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Vakantieregeling, zie p. 4

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.

Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

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

Bbus GSM 0498 17 77 71 
Rittenschema 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wacht- en hulpdiensten

Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

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

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

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

Apothekers
0900 10 500, www.apotheek.be

Ziekenhuizen
vzw AZ Groeninge Kortrijk

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

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

Zitdag Rijksdienst voor 
pensioenen
Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Tel. 056 76 55 75
Elke eerste dinsdag van de maand van
9 u. tot 11 u., 7 juli, 4 augustus en  
1 september

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 bbus: 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 dinsdag 1 september •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen vrijdag 10 juli – informatie@zwevegem.be

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

Beste inwoner
De vakantieperiode is weer aangebroken. Het is een open deur 
intrappen, maar het is een plezier om het nog eens te herhalen. 
Voor jong en minder jong is het een periode om eens van onder 
de dagelijkse stress uit te komen, ook al is het misschien maar 
voor enkele dagen.
 
De vakantie is het moment om de batterijen op te laden. Voor 
sommigen betekent dat lekker lui in de zon liggen, anderen gaan 
net weer actie opzoeken.

Wie zeker kan genieten van de vakantie, zijn onze kinderen. 
Twee maanden lang is de wereld van hen. En die wereld, die ligt 
hopelijk vooral buiten: buiten op een van de vele gemeentelijke 
speelpleintjes maar ook buiten op onze pleinen en straten. 
Zwevegem wil graag een gemeente zijn, waar kinderen overal in 
de openbare ruimte terecht kunnen en veilig kunnen spelen. De 
straat is van iedereen, ook voor de jongsten. U kan die idee mee 
helpen promoten met de affiche “Goe gespeeld” binnenin.
Ik wens u namens het gemeentebestuur een deugddoende 
zomerperiode, met hopelijk wat vakantie en vooral veel goed 
weer!

Johan Rollez

Schepen voor Cultuur, ICT, Jeugd en Onderwijs

21
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Vakantieregeling

5 jaar bbus 
Fotowedstrijd

Onderwijs

Cursussen cultureel centrum
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Vakantieregeling 2015
Tijdens de vakantieperiode, van woensdag 22 juli t.e.m. vrijdag 14 augustus, zijn de gemeente -en 
OCMW diensten enkel open, van maandag t.e.m. vrijdag in de voormiddag van 9 u t.e.m. 12.30 u.

Alle diensten en loketten in het Gemeentepunt zijn gesloten op zaterdag 11 juli, maandag 20 juli, 
dinsdag 21 juli en volgende zaterdagen: 25 juli, 1 augustus, 8 augustus en 15 augustus.

De afdeling publieke ruimte (o.a. wegen, openbare werken, groen) is gesloten van 20 juli t.e.m. 7 
augustus.

Het containerpark is gesloten op 11 juli, 20 en 21 juli en op 15 augustus.
Er zijn in juli en augustus geen zitdagen op de sociale dienst OCMW in de deelgemeenten.

Sluitingsdagen Vrije Tijd

• Sportpunt/Zwembad
… is gesloten op zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus

• Balie Vrije Tijd in het Gemeentepunt en de sportdienst in het Sportpunt 
… zijn gesloten van maandag 20 juli tot en met vrijdag 14 augustus

• De Bib
… is gesloten op maandag 20 juli, dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus

De Bbus

Is er niet van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus en volgt in juli en augustus de 
vakantieregeling:

maandag 13.30u.-14.30u. WZC Marialove Heestert
  14.30u.-16.00u. Kerk Heestert
  16.30u.-18.00u. “De Gilde” St-Denijs
donderdag 14.30u.-16.00u. Vrije Basisschool Otegem
  16.30u.-18u. Kerk Moen

Voor alle vragen: 
056 76 55 67
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5 jaar bbus: 
fotowedstrijd
Eind april bestond de bbus vijf jaar.  Een jaar lang 
zetten we daarbij alle gebruikers van de bbus 
centraal.  
Elke maand plannen we een andere actie. Daarbij 
delen we heel wat attenties uit en maak je daarom 
kans op een aantal prijzen.  

Kiek en win !

In juli en augustus plannen we een fotowedstrijd 
waarbij tal van mooie prijzen te winnen zijn. 

Trek met je fototoestel op pad en neem een foto van 
de bibus of van de buurt waar de bbus een halte 
heeft.
Stuur deze voor 21 augustus digitaal door naar bibus@
zwevegem.be 
Een jury buigt zich over alle inzendingen.  

Het volledige wedstrijdreglement kan je vinden op  
www.zwevegem.be/bibus

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

Herbeleef Zwevegem Dorp van de 
Ronde op DVD
De DVD Zwevegem Dorp van de Ronde 2015 is te koop!

De film duurt ruim 90 minuten en toont de beelden van één groot volksfeest op 5 april 2015, van de Poorte van Sint-Denijs 
tot aan het standbeeld van Jef Planckaert in Otegem.

De DVD kost 10 euro en kan je verkrijgen in het Sportpunt, Bekaertstraat 4, Zwevegem of via marcdesmetmd@gmail.com.

Nieuwe ambtenaar lokale economie: 
Else Scheerlinck
De gemeente Zwevegem heeft sinds kort een nieuwe ambtenaar lokale economie in dienst. 
Else Scheerlinck zal niet alleen ondersteuning bieden aan KMO’s en handelszaken, maar ook 
acties voorbereiden en uitwerken in het kader van de versterking van het handelscentrum 
en het promoten van het ondernemerschap. Zij is het centraal aanspreekpunt voor alle 
Zwevegemse ondernemers.

Contact: economie@Zwevegem of 056/76.55.67
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Meldingskaart
Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

£ Persoonsgegevens:

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

£ Probleemgegevens

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

Duid aan waarover het probleem gaat: 

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

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

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

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

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

 Meldingskaart ook op internet 
 http://www.zwevegem.be
 Meldingen defecten openbare verlichting
 www.straatlampen.be
 Telefonische meldingen 24 u./24 u., 7 op 7:
 Gratis nummer: 0800 1 8550

Positieve 
jaarrekening 2014 
voor Zwevegem
Zwevegem kan voor 2014 een bijzondere positieve 
jaarrekening voorleggen. De gemeenteraad van 26 mei 
keurde de jaarrekening goed.
De positieve jaarrekening is vooral het gevolg van een veel 
beter exploitatieresultaat in vergelijking met het eindbudget 
2014, zijnde een positief verschil van meer dan 1.900.000 
euro.
Dit exploitatieresultaat is op zijn beurt te verklaren door 
een combinatie van goed dagelijks beheer, doorgevoerde 
besparingen en bijkomende ontvangsten. Er werden ook 
geen nieuwe leningen aangegaan.
De sanering van de gemeentefinanciën is in het 
meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente één van de 
prioritaire doelstellingen.
Er werd vertrokken van een schuld van 50.000.000 euro en 
met een effectieve schuldenlast van 41.860.000 euro.
In 2 jaar tijd, zonder daarbij de dienstverlening noch de 
noodzakelijke investeringen in het gedrang te brengen, werd 
de effectieve schuldenlast herleid tot 33.280.000 euro.
Dit is een daling van 8.580.000 euro!
Lees de cijfers op www.zwevegem.be

Ook het jaarverslag 2014, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 26 mei staat op www.zwevegem.be/ 
overzwevegem/beleid/beleidsdocumenten

Nieuw RUP voor 
omgeving “Casino”, 
Otegem
Er wordt voor de omgeving van de “Casino”, Otegem, ter 
hoogte van het kruispunt Scheldestraat/Tiegemstraat een 
nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. 
In die omgeving is er een concentratie van 
gebouwen: zonevreemde woningen en actieve 
land- en tuinbouwbedrijven tot al dan niet verlaten 
industriegebouwen.
De bebouwing is gelegen in open agrarisch gebied ten 
zuiden van de kern, in de vallei van de Scheebeek. Het 
merendeel van de bebouwing is zonevreemd.
De textielbedrijven Deweer aan weerszijden van de 
Tiegemstraat zijn niet langer actief, zodat een andere 
planologische bestemming zich opdringt. 
De Klein Ronsebeek die het gebied doorsnijdt, zorgt soms 
voor wateroverlast op bepaalde terreinen. 
Het nieuwe RUP zal concreet rekening houden met: de 
woonconcentratie; de kunstgalerij Art Gallery Deweer; 
een grootschalig landbouwbedrijf; een kleinschalig 
bedrijf naast landbouwgebied; accentbebouwing hoek 
Tiegemstraat-Knobbelstraat; ruimte voor water; de 
historische hoeves; het vrijwaren van open ruimte en 
behoud van de voetweg. 
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Nieuw zwembad voor Zwevegem 
in samenwerking met Kortrijk
Zwevegem bouwt tegen 2018, in samenwerking met stad 
Kortrijk een nieuw zwembad van 25 meter. Het nieuwe 
zwembad komt aan het Sportpunt, aan de overkant van het 
huidige zwembad, op de site van hoeve Clarysse.
De gemeenteraad keurde in gemeenteraadszitting van 26 
mei de samenwerkingsovereenkomst met Kortrijk goed.

