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Gemeentelijke– en 
OCMWdienstverlening in het 
Gemeentepunt,

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

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

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

woensdagnamiddag

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

Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

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

Bbus GSM 0498 17 77 71 
nieuw Rittenschema 

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

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

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

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

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

Schoolvakanties
Maandag
13.30 u. – 14.30 u. WZC Marialove Heestert 
14.30 u. – 16 u. kerk Heestert 
16.30 u. – 18 u. de Gilde Sint-Denijs
Donderdag
14.30 u. – 16 u. Vrije basisschool Otegem
16.30 u. – 18 u. kerk Moen

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

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

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

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

Wacht- en hulpdiensten

Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

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

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

Apothekers
0900 10 500, www.apotheek.be

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

Werkpunt/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
Tel. 056 76 56 50
Zie algemene openingsuren
Elke eerste dinsdag van de maand van
9 u. tot 11 u., 6 mei en 3 juni

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

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

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

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

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

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

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen

De zitdag in Zwevegem wordt stopgezet 
vanaf 1 oktober 2015.
Met vragen i.v.m. uw pensioen kan u 
terecht bij:
- het gewestelijk kantoor voor 

Rijksdienst voor pensioenen, Keer der 
Vlamingenstraat 6 in Kortrijk

- via telefoon op de gratis Pensioenlijn 
1765

- via www.rvp.fgov.be
- online: mypension.be

Volg Zwevegem op: www.zwevegem.be; www.facebook.com/Gemeente Zwevegem; @GemZwevegem



COLOFON Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem •
Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne • Samenstelling, coördinatie 
en eindredactie Dienst informatie – informatie@ zwevegem.be • Foto’s Sobeka fotoclub, 
Zwevegem, Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMWdiensten Zwevegem • 
Vormgeving IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs • Volgend 
infomagazine verschijnt op dinsdag 27 oktober •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen vrijdag 25 september – informatie@zwevegem.be

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

Positief!
Beste Zwevegemnaren,

Hopelijk heeft iedereen van een deugddoende vakantie kunnen genieten.
De verlofperiode is bestemd om te doen waar men echt zin in heeft, om uit 
te rusten en om onze batterijen opnieuw op te laden.
Zo konden wij met de nodige energie en met positieve ingesteldheid het 
werk hervatten en/of het nieuwe schooljaar inzetten.

Wie zich positief opstelt, kan zoveel meer aan.
Wie zich positief opstelt kan zijn omgeving en zijn medewerkers 
gemakkelijker overtuigen mee te gaan in de goede richting.
Positief zijn: de rechte lijn naar de juiste weg.

In Zwevegem hebben we bovendien redenen genoeg om met een positieve 
bril rond te lopen, wij beschikken immers over:
• Een prachtige landschappelijke omgeving
• Een uitgebreide sportinfrastructuur en een gevarieerd cultureel aanbod
• Een bruisend verenigingsleven
• Een goed onderhouden openbaar wegennet
• Ruime huisvestingsmogelijkheden voor iedereen 
• Een lokale economie in beweging
• Gecentraliseerde en goed bereikbare gemeentediensten (onder hetzelfde 

dak) met vriendelijk onthaal.
• Sterke kansen op werkgelegenheid op eigen bodem dan wel dichtbij
• Een positief imago, mede dankzij de brede regionale uitstraling van 

aantrekkelijke evenementen.
In Zwevegem wonen is gewoon tof!

Ondertussen is de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019 van 
het gemeentebestuur op kruissnelheid met de gezondmaking van de 
gemeentefinanciën op kop.
Een daling van de schuldenlast met ongeveer 8.500.000 euro sedert  
1 januari 2013 is daarvan het beste bewijs.
Als bevoegd voor het financieel beleid wil ik er zorg voor dragen dat deze 
positieve tendens ook in de volgende jaren wordt verder gezet.

Positief zijn en blijven, ook in moeilijke omstandigheden! Dit is mijn 
boodschap voor het najaar, wanneer het zomergevoel plaats maakt voor de 
herfstkleuren, die toch ook zo mooi kunnen zijn.

Uw burgemeester
Marc Doutreluingne
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Cultureel abonnement

Activiteiten herfstvakantie

Nieuw Woonzorgcentrum

Nieuw: UiTpas
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Zwevegem,  
Gemeente met een hart
Op dinsdag 30 juni organiseerde het gemeentebestuur een bloedcollecte voor gemeente- en OCMW-personeel.

Bloed geven doet leven!
Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig, na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Weet dat 
één zakje bloed meerdere mensen kan redden!
Wist je dat gemiddeld 70% van de inwoners van de gemeente ooit in zijn leven bloed zal nodig hebben? Echter, gemiddeld 
slechts 3% van de inwoners tussen 18 en 70 jaar geeft bloed.
Het gemeentebestuur is zich bewust van deze problematiek en besloot daarom een extra bloedcollecte in te richten in het 
Gemeentepunt.

De bloedinzameling was een succes met 43 bloeddonoren en 
12 uitgestelde giften.

Wil je zelf ook bloed geven? Kom dan zeker naar één van 
volgende collectes:
•  Zwevegem: maandag 31 augustus 2015 & maandag  

30 november 2015 van 17.30 u. tot 21 u.: zaal Sint-Paulus
•  Moen: dinsdag 1 september 2015 & dinsdag 1 december 

2015 van 18.30 u. tot 21 u.: zaal Tap
•  Otegem: donderdag 3 september 2015 & donderdag  

3 december 2015 van 18.30 u. tot 21 u.: parochiezaal
•  Sint-Denijs: woensdag 9 september 2015 & woensdag  

9 december 2015 van 18.30 u. tot 21 u.: OC Ter Streye
•  Heestert: donderdag 10 september 2015 & donderdag  

10 december van 18.30 u. tot 21 u.: OC Malpertus

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

Vrijwilligers gezocht voor 
huiswerkbegeleiding
WIE
Vrijwillige lesgevers, die zich voor minstens één tot 
twee lesuren per week engageren. De meesten komen 
uit onderwijsmiddens; dit is echter geen vereiste. Heel 
belangrijk is dat de vrijwilligers vlot en graag met kinderen 
omgaan en oog hebben voor de leefsituatie van de 
lerende, die vaak maatschappelijk geïsoleerd leeft. 

DOELGROEP
Gezinnen met kinderen in kansarmoede, waar extra hulp 
bij het maken van huiswerk wenselijk is.
Onder kansarmoede wordt niet alleen een gebrek aan 
financiële middelen verstaan. Ook op sociaal en cultureel 
vlak kunnen mensen een langdurige achterstand 
opgelopen hebben om in onze maatschappij te kunnen 
functioneren. Dit zijn vormen van kansarmoede die een 
invloed hebben op de ontplooiing van het individu.

REGIONALE BASIS
Vrijwilligers worden ingebed bij de organisatie “Auxilia”.

De coördinatie gebeurt regionaal door een 
regiocoördinator.
De regiocoördinator is het eerste aanspreekpunt voor een 
nieuwe vrijwilliger.

Interesse?
Contacteer de dienst thuisbegeleiding 056 76 52 00
Voor extra informatie : www.auxilia-vlaanderen.be

 OCMW
 Blokkestraat 29/2
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 52 20
 Sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be 
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Informatievergadering voor 
mantelzorgers
Gelukkig en gezond ouder worden: 
een uitdaging!
Een initiatief van het lokaal steunpunt Thuiszorg 
Zwevegem-Avelgem-Spiere-Helkijn

Wanneer en waar: 
Donderdag 1 oktober van 19.30 u. tot 21.30 u.: 
gemeenschapscentrum Spikkerelle, Avelgem 
Dinsdag 13 oktober van 14 u. tot 16 u.: Gemeentepunt 
Zwevegem

Inhoud: Toelichting over de veranderde relaties bij het 
ouder worden. Hoe bouwen aan een sociaal netwerk dat 
later een opvang kan zijn als het moeilijk begint te gaan

Wie: Johan Vancoillie, psycholoog seniorenkliniek Pittem
Kostprijs voor deelname: gratis
Inschrijving: tot 10 oktober (Zwevegem)
tot 28 september (Avelgem)
bij Dienst thuiszorg OCMW, tel. 056 76 52 41, 
dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be
of bij sociaal huis Avelgem, tel. 056 65 07 70, 
Wendy.foret@avelgem.be

 Dienst thuiszorg OCMW
 Tel. 056 76 52 41
 dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be

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

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad is gepland op 29 
september 2015, om 17 u., in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. De vergadering wordt om 19 u. 
gevolgd door een toelichting over de verzelfstandiging van de zorg.
Let wel: tijdens de algemene vergadering hebt u geen stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk. 
De agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.
Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de raad via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. 

 Burger en welzijn
 Blokkestraat 29 b 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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17 oktober
Werelddag van Verzet tegen Armoede

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 doorverwezen voor een tussenkomst 
van de Vlaamse Zorgverzekering. 

• De zorgbehoevende moet gerechtigde zijn op de verhoogde 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 persoonlijk 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 OCMW – dienst thuiszorg
 Blokkestraat 29 bus 1 Blokkestraat 29 bus 2
 8550 Zwevegem 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75 Tel. 056 76 55 40
 welzijn@zwevegem.be thuiszorg@ocmw.zwevegem.be

We willen alles in het werk stellen om samen armoede op 
onze gemeente te bestrijden en te voorkomen. 

Tal van organisaties, het OCMW en de gemeente zetten 
initiatieven en acties op.

Zo vond op 20 juni jl. het netwerkevenement “Samen pakken 
we armoede in Zwevegem aan” plaats. 80 geëngageerde 
mensen beantwoordden onze oproep. Zij wisselden op deze 
zaterdagvoormiddag in werkgroepjes ervaringen en ideeën 
uit en zochten hoe krachten kunnen worden gebundeld. 
Dit resulteerde in een aantal concrete voorstellen naar de 
lokale besturen toe. Deze voorstellen werden getoetst op 
hun haalbaarheid, lokale impact en of ze realistisch zijn. 
Vervolgens werden ze opgenomen in een gemeentelijk 
actieplan, en werden aan de acties budgetten gekoppeld. 
De eerste acties zullen nog dit jaar starten. Meer info in het 
volgende Infopunt.

Langs deze weg: een warme dank-je-wel aan alle mensen 
die aan de opmaak van het actieplan meewerkten en zich 
engageren in de uitvoering ervan!

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29/1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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Gratis controle van de 
bandenspanning
Deze actie kadert in de ondertekening van het burgemeestersconvenant

Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een 
foutieve bandenspanning. Dit zorgt niet alleen voor een 
verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere 
controle over het stuur. 

Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct 
zijn opgepompt en dit geeft dan weer aanleiding tot meer 
fijn stof. 

De juiste bandenspanning zou elke chauffeur in 
Vlaanderen jaarlijks 1 gratis tankbeurt opleveren. 

Met steun van de Provincie West Vlaanderen en de 
gemeente Zwevegem houden de Energiesnoeiers een 
bandenspanningsactie om chauffeurs zuiniger, met minder 
vervuiling én veiliger op de weg te helpen. 

Het team van de energiesnoeiers komt naar Zwevegem op 
dinsdag 22 september 2015.
Op de parking aan het Gemeentepunt – Blokkestraat 
29 – kan je van 8u30 tot en met 12 u terecht voor een 
gratis controle van de banden van je wagen.

