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Op de foto: een afvaardiging van de  
talrijke medewerkers van Dorp van de Ronde



Excuses voor Infopunt december
Wij bieden onze excuses aan voor de 
veel te late bedeling van het Infopunt 
december 2014.
De te late bedeling van het infopunt 
december 2014 is in werkelijkheid 
gebeurd, onafhankelijk van onze rol. De 
gevolgen van door onze partners begane 
fouten konden, ingevolge de verlofperiode 
rond kerstdag en Nieuwjaar en spijts onze 
inspanningen niet meer vermeden worden.
Het Infopunt was wel reeds online 
beschikbaar op de website van de 
gemeente sedert 6 januari.
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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.

B bus 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.

De gemeente- en OCMWdiensten 
zijn gesloten op maandag 6 april. De 
loketdiensten burger en welzijn en woon- 
en leefomgeving zijn ook gesloten op 
zaterdag 4 april 2015.

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

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., 3 maart en 7 april

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



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 28 april •Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen  
27 maart – informatie@zwevegem.be

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

Beste inwoner, 
Hopelijk zijn de goede voornemens voor het nieuwe jaar ondertussen reeds 
een beetje werkelijkheid geworden en kunnen we samen werken aan een 
geslaagd 2015.

De beleidsbrief die u verder in dit Infopunt kan lezen maakt duidelijk welke 
richting het gemeentebestuur, samen met u wil bewandelen.

Indien iedereen, met een positieve ingesteldheid, zijn steentje wil bijdragen, 
moet de eindbestemming van een gemeente waarin het steeds aangenamer 
leven wordt, met een performante dienstverlening tegen de achtergrond van 

Voor 2015 is er  bovendien de bijkomende uitdaging Zwevegem nog 
nadrukkelijker op de kaart te zetten met in het voorjaar de organisatie van 
het Dorp van de Ronde en in het najaar de uitstraling met de uitzending van 
Bevergem.
 
Zwevegem als Dorp van de Ronde is een uitzonderlijk en eenmalig 
evenement waarvan we, als inwoners, zoveel mogelijk moeten kunnen 
genieten met het Paasweekend als absoluut hoogtepunt.

De activiteitenkalender, die iedereen ontving, bewijst dat de betrokkenheid 
van onze bevolking groot is en dat alle deelgemeenten er gretig aan 
meewerken om er de dag zelf, zondag 5 april, één groot volksfeest van te 
maken.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om nu reeds, bij voorbaat, iedereen 
te bedanken die zich hiervoor bereidwillig heeft ingezet en die ook de 
komende weken het beste van zichzelf zal blijven geven om Zwevegem op 
onvergetelijke wijze te laten schitteren aan de kroon van Vlaanderen.

Samen Zwevegem beleven !  

Dat is de boodschap !

De Burgemeester
Marc Doutreluingne
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Wat biedt 2015 voor Zwevegem?

Containerpark

Zwevegem, Dorp van de Ronde op 
5 april 

Inschrijvingsperiode leerlingen 
schooljaar 2015-2013

Nieuwe bib!
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Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad het budget 2015 
goedgekeurd en vastgelegd.
Het beleid heeft, binnen het meerjarenplan 2014-2019 

prioritaire accenten gelegd.

De acties kaderen in de 8 doelstellingen voor een 
LEVENSKRACHTIG Zwevegem zoals gebundeld in het 
meerjarenplan.

Het meerjarenplan kwam mede tot stand dankzij actieve 
participatie van de Zwevegemse inwoner: de luisteravonden.

1. 
2. Kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening
3. Veilige en leefbare gemeente 
4. Landelijke, groene en milieuvriendelijke gemeente
5. Een gemeente die verbindt en maatschappelijke inzet 

versterkt
6. Ruim en gevarieerd vrijetijds- en onderwijsaanbod
7. Ondernemersvriendelijk en toeristisch aantrekkelijk 

klimaat
8. Kwalitatieve zorg voor iedereen

In 2014 heeft het beleid hard gewerkt aan de gezondmaking 

en zonder daarbij de strategische doelstellingen in het 
gedrang te brengen.
Het behaalde evenwicht is een echt huzarenstuk te noemen.

Investeren in de gemeente en zijn 
inwoners, met vinger op de knip

Veilige wegen, schoolgebouwen en een veilige 
schoolomgeving zijn een belangrijke zorg voor onze 
inwoner.
In 2015 zal de Harelbeekstraat worden afgewerkt (= 970.000 
euro). We starten de werken in de Stedestraat, in de 
Stokerijstraat en in de Deerlijkstraat (= 2.395.000 euro).

In de gemeenteraad van februari of maart stellen we een 
dossier buitengewoon onderhoud wegen 2015 voor, met 
een maximum kostenplaatje van 1.100.000 euro.
Er komt ook een dossier aanleg en onderhoud voetpaden 
2015, voor een maximum bedrag van 350.000 euro.
Vanaf 2015 zullen de onderhoudsdossiers van de wegen in 
hetzelfde jaar worden voorgesteld, gegund én uitgevoerd. 
Zodoende zullen deze dossiers geen jaren aanslepen. De 
nieuwe werkwijze moet zorgen voor meer transparantie en 
een correcte opvolging.

Inzake patrimonium gebeuren dit jaar vooral dakwerken aan 
de schoolgebouwen, namelijk in de Dalestraat (SD), op het 
Toyeplein (Z) en in de Vierkeerstraat (H)(110.000 euro).
In 2015 maken we 450.000 euro vrij voor de verbouwing van 
het oude Bekaert restaurant nabij het Gemeentepunt.

Wat biedt 2015 voor Zwevegem?
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Dienstverlening

Het gemeentebestuur blijft de reorganisatie 
van haar diensten, na de huisvesting in het 
Gemeentepunt, evalueren en waar nodig bijsturen.

Voor de verhuis van het ICT-datacenter, dat 
zich momenteel nog in het oude gemeentehuis bevindt, 
werd gekozen voor een externe oplossing. We gaan dus 
niet zelf investeren in een nieuw volwaardig datacenter, 
maar een beroep doen op een externe partij waar we onze 
infrastructuur kunnen onderbrengen.

Wij streven naar een verregaande en optimale samenwerking 
tussen de gemeente- en OCMWdiensten. We mikken in 
het bijzonder op een geïntegreerde samenwerking 
van de vrijetijdsdiensten. De sectoren jeugd, sport, bib 
en cultuur werken samen aan een bredere en eigentijdse 
vrijetijdsbeleving, toegankelijk voor iedereen. We evolueren 
naar een eigentijdse bib: een ontmoetingscentrum voor 

De meest ingrijpende aanpassing is de omschakeling 
naar een zelfuitleensysteem en de overschakeling naar 
zelfuitleenbalies. Voor die herinrichting is in 2015, 100.000 
euro gepland.
In 2015 wordt ook werk gemaakt van een grondige externe 
doorlichting van onze dienst publieke ruimte.

Op 1 september 2015 lanceren we de UiTpas – de regionale 
vrijetijdspas, de vroegere vrijetijdscheque die binnen een 
ruimere regio zal kunnen gebruikt worden.

Sedert 1 januari behoort het brandweerkorps van 
Zwevegem tot de hulpverleningszone Fluvia: 1 zone, 
14 gemeenten en 17 posten.

Leefbare woonomgeving

Het gemeentebestuur zal ook in 2015 inzetten op veiligheid 
en mobiliteit, met het oog op een leefbare en aangename 
woonomgeving.
Dit jaar starten we met de signalisatie voor 
tonnagebeperking in de dorpskernen Moen en Heestert.

Om de parkeerdruk in het centrum te verlagen, werken we 
een nieuw parkeer- en circulatieplan uit.
Een belangrijk actiepunt in het meerjarenplan is de zorg voor 
veilige schoolomgevingen.
In 2015 komt aan de achterzijde van de gemeenteschool in 
de Dalestraat een kiss- en ridezone. Als tweede wordt de 
veiligheid aan de Klim-Op school en de Vrije Centrumschool 
op en rond het Toyeplein aangepakt.

In onze ijver om Zwevegem nog aantrekkelijker te maken, 
blijft een belangrijk item het proper houden van de 
gemeente.
Op basis van een externe audit, wordt het containerpark 
maximaal gericht op het principe “de vervuiler betaalt”. 

Vanaf februari 2015 zullen we in het straatbeeld in plaats 
van de ploeg proper Zwevegem, “‘t Alternatief” aan het 
werk zien. Een nieuwe naam in het kader van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, OCMW, De 
Poort vzw  en Groep Ubuntu.

Verkrotte en leegstaande woningen zijn nefast voor het 
straatbeeld. 

leegstand.

Eveneens dit jaar zal de gemeente starten met de opmaak 
van een lokaal toewijzingsreglement voor de sociale 
woningen.

Het is onze ambitie Zwevegem om te vormen tot 
klimaatgemeente. Zwevegem wil zodoende mee het 
verschil maken in de strijd tegen klimaatsverandering.
Voor de aankoop en de vervanging van dienstvoertuigen 
kiezen we alternatieve energiebronnen.
De belangrijkste energiebesparende maatregelen voor 
de dienst openbare werken zijn de aankoop van 4 CNG 

(aardgas)voertuigen.
De dienst openbare werken zal in 2015 ook een 
initiatief starten voor het plaatsen van elektrische 

Onze gemeente heeft als grote troef de open ruimte, 
een landelijk aantrekkelijk gebied met tal van 
recreatieve mogelijkheden, die zoveel als mogelijk 
moet benut worden. Het beleid wil Zwevegem nog 
vergroenen en openbare parkzones inrichten, ook 
in verstedelijkt gebied.

In 2015 wordt verder werk gemaakt van een 
masterplan voor de herinrichting van het 
gemeentepark in het centrum Zwevegem, om vanaf 
2016 uit te voeren. Dit jaar komt de planvorming aan 
bod.
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Het is belangrijk dat de functie van het park als 
ontmoetingsplaats wordt versterkt en daarom blijven we 
zoeken naar een concessionaris voor het oud gemeentehuis.

De gemeente heeft de Lettenhofzone, de gronden in de 
omgeving van het sportterrein Zwevegem Knokke (tussen 
de Avelgemstraat en de gewezen spoorwegbedding) 
aangekocht. In 2015 komt de goedkeuring van het 
masterplan, met ruimte voor een nieuwe parkbegraafplaats, 
op de agenda.

Vanaf dit jaar maken we, in samenspraak met Leiedal en de 
provincie, werk van de parkomgeving op de Transfosite. 
Samen met het woonproject op de site willen we van dit 
park een aangename omgeving maken voor de Zwevegemse 
inwoner.
De gemeente en de provincie werken in 2015 de plannen 
af voor een opknapbeurt van de stationsomgeving in de 
Helkijnstraat, Sint-Denijs.

Guldensporenpad” wordt verder ontwikkeld 
met de realisatie van het “Leanderhof”.
De sloop- en saneringswerken van deze 6,7 ha groot 
voormalige Bekaertsite begonnen begin dit jaar. In dit project 
is er plaats voor wonen, werken en winkelen in het centrum 
van Zwevegem.
Leanderhof is wonen in het park, een uniek en leefbaar 
landschap in het centrum van Zwevegem.

Dynamische en aantrekkelijke 
gemeente

Geen bruisende gemeente zonder toerisme 
en bloeiende handel. Onze open ruimte in de 
landelijke deelgemeenten, het erfgoed en het 
kanaal nodigen uit tot recreatie.
Zwevegem werkt aan haar uitstraling met het 
oog op grensoverschrijdende en regionale 
aantrekkingskracht.

In 2015 zetten we Zwevegem op de kaart met 
“Zwevegem, Dorp van de Ronde”.
Op 5 april zal het rennerspeloton van de Ronde 

grondgebied. Werkgroepen, feestcomités en 
het Zwevegemse verenigingsleven werken 
nog volop en met veel enthousiasme aan de 
voorbereidingen van onze wielerhoogdag.

Onze gemeente komt ook in de belangstelling in het najaar 
2015 met de Canvas-serie “Bevergem”, waarvoor de 
opnames gebeurden onder andere in Transfo Zwevegem en 
in de dorpskern van Sint-Denijs.

Het beleid wil nieuwe handelszaken aantrekken en de 
bestaande ondersteunen, uitbreiden en promoten.
De leefbaarheid van de dorpskernen en de voorziening 
van de basisbehoeften zijn zeer belangrijk. In 2015 is 70.000 
euro uitgetrokken voor economische beleidsvoering.
Om dit alles te helpen realiseren wordt een halftijds 
personeelslid lokale economie aangeworven.

Welzijn van onze inwoner

Het welzijn van onze inwoner komt aan bod in alle domeinen 
van het beleid: dienstverlening aan de minder mobiele 
bewoner, buurtinformatienetwerken, bestrijding overlast, 
aangepast wonen, Uitpas…

In 2015 werken we een lokaal actieplan kinderarmoede 
uit in samenwerking met gemeente, OCMW en alle betrokken 
actoren over alle beleidsdomeinen heen.

OCMW gaat de aandacht naar 
de sociale huisvesting en het nieuwbouwproject 
woonzorgcentrum.
Nog dit jaar te gaan en de nieuwe vleugel zal begin 2016 
gebruiksklaar zijn.
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Fuifbeleid verplicht security  
op fuiven
Enkele weken terug besliste het gemeentebestuur om 
verplichte private security in te schakelen op en rond 
jeugdfuiven. Op die manier moet de veiligheid van de jonge 
fuifgangers beter gewaarborgd zijn. Tegelijkertijd wil het 
gemeentebestuur hiermee de ‘kleine’ overlast verminderen 
in de omgeving van de fuifzalen. Ook wie in de buurt van 
een feestzaal of een ontmoetingscentrum woont, heeft 
immers recht op een goede nachtrust en zonder te moeten 
vrezen voor vandalenstreken.