Het Zwevegemse zwembad is verouderd. De 
exploitatievergunning vervalt in juli 2017. De huidige 
infrastructuur moet grondig vernieuwd worden om te 
voldoen aan de Vlarem normen. 
Het beleid is van bij het begin van de legislatuur bezig met 
de toekomstvisie voor een Zwevegems 
zwembad op lange termijn. 
Daarbij was het altijd de bedoeling 
van het College om op grondgebied 
Zwevegem een aangepaste 
zwembadinfrastructuur te kunnen 
bieden. 
Maar het werd duidelijk dat een nieuw 
of grondig verbouwd zwembad voor en 
met Zwevegem alleen, financieel niet 
haalbaar was. 
Het nieuwe zwembad van Zwevegem 
zal gebouwd worden door dezelfde 
privépartner die ook het nieuwe 
zwembad van Kortrijk zal bouwen op 
Kortrijk Weide.
Private partners krijgen de opdracht 
voor de realisatie van 2 complementaire 
zwembaden: 1 op Kortrijk Weide en 1 
aan Sportpunt Zwevegem. 
Vanaf nu zullen concrete gesprekken 
gebeuren met de privépartner inzake grootte, inhoud, 
vorm, voorzieningen in de zwembadcomplexen, 
personeelsinzet, exploitatiemogelijkheden, 
randactiviteiten…

De vooropgestelde financiële inbreng van Kortrijk (1,5 
miljoen) is groter dan Zwevegem (1 miljoen). Het 
programma van Kortrijk is dan ook ruimer dan dat van 
Kortrijk, gezien Kortrijk meerdere zwembaden zal sluiten, 
maar toch de oppervlakte aan water wenst te behouden. 
Het nieuw zwembad van Kortrijk zal eerder inzetten op 
recreatie, terwijl Zwevegem zich eerder zal richten op 
scholen en clubs.
De scholen (Zwevegem en Kortrijk) die nu al gebruik 
maken van het Zwevegemse zwembad zullen dat in de 
toekomst blijven doen. 

Afscheid en aanstelling 
gemeenteraadslid
De heer Dirk Vanluchene heeft zijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid van de gemeente Zwevegem.

In zijn plaats zal het mandaat van gemeenteraadslid worden opgenomen door de heer Eric Françoys.

De heer Eric Françoys wordt in de OCMW-raad vervangen door de heer Andres Vandenborre.



Burgerlijke stand
GEBOORTEN
23/03 Bohijn Naud, z.v. Dieter en Cottyn Fien (Z)
25/03 Rommens Mila, d.v. Kurt en Lima Da Silva Sampaio (Z)
30/03 Vandaele Loïc, z.v. Yoeri en Deprez An (H)
30/03 D’Hondt Cyriel, z.v. Peter en Vanwynsberghe Nathalie 
(M)
31/03 Doise Thibaut, z.v. Mathieu en Lapauw Stephanie (Z)
01/04 Libbrecht Seppe, z.v. Dominique en Debue Wendy (S)
01/04 Tamimi Yousoufi Mohamed, z.v. Jamal en Bettioui 
Asmae (Z)
01/04 Callens Mauro, z.v. Tim en De Cock Michèle (Z)
03/04 Vanluchene Iebe, z.v. Kevin en Vanhoorne Ingrid (Z)
08/04 Ghekiere Elise, d.v. Björn en Vandevelde Sarah (Z)
08/04 Pepich Sebastian, z.v. Ludovit en Hujdurovic Fahreta 
(H)
09/04 Demeulemeester Lotte, d.v. Jonas en Rijckoort 
Delphine (Z)
10/04 Noreilde Finn, z.v. Frederik en Maes Sabrina (Z)
13/04 Vercaemst Amelie, d.v. Geoffrey en Roobroeck Céline 
(M)
14/04 Gistelinck Flore en Franne, d.v. Rik en Festjens Els (Z)
15/04 Herman Mathis, z.v. Wesley en Goemaere Charlotte (S)
17/04 De Groote Rieuwke, d.v. Franky en Byttebier Emmy 
(H)
19/04 Guillemyn Ayden, z.v. Guillemyn Elise (Z)
20/04 Sarantopoulos Andréas, z.v. Nicolas en Spitaels Vanda 
(S)
23/04 Deprez Olieu Elois, z.v. Deprez Alexander en Olieu 
Debby (H)
24/04 Verhaeghe Janne, d.v. Dries en Bettens Annelies (Z)
24/04 Callens Ymke, d.v. Detlev en Goemaere Inès (O)
27/04 Bruyneel Maurits, z.v. Jan en Francoys Claudia (O)
29/04 Altinezer Selin, d.v. Zeki en Himpe Barbara (Z)
30/04 Vroman Milan, z.v. Dieter en Christiaens Stephanie (Z)
30/04 Ravelingien Pauline, d.v. Steven en Devos Anne-Sophie 
(H)
01/05 Platteeuw Sverre, z.v. Ruben en Carette Kimberley (Z)
01/05 Rohaert Janne, d.v. David en Rommens Griet (M)
03/05 Byls Maud, d.v. Christophe en De Rekeneire Barbara 
(H)
04/05 Ackou Noor, d.v. Nicolas en Decock Julie (Z)
04/05 Van Oudenhove Esmée, d.v. Timothy en Adams Evie 
(O)
06/05 Vandorpe Elliott, z.v. Davy en Vanhove Ruth (Z)
07/05 Soubry Boucherie Bas, z.v. Boucherie Ann-Sofie en 
Soubry Joke (Z)
07/05 Vandenberghe Lucas, z.v. Brecht en Vandenameele 
Annelies (H)
07/05 Pauwels Olivia, d.v. Tom en Decommer Jocelyne (Z)
08/05 Vanhaverbeke Maely, d.v. Jonathan en Dendoncker 
Veronique (Z)
11/05 Berigt Romi, d.v. Jelle en Devleesschauwer Sharon (O)
16/05 Goudeseune Mathis, z.v. Kenneth en Deblaere Kyra 
(M)
18/05 Vermael Martijn, z.v. Thijs en Glabeke Elke (Z)
19/05 Baert Navaro, z.v. Tom en Deconinck Emmy (H)

OVERLIJDENS
02/04 Nottebaert Cecile (89j.), echtg. Decaesteker Roger (Z)
03/04 Rigole Raoul (85j.), echtg. Cottenier Gerita (M)
04/04 Vandendriessche Monique (75j.), echtg. Cottenier 
Georges (M)
05/04 Geeraert Daniel (81j.), echtg. Caby Bernice (Z)
06/04 Kints Astrid (80j.), echtg. Devos Hervé (M)
07/04 Vandenhende Luc (55j.), ongehuwd (O)
09/04 Vandenbulcke Christiaan (87j.), echtg. Laverze 
Margaretha (Z)
10/04 Vancaeneghem Roger (87j.), echtg. Vandenbroucke 
Gabrielle (M)
10/04 Desauw Adrienne (93j.), wed. Holvoet Valeer (Z)
11/04 Vandenheede Rolanda (89j.), wed. VandenEynde Jean 
(Z)
13/04 Beernaert Ginette (75j.), echtg. Manderick André (H)
13/04 Dendauw Leon (80j.), echtg. Veys Cecilia (O)
14/04 Vanderschelden Rudy (59j.), echtg. Meerschaert 
Martine (H)
14/04 De Tollenaere Bernard (58j.), ongehuwd (Z)
14/04 Tack Agnes (91j.), (M)
15/04 Vander Cruyssen Koen (49j.), (Z)
16/04 Wolfvelde Francinne (69j.), wed. Libbrecht Roger (Z)
20/04 Defraeye Monique (64j.), echtg. Vandeputte Luc (M)
22/04 Verrue Roger (74j.), echtg. Buyse Magdalena (M)
23/04 Deneckere Frans (75j.), echtg. Pintelon Kira (S)
30/04 Delitte Julien (88j.), wed; Spileers Hélène (S)
01/05 Beernaert Erik (64j.), echtg. Van D’huynslager Rita (O)
03/05 Micholt Johan (53j.), echtg. Cottenie Mia (O)
04/05 Vandemeulebroeke Marcel (100j.), wed. Desloovere 
Gerarda (Z)
05/05 Robbecin Willy (85j.), echtg. Van Parijs Christiana (S)
08/05 Balcaen Yvonnette (86j.), wed. Deschuymer André (S)
14/05 Vanhoutte Jelle (33j.), ongehuwd (Z)
16/05 Lievens Nicole (52j.), (S)
16/05 Vantieghem John (70j;), echtg. Vandendriessche 
Odette (H)
16/05 Verhaeghe Hilbert (73j.), wed. Lema Magda (H)
17/05 Demets Godelieve (87j.), wed. Maroy Lucien (M)
20/05 Orroi Anna (92j.), wed. Dupré Andreas (Z)
24/05 Notebaert Marcel (88j.), wed. Windels Gilberta (M)
24/05 Bekaert Rosette (61j.), echtg. Coorevits Maurice (O)
24/05 Alleman Solange (82j.), wed. Capoen Yves (H)
27/05 Archie Marcel (79j.), ongehuwd (O)

HUWELIJKEN
Wastijn Koen (42j.), (Z) en Vanoverbeke Stefanie (42j.), (Z)
Frooninckx Hannes (27j.), (O) en Hooghe Sara (26j.), (O)
Byttebier Peter (42j.), (Z) en D’haene Sylvie (40j.), (Z)
Foulon Frederik (42j.), (Z) en Vermeersch Nadine (42j.), (Z)
Peelen Tony (35j.), (M) en Van Herpe Evelien (32j.), (M)
Vandorpe Jurgen (41j.), (Z) en Vandevyvere Eefje (41j.), (Z)
Anckaert Jasper (26j.), (Z) en Van Biervliet Elien (23j.), (Z)
Vanwalleghem James (43j.), (Z) en Vermeulen Nathalie 
(44j.), (Z)
Hostens Maarten (24j.), (S) en Bertalan Erika (25j.), (S)
Debuysscher Jirky (41j.), (O) en Vervaeke Tamara (32j.), (O)
Heyneman Paul (62j.), (Z) en Vandendriessche Ann (55j.), 
(Z)
Verbrugge Klaas (26j.), (Z) en Arryn Saalien (24j.), (Z)
Derycke Jurgen (36j.), (Z) en Demeestere Wendy (36j.), (Z)
Gekiere Anthony (23j.), (Z) en Parmentier Krisha (23j.), (Z)
Callens Robrecht (46j.), (Z) en Buysens Darline (48j.), (Z)
Debrabandere Steve (39j.), (Z) en Dewyn Virginie (33j.), (Z)
Debrouwere Carl (42j.), (Z) en Demets Natascha (40j.), (O)
Meheus Roy (24j.), (S) en Catteuw Fienelotte (24j.), (S)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem8
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1. Infovergadering 
Leanderhof, voormalige 
Bekaertsite
} donderdag 4 december 2014

2. 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

3. Nieuwjaarsreceptie 
gemeente Zwevegem
en fakkeloverdracht Heule – 
Zwevegem Dorp van de Ronde
} zondag 11 januari 2015

4.Cyclo-cross Otegem
} maandag 12 januari 2015

1. 35 jaar Natuurpunt
} Zondag 24 mei 2015

2. Prijsuitreiking 
“Jeugddichter van Zwevegem”
} Zaterdag 30 mei 2015

3. Kampioenen feest 
Blauwvoet Otegem
} Zaterdag 6 juni 2015

4. 50 jaar de Klim-Op
} Zondag 7 juni 2015

07-06-2010

in de kijker
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Kunstacademie (K)linkt!
Een terugblik op schooljaar 2014-2015.