Een juiste bandenspanning zorgt voor:
• minder brandstofverbruik, dus zuiniger rijden
• minder brandstofverbruik is ook minder CO2 en fijn 

stof, dus beter voor het milieu
• minder slijtage, banden gaan langer mee
• betere grip op de weg, dus veiliger

Interesse? Stuur een mail naar milieu@zwevegem.be want 
de plaatsen zijn beperkt. De milieudienst zal een schema 
opmaken en nadien een uur doormailen, dit om onnodige 
files te vermijden. 

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

STOP ZWERFVUIL
actie op 23 september 2015, Zwevegem 
doet mee!
Op woensdag 23 september organiseert de Provincie West-Vlaanderen onder het motto "Proper West-Vlaanderen" een 
handhavingsdag, de gemeente Zwevegem neemt hier aan deel. Op die dag wordt er extra aandacht besteed aan sluikstort 
en zwerfvuil. De sluikstorter wordt op die dag extra in de gaten gehouden en beboet. 

 Woon- en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 milieu@zwevegem.be
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Biodiversiteitscharter 2015-2018 
tussen Gemeentebestuur en Natuurpunt VZW 
goedgekeurd
De Gemeenteraad van 27 april 2015 keurde het 
biodiversiteitscharter 2015-2018 goed. Op 20 juni 
ondertekenden het gemeentebestuur en Natuurpunt plechtig 
het Biocharter op de biofruithoeve Freezebeeze te Sint-Denijs.
Er zijn 10 aandachtspunten in het charter:
A. Vogels en amfibieën 
1. Soortenbescherming 
2. Soortenbescherming promoten 

B. Flora 
3. Aanplanten en beheren K.L.E.’s 
4. Promoten van K.L.E.’s 

C. Biotopen 
5. Habitatgebied De Vaarttaluds 
6. Exotenbestrijding 
7. Nulgebruik op bestrijdingsmiddelen 
8. Ecologisch beheer van tuinen en parken 
D. Water 

9. Poelen en wateringen 

E.  Financiële ondersteuning van burgers en 
natuurverenigingen 

10. Financiële ondersteuning.

Het charter geeft aan wat de taak is van de Gemeente 
enerzijds en deze van Natuurpunt VZW anderzijds.  Zo is 
de verantwoordelijkheid en het engagement van de beide 
partners duidelijk.

De opdracht van het Gemeentebestuur in het kader van 
het biodiversiteitscharter is eigenlijk 2-ledig: enerzijds de 
publieke opinie sensibiliseren en desgevallend te stimuleren 
om over te gaan tot actie en anderzijds zelf ook het 
voorbeeld geven door eigen acties te nemen.

Gemeentelijke toelage voor 
groenbedekking
Professionele land- en tuinbouwers kunnen opnieuw 
een gemeentelijke toelage bekomen voor de inzaai van 
groenbedekkers op het Zwevegemse grondgebied.
De gemeentelijke toelage bedraagt 25 euro/ha. 
Groenbedekking is in hoofdzaak aan te raden op 
erosiegevoelige terreinen!

Vorig jaar werd 16.445,25 € aan subsidies uitbetaald voor 
657,81 ha groenbedekking op Zwevegem.

Zitdagen aanvragen
De aanvraag dient te gebeuren in het Gemeentepunt in de 
Blokkestraat 29/1 te Zwevegem.
Dit kan op de volgende zitdagen:

• 16 november van 9 u. tot 12 u. 
• 17 november van 9 u. tot 12 u.
• 19 november van 9 u. tot 12 u.
• 23 november van 9 u. tot 12 u.
• 24 november van 9 u. tot 12 u.
• 26 november van 9 u. tot 12 u.

Mochten deze data voor u niet passen, kan u altijd contact 
opnemen om een afspraak te maken op nummer
056/76 57 44. De aanvraag kan gebeuren tot 27 
november 2014.

Bij de aanvraag van de gemeentelijke toelage moet u de 
volgende documenten meebrengen:

•  kopie van de orthofotoplans 2014 van de percelen 
met groenbedekking op Zwevegem. 

•  kopie van de digitale verzamelaanvraag 2014 met 
een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2014 
van de percelen met groenbedekking.

•  kopie van de factuur opgesteld in 2014 van de 
zaadleveringen.

De aanvraagformulieren en het subsidiereglement kan 
je downloaden op http://www.zwevegem.be/producten/
subsidies-groenbedekking 

  Afdeling Publieke ruimte - Dienst Groen, natuur 
& landschap

 Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem
 Tel. 056/ 76 57 00
 atd@zwevegem.be
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Alternatief onkruidbeheer
De gemeente kocht machines voor alternatief onkruidbeheer. Hiermee zet Zwevegem een volgende stap in het 
professioneel en ecologisch behandelen van onkruid op verharding en in beplantingszones van het openbaar domein.

De aankoop van het materiaal, zijnde een heet waterinstallatie, onkruidbranders en rotoreg bedroeg 38.000 euro. Bij 
de heet waterinstallatie wordt heet water of stoom gebruikt om de planten te verschroeien. Dit wordt hoofdzakelijk op 
verhardingen toegepast.

De onkruidbranders hebben 2 toestellen: een groter dat hete lucht produceert en zo de onkruidgroei vernietigt en een 
kleinere gasbrander specifiek voor detailwerk. Deze procedure biedt ecologische voordelen op het klassieke branden met 
vlam.

Ook deze machine zullen we gebruiken op verhardingen. De rotoreg zullen we inzetten op gravel- of dolomietpaden. De 
machine werkt onkruid los.

Nieuwe voetpaden in Zwevegem
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de (her)aanleg van voetpaden 2015. De 
werken omvatten in hoofdzaak de aanleg van nieuwe voetpaden in verkavelingen en het vernieuwen van bestaande voetpaden. 
Hieronder een lijst waar de werken gepland zijn. Opgelet, het betreft hier soms delen van de voetpaden in onderstaande 
straten! Niet altijd worden alle voetpaden volledig vernieuwd.

Zones voor (her)aanleg:
1. Remi Deprezstraat (verkaveling)
2. Ten Akker
3. Watermolenstraat
4. Zwedenlaan (verkaveling)
5. Otegemstraat (beide zijden vanaf tot Stokerijstraat)
6. Bloemenhof

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



Burgerlijke stand
GEBOORTEN
16/05 dos Santos Mendes Marie-Elise, d.v. Paulo en 
Vansteenlandt Petrouchka (Z)
24/05 Putman Jade, d.v. David en Vanmeenen Heidi (Z)
27/05 Devos Inaya, d.v. Dylan en Vanhoutte Kimberly (Z)
27/05 Busschaert Lowie, z.v. Dieter en Devos Steffi (H)
28/05 Haghedooren Lily, d.v. Arne en Staelens Daphne (S)
30/05 Lesage Giselle, d.v. Koen en Vanacker Veerle (Z)
30/05 Kuamba Nayumi, d.v. Mickael en De Craemer Hanna 
(Z)
31/05 Deschietere Nanou, d.v. Carlo en Decavele Kimberly 
(Z)
01/06 Deconinck Lio, d.v. Johan en Vervaeck Linde, (Z)
01/06 Balcaen Sam, d.v. Maarten en Himpe Marcia (H)
02/06 Decoene Leon, z.v. Dries en Vanwijmelbeke Karolien 
(O)
02/06 Blondeel Senne, z.v. Brecht en Bogaert Annelies (Z)
03/06 Vandoorne Léon, z.v. Gontran en Vandaele Justine (Z)
05/06 Dieryckxvisschers Berthe, d.v. Nick en D’haene Evi (Z)
06/06 De Keyser Edouard, z.v. Dieter en Vercaemst Liselotte 
(O)
06/06 Boufedene Hatim, z.v. Rachid en Arab El Ghaliya (S)
09/06 Vandewalle Simon, z.v. Filip en De Bruyne Tineke (Z)
10/06 De Rammelaere Rachèl, d.v. Matthias en Holvoet Eline 
(Z)
10/06 Reyntjens Charles, z.v. Mathieu en Claerhout Linsey 
(S)
15/06 Dewilde Arthur, z.v. Ruben en Vanderbeken Bieke (Z)
15/06 Dooms Esmée, d.v. Jonathan en Van Thorre Sylvia (Z)
16/06 Phavongxay Anouk, d.v. Kevin en Dusolie Elke (O)
16/06 Roobroek Jane, d.v. Franck en Sagno Celine (Z)
17/06 Nunez Eva, d.v. Eric en Devillers Pauline (S)
17/06 Godderis George, z.v. Christof en Hooghe Lien (M)
17/06 Roobrouck Deloof Leon, z.v. Roobrouck Tom en Deloof 
Britt (O)
18/06 Hugelier Thibo, z.v. Dieter en Van de Vyvere Lindsey 
(Z)
19/06 Soete Maren, d.v. Simon en Delanghe Debora (Z)
19/06 Decourcelle Kyana, d.v. Jean-Christ en Verbeke 
Anuschka (S)
20/06 Blauwblomme Lukas, z.v. Romanique en Dheedene 
Julie (Z)
22/06 Vanhuysse Thomas, z.v. Bart en Breda Annelies (M)
23/06 Depraetere Iliano, z.v. Jhanathan en Vanassche 
Isabelle (Z)
24/06 Coryn Maxim, z.v. Mathias en Himpe Mélanie (Z)
26/06 Derveaux Mathis, z.v. Arne en Defoirdt Herlinde (Z)
26/06 Quartier Jani, z.v. Tijs en Messiaen Heidi (H)
28/06 Dupont Tess, d.v. Sidney en Verstraete Loes (Z)
02/07 Rogiers Seppe, z.v. Jenci en Holvoet Elien (Z)
03/07 Pottie Jenne, z.v. Koen en Cossement Evelien (Z)
03/07 Enea Maya, d.v. Ionut en Enea Diana (M)
07/07 Pushkin Larion, z.v. Sergey en Koroleva Alina (H)
07/07 Devos Ieben, z.v. Dimitri en Tanghe Yoke (Z)

OVERLIJDENS
02/06 Wastyn Ann (54j.), ongehuwd (S)
04/06 Sobrie Raoul (91j.), wed. Deprez Simonna (O)
05/06 Coucke Willy (71j.), ongehuwd (Z)
07/06 Delrue Norbert (86j.), wed. Buysschaert Dionyse (M)
08/06 Maes Maria (88j.), wed. Maeseele Aloysius (Z)
13/06 Verkest Annie (64j.), echtg. Laebens Noë (O)
24/06 Daeveloose Willy (63j.), ongehuwd (S)
25/06 Vercaemst Lucien (88j.), Verbrugge Odette (Z)
27/06 Van Den Driessche Georges (89j.), echtg. Vandevelde 
Maria (H)
27/06 Vandenbogaerde Rafaël (79j.), echtg. Van lancker 
Beatrice (M)
28/06 Vandevelde Diether (31j.), echtg. Bulcaen Jill (Z)
01/07 Clapuyt Kathleen (30j.), ongehuwd (Z)
04/07 Yserbyt Maria (88j.), wed. Vandemeulebroecke Etienne 
(Z)
05/07 Verschuere Paulette (77j.), wed. Nuyttens Roger (Z)
06/07 De Kunst Lodewijk (81j.), wed. Stragier Monique (H)
08/07 Lefevere Gudrun (60j.), echtg. Leveillé Nizerolle 
Baudouin (Z)
11/07 Depraetere Julien (87j.), echtg. Debaere Agnes (H)
11/07 Beyaert Gabriëlla (87j.), wed. Vantieghem Franciscus 
(Z)
11/07 Mondy Carl (68j.), (O)
12/07 Messiaen Ernest (85j.), ongehuwd (S)
13/07 Vandecasteele Lieve (53j.), echtg. Depraetere Geert 
(S)
14/07 Vermeulen Ivonna (96j.), wed. Van Craeynest Remi 
(H)
15/07 Dessein Martha (77 j.), echtg. Bisschop Michaël (Z)