Private security neemt een hele hap uit het budget. 
Daarom heeft het gemeentebestuur er ook voor gekozen 

om het grootste deel van de kosten op zich te nemen. 
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van de 
organiserende vereniging van ongeveer 30% voor grote, en 
minder dan 10% voor kleine fuiven.

Uiteraard is private beveiliging niet voldoende. Daarom 
wordt er samen met de Jeugdraad gewerkt aan een 
integraal plan om onder meer de toegangscontrole te 
versterken en alcoholmisbruik in te perken. Het doel is om 
een en ander te realiseren tegen het nieuwe werkjaar (1 
september).

Leielandscholen vzw
Herstructurering secundair onderwijs Zwevegem

onderwijs in Zwevegem en dat zij streven naar een centralisatie van hun activiteiten op de zogenaamde Campus West (Sint-
Niklaasstraat). Leielandscholen maakt dezelfde oefening sinds een tweetal jaar trouwens ook in Kortrijk.

Leielandscholen heeft aangeboden om de herstructurering 
uit te voeren in nauw overleg met het gemeentebestuur. 
Op die manier kan het gemeentebestuur erover waken dat 
het aanbod secundair onderwijs in onze gemeente er niet 
op achteruit gaat. Leielandscholen en het gemeentebestuur 

secundaironderwijsaanbod voor de Zwevegemse scholieren.
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Project Losschaert in volle 
voorbereiding
Losschaert, een nieuw stukje Zwevegem waar wonen, werken en ontspanning 
harmonieus samengaan. 

Werken en wonen hand in hand 

Ter hoogte van de gewestweg Esserstraat realiseert Leiedal 
vanaf eind 2016 een nieuw bedrijventerrein. Losschaert biedt 
ruimte om te ondernemen aan een 20-tal grotere bedrijven 
en een 15-tal kleine en lokale ondernemingen. Om een 
geleidelijke overgang naar de nieuwe woonzone te maken, 
zijn achteraan een 9-tal ‘woningen met een atelier’ voorzien.  
De nieuwe woonwijk met een 120-tal nieuwe 
woongelegenheden, gaande van koppelwoningen, over 
rijwoningen tot appartementen zal toegankelijk zijn via de 
Hinnestraat.  

Een blik op de planning

Sinds het bevolkingsmoment in november 2013 werkt Leiedal 
volop verder aan de plannen:
•
•  Technici werkten de ambitie van een hemelwaterneutrale 

woonzone verder uit.
•  Bewoners uit de “kleine Kortrijkstraat” brainstormden mee 

over de aansluiting van hun straat op de woonzone.

Ontwerpers focussen zich intussen op het uittekenen van de 
bedrijvenzone.  
Aandachtspunten hierbij zijn:
•  De maximale integratie in de omgeving

Uitnodiging inkijkdag 
Loop op woensdag 25 maart 2015 tussen 16 u. 
en 20 u. eens langs in de Mediazaal van het Sportpunt 
Zwevegem, Bekaertstraat 4. We tonen er de nieuwste 
plannen, geven er een antwoord op je vragen en 
luisteren graag naar opmerkingen en suggesties. 

Niet vrij? Op www.leiedal.be/project losschaert ontdek 
je nu al de bijgewerkte plannen. 

 
Tot 30 maart 2015 kan je ook via die link al je 
vragen en suggesties posten. 

•  De aanleg van kwalitatieve groenbuffers
•  Een vlotte en veilige mobiliteit van zowel zwakke als andere 

weggebruikers
•  De gefaseerde realisatie van de bedrijvenzone.

Op het terrein voerden archeologen een eerste onderzoek 
uit. In de loop van 2015 zullen we de gevonden sporen van 
de Romeinse bewoning nog verder onderzoeken.
 
Leiedal streeft er naar om, tegen eind 2016, de eerste 
betaalbare woonkavels te koop aan te bieden. 



Containerpark Zwevegem
aanvoervoorwaarden
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Ik sorteer zoveel mogelijk op voorhand
Wat ik thuis vooraf sorteer, hoef ik op het container-
park niet meer te verzamelen. Zo spaar ik tijd en  
nodeloos weg en weer geloop.

Ik kom op tijd en blijf hoffelijk
Ik respecteer altijd de openingsuren.

Het is verboden :
•  afval uit te zoeken en 

mee te nemen.
•  afval te deponeren aan 

de toegangspoort tijdens 
de sluitingsuren. Dit 
staat gelijk met sluikstort 
en zal gesanctioneerd 
worden.

Oeps, gemorst...
Ik vraag een borstel en schop om op te ruimen wat op 
de grond gevallen is. Zo vermijd ik dat anderen uitglij-
den of struikelen.

Ik vraag raad voor het veilig opslaan van 
Klein Gevaarlijk Afval
Voor  KGA en  asbestcement eerst meld ik me eerst bij 
de containerparkwachter.

Ik deponeer alle afvalstoffen in de juiste 
container
Ik deponeer eigenhandig mijn afval. De container-
parkwachters houden toezicht op het naleven van de 
sorteerregels.

Ik hou altijd de veiligheid van mezelf en 
anderen in het oog
Kinderen onder de 12 jaar staan altijd onder begeleiding 
van een volwassene. 
Laat geen honden los lopen. 
Rijd stapvoets (5 km) door het containerpark
Om redenen van brandveiligheid mag je niet roken.

MAX
5 km

Openingsuren
Zomeruur (1 maart - 31 oktober)
maandag ......................................... gesloten
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ....  
................................................14u00 - 19u00
zaterdag.....................................9u00- 16u00

Winteruur (1 november - eind februari)
maandag.......................................... gesloten
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ....  
................................................13u00 - 18u00
zaterdag....................................9u00 - 16u00

 

 

niet-betalend gedeelte

betalend gedeelte (€2-zuil)

Diftar betalend gedeelte met weegbrug

• Glas
• AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, TL-lampen en zaklampen)
• Schroot
• 
• PMD :
• KGA
• Het milieustraatje

bloempottrays, CD en DVD’s, vlak glas, matrassen, tapijten, autobanden, isomo

Voor sommige afvalstromen kan er een limiet worden opgelegd per aanvoer.

• Bouw en sloopafval
• Niet recupeerbaar bouw en sloop
• Gips
• Papier en karton
• Houtafval
• Snoeihout en/of zacht groen
• Boomwortels of struiken met wortels
• Brandbaar, niet recycleerbaar
• Te storten afval
• Multistroom (recycleerbaar grof huisvuil)

• Papier en karton .......................................€0,02/kg
• Recupereerbaar bouw en sloop ..............  €0,02/kg
• Houtafval .................................................  €0,07/kg
• Snoeihout en/of zacht groen
 tot 25 kg .........................................................gratis
 vanaf 25 kg .............................................  €0,07/kg
• Niet recupereerbaar bouw en sloop .........€0,20/kg
• Gips  .........................................................€0,20/kg
• Boomwortels of struiken met wortels  ......€0,20/kg
• Brandbaar, niet recycleerbaar ..................€0,20/kg
• Te storten .................................................€0,20/kg
• Multistroom (recycleerbaar grof huisvuil)  ...€0,20/kg
• Asbestcement (eterniet-gebonden asbest)     
 2 x 100 kg/gezin/jaar ......................................gratis
 vanaf 100 kg ............................................€0,20/kg

Gebruiksvoorwaarden 2 euro – zuil :
•  enkel voor personenwagens (incl. breaks, mo-

novolumes, jeeps, enz…, voor zover de hoe-
veelheid aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar 
is met deze van een gewone personenwagen) 
en die geen aanhangwagen trekken en die on-
der de hoogtebegrenzer door kunnen (1.85 m).

• NIET toegelaten voor één-assige en twee-
assige aanhangwagens of lichte bestelwagens 
(met een maximaal laadvermogen van 3.500 
kg) Deze voertuigen moeten gebruik maken van 
de weegbrug op het Diftar gedeelte.

KMO’s moeten gebruik maken van de weegbrug

Zomeruur 
containerpark  
vanaf 1 maart

Containerpark Zwevegem-Knokke: 
 0477 98 02 36

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

Voor een goede orde van zaken en 
begeleiding wordt het containerpark 15 

minuten voor sluitingstijd gesloten.

Prijs drinkwater wijzigt 
niet in 2015
De Watergroep wijzigt de tarieven voor de levering van 
drinkwater niet. De vaste vergoeding voor standaard 
verbruik blijft voor de klanten van West-Vlaanderen op 
53,19 euro per wooneenheid. Het tarief voor drinkwater 
voor standaard verbruik bedraagt nog steeds 2,15 euro 
per kubieke meter.

  www.dewatergroep.be 
volg ons ook op Twitter @dewatergroep



Samen Zwevegems 
Langste Ronde beleven op 5 april
www.zwevegemdorpvanderonde2015.be

Volg Zwevegem Dorp van de Ronde 2015 op website 
en sociale media
De recentste nieuwsjes, een overzicht van de 
activiteiten en praktische info vind je op www.
zwevegemdorpvanderonde2015.be,op onze 
facebookpagina:www.facebook.com/gemeentezwevegem 
weg en www.facebook.com/zwevegemdorpvanderonde en 
lokale radio Happy FM: 105.7 MHz

Vlaanderens mooiste rijdt op 
zondag 5 april, 23 km lang en 
gedurende 20 minuten door 
Zwevegem en deelgemeenten (zie 
p. 40).
Zwevegem is op 5 april Dorp van de 
Ronde.
Die eer hebben we te danken 
aan Zwevegemse wielerheld en 
boegbeeld Marcel Kint.
Het parcours van de 
Ronde van Vlaanderen 
vind je integraal op www.
zwevegemdorpvanderonde2015.be.
Iedereen maakt zich op voor een 
onvergetelijke dag.
De feestelijkheden duren een heel 
weekend, overal in onze gemeente.
Alle activiteiten, vanuit de buik van 
onze enthousiaste Zwevegemse 
verenigingen, waarvoor dank aan 
alle medewerkers, vind je in onze 
activiteitenkalender (in jullie bus 
ontvangen) en op de website. 

verkrijgen aan het onthaal van het 
Gemeentepunt, in het Sportpunt en 
in de bib.

De koers door Zwevegem komt 
integraal in beeld! Bevlag jullie 
huizen voor een feestelijke 
uitstraling!

Proef van Zwevegems' langste Ronde en feest met ons mee!
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Voor een aantal activiteiten moet je op voorhand inschrijven. 
Mis ze niet!

•  Zondag 1 maart - 10 u. 
 

Sportpunt Zwevegem 

•  Vrijdag 27 maart 2015 – 19 u. 
Sportavond ex-wielrenners 
Eeuwig rijdt de ronde 
Waar?: Theatercentrum, Otegemstraat 18 
Wanneer?:  19 u.

   Info/inschrijving: sport@zwevegem.be 
 ! vooraf inschrijven is noodzakelijk. Aantal  
  plaatsen is beperkt, max. 300. 
   Toegang: 10 euro 
   Organisatie: vzw Zwevegem dorp van de Ronde en   
 Davidsfonds Sint-Denijs, Moen
Op 27 maart ontvangt de vzw Dorp van de Ronde gekende 
ex-wielrenners Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Eric Leman, 
Stijn Devolder en Roger Decock.
Spreker Geert Vandenbon betrekt de wielergoden in zijn 
verhaal Eeuwig rijdt de Ronde. Inleiding door burgemeester 
Marc Doutrluingne.

•  Donderdag 2 april (12 u.) t.e.m. vrijdag 3 april (20 u.) 
De ronde van SNGZ – Fietsen op rollen 
Waar?: OC Kappaert, Stedestraat 39, Zwevegem 
Info: www.sngz.be – info@sngz.be 

•  Vrijdag 3 april – 20 u. tot zaterdag 4 april – 20 u. 
Siga-Run: 24 uren loop  
Lopen of wandelen voor het goede doel op gesloten 
omloop Cortès domein – Pannenbakkerstraat en centrum 
Knokke.  
Inschrijvingen via website www.sigarun.be vanaf 
halverwege februari. 
Inschrijvingsgeld: 5 euro per persoon. De opbrengsten 
gaan integraal naar het goede doel AZ Groeninge – 
Oncologie – fonds Dr. Jean-Marie Bergen. Het fonds helpt 
mensen met kanker die de middelen niet hebben om 
medicatie, chemokuur, pruiken aan te schaffen. 
Organisatie: Céline Bergen

•  Vrijdag 3 april: 17.30 u. – 19.30 u. 
Integral Koerse 
Waar?: Omloop Kappaert 
Info/inschrijving: Stella Marisinstituut Kortrijk, 056 22 43 
12 – integralkoerse@gmail.com 
Een koerse voor personen met of zonder beperking, i.s.m. 
Leielandscholen. 
De wielerhappening gebeurt op gesloten omloop op de 
Kappaert.

