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Inkijkdag
Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6

Wij verhuizen
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Meldpunt Gemeente  
0800 1 8550

Bibliotheek
Bekaertstraat 13, Zwevegem
tel. 056 76 59 00
maandag, donderdag en vrijdag: 13 u. - 19 u.
dinsdag en woensdag: 10 u. - 19 u.
zaterdag: 9 u. - 12 u.

B bus
Maandag 
8.40 u. – 12 u. school Heestert
(afwisselend Gauwelstraat en Vierkeerstraat,  
alleen op schooldagen)
14.30 u. – 16 u. kerk Heestert
16.30 u. – 18 u. kerk Moen

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

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

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

Vrijdag
10.30 u. – 13.15 u. school Kappaert
(alleen op schooldagen)
13.30 u. – 16 u. kerk Knokke
(alleen op schooldagen)

0498 17 77 71 (tijdens de statijden)

Containerpark
Avelgemstraat, Zwevegem
tel. 0477 98 02 36

maandag van 9 u. tot 15 u.
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  
van 14 u. tot 19 u.
zaterdag van 9 u. to 15 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 78 01 41
iedere werkdag van 9.30 u. tot 12.20 u.
en van 13 u. tot 17.30 u.
zaterdag tot 17 u. 
maandag gesloten

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

Wacht- en hulpdiensten
Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80

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

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

Apothekers
0900 10 500, www.apotheek.be

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

PWA dienstencheques
Gemeentepunt
Blokkestraat 29, Zwevegem
tel. 056 76 56 50
zie algemene openingsuren Gemeentepunt

Zitdag Rijksdienst  
voor pensioenen
-  op 3 sept.: in koetshuis, Otegemstraat 100
-  op 1 okt. en 5 nov.: in Gemeentepunt,  

Blokkestraat 29

Zitdagen schepencollege en 
OCMW-voorzitter
Zitdagen burgemeester en schepenen
Voor afspraak, bel 056 76 55 67
e-mail: gemeentebestuur@zwevegem.be
Zitdag OCMW-voorzitter
Voor afspraak, bel 056 76 52 00
e-mail: info@ocmw.zwevegem.be

Zitdagen sociale dienst OCMW 
in deelgemeenten
Heestert
Woon- en zorgcentrum Marialove, Gauwelstraat 24, 
elke maandag: 10 u. – 11.45 u.

Moen
Vrije basischool afd. Moense Beekstraat elke  
donderdag: 9.30 u. – 11.15 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 - sportpunt@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:  09.00 u. - 11.45 u.

Tijdens schoolvakanties West-Vlaanderen*

maandag:  14.00 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)

dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 19.30 u.
 19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)

woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.

donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
 14.00 u. - 20.30 u.

vrijdag:  14.00 u. - 20.30 u.

zaterdag: 14.00 u. - 16.45 u.

zondag: 09.00 u. - 11.45 u.

*opgepast: sluitingsdagen zie www.zwevegem.be/
sport

Vanaf 16 september is er gemeente-
lijke- en OCMW dienstverlening in  
het Gemeentepunt,

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

zie ook p. 4
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Inhoud

Wij verhuizen naar 
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Werken Blokkestraat/
Deerlijkstraat

22

Transformator,
100 jaar Transfo

26

Beste inwoners,

Nieuwe openingsuren bib, 
Zie ook openingsuren 
algemeen p. 2

18

Een optimale dienstverlening is het streefdoel van elk gemeentebestuur.

Alle gemeentediensten samenbrengen onder hetzelfde dak is uiteraard een uitste-

kend middel om dit doel te bereiken.

zen dat zij de moeite waard is en dat zij zowel op korte als op lange termijn  zal 

kunnen zorgen voor belangrijke besparingen, niet alleen voor de gemeente maar 

ook voor elke inwoner afzonderlijk.

Een centraal Gemeentepunt, waar u voor elke dienstverlening, O.C.M.W. en 

technische diensten inbegrepen, terecht kan – bovendien gemakkelijk bereikbaar 

– zal ongetwijfeld een tijdsbesparing opleveren, minder verplaatsingen, minder 

Ook de interne communicatie tussen de verschillende diensten zal hierdoor verbe-

teren, wat uiteraard ook tot een verhoogde kwaliteit en een snellere dienstverle-

ning moet leiden.

In het begin zal het evenwel voor iedereen een aanpassing zijn, waarvoor wij 

wederzijds begrip zullen moeten opbrengen.

Teneinde de start in het nieuwe en centrale Gemeentepunt aan de Blokkestraat  

nr 29 zo goed mogelijk te laten verlopen, werd de verhuis gepland na de verlof-

periode en met een effectieve opening op 16 september.

Wij organiseren ook een “Opendeur of Inkijkdag” op 6 oktober met begeleiding 

en rondleiding.

Niet alleen zal het een ware ontdekking zijn voor het oog maar u zal er ook te-

recht kunnen voor al uw praktische vragen in verband met het gebruik van en de 

werking in uw nieuwe “GEMEENTEHUIS”.

Mis de kans niet en wees er bij op 6 oktober!

Uw burgemeester

Marc Doutreluingne

COLOFON  
Verantwoordelijke uitgever Samenstelling, coördinatie en 
eindredactie Foto’s Sobeka fotoclub, Zwevegem, 

Vormgeving 
Druk Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 

Volgend infomagazine 
Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen vrijdag 

27 september – informatie@zwevegem.be
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GEMEENTEPUNT
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
fax. 056 76 55 67
www.zwevegem.be

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

44

Wij verhuizen naar nieuwe 
thuis voor Gemeente, OCMW, 
wijkwerking politie en PWA-diensten

Wij verhuizen

Sluitingsdagen september
Gemeentediensten gesloten
De diensten: burgerzaken, welzijn, ruimtelijke ordening en huis-
vesting, milieudienst, jeugddienst, ATD zullen gesloten zijn van 
donderdagnamiddag 12 september t.e.m. zaterdagvoormiddag 
14 september. De dienst ruimtelijke ordening en huisvesting 
(GAC) zal ook op donderdag 12 september gesloten zijn 
in de voormiddag.

In het Gemeentepunt zijn het gemeentebestuur, het OCMW, de wijkwerking politie en PWA-diensten gehuisvest.

Gemeentebestuur
Blokkestraat 29, bus 1, 8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 67
gemeentebestuur@zwevegem.be
www.zwevegem.be

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

Politie
Blokkestraat 29, bus 3, 8550 Zwevegem
tel. 056 62 67 82
www.pzmira.be

PWA
Blokkestraat 29, bus 4, 8550 Zwevegem
tel. 056 76 56 50
pwa@zwevegem.be
www.zwevegem.be

De gemeentediensten starten de dienstverlening in 
het Gemeentepunt op maandag 16 september 2013.

OCMW-diensten gesloten
De OCMWdiensten zijn gesloten op maandag 2 september in 
de namiddag en op dinsdag 3 september, de hele dag. 

De OCMW-diensten starten de dienstverlening in het 
Gemeentepunt op woensdag 4 september 2013.
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Wij verhuizen

De voormalige verkoopskantoren van Bekaert in de Blokke-
straat zijn verbouwd tot een nieuw administratief centrum. 
In ruim 5000 m² worden de gemeente- en OCMW-diensten, 
PWA-diensten en de wijkwerking politie gehuisvest.

Een goede dienstverlening voor alle Zwevegemnaren op 1 
centraal punt en met een zeer goede bereikbaarheid is de 
belangrijkste troef van het Gemeentepunt.

Voor de werken kregen we een subsidie van 250.000 euro 
voor het saneren van een leegstaand bedrijfsgebouw.

Ontwerp met energievriendelijk concept

In het ontwerp vormen voor de bereikbaarheid van het ge-
meentecentrum, het nabije Sportpunt en de bib een leidraad 
voor de toegangen en de circulatie van het gebouw.
Het concept van het gebouw is energievriendelijk: vides en pa-
tio’s zorgen voor daglicht; er is een hedendaags koelsysteem 

en een doorgedreven warmte-isolatie. De meerkost voor dit 
energieconcept is gesubsidieerd voor 310.000 euro door Efro 
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Nieuw klantenconcept: met minder loketten naar een 
betere service

Op vandaag zitten de diensten verspreid en heerst er nog te 
veel een eilandcultuur.
Centralisatie betekent ook afstemmen van dienstverlening:  
uniforme openingsuren en de producten complementair 
aanbieden. Er is  één sterk uitgebouwd onthaal dichtbij de 
hoofdingang. In het Gemeentepunt worden de gemeentelijke 
loketdiensten gebundeld onder: burger en welzijn; woon- en 
leefomgeving en vrije tijd. 

Kom kijken op zondag 6 oktober: Inkijkdag 
Gemeente punt. We wensen jullie een aangenaam 
bezoek!

Van Bekaert kantoorgebouw 
tot nieuw gemeentehuis van Zwevegem

Informatiebrochure 
De editie 2013 van de gemeente lijke informatiebrochure 
zal ter beschikking liggen in het nieuwe Gemeentepunt 
en in de B bus. De brochure bevat informatie over de 
nieuwe organisatie en dienstverlening.

Huwen in 
Gemeentepunt

Vanaf 16 september 2013 
worden de huwelijken 

voltrokken in het 
Gemeentepunt.

Gemeenteraadszitting 
23 september in 
Gemeentepunt.
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We verwelkomen je aan de infobalie Gemeentepunt.

Inkijkdag

kinderanimatie, gratis drankje, attentie, bar ...

Gemeentediensten  OCMW- diensten  wijkwerking politie  PWA-diensten  
Blokkestraat 29, Zwevegem

zondag 6 oktober 2013 10 u. - 16 u.

Nieuw gemeentehuis Zwevegem
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in de kijker
In Infopunt Zwevegem publiceren we voortaan 
enkele sfeervolle foto’s van voorbije activiteiten, 
evenementen in de gemeente.

zaterdag 6 juli

huis Bistro De Vrijheid

zaterdag 29 juni
Transfo outdoor

www.zwevegem.be 7www.zwevegem.be 7

zondag 7 juli
3e kinderkankerfonds Velo Classic

vrijdag 5 juli
Plechtige intrede nieuwe 
burgemeester Zwevegem, 
Marc Doutreluingne

woensdag/donderdag 14 & 15 augustus
Internationaal Streekbierenfestival

vrijdag 5 juli
15de petanquetornooi 
senioren
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Gemeenteraadszitting 24 juni 2013
1.  Goedkeuring en ondertekening overeenkomst 

met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
in het kader van gegevensuitwisseling.

2.  Goedkeuring motie i.v.m. de onrechtmatige 
verdeling van de toelage van het Vlaams 
Gemeentefonds.

3.  Verlenen toestemming tot het houden van 
extramuros-activiteiten in het gemeentelijk 
basisonderwijs gedurende het schooljaar 2013-
2014 en volgende schooljaren.

4.  Goedkeuring overeenkomst tussen het 
schoolbestuur en de schoolraden van het 
gemeentelijk onderwijs.

5.  Vaststellen facultatieve verlofdagen in het 

schooljaar 2013-2014 in het gemeentelijk 
basisonderwijs en de gemeentelijke 
Kunstacademie.

6.  Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze 
voor het vernieuwen van de pannen, goten en 
plaatsen dakisolatie directeurswoning Transfo.

7.  Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze 
voor de opdracht “Vernieuwen van de dakgoten 
in St-Niklaasinstituut Oost”.

8.  Goedkeuring eindafrekening voor het aanleggen 

Hugo Verrieststraat tot aan de N8.
9.  Goedkeuring verslag vorige zitting 

gemeenteraad.

Gemeenteraadszitting 15 juli 2013
1. OCMW-Aktename jaarrekening + jaarverslag 

2012.
2. OCMW – Goedkeuring budgetwijziging nr 1 

dienstjaar 2013.

4. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
voor de opdracht “kelderdichtingswerken in de 
gemeentelijke schoolgebouwen van Zwevegem”.

5. Goedkeuring bestek van de samenaankoop 
energie voor gebouwen van openbare besturen 
georganiseerd door Leiedal.

6. Aktename beslissing college van burgemeester 
en schepenen van 12 juni 2013 houdende 
goedkeuring opdracht en toewijzing bij 
hoogdringendheid van de opdracht tot het 
herstellen van de hoogtewerker van de 
brandweer.

7. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging 
van een recht tot erfpacht door de gemeente 
Zwevegem aan de vzw Groep Ubuntu voor een 
gedeelte grond en het daarop gelegen voormalig 
HP-gebouw, gelegen Blokkestraat 29 A te 
Zwevegem.

8. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging 
van een recht van erfpacht door de gemeente 
Zwevegem aan de vzw Katholiek Onderwijs 
Zwevegem voor een perceel grond, gelegen 
Deerlijkstraat te Zwevegem.

9. Niet goedkeuren wegenistracé verkaveling 
Otegemstraat.

10. Goedkeuring wegenistracé verkaveling 
Bellegemstraat.

11. Goedkeuring voorstel tot het afschaffen en 
verleggen van een deel van de voetweg nr. 151 
te Sint-Denijs.

12. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het 
heffen van een belasting op gebouwen en/of 

woningen die opgenomen zijn in het register 
leegstand.

13. Goedkeuring erkenning gemeentelijke 
Culturele Raad, gemeentelijke Jeugdraad en 
gemeentelijke Sportraad.

14. Goedkeuring wijziging organiek reglement 
beheersorgaan bibliotheek.

15. Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement 
beheersorgaan bibliotheek.

16. Goedkeuring wijziging openingsuren 
gemeentelijke openbare bibliotheek 
(hoofdbibliotheek).

17. Goedkeuring aanpassing schoolreglement voor 
het gemeentelijk basisonderwijs.

18. Goedkeuring aanpassing schoolreglement 
Kunstacademie.

19. Goedkeuring aanpassing van de beslissing 
van 24 september 2007 betreffende dagelijks 
bestuur.

20. Goedkeuring wijziging plaats van vergaderen 
voor de zitting van de gemeenteraad.

21. Aktename rapportering klachten/meldingen 
2012.

22. Aktename rapportering Intern Controle 
Systeem.

23. Goedkeuring verslag vorige zitting 
Gemeenteraad.

 Gemeenteraad 
23 september 2013, 

zitting in Blokkestraat 
Gemeentepunt
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Zwevegem Luis

De gemeente 

Optimaliseren van de 
dienstverlening op maat 

van de bevolking

Een landelijke, duurzame 

gemeente

Bevorderen van een 
ondernemersvriendelijk 

klimaat

Waarderen van de 
5 deelgemeenten

Behouden van een ruim 
en gevarieerd vrijetijds- 

en onderwijsaanbod

Verhogen van de 
betrokkenheid en de 

participatie van 
de burger

Samen werken aan een 
sterke Vlaamse identiteit 

met een open geest

Inzetten op 
kwalitatieve zorg voor 

alle inwoners

Streven naar een 
gemeente waar iedereen 

zich veilig voelt

Verbeteren van de 
mobiliteit en de 

verkeersveiligheid

Opwaarderen van de 
leefomgeving, het woning- 

en winkelpatrimonium

Onder die noemer is in de week van 
3 juni het Gemeentebestuur op stap 
gegaan naar de 5 deelgemeenten. 
Alle inwoners, van elke deelgemeente 
werden uitgenodigd om mee te 
participeren aan deze luisteravonden 
en mee te denken over onze gemeente.