HUWELIJKEN
Deschuymer Olaf (24j.), (Z) en Verriest Kelly (22j.), (Z)
Pottier Tom (33j.), (O) en Decandt Kim (32j.), (O)
Deltour Kurt (41j.), en Lefevre Anne (32j.), (Z)
De Raeve Jürgen (41j.), (Z) en Lagaisse Cindy (41j.), (Z)
Naessens Filip (50j.), (M) en Le Thi Huong (30j.), (Vietnam)
Caby Sandro (35j.), (Z) en Deruyter Vanessa (31 j.), (Z)
Deleersnyder Joachim (27j.), (Z) en D’haene Ine (28j.), (Z)
Vergracht Fabrice (45j.), (S) en Cappon Sylvie (51j.), (S)
Moreels Hans (42j.), (M) en Vanlancker Saskia (41j.), (M)
Liefhooghe Filip (52j.), (Menen) en Desmet Julia (59j.), (Z)
De Smet Glenn (46j.), (Z) en Degroote Hilde (56j.), (Z)
Hellin Pieter (23j.), (H) en Rigole Anouk (24j.), (H)
Dhont Kristof (37j.), (Gent) en Hostens Rhode (25j.), (S)
Buyze Peter (50j.), (Z) en Degryze Barbara (40j.), (Z)
Bulckaen Bram (31j.), (Z) en Vanaverbeke Marjan (35j.), (Z)
Vanmaelsaeke Jeremy (28j.), (Z) en Hanssens Annelies 
(24j.), (Z)
Demets Björn (36j.), (Z) en Vancauwenberghe Fanny (35j.), 
(Z)
Dursin Jakob (28j.), (Z) en Bruneel Laura (27j.), (Z)
Dorme Rik (53j.), (Z) en Dhondt Valerie (45j.), 
(Geraardsbergen)
Baert Stefaan (42j.), (M) en Declercq Sylvia (31j.), (M)
De Jonghe Bart (40j.), (H) en Vercaemst Kelly (28j.), (H)
Vermeulen Wesley (32j.), (H) en Singier Emilie (26j.), (H)

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

2. Prijsuitreiking groen –en 
bebloemingsactie
Winnaars: Clairhout Colette; 
Moreel Roger; Kinds 
Dominique; Ameye Ghislain; 
Vandenhende Geert; 
Venhesse Lieven; Vanbraekele 
Marcel; Vercruysse Gerrit; 
Verhelst Guy; Bayart Guy
} Dinsdag 9 december 2014

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

4.Cyclo-cross Otegem
} maandag 12 januari 2015
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Bibliotheekweek  
‘Verborgen parels’  
Oktober 2015
Neem een verborgen parel mee uit onze bib! 
Laat je verrassen door de keuze van een lezer en ga op blind date met een boek!

Blind Date met een boek

In de bibliotheekweek van 10 tot 17 oktober willen we dit jaar lezers verrassen met de verborgen parels  van de bibliotheek. We 
kozen er heel wat voor jullie uit en kleefden er een goedgekozen trefwoord op.
Ken je zelf ook een verborgen parel? Welk boek heeft voor jou een speciale betekenis? Welk boek kreeg volgens jou niet de 
aandacht die het verdient? Verpak jouw ‘verborgen parel’ boek uit de bib als verrassing voor je mede-lezers en kleef er een 
slagzin op.  
En neem uiteraard zelf ook een verborgen parel mee van een andere lezer!

Post je favoriete boek op Facebook

Ook op facebook kan je jouw lievelingsboek promoten. Deel je leeservaringen met andere lezers en post een cover, enkele 
woorden of een mooie passage uit het boek. Wie weet ontdek je zo nog heel wat verborgen parels. 
Vind je dit een leuke manier om leesvoer uit te wisselen, kijk dan ook eens op de website iedereenleest.be

Top 25!

Van 1 tot 15  oktober kan je uit een lijst van 25 boeken stemmen op de boeken die je zou willen lezen of op boeken die je 
kent en die je absoluut zou aanraden. Na afloop van de stemming kan je de top 3 van de verborgen parels gratis lezen in een 
tijdelijke campagne-app. Als cadeautje van de bib!

De verwendag!

Traditioneel starten wij de bibweek met een verwendag. Op zaterdagvoormiddag 10 oktober leggen we al onze bezoekers extra 
in de watten en daar hoort alvast een hapje en een drankje bij!

 Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be
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Koop nu je cultureel abonnement 
2015-2016 voor 49 euro
VOORDELEN CULTUREEL 
ABONNEMENT
• Genieten van 4 hoogstaande 

optredens voor de prijs van 
49 euro in het gemeentelijk 
Theatercentrum, Otegemstraat 18A 
te Zwevegem telkens om 20 u.

• Vaste zitplaatsen.
• Voorrang bij reservatie.

EXTRA KORTINGEN
• 1,50 euro korting voor het 

bijwonen van een toneelvoorstelling 
naar keuze van het Zwevegems 
Teater 
data: www.zwevegemsteater.be

• 1,50 euro korting voor het 
bijwonen van een toneelvoorstelling 
naar keuze van Deugd & Vreugd 
Heestert 
data: www.deugdenvreugdheestert.
be

• 1,50 euro korting voor het 
bijwonen van een toneelvoorstelling 
naar keuze van Klakkeboem 
data: www.klakkeboem.be

• 1,50 euro korting voor het 
bijwonen van het Lenteconcert van 
Koninklijke Muziekvereniging “De 
Ware Vrienden Zwevegem” 
datum: zaterdag 19 maart 2016

• 1,50 euro korting voor het 
Lenteconcert van Koninkelijke 
Fanfare “Sint-Cecilia” Heestert 
datum: www.fanfareheestert.be

• 1,50 euro korting voor het 
Winterconcert van Koninklijke 
Harmonie “De Verenigde 
Vrienden” Sint-Denijs 
datum: www.de-verenigde-
vrienden.be

PIV HUVLUV - “Yolo!”
ZATERDAG 17 OKTOBER 2015

Een geweldige 
nieuwe show 
geregisseerd door 
Sébastien Dewaele 
van “Eigen Kweek” 
waarin Piv zelf 
meespeelt.
Piv Huvluv denkt 
wel eens na over 
het leven. Een 
natuurdocumentaire 

op Canvas over het leven van de 
ééndagsvlieg gaf de aanzet tot 
ongeremd Piviaans gefilosofeer. Piv 
confronteert zichzelf en het publiek 
met de miezerige eindigheid van ons 
bestaan. Hij stuurt aan op een minimale 
portie zingeving. Met trefzekere 
eenvoud en op een innemende manier 

gaat hij samen met zijn publiek op zoek 
naar de zin van de onzin…
Vanzelfsprekend zijn de 
onmisbare ingrediënten van Piv’s 
humorcocktail nadrukkelijk aanwezig: 
persoonsgebonden verhalen, een 
scheut herkenbare situaties, een zeste 
nostalgie, een karrenvracht vinylplaten 
als soundtrack en een hoop luchtige 
flauwekul.
Je leeft maar één keer ! Een Piv-
voorstelling meepikken is daarom 
alleen al één van uw meest zinvolle 
vrijetijdsbestedingen. 

VILLANELLA & JANNE DESMET - 
“Hier waak ik”
ZATERDAG 5 DECEMBER 2015

Een hilarische en hartverscheurende 
voorstelling over diefstal.

Een inbraak bij 
Janne Desmet 
leidt tot geestige 
verhalen 
en pijnlijke 
conclusies. Op 
zoek naar de 
dief fileert ze 
haar jeugd in 
Zwevegem, 

foute schooljuffen, 
Vlaanderens angst voor de stad en het 
verschil tussen ASO, TSO en BSO.
“Hier waak ik” is de nieuwe 
solovoorstelling van straffe actrice 
en komisch talent Janne Desmet. 
Diefstal loopt als een rode draad door 
Jannes leven. Genoeg voor oprechte 
verontwaardiging en geestige verhalen 
die ieders hart stelen. Rasverteller Johan 
Petit en kunstenaar Bruno Herzeele 
begeleiden Janne bij het maken van 
deze grappige en schurende voorstelling 
over diefstal. Productie: Villanella.

KLAAS DELRUE, RUDOLF HECKE, 
PHILINE, IVAN PECNIK & SPECIAL 
GUEST - “Gainsbourg se barre”
ZATERDAG 13 FEBRUARI 2016

Stand-up 
biograaf 
Rudolf Hecke 
verspreidt 
tijdens deze 
hommage 
de gospel 
volgens 
Gainsbourg 
met de hulp 
van „Helden 
der Lage 
Landen“: 
Klaas Delrue, 

Ivan Pecnik, Astrid Cominotto, Patrick 
Deltenre en Philine. Telkens komt er nog 
één gast de cast vervoegen.
De heetste, schofferendste, meest 
crapuleuze details uit Gainsbourgs 
vuilbekkend leven komen aan bod, maar 
vooral wordt het publiek meegezogen in 
een maalstroom van diep menselijkheid, 
en komt het oog in oog te staan met 
zijn onherroepelijke genie. De prachtige 
songs van zijn hand worden gebracht 
door unieke vertolkers vanuit het hart.
En Rudolf vertelt als geen ander 
Gainsbourgs levensverhaal uit eerste 
hand, met het diepste respect, teder 
en uitbundig, smakelijk als een bord 
dampende Hongaarse goulash, zijn 
lievelingsgerecht.

WE ARE NOT LOU REED - “We love 
Lou”
ZATERDAG 12 MAART 2016

De band We Are Not 
maakt een voorstelling 
die hulde brengt aan 
de overleden rock 'n' 
roll animal Lou Reed. 
Geïnspireerd door de 
decadente glorie van 
Lou in zijn glanzende 
jaren. Ergens in de 
jaren ’70, ergens tussen 
cabaret en punk, tussen 
theater en muziek, 
tussen glitter en doom, 
tussen pop-art en art-
pop. En met een keuze 
van de very best uit de Velvet-periode 
en topalbums als Berlin, Transformer, 
Sally Can't Dance, Street Hassle en 
Coney Island Baby.
Performer Tom Hannes, kruipt in 
de huid van de jonge Lou Reed. De 
9-koppige band zorgt voor de rest, dit 
alles met respect voor de grootmeester 
zelf. Met muzikanten en acteurs van 
Fixkes, de Kakkewieten, De Roovers, 
Lazarus, Kapitein Winokio, Papermouth, 
De Post, Sir Yes Sir, e.a.… met Marianne 
Loots, Kyoko Scholiers, Charlotte 
Vandermeersch of Fien Maris, Robby 
Cleiren, Mike Engels, Bart Palmers, Chris 
Cleiren, Eric Engels en Alban Sarens.

Reservatie abonnement: dienst cultuur, 
Blokkestraat 29 bus 1, Zwevegem, tel. 
056 76 55 70 of cultuur@zwevegem.be 

Losse kaarten per voorstelling (online 
beschikbaar op webshop vanaf 15 
september: https://webshopzwevegem.
recreatex.be): pashouders 13 euro, 
voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 
euro.