We nemen een glas, zetten ons, we slaken een zucht. “Echt? Was dat ook dit jaar?” 
“Ja toch, in september.” “Goh, dat lijkt al veel langer geleden. We hebben echt wel veel 
gedaan dit jaar.”

De Kunstacademie heeft inderdaad veel gedaan dit jaar. We vlogen erin met de Route 
Kunst Boven Water in september. De foto’s die de afdeling Beeld maakte van hun 
ingrepen in de Zwevegemse wateren kan u tot op vandaag bekijken. Maar herinner je 
ook de leerlingen notenleer die luidkeels het Kunstacademielied zongen, de strijkers 
die weerklonken in de tuin van de Bib en de filmpjes à la Achterwerk in de Kast van de 
leerlingen Woord.

In november vergastten we het Gemeentepunt op een stijlvol gedekte tafel voor de 
Week van de Smaak. Het woord en de muziek u geserveerd op zondag was de perfecte 
smaakmaker om te genieten van het aperitief achteraf.
De dagen werden donkerder maar de afdeling Beeld bracht licht. De tuin van het 
rusthuis toverden ze in december om tot een feeëriek schouwspel van lichtgevende 
kokers waar veel passanten van genoten.

In januari nam het koor van de Kunstacademie u mee “En Route” en in februari lieten 
we alle kanonnen op u los met “KA opent”. We startten met een openingsconcert. 
U maakte kennis met onze verschillende instrumenten en kon wegdromen op 
de tonen van diverse Disneyklassiekers. De hele week werd het podium van de 
Theaterzaal bevolkt door onze leerlingen muziek en woord. De afdeling woord had een 
bijzondere workshop in petto. Ineke Nijssen liet de middelbare 3 proeven van toneel 
zonder woorden: opkomen en doodgaan en daartussenin zagen we een heel leven. 
Ondertussen zette Beeld haar ateliers open en op de eerste koude zonnige zaterdag 
van maart kwamen ze verpletterend naar buiten. Letterlijk. Mét een pletwals! De 
leerlingen drukten hun eigen ontwerp op de KAba, een stoffen tas die alle leerlingen dit 
jaar kregen want de Kunstacademie vierde haar vijfde verjaardag.

Halverwege maart, op naar Zaal Malpertus: Kunst(K)linkt, het toonmoment voor 
leerlingen muziek en woord van Heestert, Moen en Otegem. Want kunst klinkt niet 
alleen, kunst linkt ook. Kunst verbindt mensen: onze leerlingen onderling of oud en 
jong, lesgever en leerling, toeschouwer en performer. Kunst legt linken in je hoofd en 
in je hart en houd je creatief en open in de wereld. 

April gingen we in met het optreden van de leerlingen muziek in Sint-Denijs 
maar maart sloten we af met een tentoonstelling in de Bib in het kader van de 
jeugdboekenweek die dit jaar het thema “Humor” had.
Mei met al zijn vrije dagen? Niet aan de Kunstacademie! Eerst de boel in rep en roer 
voor “Factory”, een ééndaags festival op Transfo door het Festival van Vlaanderen en 
daarna ijverig verder werken voor het (eind)examen en de eindejaarstentoonstelling.

De Transfo werd in juni nog maar eens ingepalmd voor een festival: KAmping Transfo. 
Een gezellige, gekke boel waar u misschien weer een plaatsje op Transfo ontdekte 
dat u nog niet kende. En ook: de eindejaarstentoonstelling. Dit jaar herontdekte u 
ongetwijfeld al uw zintuigen in de ateliers van de Beeld.

Het jaar zit erop en we hebben het nog niet gehad over de optredens die we her en 
der deden, de Saxdag, de pedagogische studiedag in Oostende, dat toonmoment in de 
klas, die presentatie in Sint-Denijs, Eat Concrete in Bièvre of Toast Literair.
We hebben het niet gehad over de lessen die we gaven, die kleine bolletjes vuur die 
we elke keer proberen door te geven en aan te wakkeren. We hebben het daar nog 
niet over gehad. 

We nemen nog een glas. “Allez zeg.” “Ja.” “Tof hé.” “Ja.” “En volgend jaar? Wat gaan 
we volgend jaar doen?”

 Kunstacademie Zwevegem
 Transfostraat 13
 8550 Zwevegem
 056 71 69 76
 www.kazwevegem.be
 info@kazwevegem.be
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Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis
LEERPLICHTONDERWIJS

Inschrijvingen en inlichtingen schooljaar 2015-2016

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

Gewoon basisonderwijs

Voor de kinderen van het kleuter en lager onderwijs is de school dicht bij huis van het grootste  belang.  Samen met de 
kinderen uit de buurt te voet of met de fiets naar school gaan heeft enkel voordelen.
Een school is voor een wijk of een dorp ook een belangrijke ontmoetingsplaats.  Het is de plaats waar ouders, leerlingen, 
grootouders en leerkrachten elkaar ontmoeten.  De school vormt een cruciale schakel in de samenlevingsopbouw.  

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

Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

GS Zwevegem Knokke 
Maria Bernardastraat  
27 A

Kleuter + 
Lager 1-3

056/75 74 51 Gremeaux Ronny 
(0478/28 91 76) 
Duyck Lieve 
(0493/25 99 75)

Elk werkdag 9u30-
11u30 t.e.m. 7 juli 
vanaf 17 augustus

Kouter 
H. Consciencestraat  
28A

Kleuter + 
Lager 1-3

056/28 54 50

Park 
Kouterstraat  80A

Lager 4-6

Te Winckele Schepen J. 
Vercruyssestraat  38

Kleuter

GS Heestert Vierkeerstraat 26 
Gauwelstraat 22

Kleuter + 
Lager

056/64 56 41 Desmet Lieven 
(0478/28 91 73)

Elk werkdag 9u30-
11u30 t.e.m. 7 juli 
vanaf 17 augustus

GS St.-Denijs Dalestraat 40 – St.-
Denijs

Kleuter + 
Lager

056/45 57 72 Desmet Bart 
(0498/17 77 51)

Elk werkdag 9u30-
11u30 t.e.m. 7 juli 
vanaf 17 augustus

Infomomenten

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

Onthaalmoment Zondag 30 augustus 2015 van 10.30 tot 12.00

GS Heestert Infodag Donderdag 27 augustus 2015 van 17u tot 19u.

GS St.-Denijs Openklas-moment Woensdag 26 augustus 2015 van 17u tot 19u.
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Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact directie Inschrijving vakantie

Vrije 
Centrumschool 
Zwevegem

Toyeplein 8 
Deerlijkstraat 36

Kleuter + 
Lager

056/75 53 76 
056/75 52 81

Opsomer Bart 
Van den Bossche Jan

•  elke werkdag 9u tot 
12u t.e.m. 7 juli vanaf 
18 augustus

VBS Kappaert-
Kreupel 
Zwevegem

Sint-Jozefsstraat 11 
Bellegemstraat 52 B

Kleuter + 
Lager 1-2

056/75 58 34  
056/75 50 55 

Roels Frank 
(0474 20 96 24)

•  elke werkdag 09:00 
tot 12:00 t.e.m. 7 juli 
vanaf 18 augustus

VBS Otegem De Parel 
Zwevegemstraat 5 

De Ketting 
Zwevegemstraat 8

kleuter + 
lager

056/77 82 20 Wim Coudyser 
Mieke Moreau  
(0472/706 769)

•  woe. 1 juli – vrij 3 juli 
& di 7 juli tussen 9u 
en 12u 

•  do 2 juli & ma 6 juli 
tussen 17u en 19u 

•  di 18 aug – woe 19 
aug – di 25 aug – vrij 
28 aug & ma 31 aug 
tussen 9u en 12u 

•  do 20 aug – ma 24 
aug – woe 26 aug & 
do 27 aug tussen 17u 
en 19u 

VBS Moen Moenplaats 10 
Moense Beekstraat 17

Kleuter + 
Lager

056/64 44 83 
056/64 49 75 

Desplenter Hilde 
(0472/715 837)

•  elke werkdag 9u tot 
11.30u t.e.m. 4 juli 
vanaf 18 augustus

Infomomenten

VBS Centrum Zwevegem Kennismakingsavond Donderdag 27 augustus tussen 18u en 20u

VBS Kappaert-Kreupel Opendeur (beide vestigingen) Zaterdag 29 augustus van 10:00 tot 12:00

VBS Otegem Kleuteronthaal + infomoment 
in De Parel - Zwevegemstraat 
5

Donderdag 27 augustus 
•  16h00 tot 17h00 = infomoment voor alle 

peuters & kleuters die voor het eerst naar school 
komen 

•  17h30 tot 19h00 = infomoment voor alle 
kleuters en leerlingen van het 1e leerjaar t/m het 
3e leerjaar

VBS Moen Kleuteronthaal en leerlingen 
1ste leerjaar

Zaterdag 29 augustus van 10:00 tot 12:00 
•  Peuters: Moense Beekstraat 17 
•  Leerlingen 1ste leerjaar: Moenplaats 10

Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen aanbod contact directie Inschrijving vakantie

BS De 
Windroos 
Zwevegem

H. Consciencestraat 1B Kleuter + 
Lager

056/75 85 51 Claeys Nancy 
0478/49 00 34

elke werkdag 8u tot 13u 
t.e.m. 3 juli 
vanaf 17 augustus

Infomomenten

BS De Windroos Kennismakingsmoment – 
opendeur

Zaterdag 29 augustus 2015 tussen 10u tot 12u.
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Buitengewoon basisonderwijs

Sommige kinderen hebben echter nood aan extra zorg of heel specifieke begeleiding (o.a. kinderen met ASS) en voor een 
aantal kinderen gaat het gewoon onderwijs te snel.
Voor die kinderen hebben we binnen onze gemeente een school voor buitengewoon onderwijs die onderwijs op maat kan 
bieden en die de nodige expertise in huis heeft om kinderen met een bijkomende zorgvraag deskundig te begeleiden.