Eerst kwam de burgemeester aan het woord. Hij 

gemeente en schetste de doelstellingen van de 
huidige bestuursploeg. Daarna was het woord aan 

wensen meegeven:
Welke concrete acties zouden volgens jou moeten 
worden gerealiseerd?
Wat zijn jouw prioriteiten voor onze gemeente?
Hoe zou jij 1 miljoen besparen?

Het bestuur luistert, de inwoner spreekt! 
Welke acties moeten worden gerealiseerd? 
Welke zijn onze prioriteiten? 

Een verslag ...

Leefbare gemeente
Aangename leefomgeving

Veilige school – nieuwe school voor Heestert en de Klim-Op
Verkeersveiligheid

Kortrijkstraat, meerbepaald ook schoolomgevingen Gauwelstraat, 
Zwevegemstraat. Algemeen gevaarlijk in Stationsstraat, Gauwelstraat.
Mobiliteit en verkeersveiligheid in dorpskernen Heestert en Moen
Moen: woondorp… leefbaar maken
Heestert: aantrekkelijker maken
Sint-Denijs dorpskern herwaarderen met aandacht voor inplanting 
frituur en parkeerplaatsen rond O.C.
Imogsite in Moen: verkeers- en geurhinder
Waterproblematiek rond voetbalterreinen Heestert
Verkeerscirculatieplan Zwevegem centrum
Beter vervoer van deelgemeenten -> Zwevegem
Rolstoelvriendelijke voetpaden zonder hindernissen en drempels
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Zone 30 (zie cfr)
Dorpskernen en schoolomgeving (zie cfr)

gericht onderhoud
Waken over bewaren van onze kwalitatieve open ruimte met 
aandacht voor landbouw en natuur
Aanpassen Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met gelijke 
aandacht voor alle ruimtelijke factoren
Natuurgebied Moen vrijwaren en opwaarderen

Veilig gevoel
Onveilige situatie (vijver) t.h.v. omnisport terreinen 
(aan Gemeentepunt)
Interventiepunt van PZ Mira in Zwevegem
Meer politiecontrole voor kleine criminaliteit, diefstal 
en verkeersveiligheid
Snelheidscontroles op cruciale plaatsen en drukke 
momenten – aandacht voor schoolomgeving
Afspraken met rallyrijders: wat kan, waar en wanneer?
Vandalisme rond gewezen restaurant Bekaert

Verenigingsleven
Vernieuwen sanitair Malpertus
Sportaanbod kinderen met beperking
Jeugdlokalen in deelgemeenten herwaarderen
Blijvend ondersteunen van verenigingen, organisaties, 
sportclubs, ook in deelgemeenten
Betaalbare prijzen gebruik OC’s voor schoolsport

Het bestuur luistert, de inwoner spreekt! 
Hoe zouden wij 1 miljoen besparen?

Een verslag ...

Duurdere vuilniszakken
Leegstandsbelasting invoeren
Een eenmalige belasting voor iedere inwoner

Sobere recepties
Uitleendiensten betalend
Niet-Zwevegemnaren laten betalen voor gebruik openbare 
infrastructuur
Lidgeld vragen in bib
Afslanken aantal mandatarissen, ambtenaren
Beperken van studieopdrachten bij extreme organisaties
Beheersing van werkingskosten door intergemeentelijke 
samenwerking
Uitgaven Transfo beperken
Bibus minder frequent laten uitrijden of anders inzetten
Bebloeming met vaste planten
Veegmachines afschaffen (ieder veegt voor zijn eigen deur)
Onderhoud voetwegels laten uitvoeren door landbouwers of 
andere particulieren
Is onderwijs een kerntaak?

Afschaffen kerkfabrieken

Zwevegem luistert... ook online
Deze 5 luisteravonden waren ‘slechts’ een eerste 
ronde in het participatieproces. Het bestuur vindt 
het belangrijk te luisteren en … te blijven luisteren 
naar alle inwoners. Wie een idee heeft kan dit altijd 
kwijt op de website van de gemeente: op 
http://www.zwevegem.be/nieuws/zwevegem-luistert 

met bestuur en inwoners.

In elke deelgemeente is er de vraag 
naar een verkeersveilige 

Hoe verder?
Zwevegem luistert ook naar de jeugd en stapt naar de 
adviesraden om daar te luisteren naar wat leeft bij de 
inwoners en overlegorganen. Lees dit op 
www.zwevegem.be
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OCMW Woonzorgcentrum

Oproep artistieke invulling bouwproject
Het OCMW-Woonzorgcentrum wordt de komende 
maanden grondig omgebouwd en uitgebreid; de 
bouwwerken vatten aan in het najaar.

Voor de realisatie van dit project kan het bestuur rekenen 
op Vlaamse overheidssubsidies (VIPA).  Daar staat 
tegenover dat de bouwheer ook een deel van de middelen 
moet gebruiken om te investeren in een kunstintegrerend 
project.

Dit budget wil men vanuit het OCMW-bestuur graag 
besteden aan werk van lokaal talent.

Beoefen je een of andere kunstvorm op een iets meer dan 
amateuristisch niveau, en ben je gedomicilieerd in Groot-
Zwevegem, dan maak je kans om invulling te geven aan 
dit project.

Een jury zal oordelen over de kandidaten, op basis van 
curriculum en schriftelijke motivatie.  Een selectie van 
max. 5 kunstenaars zal, na toelichting bij het bouwproject 
en de technische mogelijkheden, een concreet voorstel 
kunnen indienen dat door de jury beoordeeld zal worden.  
Een samenvattend advies moet uiteindelijk aan de OCMW-
raad de mogelijkheid bieden te beslissen over de invulling 
van het kunstbedrag (€ 75.833).

Wie zich aangesproken voelt, kan zich kandidaat stellen.

Bezorg je cv en motivatie uiterlijk op 
27 september 2013 bij het OCMW 
(Blokkestraat 29 bus b, 8550 Zwevegem)  
info@ocmw.zwevegem.be.

70 Jarigen
Tijdens het voorbije voorjaar was Zwevegem 1 van de 
81 gemeenten die meededen aan het VIER-programma 
“De Slimste Gemeente”. 

Aarschot mag tot het volgend voorjaar die eretitel dragen. 
Dan begint een nieuwe strijd… waarin Zwevegem de ambitie heeft het 
nog beter te doen.

Twee nieuwe kandidaten zijn vereist (man-vrouw).
De preselectie gaat door het laatste weekend van oktober bij woestijnvis.
De geselecteerde duo’s worden dan aangevuld door de burgemeesters.

Wie wenst het nu op te nemen? Stel je kandidaat via 
cultuur@zwevegem.be uiterlijk tegen 21 september 2013.

Slimste gemeente 2014

Zwevegem zoekt quiz-duo
Bent u geboren in 1943, liep u school 
of woont u nu in Zwevegem?

Er is een bijeenkomst gepland op zondag 
27/10 2013. Voor 15/10 storting van € 60 
per persoon op rekening: 285.0100642.82.

Meer inlichtingen: 
Blanca Rigole: 056 756368, Antoon 
Crommelinck: 056 757475, Bernard 
Herman: 056 756368, Louis Delputte: 
056 758280, Jozef Weedaege: 056 756422

Otegemstraat

Sint-Amandstraat

Bekaertstraat
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Gemeentelijke zorgtoelagen
Zorgtoelage 21+

Een persoon (vanaf 21 jaar) die in een beginnende 
zorgsituatie verkeert, kan onder bepaalde voorwaarden 
een gemeentelijke toelage krijgen. 

De gemeentelijke zorgtoelage 21+ bedraagt 25 euro per 
maand.
Voorwaarden:

Betrokkene moet 21 jaar zijn of ouder.
De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt aan de 
hand van een zorgscore (met name de BEL-FOTO 
die ook wordt gebruikt in het kader van de Vlaamse 
Zorgverzekering). Zorgscores van 28 t.e.m. 34 komen 
in aanmerking voor de gemeentelijke zorgtoelage. Een 
zorgbehoevende die 35 of meer scoort, wordt doorver-
wezen voor een tussenkomst van de Vlaamse Zorgver-
zekering. 
De zorgbehoevende moet gerechtigde zijn op de ver-
hoogde tegemoetkoming van het RIZIV. 

Zorgtoelage 21-

Een persoon die instaat voor de opvoeding van een 
zorgbehoevende jongere (tot 21 jaar), kan onder 
bepaalde voorwaarden een gemeentelijke toelage krijgen. 

De gemeentelijke zorgtoelage 21- bedraagt 25 euro per 
maand; en 12,50 euro voor jongeren in een internaat.

Voorwaarden:
De jongere moet jonger zijn dan 21 jaar. 
De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt op basis 
van een attest van bijkomende kinderbijslag. De 
jongere die een uitkering in het kader van de Vlaamse 
Zorgverzekering heeft of die beroep doet op het per-
soonlijk assistentiebudget komt niet in aanmerking.

De zorgtoelagen worden jaarlijks uitbetaald.

Het aanvraagformulier vind je op www.zwevegem.
be/producten (gemeentelijke zorgtoelage), of kun 
je opvragen bij de balie burger en welzijn, de dienst 
thuiszorg OCMW, bij de dienst maatschappelijk werk van 
uw ziekenfonds, bij de diensten gezinszorg,…

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

OCMW - dienst thuiszorg
Blokkestraat 29 
8550 Zwevegem
tel. 056 76 52 40
thuiszorg@ocmw.zwevegem.be

OCMW-diensten gesloten
De diensten van het OCMW zijn gesloten  
omwille van opleiding op:

Donderdag 19 september 2013
Dinsdag 24 september 2013
Donderdag 26 september 2013

OCMW
Blokkestraat 29 
8550 Zwevegem
tel. 056 76 52 40
thuiszorg@ocmw.zwevegem.be
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Op zoek naar kinderopvang?

Je vindt op www.zwevegem.be/kinderopvang een over-
zicht van het aanbod kinderopvang op onze gemeente 
en je kunt er gericht zoeken naar vrije plaatsen. 

Het aanspreekpunt i.v.m. de kinderopvang op onze gemeente is 
de welzijnsdienst  - tel. 056 76 55 75 – welzijn@zwevegem.be.

Vanaf 16 september 2013 vind je ons ook in het Gemeente-
punt, Blokkestraat 29 – balie burger en welzijn.

Op zoek naar opvang op woensdagnamiddag 
voor je schoolgaande kinderen?

Net als vorige jaren organiseren wij tijdens het schooljaar kin-
deropvang in verschillende scholen.

De opvang is open elke woensdag (schooldagen) van 13 u. 
tot 18 u., en sluit aan op het middagtoezicht.

De opvang is er voor alle kinderen die basisonderwijs volgen.

De kostprijs bedraagt 5 euro voor de opvang tussen 13 u. en 
17 u., ongeacht wanneer je je kind in deze periode brengt of 
afhaalt. Vanaf 17 u. rekenen wij 1 euro per begonnen halfuur 
aan. Bij meerdere kinderen uit eenzelfde gezin is er een korting 
van 20 % op de rekening.

Het huishoudelijke reglement, waarin je alle informatie vindt, 
kun je bekomen bij de directie van uw school of bij de balie 
burger en welzijn in het Gemeentepunt.

Het inschrijvingsformulier, dat je samen met het reglement ont-
vangt, dien je ondertekend terug in te dienen op de opvanglo-
catie. Het ondertekende formulier geldt als inschrijving.

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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Na twee maanden vakantie zijn de batterijen opgeladen en 
staan we weer paraat. Dit schooljaar starten we met vier nieuwe 
klassen. De KAmielkes, een creatieve klas met zowel beeld, mu-
ziek én woord voor zes- en zevenjarigen in Moen en Sint-Denijs. 
De Medialabs waar jongeren vanaf het vijfde leerjaar zich ver-
diepen in alles wat nieuwe media is. En, last but not least: de 
klas koor op vrijdag van van 18.30 u. tot 19.30 u. in SNGZ Oost, 
Stedestraat Zwevegem. Ideaal voor wie zingend het weekend 
wil inzetten!

Uiteraard gaan ook onze andere klassen onverdroten voort. Hou 
de website in de gaten voor de evenementen die dit jaar op 
stapel staan: www.zwevegem.be/kunstacademie. Alvast één tip 
van de sluier: in februari is het letterlijk alle hens aan dek voor 
de Week van het Deeltijds Kunstonderwijs met als thema “Kunst 
boven water”. Maken we van de Theaterzaal een aquarium of 
een boot? Bevolken we die met goedlachse piraten, zingende si-
renes en wervelende waterbewoners? Of bezinnen we ons over 
de functie van kunst en kunstonderwijs anno 2014? Zeker is: de 
Kunstacademie rocks your boat van zaterdag 22 februari tot en 
met vrijdag 28 februari 2014. Ahoi!

De Kunstacademie vliegt erin!
De Kunstacademie 

Nog niet ingeschreven?
Geen nood, dat kan tot 30 september!

Inschrijvingsmomenten in
Heestert (Gemeenteschool, Vierkeerstr. 26) 
maandag 2 september 2013, 16.30 u.-18 u. 
Moen (Vrije Basisschool, Moense Beekstr. 17) 
dinsdag 3 september 2013, 16.30 u.-18 u.
Zwevegem (Directeurswoning, Transfostr. 13) 
woensdag 4 september 2013, 13 u.-18.30 u.
Otegem (Vrije Basisschool, Zwevegemstr. 8) 
donderdag 5 september 2013, 16.30 u.-18 u.
Sint-Denijs (Gemeenteschool, Dalestr. 40) 
vrijdag 6 september 2013, 15 u.-17 u. 

Inschrijven tot 30 september 2013 op het secretari-
aat in de Directeurswoning op Transfo op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 17 u. tot 18.30 u. en op 
zaterdag van 09.30 u. tot 11.30 u. 