© KAAD

© Sven van Baarle

© Herman Selleslaghs

© Michel Hakim
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SCHRIJF JE NU NOG IN VOOR 
ONZE VRIJETIJDSCURSUSSEN
BEELDENDE KUNST
De cursussen beeldende kunst vinden plaats in OC De Brug, Otegemstraat 
238 te Zwevegem.

GRAFISCHE DRUKTECHNIEKEN
Op maandag van 19 u. tot 22.30 u. 
Start: maandag 7 september 2015 - 30 lessen

KERAMIEK
Op maandag en/of dinsdag van 13.30 u. tot 17 u. 
Start: maandag 7 september en/of dinsdag 8 september 2015 - 30 lessen

MONUMENTALE KUNST (BEELDHOUWKUNST- & SCHILDERKUNST)
Op dinsdag van 13.30 u. tot 17 u. en/of van 19 u. tot 22.30 u.
Start: dinsdag 8 september 2015 - 30 lessen

AQUARELSCHILDEREN
Op dinsdag van 13.30 u. tot 16 u. en/of van 19 u. tot 21.30 u.
Start: dinsdag 8 september 2015 - 24 lessen

TEKENKUNST
Op donderdag van 13.30 u. tot 16 u. en/of van 19 u. tot 22.30 u.
Start: donderdag 10 september 2015 - 30 lessen

BASISTEKENEN, SCHILDEREN EN RUIMTELIJKE TECHNIEKEN
Deze cursus wordt georganiseerd door de Kunstacademie Zwevegem (= erkend 
kunstonderwijs waar ook moet ingeschreven worden).
Op dinsdag van 18.30 u. tot 22 u. of woensdag van 17 u. tot 20.30 u. of vrijdag van 
17.20 u. tot 20.50 u. of zaterdag van 9 u. tot 12.30 u.
Start: dinsdag 1 september, woensdag 2 september of vrijdag 4 september of zaterdag 
5 september 2015 - 35 lessen

TARIEVEN
• 170 euro: aquarel (24 lessen)
• 210 euro: grafiek, monumentale, keramiek, tekenkunst (30 lessen)
• 125 euro: per bijkomende cursus

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

KANTKLOSSEN
De verschillende soorten kant 
worden je hier aangeleerd van 
klassiek tot modern. Deze edele 
handwerkkunst geraakt stilaan haar 
oubollig karakter kwijt en krijgt een 
hedendaagse moderne uitstraling.
Schrijf je in om deze techniek 
te leren in 10 lessen op 
maandagavond (19 u. tot 21.30 
u. – start 21 september) of 
donderdagnamiddag (14 u. tot 
16.30 u. – start 24 september).
Kostprijs: 50 euro.
De lessen vinden plaats in de 
vergaderzaal van het gemeentelijk 
Theatercentrum, Otegemstraat 18a 
te Zwevegem.

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

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

Bezoek nu het ruilboek in Otegem aan de kerk gedurende 
de maanden september en oktober. Daarna verhuist het 
naar de kerk te Sint-Denijs.

Ruil je boek: neem een boek uit naar keuze en steek er 
eentje in van jouw collectie!

WEDSTRIJD WOORDSTRIJD

Vanaf 15 september (tot 15 november) start in het kader 
van “Jaar van het Woord” de wedstrijd “Woordstrijd” 
waarvoor de Zwevegemse jeugddichter Marthe Segers een 
gedicht schreef.

In de scholen, zwembad, bibliotheek, bibus,… zal een 
specifieke affiche worden verspreid waarop verschillende 
stickers kunnen worden gekleefd die samen het gedicht 
vormen.

De stickers worden verdeeld bij de lokale handelaars en 
telkens je een aankoop doet krijg je een sticker om het 
gedicht samen te stellen. Eens het gedicht gevormd kan je 
de affiche inruilen in het Gemeentepunt, de bib of op de 
bibus voor een Jommekesboek.
Uit alle ingediende gedichten wordt eind november nog 
een winnaar geloot die gedurende één jaar, elke maand, 
een boekenbon ontvangt van 30 euro.

De deelnemende handelaars zijn:
Heestert: Bakkerij Clarysse, Bloemen Lieselotte, Huis 
Vanschaemelhout, Kapsalon Hilde, Slagerij Ghekiere
Moen: Brood & banket Christophe, Tuincentrum De Molen
Otegem: Bookshop/’t Strijkhuisje, Frietshop Filip, 
Versmarkt Delies
Sint-Denijs: Geert Vandenabeele
Zwevegem: Bakkerij Sierens, Bakkerij Soens, De 
Drankstatie, De Toverfles, Doe het Zelf Caby, Faveere 
Schoenen- en lederwaren, Fietsen Henk Laverge, Finesse, 
Fotografie Bart Colson, Goldman Number One, Grafico, 
Jany Boetiek, Juweelontwerp Tine Vindevogel, Lingerie 
Romantica, Naaiatelier Nicoline, Naaiboetiek Nina, Nicolas 
& Virginie, Oriento, Patisserie Schoonooghe, Planckaert-
Ottevaere, Slagerij Pascal, ’t Frietje, Wine in a Bottle

STREET ART PROJECT

In de week van 12 oktober zal een groots street art project worden opgezet.

Op diverse locaties zal door bekende graffitikunstenaars worden gewerkt samen met enkele lokale actoren: kunstwerkplaats 
De Zandberg, jongeren, Kunstacademie en al wie interesse heeft om hieraan mee te werken.

Wil je hierover op de hoogte zijn, laat iets 
weten en we bezorgen je dan de concrete info 
hieromtrent.

 Info
 Vrije Tijd/Cultuur
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 tel. 056 76 55 70
 cultuur@zwevegem.be
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De Vrije Tijdsdiensten: jeugd en cultuur organiseren 
van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november 
sportkampen, grabbelpas en kleuterwerking Petoeter.
Kies voor die activiteiten die je kind op het lijf 
geschreven zijn!

Grabbelen in het grabbelpasaanbod
Zin om vier dagen te spelen, knutselen, sporten, koken,....  
Dan ben je bij Grabbelpas aan het juiste adres!  Voor 
alle kinderen van 5 tot 12 jaar!  We splitsen ons op in 
drie leeftijdsgebonden groepen van 15 tot 30 kinderen.  
Grabbelpas wordt meestal georganiseerd in de lokalen van 
JC De Brug.  Soms zoeken we andere locaties op zoals het 
gemeentepark, het bos, het zwembad,...

Kleuterwerking Petoeter
Hoor je nog bij de allerkleinsten in onze gemeente dan kan 
je je hartje ophalen in onze kleuterwerking.  In de lokalen 
van schooltje Te Winckele staan de begeleidsters klaar om 
je een supervakantie te bezorgen.  Ga je naar de peuterklas 
of zit je in de eerste, tweede of derde kleuterklas dan is dit 
zeker iets voor jou.

De sportieve toer op tijdens een 
sportkamp
Kleuters vanaf de 2e kleuterklas kunnen bij ons terecht 
voor ons thema-sportkamp.  We wisselen sporten af met 
knutselactiviteiten. In de namiddag kunnen kleuters die dit 
wensen aansluiten bij Kleuterwerking Petoeter.

We hebben ook een leuk programma sportkampen voor 
alle kinderen van het 1ste t.e.m. 6de leerjaar.  Tijdens 
de herfstvakantie kan je opnieuw per dag of per week 
inschrijven.

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 

Lessenreeksen
De sportdienst Zwevegem organiseert in het zwembad tal 
van lessenreeksen. Pré- en postnatale zwemoefeningen, 
zwemlessen voor kinderen of volwassenen, 
zwemvervolmaking, aquajogging en aquaspinning. 
De inschrijvingen zijn reeds gestart, informeer naar de 
eventuele vrije plaatsen.

U kan steeds de website raadplegen www.zwevegem.be of 
een kijkje nemen op de online webshop:  
https://webshopzwevegem.recreatex.be/

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

Maak nu 
al plannen 
voor een 
leuke  
herfst-
vakantie!

 Vrije Tijd/Jeugd  Vrije Tijd/Sport
 Blokkestraat 29 bus 1 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem  8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 80  Tel.056 75 58 00
 jeugd@zwevegem.be sport@zwevegem.be
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Sportelen - Beweeg zoals je bent voor 
de 50-er

In deze campagne wordt de nadruk gelegd op sporten voor 
de 50-er op eigen niveau, eigen tempo, eigen ritme… en op 
het belang van sociale contacten en plezierbeleving via sport. 
Fysiek actief blijven geeft een positieve invloed op de 
levenskwaliteit, ook op latere leeftijd.

SPORTELNAMIDDAG 50+ - DONDERDAG 
8 OKTOBER 2015
Een sportief evenement voor 50-plussers
Sportpunt Zwevegem

De Burensportdienst organiseert i.s.m. de welzijnsdienst en 
de ouderenadviesraad Zwevegem op donderdag 8 oktober 
een sportief evenement voor 50+-ers. Deze sportdag is de 
ideale gelegenheid om in een gezellige, ontspannen sfeer uw 
favoriete sport te beoefenen of kennis te maken met nieuwe 
sportactiviteiten.
De activiteiten starten in Sportpunt – Bekaertstraat 4 – 8550 
Zwevegem

Programma
13 u. onthaal met koffie
Van 14 u. -16.45 u. : keuzemogelijkheden sport
17 u. einde sportnamiddag

Sportelen

Stel zelf uw sportdag samen door een keuze te maken uit de 
verschillende activiteiten. 
Na elke activiteit is er een kleine pauze om even uit te blazen 
of om u te verplaatsen.

Inschrijven kan via de gemeentelijke sportdienst van 
Zwevegem.

Deelname: 7 euro/persoon – overschrijven op 
rekeningnummer BE40 0682 2486 9063 van 
burensportdienst.

Interesse? Vraag de gedetailleerde folder aan, te verkrijgen 
via de sportdienst of de welzijnsdienst.

 Vrije Tijd/Sport  Burger en Welzijn
 Bekaertstraat 4  Blokkestraaat 29b
 8550 Zwevegem  8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00  tel. 056 76 55 75
 sport@zwevegem.be welzijn@zwevegem.be

De Week van de Sportclub
Ontdek een week lang welke sport(club) bij je past. 

Hou je van actie? Wil je jouw passie voor sport graag delen met oude en nieuwe sportvrienden? Of heb je een sport(club) 
in gedachten die je altijd al eens beter wilde leren kennen?
Grijp dan je kans… en je sportschoenen! Tijdens de Week van de Sportclub van 12 tot en met 20 september 2015 zetten 
duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren voor jou open. Tijdens de gratis trainingen en initiaties ontdek je alles 
over hun werking en activiteiten! 
Rond halfweg augustus verschijnt de folder met de Zwevegemse clubs die meewerken aan de actie ‘De week van de 
sportclub in Zwevegem’
De sportclub is een toffe plek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. Je wordt er steeds beter in 
je sport onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever. En je beleeft er steeds meer plezier, wanneer je na het 
sporten nog even blijft hangen met je vrienden.
Heb je zin gekregen om een kijkje te gaan nemen, mee te sporten of een initiatie of open training te volgen tijdens de 
Week van de Sportclub? 
Vond je nog geen vaste sportstek? Ontdek dan snel jouw ideale sportclub!