De Klim-op werkt in kleine groepen, volgens de mogelijkheden van elk kind, op het niveau en volgens het tempo van 
elk kind. Hier gaan opvoeden en onderwijzen hand in hand, met extra aandacht voor het versterken van de sociale en 
communicatieve vaardigheden, het welbevinden, het zelfvertrouwen en de werkhouding van de leerlingen. 

Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact directie Inschrijving vakantie 

De Klim-op T. Toyeplein 9 Kleuter + 
Lager

056/758856 Dooms Frank 
0477/980247

elke werkdag 9u tot 11.30u 
t.e.m. 7 juli vanaf 17 
augustus

De Klim-op is een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod (vroeger T1 en T8), type 3 en 
type 9. 

• Type basisaanbod is bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar voor kinderen met ernstige leermoeilijkheden of voor wie het 
leren in het gewoon onderwijs te snel gaat, en voor wie de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende 
zijn.

• Type 3 is bedoeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar met ernstige gedrags- en emotionele problemen.
• Type 9 is bedoeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar met ASS (autisme) voor wie de redelijke aanpassingen in het gewoon 

onderwijs ontoereikend zijn.
• GON-begeleiding voor kinderen in het gewoon onderwijs

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

Infomoment

GS De Klim-op Opendeur Zondag 21 juni doorlopend van 10u tot 12u Om 10.30u: 
toelichting aanbod + werking

Openklasmoment Woensdag 26 augustus vanaf 18 uur

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs kan je nog 4 jaar terecht in Zwevegem, in het College Zwevegem.  Deze school behoort tot de 
RHIZO scholengroep en heeft een uitgebreid aanbod aan richtingen ASO, TSO en BSO.  Het biedt zowel voor de ouders als voor 
de leerlingen talrijke voordelen onderwijs te kunnen volgen in Zwevegem zelf.

Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact directie Inschrijving vakantie

College 
Zwevegem

Vestiging Oost 
Stedestraat 39 

Vestiging West 
Sint-Niklaasstraat 22

1°/2° graad 
ASO
Economie 
Latijn 
Wetenschappen 

TSO 
Industriële 
wetenschappen 

Sociale en technische 
wetenschappen 

Mechanische 
Technieken 

BSO Basismechanica 
Hout 
Verzorging-Voeding-

056/73 00 60 Vanneste Darline 
Thomas Evelien 
Labbe Tim

Alle inschrijvingen in 
vestiging WEST 

TOT EIND JUNI: Neem 
vrijblijvend contact op voor 
een afspraak 

VOOR DE 
VAKANTIEBESLISSERS: 
elke werkdag 09.00 - 12.00 / 
14.00 - 17.00 enkel op zat 4 
juli 09.00 - 12.00 

behalve tijdens het 
administratief verlof van 11 
juli tem 17 augustus 2015 

op zaterdag 4 juli is er een 
extra bezoekmoment
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Nieuw cursusaanbod  
CVO 3 Hofsteden
Bij CVO 3 Hofsteden zijn we weer klaar voor een 
nieuw cursusjaar. Jij ook? Dit jaar maken we van 
jou een taalwonder, een topfotograaf, de beste 
schoonheidsverzorger, een computerspecialist, een 
sterrenkok, de coolste kapper …  Vanaf 18 mei kan je je 
inschrijven voor jouw lievelingscursus.
Er zijn zowel overdag als ’s avonds cursussen.
Alle informatie over het aanbod, de precieze 
inhoud, uren en kostprijs van de cursussen, vind je 
op www.cvo3hofsteden.org. 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan meteen in via de website of 
kom even langs op ons secretariaat. We helpen je graag 
verder.

 Contactgegevens: 
 CVO 3 Hofsteden Zwevegem
 H. Consciencestraat 1A
 Secretariaat: 051 43 96 49
 zwevegem@cvo3hofsteden.org 
 Open van maandag t.e.m. donderdag 
 van 08.15 tot 20.30 uur.*

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

*Het secretariaat is gesloten van 4 juli tot en met 16 augustus. Tijdens 
de rest van de zomervakantie (1 juli - 3 juli en 17 augustus -  
31 juli) gelden er andere openingsuren. Meer informatie vind je op 
onze website www.cvo3hofsteden.org. 

Een document nodig  
van de dienst burgerzaken?
Wist je dat je de aanvraag van heel wat fomulieren 
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 
behouden 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. Je foto wordt aan het loket immers 
ingescand en specifieke 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

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

Op reis zonder zorgen…
Juiste documenten toch bij?

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

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

Een gouden raad: vraag je document op tijd aan.

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

Nieuws van de 
ouderenadviesraad
Op 4 mei 2015 vond, op initiatief van de gemeentelijke 
ouderenadviesraad, het jaarlijks kaarterskampioenschap voor 
seniorenverenigingen plaats. 

Het kampioenschap werd gewonnen door Parochiale 
Kaartersclub Knokke.

Zwevegem meent het
Zwevegem zet grote stappen richting FairTradeGemeente.

Halfweg 2013 besliste de Zwevegemse Noord-Zuidadviesraad 
voor ontwikkelingssamenwerking om zich samen met het 
gemeentebestuur in te zetten voor eerlijke handel (Fair 
Trade).

Het gemeentebestuur zette de eerste stap en ondertekende 
de resolutie. Hiermee spreekt men zich positief uit over 
eerlijke handel en verbinden ze zich om de verkoop en 
promotie van eerlijke producten te vergroten. De koffie en 
suiker die geschonken worden op de gemeentediensten zijn 
FairTrade-producten.

Daarnaast zijn er reeds verschillende handelszaken  die zich 
inzetten voor eerlijke handel. Volgende zaken verklaarden 
reeds om eerlijke handel te promoten en aan te bieden: 
Oriento, Wine in a bottle, Wijnen Lippens, Aldi, Spar, Okay, 
Delhaize en Oxfam Wereldwinkel.

Ook de bedrijven Imog en Ubuntu hebben zich geëngageerd 
om fair Trade-producten te gebruiken en te promoten.

Momenteel is de werkgroep bezig om de andere criteria op 
punt te stellen om het uiteindelijk doel van Zwevegem een 
Fair Trade Gemeente te maken terealiseren.

Wil je je ook inzetten voor eerlijke handel? Neem gerust 
contact op met welzijn@zwevegem.be.

Wordt vervolgd!

  Dienst Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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Zwevegem wil graag een Goe Gespeeld!-gemeente worden. Dat 
betekent onder meer dat wij kinderen stimuleren om buiten te spelen, 
eens weg van alle mogelijke schermen. En wij, dat is niet alleen het 
gemeentebestuur. Ook jij kunt een handje toesteken.

Op de binnenzijde van dit InfoPunt staat een kleurplaat. Die kleurplaat 
moet een affiche worden die kinderen aanzet om buiten te spelen 
maar tegelijk ook de volwassenen aanspoort om spelende kinderen te 
beschouwen als een onmisbaar onderdeel van onze maatschappij.

Maar eerst moet er dus gewerkt worden. De affiche is nog niet helemaal 
klaar en moet nog voor een deel worden ingekleurd. Je kinderen, die van 
vrienden, buren, … zullen ongetwijfeld graag aan de slag gaan, al mag je 
het natuurlijk ook stiekem zelf doen.

Wij nodigen je graag uit om de affiche dan op een zichtbare plaats aan 
het raam te hangen gedurende de zomervakantie. Wanneer je van jouw 
affiche een foto maakt en post op Twitter, Instagram of Facebook met 
hashtag #ZwevegemSpeelt, dan verschijnt die misschien wel in het 
volgende InfoPunt!

Goe gespeeld in de zomervakantie!
Joepieee! Het is weer bijna vakantie. De diensten Jeugd en Sport hebben weer 
tal van leuke activiteiten voor jullie klaarstaan! We zetten alles nog eens op een 
rijtje…

Voor wie? Wanneer ? Waar?

Speelpleinwerking Z@P °2003 - °2009 1/07 t.e.m. 17/07 
10/08 t.e.m. 28/08

Lokalen Chiromeisjes Nele 
Hinnestraat 19 Z

Petoeter (kleuterwerking) °2010 - °2012 1/07 t.e.m. 24/07 
10/08 t.e.m. 28/08

Kleuterschool Te Winckele Sch. J. 
Vercruyssestraat 39 A

Grabbelpas °2002 - °2011 1/07 t.e.m. 24/07 
17/08 t.e.m. 28/08

JC De Brug Otegemstraat 236

Themakampen ° 2000 - ° 2011 6/07 t.e.m. 10/07 
17/08 t.e.m. 21/08 24/08 
t.e.m. 28/08

Fuifzaal Transfo en St-Paulus.