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

Beeldende Kunst 
lijkt je wel iets? 
In deze klassen is er voor jou een plaatsje om eens een les te proberen:
Voor het eerste tem zesde leerjaar op dinsdag en donderdag van 16.30 u. - 18.10 u. 
Voor het eerste en tweede leerjaar op woensdag van 15.05 u. - 16.45 u.
Voor het vijfde en zesde leerjaar op zaterdag van 9 u. - 10.40 u.
Voor het eerste en tweede middelbaar op zaterdag 9 u. - 12 u.
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GEBOORTEN
21/05 Vervaeke Esmée, d.v. Jeffrey en Moreau Fanny (H)
25/05 Kuamba Hizekiya, z.v. Mickael en De Craemer Hanna (Z)
26/05 Muzayev Amir, z.v. Aslanbek en Gaitukaeva Liana (Z)
30/05 Pollet Céryl, z.v. Cedric en Yzerbyt Céline (Z)
31/05 Molenaar Maurice, z.v. Thierry en Van den Putte Dominique (M)

03/06 D’haene Gust, z.v. Dieter en Verschuere Lore (H)
07/06 Moerman Elias,z.v. Nathan en Missiaen Céline (Z)
07/06 Decourcelle Thyadro, z.v. Jean-Christ  en  Verbeke Anuschka (S)
09/06 Berisa Sadet, z.v. Negrim en Hira Rama (S)
11/06 Lawaisse Alicja, d.v. Michel en Grodzicka Katarzyna (S)
11/06 Vanherreweghe Amber, d.v. Emmanuel en Catry Karen (Z)
11/06 Rommens Seppe, z.v. Bert en Lapierre Griet (H)
17/06 Decoutere Lucie, d.v. Stijn en Debels Katrien (S)
17/06 Renau Nils, z.v. Kevin en Kins Sarah (Z)
20/06 Van Driessche Marjolein, d.v. Filip  en  Vandecasteele Eline (H)
26/06 Van Eeckhoutte Axl, z.v. Ronny en Buyck Valerie (Z)

HUWELIJKEN
De Meester Cliff (28j.), (O) en Brutyn Daphné (27j.), (O)
Coudyser Thomas (26j.), (Z) en Vuylsteke Silke (22j.), (Z)
Dendoncker Dave (33j.), (Z) en Duponcheel Lesly (29j.), (Z)
Dewachter Gregory (37j.), (Z) en Byttebier Maaike (38j.), (Z)
Van Hyfte Danny (46j.), (Z) en Bostyn Kathy (43j.), (Z)
Geldhof Koen (32j.), (O) en Decock Petra (27j.), (O)
Desmet Tom (38j.), (Z) en Vandeputte Isabel (30j.), (Z)
Vandenbogaerde Herman (36j.), (Z) en Deleu Ellen (29j.), (Z)
Platteeuw Ruben (28j.), (Z) en Carette Kimberley (27j.), (Z)
Rosé Nico (37j.), (M) en Gutierrez-Garcia Vanesa (32j.), (Elsene)
Bourgeois Grégoire (27j.), (Z) en Dedeurwaerder Hanne (26j.), (Z)
Busschaert Davy (26j.), (Z) en Damman Nele (26j.), (Z)
Vanhollebeke Alain (40j.), (Z) en Destoop Elke (34j.), (Z)

OVERLIJDENS
06/06 Declercq Maria (88j.), wed. Baert Armand (H)
06/06 Vandevyvere Germain (76j.), echtg. Breda Jeanine (S)
14/06 Dejaeghere Gilbert (75j.), echtg. Vandecasteele  Francine (S)
14/06 Deconinck Marcel (70j.), echtg. Vantieghem Nelly (M)
15/06 Gremeaux René (88j.), echtg. Debode Leona (S)
18/06 Bettens Marleen (53j.), (Z)
22/06 Albers Cecile (86j.), wed. Ryckebosch André (Z)
23/06 Decraene Yolanda (78j.), echtg. Vanoverschelde Emile (O)
25/06 Balcaen Werner (53j.), ongehuwd (H)
26/06 De Four Frans (77j.), echtg. Desmet Francine (Z)
29/06 Van Coppernolle Mireille (64j.), echtg. Planckaert André (O)
02/07 Laverge Antoine (69j.), echtg. Verheyen Rosette (Z)

BURGERLIJKE STAND

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem,  (SD) Sint-Denijs, (Z) Zwevegem
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Kom dan naar ons Herfstsamenzijn voor 
Senioren op maandag 4 november 2013 in de 

stukje taart. 

Wil je eens proeven van volksspelen? Neem, vanaf 14 u., 
deel aan het volkssportenkampioenschap voor senioren. 
Onze vrijwilligers leggen u alles uit over de sjoelbak, het 
kegelspel, de trou-madam, de toptafel, het tonspel, de 
tafelkegel, de gaaibol,…

Zin om een kaartje te leggen of een gezelschapsspel te 
spelen? Kom dan naar ons praatcafé. We voorzien kaarten 
en gezelschapsspelen, maar breng gerust je favoriete 
gezelschapsspel mee.

frisdrank… of even gezellig babbelen… ook hiervoor kunt 
u terecht in ons praatcafé.

Wil je er bij zijn? 
Vraag dan je toegangskaart aan de wijkmeester van 
uw seniorenvereniging of aan de infobalie in het 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem. De 
kaarten zijn beschikbaar vanaf 17 september 2013. Een 

Meer informatie: 
welzijn@zwevegem.be – tel. 056 76 55 75

Wil je er even tussenuit?

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 (vanaf 16 september 2013)
Otegemstraat 100 (tot 12 september 2013)
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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Kinder- en jeugdjury  
in Zwevegem
Word jij lid van de grootste boekenjury voor 
kinderen?
In heel Vlaanderen zijn meer dan 7000 kinderen lid van de 
kinder- en jeugdjury. Al deze kinderen en jongeren lezen 
samen dezelfde boeken uit hun leeftijdscategorie en kiezen 
daaruit het beste boek. Vorig jaar namen in Zwevegem een 
50-tal kinderen deel tussen de leeftijd van 8 tot 16 jaar

Wat lezen we?
Per leeftijdsgroep lezen we 10 boeken. Het KJV-leesjaar loopt 
van september tot mei. We komen 5 maal samen en bespre-
ken telkens 2 boeken onder begeleiding van een vrijwilliger. 
Als je de 10 boeken hebt gelezen, mag je je eigen rangorde 
opstellen. Wat vond je het beste boek, het tweede, enz. Alle 
stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld. 
En zo weten we welke boeken er door alle juryleden bekroond 
worden. 
Wil je weten welke boeken er op jouw leeslijst staat? Je vindt 
ze op de website van de Kinder- en Jeugdjury (www.kjv.be).

Feesten
Alle juryleden die gestemd hebben, worden uitgenodigd op 
een groot KJV-feest. Eerst kiezen we de winnende boeken 
in Zwevegem en bouwen een klein feestje, en dan gaan we 
samen naar het grote KJV slotfeest. Op het feest kan je alle 
auteurs en illustratoren ontmoeten van de genomineerde 
boeken.

Begeleiders gezocht
Ben je 18 jaar of ouder? En wil je ook graag jeugdboeken le-
zen. Zie je het zitten om een KJV-leesgroep te begeleiden.  De 
bibliotheek zorgt voor de boeken en besprekingen. Interesse? 
Nieuwsgierig? Vraag meer info in de bib.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KJV jurylid.

Naam en voornaam :  ...............................................................................................................................................................................................................

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

School/klas :  ................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon : .......................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum : ........................................................................................................................................................................................................................

e-mail adres : ...............................................................................................................................................................................................................................

Wil je graag met een andere jurylid in hetzelfde KJV-groepje, noteer hier de naam van het jurylid:

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

Duid aan welke dag jij je niet kunt vrijmaken:

 Ma (na 18 u)  -  Di (na 18 u) - Wo (na 18 u) - Do (na 18 u) - Vrij (na 18 u) - Za (tussen 10 en 12u)

Je plant een reis. Je leert autorijden. Je krijgt een kindje. 
Je koopt een computer. Je verandert van job. Je wil de tuin 
aanleggen. Een familielid heeft een ernstige ziekte. Je wil 
afslanken. Je komt alleen te staan. Je hebt duizend vragen… 
Aan wie kan je ze stellen?

Samen met de bibliotheken in de regio, hebben wij onze bib 
en b bus de afgelopen maanden nog meer afgestemd op 
jouw vragen en jouw noden. We proberen je meer te bieden 
dan een collectie boeken, tijdschriften, dvd’s, .. door je ook 
een antwoord te geven op al je vragen.

Ons bibteam staat klaar om samen met jou op zoek te gaan 
naar alle mogelijke informatie om je vraag te beantwoorden: 

een betrouwbare website, een actueel boek, een roman of 
dvd, het adres van een deskundige ...

Met deze nieuwe campagne, nodigen wij je graag uit met al 
jouw vragen. Altijd welkom!

Wij knagen op je vragen!

Wij knagen op je vragen
Bibliotheek Zwevegem wordt vraaggerichte bibliotheek

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

B bus
GSM 0498 17 77 71
bibus@zwevegem.be

Vul dit inschrijvingsformulier in en bezorg het in de bib vóór 21 september 2013

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de bib via het telefoonnummer 056/76 59 00  
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Op 1 september veranderen de 
openingsuren van de bib. Het goede 
nieuws is dat we vanaf 1 september 
nog méér open zijn dan vroeger, we 
gaan een uur eerder open, maar 
sluiten ook een uurtje vroeger. 

Elke weekdag tot 19u. en drie 
voormiddagen in de week.
Op maandag, donderdag en vrijdag 
is de bib open van 13u. tot 19u.
Op dinsdag, woensdag en 
zaterdag is de bib ook in de 

voormiddag open.
Op dinsdag en woensdag doorlopend 
van 10 u. tot 19 u.
Handig voor wie bibbezoek wil 
combineren met de wekelijkse markt, 
of met het middagzwemmen.
Voor de scholieren is het goed om 
weten dat ze ook op woensdag 
aansluitend op de schooluren in de 
bib terecht kunnen.
Op zaterdag zijn we open vanaf 9u. 
tot 12u.

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

Vanaf september nieuwe 
openingsuren in de bib

Hierbij het volledige nieuwe schema:

Openingsuren bibliotheek
Bekaertstraat 13 - Zwevegem

maandag 13 u. - 19 u.

dinsdag 10 u. - 19 u.

woensdag 10 u. - 19 u.

donderdag 13 u. - 19 u.

vrijdag 13 u. - 19 u.

zaterdag 9 u. - 12 u.

Kom binnen en zet u
Regionale verwendag in de bibliotheek op zaterdag 12 oktober 2013

Op bezoek bij tuindokter Stefaan Bingé 
van 10 u. tot 12 u. Problemen in de tuin: laat je adviseren door 
de tuindokter en genees zelf je planten. Stefaan Bingé geeft je 
advies in de bib.

Ontdek groen en dier in Zwevegem
van 9 u. tot 12 u. De Zwevegemse ‘groen’verenigingen en 
-diensten stellen zich voor en beantwoorden al jouw vragen over 
compost, snoeien, de moestuin, biologische tuinieren, natuur 
in Zwevegem, …  Volgende verenigingen zullen met mankracht 
aanwezig zijn: Natuurpunt, Velt, Werk der volkstuinen, Vereniging 
compostmeesters, Mina-raad, Adviesraad groen en bebloeming, de 
gemeentelijke groen- en milieudienst.

Wedstrijdparcours voor slimme vogels!
van 9 u. tot 12 u. Zoek de vogelkastjes en los de vragen op, 
misschien win jij wel een prijs!

Geniet van een hapje en een drankje
van 9 u. tot 12 u. ‘natuur’lijk biologisch

Bezoek de b bus
van 9 u. tot 12 u.

Workshop voor kinderen
om 11 u. Maak zelf je smoothie met seizoensgroenten en luister 
naar het verhaal van Anna. Anna is een toffe meid die allerlei 
avonturen beleefd, een voorbeeld voor alle kleutertjes.

Groene vingertjes voor kinderen
van 9 u. tot 12 u. Plant een tuinbol of maak je eigen kiembakje

Bibliotheek
Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem
tel. 056 76 59 00, bibliotheek@zwevegem.be
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Nieuw!!
Zomerbar aan 
Transfo langs 
het kanaal 
Iedere zaterdag van 14 u. tot 21 u. en 
zondag van 14 u. tot 18 u. zal er in de 
maand september gelegenheid zijn om 
iets te drinken in de mobiele bar langs het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk ter hoogte van Transfo.

Fietsers en wandelaars kunnen er eventjes 
verpozen en er valt ook nog wel iets te beleven… 
verrassing!

Zwemmarathon
Zwemmarathon op vrijdag 15 november - Noteer in je 
agenda: inschrijvingen vanaf 14 oktober.

Het grote jaarlijkse zwemevenement, waar iedereen 
wil bij zijn, nl. de “Zwemmarathon 2013” gaat dit jaar 
door op vrijdag 15 november. Noteer dit alvast in uw 
agenda en wees van de partij met uw sport- of jeugd- 
of culturele vereniging. De inschrijvingen gebeuren per 
groep en starten vanaf maandag 14 oktober. 

Vorig jaar zwommen jullie met z’n allen en dat waren 
2.219 deelnemers, meer dan 1.656 km (dit is een 
afstand tot voorbij Valencia in Spanje). Help jij dit 
record te verbreken? Schrijf in met je vereniging en 
doe mee. Ambiance verzekerd.

Sportpunt
Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be

Word fuifbuddy! 
In Zwevegem worden ieder jaar heel wat fuiven georga-
niseerd.  Misschien help jij wel ergens achter de toog of 
aan de ingang.  

Omdat iedereen graag fuift en vooral ook graag veilig 
fuift, organiseert de jeugdraad elk jaar een 3-daagse 
opleiding tot fuifbuddy. Zonder de juiste bagage kan er 
immers heel wat mislopen op fuiven.

gemoederen te bedaren?  
Kan je overweg met een brandblusser?  
Lukt het je om bij een snijwonde de eerste zorgen toe 
te passen?  
Weet je welke informatie de politie nodig heeft bij een 
interventie?

Frons je bij één of meerdere van deze vragen toch de 

wenkbrauwen? 
En sta je mee in voor de organisatie van één of meerdere 
fuiven in Zwevegem?
En ben je minstens 18 jaar?  
Schrijf je dan in voor deze gratis vorming!

Na het volgen van deze cursus ontvang je een attest 
dat twee jaar geldig is.  

De vorming vindt plaats op zaterdagen 28 september, 
5 en 12 oktober.
Inschrijven kan tot ten laatste woensdag 25 september 
in de jeugddienst.

Meer info nodig?