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

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

 Vrije Tijd/Sport
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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Zwevegem verkoopt voormalig 
stationsgebouw, met een deel 
van de aanpalende grond
De gemeente Zwevegem verkoopt het voormalige stationsgebouw (goederenstation) in de Otegemstraat, dat als bouwkundig 
erfgoed genoteerd staat.

De gemeenteraad van 13 juli besloot het stationsgebouw met een deel van de aanpalende grond met een totale oppervlakte 
van 5 a 97 ca te verkopen aan de hoogstbiedende.

De minimum instelprijs voor gebouw en grond bedraagt 98.200 euro

Op de aanpalende grond die nu verkocht wordt, is er absoluut bouwverbod om de ruimtelijke gaafheid van de omgeving te 
behouden. Er mag ook geen afsluiting worden geplaatst.

De gemeente zal de verkoop in eigen beheer uitvoeren.

Oproep kandidaat kopers

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen van 20 augustus 
t.e.m. 23 september 2015 om 12 u. ’s middags een schriftelijk 
en onvoorwaardelijk bod onder gesloten omslag indienen bij 
het gemeentebestuur van Zwevegem – gemeentepunt – Dienst 
bestuurszaken, Blokkestraat 29, bus 18550 Zwevegem. 

Voor een bezoek aan het pand: 
Giovanni Amelinck
Tel. 056 76 57 12
GSM: 0498 17 77 64

Meldingskaart
Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

➢ Persoonsgegevens:

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

➢ Probleemgegevens

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

Duid aan waarover het probleem gaat: 

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

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

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

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

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

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

 Info: 
 Marleen Roelstraete
 Bestuurszaken
 tel. 056 76 57 23
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Masterplan van de voormalige 
Bekaertsite bekend
Het project Leanderhof krijgt vorm! Met trots stellen we hierbij het masterplan voor van de herontwikkeling van de 
voormalige Bekaertsite in het centrum van Zwevegem. Op de site van 6.7 hectare zal de projectontwikkelaar Vanhaerents 
een nieuwe woon-, werk- en winkelzone realiseren met een 300-tal woningen en appartementen, ondergrondse 
parkings, gemeenschapsvoorzieningen, commerciële ruimtes, veel groene openbare ruimte en de vervolmaking van het 
Guldensporenfietspad. Een eerste versie van het masterplan werd in juni 2014 op een druk bijgewoonde infovergadering 
afgetoetst met een 100-tal omwonenden en geïnteresseerden. De vele ideeën van de deelnemers werden door de architecten 
meegenomen en verwerkt. 
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Het verenigen van al de randvoorwaarden tot een 
kwalitatief plan werd uitgewerkt door BURO II & ARCHI+I 
in samenwerking met studiebureau Demey en de 
landschapsarchitecten van Studio BASTA.

Leanderhof, een nieuwe groene buurt!
De naam van het project, Leanderhof, kwam uit de bus 
na een rondvraag bij de bewoners van Zwevegem. Leon 
Leander Bekaert was de oprichter van Bekaert en met het 
woord “hof” wordt de nadruk gelegd op het groen dat een 
prominente rol zal spelen op de site. 

Het fietstracé van het Guldensporenpad zal de grens 
vormen van de site aan de noordelijke zijde. Aan de 
Bekaertstraat zal in 2016 de eerste fase worden 
gerealiseerd. Centraal ligt er het park dat bestaat uit 
een tapijt van extensief, natuurlijk beheerd graslandschap. 
Deze onderlegger is de basis voor de inrichting van een 
parklandschap dat de hele site beslaat. Aan de randen van 
het park nestelen zich, in een latere fase, de woonvelden.

Lancering 1e fase in voorjaar 2016
Na een jaar van grondwerken en het nivelleren van 
het terrein, zal in de zomer van 2016 het startschot 
gegeven worden voor de bouw van de eerste fase. Hier 
worden een 100-tal wooneenheden gerealiseerd zoals 
parkappartementen, comfortappartementen, box.me-
appartementen en assistentiewoningen. Met een 3000 m² 
oppervlakte biedt de sokkel van de gebouwen plaats aan een 
15-tal units voor winkel, handel, boetiek of diensten. 
Er zijn nog slechts een handvol units beschikbaar, dus neem 
zeker contact op met de projectverantwoordelijke Rob 
Ragoen  (rob.ragoen@vanhaerents.be) of met de makelaars 
Era Becue of Dewaele Vastgoed voor meer informatie. Deze 
makelaars staan tevens in voor de verkoop van de woningen 
en de appartementen. 

De omgevingsaanleg voor de 1e fase is zodanig ontworpen 
dat vier bouwvolumes worden verenigd rond twee 
verkeersvrije centrale pleinen met een openbaar 
karakter. Het hoofdplein bestaat uit een rondgang aan 
de winkeletalages met mogelijkheden voor terrassen en 
winkelstalletjes. In het midden ligt er een verzonken plein 
met banken en bomen waar mensen kunnen verpozen, 
kinderen kunnen spelen, terrassen of feesten kunnen 
georganiseerd worden.

Vanuit de Bekaertstraat zal een centrale ontsluitingsweg  
toegang geven tot een parkeereiland en de 
ondergrondse parking. Op het parkeereiland zullen 
private parkeerplaatsen voor de bewoners gecombineerd 
worden met publieke plaatsen die bestemd zijn voor de 
bezoekers van de winkels.  De centrale ontsluitingsweg zal 
tevens toegang geven tot de volgende fases van het project 
Leanderhof. Hier zullen in vier fases parkappartementen en 
eengezinswoningen gerealiseerd worden. 

De start van de verkoop voor fase 1 wordt gegeven in 
het voorjaar van 2016 met een groot lanceringsmoment in 
Zwevegem. Meer info volgt in januari 2016. 

Sociale woningen
Langs de Bekaert- en Deerlijkstraat zal de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard instaan voor 
de realisatie en verkoop van 22 appartementen en 18 
rijwoningen. 

Assistentiewoningen 
Naast appartementen en winkels zullen er ook 
assistentiewoningen worden gerealiseerd. In een gebouw dat 
drempelvrij en rolstoeltoegankelijk is uitgevoerd, worden 47 
woningen voorzien voor ouderen en dit in samenwerking 
met een gerenommeerde zorgpartner. 

De deuren zijn breder uitgevoerd dan standaard. In elke flat 
wordt er een oproepsysteem voorzien met geïntegreerde 
spreek/luister-verbinding. Daarnaast zijn de badkamers 
voorzien van een inloopdouche en worden er de nodige 
handgrepen en leuningen voorzien. Wonen zonder zorgen 
waarbij de private flats de privacy garanderen van de 
bewoners, maar terzelfdertijd de gemeenschappelijke ruimtes 
en tuin de kansen scheppen tot sociaal contact onderling.

In het najaar van 2015 zal er infovergadering gehouden 
worden waarbij de assistentiewoningen officieel zullen 
worden voorgesteld. De dag en locatie van het event zullen 
nog worden meegedeeld, maar hou alvast de website in de 
gaten voor meer info.

Wenst u op de hoogte te blijven van het project en 
de lancering van de verkoop? Schrijf u dan in op de 
nieuwsbrief via www.leanderhof.be 

U kan ook steeds contact opnemen met Julie Becue 
van Era Becue (julie@erabecue.be – 056/75.57.47) 
of met Annelies Wyseur van Dewaele Vastgoed 
(annelies.wyseur@dewaele.be – 0800/11.88.00) 
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Werp een blik op het bedrijventerrein 
Losschaert
Langzaam maar zeker komt de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein 
dichterbij. 
4 september - Inkijkdag bedrijventerrein
In het voorjaar kon je al de aangepaste plannen voor de aanliggende woonzone inzien. Nu plant Leiedal, samen met 
het gemeentebestuur, een nieuwe inkijkdag over de verdere planning van het bedrijventerrein. Afspraak op vrijdag 4 
september tussen 15 en 19u in de Mediazaal van het Sportpunt van Zwevegem. Zowel geïnteresseerde ondernemers 
als buurtbewoners zijn welkom!

Ondertussen beweegt er heel wat op het terrein. Archeologisch vooronderzoek in het najaar 2014 leverde interessante 
Romeinse sporen op. Het vervolgonderzoek zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen.

Niet vrij op 4 september? 
Ontdek de aangepaste plannen en meer op www.leiedal.be/project losschaert.

5 oktober - Samen 
werken aan 
groenbuffer
Achter de schermen werkt 
Leiedal verder aan de plannen, 
o.m. de aanleg van de westelijke 
groenbuffer. Samen met 
buurtbewoners en jeugdwerking 
willen Leiedal en de gemeente 
nadenken over de invulling van 
deze groenzone, met het oog 
op de maximale integratie en 
meerwaarde in de omgeving. 
Wil jij je creatieve ideeën met 
ons delen? Noteer dan nu al 
maandag 5 oktober om 19 
u. (Chirolokaal, Hinnestraat). 
Buren ontvangen nog een 
persoonlijke uitnodiging.
 

Doe mee & win: Bedrijventerrein zoekt nieuwe naam!
De Losschaertstraat bestaat al en om alle straatnaamverwarring te vermijden, gaan we op zoek naar een 

nieuwe, goed klinkende naam. Laat je creativiteit de vrije loop en post voor 11/9/2015 je voorstel op 
www.leiedal.be/losschaertwedstrijd. De winnaar ontvangt een Zwevegemse Kadobon t.w.v. 50 euro.

OCMW Zwevegem stelt te koop

DEVOS & TURPYN NOTARISSENASSOCIATIE
Helkijnstraat 82 - 8554 ZWEVEGEM - SINT-DENIJS

TEL: 056/455.188 - FAX: 056/256.009
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Nieuw woonzorgcentrum  
Sint-Amand Zwevegem

De diensten van het OCMW zijn zich volop aan het klaarmaken om begin 2016 
de eerste (en grootste) fase van het nieuwbouwproject Woonzorgcentrum af te 
ronden.

Daar komt heel wat meer bij kijken dan op een welafgesproken dag de kamers te laten betrekken door nieuwe bewoners.

In de volgende drie nummers van het Infopunt brengen we u graag wat informatie & nieuws over dit grote project.

Een investering van meer dan 14 miljoen euro in een gebouw, materialen, technieken – te vermeerderen met de jaarlijks 
weerkerende kosten van onderhoud, maar ook de bijkomende personeelskosten. Het is duidelijk dat dit voor het OCMW geen 
alledaagse zaak is.  Vandaar dat reeds heel wat denk- & vergaderwerk is voorafgegaan aan de eigenlijke realisatie, en ook nu 
nog wordt zeer frequent overlegd en nagedacht over praktische, concrete aspecten.  De wekelijkse bijeenkomsten met het 
bouwteam, het overleg met medewerkers in teamvergaderingen, planningsvergaderingen met diensthoofden.

Het artikel voor het oktobernummer zullen we wijden aan het wonen in een woonzorgcentrum. Wat daaraan voorafgaat, 
wachtlijst en opnamebeleid, de zorg en tijdsbesteding, … .

Wanneer we het jaar in december afronden, staan we zo goed als klaar om onze intrek te nemen in de nieuwe vleugel. Over 
het gebouw zelf, de indeling & inrichting, aanwezige technieken, hulpmiddelen en infrastructuur schrijven we pas in februari.  
In het eindejaarsnummer mag u van ons info verwachten over het personeel dat onze instelling tewerk stelt. Wij laten u kennis 
maken met het nieuwe/uitgebreide leidinggevende team, vertellen u graag wat meer over de werking de verschillende functies, 
gebeurlijke vacatures op dat moment, de inzet van vrijwilligers, … .