•  Vrijdag 3 april – zaterdag 4 april – zondag 5 april 
Fototentoonstelling 
Wanneer?: 3 april, van 17 u. tot 22 u. 
 4 april, van 10 u. tot 18 u. 
 5 april, van 09 u. tot 17 u. 
Waar?: Foyer theatercentrum 
De fototentoonstelling gaat over de Zwevegemse 
wielergeschiedenis en is een eerbetoon aan de wielrenners, 
m.m.v. Amantine, Heemkundige Kring Zwevegem 

•  Vrijdag 3 april - 20 u. 
Jeugdfuif Rock en Ronde 
Waar?: Gemeentepark - in en rond de tent 
Vrij podium met Zwevegemse bands

•  Zaterdag 4 april 
Festival  aan JC De Brug met verrassende line up 
Organisatie: Kaffee Tende

•  Zondag 5 april 
Feest voor iedereen in hartje Zwevegem 

- JC De Brug 
 

* Doorlopend eet- en drankstandjes in Otegemstraat 
* Volksfeest en ambiance vanaf 19 u. in en rond tent 
Gemeentepark met optredens van Vlaamse artiesten: Rudi 
Winters, CHRISTOFF en Kris Wills (imitator André Hazes)

Alle activiteiten op www.zwevegemdorpvanderonde2015.be/agenda
Parcours, zie p. 40

Een greep uit de activiteiten

Kunstwerk Marcel Kint, de Zwarte Arend van Joël 
De Rore te koop

(litho) aan Dorp van de Ronde. De litho stelt Marcel Kint 
de zwarte arend voor en is afgedrukt op luxepapier. De 
litho’s zijn origineel getekend en te koop in kader aan 
220 euro per stuk. Geniet van dit uniek aanbod! 
Bestellen en betalen bij de sportdienst: 056 76 58 00
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B bus
De bib en de gemeente blijven naar je toe komen

Heb je een vraag over de dienstverlening van de gemeente, OCMW of bib, kom dan naar de b bus! 

Je kan steeds een beroep doen op onze rijdende bibliotheek.  Tevens kan je er terecht voor een aantal gemeentediensten 

denkt aan de lenteschoonmaak, kan op de b bus huisvuilzakken kopen.  

Steeds welkom ! Zie rittenschema blz. 2

Opgepast!

Er is geen b bus op woensdag 1 
april 2015.  De bus staat dan op de 
gemeentelijke buitenspeeldag.   

  B bus 

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

Gemeente- en 
OCMW-diensten 
gesloten
De gemeente- en OCMW diensten zijn gesloten op 
paasmaandag, 6 april 2015.
De loketdiensten burger en welzijn en woon en leefomgeving 
zijn ook gesloten op zaterdag 4 april 2015. 

Brandweer Fluvia
Hoe bereiken we de 
hulpverleningszone Fluvia.

Vanaf 1 januari 2015 behoort 
brandweer Zwevegem tot de 
hulpverleningszone Fluvia.
U kunt de hulpverleningszone 
bereiken als volgt:

• Dringende interventies: 112
•  Niet dringende interventies (wespenverdelging, 

wateroverlast, stormschade): 056 22 44 44
•
•  Brandpreventie: 056 23 99 40 of  

OCMW Zwevegem en woonzorgcentrum Sint-Amand vragen

Jobstudenten zomer 2015
Er zijn diverse vakantiejobs vrij in het OCMW en in het woonzorgcentrum Sint-Amand:
• Verpleging en verzorging
• Logistiek
• Schoonmaak
• Keuken
• Maaltijden aan huis
• Poetsdienst aan huis

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 15 maart 2015.

  Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op: www.zwevegem.be/vacatures



Burgerlijke stand
GEBOORTEN

21/11 Viaene Milan, z.v. Mathias en Joseph Melissa (Z)
22/11  Busschaert Marie, d.v. Pieter en Vandendriessche Eline (S)
24/11 Vandeleene Sam, z.v. Arne en Detavernier Liesbet (Z)
27/11 Vanmarcke Daan, z.v. Dries en Verschuere Elien (M)
28/11  Callens Anna, d.v. Michael en Vandendriessche Bieke (Z)
28/11 Bulcaen Lily, d.v. Bart en Vandemeulebroucke Elke (Z)
29/11 Ascrawat Remi, z.v. Hans en Van Tieghem Inge (Z)
03/12 Six Casey, z.v. Dieter en Vercampt Hannelore (Z)
09/12 Mohammad Jood, d.v. Khaled en Maamri Ikram (Z)
10/12  Vanoverberghe Margo, d.v. Frederik en Derveaux 

Pascaline (Z)
13/12 Merkac Emiel, z.v. Steven en Wiechecka Dorota (Z)
13/12 Dejaegher Ilana, d.v. Tim en Lefranc Naomi (H)
19/12 De Proft Kobe, z.v. Joris en Blondeel Vicky (Z)
19/12 Bonassi Tia, d.v. Yves en Vandemaele Greet (Z)
26/12  Vanden Berghe Bruce, z.v. Wouter en Derveaux Ophèlie (M)
27/12 Geldhof Léon, z.v. Koen en Decock Petra (O)
02/01 Roelant Poppy, d.v. Frederik en Staelens Anne (M)

05/01 Speleers Elias, z.v. Yensi en Depraetere Elisa (Z)
05/01  Debusschere Arthur, z.v. Maxime en Mullie Anne-Sophie (Z)

05/01 Vandemeulebroeke Loïc, z.v. Davy en Claeys Lien (Z)
07/01 Quartier Rémy, z.v. Toon en Titeca Jill (Z)
07/01  Vanbecelaere Jayden, z.v. Glenn en Vervaeke Tamara (M)
07/01 Colasse Liam, z.v. Roy en Vandenberghe Joke (Z)
09/01 Derycke Camille, d.v. Jochen en Lefevre Geneviève (O)
10/01 Vercruysse Lize, d.v. Sam en Vantomme Louise (Z)

OVERLIJDENS

01/11 Vanhoenacker Gilbert (56j.), (H)
02/12 Deweirdt Maurits (74j.), echtg. Segaert Ivette (Z)
03/12 Thijs Roger (87j.), wed. Turpyn Maria (O)
06/12 Bossuyt Esther (88j.), echtg. Dierick Arvil (Z)
08/12 Rossaert Juliette (88j.), ongehuwd (Z)
08/12 Tack Noel (67j.), ongehuwd (M)

09/12 De Praetere Laurent (82j.), echtg. Noppe Jeanina (H)
09/12  Samyn Georges (76j.), echtg. Vanoverberghe Guyonne (M)
10/12 Vandeputte Nicole (64j.), echtg. Vanhonacker Ivan (Z)
13/12 Clapuyt Bernadette (80j.), wed. Soens Abel (Z)
14/12 Reynaert Maurice (92j.), wed. Coussement Irène (Z)
16/12 Combes Hendrik (74j.), echtg. Parmentier Agnès (M)
19/12 Waelkens Marcel (63j.), (H)
23/12 D’hulst Beatrice (89j.), wed. D’haene Mauritius (Z)
24/12 Fryns Jaak (75j.), echtg. De Veirman Juliette (Z)
26/12  Van Schaemelhout Rita (70j.), wed. Declercq Jacques (H)
27/12 Dewitte Lilianne (74j.), echtg. Caby Zeno (Z)
28/12 Van Herzeele Carlos (60j.), echtg. Dewaele Carine (O)
28/12  Vandenheede Yvonne (96j.), wed. Verhamme Gerard (Z)
30/12  Vanoverbeke Roger (88j.), echtg. Vandenberghe 

Margaretha (Z)
01/01 Van Hessche Agnes (84j.), wed. Beert Marcel (Z)

05/01 Breda Simona (88j.), echtg. D’Haene Gabriel (O)
09/01 Vandenhemel Emile (87j.), echtg. Catteloin Maria (S)
13/01  Deconinck Gabriel (84j.), echtg. Vandenborre Noella (H)
14/01 Debue Andrea (85j.), echtg. Dewaele Gilbert (Z)
14/01 Hanssens Agnes (89j.), wed. Balcaen Jacob (H)
15/01 Deruyck Raphael (93j.), wed. Symaeys Noella (M)
15/01 De Witte Raoul (79j.), ongehuwd (H)
16/01 Douterloigne Agnes (94j.), wed; Himpe Remi (H)
18/01 Pieters Jozef (69j.), echtg. Deprez Christine (Z)
21/01 Callens Luciana (83j.), echtg. Vercaemst Germain (Z)
21/01 Defoor Astrid (84j.), wed. Vaneeckhout Maurice (O)
21/01 Verschuere Maria (83j.), wed. Sablain Livin (Z)

HUWELIJKEN

Decrock Sander (26j.), (Z) en Lefevre Kim (29j.), (Z)
Willaert Björn (34j.), (Z) en Devos Sharon (31j.), (Z)
Ghekiere Jochen (33j.), (Z) en Remmerie Maaike (30j.), (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs, (Z) 
Zwevegem
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Infovergadering Leanderhof, 
voormalige Bekaertsite

donderdag 4 december 2014

Prijsuitreiking groen –en 
bebloemingsactie
Winnaars: Clairhout Colette; 
Moreel Roger; Kinds Dominique; 
Ameye Ghislain; Vandenhende 
Geert; 
Venhesse Lieven; Vanbraekele 
Marcel; Vercruysse Gerrit; Verhelst 
Guy; Bayart Guy

Dinsdag 9 december 2014

Nieuwjaarsreceptie gemeente 
Zwevegem
en fakkeloverdracht Heule – 
Zwevegem Dorp van de Ronde

zondag 11 januari 2015

Cyclo-cross Otegem
maandag 12 januari 2015

in de kijker
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Een pletwals, een disneyparade en 
nog één glas wodka!
KA opent: opendeurweek van de Kunstacademie van 27/2 t.e.m. 7/3.

*Kunstacademie, dat is dé remedie voor de kunstenkriebel 
in je lijf. En meer dan dat, de Kunstacademie van Zwevegem 
helpt je je winterblues te verdrijven! KA opent, de 
opendeurweek van de Kunstacademie van vrijdag 27 februari 
tot en met zaterdag 7 maart, belooft een enthousiaste week 
te worden met voor elk wat wils.

Disney à gogo

De afdeling muziek geeft de kickstart met een 
openingsconcert op vrijdag 27/2 om 19 u. in de Theaterzaal. 
Als u wil kennismaken met onze verschillende instrumenten 
en even wil wegdromen op de tonen van Disneyklassiekers, 
dan is dit iets voor u.
Op maandag 2/3 treden onze houtblazers: klarinet, saxofoon 
en fagot op in de Theaterzaal om 18.30 u. En op zaterdag 7 
maart is het de beurt aan het strijkersensemble om hun en 
onze snaren te beroeren, ook in de Theaterzaal, deze keer ’s 
namiddags om 14.30 u.

Mommemonsters in de nacht 

Ook de afdeling woord heeft wat in petto. De leerlingen 
dictie eisen het podium van de Theaterzaal helemaal voor 
zichzelf op dinsdag 3/3 om 18.30 u. Ze zijn vastberaden om 
de nacht in al zijn facetten te ontdekken!
Speciaal voor de leerlingen middelbare 3 komt Ineke Nijssen 
twee woensdagnamiddagen workshop geven. Ze sprak al van 
een “vette grotesk met veel grime”. We zijn even benieuwd 
als u! Met een actrice van haar kaliber wordt het zeker een 
verrijkende ervaring.
Op donderdag 5 maart kunt u het resultaat van de workshop 
zien in de Theaterzaal om 19 u. Ook de middelbare 1 en 2 
zullen er hun mannetje staan. En de hogere graad toneel 

harte uitgenodigd.

KunstacademieKAba

De ateliers beeldende kunst gooien een week lang de deuren 
open. Van zaterdag 28 februari tot vrijdag 6 maart kunt u 
de klassen in volle actie bezoeken. Die week snijden alle 
leerlingen een uniek ontwerp uit in linoleum. Op zaterdag 
7 maart drukken we dit snijwerk af op katoenen tassen. 
Zo zal iedere leerling zijn eigen persoonlijk gepimpte 
KunstacademieKAba hebben om mee naar de les te komen! 

Wees welkom om onze troepen aan te moedigen op zaterdag 
7 maart tussen 9 u. en 12 u. op de parking van De Brug. De 
bar zorgt dat alles gesmeerd verloopt.

Vrij 27/2: Openingsconcert, 19 u., Theaterzaal
Vrij 27/2 t.e.m. za 7/3: Open ateliers beeld, De Brug
Ma 2/3: Toonmoment houtblazers, 18.30 u., Theaterzaal
Di 3/3: Toonmoment dictie, 18.30 u., Theaterzaal
Do 5/3: Toonmoment voordracht & toneel, 19 u., Theaterzaal
Za 7/3:  Apotheose beeld, 9 u. - 12 u., parking De Brug 

Toonmoment strijkers, 14.30 u., Theaterzaal

  Kunstacademie Zwevegem 
Transfostraat 13 
8550 Zwevegem 
056 71 69 76 
info@kazwevegem.be
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Basis- en secundair onderwijs in Zwevegem

Start inschrijvingsperiode leerlingen 
voor het schooljaar 2015-2016

Sedert een tweetal jaren bepaalt het zogenaamde 
“inschrijvingsdecreet” dat scholen de periode voor nieuwe 
inschrijvingen in hun school vastleggen en bekendmaken.
Die periode kan ten vroegste ingaan op 1 maart van het 
voorgaande schooljaar.

Inschrijvingsperiode.

Alle scholen in onze gemeente hebben deze datum gekozen 
als start van de “vrije inschrijvingsperiode”.

Voor het schooljaar 2015-2016 betekent dit concreet dat 
ouders die hun kind voor het eerst wensen in te schrijven in 
een Zwevegemse school, dit kunnen vanaf 1 maart 2015

Deze periode geldt voor:
• Het basisonderwijs (kleuter + lager)
• De eerste graad van het secundair onderwijs

Voor KLEUTERS die VOOR HET EERST naar school gaan, zijn 
er nog enkele speciale regels. (zie p. 17)

Voorrangsperiode.