Vrije Tijd / Jeugd
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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De sport-, jeugd- en welzijnsdienst organiseren van 
maandag 29 tot en met donderdag 31 oktober sport-
kampen, Grabbelpas en kinderopvang. Kies voor die 
activiteiten die jou op het lijf geschreven zijn!

Sportief bewegen in Sportpunt Zwevegem!
Kleuters vanaf de 2e kleuterklas kunnen bij ons terecht voor 
een thema- sportkamp waarbij het sporten gecombineerd 
worden met knutselactiviteiten begeleid door de jeugddienst. 
Opvang in de namiddag is eventueel mogelijk door de buiten-
schoolse kinderopvang. 
Aan de jongeren van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar worden 

herfstvakantie (1ste – 6de leerjaar) bestaat de mogelijkheid 
zowel per dag als per week in te schrijven. 

Grabbelpasactiviteiten
Zin om vier dagen te spelen, knutselen, sporten, koken… met 
als thema griezelen? Tof! Dan ben je bij de Grabbelpas aan het 
juiste adres! Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Dagopvang 
Elke dag spel, kook- en knutselactiviteiten georganiseerd door 
de welzijnsdienst.  Is je kind tussen 2,5 en 8 jaar?  Dan kan 
het in dit initiatief terecht.

Maak nu al plannen voor een
spannende herfstvakantie!

Sportdienst 
tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be

Dagopvang 
tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be

Vrije Tijd/Jeugd 
tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be

De folder met info over de locaties, juiste uren, 
activiteiten, leeftijden, prijzen en kortingen 
vind je binnenkort in de boekentas van je kind. 
Je kan de informatie eveneens vinden op de 
website www.zwevegem.be
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De nieuwe brochure is er! Een handig boekje vol informatie 
dat je wegwijs maakt in het activiteitenaanbod voor de 
Zwevegemse jeugdverenigingen, jeugdraad. 

Daarnaast komen ook de 3 gemeente lijke vzw’s m.b.t. jeugdbeleid 
en de jeugdraad uitvoerig aan bod. 

Alle 6, 12 & 16-jarigen van Zwevegem krijgen deze brochure in hun 
brievenbus. Alle andere geïnteresseerden kunnen een exemplaar 
afhalen op de gemeentelijke jeugddienst of in de bibliotheek en de 
b bus vanaf eind september.

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

Brochure Jeugdig in Zwevegem

Wens je ook je sport te ontdekken?
Week van de sportclubs 7 tot en met zondag 15 september

Tijdens de “Week van de Sportclubs” van 7 tot 15 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.

Een overzicht van het aanbod vindt u op de website: www.
zwevegem.be/sport. U kan ook een overzichtsfolder verkrijgen 
bij de sportdienst.

Naast de vermelde clubs zijn er tevens een groot aantal 
andere verenigingen waarbij u terecht kan voor meer uitleg of 

Vraag gerust de sportmogelijkhedenbrochure in Zwevegem op 
bij de sportdienst.

De vrolijke kinderstraat 7 en 8 september 2013

Tijdens de week van de sportclubs, op zaterdag 7 en zondag 
8 september is ‘de vrolijke kinderstraat springt’ van Zwevegem 
kermis gepland. 

Vanaf 15 u. wordt de Otegemstraat twee dagen lang omge-
toverd tot De Vrolijke Kinderstraat Springt, een organisatie 
van Unizo Zwevegem die onder meer een rodeostier en 
twintig springkastelen laten aanrukken.  Een overzicht van 
de deelnemende sportverenigingen vindt u eveneens op de 
website. www.zwevegem.be/sport/wvdsc 

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

Sportpunt
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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De gemeente Zwevegem startte 
begin mei 2013 met het opspo-
ren van leegstaande woningen 
en/of gebouwen en daaraan 
gekoppeld het opmaken van 
een leegstandsregister.

Deze actie komt vanuit een wettelijke 
verplichting om een register leegstand 
op te maken. Het gemeentebestuur is 
verplicht een register aan te leveren 
aan Wonen-Vlaanderen met alle leeg-
staande woningen en/of gebouwen. 

Er werden een aantal criteria opge-
steld waaruit kan opgemaakt worden 
of een gebouw/woning al dan niet 
leegstaand is, bijvoorbeeld:

Er is gedurende minimum 12 
opeenvolgende maanden geen in-
schrijving in het bevolkingsregister
Er is een aanvraag ingediend voor 
vermindering van onroerende 

leegstand of niet-productiviteit
Er bestaat een vermoeden van een 

adres.

Een gemeentelijke ambtenaar zal jaar-
lijks een algemene controle uitvoeren 
van de gebouwen/woningen waar een 
vermoeden van leegstand bestaat, dit 
met het oog op het opmaken en het 
jaarlijks actualiseren van het leeg-
standsregister.

Indien u een schrijven van de gemeen-
te Zwevegem ontvangt waarin u wordt 
mede gedeeld dat uw woning/gebouw 
wordt opgenomen in het leegstandre-
gister, heeft u de mogelijkheid daarte-
gen in beroep te gaan of een verzoek 
tot schrapping van de woning/gebouw 
uit het leegstandregister te verzoeken. 
Daarvoor moet u echter wel aan be-
paalde voorwaarden voldoen.

Opsporen van leegstaande woningen  en/of  
gebouwen en opmaken van een leegstandregister

Woon- en leefomgeving
Beheer publieke ruimte
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
tel. 056 76 57 40
atd@zwevegem.be

Woon- en leefomgeving/R.O. 
en huisvesting
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
056 76 57 20
wonen@zwevegem.be

Werken aan het kruispunt 
Blokkestraat/Deerlijkstraat

Omleidingsplan

Er is voorzien in een omleiding, goedge-
keurd door Politiezone MIRA:

Het kruispunt Deerlijkstraat/Blokkes-
traat is volledig onderbroken, er is hier 
geen doorgaand verkeer mogelijk. In de 
Deerlijkstraat komende van het kanaal is 
plaatselijk verkeer mogelijk. Met andere 
woorden, woningen en/of bedrijven 
aldaar zijn bereikbaar.

Het Gemeentepunt of nieuw gemeen-
tehuis is voorlopig enkel bereikbaar via 
de Deerlijkstraat komende vanaf de 
Bekaertstraat. 

De woningen en bedrijven in de Blok-
kestraat , inclusief het bedrijventerrein 
De Blokken, gelegen tussen de N 391 en 
de Deerlijkstraat zijn bereikbaar vanaf 
de N 391 (grote rotonde). 

De Blokkestraat tussen Otegemstraat en 
Deerlijkstraat is ook in beide rijrichtin-
gen open voor plaatselijk verkeer. Op de 
smalste zone is er wel lokaal voorzien in 
een parkeerverbod langs beide zijden. 
Dit moet toelaten dat de vele vracht-
wagens makkelijker de Otegemstraat 
kunnen oprijden. Via de Otegemstraat 
kan men snel de N 391 of Kanaalweg 
bereiken (verbinding met E17, richting 

Kortrijk of verbinding met Otegem, Sint-
Lodewijk, of richting Heestert, Moen en 
Avelgem). Richting centrum Zwevegem 
zal in de Otegemstraat een rijverbod 
geldig zijn voor voertuigen boven de 
5 ton vanaf de verkeerslichten met de 
Blokkestraat (vanaf Ecobo). Zo verhogen 
we de verkeersveiligheid in het centrum.

22

Er zijn werken aan het kruispunt Blokke-
straat/Deerlijkstraat. Het kruispunt is 
volledig afgesloten. Op deze plek moeten 
alle rioleringen van de Blokkestraat ge-
koppeld worden met die van de Deerlijk-
straat. Aangezien er ook heel wat actieve 
leidingen het kruispunt dwarsen is dit een 
huzarenwerk voor de aannemer!
Afhankelijk van het weer en onvoor-
ziene omstandigheden, zal het kruispunt 
vermoedelijk terug open zijn tegen eind 
september 2013.
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Er gaat geen dag voorbij of de klimaat-
crisis komt in de media aan bod. Heel 
wat grondstoffen raken langzaam uitge-
put.  Iedere dag wordt het duidelijker 
hoe kwetsbaar onze aarde wel is. Wil je 
mee met ons het tij keren en er zelf wat 
aan doen?

De Vlaamse overheid geeft met haar 
vernieuwd materialenbeleid alvast een 
belangrijk signaal. Dit beleid stelt het 
sluiten van de materialenkringlopen 
voorop.

Wist je dat een aanzienlijk deel van 
het voedsel dat de consument in huis 
haalt, nooit gegeten wordt? Door ech-
ter simpele plannings-  en bewaartips 
toe te passen, kan jij GFT voorkomen, 
meer genieten van je eten en de 
kringloop in de keuken sluiten.
Wist je dat de onvermijdbare restjes 
een bron van voedsel zijn voor de 
ontelbare tuindiertjes en afbraakorga-
nismen?  
Wist je dat je gras, bladeren en 
snoeihout kan voorkomen of nuttig en 
creatief gebruiken in de tuin? 
Wist je dat organische resten een 
belangrijke rol spelen bij de productie 
van groene energie? …

De biologische kringloop krijgt vanaf nu 
al onze aandacht, communiceren rond 
de biologische kringloop wordt een must 

…  Ook jij kan je steentje bijdragen! 
Jij bent immers het tandwiel dat al die 
grote en kleine kringlopen in beweging 
houdt.

Wil je meer weten over de biologi-
sche kringloop en mensen ontmoe-
ten die ook ‘kringlopen’? Wil je 
zelf acties ondernemen of anderen 
laten proeven van je passie? Wil je 
deel uitmaken van je gemeentelijke 
kringloopwerking, en zelf Kring-
loopkracht worden? Dan is dít jouw 
kans.

Kom naar de informatieavond / update-
sessie ‘De Biologische kringloop, zei 
u?’ en ontdek hoe jij kan mee helpen bij 
de biologische kringloop.

Op 30 september 2013, 19.30 u, In het 
dakcafé van het stadhuis op de Grote 

Markt 54. te Kortrijk 

Op 9 oktober 2013, 19.30 u, Educatief 
lokaal op het Containerpark in de Lin-
destraat te Waregem.

Op 19 oktober 2013, 9.30 u, Bij IMOG, 
Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke. 

Wat mag je verwachten?

Je ontdekt er de thema’s die onder de 
biologische kringloop vallen.
Je ontvangt tips om kort en bondig te 
vertellen over de onderwerpen.
Je ontmoet er andere kringloopgeïnte-
resseerden.
Je kan kennis uitwisselen met ande-
ren.
Je ontvangt een basispakket met 
kringloopinfo.

Wat verwacht Vlaco?

Dat je op heel uiteenlopende manie-
ren probeert bij te dragen aan een 
kringloop-levensstijl.
Dat je je af en toe kan vrijmaken om 
mee acties op te zetten.
Dat de milieudienst je mag contacte-
ren.

Deelname is gratis, maar voor de prakti-
sche organisatie vragen we vooraf in te 
schrijven voor welke locatie je kiest: 
tel. 0800/99.827 – info@imog.be

De informatieavond is een initiatief van 
Vlaco vzw in samenwerking met Imog

De biologische kringloop, zei U?

Woon- en leefomgeving/Milieu
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 80
milieu@zwevegem.be
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Voordracht 

 “Invloed van het gemeentebeleid 
op de klimaatverandering”
Voordracht door Dhr. Jos Delbeke, 
Directeur-Generaal van Klimaat Actie 
van de Europese Commissie.
Wanneer: Vrijdag 18 oktober om 
19u30

Waar: Gemeentepunt Blokkestraat 29
Toegang is gratis.
Organisatie: Gemeente Zwevegem 
in samenwerking met de Minaraad 
Zwevegem en Leiedal.
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Zwerfvuil…je ziet het elke dag! En toch maken hon-
derden mensen er elke dag hun werk van om het op te 
ruimen. Veel geld, tijd en middelen worden hiervoor 
ingezet. Toch kunnen we er allemaal aan meewerken 
om zwerfvuil te voorkomen.

Sinds 2011 wordt bijna maandelijks de netheid in de 11 Imog-
gemeenten gemeten met behulp van de netheidsbarometer. 
Gemiddeld scoren alle gemeten straten samen: 15,5/20 voor 
zwerfvuil en zelfs 18/20 voor sluikstorten. Een goede score 
toch? De gemeentelijke diensten en de Team Rudy’s ruimen 
op. Maar met behulp van iedereen willen we deze score nog 
laten stijgen.

Sinds december 2012 zijn er in de Imog-regio 18 glasbolpeters 
en –meters, alsook 25 afvalmeester actief. Voor Groot Zweve-
gem is er een glasbolpeter in Zwevegem en in Moen actief.

Zo’n peter of meter houdt een oogje in het zeil bij een glasbol 
in zijn buurt en helpt mee om de omgeving rondom de glasbol 
netjes te houden. Een afvalmeester ruimt het zwerfvuil op in 1 
of meerdere straten naar eigen keuze.

Wens je ook mee te werken aan een nette straat of buurt? 
Geef je naam en adres door aan Imog, Kortrijksesteenweg 
264 te 8530 Harelbeke of via duurzaamheid@imog.be of 
0800/99827.

Zowel voor de glasbolp(m)eters als afvalmeesters voorzien we 
een korte opleiding. Je bent vrijwilliger en krijgt hiervoor de 
nodige uitleg en documenten. Gewapend met handschoenen 
en vuilniszakken kan je nadien zelf aan de slag, tegen een 
kleine jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

In het najaar vinden de nieuwe opleidingen plaats in Harel-
beke: 

op 7/10 voor geïnteresseerde glasbolpeters en glasbolmeters 
op 15/10 en 24/10 voor geïnteresseerde afvalmeesters.

Actief in een Nette Regio Doe je mee?

Een glasbolmeter koos voor dit vrijwilligerswerk 
omdat ze vlakbij een glasbol woont. Ze ziet haar eigen 
woonomgeving er graag netjes bij liggen. Toen ze 
over glasbolmeters en –peters hoorde vond ze dat een 
heel goed idee. Enkel de dichtste buren weten dat ze 
glasbolmeter is, en die vinden het tof dat er iemand 
actie onderneemt waarbij de buurt er wel bij vaart. 
“Langs mijn glasbol is er veel verkeer, dus meer sociale 
controle met als positief gevolg: minder sluikstorten. 
Ik vind het glasbolmeterschap een leuke taak want ik 
draag bij aan een nette omgeving. Het voelt goed om 
mijn steentje bij te dragen aan een oplossing i.p.v. mij 
te ergeren aan het zwerfafval. Ik geloof niet dat we 
sluikstorten 100% kunnen weren, maar meer glasbol-
peters en –meters en af en toe een GAS-boete helpen 
zeker! Aan toekomstige glasbolpeters en –meters wil ik 
de tip geven om het gewoon te doen, het vergt geen 

buurt er netjes bij ligt.”