Dit zogenaamde drieluik brengen we bewust op dit moment, om onze zorginstelling even extra in de kijker te zetten.  Velen 
kennen enkel de façade van ons gebouw, maar weten onvoldoende wat zich daarachter afspeelt.

Onze werking is gericht op huiselijkheid, waar onze bewoners zich zo goed als mogelijk nog thuis kunnen voelen.  Daarvoor 
is het van belang om ook deel uit te maken van de buurt, een open huis na te streven.  Voor wie ons nog niet kent, is dit de 
gelegenheid om wat voeling te krijgen met het Woonzorgcentrum Sint-Amand – wie weet als voorbereiding voor een eigen 
verblijf, of dat van ouders, familieleden, vrienden, kennissen.
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Wat cijfertjes:
• Bewonersaantallen: nu 112 éénpersoonskamers, bij voltooiing van de bouwwerken 149 kamers – XX bewoners kunnen 

in een koppelkamer verblijven (bv. voor echtparen) – 10 kamers gereserveerd voor kortverblijf.  Verhouding man/vrouw 
is ongeveer 20/80. 

• Leeftijd bij opname: gemiddeld XX
• Gemiddelde verblijfsduur: XX maanden - de voorbije jaren werden telkens 20-25 nieuwe bewoners opgenomen
• Gemiddelde bezetting in 2014: 97,8%
• Zorgverdeling: streefdoel 20/80 (lage/hoge zorggraad)
• Januari 2016: geplande ingebruikname van de 84 nieuwe kamers
• Najaar 2016: geplande afronding van de werken (ombouw huidige keuken naar kine, burelen – vernieuwen inkomhal – 

aanpassen technieken (branddetectie, TV, verpleegoproepsysteem) oudere kamers
• Andere?
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UITNODIGING OPEN RAAD 
LOKALE ECONOMIE 
Op donderdag 17 september om 19u30 vindt de 1ste 
Open Raad Lokale Economie plaats in het Gemeentepunt.

De raad voor lokale economie is een gemeentelijk 
adviesorgaan ter bevordering van een democratisch en 
coherent beleid op vlak van lokale economie. De raad 
adviseert het gemeentebestuur bij het gemeentelijk 
beleid dat betrekking heeft op de lokale economie. Zo 
adviseert de raad o.a. bij aanvragen tot het bekomen van 
subsidieaanvragen. 

Alle belangstellende ondernemers, die gevestigd 
zijn in Zwevegem en er hun activiteiten uitoefenen, 
kunnen deelnemen aan deze raad. 

In september worden volgende punten besproken:
• Evaluatie belasting op reclamefolders
• Bespreking reglement toekennen subsidies voor 

ondernemers 
Hebt u een idee voor de invulling van deze raad, laat het ons 
weten via: economie@zwevegem.be

Inschrijven kan tot en met 9 september via:  
economie@zwevegem.be  

ZWEVEGEMSE BEDRIJVEN 
GEZAMENLIJK NAAR 
BEDRIJVENCONTACTDAGEN 
Op 9 en 10 december 2015 nemen een aantal 
Zwevegemse bedrijven gezamenlijk deel aan het grootste 
B2B contactevent in Kortrijk Xpo.

De gemeente Zwevegem wil met 1 Zwevegemse stand 
naar voor komen en ondersteunt dit evenement om de 
bedrijvigheid te stimuleren op een betaalbare manier. De 
deelnemers krijgen de mogelijkheid om zich te profileren bij 
een groter publiek. 

In een gemoedelijke en ontspannen sfeer worden 
ondernemingen en ondernemers samengebracht, onderlinge 
business opportuniteiten blootgelegd en ondernemerschap 
gestimuleerd. 

OPROEP
Leveranciers gezocht voor catering 
Bedrijvencontactdagen 9 en 10 
december 2015

De gemeente Zwevegem zal instaan voor de catering 
tijdens dit event.  Hiervoor zijn we op zoek naar 
Zwevegemse bedrijven die de koude - gemakkelijk te 
bewaren - hapjes willen leveren.

Hebt u interesse om mee te werken aan dit project, 
contacteer ons: economie@zwevegem.be



INHOUD
Bevergem is een absurde fictiereeks (8 x 45 min.) over een 
West-Vlaams dorp met ontspoorde inwoners, gedreven door 
misplaatste ambitie en ijdelheid.
Op zekere dag neemt stand-upcomedian Freddy De Vadder 
er zijn intrek. Waarom? Dat weet niemand. En hij doet er zelf 
ook het zwijgen toe. Maar het contrast tussen hem en de 
Bevergemnaars kan niet groter zijn.

'Zodanig authentiek da't plukkevort is' (Zouzou Ben Chikha 
alias Amar)

De Bevergemnaars zijn gecharmeerd door de aanwezigheid van 
de excentrieke rock-’n-rollfiguur, maar al snel wordt duidelijk 
dat de dorpelingen zelf nog veel excentrieker zijn. Ieder van 
hen neemt buitenstaander Freddy in vertrouwen en daarbij 
komen allerlei kleinburgerlijke intriges aan de oppervlakte 
tussen enerzijds luidruchtige alfamannetjes (en-vrouwtjes) en 
anderzijds brave, onhandige underdogs.
In de aanloop naar de jaarlijkse dorpsfeesten raken de 
gemoederen nogal verhit, maar de farao der foertzeggers slaat 
alle heisa gade en blijft te allen tijde de onbewogen beweger.

ACTEURS EN PRODUCTIE
Bevergem is een waanzinnig universum met onder andere Piet 
De Praitere (alias Etienne met het open verhemelte, Johnny 
Walker), Bart Vanneste (alias Freddy De Vadder), Maaike 
Cafmeyer (Het geslacht De Pauw, Marsman), Wim Willaert 
(Offline, Eigen kweek), Ann Tuts (FC De Kampioenen), Ilse 
De Koe (Quiz me quick), Han Coucke (Han Solo), Sebastien 
Dewaele (Eigen kweek), Zouzou Ben Chikha (Bel 10 Radio 1), 
Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal), Dries Heyneman (Ter 
Bescherming van de Jeugd), Isabelle Van Hecke (Marsman, 
De Behandeling) en Anemone Valcke (Offline, Vriendinnen).

Enkele jaren geleden daagden deze acteurs, comedians en 
muzikanten elkaar uit om hun frisse ideeën over humor en 
fictie samen te ballen. Ze schaafden en beitelden geduldig aan 
hun eigen personages, dialogen en een eigenzinnig scenario. 
Zo creëerden ze samen met regisseur Gilles Coulier en 
productiehuis De Wereldvrede de serie Bevergem.

De 8-delige reeks is vanaf 30 september 2015 te zien op 
Canvas in een regie van Gilles Coulier. Bevergem werd 
geproduceerd door Gilles De Schryver voor De Wereldvrede. 
De reeks kwam tot stand in samenwerking met BroekToe.

TRANSFO ALS HOOFDLOCATIE 
VAN DE SERIE 
De loft van Freddy De Vadder is de bovenverdieping van het 
mechaniekersgebouw op Transfo. De benedenverdieping werd 
omgebouwd tot Kringloopwinkel en de middelste woning op 
de site is het fameuze Bevergem-winkeltje.

Daarnaast zullen er ook nog heel wat bekende plaatsen van 
Zwevegem te zien zijn waar opnames werden gedaan, vooral 
in Sint-Denijs, Heestert en Moen.

Vele Zwevegemnaren figureerden in deze hilarische reeks.
Transfo is ook de locatie voor de officiële persvoorstelling van 
de reeks, in aanwezigheid van de acteurs.

WANDELROUTES
Om de reeks zelf te kunnen beleven langs enkele belangrijke 
opnamelocaties werden 2 wandelroutes uitgestippeld: 
één in Sint-Denijs en één in Kooigem, gelegen langs het 
wandelknooppuntennetwerk, elk ongeveer 9 km.

De lusjes kunnen gedownload worden op www.zwevegem.be/
vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-fietsroutes 
Een gedrukte versie over die lusjes is beschikbaar tijdens de 
openingsuren bij de culturele dienst in het Gemeentepunt.

Meer info over wat er precies gebeurt in de serie op die 
locaties vind je terug via route app:
• Sint-Denijs: http://west-vlinderen.be/routes/detail/9szpqm
• Kooigem: http://west-vlinderen.be/routes/detail/huqvjv 
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NIEUW  
Kom je huis UiT met... UiTPAS ZUIDWEST
In Zuid-West-Vlaanderen is het onmogelijk je te vervelen in je 
vrije tijd. Zowat in alle steden en gemeenten in de regio kan 
je terecht voor concerten, theater, een museumbezoek, film, 
workshops allerhande, zwembeurten al dan niet samen met de 
kinderen. 
Met UiTPAS zuidwest geniet je nu nog meer van dit eindeloze 
aanbod. Je spaart punten telkens je deelneemt en die je 
bovendien kan inruilen tegen extra voordelen. 

Voor jong en oud uit de regio en daarbuiten...

UiTPAS zuidwest staat op naam en is er voor iedereen vanaf 
3 jaar. Je kan ermee terecht in de volgende gemeenten: 
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 
Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
Met UiTPAS zuidwest kan je bovendien ook terecht in andere 
gemeenten buiten de regio (Gent, Oostende, Brussel, Aalst,…).  

Wil jij ook graag je gepersonaliseerde UiTPAS?

•   Ga met je identiteitskaart langs bij één van de verkooppunten 
die je kan terugvinden op www.uitinzuidwest.be.

•   Ontvang je UiTPAS zuidwest samen met fijne 
welkomsvoordelen en start met UiTpunten sparen.

UiTPAS met kortingstarief

UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Je ontvangt een UiTPAS aan €1 en kan genieten 
van 80% korting bij deelname aan UiTPAS activiteiten. Meer info over UiTPAS aan kansentarief kan je verkrijgen bij je 
ontmoetingscentrum of sociaal huis binnen je gemeente.

Aankoop UiTpas in Zwevegem

Kom kennismaken met de UiTPAS tijdens Zwevegem kermis, 12-13 en 14 september.
Je kan de UiTPAS aankopen in bib (Bekaertstraat 13), Gemeentepunt (Blokkestraat 29), i'tje bibus en Sportpunt  
(Bekaertstraat 4). Je ontvangt tal van welkomvoordelen!
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Wil je ook hier je activiteit 
aankondigen?
•   surf naar www.uitdatabank.be
• maak een account aan
•  wacht op (onmiddellijke) bevestiging via e-mail
•  log in met je e-mailadres en paswoord
• voer je activiteit in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit minimum 3 maanden op voorhand 
in. Voor het volgende Infopunt is dit vóór 25 september (periode 27 oktober tot  
22 december 2015).

Volgende verschijningsdata: 27 oktober 2015.