Voorafgaand aan de “vrije inschrijvingsperiode” is er in elke 
school afzonderlijk een voorrangsperiode bepaald.
Deze voorrangsperiode is enkel van toepassing voor:
•  Kinderen waarvan een ander kind uit eenzelfde gezin/

leefeenheid reeds in die school is ingeschreven.
•  Kinderen van een personeelslid van die school.

Elke afzonderlijk school deelt deze voorrangsperiode intern 
mee aan de mogelijke kandidaten.

Documenten die nodig zijn bij de inschrijving

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.

•  Als het kind geen SIS-kaart heeft, volstaat ook één van 
volgende documenten:

• Een uittreksel uit de geboorteakte.
• Het trouwboekje van de ouders.
• De identiteitskaart van het kind.
• Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
• De reispas voor vreemdelingen.

Praktisch

Indien u een leerling wenst in te schrijven voor het nieuwe 
schooljaar (2015-2016) neemt u best contact op met de 
school van uw keuze.

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

Onder de rubriek “Leren” vindt u bij “Scholen” alle scholen 
vermeld.
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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.

Een kleuter die ondertussen al 3 jaar geworden is, kan 
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.

Kan dit schooljaar ook nog ?

Misschien is je kind al ingeschreven in een school. Zodra 
het dan 2.5 jaar wordt kan het ook echt naar school op de 

nog komende instapdata:
• Maandag 23 februari 2015 (na de Krokusvakantie)
• Maandag 20 april 2015 (na de Paasvakantie)
• Maandag 18 mei 2015 (na Hemelvaartsweekend)

Nog niet ingeschreven ? Dan kan dit nu ook nog. Echt naar 
de klas kan uiteraard pas op een instapdatum.

Infomomenten

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

INFOMOMENTEN KLEUTER

Gemeentelijk onderwijs
school vestigingen Infomoment 
GS Zwevegem Knokke 

Maria Bernardastraat 27
maandag 23/03/2015

Kouter 
H. Consciencestraat 28A

dinsdag 24/03/2015

Te Winckele 
Schepen J. Vercruyssestraat 39A

maandag 23/03/2015

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

Deerlijkstraat 36
Vrijdag 6 maart 2015

VBS Kappaert
VBS Kreupel

Sint-Jozefsstraat 11
Bellegemstraat  52 

Donderdag 26 maart 2015
Vrijdag 27 maart 2015

VBS Otegem Zwevegemstraat 5 Vrijdag 27 maart 2015
VBS Moen Moenplaats 10 Vrijdag 27 maart 2015
Vrij onderwijs
school vestigingen opendeur
GO De Windroos H. Consciencestraat 1B Zondag 31 mei 2015
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Cursus  
voor senioren
je nog enkele nuttige gebruikstips krijgen? Hoe begeef je je 
veilig in het verkeer?

bestaan verschillende types. Krijg je graag wat advies?

OKRA-Sport en de Ouderenadviesraad Zwevegem 
organiseren de cursus “VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN” op 
vrijdag 8 mei 2015.
Je kunt kiezen tussen voor – of namiddag.

Er is plaats voor maximaal 30 personen per cursus. Bij 
meer deelnemers voorzien we op een latere datum een 
bijkomende cursus. De cursus wordt gratis aangeboden. 
Iedereen mag deelnemen.

Het theoretisch gedeelte gaat door in de Conferentiezaal 
van Sportpunt 1 (zwembad), de praktijk in de onmiddellijke 

het theoretisch gedeelte zal er de mogelijkheid zijn om je 
 te laten graveren door de politie.

             Voormiddag                                             DAGORDE                                                    Namiddag

8.45 u. Welkom - Sportpunt 1 13.45 u.

9 u. Theoretisch gedeelte door Gust Boterberg 14 u.

10 u. pauze 15 u.

10.15 u.
Thuiszorgwinkel en vaardigheidsparcours op 

15.15 u.

11.15 u. Afronding + evaluatie 16.15 u.

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

Naam + voornaam

Adres

Telefoon

e-mail

Wenst deel te nemen aan de cursus “VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN” op vrijdag 8 mei 2015 en kiest voor: keuze aankruisen 
(X)

VOORMIDDAG NAMIDDAG OM HET EVEN

datum

handtekening

* maximaal 30 deelnemers per beurt.
* Inschrijven : dit formulier bezorgen aan de dienst Burger en Welzijn tegen 10 april 2015 of mail naar welzijn@zwevegem.be 
* wie mag deelnemen wordt tijdig verwittigd.
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Een document nodig van de dienst 
burgerzaken?
Wist je dat je de aanvraag van heel wat formulieren 
van thuis uit kan doen?
Neem eens een kijkje op onze website: www.zwevegem.
be/eloket. De gevraagde documenten worden naar je thuis 
opgestuurd.
Wil je informatie over bepaalde producten? Je hoeft hiervoor 
niet de verplaatsing te maken naar het Gemeentepunt. Kijk 
eens op de gemeentelijke website (www.zwevegem.be/
leven-en-welzijn/burger/aanvragen-en-documenten) 
en je vindt er een schat aan informatie. Ook telefonisch 
(tel. 056 76 55 30) kunnen we heel wat vragen direct 
beantwoorden.

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

Wist je dat een paspoort (reispas) moet 
beantwoorden aan internationaal vastgestelde strikte 
normen?
Het is de taak van de medewerkers burgerzaken om je 
hierop te wijzen, dit in je eigen belang en vooral om je te 
behoeden voor problemen…

Sinds vorig jaar leveren alle gemeenten de nieuwe 
biometrische paspoorten af. Deze bevatten vier soorten 
gegevens:
1. gegevens betreffende je identiteit en nationaliteit
2. vingerafdrukken 
3. je foto 
4. je handtekening 

Hou er rekening mee dat het registreren van deze gegevens, 
en de vingerafdrukken in het bijzonder, wat tijd in beslag kan 
nemen.

Heb je een nieuw paspoort nodig, 
schenk dan ook bijzondere aandacht 
aan je foto.
Deze moet immers conform zijn 
met de normen van de I.C.A.O. 
(International Civil Aviation 
Organization). Deze normen zijn 
strenger geworden dan voorheen. Indien je foto niet conform 
is, dan moet de gemeente ze weigeren. 

software controleert onmiddellijk of deze conform is met de 
I.C.A.O. normen die door Europa worden opgelegd. Indien 
dit niet het geval is, moet u terugkomen met een nieuwe 
foto die wel conform is.
Meer info: www.fotopaspoort.be

Denk dus aan wat volgt wanneer je een foto laat maken:
1. Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen 

glimlach.
2. Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het 

objectief.
3. Het aangezicht volledig vrij maken: je voorhoofd, kin en 

de aanzet van je oren moeten zichtbaar zijn.
4. Je ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing 

op brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote 
montuur, maar ook geen montuur die vlak langs de 
ooglijn loopt.

5. Een pasfoto in kleur die maximaal 6 maanden oud is, en 
op hoogwaardig, glad fotopapier.

 
Ga je op reis? Neem dan zeker een kijkje op www.diplomatie.
belgium.be

  Burger en welzijn 
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 55 30 
burgerzaken@zwevegem.be
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Vrijwilligers bedankt
Week van de vrijwilliger van 28 februari tot 8 maart 2015

Graag zetten wij de vrijwilligers op onze gemeente 
eens extra in de bloemen.
Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken is positief doen
Met als enige doel voor jezelf en de ander een goed 
gevoel! 

Voor de lokale besturen zijn dit:

•  thuiszorg@ocmw.zwevegem.be, tel. 056 76 52 00 
(zorg en welzijn)

• sport@zwevegem.be, tel. 056 76 58 00
• cultuur@zwevegem.be, tel. 056 76 55 70
•  bibliotheek@zwevegem.be, tel. 056 76 59 00,  

tel. 0498 17 77 71 (b bus)
• jeugd@zwevegem.be, tel. 056 76 59 80
• milieu@zwevegem.be, tel. 056 76 55 80
•  atd@zwevegem.be, tel. 056 76 57 00 (groen en 

natuur)
• onderwijs@zwevegem.be, tel. 056 76 55 23

op www.vrijwilligerswerk.be vind je ook wat je moet 
regelen. Soms kun je niet zo maar als vrijwilliger aan 
de slag. Als je werkloos bent, in ziekteverlof, … mag 
je niet zomaar starten. Ook als je vragen hebt over 
verzekeringen, onkostenvergoeding, … kun je daar 
terecht. 

Vrijwilligerswerk, iets voor jou?

Sociale en warme contacten, ontspannende en nieuwe kennis 
aanleren, je nuttig voelen, mensen helpen … het zijn maar 
enkele van de mooie kanten van het vrijwilligerswerk.
Binnen onze gemeente zijn op heel veel vlakken (sport, 
cultuur, natuur en milieu, zorg en welzijn, jeugd, senioren, 
…) vrijwilligers actief, ook binnen de diensten van gemeente 
en OCMW.

Alle vrijwilligerswerk is even belangrijk en noodzakelijk. 
Vrijwilligers verzetten heel wat werk, en vaak ook achter 
de schermen. Zij maken het verschil. Is het nu binnen een 
organisatie of op eigen initiatief, door vrijwilligerswerk draag 
je bij tot een warme gemeente. Wij kunnen onze vrijwilligers 
niet missen, zij zijn onze onmisbare partners. Wij koesteren 
hen!

De keuze in vrijwilligerswerk is groot. Wil je meer weten over 
vrijwilligerswerk, neem dan zeker eens een kijkje op 
www.vrijwilligerswerk.be of www.zwevegem.be. Je kunt ook 
steeds contact opnemen met de organisaties en diensten die 
werken met vrijwilligers.
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KIPPENPROJECT 2015
Het gemeentebestuur van ZWEVEGEM subsidieert

Ook dit jaar ondersteunt het gemeentebestuur van Zwevegem het regionaal 
kippenproject van Imog, op voorstel van de gemeentelijke milieu- en 
natuurraad.
De gemeente geeft een toelage van 1 euro per kip, bij aankoop van minimum 2 
en maximum 10 kippen.

Zwevegem een kip aankopen voor de prijs van € 8,50 stuk. 
Alle kippen zijn 18 tot 20 weken oud en beginnen te leggen 
rond 20 tot 25 weken. De actieprijs* voor aankoop van een 
kip wordt bepaald in overleg met de deelnemende handelaar. 
De gemeente Zwevegem voorziet hierbij 1 €/kip als extra 
tegemoetkoming. 

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

Wil je nu al meer weten, neem dan gerust contact 
met de gemeentelijke milieudienst. Tel. 056 76 55 80

Naam:

Straat:

Gemeente:

Telefoon:

Bestelt:
- aantal bruine kippen:  x 7,50 euro
- aantal zwarte kippen: x 7,50 euro

totaal:  euro

(datum - handtekening)

  Milieudienst 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 55 80 
milieu@zwevegem.be

Deze bon geef je ingevuld af aan Aveve Lateur, Ellestraat 27 te 8550 Zwevegem vanaf 15 maart  tot 31 mei 2015. Hij 
spreekt met u de datum af wanneer je de kippen kan afhalen. (wachtperiode van ± één week). Met deze bon koop je je kip 
voor 7,50 euro i.p.v. 8,50 euro (geen telefonische bestellingen).
Wij hopen dat ook dit project mag slagen en rekenen op uw milieubewuste medewerking!

Laat je verleiden door kakelverse eieren! 

Niets boven een speels kipje die parmantig door je tuin 
loopt. Het is niet alleen amusant om naar te kijken, maar 
kippen zijn bovendien ook uitstekende afvalverwerkers. Een 
composthoop of -bak verteert al je tuin- en keukenafval 
niet altijd zo snel. En onze kipjes zijn nu net verlekkerd op 
dat deel van jouw organisch afval dat niet of nauwelijks te 
composteren is. Bovendien legt onze gezonde gevederde 
tweevoeter om de twee dagen een ei. 

Dit jaar lanceert Imog  haar kippenactie van 15 maart tot 31 
mei 2015. Je kan bij de deelnemende handelaar Aveve Lateur 
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Wist je dat … 
een temperatuur van rond de 8-12 graden. Meestal is dit 
eind februari-begin maart, met een piek eind maart?

Deze trek is instinctief ingegeven en gericht op hun 
voortplanting.

Een bekende trekroute van padden zien we jaarlijks in de 
Orveiestraat te Knokke -Zwevegem.

Hou rekening met de beestjes: rem op tijd en respecteer de 
padden op hun levensnoodzakelijke trektochten. 

Zwevegem opnieuw gehuldigd voor 
zijn openbaar groen
Traditiegetrouw neemt de gemeente Zwevegem jaarlijks 
deel aan de intergemeentelijke groen- en milieucompetitie 
Groene Lente, georganiseerd door de Vereniging Voor 
Openbaar groen. Op 16 december 2014 behaalde Zwevegem 
te Eeklo 2 ereprijzen namelijk met de gerenoveerde 
groene begraafplaats te Sint-Denijs en met haar openbare 
bebloeming. 

2 groenprijzen 

Groene gemeente behaalden we de 2de ereprijs 
voor de renovatiewerken van de groendienst op de 
parkbegraafplaats, uitgevoerd in 2009-2010. 

Een tweede groenprijs werd behaald binnen de categorie 
Gemeente in bloei.
Het succes van Zwevegem zit hem vooral in de plantenmix. 
Reeds meer dan 20 jaar is het groen en de bebloeming in 

alleen met perkplanten gewerkt wordt. De beste resultaten 

worden bekomen door een mix van één- en tweejarigen, 
vaste planten , bollen en knollen. die aangewend worden in 
de loop der seizoenen. Ook aangepaste heesters en bomen 
zorgen voor bloei in de straten en pleinen van Zwevegem. 
 