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

Een afvalmeester getuigt: “ik werd afvalmeester omdat 
ik vind dat zwerfvuil en sluikstorten niet kunnen. Door afval-
meesters in te schakelen kan het zwerfvuil en sluikstorten 
verminderen. Natuurlijk volstaat de inzet van afvalmeesters 
niet om het probleem op te lossen. Daarvoor is nog meer 
sensibilisatie naar de bevolking toe noodzakelijk.” Hij merkt 
op dat tijdens de wintermaanden er minder afval lag dan 
tijdens de lente. Toch vindt hij nu steeds minder afval, want 
in een nette straat wordt minder afval weggegooid. “Om 
nog minder zwerfvuil te hebben is nog meer sensibilisatie 
nodig. En misschien ook borden die waarschuwen over dat 
sluikstorten strafbaar is. Ik vind het leuk om afvalmeester te 
zijn, want het is leuk om de straat proper te zien. Dankzij de 
wandelingen die ik doe als afvalmeester hou ik mijn fysieke 
conditie op peil. Als tip voor toekomstige afvalmeesters zeg 
ik: de informatie die we kregen tijdens de 2 avonden voor 
afvalmeesters in Imog was erg interessant”.

Enkele bevindingen van een glasbolp(m)eter 
en afvalmeester uit de streek :

24
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Behoefte aan een zinvolle actieve 
vrijetijdsbesteding
Geen nood… schrijf je nu nog in:

Beeldende kunst
GRAFISCHE DRUKTECHNIEKEN
Op maandag van 19 u. tot 22.30 u. 
Start: maandag 9 september 2013 - 30 lessen

MONUMENTALE KUNST - BEELDHOUWKUNST
Op dinsdag van 19 u. tot 22.30 u. en/of woensdag van 13.30 
u. tot 17 u.
Start: dinsdag 10 september en/of woensdag 11 september 
2013 - 30 lessen

AQUARELSCHILDEREN
Op dinsdag van 13.30 u. tot 16 u. en/of van 19 u. tot 21.30 u.
Start: dinsdag 10 september 2013 - 24 lessen

KERAMIEK
Op maandag en/of dinsdag van 13.30 u. tot 17 u. 
Start: maandag 9 september en/of dinsdag 10 september 
2013 - 30 lessen

TEKENKUNST
Op donderdag van 19 u. tot 22.30 u.
Start: donderdag 12 september 2013 - 30 lessen

SCHILDERKUNST
Op maandag van 19 u. tot 22.30 u.
Start: maandag 9 september 2013 - 30 lessen

BASISTEKENEN, SCHILDEREN EN RUIMTELIJKE TECH-
NIEKEN
Deze cursus wordt georganiseerd door de Kunstacademie 
Zwevegem (= erkend kunstonderwijs waar ook moet inge-
schreven worden).
Op woensdag van 16.55 u. tot 20.25 u. of donderdag van 
13.30 u. tot 17 u. of vrijdag van 17.20 u. tot  20.50 u. of 
zaterdag van 9 u. tot 12.30 u.
Start: woensdag 4 september of donderdag 5 september of 
vrijdag 6 september of zaterdag 7 september 2013 - 35 lessen

TARIEVEN
160 euro: aquarel (24 lessen)

schilderkunst (30 lessen)
120 euro: gunsttarief (= volgen van 2de, 3de, … cursus)
220 euro: gunsttarief voor 2 lesbeurten van dezelfde cursus

De cursussen beeldende kunst vinden plaats in OC De Brug, 
Otegemstraat 238 te Zwevegem.

Spaanse lessen
Vanaf september worden opnieuw Spaanse lessen georga-
niseerd in OC De Brug, Otegemstraat 238 te Zwevegem. 
Kostprijs: 140 euro voor 25 lessen.
1ste jaar: start op dinsdag 24 september van 19.30 u. tot 
21.30 u.
2de jaar: start op woensdag 25 september van 19.30 u. tot 
21.30 u.

Kantklossen
De verschillende soorten kant worden je hier aangeleerd van 
klassiek tot modern. Schrijf je in om deze techniek te leren 
in 8 lessen op maandagavond (19.30 u. tot 22 u. – start 23 
september) of donderdagnamiddag (14 u. tot 16.30 u. – start 
26 september).
Kostprijs: 50 euro.
De lessen vinden plaats in de vergaderzaal van het gemeente-
lijk Theatercentrum, Otegemstraat 18a te Zwevegem.

Voor de cursussen beeldende kunst, Spaans en kantklossen 
kan bij voorkeur online ingeschreven worden op www.zweve-
gem.be/formulieren/cursussen-gemeenschapscentrum

Vrije Tijd / Cultuur
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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Transformator Festival van de Metamorfose

Begin augustus maakt Transfo, 
de oude elektriciteitscentrale 
in Zwevegem, zich op voor haar 
100ste verjaardag. Vanaf dan ben 
je welkom op de Transfosite om er 
nationale en internationale kunstenaars 
nieuwe kunstwerken te zien maken. Ze 
doen dit samen met verenigingen uit 
Zwevegem en de ruime regio. 
Deze bruisende activiteit zal resulteren 
in een indrukwekkende happening met 

zaterdag 7 
september vanaf 16 u. Het wordt een 
uniek evenement voor iedereen dat 

ongetwijfeld onze gemeente in het al-
gemeen en de site Transfo in 

het bijzonder op de kaart 
zal zetten. 
De basis van de happe-
ning is één grote video-
installatie 14 emotions/

Allegoria Via Dolorosa, 
van Klaus Verscheure 

met muziek van Tom McRae 
& Het Spectra Ensemble. Deze 

video-installatie is een video in 14 be-
wegingen die elk voor een emotie staan. 
Alle uitgenodigde kunstenaars kregen 
een ruimte ter beschikking met daaraan 
gekoppeld één van die 14 emoties. Ze 
kregen de opdracht mee om een ‘eigen 
beweging’, een ‘metamorfose’ van die 
emotie en van hun ruimte te maken. 
Tijdens de happening beleef je de 

grootsheid van de site en kan je ge-
nieten van performances van o.a. de 
solisten van het Brussels Philharmonic 
Orchestra, Klaus Verscheure met Tom 
McRae & het Spectra Ensemble, Julien 
Libeer, Sarah Bostoen, Messieurs Del-
motte & de Flamingo’s, Kendell Geers …
Op zondag 8 september kan je de site 
bezoeken n.a.v. Open Monumentendag 
en is er nog tot 6 oktober een mooie 
tentoonstelling. 

Als Zwevegemnaar kan je nog steeds 
voorintekenen op de happening en 
exclusieve tickets verkrijgen aan 
€ 5 in plaats van € 15. Surf naar 
www.transfo100.be en geef de unie-
ke promocode TRANSFORMATOR in.

Info: 056 76 55 70 - Tickets happening 
enkel online via www.transfo100.be 

Happening met kunstenaars 
uit binnen- en buitenland, 
verenigingen uit Zwevegem 
en omstreken,
14 staties en 14 emoties
1 unieke site

unieke 
promocode 

TRANSFORMATOR 
voor de 

Zwevegem naar!

cultureel
abonnement voor 49 euro
4 voorstellingen in het gemeentelijk Theatercentrum te Zwevegem 
telkens om 20 u. 

zaterdag 12 oktober 2013: History of Folk met Eva Deroovere
zaterdag 7 december 2013: Willem Vermandere “Alles gaat over”
zaterdag 15 februari 2014: Jan Verheyen - “Lights! Camera! Action!”
zaterdag 22 maart 2014: Beasty Boyzzz met Dirk Draulants

NIEUW! EXTRA KORTING
1. bijwonen van een toneelvoorstelling van het Zwevegems Teater: 

 15/11, 16/11, 19/11, 22/11, 23/11, 27/11, 29/11/2013: “Amadeus”, een 
grootse productie met een 25 koppig orkest en een 25 koppig koor - regie 
Dirk Crommelinck - 8 euro i.p.v. 12 euro

2. een toneelvoorstelling naar keuze van Deugd & Vreugd Heestert:
8/12, 14/12, 15/12/2013: tragikomedie “Diamant”- regie Annick Dinneweth
22/3, 29/3, 30/3/2014: twee eenakters “Cosmetica van de vijand” en “De 
Goedkeuring” - regie Hilde Verstraeten
4 euro i.p.v. 7 euro

3. een toneelvoorstelling naar keuze van Klakkeboem:
 26/10, 27/10, 29/10, 30/10, 1/11, 2/11/2013: tragikomedie “De vrouw van 
vroeger” in een regie van Vincent Vanhoutteghem
 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, 8/3/2014: komedie (naam nog niet gekend) - regie 
Beatrijs Janssens

 5 euro i.p.v. 8 euro
4. Concert met “Scala” in de Sint-Amanduskerk om 20 u. op zaterdag 9 

november 2013 - org. Unizo afdeling Zwevegem: 23 euro i.p.v. 28 euro

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

Losse kaarten 
per voorstelling: 
pashouders 13 

euro, voorverkoop 
14 euro, aan de 
deur 15 euro.

26
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di 03.09.13

Â cursus
Schoonheidsverzorging make-up
Ben je gek op make-up? Zou je graag
werken in de wereld van de schoonheids-
verzorging en visagie? Dan is deze module
beslist iets voor jou. Je leert er zowel de
basistechnieken als de uiteenlopende 
toepassingstechnieken, aangepast aan
verschillende gelaatsvormen en -types. 
Laatste les 27 mei 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 09 u. tot 12.25 u.
Prijs: 161 euro, lesmateriaal 115 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Schoonheidsverzorging speciale
technieken handverzorging
Ben je geboeid door de technieken van 
manicure? Wens je jouw kennis te verdie-
pen? In deze module leggen we ons toe
op de nagelverzorging. Je werkt met gel-
en acrylnagels om de natuurlijke nagels
te verlengen en te verstevigen. Je speelt 
in op modetrends door laktechnieken en

zalige hand- en armmassage. Laatste les
14 januari 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 25 euro, 
materialenpakket 210 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

We gaan dieper in op de aspecten van
belichting en je leert hoe je deze aspecten 
manueel volledig kunt beheersen. Ook het

als los van de camera – komt uitgebreid 
aan bod. Je verwerft inzicht in en controle 

je daar optimaal mee kunt werken. Laatste 
les 14/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

Je foto’s bijwerken zodat er niet langer
rode ogen of storende schaduwen te zien
zijn? In deze module leer je dergelijke 

Naast het bewerken laten we je ook zien

foto’s afdrukken, presenteren in een dia-
voorstelling of publiceren op een website 
vormt een substantieel onderdeel van de
cursus. Einde 14/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

favoriete onderwerpen fotograferen zoals 
je dat wilt. De mogelijkheden om het licht 
te regisseren in de studio zijn grenzeloos.
Je leert hoe je licht en schaduw beheerst, 
hoe je geslaagde composities maakt en
welke keuzes je moet maken om het be-
oogde resultaat te verkrijgen. Laatste les
14/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 13.30 u. tot 17.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 15 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Nagerechten
Hoe kan je een maaltijd beter afsluiten 
dan met een heerlijk dessert? Of verras je 
graag met een zelfgemaakte taart? Sinter-
klaaskoeken en kerstbuches in de winter,
lekkere ijsjes in de zomer, de perfecte 

crème brûlée of een soepje van citrus-
vruchten. In deze module bereid je zowel
klassieke als vernieuwende nagerechten, 
voor groot en klein. We starten met een-
voudige bereidingen. Einde 14/01/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 13.15 u. tot 17.10 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 110 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

Wil je meer kunnen dan basiscorrecties 
toepassen? In de module Digitale beeld-
verwerking 2 werken we verder met Adobe
Lightroom en verkennen we tevens de 
tools van Adobe Photoshop. We hanteren 
lagen, penselen, lasso, maskers en kana-
len. Zo verwerft u de vaardigheden om
foto’s naar eigen smaak of noden aan te
passen. Laatste les 14/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 08.30 u. tot 12.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Mode basis naaien
Stap voor stap maak je eigen kleding en
eenvoudige decoratiestukken. Je verkent 
de mogelijkheden van de naaimachine en
bijbehorende materialen. Onder professi-
onele begeleiding verwerf je de basistech-
nieken. Je steekt heel wat op over kleu-
rencombinaties en stoffenkeuze. In overleg 
met de leerkracht kies je werkstukken die
je leuk vindt. Laatste les 3 juni 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 18.30 u. tot 21.30 u.
Prijs: 138 euro, lesmateriaal 5 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

woe 04.09.13

Â evenement
Kappaert Senioren Kaarting
Maandelijkse kaarting in OC Kappaert.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 

September - Oktober 2013
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Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren kaarting Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48 

Â cursus
Schoonheidsverzorging handver-
zorging
Mooie en verzorgde handen zijn een visi-
tekaartje. Wil je jouw handen graag jong
houden? Hou je ervan om jouw nagels te
transformeren in sieraden? Of wenst je
professioneel manicure uit te oefenen? In 
deze tweedelige module knip en vijl je de
nagels, verzorg je de huid en geef je de
handen een weldoende massage. Laatste
les 15 januari 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 165 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

Hoe stuur je en begeleid je modellen bij
het poseren? Hoe pas je de verschillende 
belichtingssituaties aan in jouw voordeel?
Deze zaken én andere knepen van de
portretgenres staan op het programma
in deze module. We focussen ons o.a. op

ten, beautyshots, dubbelportretten en een
zelfportret. Laatste les 15/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 13.30 u. tot 17.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Mode basis naaien
Stap voor stap maak je eigen kleding en
eenvoudige decoratiestukken. Je verkent 
de mogelijkheden van de naaimachine en
bijbehorende materialen. Onder professi-
onele begeleiding verwerf je de basistech-
nieken. Je steekt heel wat op over kleu-
rencombinaties en stoffenkeuze. In overleg 
met de leerkracht kies je werkstukken die
je leuk vindt. Laatste les 4 juni 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 18.30 u. tot 21.30 u.
Prijs: 138 euro, lesmateriaal 5 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

verder te gaan dan eenvoudige vakan-
tiefoto’s? Wil je ook onder minder ideale
lichtomstandigheden graag geslaagde
foto’s kunnen maken?In onze basiscursus 
leer je de mogelijkheden en programma’s 
van een digitale camera kennen. Je ver-
werft een goede basiskennis om scherpe
en correct belichte foto’s te maken in
verschillende omstandigheden. Einde
15/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

Hoe leg je een gebeurtenis vast met jouw
camera? Hoe breng je diverse onderwer-
pen op locatie treffend in beeld? In de

je reportageopdrachten kunt voorbereiden,
het maximale uit het aanwezige licht kunt
halen en jouw onderwerp boeiend in beeld
kunt brengen. De nadruk ligt op praktij-
koefeningen en we fotograferen zoveel 
mogelijk op locatie. Einde 15/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 13.30 u. tot 17.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

favoriete onderwerpen fotograferen zoals 
je dat wilt. De mogelijkheden om het licht 
te regisseren in de studio zijn grenzeloos.
Je leert hoe je licht en schaduw beheerst, 
hoe je geslaagde composities maakt en
welke keuzes je moet maken om het be-
oogde resultaat te verkrijgen. Laatste les
15/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 15 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

28

Voorleesuurtje voor kleuters in de bib 

Welkom in Kabouterland
Op vrijdag 6 september van 15.45 u. tot 16.30 u. 
kan je in de Letterdief op stap in kabouterland. Vier schattige kaboutertjes gaan 
voor het eerst naar school, ze nemen je mee naar het bos en ze houden van 
liedjes en dansen. Ook Hotze de botskabouter is van de partij! Alle kleuters zijn 
welkom in kabouterland!