02.09.15 tot 11.10.15
 expo

The drawing room II
Een groepstentoonstelling met 
tekeningen op papier van een aantal 
kunstenaars uit het programma van 
de galerie: Michael Aerts, Stephan 
Balkenhol, Marc Bauer, Jan Fabre, 
Tatjana Gerhard, George Little, Enrique 
Marty, Benjamin Moravec, Andy 
Wauman, Norbert Witzgall.
Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 
6a, Otegem
Wanneer: open op zo, woe, do, vrij van 
14 u. tot 18 u.
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie: http://www.
deweergallery.com
 
02.09.15 tot 11.10.15

 expo
Thomas Kratz - AHOI
In zijn eerste tentoonstelling voor 
Deweer Gallery en zijn eerste in 
België stelt de Duitse kunstenaar 
Thomas Kratz, die werkt in en met een 
grote variëteit van media waaronder 
schilderkunst en performance, 
vooral abstracte schilderijen voor. De 
tentoonstelling wordt verder aangevuld 
met enkele 'schilderijen' in gegoten 
aluminium, twee sculpturen en een 
muurschildering.

Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 
6a, Otegem
Wanneer: open op zo, woe, do, vrij van 
14 u. tot 18 u.
Organisatie: Deweer Gallery
Info & reservatie: http://www.
deweergallery.com

woe 02.09.15
 evenement

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

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

VOOR ALLE KLEUTERS DIE HOUDEN VAN VERHALEN

Later word ik juf
Op vrijdag 4 september 2015
Wat wil jij later worden? Brandweerman, voetballer of juf? 
Kaat die oefent alvast om uitvinder te worden. Misschien 
wil jij wel circusartiest worden, of balletdanseres. Ontdek 
wat jij worden wil en kom naar het voorleesuurtje op 
vrijdag 4 september!

Dansplezier
Op vrijdag 2 oktober 2015
Anna is zo gek van dansen dat zelfs al bezeert ze haar voet 
ze niet kan stoppen met dansen. Hou jij ook van dansen? 
Samen met Kapitein Winokio leren we dansen als de dieren 
in de jungle. Dansplezier verzekerd op vrijdag 2 oktober!

 Bibliotheek
 Bekaertstraat 13
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 00
 bibliotheek@zwevegem.be
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do 03.09.15
 sport

Regiowandeling
Prachtige uitgepijlde wandeling in 
het landelijke Moen. 4, 8 of 12 km. 
Versnaperingen inbegrepen
Waar: Parochiaal centrum T.A.P., 
Stationstraat 2, Moen (Zwevegem)
Wanneer: inschrijven van 13.30 u. tot 
14.30 u.
Organisatie: Okra Sport Moen i.s.m. 
Sint-Denijs
Info & reservatie: christine.desmet4@
telenet.be

vrij 04.09.15
 voordracht

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

za 05.09.15 en zo 06.09.15
 evenement

Hoevefeesten
Jaarlijkse hoevefeesten met barbecue, 
Trekker Trek en Schlagerparade.
Waar: Loods Depraetere, Spichtestraat, 
Heestert
Wanneer: za 05.09.15 om 20 u., zo 
06.09.15 vanaf 11 u.

Dag van de 
jeugdbeweging 2015
23 oktober 2015 wordt opnieuw dé hoogdag van 
alle jeugd- en jongerenverenigingen

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING ZINGT!
Dag van de jeugdbeweging staat elk jaar met stip in 
de agenda’s van vele jongeren, leiding, leden, scholen, 
jeugddiensten,... Het is een feestdag waarop we 
gezamenlijk naar buiten komen en een typisch aspect 
van de jeugdbewegingen in de kijker zetten.
Op deze feestdag bedanken we ook onze vele 
vrijwilligers voor hun engagement. Want 240.000 
kinderen en jongeren beleven dankzij hun inzet jaar in 
jaar uit de tijd van hun leven.

Ook dit jaar wordt de Dag van de jeugdbeweging een 
jeugdige dag vol plezier en lekkers.  En dat in een 
muzikaal jasje!  Want alle jeugdbewegingen smeren hun 
keel voor het thema “Zingt!”.
Op tocht, aan het kampvuur, tijdens de afwas of voor 
het slapengaan.  In een jeugdbeweging wordt er wat 
afgezongen.  Want samen zingen doet deugd!  Luid en 
vals of zacht en oprecht: zingen doet wat met je.  Het 
schept een band, creëert sfeer en roept emoties op.  
Samen zingen laat niemand onberoerd.

De Dag van de Jeugdbeweging wordt georganiseerd 
door acht jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen, 
FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, 
KSJ-KSA-VKSJ en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Ook in Zwevegem laten we deze dag niet zomaar voorbij gaan, hou de facebookpagina's van Jeugdhuis de Harp en 
Jeugdraad Zwevegem in de gaten.  We zingen mee uit volle borst!

 Vrije Tijd/Jeugd
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 5980
 jeugd@zwevegem.be 

Organisatie: Landelijke Gilde Heestert, 
KVLV en KLJ
Info & reservatie: dewaele.bart@
telenet.be

za 05.09.15
 cursus

Opfrissingscursus Eerste Hulp
Iedereen die in het verleden een eerste 
hulpopleiding volgde is welkom in onze 
opfrissingscursus eerste hulp.
Waar: Rode Kruislokaal, 
Ommegangstraat 55, Zwevegem
Wanneer: van 8.45 u. tot 12 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Rode Kruis-Zwevegem
Info & reservatie: 0473 73 34 36, adj.
vorming@rodekruiszwevegem.be, 
www.rodekruiszwevegem.be 
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Informatievergadering 
voor mantelzorgers 
Gelukkig en gezond ouder worden: een uitdaging!

EEN INITIATIEF VAN HET LOKAAL STEUNPUNT 
THUISZORG ZWEVEGEM-AVELGEM-SPIERE-
HELKIJN

Wanneer en waar: 
Donderdag 1 oktober van 19.30 u. tot 21.30 u.: 
gemeenschapscentrum Spikkerelle, Avelgem 
Dinsdag 13 oktober van 14 u. tot 16 u.: Gemeentepunt 
Zwevegem

Inhoud: Toelichting over de veranderde relaties bij het 
ouder worden. Hoe bouwen aan een sociaal netwerk dat 
later een opvang kan zijn als het moeilijk begint te gaan
Wie: Johan Vancoillie, psycholoog seniorenkliniek Pittem
Kostprijs voor deelname: gratis
Inschrijving: tot 10 oktober (Zwevegem)
 tot 28 september (Avelgem)
bij Dienst thuiszorg OCMW, tel. 056 76 52 41,  
dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be
of bij sociaal huis Avelgem, tel. 056 65 07 70,  
Wendy.foret@avelgem.be

 Dienst thuiszorg OCMW
 Tel. 056 76 52 41
 dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be

za 05.09.15
 sport

5de Barbe d'Or Run
Vernieuwd parcours, run voor jong en 
oud. Per afgelegde ronde +/- 1000 m. 
ontvangt elke deelnemer 1 fles Barbe 
d'Or of Barbe Ruby met een maximum 
van 10 flessen per deelnemer. Voor 
de kinderen is er Samsoncola. Iedere 
deelnemer is verzekerd.

zo 06.09.15
 sport

Gold open water zwemmen
In de voormiddag zwemmen de 
competitiezwemmers een 5000 of 
3000 meter wedstrijd, om 11.30 
u. kan iedereen deelnemen aan 
een zwemjogging van 1500m met 
tijdsregistratie. In de namiddag is er 
voor de competitiezwemmers de 1000 
en 2000 meter wedstrijden, om 16 
u. kan iedereen deelnemen aan de 
zwemjogging van 500m. Hier staat 
het plezier centraal, iedereen en alles 
mag in het water!
Waar: Kanaal Bossuit-Kortrijk, 
Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 18 u.
Prijs: 3 euro
Organisatie: Gold Swimming Team
Info & reservatie: openwater@
goldswimmingteam.be, http://users.
telenet.be/openwaterGOLD

12.09.15 tot 14.09.15
 expo

Verdwenen Moense Nijverheid en 
Moen in de groote oorlog
Tentoonstelling “Verdwenen Moense 
nijverheid: de Steenbakkery” en “Moen 
in de groote oorlog 1914/18” ter 
gelegenheid van kermis Moen
Waar: Heemkundig Museum, 
Moenplaats 10, Moen
Wanneer: open za en zo van 10 u. tot 
18 u., ma van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Heemkundige Kring Mulnis 
Moen
Info & reservatie: 
mulnismoen@gmail.com 
 

Zwevegem Hartveilig
Neem deel aan de gratis opleiding reanimeren en defibrilleren, die we 
in elke deelgemeente dit najaar organiseren.

In iedere deelgemeente is een automatische externe defibrillator (AED) 
aanwezig. Een AED is een draagbaar toestel dat een persoon met een 
hartstilstand op een geautomatiseerde manier een schok toedient, wat de 
kans op overleven tot 70% doet stijgen. Je krijgt mondeling de informatie die 
je nodig hebt om het te gaan gebruiken, maar de AED beslist zelf na analyse 
of een stroomstoot (defibrillatie) kan helpen. Je vindt de toestellen aan OC De 
Spoele (Otegem), OC Den Tap (Moen), OC Malpertus (Heestert), OC Ter Streye 
(Sint-Denijs) en het Sportpunt (Zwembad) Zwevegem.

In het najaar organiseert het Gemeentebestuur in samenwerking met het Rode 
Kruis Zwevegem volgende opleidingen over het gebruik van de automatische 
externe defibrillator: 
•   Zaterdag 26 september 2015 van 9 u. tot 12 u. in OC De Spoele Otegem.
•   Zaterdag 10 oktober 2015 van 9 u. tot 12 u. in Zaal Tap Moen.
•   Zaterdag 14 november 2015 van 9 u. tot 12 u. in OC Malpertus Heestert.
•   Zaterdag 28 november 2015 van 9 u. tot 12 u. in het lokaal van het Rode 

Kruis, Ommegangstraat 55, Zwevegem.

Inschrijven voor één van deze sessies kan via welzijn@zwevegem.be of via tel. 
056 76 55 75.

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

Waar: Centrum Otegem
Wanneer: van 16 u. tot 18 u.
Prijs: inschrijving vooraf 6 euro, 
kinderen 3 euro. Inschrijven de dag 
zelf: 8 euro, kinderen 5 euro.
Info & reservatie: http://www.
barbedorrun.otegem.be 



w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

30



w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

31

Start cursussen  
CVO 3 Hofsteden
In september starten alle cursussen bij CVO 
3 Hofsteden opnieuw. Alle volwassenen en 
jongeren vanaf 15 jaar kunnen zowel overdag 
als 's avonds bij ons terecht.