In 2014 werden om budgettaire redenen een 50 tal 
boemschalen weggenomen. Het beheer is gedragen door 

meters die mede instaan voor het onderhoud van de vele 
bloemschalen in wijken en buurten. 

Daarmee blijft Zwevegem geklasseerd in de best bebloemde 
gemeente in Vlaanderen.

  Publieke ruimte - Dienst Groen, natuur en 
landschap 
Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem 
Tel. 056/ 76 57 00 
atd@zwevegem.be 
www.zwevegem.be
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De buurttuin “Het Tuinspoor” blijft 
actief ook tijdens de winter.
De natuur is in rust, maar de leden van Het Tuinspoor blijven 
actief deze winter. Een greep uit de lopende activiteiten:  
plaatsen van een afgesloten bessenkooi rond het kleinfruit, 
hemelwater van de serre via draineringsbuizen in de serre 
leiden, aanplanten van gezamenlijk te oogsten fruit (15 
bomen zoals appel, peer, pruim, druif, mispel, walnoot), 
aanleg van een kruidenspiraal, en een bloemenperk met 
kasseien omranding.

Ook werden er zopas nog 8 bijkomende tuinperceeltjes 
afgebakend, zodat de nieuwe geïnteresseerden ook hun 
plaatsje kunnen krijgen. Het resterende gedeelte wordt 
verder samen bewerkt, onderhouden en geoogst.

Een oproep aan nieuwe kandidaten: ga eens langs bij 
de Milieudienst of neem contact : 056 76.55.80 – milieu@
zwevegem.be . Je krijgt de nodige informatie en kan indien 
gewenst meteen opgenomen worden bij de deelnemerslijst.

Meer info en foto’s:  
http://www.zwevegem.be/leefomgeving/milieu/buurttuin

   Dienst Milieu  
Blokkestraat 29 bus 1  
8550 Zwevegem  
Tel. 056 76 55 80  
milieu@zwevegem.be

Gratis inzameling en recyclage 
van elektro-apparaten 20-28 maart
Win een reuze ontbijtpicknick

Verzamel met z'n allen oude elektro, maak van 
Zwevegem de beste recycleergemeente van het land 
en win een reuze ontbijtpicknick aangeboden door 
Recupel.
De actie loopt van 20 tot 28 maart 2015. Deze actie 
wordt georganiseerd door Recupel, de gemeente 
Zwevegem, de intercommunale en de elektrowinkels 
uit Zwevegem.

•  Laat uw kapotte of niet gebruikte elektro-apparaten 
en batterijen niet langer bij u thuis onnodig plaats 
innemen in kasten en hoekjes, op zolder, in uw tuinhuis 
of garage.

•  Ze horen niet thuis in de huisvuilzak, want ze bevatten 
gevaarlijke afvalstoffen. Breng ze tussen 21 maart en 29 
maart 2014 naar het containerpark van Zwevegem, De 
kringloopwinkel van Zwevegem of een elektrowinkel in 
Zwevegem die meewerkt aan de inzamelactie. Zo houdt 
u de afvalstoffen uit ons leefmilieu. Recupel zorgt voor de 
verwerking en recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen. 
De natuur zal u dankbaar zijn!

•  Wat bedoelen we met oude elektro? Dat zijn 
afgedankte elektro-apparaten en hun randapparatuur: 
een boormachine, mixer, gsm, spelconsole, stroomkabel, 
computermuis… en ook oude batterijen zijn welkom, bebat 
doet ook mee!

•  Surf naar www.samenrecycleren.be en kijk waar u uw 
oude of niet gebruikte elektro kan deponeren in Zwevegem.

De gemeente die op het einde van de actie de meeste 

kilo’s per inwoner heeft ingezameld, trakteert Recupel op 
een gratis reuze-ontbijtpicknick voor de inwoners. Ook 
gebruikte batterijen zijn welkom, gezien Bebat deze actie 
mee ondersteunt.

Maak kans op een waardebon van De Kringloopwinkel:

De gemeente Zwevegem lanceert voor elke inwoner van 
Zwevegem die gedurende deze campagne periode van 20 
tot 28 maart 2015 een bijkomende wedstrijd :
•  Breng kleine toestellen (waarvan de grootste afmeting 

maximaal 25 cm bedraagt) naar een elektrowinkel in 
Zwevegem,

•  Of breng kleine en grote toestellen naar het containerpark 
in Zwevegem,

•  En breng niet gebruikte toestellen naar De 
Kringloopwinkel in Zwevegem.

Laat je registeren zo maak je kans op een waardebon van 
De Kringloopwinkel.
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Verbranden van hout 
door particulieren, 
hoe voorkom 
je overlast? 

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en houtkachels 
voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen 
neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van 
het gebruik van houtstook in tuinen (terraskachels e.d.), 
tuinhuisjes en schuren.

Het stoken van hout kan voor de omwonenden overlast 
opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidseffecten en 
roetneerslag, samengevat als stookoverlast.

In de meeste situaties waarin hout wordt gestookt door 
particulieren is de stookoverlast beperkt tot een aanvaardbaar 
niveau of niet aanwezig.

En …stoken doe je alleen met echt droog hout! 

Het gebruik van : 

•  behandeld hout (hout mag niet zijn bewerkt met verf, lijm 
IS VERBODEN!

•  afval (plastiek, huishoudelijk afval, keukenafval, papier, 
olie ….) IS VERBODEN

•  andere brandstoffen  (met uitzondering van zogenaamde 
aanmaakblokjes) ZIJN VERBODEN

In het kader van “verbranden in open lucht” werd de 
milieuwetgeving gewijzigd. Het verbranden van welke stoffen 
ook, eveneens snoeihout is VERBODEN. ( zie  Vlarem II Artikel 

Het voorkomen van overlast begint bij ‘goed stoken’ : 
Tips ivm correct en milieuvriendelijk aansteken van de haard, 
houtkachel :

Stook wijzer: stook ondersteboven !
Energie en portemonnee-bewuste mensen stoken steeds meer 
met hout.  Hout is een super-biobrandstof, maar wordt dikwijls 
verkeerd gebruikt.  Resultaat: weinig rendement, onvolledige 

Als je het vuur onderaan aansteekt, warm je de hele 
houtvoorraad op, waardoor je onvolledige verbranding, veel 
rook en weinig warmte krijgt.  
Stook daarom omgekeerd.

•  Steek het hout (best gekliefd) altijd bovenaan aan

•  Leg daarom het dikste hout onderaan

•
karton)

•  Gebruik het karton of een aanmaakblokje om het vuur 
bovenaan aan te steken

•  Laat deze lading branden tot er enkel een hoopje kooltjes 
overblijven

•  Schuif een nieuwe lading hout van opzij tegen het hoopje 
(leg het er niet bovenop !) en laat het over de nieuwe lading 
trekken

•  Zorg altijd voor zoveel mogelijk luchttoevoer onderaan open 
laten staan, zodat je volledige (en propere) verbranding 
krijgt.

Waarheen met afval dat je niet mag verbranden?

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke 
oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve 
inzamelingen is daarom erg belangrijk.
Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt 
gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar 
speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde 
rookgaszuivering en energierecuperatie.

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om 
afval te voorkomen:

•  Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt 
meteen veel minder oud papier.

•  Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en 

minder onderhoud.

•  Veel tuinafval kan je zelf composteren.

•  Snoeihout en ook je kerstboom kun je hakselen. De snippers 
strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid.

•  Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als 
omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor 
kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter 
plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!

Bron: http://www.lne.be/campagnes/stook-slim/stook-slim/buiten-stoken 
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The great 
animator!
Wil jij ook een fantastische zomer 
beleven? 

Word dan GREAT ANIMATOR bij de 
grabbelpas of speelpleinwerking 
van Zwevegem.

Wie ben je?
16 jaar, een speelbeest, teamplayer en gemotiveerd!

Interesse? 
Schrijf je in voor het gratis animatorenweekend op 25 & 
26 april 2015 en bezorg je kandidaat formulier ingevuld 
terug voor 1 mei! Het formulier is terug te vinden via 
onderstaande link: http://www.zwevegem.be/producten/
moni-worden

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

Erfgoeddag 
“schatten op 
zolder”
ZONDAG 26 APRIL 2015
Transfo, Transfostraat, Zwevegem - 
10 u. tot 18 u.

Wat staat er op je zolder… misschien een schilderij, beeld, 
kruik of ander object waarvan je in de verste verte niet weet 
wat het is en of het al dan niet waarde heeft?
Geen nood kom dan op zondag 29 april naar Transfo en wie 
weet word je ineens “rijk”! Professionele experts staan gratis 
ter beschikking om je “erfenis” te taxeren.

Ruilboek
Heb je je eigen boek uit 
en wil je dit verhaal delen 
met anderen? Breng het 
dan naar het Ruilboek en 
neem gratis een ander 
boek mee. Zo deel je de 
mooiste verhalen met 
andere lezers.
In het Ruilboek weet je 

nooit wat je tegenkomt. De ene keer is het een prachtige 
roman, de andere keer een spannende thriller of een mooie 
dichtbundel. Wie weet zelfs een strip of een reisgids. Boeken 
die met veel plezier zijn gelezen, zijn niet meer als nieuw. 
Dat vinden we helemaal niet erg! Zo lang de boeken nog 
netjes zijn, mag je alles in de kast zetten.

Het ruilboek staat nu opgesteld aan het Gemeentepunt in 
Zwevegem. Bedoeling is dat het ook naar de deelgemeenten 
gaat. 25
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Lessenreeksen in het zwembad! 
Ook interesse in het volgen van een lessenreeks in het zwembad? Zowel voor 
jou als je kleinste spruit? Neem snel een kijkje bij het zwembadaanbod van de 
sportdienst van Zwevegem.

Ben jij zo’n gemotiveerde lesgever en wil je ook deel 
uitmaken van het lesgeversteam van sportdienst Zwevegem? 
Stuur dan als de bliksem een mailtje naar sport@zwevegem.
be 

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

Op donderdag 18 juni 2015 om 19 u. gaan de online 
inschrijvingen voor de lessenreeksen met start in 
september van start!
Vanaf vrijdagmorgen 19 juni 2015 om 9 u. is ook telefonisch 
of per mail inschrijven mogelijk.  
Ga via onderstaande link naar de webshop van Zwevegem en 
schrijf in voor jouw gekozen lessenreeks! 

Ons aanbod:  aquajogging, aquaspinning, pre- en postnataal 
zwemmen, crawl en schoolslag voor volwassen, leren 
zwemmen en vervolmaking voor kinderen! 

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

Lesgevers gezocht!
Met de sportdienst van Zwevegem zijn we op zoek 
naar gediplomeerde lesgevers voor de verschillende 
lessenreeksen.
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Organiseert je club sportkampen 
in de zomervakantie?
Wenst je sportvereniging in de zomervakantie eigen 
sportkampen te organiseren in de gemeente Zwevegem? En 
is het sportkamp ook toegankelijk voor niet-leden?

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

Met dit initiatief wensen wij 2 doelstellingen te realiseren, 
nl. enerzijds de drempel naar jouw sportclub verlagen 
en de ouders een totaalbeeld geven van alle vakantie-
sportmogelijkheden op onze gemeente. 
Voor meer info: contacteer vrijblijvend de sportdienst tegen 
eind maart 2015.   

Reuze sea 
monster
In het zwembad!

Paasvakantie = plonsvakantie. En daarvoor kan je terecht in 
het zwembad Sportpunt Zwevegem. 
Tijdens de vakantie vind je op volgende dagen het leuke SEA 
MONSTER in het zwembad.

Dinsdag 07, woensdag 08, donderdag 09 & vrijdag 10 april en 
Dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 
2015.

Dit is telkens van 14.00 u. tot 16.30 u.

Sluitingsdagen 
zwembad 
Uitzonderlijk geen clubzwemtrainingen op 
zaterdagvoormiddag 14 maart.

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

Tijdens het paasweekend zal het zwembad 
Sportpunt Zwevegem op volgende dagen 
gesloten zijn:

• zondag 05 april - pasen
• maandag 06 april - paasmaandag

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

Niet alle clubs hebben recht op subsidies. Toch vragen wij 
met aandrang dat alle clubs de adresgegevens indienen 
samen met een overzicht van hun werking. Deze gegevens 
zijn immers zeer belangrijk voor informatie-overdracht 
naar de bevolking toe. Vrij regelmatig krijgt de sportdienst 
vragen of maakt de sportdienst folders i.v.m. plaatselijke 
sportmogelijkheden en wij baseren ons daarbij op de 
ingediende formulieren.
Is de bestuurssamenstelling van je club gewijzigd of 
bestaat je vereniging niet langer, dan vragen wij het 
(gewezen) bestuur om ons daarvan schriftelijk op de 
hoogte te brengen.

  Vrije Tijd/Sport 
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 58 00 
sport@zwevegem.be
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Buitenspeeldag 2015
Het is geen grapje maar dit jaar vindt 
de buitenspeeldag plaats op 1 april 
2015. Zet alvast deze datum in jullie 
agenda en kom opnieuw samen met 
ons ravotten in Zwevegem.

MEER INFO:

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

Je paasvakantie al gepland?
De sport- en jeugddienst organiseren van dinsdag 7 tot en met vrijdag 17 april 
2015 sportkampen, themakampen, Grabbelpas en kleuterwerking Petoeter.

Sportkampen in Sportpunt Zwevegem!
Het moment om op te springen, je sportplunje aan te 
trekken en je eens goed uit te leven. 
Kleuters vanaf de 2e kleuterklas kunnen bij ons terecht voor 
een thema-sportkamp waarbij het sporten gecombineerd 
wordt met knutselactiviteiten. 
Jongeren van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar krijgen elke dag 

dag als per week inschrijven. 