Meer info: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
8550 Zwevegem, tel. 056 76 59 00, 
biblioteek@zwevegem.be 
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do 05.09.13

Â cursus

Met gecombineerd gebruik van meerdere 
toepassingen en technieken haal je het
beste én meest unieke uit jouw foto’s. We 
besteden aandacht aan technieken waarbij
gebruik van de pc en camera resulteren 
in multimediale samenstellingen die de

overschrijden. Laatste les 16/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be

Â cursus

(Reportage Natuur)
Hoe breng je het zachte ochtendgloren of 
een overweldigend onweer in beeld? Hoe
maak je een perfecte foto van een vogel,
insect of zoogdier? Welk materiaal heb je
daarvoor nodig? In de module Natuurfoto-

gaat op een andere manier naar de plan-
ten- en dierenwereld om je heen kijken.
Laatste les 16/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem

Wanneer: do van 13.30 u. tot 17.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

Hoe stuur je en begeleid je modellen bij
het poseren? Hoe pas je de verschillende 
belichtingssituaties aan in jouw voordeel?
Deze zaken én andere knepen van de
portretgenres staan op het programma
in deze module. We focussen ons o.a. op

ten, beautyshots, dubbelportretten en een
zelfportret. Laatste les 16/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Bloemschikken basistechnieken 1
In deze module zet  je jouw eerste stap-
pen in de boeiende, bloeiende wereld
van het bloemschikken. Je komt meer te 
weten over zowel de eigenschappen van
verschillende planten en bloemen als over 
het werkmateriaal. Stap voor stap word je
vaardig in de verschillende basistechnieken 
en ontdek je welke bloemen, planten en

kleuren harmonieus gecombineerd kunnen
worden. Laatste les 19 juni 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 13 u. tot 17.25 u.
Prijs: 92 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

verder te gaan dan eenvoudige vakan-
tiefoto’s? Wil je ook onder minder ideale
lichtomstandigheden graag geslaagde
foto’s kunnen maken?In onze basiscursus 
leer je de mogelijkheden en programma’s 
van een digitale camera kennen. Je ver-
werft een goede basiskennis om scherpe
en correct belichte foto’s te maken in
verschillende omstandigheden. Einde
16/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Schoonheidsverzorging basis
voetverzorging
Mooie, goed verzorgde voeten schenken 
comfort en ontspanning. Wil je voeten 
leren verzorgen en verwennen?  Dan is de
opleiding Voetverzorging iets voor jou.  De
opleiding bestaat uit 2 grote modules met
elk 3 delen. In de module Basis voetver-
zorging verwerf je theoretisch inzicht in
de anatomie van de voet, voetafwijkingen
en nagelaandoeningen. Laatste les 19 juni
2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 184 euro, lesmateriaal 25 euro, 
materialenpakket 290 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Schoonheidsverzorging basis-
technieken kleurenconsulente

www.zwevegem.bewww.zwevegem.be 2929
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Hoe kies je de juiste kleuren voor jezelf,

doen iemand stralend of juist doffer lijken?
Welke kleuren passen bij elkaar? In de
opleiding Kleurenconsulent analyseer je

haarkleur, huidskleur en de kleur van de
ogen. Je kiest en combineert kledij, make-
up, brilmonturen en accessoires. Laatste 
les 16 januari 2014.
Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 13.30 u. tot 17.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 80 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

vrij 06.09.13 tot ma 09.09.13

Â evenement
Kermis Moen 2013
zie kader hiernaast

vrij 06.09.13

Â voordracht   
Voorleesuurtje in de bib van
Zwevegem
Welkom in kabouterland
zie kader p.28

za 07.09.13

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

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

Â cursus

We gaan dieper in op de aspecten van
belichting en je leert hoe je deze aspecten 
manueel volledig kunt beheersen. Ook het

als los van de camera – komt uitgebreid 

30

Kermis Moen 2013
Vrijdag 6 september 
19.00 u. OFFICIËLE OPENING KERMIS MOEN in zaal t.a.p. 

(iedereen welkom)

Zaterdag 7 september 
17.00 u. 4de VEDETTEN EN DUIVELSLOOP ism Run For Fun Avelgem.
19.00 u. optreden van BABYLONBUSTER
20.30 u. MOEN ZINGT samen met “De Kemels”

Zondag 8 september 
08.00 u. 6de ANTIEK & ROMMELMARKT

standplaats is gratis (info: 056 64 62 30)
12.30 u. MIDDAGMAAL m.m.v. W.T.C. Moen in zaal t.a.p.
15.00 u. 13de INTERNATIONAAL STRAATTHEATERFESTIVAL
18.30 u. LIVE OPTREDENS van Unwanted Tattoo, Forward en Morphine 

Murphy aan de Scoutstent

Maandag 9 september 
09.00 u.  JAARGETIJDE voor de OVERLEDEN PAROCHIANEN
17.00 u.  BOLLING in zaal de Mouter

Zaterdag 7 en zondag 8 september 

De Vrolijke Kinderstraat
Tijdens de week van de sportclubs, op zaterdag 7 en zondag 8 september is ‘de 
vrolijke kinderstraat springt’ van Zwevegem kermis gepland. 
Vanaf 15 u. wordt de Otegemstraat twee dagen lang omgetoverd tot De Vro-
lijke Kinderstraat Springt, een organisatie van Unizo Zwevegem die onder meer 
een rodeostier en twintig springkastelen laten aanrukken. Een overzicht van de 
deelnemende sportverenigingen vindt u op de website www.zwevegem.be/sport/
wvdsc 

Tijdens de kermisdagen is er in het Heemkundig museum, Moenplaats 10, 
een fototentoonstelling over “Voetbalclub FC Moen voor-en naoorlogse 
beelden tot op heden”.
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aan bod. Je verwerft inzicht in en controle 

je daar optimaal mee kunt werken. Laatste 
les 18/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: za van 08.30 u. tot 12.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â evenement
Rock Tarmak
10e editie Rock Tarmak op parking
Eurospar Zwevegem met optredens van
De Simple Hespogenen, 2 Kerels, The
Go-Hards!, X-Pozed, No Age Coverband, 
Balkan Hotsteppers. Gratis toegang.

Waar: Parking Eurospar, Avelgemstraat 
100, Zwevegem
Wanneer: vanaf 19 u.
Prijs: gratis 
Organisatie: KAJ Zwevegem
Info & reservatie: http://www.rocktarmak.be

Â cursus

Deze module vormt het kroonstuk van de
opleiding Fotograaf. Je werkt aan een port-
folio, jouw eigen verzameling van werken 
of verwezenlijkingen. Je kennis en vaar-
digheden culmineren in een totaalconcept,

sche beeldtaal. Je kiest het thema dat jou
het meeste boeit en gaat daar zelfstandig
mee aan de slag. Laatste les 18/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: za van 08.30 u. tot 12.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be

za 07.09.13 en zo 08.09.13

Â evenement  
Transformator, Festival van de
metamorfose - 100 jaar Transfo
Zwevegem
Transfo, de elektriciteitscentrale in Zwe-
vegem, wordt dit jaar 100 en viert dat
met een indrukwekkende happening en
tentoonstelling. Op 7 september opent
TRANSFORMATOR met een grootse hap-
pening met kunstenaars uit binnen- en
buitenland en verenigingen uit Zwevegem
en omsterken.

De site Transfo is op 8 september (Open
Monumentendag) gratis te bezoeken van
10 u. tot 18 u. Open Monumentendag
is meteen de startdag van de expo met
blijvend werk gemaakt naar aanleiding van
de happening Transformator, festival van
de metamorfose. De tentoonstelling loopt
tot en met 6 oktober.

Waar: Transfo, Transfostraat 3-15, 
Zwevegem
Wanneer: za 07.09.13 om 16 u., zo 
08.09.13 van 10 u. tot 18 u.
Prijs: tickets happening via http://www.
transfo100.be
Info & reservatie: http://www.transfo100.be 

07.09.13 tot 09.09.13

Â expo
Fototentoonstelling voetbalclub
FC Moen
Ter gelegenheid van Kermis Moen vindt de
fototentoonstelling plaats over “Voetbal-
club FC Moen voor- en naoorlogse beel-
den”. Het museum is tijdens de kermisda-
gen gratis te bezoeken. Een bezoek aan
het museum is ook mogelijk voor scholen
en groepen vanaf 10 personen. Info bij
Sabine Rommens 056 64 58 97 of Claude
Depraetere 056 64 56 74.

Waar: Heemkundig Museum, Moenplaats 
10, Moen
Wanneer: open op zo 08.09 en ma 09.09 
van 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot 18 u., za 
07.09 van 14 u. tot 18 u.
Info & reservatie: jean-claude.depraetere@
skynet.be

za 07.09.13 tot ma 09.09.13

Â evenement
Kermis Zwevegem 2013
zie kader p.32

za 07.09.13

Â cursus

Hoe leg je een gebeurtenis vast met jouw
camera? Hoe breng je diverse onderwer-
pen op locatie treffend in beeld? In de

je reportageopdrachten kunt voorbereiden,
het maximale uit het aanwezige licht kunt
halen en jouw onderwerp boeiend in beeld
kunt brengen. De nadruk ligt op praktij-
koefeningen en we fotograferen zoveel 
mogelijk op locatie. Einde 18/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: za van 08.30 u. tot 12.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Schoonheidsverzorging basis-
technieken kleurenconsulente
Hoe kies je de juiste kleuren voor jezelf,

www.zwevegem.bewww.zwevegem.be 3131

Zondag 8 september 
van 14 u. tot 16.30 u.

FietZtocht Marcel Kint
We starten aan het gemeentehuis, parking Gambrinus Zwevegem.

groepen, voor jong en oud. Tussendoor is er animatie, de inhuldiging van de 

deelname.

Meer info: 

ZWEVEGEM-NR7.indd   31 23/08/13   11:33



doen iemand stralend of juist doffer lijken?
Welke kleuren passen bij elkaar? In de
opleiding Kleurenconsulent analyseer je

haarkleur, huidskleur en de kleur van de
ogen. Je kiest en combineert kledij, make-
up, brilmonturen en accessoires. Laatste 
les 18/01/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: za van 09 u. tot 12.25 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 80 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

van 07.09.13 tot 15.09.13

Â sport
Week van de sportclubs
Tijdens de “Week van de Sportclubs” van 7
tot 15 september staan heel wat sportver-
enigingen 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 organi-
serende clubs.
Waar: Sportpunt Zwevegem, Bekaertstraat 
4, Zwevegem
Wanneer: van 07.09.13 tot 15.09.13
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: http://www.zwevegem.
be/sport

 zo 08.09.13

Â sport
Zwevegemse Veldtoertocht
Parcours: Gavers-Harelbeke, Bellegem, 
Sint-Denijs. Douches, gratis bewaakte 

enz...

Waar: Kantine VK Bekaert Zwevegem, 
Blokkestraat, Zwevegem
Wanneer: van 08 u. tot 11 u.
Organisatie: Krierecrossers Otegem
Info & reservatie: http://www.
krierecrossers.be 

Â uitstap
FietZtocht Marcel Kint

zie kader p.

Waar: Parking gemeentehuis Gambrinus, 
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Zaterdag 7 september 2013
10.00 u. - 18.00 u. Super boekenverkoop nabij Sint-Amanduskerk: Tweede-

handsboeken van de Zwevegemse Bib worden via de Bibus 

10.00 u. - 18.00 u. Opendeurdag in en om de brandweerkazerne, Omme-
gangstraat

15.00 u. - 19.00 u. Otegemstraat: De Vrolijke Kinderstraat Springt, 
org. Unizo Zwevegem. “Rodeostier” - 20-tal springkastelen in 

Braderie
16.00 u. Aanvang wandelconcert door de Kon. Muziekvereniging 

“De Ware Vrienden“ Zwevegem
16.00 u. - 22.00 u. happening Transformator, festival van de metamorfose: 

www.transfo100.be
16.15 u. Optreden “De Gestemde Snaren” stand Showband Calypso
17.15 u. - 18.15 u. Avondconcert door de Kon. Muziekvereniging “De Ware 

Vrienden” Zwevegem, kiosk bij WZC Sint Amand
18.15 u. - 20.30 u. Optreden “De Gestemde Snaren” stand Showband Calypso
19.00 u. 10 de Rock Tarmak , gratis inkom parking Eurospar 
19.30 u. Berenworp omgeving Sint-Amanduskerk
 (bij slecht weer gaat deze door op zondag om 18 u.)
20.00 u. BBQ aan de brandweerkazerne, kaarten in voorverkoop 

15 € te bekomen via Brandweer@Zwevegem.be
20.30 u. - 22 u. Optreden van Rudi Winters en Valentina, kiosk bij WZC 

Sint Amand

Zondag 8 september 2013
08.00 u. - 11.00 u. MTB-tocht, plaats van inschrijving Beka sportterreinen, 

Blokkestraat. Deelnameprijs: 3 € met vergunning/ 5 € zonder 
vergunning. Afstanden 30-34-41-45-55-60 km, meer info via 
www.krierecrossers.be

10.00 u. - 18.00 u. Super boekenverkoop nabij Sint-Amanduskerk: Tweede-
handsboeken van de Zwevegemse Bib worden via de Bibus 

10.00 u. - 18.00 u. Open monumentdag Transfo
Vanaf 13.30 u. Kinderrommelmarkt omgeving Sint-Amanduskerk
Om 14.00 u. Voorstelling en eerste rit van de  

(28 km). Verzamelen  parking “Gambrinus”, voor jong en oud

 Huldiging gedenkteken Marcel Kint
15.00 u. - 18.00 u. Otegemstraat: De Vrolijke Kinderstraat Springt, org. 

