
Kalender 2016 

maandag 30 mei – dinsdag 31 mei 

fotoshoot textiel Mistral Home 

zaterdag 4 juni 

geleid bezoek site 

KA Camping Transfo - buitenterrein 

Retrofuif Z-events – Fuifzaal 

dinsdag 14 juni 

20 jaar gebiedsgerichte werking Provincie - machinezaal, pompenzaal 

vrij 24 - zo 26 juni 

openluchtfestival Transfolk – buitenterrein 

zaterdag 25 juni 

fotoshoot 

zondag 3 juli 

geleid bezoek site 

Transfo Outdoor – buitenterrein 

6-8 en 11-15 juli 

Themakamp jeugddienst – fuifzaal 

Zat. 16 juli 

Feest Kanaalwijk 

Zat. 16 juli tem 20 juli 

Opnames film “Opa” 

vrij 29 - za 30 juli 

Voltage Festival - gans de site 

vrij 12 – za 13 augustus 

Motokouture-festival - machinezaal, niveau 4 en 5 

zo 20 augustus 

Fotoshoot Gemba 

22-26 augustus 

danskamp jeugddienst - fuifzaal, niveau 5 



 

maandag22 augustus 

Fotoshoot 

Zaterdag 3 september 

Familiefeest polyvalente zaal 

zaterdag 10 september 

geleid bezoek site 

Privéfeest - machinezaal, pompenzaal    

donderdag 15 september 

bedrijfsfeest: buitenterrein en mechaniekersgebouw 

zaterdag 24 september 

privéfeest machinezaal 

zaterdag 1 oktober 

Bedrijfsfeest fuifzaal 

zaterdag 8 oktober 

Privéfeest - niveau 5 

Zaterdag 8 oktober 

Scoutsfuif The Look fuifzaal 

Zaterdag 8 oktober 

Fotoshoot 

vrij 14 – zo 16 oktober 

Tentoonstelling Buren bij kunstenaars - niveau 4 en 5 

zaterdag 15 oktober 

fotoshoot 

zaterdag 22 oktober 

fotoshoot 

zaterdag 29 oktober 

fotoshoot 

zaterdag 19 november 

Future Youth Movement in fuifzaal 



zaterdag 26 november 

Magic of the 80’s in fuifzaal 

20 november-11 december 

tentoonstelling Joël De Rore - niveau 4 en 5 

donderdag 15 december 

bedrijfsfeest in machinezaal en fuifzaal 

vrijdag 16 december 

Provincie West-Vlaanderen: voorstelling microprojecten in machinezaal 

zaterdag 31 december 

Countdown in fuifzaal 

 

 

Kalender 2017 

Vrijdag 27 januari 

bedrijfsevent 

zaterdag 4 februari 

Bombaspi in fuifzaal 

zaterdag 25 februari 

fotoshoot 

zaterdag 11 maart 

fuif Basket 

zaterdag 25 maart 

privéfeest in fuifzaal 

zaterdag 1 april 

fotoshoot 

zaterdag 22 april 

Bluelight Chiro in fuifzaal 



zaterdag 22 april  

Privéfeest machinezaal 

 

 

zaterdag 29 april  

Privéfeest machinezaal 

zondag 30 april 

Lost Control KAJ 

zaterdag 6 mei  

Privéfeest machinezaal 

zaterdag 20 en zondag 21 mei 

Gaverrun 

 

 

 

 

 

zondag 2 juli 

Transfo outdoor – buitenterrein 

zaterdag 29 en zondag 30 juli 

Voltagefestival 

 

zaterdag 30 september 

Privéfeest machinezaal 

zaterdag 14 oktober 

Fuif Scouts 

zaterdag 11 november 

Fuif Chiro 



 

 

 

 

 

Voor reservatie kan je terecht 

Fuifzaal: Jeugddienst: 056 76 59 85 of jeugddienst@zwevegem.be  

Andere: Culturele dienst: 056 76 55 72 of cultuur@zwevegem.be   

Voor informatie over het huren van een of meerdere delen klik hier:  

Infobundel gebruik transfo 

 

mailto:jeugddienst@zwevegem.be
mailto:cultuur@zwevegem.be
http://www.zwevegem.be/sites/zwevegem/files/media/infobundel_gebruik_transfo_maart_2016.pdf