Vanaf 19 maart 2015 kan je ook al inschrijven voor onze 
zomersportkampen! 

Creatieve themakampen!
Van maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 april rijden de kleuters 
hun eigen Ronde van Vlaanderen.   Via sport-, spel-, kook- 
en knutselactiviteiten leg je een creatief parcours af. Voor 
kinderen van het 1ste t.e.m. 3de leerjaar die gebeten zijn 
door muziek, staat een muzikale ontdekkingsreis op het 
programma.  Maak muziek, zing en beweeg op muziek uit de 
hele wereld. 
Jonge tekentalenten uit het 4de t.e.m. 6de leerjaar kunnen de 
kneepjes van het vak leren van een echte striptekenaar.
De inschrijvingen zijn al volop bezig maar misschien is er 
voor jou nog een plaatsje vrij…

Grabbelpas & Petoeter!
Zin om te spelen, knutselen, sporten, koken… kortom plezier 
te maken? Dan ben je bij de Grabbelpas & Petoeter aan het 
juiste adres! 
Van dinsdag 7 t.e.m.  vrijdag 10 april kom je terecht in een 
wereld vol muziek. 
Van maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 april krijgen onze 
activiteiten een Flower Power jasje.  
Grabbelpas is er voor alle kinderen uit de 3de kleuterklas tot 
en met het 6de leerjaar. 
Petoeter is er voor alle peuters en kinderen uit de 1ste tot en 
met 3de kleuterklas.

De folder met info over de locaties, uren, 
activiteiten, leeftijden, prijzen en kortingen vind je 
binnenkort in de boekentas van je kind  en op de 
website www.zwevegem.be 

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

  Vrije Tijd/Sport 
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 58 00 
sport@zwevegem.be
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Lachmicrobe in de bib
Tijdens de jeugdboekenweek van 14 tot 29 maart 2015 brengen we je met de 
leukste boeken aan het lachen. 

Want lezen is lachen.
Glimlachen en 
grimlachen.
Giechelen en grinniken.
Gieren en brullen.
Schuddebuiken en 
schateren.

Kinderboekenfeest en 
fotowedstrijd

De jeugdboekenweek is het grootste 
kinderboekenfeest van Vlaanderen. 
Tijdens de maand maart wordt het 
lachen geblazen in de bib en bibus, 
want dit jaar is het thema van de 
Jeugdboekenweek ‘humor’. 
Kies je favoriet lachboek en doe 
mee aan de fotowedstrijd!
Maaike Cafmeyer, trotse meter van 
deze Jeugdboekenweek, daagt je uit 
om mee te doen met de waanzinnige 
fotowedstrijd. 
Maak een grappige foto met 
jouw grappigste boek en win een 
voorleesmoment van Maaike in de 
bibliotheek!
Plaats tussen 22 februari en 22 
maart jouw grappigste foto op 
www.jeugdboekenweek.be.

Lachmicrobe ontdekt in de bib van 
Zwevegem!

In een hilarisch boek in de bibliotheek 
is een aanstekelijke lachmicrobe 
opgedoken. Gelukkig niet gevaarlijk, 
integendeel. Je moet die lachmicrobe 
zo snel mogelijk verspreiden onder 
de bevolking, want lachen is gezond. 
We roepen dan ook de hulp in van de 
leerlingen van het 3e en 5e leerjaar. 
Door de knotsgekke uitdagingen van de bibmedewerkers aan 
te gaan kunnen ze de lachmicrobe razendsnel verspreiden. 
Hopelijk slagen ze in hun opdracht!

Zin om te lachen, te gieren en te brullen, lees dan 
zeker volgende boeken:

•  Siebe Schaap wil ook een mensje / Kirsten Boie 
(prentenboek)

•  Jasper is onzichtbaar / Vincent Cuvellier (prentenboek)
•  Honden doen niet aan ballet / Anna Kemp (prentenboek)
•  Een echt zwijn is stoer / Sylvia Vanden Heede (eerste 

lezers)
•  Hier waakt oma / Stefan Boonen (7-8 jaar)
•  Mijn opa en ik en het varken oma / Marjolijn Hof (7-9 jaar)
•  Ouders, zo voed je ze op / Pete Johnson (10-12 jaar)
•  Otto jan zegt nee tegen lezen / Tommy Greenwald (12-14 

jaar)
•  Kapitein Winokio zingt 10 broodnodige liedjes (liedjes)

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

Want een dag niet gelachen (of gelezen!), is een 
dag niet geleefd.

Plaats tussen 22 februari en 22 maart jouw 
grappigste boekenfoto op www.jeugdboekenweek.
be.

  Bibliotheek 
Bekaertstraat 13 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 59 00 
bibliotheek@zwevegem.be 29
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Leer werken met iPad, Android- of 
Windowstablet – voor senioren
Bent u 60+ en schafte u zich onlangs een tabletcomputer aan? Of u dat nu 
uit eigen interesse deed, of omdat het u werd aangeraden door uw kinderen 
of kleinkinderen, er vlot mee kunnen werken is vaak niet zo makkelijk als het 
lijkt. Daar willen we met de bib nu iets aan doen. Tijdens de digitale week in 
april gaan we van start met 3 tabletcursussen: wie wil leren werken met zijn 
iPad, Windows- of Androidtablet, kan bij ons terecht voor een lessenreeks van 
telkens 4 namiddagen. 

Inhoud van de cursus

Er is geen voorkennis vereist. Elke lessenreeks begint met 
de werking van het aanraakscherm, het beginscherm en de 
instellingen. De basisfuncties van de tablet zijn internet en 
e-mail en hier wordt dan ook uitgebreid op ingegaan. 

Een belangrijk onderdeel van de cursus vormen ook de 
apps. Apps zijn programma’s die speciaal zijn ontworpen 
voor tablets. Je kunt ze zelf downloaden en installeren. Vele 
daarvan zijn gratis maar soms moet je er ook voor betalen 
en dat is steeds met een creditcard. Verder komt ook het 
lezen van boeken en tijdschriften op de tablet aan bod. De 
lessen worden gegeven door lesgevers van Seniornet, die 
vertrouwd zijn met lesgeven aan senioren.

Praktische informatie

•  Lessenreeks Tablet Windows8: maandagen 20/04, 27/04, 
04/05 en 11/05 van 14 tot 17 u.

•  Lessenreeks Tablet Android: donderdagen 23/04, 30/04, 
07/05 en 21/05 van 14 tot 17 u.

•  Lessenreeks iPad: vrijdagen 24/04, 08/05, 22/05 en 29/05 
van 14 tot 17 u.

De lessen vinden plaats in zaal De Wieke, Bekaertstraat 13, 
8550 Zwevegem. Je brengt je eigen tablet mee. Als het 
een weinig voorkomend merk is, vraagt de lesgever om ook 
de handleiding mee te brengen (van toepassing bij Android 
tablets). 
Per lessenreeks van 4 namiddagen betaal je 12 euro, syllabus 

Inschrijven kan vanaf 02/03/2015 in de bibliotheek of 
b bus aan de balie, of op het nummer 056 76 59 00, of 
via e-mail naar bibliotheek@zwevegem.be. Vermeld naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres (indien van toepassing), 
geboortejaar en voor welke cursus je wilt inschrijven. 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 per lessenreeks.

Er is geen voorkennis vereist. Elke lessenreeks 
begint met de werking van het aanraakscherm, het 
beginscherm en de instellingen. De basisfuncties 
van de tablet zijn internet en e-mail en hier wordt 
dan ook uitgebreid op ingegaan. 

   Bibliotheek 
Bekaertstraat 13 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 59 00 
bibliotheek@zwevegem.be
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Welkom in de nieuwe bib!
Ben je al in de nieuwe bib geweest? Heb je zelf al iets uitgeleend, de 
betaalautomaat al uitgetest, iets gedronken in het nieuwe leescafé? En werd je 
geholpen toen je niet meteen vond wat je zocht?

Wat is er allemaal veranderd?
Zo goed als alles is van plaats veranderd in de nieuwe bib. De 
grote balie is weg en is vervangen door zelfuitleentoestellen 
en een onthaalbalie. Waar de leeszaal was, vind je nu de 
informatieve boeken. Waar de informatieve boeken stonden, 
hebben de romans een plek gevonden. En waar de romans 
waren, vind je nu het leescafé met uitzicht op het leesterras. 

Een antwoord op je vraag
We hopen dat je makkelijk je weg vindt in de nieuwe indeling. 
En dat je de nieuwe inrichting een beetje mooi vindt. Maar 
dat was niet het eigenlijke doel van al dat harde werk van de 
afgelopen weken. Het doel was de installatie van zelfuitleen, 
zodat wij meer tijd kunnen vrijmaken om je te helpen met je 
vragen. Alle soorten vragen die je maar kunt hebben, degene 
die je in een bib verwacht zoals: ik zoek een goed boek of ik 
zoek informatie voor een schoolopdracht. Ik wil mijn rijbewijs 
halen. Ik organiseer een etentje en zoek een goed vegetarisch 
recept. Maar ook een vraag waarvoor je vroeger misschien 
niet meteen aan de bib dacht. Wat zijn mijn rechten als ik 
ga scheiden? Waarmee moet ik rekening houden als ik op 
pensioen ga en in het zonnige zuiden wil gaan wonen? Zelfs als 
we je vraag niet (meteen) zelf kunnen beantwoorden, gaan we 
wel met je op zoek naar een dienst of organisatie die dat wel 
kan. Welke vraag je ook hebt, aarzel niet om ze te stellen! Ons 
best zullen we zeker doen…

Zelfuitleen
De grootste vraag die je op dit moment misschien hebt, is 
een praktische: hoe zit dat met de zelfuitleen? Is dat niet te 
moeilijk? Het beste advies dat we je dan kunnen geven, is: 
kom het eens uitproberen. Stap voor stap wordt op het scherm 
uitgelegd wat je moet doen. Bovendien staan we steeds klaar 
om een woordje uitleg te geven waar nodig. Breng in ieder 
geval steeds je lenerspas of identiteitskaart mee,  zonder kun 
je geen uitleningen doen, en kun je ook niet terecht op de 
betaalautomaat.

Betaalautomaat
Vanaf nu gebeuren alle betalingen via de betaalautomaat. We 
beschikken aan de balie niet meer over cash geld. 
•  breng steeds je lenerspas of identiteitskaart mee
•  de automaat aanvaardt munten en bankbiljetten, en geeft 

wisselgeld
•  je kan ook met bancontact betalen (zelfs kleine bedragen)
•  je kan de betaalautomaat gebruiken om geld te wisselen voor 

gebruik in de drankautomaten

Leescafé en leesterras
Achteraan in de bib vind je het leescafé, met zicht op het 
leesterras en de tuin. Op mooie dagen zul je buiten op het 
terras je krant, tijdschrift of boek kunnen lezen. Zowel in het 
leescafé als op het leesterras kan je een babbeltje slaan met 

thee, of een frisdrank. Daarvoor hebben we 2 automaten 
geplaatst: één voor warme dranken, en één voor frisdranken.
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Wat is gebleven?
Een aantal dingen zijn (bijna) niet veranderd:
•  de jeugdafdeling en de letterdief zijn op dezelfde plaats 

gebleven
•  je kan nog steeds gebruik maken van internetcomputers, 

maar je vindt ze nu wel op een andere plaats. Er zijn 4 pc’s 
ter beschikking. Wil je zeker zijn van een computer op een 
bepaald moment, dan kan je best een reservatie plaatsen.

•  er is ook nog steeds draadloos internet in de bib
•  je vindt natuurlijk ook nog steeds tijdschriften, (luister)

boeken en dvd’s in de bib. Op een andere plaats dan vroeger, 
dat wel. Kom gewoon eens langs, dan zie je ’t wel!

•  en natuurlijk: het bibteam is gebleven en blijft je ontvangen 
met de glimlach en staat nog meer dan vroeger klaar om je 
te helpen. Vraag maar op: wij helpen je graag!

We zijn een bib die vrij toegankelijk is en waar iedereen 
welkom is. Ook dat is niet veranderd. 
Kwam je vroeger niet naar de bib, of is het lang geleden, dan is 
het nu misschien een goede gelegenheid om kennis te komen 
maken met alle mogelijkheden die de nieuwe bib je biedt. We 
geven je graag een woordje uitleg!

Zowel in het leescafé als op het leesterras kun je 
een babbeltje slaan met een andere bezoeker. Of 
van gedachten wisselen met je buurvrouw. Dit bij 

Heb je een vraag? Laat maar horen: we helpen je 
graag!

  Bibliotheek 
Bekaertstraat 13 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 59 00 
bibliotheek@zwevegem.be
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do 26.02.15
 podium

14-18
Verhaaltheater door TG InTeam. Vier 
grote acteurs brengen Zwevegemse 
verhalen uit de Groote Oorlog op basis 
van het boek «In Etappengebied» van 
Giovan en Jan Deloof en Robert Santy.
Uitvoerders: acteurs: Kurt Velghe, 
Griet Soenens, Vincent Vanhoutteghem 
en Bieke Vanlaeken. Technicus: Bryan 
Buddaert.
Waar: 
6, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Rodenbachfonds 
Zwevegem
Info & reservatie: 0485 91 78 68, 
rfz@telenet.be,  
www.facebook.com/RFZwevegem

za 28.02.15
 sport

Battle Arena
Allerlei gevechtsporten onder leiding 
van de BKBMO-federatie. Vuurwerk om 
19 u.
Waar: Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 19 u. tot 23 u.
Prijs: 20 euro, aan de deur 25 euro
Organisatie: Siam Gym
Info & reservatie: www.siam-gym.be

za 28.02.15
evenement

 Manjerock 2015
Met optredens van Nocardia, Free 
Mattress, Loose License, Kolos, Horses 
on Fire en Id!ots.
Waar: Fuifzaal Transfo, Paul 
Ferrardstraat 15, Zwevegem
Wanneer: vanaf 17.30 u.
Prijs: 7 euro
Organisatie: Manjerock
Info & reservatie:  
www.manjerock.be 

za 28.02.15
 muziek

Winterconcert
Met optredens van jeugdharmonie en 
Kon. Harmonie De Verenigde Vrienden 
o.l.v. Tom Vrijens, trommelkorps o.l.v. 