Unizo Zwevegem. “Rodeostier” - 20-tal springkastelen in alle 

 Braderie
 Muzikale animatie door Jeugdorkest “De Ware Vrienden” 

en Showband “Calypso”
16.30 u. Wandelconcert door Kon. Fanfare “ de Ridder Jans Zonen” 

uit Dadizele
17.45 u. - 18.45 u. Avondconcert door Kon. Fanfare “ de Ridder Jans Zonen” 

uit Dadizele, kiosk bij WZC Sint Amand
19.15 u. - 20.45 u. Optreden van Serge, Francoise en Rudi Winters, kiosk bij 

WZC Sint Amand

Maandag 9 september 2013
10.00 u. Plechtig Jaargetijde voor de overleden Parochianen in de 

Sint-Amanduskerk
14.15 u. Grote Prijs Marcel Kint voor beroepsrenners. Inschrij-

vingen van 12.30 u. tot 13.45 u. in café “ ‘t Boldershof”, 
Harelbeekstraat 25. Vertrek om 14.15 u. aan café “@ The Fi-
nish“ in de Otegemstraat. Aankomst om 18.15 u. omgeving 
Gemeentehuis. Org. W.V. Boldershof VZW.

Tentoonstelling Sabine De Clercq en Jan D’Haene in foyer Theatercentrum.
Open op zaterdag 7 en maandag 9 september van 14 u. tot 18 u., zondag 8 sep-
tember, van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.

Org. Willemsfonds Zwevegem

Kermis Zwevegem 2013 
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Otegemstraat 100, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 16.30 u.
Organisatie: Fietsersbond Zwevegem
Info & reservatie: rik.hostyn@scarlet.be, 

van 09.09.13 tot 16.12.13

Â sport
Body-Fit
Turnen voor jong en oud! Uithouding,
stretchen, buikspieren...  Een uur actief 
deugddoend bewegen in een ontspannen
groepssfeer geeft lichaam en geest de
nodige zuurstof. Voor nieuwe leden is er

van 19.30 u. tot 20.30 u. Inlichtingen en
inschrijvingen net voor de les.
Waar: Basisschool “De Windroos”, H. 
Consciencestraat  1B, Zwevegem
Wanneer: ma van 19.30 u. tot 20.30 u.
Prijs: 30 euro
Organisatie: vriendenkring werkgroep 
ouderraad
Info & reservatie: 0472 62 62 10, 
marleenvanclooster@hotmail.com

 ma 09.09.13

Â sport
Tai Chi Chuan, traditionele 
Chinese bewegingsleer
Wudang stijl Tai Chi Chuan is een traditi-
onele Chinese Tai Chi stijl. De vloeiende
bewegingen geven de beoefenaar een 
gemoedsrust en wordt soms vergeleken
met yoga. In het eerste uur wordt deze 
traditionele vorm aangeleerd, voor de ge-
interesseerden wordt er in het tweede uur
ingegaan op de zelfverdedigingsaspecten.
Einde lessen 23 juni 2014.

Waar: Zwembad Sportpunt, Bekaertstraat 
4, Zwevegem
Wanneer: ma van 19.30 u. tot 21.30 u.
Prijs: 250 euro, studenten en leden van De 
Bond krijgen korting.
Organisatie: Wudang Tai Chi Chuan
Info & reservatie: http://www.
practicaltaichichuan.be 

Â cursus
Starten met Windows 7
Heb je al eens een cursus Word, Excel en 
PowerPoint gevolgd, maar kan je je be-
paalde zaken niet zo goed meer herinne-

en wil je moeiteloos overschakelen naar de

uit jouw software halen? Dan is deze cur-
sus iets voor jou. In deze module bekijken 

2013 versie. Einde 20 januari 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: ma van 13.30 u. tot 16.50 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 30 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be  

Â cursus
Tablets & Apps
Wil je waar je ook bent toegang tot jouw
gegevens? Lekker languit in de zetel met 
jouw iPad of andere Tablet-pc surfen op
het internet, jouw e-mails beheren, muziek 
beluisteren en video’s bekijken? Wil je met 
verschillende collega’s werken in documen-
ten zonder te verdwalen in alle ‘laatste’ 
versies? Laatste les 20/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: ma van 18.10 u. tot 21.30 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 10 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Warme keuken
Maak kennis met verschillende producten 
en technieken van de keuken. We koken 

tameel…. We oefenen de basishandelingen
met eenvoudige bereidingen zoals penne

carbonara, gele paprikasoep, ratatouille, 
rijsttaart,… en wagen we ons aan eigen-

viscrumble.... Einde 2 juni 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: ma van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 135 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Tablets & Apps
Wil je waar je ook bent toegang tot jouw
gegevens? Lekker languit in de zetel met 
jouw iPad of andere Tablet-pc surfen op
het internet, jouw e-mails beheren, muziek 
beluisteren en video’s bekijken? Wil je met 
verschillende collega’s werken in documen-
ten zonder te verdwalen in alle ‘laatste’ 
versies? Laatste les 20 januari 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: ma van 08.30 u. tot 11.50 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 10 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be

di 10.09.13

Â cursus

Ben je professioneel of uit interesse be-
trokken bij het ontwerpen en/of aanpassen
van illustratief werk? Adobe Illustrator - dé 

het maken en bewerken van illustraties, 

www.zwevegem.bewww.zwevegem.be 3333

Op woensdag 25 september gaat de 
SVS cross door in de omgeving van 
Sportpunt Zwevegem. De Stichting 
Vlaamse Schoolsport (SVS), het Bloso, 
het Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB), de Vlaamse 
Atletiekliga (VAL) en de sportdienst 
werken hieraan mee. Kids vanaf het 
3de leerjaar tot en met 6de middelbaar 
kunnen hieraan deelnemen.

Inschrijvingen gebeuren via de 
plaatselijke school.
We verwachten een 2.000 sportieve 
jongeren.
De toegang is gratis.

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

Woensdag 25 september

Veldloop in Zwevegem
Onze jeugd in actie
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3/6/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 08.30 u. tot 11.50 u.
Prijs: 138 euro, lesmateriaal 10 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
EHBO van de PC
Een computer is een handig ding, maar
wat als hij het plots niet meer doet, of als
er allerhande problemen optreden? Heb
je ooit al eens problemen gehad met de
harde schijf, het beeldscherm of één van
de invoerapparaten zoals het toetsenbord,
de printer, de muis, ...?   Na deze cursus 
kan je zelf al jouw vervelende pc-proble-
men oplossen. Laatste les 14/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 18.10 u. tot 21.30 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 22 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Nagerechten
Hoe kan je een maaltijd beter afsluiten
dan met een heerlijk dessert? Of ver-
ras je graag vrienden en familie met een 
zelfgemaakte taart? Sinterklaaskoeken en
kerstbuches in de winter, lekkere ijsjes in
de zomer, de perfecte crème brûlée of een 
soepje van citrusvruchten. In deze module
bereid je zowel klassieke als vernieuwende
nagerechten, voor groot en klein. Laatste
les 20 mei 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 110 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â sport
Cursussen pré- en postnatale
oefeningen
In de prenatale sessie worden ondermeer 
zwangerschapsoefeningen (zoals hou-
dingsoef., bloedstimulerende oef., bek-
kenbodemspieroef., ontspanningsoef,...) en 

baringsoefeningen voor tijdens de arbeids-
en geboortefase (zoals ademhalings- en
perstechnieken,...) aangeleerd. In de post-
natale sessie komen eerst de babietjes tot 
rust door de massage en watergewenning.

Waar: Zwembad Sportpunt, Bekaertstraat 
4, Zwevegem
Wanneer: postnataal van 19 u. tot 20.30 
u., prenataal van 20.30 u. tot 21.15 u.
Prijs: 66 euro postnataal (+5 euro 
kaartwaarborg), 57 euro prenataal (+ 5 
euro kaartwaarborg)
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sportpunt@zwevegem.be, www.
zwevegem.be/producten/pr-enof-
postnatale-oefeningen

woe 11.09.13

Â cursus
Dreamweaver
Wil je jouw eigen website bouwen? In de
cursus Dreamweaver leer je professionele

beheren volgens de huidige webstandaar-
den. De cursus richt zich tot beginners en
halfgevorderden. In Dreamweaver 1 bouw 
je stap voor stap jouw eigen webstek op.
Laatste les 15 januari 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 18.10 u. tot 21.30 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 14 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Internet

reserveren, boodschappen bij je super-
markt bestellen, de uurregeling van de
trein raadplegen,... Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van wat je tegenwoordig via
het internet kunt regelen. Zoek je het eer-
der in de privésfeer? Dan kan je chatten, 
bloggen, twitteren en skypen. In deze cur-
sus maak je kennis met de verschillende 
mogelijkheden van het internet. Laatste les 
15/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 08.30 u. tot 12 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 20 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Koude keuken
Culinaire bereidingen uit de koude keuken. 
Dit zijn bereidingen die koud klaargemaakt 
en koud gegeten worden, of die warm
bereid worden maar koud gegeten. We 
oefenen de basishandelingen in en werken

zoals couscous, rammenas, rijstvermicelli, 
truffelaardappel, rode biet,... We starten 
met eenvoudige gerechten zoals pastasala-
des. Laatste les 21/5/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 13.15 u. tot 17.10 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 135 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Dagschotels met vis
In deze module spitsen we ons toe op
smaakvolle bereidingen met vis. Je bereidt 
verschillende vissoorten, diverse vissoepen 
en begeleidende sausen. We gebruiken 
ook minder gekende vissoorten zoals
zwaardvis, tilapia en meerval. De module
start met eenvoudige bereidingen zoals 
ciabatta met zalm en tapenade of tong-
scharretjes met Bruggekaas. Laatste les 21
mei 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: woe van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 170 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

do 12.09.13

Â cursus

34

Dierendag
Voorleesuurtje voor kleuters in de bib
Op vrijdag 4 oktober van 15.45 u. tot 16.30 u. vieren we het feest van de dieren. 
Kom luisteren naar verhalen over dieren van heel de wereld, doe mee aan de 
dierenparade en het dierenraadselspel.

Alle kleuters van 3 tot 6 jaar worden verwacht in de Letterdief van de bib.

Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem, tel. 056 76 59 00, 
biblioteek@zwevegem.be
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Excel 2013 deel 2 Dashboards
ontwikkelen
In Excel 2 leer je tabellen analyseren en de
gegevens uit een tabel vanuit verschillende
doelstellingen bekijken en aanpassen.

automatiseren, in grote tabellen naar ge-
gevens zoeken, keuzelijsten maken en nog
zoveel meer. Laatste les 16/1/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 18.10 u. tot 21.30 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 10 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Bloemschikken Stijl en Vormleer 2
In deze module maak je kennis met com-
posities vertrekkende van de vorm, kleur,
stijlperiodes en andere kunstvormen en 
culturen. We houden rekening met thema’s 
en huidige trends. Laatste les 5 juni 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 13 u. tot 17.25 u.
Prijs: 92 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus

Ben je professioneel of uit interesse be-
trokken bij het ontwerpen en/of aanpassen
van illustratief werk? Adobe Illustrator - dé 

het maken en bewerken van illustraties, 

16/6/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 18.10 u. tot 21.30 u.
Prijs: 138 euro, lesmateriaal 10 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Koude keuken
Culinaire bereidingen uit de koude keuken. 
Dit zijn bereidingen die koud klaargemaakt 
en koud gegeten worden, of die warm
bereid worden maar koud gegeten. We 
oefenen de basishandelingen in en werken

zoals couscous, rammenas, rijstvermicelli, 
truffelaardappel, rode biet, ... We starten 
met eenvoudige gerechten zoals pastasala-
des. Einde 22/05/2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 18 u. tot 21.50 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 135 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
PowerPoint 2013
Wil je een indrukwekkende bedrijfspre-
sentatie maken of wil je jouw vrienden en
familie verrassen met een leuke diashow
van je reisfoto’s? Met behulp van Power-
Point leer je hoe je allerhande presentaties 

tool zowel voor de professionele gebruiker 
als voor de thuisgebruiker. Laatste les 16
januari 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 13.30 u. tot 16.50 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 40 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Starten met windows 8
Werk je met Windows 8? Heb je de basis-
vaardigheden onder de knie, maar wil je
nog net iets meer uit jouw pc halen en op
een professionele manier werken? In deze 
cursus leer je de nieuwste versie van Win-
dows grondig kennen waardoor werken op
jouw pc een stuk aangenamer zal worden. 
Laatste les 16 januari 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 08.30 u. tot 11.50 u.
Prijs: 69 euro, lesmateriaal 30 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

Â cursus
Nagerechten
Hoe kan je een maaltijd beter afsluiten 
dan met een heerlijk dessert? Of verras je 
graag met een zelfgemaakte taart? Sinter-
klaaskoeken en kerstbuches in de winter,
lekkere ijsjes in de zomer, de perfecte 
crème brûlée of een soepje van citrus-
vruchten. In deze module bereid je zowel
klassieke als vernieuwende nagerechten 
voor groot en klein. We starten met een-
voudige bereidingen. Einde lessen 22 mei

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: do van 13.15 u. tot 17.10 u.
Prijs: 92 euro, lesmateriaal 110 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie:
http://www.cvo3hofsteden.be 

www.zwevegem.bewww.zwevegem.be 3535
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za 14.09.13

Â cursus
Cursus Spaans 1
Zou je graag die 400 miljoen Spaanstaligen
kunnen begrijpen? Wil je meer kennen dan
cerveza, playa en olé? Wil je jouw moge-
lijkheden op de arbeidsmarkt aanzienlijk 
verhogen? Ben je geïnteresseerd in de
Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur?
Of wil je gewoon een zorgeloze vakantie 
in Spanje? Al vanaf de eerste lessen zal je
versteld staan van jouw vorderingen. De 
lessen eindigen op 1 juni 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: za van 09 u. tot 12 u.
Prijs: 138 euro, lesmateriaal 66 euro
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

za 14.09.13 om 19 u.

Â

Terras Ambras lokt Zwevegem naar de

21 u.

Waar: Transfosite, Transfostraat 13, 
Zwevegem
Wanneer:
Prijs: gratis
Organisatie: Beukel
Info & reservatie: 0486 67 56 50 

za 14.09.13 en zo 15.09.13

Â sport
Sobeka kanoregatta Zwevegem
Zaterdag 14 september: jeugdspelen,

lange baan. Zondag 15 september: halve 

13.30 u.