Tienerwerking °1999 - °2003 7/07, 10/07, 14/07 & 25/08 Varieert naargelang de activiteit

Sportkampen °2001 - °2011 6/07 t.e.m. 10/07 
13/07 t.e.m. 17/07 
24/08 t.e.m. 28/08

Sportpunt Bekaertstraat 4

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

Zomerbrochure. Deze werd eind mei uitgedeeld in alle 
Zwevegemse scholen en kan je online terugvinden op 
http://www.zwevegem.be/nieuws/zomervakantie-2015

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

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

• Ben je in het bezit van een grabbelpas 2015?! Dit is 
noodzakelijk om deel te nemen aan de Speelpleinwerking 
Z@P, Petoeter, Grabbelpas en themakampen. Een pasje 
kost €3 en is te koop op de dienst Vrije Tijd, in de BiB 
en op de Bibus. Ter Plaatse kunnen er GEEN pasjes 
aangekocht worden!

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

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

• Je kan nog steeds online/ter plaatse inschrijven.  
Een volledige handleiding kan je terug vinden op  
http://www.zwevegem.be/inschrijvingen-grabbelpas. 
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Masterplan Lettenhofpark 
goedgekeurd
Het schepencollege van 22 mei 2015 keurde het masterplan 
Lettenhofpark goed en gaf hiermee het definitieve startschot 
voor de realisatie van een multifunctioneel landschapspark 
gelegen tussen het centrum van Zwevegem en de woonkorrel 
van Knokke-Zwevegem. Het project Lettenhofpark maakt 
deel uit van het meerjarenplan 2014-2019. 

Planologische en administratieve verankering
De uitwerking van het plan is in 2013 toegewezen aan het 
Studiebureau Omgeving uit Berchem-Antwerpen.
Het masterplan wordt uitgewerkt samen met de dienst 
Groen, natuur & landschap van Zwevegem.
In het voorjaar van 2014 kocht de gemeente Zwevegem, met 
financiële steun van de provincie, Leiedal en het Vlaamse 
Gewest, 14 ha gronden aan voor ongeveer 570.000 euro. 
De subsidie bedraagt 250.000 euro. De parking en het 1ste 
voetbalveld met kantine te Knokke, Avelgemstraat, waren al 
eigendom van het gemeentebestuur.
Nu is Zwevegem eigenaar van een zone van circa 15 ha 
waar de kern van het Landschapspark Lettenhof zich in de 
toekomst zal ontwikkelen.

Ontwikkeling Lettenhofpark
Het Masterplan Lettenhofpark omvat een viertal belangrijke 
onderdelen of zones namelijk:
-  een zone voor actieve sportbeoefening die samen valt met 

de 2 bestaande voetbalvelden;
-  een zone voor spel in een bosomgeving die aansluit bij de 

woonwijk Paridaan; 
-  een natuurlijke boszone die aanleunt bij het omringde 

landschap tussen Knokke en Zwevegem;
-  een parkbegraafplaats die aansluit op de woonkern van 

Knokke en de Avelgemstraat.

Het Masterplan zal deze diverse zones integreren tot één 
samenhangend geheel in het ruimer landschap. De aanleg 
zal gefaseerd gebeuren waarbij de bebossing van een 
natuurzone van circa 1 ha eerst zal gerealiseerd worden 
i.s.m. intercommunale Leiedal en de Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB) (2015-2016).

  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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Adviesraad Groen en bebloeming 
ontvangt Koninklijke eretitel
Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de gemeentelijke 
Adviesraad voor Groen en Bebloeming werd aan de 
adviesraad de eretitel van Koninklijke Maatschappij 
toegekend op 8 mei 2014 door Koning Filip. Het bijhorende 
diploma werd uitgereikt door de provinciegouverneur. 
Deze plechtigheid gebeurde op dinsdag 26 mei 2015 in het 
Provinciaal Hof te Brugge.
Een delegatie van de Adviesraad en van het Schepencollege 
was aanwezig op deze plechtigheid.
 
De adviesraad – in 1964 opgericht – geeft advies met 
betrekking tot omgevingsarchitectuur, meer in het bijzonder 
het groen- en bebloemingsbeleid op openbaar vlak en op 
privaat domein. Daarnaast zet de adviesraad de bevolking 
aan via een jaarlijkse groen- en bebloemingsactie, 
via tentoonstellingen en voordrachten om zelf mee te 
participeren in een groener en ecologischer Zwevegem 
waardoor algemene netheid en uitzicht van de gemeente 
stijgt en het respect voor het openbaar en privaat groen en 
zijn natuurelementen groeit.

De behaalde Koninklijke eretitel is een bewijs van 
algemene waardering en erkenning als adviesraad die 
reeds meer dan 50 jaar zich ononderbroken inzet en 
een beleidsondersteunende taak heeft omtrent groen, 
bebloeming en landschap te Zwevegem. Dit gebeurde steeds 
in nauwe samenwerking met de gemeentediensten en in het 
bijzonder samen met de gemeentelijke Groendienst.

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

’t Is duidelijk lente, de buurttuin 
“Het Tuinspoor” draait  
op volle toeren…
In onze buurttuin bij het Gemeentepunt, Blokkestraat 
29 worden alle 34 de perceeltjes gebruikt. Ook het 
gemeenschappelijk gebruikte deel  en de kruidentuin 
kleuren nu in alle tinten groen. 
Het Tuinspoor verwelkomt 10 nieuwe tuiniers. Ze leren er 
de knepen van het ecologisch tuinieren en zij ontdekken er 
de gezellige sfeer van het samen werken in de buurttuin. 

Het Tuinspoor is een ‘samentuin’, een tuin van ontmoeting, 
en ook een oase van rust. De tuin is dagelijks voor 
iedereen toegankelijk, als een onderdeel van het 
Zwevegemse openbaar groen. Kom gerust een kijkje 
nemen, maak er een wandeling van, geniet van op de 
zitbanken van de groei en de bloei in dit stukje door 
mensenhand geknede natuur. 

Het Tuinspoor, Blokkestraat 29, achteraan de parking van 
het Gemeentepunt.
Kaderstuk

  Woon- en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieudienst@zwevegem.be
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Word haagdonor en vergroot de hoop
Samen tegen kanker! 
Snoei mee tegen kanker van 15 juni tot 31 augustus 

Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben jij één 
van de vele Vlamingen die in het bezit is van een plant die levens 
kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig 
is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Meer 
nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één 
chemotherapie gewonnen. Bovendien wordt voor elke kubieke 
meter zuiver taxussnoeisel die wordt ingezameld € 40 geschonken 
aan kankerbestrijding. 
Van 15 juni tot 31 augustus kunnen we weer samen de strijd 
aanbinden tegen kanker. Tijdens deze Vergroot de Hoop-actie kan 
iedereen gratis zijn jong en zuiver snoeisel op het containerpark 
aanbieden. 
In 2014 werd in de Imog-gemeenten maar liefst 415 m³ 
taxussnoeisel ingezameld, goed voor een opbrengst van € 16 600. 
We waren dan ook verheugd het Kinderkankerfonds € 4 150, de 
stichting Luka Hemelaere € 4 150 en het Fonds Oncologie Kortrijk 
€ 8 300 te kunnen schenken.
De voorwaarden voor het snoeisel 
Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee voorwaarden: namelijk 
jong en zuiver. Onder jong verstaan we: eenjarige scheutjes 
van max. 20-30 cm hoog of een haag die al ieder jaar werd 
gesnoeid. Zuivere taxus is snoeisel dat tijdens het scheren wordt 
opgevangen op een doek en niet vermengd is met grond, ander 
snoeisel of bladeren. 

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

Winnaar Recupel-wedstrijd
Dhr. Courtens Bernard uit Zwevegem ontving naar 
aanleiding van de Recupel-actie een geschenkbon van de 
Kringloopwinkel ter waarde van 25 euro. 
Deze wedstrijd ‘Gratis inzameling en recyclage van elektro-
apparaten’ liep van 20 tot 28 maart 2015 onder het motto 
“kapotte of niet gebruikte elektro-apparaten en 
batterijen horen niet thuis in de vuilniszak”.

  Woon- en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieudienst@zwevegem.be
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Wow! Er ligt een schatkist van 
Vlieg verstopt in Zwevegem!
Doe tussen 27 juni en 30 augustus mee aan 
de zomerse zoektocht naar de Schat van 
Vlieg. 

Ben je jonger dan 12 jaar en een echte schattenjager? Kom dan naar 
de bib, doe de klankspelletjes en kom zo te weten waar de schatkist 
verborgen zit.

In de schat bevindt zich een unieke code waarmee je kans maakt op 
knallende prijzen! 

Alle info, leuke spelletjes en nog meer zomerse activiteiten vind je op 
: UiTmetVlieg.be/schattenjacht

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

STREUVELS IN DE BIB
In de zomermaanden zetten we “Stijn Streuvels in de 
bibliotheekrekken”.
Voor onze bezoekers zetten we Streuvels, het Lijsternest, de 
Streuvelsroute, Mira, Prutske… en nog heel veel meer in de 
kijker.
Maar vooral: er is een unieke Streuvelswedstrijd. 
De wedstrijdformulieren (in de vorm van 
Streuvelsgezichtsmaskertjes) én de antwoorden vind je in de 
bibliotheek.
De wedstrijd staat open voor iedereen. Deelnemers kunnen 
hun antwoord doormailen naar lijsternest@west-vlaanderen.
be tot 15 augustus om 12 ’s middags.

Uit de juiste antwoorden worden 10 winnaars in 3 
categorieën gekozen. De eerste prijs is een boekenpakket 
met één boek van elk van de Lijsternest-residenten uit 
het eerste seizoen (Anne Provoost, Frank Adam, Marc 
Reugebrink, Johanna Spaey, Koen Peeters, Bart Janssen en 
Luuk Gruwez). 
Tweede prijs is het kunstboek ‘Het Zilte Westen’ over het 
DNA van West-Vlaanderen. 
Derde prijzen zijn 8 winnaars die elk een exemplaar van 
‘Prutkse’ ontvangen. 