Panteleanu, The Mystery Guests!?
Waar: OC Ter Streye Sint-Denijs
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Kon. Harmonie De 
Verenigde Vrienden Sint-Denijs
Info & reservatie:  
www.de-verenigde-vrienden.be

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 27 maart (periode 28 april tot 23 juni 
2015).

Volgende verschijningsdata: 28 april 2015.

van 01.03.15 tot 30.04.15

 expo  
Tentoonstelling 
«WielerSportCultuur» met 

zie kader p. 31

woe 04.03.15
 evenement

Kappaert Senioren Kaarting
Iedere eerste woensdag van de maand 
telkens vanaf 14 u. (niet in augustus).
Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting 
Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 06.03.15

 voordracht 
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
zie kader p. 34

za 07.03.15
evenement
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Een maandelijks georganiseerde 
ontspanningsavond in een rustige sfeer. 
Je kan er een kaartje komen leggen, 
vogelpikken (darts), golfbiljarten of 
‘sjoelen’.
Waar: 
6, Zwevegem
Wanneer: van 18.30 u. tot 23.30 u.
Organisatie: Nieuw 
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Info & reservatie:  
bobcallens@telenet.be

za 07.03.15
 podium

Menschen... in den Grooten Oorlog
Gaat niet over bommen, niet over 
kogels, niet over kolonels en soldaten, 
niet over winnaars en verliezers, 
slagvelden en treurmarsen… ‘t Gaat 
over mensen, eenvoudige zielen, 
en al die stille tranen en dat wat 
ge niet verstaat als ‘t oorlog is. Een 
programma van Tine Ruysschaert en 
Bart Cafmeyer. Arnold Sercu verzorgt 
de zang en piano.
Waar: Parochiaal Centrum Knokke, 
Maria Bernardastraat 29, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 10 euro VVK en leden, 12 euro 
ADD en niet-leden
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 40 79

za 07.03.15
 cursus

Cropdag
Een volle dag om je foto’s te 
verwerken. Vrije scrap en ondertussen 
kunnen de mensen die een kit 
aankochten uit Nederland dit afwerken. 
Iedereen kan gebruik maken van 
stempels, cricut, dubbeldo, cuttlebug 
en andere toestellen.
Waar: Vrije Centrumschool, 
Th.Toyeplein 5, Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 17 u.
Prijs: 8 euro, 5 euro voor een halve 
dag (3 u.) en 8 euro voor een volle dag 
(7 u.)
Organisatie: Scrappy2
Info & reservatie: katrien.verhellen@
telenet.be, www.bloggen.be/scrappy2
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Tentoonstelling 
“wielersportcultuur”
1 maart tot 30 april 2015

Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem

portretteerde een aantal wielericonen, 
een aantal Vlaamse dichters schreven 

fototentoonstelling kadert in de 
activiteiten van Zwevegem, Dorp van de 
Ronde 2015 en is te bezoeken tijdens de 
openingsuren van het Gemeentepunt: 
van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 
12.30 u., op dinsdag van 16.30 u. tot 19 
u., op woensdag van 13.30 u. tot 16.30 
u. en op zaterdag van 9 u. tot 11 u.
Organisatie: Marnixring De Vlaschaard

Voorleesuurtje 
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

Gekleurd!
Op vrijdag 6 maart 2015
Voorleesuurtje over kleuren. Wat 
is jouw lievelingskleur? Gust houdt 
alleen maar van groen. Haas vindt zijn 
blauwe trui saai. En Elmer? Hij houdt 
van alle kleuren!

Gruffalo en co
Op vrijdag 3 april 2015
Ken jij de gruffalo? Hij is de vriend 
van muis, maar bestaat hij wel echt? 
Geitje wil geen truien meer breien en 
breit een spannend monster. Na deze 
spannende verhaaltjes tekenen we ons 
eigen lievelingsmonster!

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

Zondag 1 maart 2015
 

Beweegcampagne ZWEFIE, 

Waar?: Sportpunt Zwevegem, 
conferentiezaal
Wanneer?: Zondag 1 maart, 10 u.
Info en inschrijvingen:
Challenge:

woe 11.03.15
 cursus

scrabooking
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 allestempels, 
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, www.bloggen.be/scrappy2

vrij 13.03.15
 evenement

So you think you can QUIZ

Op vrijdag 13 maart 2015 houden wij 
onze jaarlijkse quiz. Dit jaar wordt het 
een XL-editie, want we voorzien diverse 
eetkraampjes en een dessertbuffet. 
Ben jij de slimste thuis? Kan je een 
dreamteam vormen dat de leerkrachten 
zal verslaan? Wil je met vrienden of 
familie een leuke avond gevuld met 
interessante weetjes? Schrijf je dan in 
voor onze fantastische quiz met max. 4 
personen via de website www.sngz.be ! 
Dit wordt een leuke, haalbare quiz met 
diverse thema’s zoals wielerklassiekers, 
voetbaltoppers, huis -, tuin- en 
keukenweetjes, oude en nieuwe hits, 

wetenschap en techniek, etc.
De opbrengst van deze quizavond gaat 
naar de organisatie van extrascolaire 
activiteiten en de aankoop van 
materiaal voor de leerlingen.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem
Wanneer: om 19 u.
Prijs: 20 euro per groep (max. 4 
personen) met een drankje inbegrepen
Organisatie: Leielandscholen Campus 
Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem
Info & reservatie: www.sngz.be 

di 17.03.15
 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: 
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

V
hou
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woe 18.03.15
 evenement

Kaarting en teerlingbak
Maandelijks is er een interessante 
voordracht of activiteit gevolgd door 
kaartnamiddag en teerlingbak, daarna 

Leden en niet leden steeds welkom
Waar: 
6, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19

vrij 20.03.15
 muziek

‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In het Zwevegems 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: 
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

vr 20.03.15 tot zo 22.03.15
 expo

MoenArt
Iedere Moenenaar of persoon die een 
speciale band met Moen heeft, bieden 
wij de kans om hun talenten te tonen 
in zaal TAP Moen. Van schilderen 
over tekenen, boetseren, juwelen, 
dichters, schrijvers,... kortom iedereen 
die wat te bieden heeft mag contact 
opnemen met Jan Goemaere (zie info 
en reservatie).
Waar: zaal TAP, Stationsstraat 2, Moen
Wanneer: vrij van 20 u. tot 00 u., za 
van 10 u. tot 22 u., zo van 10 u. tot 
18 u.
Prijs: gratis
Organisatie: MoenArt
Info & reservatie:  
tel. 0473 93 15 18, 056 64 52 23,  
jan.goemaere1@telenet.be

za 21.03.15

 cursus 
Zwevegem Hartveilige gemeente
zie kader p. 35

za 21.03.15

 podium 
Pascale Platel - «Schoolgaande 
jeugd»
zie kader p. 36

za 21.03.15
 podium

Thuis
Kon. Deugd en Vreugd speelt «Thuis» 
van Hugo Claus. De familie Vandaele 
heeft een huis op lijfrente gekocht. In 
de akte staat dat de familie zorg moet 
dragen voor de oude, zieke mevrouw 
Vergote. Zij leeft langer dan gewenst. 
Alles zou een pak makkelijker verlopen 
als de oude vrouw niet meer wakker 
zou worden. Wanneer de zoon met 
zijn vriendin thuiskomt, leeft meneer 
Vandaele weer op. De zaken lopen 
echter niet volgens plan…
Uitvoerders: Kon. Deugd en Vreugd 
Heestert
Waar: OC Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 8 euro
Organisatie: Kon. Deugd en Vreugd 
Heestert
Info & reservatie: 056 77 49 00, 
anna_dewaele@skynet.be,  
www.deugdenvreugdheestert.be 

Vrij 27.03.15
 Sportavond met 

gekende ex-wielrenners. 
Eeuwig rijdt de Ronde
Waar: Theatercentrum, 
Otegemstraat 18
Wanneer: 19 u.
Info/inschrijvingen:  
Sport@zwevegem.be
Vooraf inschrijven: max. 300 
personen. Prijs 10 euro
Organisatie: vzw Zwevegem 
Dorp van de Ronde en Davidsfonds 
Sint-Denijs-Moen (zie p. 11)

za 28.03.15
 podium

Thuis
zie za 21.03.15

zo 29.03.15
 podium

Thuis
zie za 21.03.15
deze voorstelling begint om 18 u.

Zo 29.03.15
 Laagdrempelige mini-triatlon 

individueel of in team van 3 
atleten voor Zwevegemse niet-
triatleten
Clubkampioenschap NLT (www.nlt.be)
Organisator: No Limit Team 
Zwevegem vzw
Waar: Sportpunt Zwevegem
Wanneer: Tussen 12.00 u. en 18.00 u.
Info/inschrijvingen:  
johan.van.wonterghem1@telenet.be of  
0476 86 86 06

Zo 29.03.15
 Fietstocht Sint-Denijs – 

Oudenaarde – Sint-Denijs

Sint-Denijs naar Oudenaarde met 
bezoek aan het wielercentrum Ronde 
van Vlaanderen. Aansluitend eetfestijn.
Organistator: Wielertoeristenclub Blijf 
Actief en wielertoeristenclub ‘Samen 
Sterk Tegen Kanker’
Waar: OC Ter Streye
Wanneer: Start om 8.00 u.
Info/inschrijvingen: Tom 
Vandenborre:  
Tom.vandenborre@telenet.be of 
Tom@samensterktegenkanker.be 

Gratis opleiding voorjaar

zaterdag 21 maart 2015 van 9 u. tot 12 u. 

in het lokaal van het Rode Kruis, 
Ommegangstraat 55, Zwevegem
Inschrijven via welzijn@zwevegem.be of 
telefonisch via 056 76 55 75

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

NOTEER alvast  

in jullie AGENDA!
uitenspeeldag  

op woensdag 1 april 2015  

van 13 u. tot 17 u.

Hou je maar vast want  

voor deze speciale editie  

komt Jommeke bij  

ons op bezoek!
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woe 01.04.15
 evenement

Kappaert Senioren Kaarting
Iedere eerste woensdag van de maand 
telkens vanaf 14 u. (niet in augustus).
Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting 
Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

do 02.04.15
 Vertelavond over Marcel 

Kint
MARCEL KINT, wielerheld en 
wereldkampioen, Zwevegemse 

ste eeuw. Maar wie 
was deze man, geboren aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog 
en in volle carrière gehinderd door de 
Tweede? Doorspekt met anekdotes van 
kleinzoon Marniek Kint en ondersteund 
door de ‘lichtbeelden’ van weleer 
brengt auteur Patrick Cornillie tijdens 
een causerie het verhaal van Marcel 
Kint, als Zwevegemnaar en als coureur.
Waar: Cultuurcafé De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, 8554 Sint-Denijs
Wanneer: 20:30 u.
Info: anmahieu@msn.com of  
0497 11 47 66 of 0497 48 40 88do 
02.04.15 t.e.m. vrij 03.04.1

 De Ronde van SNGZ – Fietsen 
op rollen
Organisatie: Campus Sint-Niklaas 
Gemeente Zwevegem
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39 
te Zwevegem
Wanneer: Do: 12:00 u. Vrij: 20:00 u.
Info: www.sngz.be, info@sngz.be

vrij 03.04.15
Integral Koerse – 
wielerhappening op gesloten 
omloop op de Kappaert voor 
personen met of zonder 
beperking in samenwerking met 
Leielandscholen.
Wanneer: 17:30 u. – 19.30 u.
Info/inschrijvingen: Stella 
Marisinstituut Kortrijk (056 22 43 12) of 
integralkoerse@gmail.com

vrij 03.04.15
Pépé is wereldkampioen
Theatercompagnie Racing 
Letterbeek krijgt van Marniek 
Kint, kleinzoon van, de kans om 
rond the snuffelen in het voormalige 
woonhuis en het atelier van pépé 

Het resultaat van deze zoektocht wordt 
‘Pépé is wereldkampioen’, een vertelling 
speciaal gemaakt voor Zwevegem Dorp 
van de Ronde.
Organistatie: Theatercompagnie 
Racing Letterbeek

Waar: Cultuurcafé De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, 8554 Sint-Denijs
Wanneer: 20.30 u.
Info/inschrijvingen: 
anmahieu@msn.com of 0497 11 47 66 
of 0497 48 40 88
Vooraf inschrijven: max. 40 
personen.

vrij 03.04.15
Siga-RUN
24 uren loop. “Bergen verzetten, 
omdat ’t leven te kort ès”: Lopen 
en wandelen voor het goede doel 
op gesloten omloop op Cortès 
domein en centrum Knokke.
Waar: Centrum Knokke
Wanneer: vrij 03.04.15 t.e.m. za 
04.04.15
Inschrijvingen: vrij van 17.30 u. – 20 u.
Inschrijven via www.sigarun.be
Inschrijvingsgelden gaan integraal 
naar het goede doel AZ Groeninge 
– Oncologie – fonds Dr. Jean-Marie 
Bergen.

vrij 03.04.15

 voordracht  
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
zie kader p. 34

za 04.04.15
10 u. – 18 u.: 
Fototentoonstelling, Foyer 
Otegemstraat, Zwevegem , 
m.m.v. Amantine, Heemkundige Kring 
Zwevegem
20.30 u.: Oud Gemeentehuis 
Zwevegem, Otegemstraat
Pépé is wereldkampioen
zie vr. 03.04.15

di 07.04.15

 voordracht 
Mediawijsheid: Kies je juiste PC, 
laptop of tablet
Op dinsdag 7 april kunnen senioren 
ouder dan 70 jaar kennis komen 
maken met de vele mogelijkheden die 
de digitale wereld op vandaag biedt. 
Seniorennet Vlaanderen komt deze 
mogelijkheden toelichten. Je moet echt 
vooraf niet de minste kennis hebben 
over computer, internet, mailen, 
surfen,… Max. 30 deelnemers.

