  
Ouderraad gemeenteschool 
Heestert biedt vaderdagontbijt 
aan huis aan
Het ontbijt bestaat uit een krokante 
pistolet, zachte pistolet, chocoladekoek, 
sandwich, kaasje, choco, boter, 
confituur, yoghurt, peperkoek, drankje, 
beleg en verrassing. Wordt aan huis 
geleverd in Groot-Zwevegem en 
Groot-Avelgem vóór 8.30 u. Geef je 
bestelling, naam en adres door vóór 
1 juni. Contante betaling (7 euro 
per ontbijt) met mededeling van 
naam, adres en aantal op volgend 
rekeningnummer: BE84 7554 8421 
4959.
Waar: Gemeenteschool Heestert, 
Vierkeerstraat 22, Heestert
Wanneer: van 6.30 u. tot 08.30 u.
Prijs: 7 euro
Organisatie: Gemeenteschool 
Heestert
Info & reservatie: 0474 32 01 64, 
luc.rysselinck@skynet.be

di 16.06.15
evenement
Derde Dinsdag Senioren
zie di 19.05.15

woe 17.06.15
evenement
Kaarting en teerlingbak
zie woe 20.05.15

vrij 19.06.15
sport
Fietsen op de langste dag van het 
jaar
Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook dit 
jaar, in samenwerking met Rik Hostyn 
en Geert Deloof, op de langste dag van 
het jaar een fietstocht georganiseerd. 
Zoals altijd is deze activiteit gratis. 
Pomp uw banden op en breng uw 
glimlach mee, wij zorgen voor een 
drankje en de nodige animatie 
tussendoor! Iedereen is welkom om 
mee te fietsen! Groot of klein, we 
houden een gezellig en haalbaar tempo 
aan!
Waar: start aan Oud Gemeentehuis, 
Otegemstraat 100, Zwevegem
Wanneer: om 19 u.
Organisatie: Gezinsbond Zwevegem
Info & reservatie:  
http://www.gezinsbond-zwevegem.be

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingen?  
Kom dan naar de zitdag van de FOD Financiën
Tijdens deze zitdagen 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. 

Wat moet u meebrengen?
•  Je identiteitskaart (+pincode) en aangifteformulier;
•  Loon- en inkomstenfiches, kadastraal inkomen van 

eigendommen, attesten en/of   betalingsbewijzen 
van de aftrekbare bedragen zoals ondermeer van 
intresten en kapitaalaflossingen van leningen, 
levensverzekeringpremies,…

•  Pensioensparen, giften, dienstencheques, 
kinderopvangkosten,....

•   Gedetailleerde factuur, bewijs van betaling en attest 
van installateur n.a.v. energiebesparende investeringen, 
betaling intresten op groene lening;

•  Andere attesten / bewijzen die je wenst in te brengen.

Wanneer en waar gaat deze zitdag door?

Datum Tijdstip

Woensdag 03 juni   9u. - 12u30.

13u30. - 16u.

Woensdag 10 juni   9u. - 12u30.

13u30. - 16u.

Dinsdag 16 juni   9u. - 12u30.

13u30. - 16u.

Alle zitdagen gaan door in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29 te Zwevegem.

Deze zitdagen zijn voor iedere inwoner toegankelijk. Voor 
meer informatie over deze zitdag kan je terecht op het 
nummer 056 76 52 00, OCMW Zwevegem.

  Sociale Dienst OCMW
 Blokkestraat 29 bus 2
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 52 00
 sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
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Volg ons op 

www.zwevegem.be/evenementen

za 20.06.15
evenement
Midzomernacht
De tweejaarlijkse afspraak met muziek, 
vertellingen, barbecue, drank en 
houtvuur.
Waar: Otegem
Wanneer: om 20 u.
Organisatie: Davidsfonds Otegem
Info & reservatie: http://www.
davidsfonds.be/activity/division/
activitydetail.phtml?id=35047 

zo 28.06.15
uitstap
Natuurwandeling te Ename
Natuurwandeling in het bos van Ename 
o.l.v. natuurgids Pieter Blondez.
Waar: vertrek aan statie Moen-
Heestert
Wanneer: om 13.30 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 40 79

BINNENKORT
woe 01.07.15
Kappaert Senioren Kaarting
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 03.07.15
Voorleesuurtje voor kleuters in de bib van 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, bibliotheek@zwevegem.be, 
www.zwevegem.be/bibliotheek

woe 15.07.15
Kaarting en teerlingbak
Info & reservatie: 056 64 49 19

www.dagvanhetpark.be 

ZONDAG 31 MEI 2015
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Petanque-initiatie voor 60+
Comité Derde Leeftijd Zwevegem i.s.m. de dienst welzijn

Deze lessenreeks petanque richt zich tot 60+ers die niets of weinig afweten 
van petanque. De lessen vinden plaats op donderdag 11, 18 en 25 juni, telkens 
van 14.30 u. tot 16.30 u.
Inschrijven doe je tegen 1 juni 2015 via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 
55 75.

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

Ommegang Moen 2015
Vrijdag 26 juni
18 u.  27ste OMMEGANGVINKENZETTING “Grote 

prijs wijlen François Havenne” 
  & “Feestcomité Moen” m.m.v. De Vlaamse 

Zangers Moen. Inschrijvingen 
 in zaal TAP.

20 u.  MOEN KWIEST in zaal TAP t.g.v. 10 jaar TAP. 
Quiz met ploegen van 4 

  personen waarvan minstens 1 persoon 
gedomicilieerd is te Moen.

  Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro per ploeg. 
Inschrijven kan via 

  info@moen.be met vermelding van groepsnaam en wie er van Moen 
is. 

  Inschrijving is pas geldig als het bedrag overgeschreven wordt op 
rekening BE88 9310 6671 6441.

Zaterdag 27 juni
20 u  MOEN FEEST met o.a. Willy Sommers, Paul Severs, Trisha, 

Yves Seghers, Lindsay en Marina Wally

Zondag 28 juni
10.30 u.  28ste PAARDENWIJDING met wandeling (meer info bij Dirk 

Libberecht: 0476 30 37 00 of dirk.libberecht@telenet.be)

Maandag 29 juni
14.30 u.  SENIORENNAMIDDAG met volksspelen, dans en muziek in zaal 

TAP.
 Inschrijven bij de bestuursleden van “De Derde leeftijd”.

Het Heemkundig museum (Moenplaats 10) is open met als thema “Moen in 
de Groote Oorlog 1914/18”

vrij 19.06.15
podium
Han Solo en Erhan Demirci
Comedy night met Han Solo en Erhan 
Demirci.

Waar: Gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 12 euro, tickets te koop bij 
ING Calu, Oudenaardsesteenweg 18, 
Kortrijk
Organisatie: VV Sport
Info & reservatie: voetbalvrienden.
sport@gmail.com

vrij 19.06.15
muziek
't Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In het ontmoetingscentrum Sint-Paulus 
kun je maandelijks deelnemen aan een 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben je 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen.
Waar: 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

80-jarigen 
Zwevegem
De 80-jarigen (1935-2015) vieren 
feest op zondag 18 oktober 2015. 
Noteer alvast deze datum, meer 
info volgt.

© Tom Bertels