De winnaars worden bekend gemaakt in de eerste week van 
september 2015. 

  www.streuvelshuis.be &  
 https://www.facebook.com/Streuvelshuis
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CURSUSSEN
BEELDENDE KUNST
De cursussen beeldende kunst vinden 
plaats in OC De Brug, Otegemstraat 
238 te Zwevegem.

GRAFISCHE DRUKTECHNIEKEN
Uittesten van alle mogelijkheden van de grafische 
druktechnieken zoals hout- en linoleumsnede, monotype, 
droge naald op koper en pvc-film, niet-toxische etstechnieken 
op koper.
Op maandag van 19 u. tot 22.30 u. 
Start: maandag 7 september 2015 - 30 lessen

MONUMENTALE KUNST (BEELDHOUW- & 
SCHILDERKUNST)
Boetseren in klei, mouleren, afgieten, werken naar levend 
model, werken met alternatieve materialen zoals gips, 
polyester, beton…, kappen in steen, hout en andere 
materialen, schilderen in diverse technieken: acryl, olieverf,…
Op dinsdag van 13.30 u. tot 17 u. en/of van 19 u. tot 22.30 u.
Start: dinsdag 8 september 2015 - 30 lessen

AQUARELSCHILDEREN
Zowel voor beginners als gevorderden: schilderen van 
stillevens, landschappen…., diverse mogelijkheden van 
waterverf leren ontdekken.
Op dinsdag van 13.30 u. tot 16 u. en/of van 19 u. tot 21.30 u.
Start: dinsdag 8 september 2015 - 24 lessen

KERAMIEK
Vormgeving met klei door opbouw- en mouleertechnieken, 
kleur met glazuren en decoratietechnieken, pottendraaien.
Op maandag en/of dinsdag van 13.30 u. tot 17 u. 
Start: maandag 7 september en/of dinsdag 8 september 
2015 - 30 lessen

TEKENKUNST
Aanleren van diverse schets- en tekentechnieken, werken 
naar de natuur waaronder levend model, creatieve 
opdrachten naar document en fantasie.
Op donderdag van 13.30 u. tot 17 u. en/of van 19 u. tot 
22.30 u.
Start: donderdag 10 september 2015 - 30 lessen

BASISTEKENEN, SCHILDEREN EN RUIMTELIJKE 
TECHNIEKEN
Grondige basiscursus tekenen en schilderen naar 
waarneming en document; aanleren van diverse teken-, 
schilder-, collage- en grafische druktechnieken; ruimtelijk 
werk met klei, gips, hout, textiel en alternatieve materialen; 
stimuleren van creativiteit in eigen werk en door 
kunstinitiatie.
Deze cursus wordt georganiseerd door de Kunstacademie 
Zwevegem (= erkend kunstonderwijs waar ook moet 
ingeschreven worden vóór 30 september 2015).
Op dinsdag van 18.30 u. tot 22 u. of woensdag van 17 u. tot 
20.30 u. of vrijdag van 17.20 u. tot 20.50 u. of zaterdag van 
9 u. tot 12.30 u.
Start: dinsdag 1 september, woensdag 2 september of 
vrijdag 4 september of zaterdag 5 september 2015 - 35 
lessen

TARIEVEN
• 170 euro: aquarel (24 lessen)
• 210 euro: grafiek, monumentale, keramiek, tekenkunst 

(30 lessen)
• 125 euro: per bijkomende cursus
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SPAANSE LESSEN
Vanaf september worden opnieuw Spaanse lessen 
georganiseerd in OC De Brug, Otegemstraat 238 te 
Zwevegem. Kostprijs: 140 euro voor 25 lessen.
1ste jaar: start op dinsdag 22 september van 19.30 u. tot 
21.30 u.
2de jaar: start op maandag 21 september van 19.30 u. tot 
21.30 u.

KANTKLOSSEN
De verschillende soorten kant worden je hier aangeleerd 
van klassiek tot modern. Deze edele handwerkkunst 
geraakt stilaan haar oubollig karakter kwijt en krijgt een 
hedendaagse moderne uitstraling.
Schrijf je in om deze techniek te leren in 10 lessen op 
maandagavond (19 u. tot 21.30 u.) of donderdagnamiddag 
(14 u. tot 16.30 u.). Start half september.

Kostprijs: 50 euro.
Deze lessen vinden plaats in de vergaderzaal van het 
gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 18a te 
Zwevegem.

Voor de cursussen beeldende kunst, Spaans en 
kantklossen kan bij voorkeur online ingeschreven 
worden op www.zwevegem.be/aanbodbeeld, of na 
15 augustus, bel naar 056 76 55 70 

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

Verken het wandelnetwerk land 
van Streuvels
Wandelnetwerk in het glooiend groene landschap dat ook 
onze gemeente Otegem aandoet.

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

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

 Bibliotheek/Bbus
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be 
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Opvang op woensdag!
Ben je op zoek naar opvang op woensdagnamiddag voor het schooljaar 
2015-2016?  De gemeente Zwevegem organiseert elke woensdagnamiddag 
opvang op verschillende locaties in Zwevegem.

Interesse?
Vraag snel het infoformulier aan via uw school of de 
jeugddienst. Je kan het document terugvinden via de 
website: www.zwevegem.be/jeugd

Ben je overtuigd, bezorg dan uw inschrijfformulier ingevuld 
terug op de jeugddienst uiterlijk op 15 juli 2015.
Indienen kan per post, via e-mail naar jeugd@
zwevegem.be of aan de balie vrije tijd in het 
Gemeentepunt.

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

Sportelen voor de actieve 50 plusser
www.sportelen.be

Beste Sportelaar, welkom op dé ontmoetingssite voor 
de sportieve 50-plusser. Op deze site kan je niet alleen 
Sportelactiviteiten terugvinden die in gans Vlaanderen 
worden georganiseerd. Je vindt er ook specifieke Bloso 
Sportelacties en evenementen.
Samen van het leven en van sport genieten, want dat is 
Sportelen.
Veel Sportelplezier!

Organiseer je zelf sportactiviteiten voor 50-plussers, 
registreer je dan als Sportelorganisator. Wil je echter in 
contact komen met anderen, die net als jij, graag op een 
gezellige manier met sport bezig zijn, registreer je dan als 
Sportelvriend. Het is makkelijk en loont zeker de moeite!

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

  Dienst Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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Wens je ook je sport te ontdekken?
Week van de Sportclubs zaterdag 12 tot en met zondag 20 september 

Tijdens de “Week van de Sportclubs” van 12 tot 20 
september, staan heel wat sportverenigingen paraat voor wie 
eens gratis wilt proeven van hun sportdiscipline. 
Wens je op een volledig vrijblijvende manier kennis te maken 
met een sport naar uw keuze kom dan naar de trainingen 
van de organiserende clubs in deze week.
Een overzicht van het aanbod vind je vanaf halfweg 
augustus op de website: www.zwevegem.be/sport of de 
overzichtsfolder te verkrijgen bij de sportdienst.
Naast de vermelde clubs zijn er tevens een groot aantal 
andere verenigingen waarbij u terecht kan voor meer uitleg 
of voor een proefles.

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

• Wist je dat verschillende mutualiteiten een deel 
van de lidmaatschapsbijdragen terug te betalen?

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

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

  Dienst Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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Zwevegemse Figuren – Deel 3
In 2011 en 2012 verschenen 2 succesvolle publicaties over “Zwevegemse figuren”. Nu is er het langverwachte 3e deel.

Na deel 1 en 2 bleek zonneklaar dat de materie ver van uitgeput was. Alleen, het vereiste de nodige tijd om al de gewenste 
informatie te vinden. Ga zeker niet denken dat de wat lange duur tussen het tweede en het derde deel zou betekenen 
dat de derde reeks slechts wat overschotjes bevat. Niets is minder waar! Het sociaal, cultureel en sportief leven van de 
fusiegemeente Zwevegem is ongelooflijk rijk en de figuren van de derde reeks zijn absoluut geen vulsel.

Het gaat bijvoorbeeld om een dienderwijveke (weten de jongeren nog wat dat is?), dokters die hele dorpen hielpen 
bevolken omdat ze zoveel bevallingen ‘deden’, een drukker die een stuk erfgoed creëerde dat luistert naar de naam 
‘De Druivelaar’, een door iedereen gekende eenden-dame, een even bekende groene jongen die cursiefjes schreef, 
een Hollander die nooit aangepast raakte en een eenzaam leven geleid moet hebben, kaderleden die bij ons het tennis 
invoerden, een landloper die letterlijk zijn nek brak, onderwijzers die moeilijkheden kregen door hun politieke overtuiging, 
een zakenvrouw met een borduurimperium en nog zoveel meer.

Zwevegemse figuren – deel 3 is verschenen op 20 juni 2015. Het boek telt 220 blz, ruim verlucht met foto’s. Verkoopprijs = 
15 euro - verzendkosten = 10 euro

Je kan het boek aankopen door 
storting op rekeningnummer: 
BE32 0012 6868 2602 van Luc 
Vanassche - of bij de auteurs Jaak 
Bataille, Jan Deloof, Luc Depaepe, 
Raphaël Desmet, Gerrit Suys, Luc 
Vanassche, Remi Van Loosveldt, 
André Velghe
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  bij de auteurs 
 en op: www.amantine.be 
 of via e-mail naar:
 andrevelghe01@gmail.com
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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 10 juli (periode 1 september tot  
27 oktober 2015).