PASCALE PLATEL
“Schoolgaande jeugd”

ZATERDAG 21 MAART
2015 - 20 u.
Theatercentrum, Otegemstraat 
18A, Zwevegem

Als ik denk aan mijn “schoolgaande 
jeugd” volgt er een lawine aan 
verhalen, van pijnlijk tot grappig, 
heel vaak allebei tegelijk. En 
muziek, veel muziek. Wat was de 
soundtrack van uw schoolgaande 
jeugd? Samen nemen we een 
frisse duik in die ‘tumultueuze 
tijden’.
Pascale Platel blikt terug en 
vat in woorden wat toen nog 
onbevattelijk was, met een 
stevige scheut humor en een 
goedgeslepen pen.
Een in muziek gepokte en 
gemazelde live band met 
doorwinterde muzikanten. 
Schooldagen zullen weer even 
herleven, in een bevrijdende 
avond. Haarvlechten en schooluniformen toegestaan. Haaa, daar klinkt de bel!

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

Kaarten: pashouders 13 euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro.
Reservatie: culturele dienst, 056 76 55 70, cultuur@zwevegem.be 

© Koen Bauters
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Waar: zaal De Wieke openbare bib, 
Bekaertstraat 13, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Seniorenraad Zwevegem, 
dienst welzijn, Seniorennet Vlaanderen
Info & reservatie: max. 30 
deelnemers, tel. 056 76 55 75,  
welzijn@zwevegem.be

woe 08.04.15
 cursus

Moeder en kind scrapbooking
Moeder en dochter/zoon komen 
samen een avond gezellig creatief 
foto’s verwerken. Al het materiaal is 
inbegrepen.
Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem
Wanneer: van 7 u. tot 22 u.
Prijs: 15 euro
Organisatie: Scrappy2
Info & reservatie: katrien.verhellen@
telenet.be, www.bloggen.be/scrappy2

vrij 10.04.15
 muziek

In Heaven met AMATORSKI
In Heaven is een concertreeks die 
georganiseerd wordt door De Kreun. 
In Heaven staat garant voor bijzondere 
optredens in een heel speciale sfeer. 
Voor hun jongste album “From Clay To 
Figures” deed Amatorski inspiratie op 
in steden als Hamburg en New York. 
Het resultaat is opnieuw een uitermate 
mooi hoofdstuk in hun evolutie. Zowat 
alle media haalden het wierookvat 
boven. Niet te missen!
Waar: Sint-Dionysiuskerk, Sint-
Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: 20 u.
Prijs: 19 euro, 16 euro VVK, 13 euro 
met Kreuncard of CJP-pas
Organisatie: De Kreun & In Heaven
Info & reservatie: www.dekreun.be 

za 11.04.15
 evenement

Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Een maandelijks georganiseerde 
ontspanningsavond in een rustige sfeer. 
Je kan er een kaartje komen leggen, 
vogelpikken (darts), golfbiljarten of 
‘sjoelen’.
Waar: 
6, Zwevegem
Wanneer: van 18.30 u. tot 23.30 u.
Organisatie: Nieuw 
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Info & reservatie:  
bobcallens@telenet.be

ma 13.04.15
Kleuterronde: themakamp in het 
kader van het Dorp van de Ronde 
voor kinderen van 3 t.e.m. 6 jaar.
Organisator: IVA Z@P en Dienst 
sport, Gemeente Zwevegem
Waar:
Zwevegem
Wanneer: ma 13.04.15 t.e.m. vrij 
17.04.15, elke dag van 9.30 u. tot 
16.30 u. 
Info: jeugd@zwevegem.be,  
sport@zwevegem.be of 056 76 59 80 
of 056 76 58 00

woe 15.04.15

 evenement
Kaarting en teerlingbak
Maandelijks is er een interessante 
voordracht of activiteit gevolgd door 
kaartnamiddag en teerlingbak, daarna 

Leden en niet leden steeds welkom
Waar: 
6, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19

vrij 17.04.15
 muziek

‘t Heksebroed organiseert Folk 
muziek samenspel sessies
In het Zwevegems ontmoetingscentrum 
Sint-Paulus kun je maandelijks 
deelnemen aan een samenspel sessie. 
Is of was muziek uw passie en heb 

PASSIECONCERT
La Chapelle Sauvage o.l.v. Karel De Wilde

ZATERDAG 28 MAART 2015 - 20 u.
Sint-Dionysiuskerk Sint-Denijs

Solisten
Jolien Degendt, sopraan
Stephen George Yeseta, contratenor 

Programma
A. Vivaldi, La Follia opus 1 nr 12F.
Couperin, Leçon de ténèbres nr 1
A. Vivaldi, Fluitconcerto “La Notte”
G.FR. Haendel, Gloria in Excelsis Deo

partita
A. Scarlatti, Stabat Mater
Organisatie: Azymuth Zwevegemse Concertvereniging i.s.m. Davidsfonds Sint-
Denijs
Kaarten: VVK 12 euro, ADD 14 euro, -18 jaar gratis
Reservatie: Herwig Bouckaert, tel. 056 21 65 68, Herwig.bouckaert@telenet.
be of door overschrijving vóór 24 maart op rekeningnummer BE17 9790 8461 
4721 met vermelding “Passieconcert” en aantal kaarten.

je een basiskennis van een eigen 
muziekinstrument  dan ben je van 
harte uitgenodigd om samen met ons 
muziek te spelen.
Waar: 
6, Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

vrij 17.04.15
 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. 

en zijn druk bekeken TV-programma’s 
maken van hem een absolute ster 

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, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro, 8 euro voor leden 
Opendoek, 65-plussers en studenten
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: 0471 17 77 15, 
reservering@zwevegemsteater.be
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za 18.04.15
 podium

Supernova
zie vr. 17.04.15

za 18.04.15
 muziek

The Story of Music
Het jaarlijks Lenteconcert van de 
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert 
staat dit jaar in het teken van woord 
en muziek. Prachtige werken, vooral 
Belgische composities, worden aan 
elkaar gepraat en doorspekt met 
mooie verhaallijnen. Gastoptreden van 
Drumband en Majorettekorps.
Waar: OC Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert

PipaDipa viert de lente!
Ontspannende kleuteractiviteit om van te genieten.

Kleuteryoga & zeepjes maken
Kom lekker relaxen en ontspannen tijdens deze sessie kleuteryoga.  We 
maken ook zelf zeepjes, mmmmmmm wat ruikt dat lekker!

Woensdag 18 maart 2015 van 14 u. tot 16.30 u.
@ Jeugdcentrum De Brug, Otegemstraat 236, Zwevegem
Kostprijs = 6,50 euro
Voor kinderen geboren tussen 2009 en 2012
Schrijf je in via onze webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be

Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 8 euro
Organisatie: Koninklijke Fanfare Sint-
Cecilia Heestert
Info & reservatie: 0497 51 84 22, 
secretariaat@fanfareheestert.be, www.
fanfareheestert.be 

di 21.04.15
 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: 
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

di 21.04.15
 podium

Supernova
zie vr. 17.04.15

vrij 24.04.15
 podium

Supernova
zie vr. 17.04.15

vrij 24.04.15
 voordracht

Info/debat-avond met thema 

“onderwijs”
Een goede toekomst opbouwen start 
bij goed onderwijs, van de kleuterklas 
tot en met het hoger onderwijs. 
Gelukkig is er in Vlaanderen een goed 
onderwijsaanbod voor ieders kunnen 
en ieders talent. Maar toch zijn er nog 
veel vragen over ons onderwijs: hoe zal 
of moet ons onderwijs evalueren, zal 
dit betaalbaar blijven…?
Waar: Zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: om 19 u.
Organisatie: Jong CD&V Zwevegem
Info & reservatie: www.zwevegem.
cdenv.be 

za 25.04.15
 podium

Supernova
zie vr. 17.04.15

za 25.04.15
 uitgaan

Chiroïne
Fuif ten voordele van Chiro Heestert.
Waar: OC Malpertus, Gauwelstraat 29, 
Heestert
Wanneer: vanaf 20.30 u.
Prijs: 3 euro VVK, 5 euro ADD
Organisatie: Chiro Heestert
Info & reservatie: https://
chiroheestert.wordpress.com 

woe 29.04.15
 podium

Supernova
zie vr. 17.04.15

    VrijeTijd/Jeugd 
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 59 80 
jeugd@zwevegem.be
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Volg ons op 
www.zwevegem.be/evenementen

Jeugddichter van Zwevegem
Poëziewedstrijd Willemsfonds Zwevegem in samenwerking met het 
gemeentebestuur.

Beschrijf wat “Dromen” bij u oproept. Laat uw fantasie de vrije loop en betover 
ons met uw woorden. Misschien wordt u de Zwevegemse jeugddichter.

Bent u 12, 13, 14 of 15 jaar in 2015 dan kan u meedoen. Mail één gedicht 
binnen het thema “Dromen” naar yvan.nys@telenet.be en/of naar marianne.
jo@bovore.be of stuur het naar Yvan Nys, Bloemenhof 26, 8550 Zwevegem. 
Lees vooraf de deelnemingsvoorwaarden in het reglement (te bekomen bij 
yvan.nys@telenet.be). Deelnemen kan tot en met 
donderdag 30 april 2015. Er zijn 10 geldprijzen te 
winnen. De laureaat ontvangt 250 euro en is voor 2015 
en 2016 de “Jeugddichter van Zwevegem”. Proclamatie 
op zaterdag 30 mei 2015.

Binnenkort
woe 06.05.15
Kappaert Senioren Kaarting
Info: 056 75 51 48

do 07.05.15
Migratie en integratie - wat na Parijs?
Info: 056 75 41 58

vrij 08.05.15
Cursus Veilig Elektrisch Fietsen voor 
senioren
Info: welzijn@zwevegem.be

vrij 08.05.15
Brussels Philharmonic: Haydn / 
Górecki
Info: www.festivalkortrijk.be/nl/program/detail/355/haydn-
gorecki 

vrij 08.05.15
Voorleesuurtje voor kleuters in de bib 
van Zwevegem
Info: 056 76 59 00, bibliotheek@zwevegem.be, www.
zwevegem.be/bibliotheek

za 09.05.15
Ontspanningscentrum Sint-Paulus
Info: bobcallens@telenet.be

za 09.05.15
Minivoetbaltornooi - 37ste Beker Baron 
Bekaert
Info: bart.schooreel@scarlet.be, www.studaxzwevegem.be/
images/tornooi.pdf 

woe 13.05.15
Scrapbooking
Info: katrien.verhellen@telenet.be, www.bloggen.be/scrappy2

za 16.05.15
In Heaven met Tom McRae
Info: www.dekreun.be

di 19.05.15
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04

woe 20.05.15 
Kaarting en teerlingbak
Info: 056 64 49 19

woe 20.05.15
Lentebeker Atletiek 2015
Info: 056 76 58 00, sport@zwevegem.be, www.zwevegem.
be/sport

vrij 22.05.15
‘t Heksebroed organiseert Folk muziek 
samenspel sessies
Info: 056 64 60 51, 0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

vrij 01.05.15
 podium

Supernova
zie vr. 17.04.15

 evenement
Bridge

spelen een ideale oplossing voor u! 
Bridge spelen is niet moeilijker dan u 
denkt! Hebt u interesse, kom gerust 
eens kijken.
Waar: cafetaria gemeentelijk 
Tenniscentrum, Bekaertstraat 11, 
Zwevegem
Wanneer: elke maandagavond van 19 
u. tot 22.30 u.
Organisatie: Bridge-club KGTC 
Zwevegem 



PARCOURS RONDE VAN VLAANDEREN 
2015 DOOR ZWEVEGEM
Zwevegem
Sint-Denijs (ongeveer 11.50 u.)
Kooigemstraat, Kaveiestraat, Jolainstraat, Helkijnstraat, Sint-
Denijsplaats, Driesstraat, Moenstraat
Moen (ongeveer 11.56 u.)
Verzetslaan Kanaal Bossuit-Kortrijk, Verzetslaan, Bossuits-
traat, Kerkstraat, Stationsstraat
Heestert (ongeveer 12.00 u.)
Stationsstraat, Keiberg (N8), Avelgemstraat (N8)
Zwevegem (ongeveer 12.05 u.)
Avelgemstraat (N8) Kanaal Bossuit-Kortrijk, Avelgemstraat 
(N8), Otegemstraat, Otegemstraat Kanaal Bossuit-Kortrijk, 
Otegemstraat
Otegem (ongeveer 12.16 u.)
Zwevegemstraat, Scheldestraat, Tiegemstraat