Waar: Kanaal Bossuit-Kortrijk, Clubhuis 
KSZK, Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: za 14.09.13 van 09 u. tot 20 u., 
zo 15.09.13 van 08.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Koninklijke Sobeka kanoclub 
Zwevegem
Info & reservatie: http://www.kskz.be/
index.php/component/content/article/19-

zo 15.09.13

Â evenement
BBQ-festijn met 200.000 lego-blokjes

Groot BBQ-festijn vanaf 11 u. met duplo
en legoblokjes.Menu BBQ: 500gr. vlees 
per persoon met assortiment groentjes, 
sauzen, aardappelen,...ook niet leden zijn
welkom.

Waar: Sint-Niklaasinstituut Oost, 
Stedestraat 39, Zwevegem
Wanneer: vanaf 11 u.
Prijs: Gezinsbondleden: volwassenen 13 
euro, kinderen tot 10 jaar 7 euro, niet-
leden: volwassenen 16 euro, kinderen tot 
10 jaar 8,50 euro
Organisatie: Gezinsbond Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 91 28, 056 45 
65 62, luc.depreux@pandora.be, marjan.
delanote@hotmail.com, http://home.
scarlet.be/rik.hostyn/gezinsbond 

di 17.09.13

Â 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:
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Prijs: 1 euro “Prijskampkaarting 
clubkampioen”, alle andere activiteiten zijn 
gratis
Organisatie: Derde Dinsdag Senioren 
Info & reservatie: 056 75 76 04

Â cursus

senioren
Heb je al eens een cursus Word, Excel en 
PowerPoint gevolgd, maar kan je je be-
paalde zaken niet zo goed meer herinne-

en wil je moeiteloos overschakelen naar de

uit jouw software halen? Dan is deze cur-
sus iets voor jou. In deze module bekijken 

2013 versie. Einde 30 juni 2014.

Waar: CVO 3 Hofsteden, 
H.Consciencestraat 1A, Zwevegem
Wanneer: di van 13.30 u. tot 16.50 u.
Prijs: 138 euro, lesmateriaal 12 euro
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Gemeentelijk Theater-
centrum, Otegemstraat 18A, 
Zwevegem

Wat is folk? Waar komt het vandaan? 
Hoe klonk folk toen en hoe klinkt het 
vandaag? Kent folkmuziek een revival 
dankzij de boombals en de vele festi-
vals zoals Labadoux en Dranouter? Laïs 
en Bob Dylan kent vrijwel iedereen, 
maar wie zijn Rum en Malicorne nu ook 
weer?

Wouter Mattelin, de begeesterde pre-
sentator van het programma Allez Allez 
op Radio1 en folkliefhebber, neemt het 
publiek mee langs een aantal legenda-
rische ankerpunten binnen het belichte 
genre.

Naast hem een folkformatie die zorgt 
voor de muzikale illustratie: Eva De 
Roovere, één van de stemmen van 
dit project, startte haar carrière bij de 
Folkgroep Kadril. Een blij weerzien dus 
met Hans Quaghebeur (ook ex-Kadril), 
bezield bespeler van zowat elk folkin-

strument. Tom Theuns, eveneens folk-
kunstenaar en oprichter van Ambrozijn, 
mocht hier niet ontbreken. De wereld 
van de folk zoals u hem nog nooit had 
bekeken!

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

Zaterdag 12 oktober 2013 om 20 u. 

History of Folk met 
Eva de Roovere

© mous lamrabat
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Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: http://www.
cvo3hofsteden.be 

di 17.09.12

Â Sport
BBB Zwevegem
Spierversterkende oefeningen Borst – Buik 
– Billen op aangepaste muziek.

Waar: Judozaal Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 19.45 u. tot 20.30 u.
Info & reservatie: inschrijven ter plaatse, 
0495 28 31 28 

Â sport
Total Body Workout
12 lessen op dinsdag. Combinatie van
aerobics met een hele reeks BBBB-oefe-
ningen (borsten, benen, buik en billen) op
muziek. De les eindigt met een stretching 
van de voornaamste spiergroepen. Laatste 
les op 10 december 2013. Vooraf inschrij-
ven is noodzakelijk!

Waar: Basisschool De Windroos, H. 

Consciencestraat 1B, Zwevegem
Wanneer: di van 19.30 u. tot 20.30 u.
Prijs: 48 euro voor LM-leden, niet-leden 
72 euro
Organisatie: Liberale Mutualiteit West-
Vlaanderen
Info & reservatie: 050 45 01 00, 
gezondheidspromotie@lmwvl.be, http://
www.lmwvl.be  

woe 18.09.2013

Â evenement
LBG kaarting en teerlingbak
LBG is een vereniging van en voor senio-
ren. Iedere derde woensdag van de maand
is er kaarting en teerlingbak voorafgegaan 
door een interessante voordracht of optre-
den.  ijdens elke activiteit is er teerlingbak 

Iedereen is van harte welkom.

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

Â sport
Veldloop Stichting Vlaamse
Schoolsport
zie kader p.33

 do 19.09.12

Â Sport
BBB Zwevegem
Spierversterkende oefeningen Borst – Buik 
– Billen op aangepaste muziek.

Waar: Judozaal Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 20.45 u.
Info & reservatie: inschrijven ter plaatse, 
0495 28 31 28 

vrij 20.09.12

Â Sport
BBB Zwevegem
Spierversterkende oefeningen Borst – Buik 
– Billen op aangepaste muziek.

Waar: Judozaal Sportpunt, Bekaertstraat 4, 
Zwevegem
Wanneer: van 9.15 u. tot 10 u.
Info & reservatie: inschrijven ter plaatse, 
0495 28 31 28 

vrij 27.09.13

Â evenement
Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde spelavond 
voor jong en oud in een gemoedelijke 
sfeer. Er staan een honderdtal spellen ter 
beschikking van bezoekers, waaronder
vooral minder bekende, maar daarom niet
minder gezellige gezelschapsspelen zoals 
Kolonisten van Catan, Carcassonne, Stenen
Tijdperk,...  Regelmatig zorgen we voor 
enkele nieuw uitgegeven spellen. Speluit-
leg is voorzien door de organisatoren.

Waar: De Wieke, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro, 
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: deanderespellenbende@
gmail.com, http://www.
deanderespellenbende.be
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Op de verwendag, zaterdag 12 oktober, 
is tuindokter Stefaan Bingé van 10 u. 
tot 12 u. te gast in de bib.

Stefaan Bingé noemt zich de Tuindokter 
en heeft ook een website die zo heet: 
www.detuindokter.be. Neem alvast 
eens een kijkje op zijn website, daar 
kan je ook al heel wat tuintips vinden, 

nog duidelijker te maken. Hij heeft ook 
een boek geschreven “De tuindokter: 
genees zelf je planten”. Dat boek vind 
je bij ons in de bib.

Wat doet hij als Tuindokter? Hij fun-
geert als je persoonlijke coach. Tuin-
problemen kunnen van diverse aard of 
oorsprong zijn. Stefaan Bingé achter-
haalt ze gegarandeerd ook in jouw 
tuin. Het evenwicht herstellen, daar 
waar het fout gaat! Dat is zijn missie. 

Net zoals je een dokter of een die-
renarts inschakelt, kan je dat met de 
Tuindokter ook doen voor je tuin. Hij 
komt ter plaatse en zorgt steeds voor 
een oplossing.

Op de verwendag komt hij niet naar 
je tuin, maar naar de bib. Leg hem je 
tuinproblemen voor en laat je advise-
ren. Neem gerust een aangetaste tak 
mee, of waarom geen staaltje van je 
grond? Stefaan Bingé geeft je advies in 
de bib, daarna kan je zelf aan de slag 
om je planten te genezen!

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

Zaterdag 12 oktober, van 10 tot 12 u.

Tuindokter Stefaan Bingé 
te gast  in  de bib
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za 28.09.13

Â uitstap
Wandeltocht “2e Kanaaltocht 
Zwevegem”
Er zijn 4 afstanden: 5-10-15-20 km. In-
schrijvingen gebeuren in het OC Kappaert:
20 km tot 13 u., 15 km tot 14 u. en 5-10
km tot 15 u. Parking is o.a. mogelijk op
de parking van OC De Brug, Otegemstraat 
238, Zwevegem.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 08 u. tot 15 u.
Prijs: 1,50 euro, op vertoon van lidkaart 
1,10 euro
Organisatie: Wandelclub Zwevegem-
Kappaert
Info & reservatie: andresvandenborre@
hotmail.com 

Â evenement
Manjerock@TheFinish

of Time, Dead Convicts, Red Juliette en 
Black Tolex.

Waar: @ The Finish, Otegemstraat 144 D, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 20 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Manjerock
Info & reservatie:
http://www.manjerock.be 

Woensdag 30 oktober 2013 om 14 u. 

Familievoorstelling “Red”
Kinderconcert vanaf 4 jaar
Gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem

© Koen Bauters

Noem hem geen Reddy! Noem hem RED!
RED is een superheld. Tenminste, dat 
vindt hij zelf. Er valt ook heel wat te red-
den! De koning van Luilekkerland heeft 
zich klem gegeten in zijn stoel…
Het mannetje van de maan kan niet meer 
slapen...
RED wil de hele wereld redden! Maar de 
wereld is groot. Misschien wel te groot.
Kan RED het alleen?

RED is een gloednieuw kinderconcert 
van Compagnie Maandacht, met een live 

band op het podium en met de heerlijke 
speelse vormgeving van Tom Schamp, 
winnaar van de Boekenpauw 2008 en 
2013.

RED is tevens de held uit het boek inclu-
sief CD 3 “RED DE WERELD” (uitgeverij 
Hannibal), een zeer rijk geïllustreerd 
luisterboek voor iedereen vanaf 4 jaar.

Kaarten: -12 jaar: 7 euro, +12 jaar: 10 
euro (1 euro korting leden Gezinsbond)
Reservatie: culturele dienst, tel. 056 76 
55 70, cultuur@zwevegem.be

Herfstsportkamp 2013
Sport tijdens de herfstvakantie!
Waar: Sportpunt, Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: van maandag 28 oktober tem donderdag 31 oktober 2013
Organisatie: sportdienst Zwevegem
Info en reservatie: 056 76 58 00, sportpunt@zwevegem.be 

Zaterdag 12 oktober 
Nacht van de duisternis 
Begeleide wandeling onder de sterrenhemel.

Afspraak: om 19u30, Sint-Pietersbrug, Kraaibosstraat Moen
Mee te brengen:
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem, Minaraad Zwevegem en Gemeente 
Zwevegem

Tijdens deze initiatie kickboksen zal je 
worden ondergedompeld in deze populaire 
gevechtssport.

Inschrijven voor 21 oktober via jeugd@
zwevegem.be 
Kostprijs is 5 euro (ter plaatse te betalen)
Verzamelen om 14 u. aan Jeugdcentrum 
De Brug, Otegemstraat 236 te Zwevegem.
Meebrengen:
propere voeten ;)

Maandag 28 oktober 
van 14 u. tot 17 u.

Tienerwerking we are young 
stelt voor: Kickboksen

38

ZWEVEGEM-NR7.indd   38 23/08/13   11:34



za 28.09.13

Â muziek
Beau Soir - Revue Blanche in kwartet

de hand liggende combinatie. 4 jonge Brus-
selaars vormen het kamermuziekensemble 
“Revue Blanche”. Uitvoerders: Lore Binon 

mans (altviool), Anouk Sturtewagen (harp).
Waar: Maria Bernardakerk Zwevegem 
Knokke
Wanneer: om 19 u.
Prijs: VVK 12 euro, ADD 14 euro, gratis tot 
18 jaar
Organisatie: Azymuth Zwevegemse 
concertvereniging
Info & reservatie: 056 21 65 68 of via 
rekening BE17 9790 8461 4721 met 
vermelding aantal kaarten

woe 02.10.13

Â evenement
Kappaert Senioren Kaarting
zie woe 04.09.13

vrij 04.10.13

Â voordracht 
Voorleesuurtje in de bib van
Zwevegem
Dierendag. zie kader p.34

za 05.10.13

Â sport
Clubkampioenschap MRCZ
zie za 07.09.13

zo 06.10.13

Â uitgaan
BBQ Jong CD&V Zwevegem
Waar: OC De Spoele, Scheldestraat 14B, 
Otegem
Wanneer: om 11.30 u.
Organisatie: Jong CD&V Zwevegem
Info & reservatie: http://www.zwevegem.
cdenv.be 

za 12.10.13

Â voordracht 
Tuindokter Stefaan Bingé te gast 
in de bib van Zwevegem
zie kader p.37

di 15.10.13

Â evenement
Derde Dinsdag Senioren
zie di 17.09.13

di 15.10.13

Â voordracht
Erfenissen, schenkingen,

de thuiszorg
Een notaris geeft toelichting over erfenis-

de thuiszorg.
Waar: Dienstencentrum WZC St-Amand, 
Otegemstraat 75, Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 16 u.
Organisatie: Werkgroep mantelzorg LST 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 52 41, 
dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be 

woe 16.10.2013

Â evenement
LBG kaarting en teerlingbak
zie woe 18.09.13

 vrij 25.10.2013

Â evenement
Spellenclub Zwevegem
zie vrij 27.09.13

van 28.10.13 tot 31.10.13

Â sport  
Herfstsportkamp 2013
zie kader p.38

Binnenkort 
za 02.11.13
Clubkampioenschap MRCZ
Info: info@mrcz.be, http://www.mrcz.be 

woe 06.11.13
Kappaert Senioren Kaarting
Info: 056 75 51 48

vrij 08.11.13
Voorleesuurtje in de bib van
Zwevegem
Info: 056 76 59 00,
bibliotheek@zwevegem.be, 
http://www.zwevegem.be/bibliotheek

vrij 15.11.13
Zwemmarathon 2013
Info: 056 76 58 00, sportpunt@zwevegem.
be, http://www.zwevegem.be/producten/
Zwembaddagen

di 19.11.13
Derde Dinsdag Senioren
Info: 056 75 76 04

20.11.2013
LBG kaarting en teerlingbak
Info: marianne.jo@bovore.be 

vrij 22.11.13
Spellenclub Zwevegem
Info: deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

za 30.11.13
Clubkampioenschap MRCZ
Info: info@mrcz.be, http://www.mrcz.be 

za 30.11.13
Nigel Williams bekent
Info: Culturele Centrale Zwevegem,
056 75 60 25, 056 75 90 02

Wil je ook hier je activiteit aankondigen?

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit minimum 2 maanden op voorhand in.

Verschijningsdata 2013: 29 oktober, 31 december.
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Zaterdag 
20 oktober
Dag van de 
Trage Weg
Landschapswandeling in Heestert
Afspraak: om 14u aan de kerk 
van Heestert 
Organisatie: Natuurpunt 
Zwevegem, Minaraad Zwevegem 
en Gemeente Zwevegem
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