Volgende verschijningsdata: 1 september 2015.

vrij 26 tot ma 29.06.15
 evenement

Ommegang Moen
Waar: centrum Moen
Organisatie: Feestcomité Moen
Info: www.moen.be

za 27.06.15
 evenement

Moen Feest 2015
Tweede dolle 
Moense 
schlagernacht 
met de joligste 
afterparty met 
DJ Serge en 
6 Vlaamse 
feestartiesten: 
Willy Sommers, 
Trisha, Marina 
Wally, Lindsay, Yves Segers en Paul 
Severs. Een avondje pretentieloos 
plezier en vertier in Moen. Alle zorgen 
aan de kant en je eens lekker laten 
gaan is de boodschap. Moen Feest 
is hét antwoord op de veel te dure 
Schlagerfestivals. Met slechts 10 
euro in voorverkoop is dit festival 
toegankelijk voor iedereen.
Waar: Zaal T.A.P., Stationsstraat 1, Moen
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro in de voorverkooppunten 
en online op de website
Organisatie: MVC Mercarto vzw
Info & reservatie: http://www.tornooi.com 

27.06.15 tot 30.08.15

 evenement  
De schatten van Vlieg in de bib 
van Zwevegem!
Wow! Er ligt een schatkist van Vlieg 
verstopt in Zwevegem!
Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 27.06.15 tot 30.08.15 
tijdens de openingsuren:
open ma, do, vrij van 13 u. tot 19 u., 
di, woe van 10 u. tot 19 u., za van 09 
u. tot 12 u.
Organisatie: openbare bibliotheek 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibliotheek

zo 28.06.15
 Transfo Outdoor

Waar: Transfosite, Transfostraat, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 19 u.

zo 28.06.15
 uitstap

Natuurwandeling in bos te Ename
Natuurwandeling in het bos van Ename 
olv. natuurgids Pieter Blondez.

Waar: Vertrek aan statie Moen-Heestert
Wanneer: om 13.30 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 40 79

woe 01.07.15
 evenement 

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

vrij 03.07.15

 voordracht 
Voorleesuurtje voor   
kleuters in de bib 
van Zwevegem 
zie kader p. 27

za 04.07.2015 
 evenement 

Guldensporenviering met 
BlitZ en Jelle Cleymans & Jonas 
Van Geel
zie kader p. 28

za 04.07.15 en 
zo 05.07.15

 evenement 
Ommegang Zwevegem
zie kader p. 29

za 04.07.15
 evenement 

Boekenverkoop bib 
zie kader p. 30

ZOMERBAR AAN TRANSFO
Deze zomer krijgen de fietsers en wandelaars opnieuw de kans om een pintje 
of cocktail te drinken bij 
café “De Speedboot” aan 
de oever van het Kanaal ter 
hoogte van Transfo.
Open tot en met zondag 13 
september, iedere zaterdag 
van 14 u. tot 21 u. en 
zondag van 11 u. tot 18 u.
Volg café “De Speedboot” 
op facebook, er worden af 
en toe leuke evenementen 
georganiseerd: filmavond, 
bierpong, kampvuur,…

http://www.uitdatabank.be


w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

zo 05.07.15
 muziek 

Open repetitiedag
Open repetitie met om 17.30 u. 
voorstelling van de nieuwe 
showproductie colors of friendship.
Waar: Gemeentepark, Kouterstraat, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Showband Calypso
Info & reservatie:  
www.showbandcalypso.be

do 09.07.15

 voordracht/
muziek 
RF Zwevegem viert 11 juli met 
Guido Moons en ‘t Heksebroed
Op 9 juli viert Rodenbachfonds 
Zwevegem de Vlaamse Feestdag met 
Guido Moons als spreker en folkgroep ’t 
Heksebroed als muzikale gasten. Guido 
Moons hoeft niet meer voorgesteld 
te worden. Deze Vlaams activist was 
tweemaal voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging en daarvoor ook 
hoofdcoördinator van het Taal Aktie 
Komitee. 't Heksebroed is een folkgroep 
van eigen Zwevegemse bodem die 
voornamelijk samenspel organiseert 
voor wie maar wil deelnemen. 
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Rodenbachfonds 
Zwevegem
Info & reservatie:  
www.facebook.com/RFZwevegem, 
0485 91 78 68, rfz@telenet.be 

za 11.07.15
 evenement 

Nat-uur-fuif
Openluchtfuif in Banhoutbos Heestert.
Waar: Banhoutbos Heestert
Wanneer: vanaf 20 u.
Prijs: VVK 4 euro, ADD 6 euro
Organisatie: KWB Sellewie
Info & reservatie: www.kwbsellewie.be 

van 12.07.15 tot 14.09.15
 evenement

Fotozoektocht 
Plaatselijke fotozoektocht naar onze 
natuurparels. Vierde editie van de eigen 
fiets- of wandeltocht langs landelijke 
wegen. Spreek af met vrienden en 
wandel of fiets de fotozoektocht op 
het ogenblik dat jou best past. Los de 
vragen correct op en win een prijs!
Waar: Zwevegem en omliggende 
gemeenten
Prijs: 5 euro voor brochure
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 
 http://www.davidsfonds.be/activity/
division/activitydetail.phtml?id=37821 

woe 15.07.15
 evenement

Patattenlunch, kaarting en 
teerlingbak
Jaarlijkse feestelijke "Patattenlunch". 
Start om 11 u. met aperitief. Na de 
lunch kaarting en teerlingbak.
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: om 11 u.
Prijs: 15 euro 
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie:  
http://www.lbvwest.be/LBG/Zwevegem 

REUZE SEA MONSTER
In het zwembad!

Het wordt nog leuker als je komt 
zwemmen tijdens de zomervakantie 
wanneer het SEA MONSTER in het 
zwembad ligt!

Het “SEA MONSTER”  gaat te water, 
telkens van 14 u. tot 16.30 u. op: 
1. Begin van de zomervakantie:
 woensdag 1 , donderdag 2, vrijdag 3 juli
 dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juli
 dinsdag 14, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 juli
2. Eind van de zomervakantie:
 dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus
 dinsdag 25, woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 augustus

Op alle andere weekdagen is er uiteraard tijdens diezelfde uren voldoende 
spelmateriaal aanwezig om er een onvergetelijke namiddag van te maken.

Voorleesuurtje voor kleuters 
tijdens de zomervakantie
Ben jij tussen 3 en 6 jaar? Ontdek het voorleesuurtje op vrijdag van 15.45u tot 
16.30u in de Letterdief
Voor alle kleuters die houden van verhalen!

Over wolven
Op vrijdag 3 juli 
Over grote gemene wolven met een klein hartje,
over konijnen die slimmer zijn wolven,
over Wolfie die op zoek gaat naar iemand die niet bang is van hem,…

Hou je van verhalen over wolven? Kom dan zeker naar dit voorleesuurtje

Op wereldreis
Op vrijdag 7 augustus
Ga mee met Raf op reis naar alle 
uithoeken van de wereld.
Ontdek welke dieren er wonen en 
luister naar hun avontuurlijke verhalen.

  Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be 
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do 06.08.15, za 08.08.15 
en za 15.08.15

 evenement
Ommegang Heestert
zie kader p. 31

vrij 07.08.15

 voordracht  
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
zie kader p. 27

 
vrij 07.08.15

 evenement
Wandelen in “Land van Mortagne”
Toerisme Leiestreek organiseert m.m.v. 
Pasar een zomerwandeling in Sint-
Denijs op het wandelnetwerk “Land van 
Mortagne”.
Waar: start aan de Sint-Dionysiuskerk 
Sint-Denijs
Wanneer: om 19 u.
Prijs: 1,50 euro per persoon of 3 euro 
per gezin, kinderen tot 12 jaar en leden 
Pasar gratis

Guldensporenviering met BlitZ en Jelle Cleymans  
& Jonas Van Geel
ZATERDAG 4 JULI 2015

GEMEENTEPARK, OTEGEMSTRAAT, ZWEVEGEM
GRATIS TOEGANG

19.30 u.: kinderprogramma BlitZ
BlitZ zorgt voor een optreden vol fun, muziek, dans en 
spel waarbij de kinderen interactief betrokken worden 
en de ouders met een big smile meekijken!

21.30 u.: live optreden Jelle Cleymans en Jonas 
Van Geel
Jelle Cleymans en Jonas Van Geel hebben samen met 
een formatie professionele muzikanten een covergroep 
opgericht. Zij geven een eigenzinnige interpretatie aan 

talloze, onsterfelijke Nederlandstalige hits. Bovendien zorgt de spitsvondige interactie tussen 
Jelle en Jonas regelmatig voor hilarische toestanden. U krijgt dus niet alleen een knap staaltje 
muziek, maar ook een stevige portie humor op uw bord!

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

GELEID BEZOEK AAN TRANSFO
Op zondag 12 juli en zondag 23 augustus is er een geleide wandeling 
voorzien op Transfo. Greeter Jan Goemaere staat in voor de rondleiding.
Sedert vorig jaar werd door Toerisme Leiestreek “de greeter” in het leven 
geroepen, een initiatief dat reeds bestaat in Frankrijk.
Een greeter is een lokale gids die kleine groepjes rondleidt met uitleg 
over de eigen streek/gemeente en lokale wetenswaardigheden weet te 
vertellen.
Afspraak dus op zondag 12 juli en zondag 23 augustus om 15 u. aan 
café “De Speedboot”, de pop-up-bar langs het kanaal Bossuit-Kortrijk ter 
hoogte van Transfo.
Achteraf kan je er nog wat verpozen met een drankje of een ijsje aan “De 
Speedboot” met rustgevend zicht op het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Organisatie: Toerisme Leiestreek en 
Pasar
Info & reservatie:  
www.toerismeleiestreek.be 
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vrij 14.08.15
 evenement

Wandelen in “Land van Streuvels”
Toerisme Leiestreek organiseert m.m.v. 
Pasar een zomerwandeling in Otegem op 
het wandelnetwerk “Land van Streuvels”.
Waar: start aan de Sint-Amandus & 
Sint-Annakerk Otegem
Wanneer: om 19 u.
Prijs: 1,50 euro per persoon of 3 euro 
per gezin, kinderen tot 12 jaar en leden 
Pasar gratis
Organisatie: Toerisme Leiestreek en 
Pasar
Info & reservatie:  
www.toerismeleiestreek.be 

Ommegang 
Zwevegem 2015
Zaterdag 4 juli
09 u.-16 u. boekenverkoop in de “oude bib”, Harelbeekstraat 54
14 u.  Opening van de braderie
15 u.-18 u. Muzikale clowns de Alfredo’s
16 u.  Wandelconcert door de “Koninklijke Muziekvereniging De 

Ware Vrienden” Zwevegem

GULDENSPORENVIERING GEMEENTEPARK OTEGEMSTRAAT 
19.30 u.  kinderprogramma BlitZ
20.30 u.   toespraak door schepen Johan Rollez, Vlaams volkslied
21.30 u.  live optreden Jelle Cleymans en Jonas Van Geel met eigen 

begeleidingsband

Zondag 5 juli
06 u.-18 u.   8de grote rommel- en antiekmarkt en braderie in de 

Otegemstraat. Info en reservatie: christ.caroline@hotmail.com 
09 u.-16 u.  boekenverkoop in de “oude bib”, Harelbeekstraat 54
13 u.-17 u.  Optreden coverband The Pledge, @gemeentepark naast 

voormalig Gemeentehuis
14.30 u.-17.30 u.  Optreden Armanis Walking Jazz Band doorheen de 

Otegemstraat
18 u.-22 u.  zangfeest Zwevegem zingt ism Capa Events en Wasabi FM 
  @gemeentepark naast voormalig Gemeentehuis

Tentoonstellingen
“Herbeleef Zwevegem Dorp van de Ronde 2015” in Oud Gemeentehuis, 
Otegemstraat 100. Open op vrijdag 3 juli van 16 u. tot 20 u., zaterdag 4 juli 
van 14 u. tot 18 u. en zondag 5 juli van 10 u. tot 18 u.

Tentoonstelling “Gewaagd” in de foyer van het Theatercentrum, Otegemstraat 
18A. Kunstenaars: Carine Delapierre, Marianne Deryckere, Brigitte D’Huyvetter, 
Lieve Everaert, Nele Roobrouck, Stefanie Vanden Bossche, Guido Margodt, 
Patrick Vincke en Yvan Nys. Open op zaterdag 4 juli van 14 u. tot 18 u. 
en op zondag 5 juli van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. Organisatie 
Willemsfonds Zwevegem.

vrij 14.08.15 en za 15.08.15
 evenement

Internationaal streekbierenfestival
Internationaal streekbierenfestival met 
diverse optredens, animatie,…
Waar: Th. Toyeplein Zwevegem
Wanneer: op vrij vanaf 15 u.,  
op za vanaf 13 u.
Organisatie: Flanders Events vzw
Info & reservatie:  
www.flanderseventsvzw.be 

za 15.08.15

 evenement 
NSB - 70 jaar “Bevrijding van de 
kampen”
32ste officiële herdenking ter 
nagedachtenis van de onthoofden 
van München en alle slachtoffers 
uit Groot-Zwevegem van de 
naziconcentratiekampen en 
gevangenissen.
Programma
9.30 u.: Samenkomst vaandels aan de 
kerk te Moen.
10 u.: Eucharistieviering.
10.40 u.: Plechtigheid aan het 
momument, bevlagging van de mast 
en “Te Velde”, verwelkoming door de 
heer Frans Goossens, voorzitter NSB-
Moen, dodenappel en bloemenhulde, 
The Last Post, toespraak door de heer 
burgemeester Marc Doutreluingne, 
nationaal Volkslied.
11.10 u: Optocht naar zaal “Tap” met 
fanfare en vaandels. Na de plechtigheid 
volgt een receptie, aangeboden door 

Zwaluwententoonstelling
Tussen 1 juni en 15 augustus kan je de zwaluwententoonstelling gratis 
bezoeken in het Gemeentepunt Zwevegem (in samenwerking met het 
provinciebestuur West-Vlaanderen). Ontdek er hoe de zwaluwen leven, wat of 
wie ze bedreigt, wat je zelf kan doen om ze te beschermen. 

Wanneer:  zie openingsuren p. 2. 

Waar: Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem

  Woon- en leefomgeving/Milieu 
 Blokkestraat 29 bus 1 
 8550 Zwevegem 
 tel. 056 76 55 80
 milieu@zwevegem.be
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Boekenverkoop 
in ‘villa Herman’ - ‘de oude bib’ 
– het ‘gewezen politiekantoor’ – 
Harelbeekstraat 54 te Zwevegem

ten voordele van "vzw Jongerenzorg 
ZuidWestVlaanderen (Ten Dries) – Sint-
Denijs"

op zaterdag 4 en zondag 5 juli doorlopend 
van 9 u. tot 16 u.

De boekenverkoop is een traditie in onze bib: om de 2 
jaar organiseren we een grote verkoop. Afgeschreven 
materialen (romans, 
thrillers, strips, kinder- 
en jeugdboeken, 
informatieve boeken, 
tijdschriften, dvd’s, ...) 
worden voor een prikje 
verkocht:
 1 stuk = 1 euro
 4 stuks = 3 euro
 8 stuks = 5 euro

We willen van elke 
boekenverkoop ook iets 
unieks te maken.
Vorige keer stond 
de bbus op de 
Kermis, nu gebeurt 
de boekenverkoop IN 
onze oude bib in de 
Harelbeekstraat 54.

Met de boekenverkoop 
nemen we niet alleen 
afscheid van enkele 
duizenden boeken, maar ook van het pand waar 
15 jaar lang, van 1982 tot 1997, onze bibliotheek 
gehuisvest was.

Heb je nog herinneringen aan dat pand? Wil je het 
vóór het verkocht wordt nog een keertje zien? Dan 
is de boekenverkoop een unieke kans: van voor tot 
achter, van boven tot onder: overal zullen boeken 
staan, overal kan je herinneringen ophalen, boeken 
kiezen én het goede doel steunen.

Kom op zaterdag 4 en zondag 5 juli tussen 9 u. 
en 16 u. nog een keertje naar de ‘oude bib’ en 
vul er je reiskoffer voor een prikje! 

Koop boeken voor een prikje en steun meteen 
het goede doel!

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

het gemeentebestuur.

di 18.08.15
 evenement

Derde Dinsdag Senioren
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle leeftijden. Bent 
u nieuwsgierig, aarzel dan zeker niet om eens een kijkje te 
komen nemen. Iedereen is er van harte welkom. 
Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: "Prijskampkaarting clubkampioen" bedraagt 1 euro, alle 
andere activiteiten zijn gratis
Organisatie: 
Info & reservatie: 056 75 76 04
 
zo 30.08.15

 sport
Dwars door Groot Zwevegem
Wandelen in de streek tussen Leie- en Scheldevallei aan de 
voet van de Vlaamse Ardennen met zijn pittoreske plekjes, 
slingerpaadjes, natuurdomeinen en vergezichten. Leie-
Schelde trofee. Aankomst voor 18 u.
Waar: inschrijven zaal T.A.P., Stationstraat 2, Moen 
Wanneer: van 7 u. tot 15 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: Wandelclub "De 12 uren van Lauwe"
Info & reservatie: http://www.de12urenvanlauwe.be 
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Ommegang Heestert 2015
Donderdag 6 augustus
14 u.  FEEST VAN DE DERDE LEEFTIJD in zaal Malpertus. Feestnamiddag met optreden van THE GIPSY’S. Dit 

is een samenwerkingsinitiatief van OKRA met het feestcomité en staat open voor alle senioren.

Zaterdag 8 augustus
15.30 u.  WIELERWEDSTRIJD voor nieuwelingen ingericht door VC De Sportvrienden Heestert met de steun van 

het feestcomité.

Zaterdag 15 augustus
10.30 u.   APERITIEFCONCERT op het plein door de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia met een gratis aperitief van de 

voorzitter en een hapje van de frituuruitbater.

13.30 u.   BLOKSCHIETING  en daarna gewoon beschrijf door de Koninklijke  handbooggilde Sint-Sebastiaan 
Heestert op hun terrein aan de Gauwelstraat.

vanaf 14.30 u.  feest op het plein verzorgd door verschillende Heestertse verenigingen met een waaier aan 
activiteiten…, autoscooter, schietkraam, eendenspel, paardenmolen, gratis springkasteel…

14.30 u.   Familieshow van onze Heestertse goochelaar en clown NICO MAGICO

16 u. – 24 u.  Muzikaal feest met optredens van YVES SEGERS, WILLY SOMMERS, 2 FABIOLA FEAT. LOREDANA. De 
coverband STRAWBERRY JAM laat ons tussendoor meegenieten van de populairste muziek uit de laatste 
decennia.

  DJ GLENN D. blijft de ambiance verzorgen tot middernacht.

Alle optredens zijn gratis.

Binnenkort
vanaf 01.09.15
Start diverse cursussen
Info & reservatie: http://www.cvo3hofsteden.org

woe 02.09.15
Kappaert Senioren Kaarting
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 04.09.15
Voorleesuurtje voor kleuters in de bib 
van Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, bibliotheek@zwevegem.be, 
www.zwevegem.be/bibliotheek

za 05.09.15
Hoevefeesten Heestert
Info & reservatie: dewaele.bart@telenet.be

zo 06.09.15
GOLD Open water zwemmen
Info & reservatie: openwater@goldswimmingteam.be, users.
telenet.be/openwaterGOLD

za 12.09.15 en zo 13.09.15
Sobeka Flanders Cup
Info & reservatie: https://sites.google.com/site/
sobekaflanderscup/flanders-cup

zo 13.09.15
Open Monumentendag: Inkijkdag 
Transfo
Info & reservatie: cultuur@zwevegem.be, 056 76 55 70

di 15.09.15
Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04

woe 16.09.15
Kaarting en teerlingbak LBG
Info & reservatie: 056 64 49 19



Zaterdag 4 juli 2015
Gemeentepark Zwevegem - Otegemstraat

19.30 u.  - Kinderprogramma BlitZ
21.30 u.  - Live optreden
     Jelle Cleymans en Jonas Van Geel

     Gratis toegang