•   di 1 september: diversen fotografie, internet, 
photoshop, Google, informatica, voet-, hand- en 
gelaatsverzorging, vegetarische keuken

•   woe 2 september: internet, tablets en Ipads, diverse 
fotografie

•   do 3 september: fotografie, multimedia, EHBO PC, 
powerpoint, kleurconsulent, bloemschikken

•   za 5 september: foto-videobewerking, Spaans
•   ma 7 september: initiatie warme keuken, Spaans, 

3D-tekenen, Google, tablets en Ipads, make-up, 
naaien, diversen fotografie

•   di 8 september: Spaans, naaien, Italiaans, 
nagerechten

•   woe 9 september: naaien, dagschotels met vis
•   do 10 september: naaien, koude keuken, florist
•   ma 14 september: dagschotels met vis

Waar: CVO 3 Hofsteden, H.Consciencestraat 1A, 
Zwevegem
Organisatie: CVO 3 Hofsteden
Info & reservatie: zwevegem@cvo3hofsteden.org, 
www.cvo3hofsteden.org 

12.09.15 tot 20.09.15
 sport

Week van de sportclubs
Tijdens de “Week van de Sportclubs” van 12 tot 20 
september, staan heel wat sportverenigingen paraat voor 
wie eens gratis wilt proeven van hun sportdiscipline.Wens 
je op een volledig vrijblijvende manier kennis te maken 
met een sport naar uw keuze kom dan naar de trainingen 
van de organiserende clubs. http://www.zwevegem.be/
nieuws/wens-je-ook-je-sport-te-ontdekken-0 
Waar: Sportpunt, Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: 12.09.15 tot 20.09.15
Prijs: gratis
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: http://www.zwevegem.be/sport

za 12.09.15 en zo 13.09.15
 sport

Sobeka Flanders Cup
De Sobeka Flanders Cup is een internationale kano- en 
kajakregatta voor beginners en topsporters.
Waar: Kanaal Bossuit-Kortrijk, Otegemstraat 238, 
Zwevegem
Wanneer: za 12.09.15 van 9 u. tot 19 u., zo 13.09.15 van 
8.30 u. tot 17.30 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Koninklijke Sobeka Kanoclub Zwevegem
Info & reservatie: https://sites.google.com/site/
sobekaflanderscup/flanders-cup

KERMIS MOEN 2015
VRIJDAG 11 SEPTEMBER

19:06 uur:  OFFICIËLE OPENING KERMIS 
MOEN in zaal t.a.p. (iedereen 
welkom) 
aansluitend wordt een BEER-
PONG TORNOOI georganiseerd 
door Chiro Moen

ZATERDAG 12 SEPTEMBER

17:03 uur:  6de VEDETTEN EN DUIVELSLOOP 
i.s.m Run For Fun Avelgem.

20:12 uur:  MOEN ZINGT samen met “Straw-
Berry Jam”

ZONDAG 13 SEPTEMBER

7:56 uur :  8ste ANTIEK & ROMMELMARKT 
standplaats is gratis (info : 
056/646230)

8:02 uur :  ONTBIJT met bubbels m.m.v. 
Chiro Moen 
(inschrijven:  
chiromoen@outlook.com)

12:42 uur :  MIDDAGMAAL m.m.v. W.T.C. 
Moen in zaal t.a.p.

15u17 uur :  15de INTERNATIONAAL 
STRAATTHEATERFESTIVAL 

18:39 uur :  LIVE OPTREDENS aan de 
scoutstent

MAANDAG 14 SEPTEMBER

17:04 uur :  BOLLING in zaal de Mouter

Tijdens de kermisdagen is er in het Heemkundig 
Museum een fototentoonstelling met als thema 
“Verdwenen Moense nijverheid: De 
Steenbakkery” & “Moen in de groote oorlog 
1914/18”

zo 13.09.15 tot zo 27.09.15
 expo

Tentoonstelling tekstkunst "Met andere woorden"
zie kader p.35
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do 17.09.15
 cursus

Eerste Hulp (basisopleiding en 
aansluitend vervolgopleiding)
Opleiding Eerste Hulp en Helper 
voor iedereen vanaf 16 jaar. Start 17 
september, 6 donderdagen met examen. 
Nadien kans op vervolgcursus helper 
(opnieuw 6 donderdagen met examen). 
Inschrijven is noodzakelijk.

Waar: Rode Kruislokaal, 
Ommegangstraat 55, Zwevegem
Wanneer: van 19.30 u. tot 21.30 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Rode Kruis-Zwevegem
Info & reservatie: 0473 73 34 36, 
vorming@rodekruiszwevegem.be, www.
rodekruiszwevegem.be
 
di 22.09.15

 infoavond
Herbruikbare luiers
Je verwacht een kindje of je bent 
onthaalouder en wenst er meer over 
te weten. Kom naar de infoavond 
en ontmoet er meerdere ervaren 
consulenten van herbruikbare luiers 
en ook overtuigde ouders met 
ervaring. Naast demonstratie van de 
verschillende systemen krijg je er allerlei 
toelichting over het gebruik en over de 
gemeentelijke premies voor wasbare 
luiers.

Waar: polyvalente zaal Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: gratis, graag vooraf aanwezigheid 
melden
Organisatie: MiNaraad Zwevegem en 
Imog
Info & reservatie: 056 76 55 80, 
milieu@zwevegem.be

woe 23.09.15
 sport

Veldloop in Zwevegem: onze jeugd 
in actie.
zie kader p.37

 
za 26.09.15

 sport
Wandeltocht: 4de Kanaaltocht 
Zwevegem
Waar: OC Kappaert Zwevegem
Wanneer: za. 26/09/2015, 8 u. – 15 u.
Mooie landelijke wandeltocht om 
en rond kanaal Bossuit-Kortrijk, 4 
afstanden: 5-10-17-22 km.
Inschrijven OC Kappaert: 22 km tot 
13u.; 17 km tot 14 u.; 5-10 km tot 15 u.

KERMIS OTEGEM 2015
VRIJDAG 4 SEPTEMBER
Vanaf 18.00u:  TERRAS met cocktailbar en hamburgers aan lokalen Chiro.
Om 19.30u:  11de CHIROQUIZ aan lokalen Chiro.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Vanaf 14.00 u.:  KERMIS-ONDERONSJE Ziekenzorg Otegem in de parochiezaal tot 21.00 u.
Vanaf 14.00 u.:  TERRAS aan lokalen Chiro met oliebollen, hamburgers en Kinderanimatie.
Van 16.00 u. tot 18.00 u.:  KINDERDISCO in de Chiro.
Vanaf 16.00 u. tot 18.30 u.:  5E BARBE D’OR RUN rond het centrum van Otegem met tal van FAMILIE-ACTEURS , nieuw 

voor de kinderen de SPEELBOX.
 Per afgelegde ronde 1 fles Barbe d’Or of Barbe Ruby, voor de kinderen is er Samsoncola.
 Alle info: www.barbedorrun.otegem.be
Vanaf 20.00 u.:  MUZIKALE AVOND en cocktailbar aan lokalen Chiro.

ZONDAG 6 SEPTEMBER
Vanaf 10.00 u.:  KERMIS-ONDERONSJE Ziekenzorg Otegem in de parochiezaal tot 12.00 u.
Vanaf 11.00 u.:  Aperitief en BARBECUE (om 12.30 u.) in OC De Spoele t.v.v. voetbalclub VK DELIES-

PONDEROSA.
Vanaf 14.00 u.:  TERRAS aan lokalen Chiro met oliebollen, hamburgers en Kinderanimatie.
Vanaf 14.00 u.:  KERMIS-ONDERONSJE Ziekenzorg Otegem in de parochiezaal tot 21.00 u.
 ‘s Avonds aan lokalen Chiro:  Match van de RODE DUIVELS op groot scherm.

MAANDAG 7 SEPTEMBER
09.30 u.:  PLECHTIGE JAARGETIJDE voor overleden parochianen in de kerk Otegem.
Vanaf 14.00 u.:  KERMIS-ONDERONSJE Ziekenzorg Otegem in de parochiezaal tot 21.00 u.

di 15.09.15
 evenement

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

 
woe 16.09.15

 evenement
Kaarting en teerlingbak
Maandelijks is er een interessante 
voordracht of activiteit gevolgd door 
kaartnamiddag en teerlingbak. Daarna 
gratis koffie, boterkoeken en pistolets. 
Leden en niet leden steeds welkom.
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 49 19
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KERMIS ZWEVEGEM 2015
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015
9 u. - 20 u.  Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2015
  Jeugdspelen - Langebaanwedstrijden en reeksen Korte Baan
  Locatie: clubhuis KSKZ – O.C. De Brug – Otegemstraat 238
  Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk 
13 u.  Braderie jaarmarkt Zwevegem 
14 u. – 20 u.  tentoonstelling “Zwevegem , anders bekeken” in Den Doorn, een bloemlezing uit de foto’s 

gemaakt door Jan Demets met landschappen van groot-Zwevegem
16 u. Aanvang wandelconcert door de Koninklijke Harmonie De Eendracht Wevelgem
17.15 u. – 18.30 u.  Avondconcert door de Koninklijke Harmonie De Eendracht Wevelgem, kiosk bij WZC Sint 

Amand
19.30 u.  Berenworp omgeving Sint-Amanduskerk
  (bij slecht weer gaat deze door op zondag om 18 u.)
19.15 u. -21.15 u.  Optreden “Die lustigen Freunde” kiosk bij WZC Sint Amand

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015
8 u. – 11 u.  MTB-tocht, plaats van inschrijving Beka sportterreinen, Blokkestraat
 Afstanden 25-35-45-55-65 km, meer info via www.krierecrossers.be
9 u.  Kampioenschap van Zwevegem, voor de wtc’s van Zwevegem. Org. De Dauwtrappers. 

Startplaats Boldershof, Harelbeekstraat
8.30 u.–18 u.  Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2015
  Halve Finales Korte Baan – Finales Korte Baan vanaf 13.30 u.
 Locatie: clubhuis KSKZ – OC De Brug – Otegemstraat 238
 Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk
10 u. – 20 u.  tentoonstelling “Zwevegem , anders bekeken” in Den Doorn, een bloemlezing uit de foto’s 

gemaakt door Jan Demets met landschappen van groot-Zwevegem
10 u. – 18 u.  Open monumentdag Transfo, inkijkdag met geleide bezoeken, gratis duikinitiaties, 

kinderanimatie en tentoonstelling
13 u.   Braderie jaarmarkt Zwevegem 
13.30 u. – 17.30 u.  Kunst in de Tuin @ Buurttuin Het Tuinspoor bij het Gemeentepunt, met schilderij- en 

fototentoonstelling, keramiek, houten sculpturen van Ben Vandenberghe, bronzen beelden 
van Rita Craeynest en ambachten spinnen, kantklossen, houtdraaien; met live muziek en bar

13 u. – 18 u. Openpoort Brandweer Zwevegem  Ommegangstraat
16.30 u.  Wandelconcert door de Kon. Muziekvereniging “De Ware Vrienden“
  Zwevegem
17.45 u. – 18.45 u.  Avondconcert door de Kon. Muziekvereniging “De Ware Vrienden“
  Zwevegem, kiosk bij WZC Sint Amand

MAANDAG 14 SEPTEMBER 2015
10 u.  Plechtig Jaargetijde voor de overleden Parochianen in de Sint-Amanduskerk
14 u. – 20 u.  tentoonstelling “Zwevegem , anders bekeken” in Den Doorn, een bloemlezing uit de foto’s 

gemaakt door Jan Demets met landschappen van groot-Zwevegem
14.15 u.  Grote Prijs Marcel Kint voor beroepsrenners.
  Inschrijvingen van 12.30 u. tot 13.45 u. in café “ ‘t Boldershof”, Harelbeekstraat 25.
  Vertrek om 14.15 u. aan café “@ The Finish“ in de Otegemstraat
  Aankomst om 18.15 u. omgeving Oud Gemeentehuis. Org. W.V. Boldershof VZW

za 26.09.15
 cursus

Zwevegem Hart-Veilig: gratis 
opleiding reanimeren en 
defibrilleren
zie kader p.29

zo 27.09.15
 evenement

Vers Geperst: voorstelling boeken 
Davidsfonds
Maak een doordachte keuze uit de 
cultuurgids terwijl je de boeken, CD’s,... 
ziet, voelt en keurt.
Waar: Foyer Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 13 u.
Organisatie: Davidsfonds Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 41 58, http://
www.davidsfonds.be/activity/division/
activitylist.phtml?id=436

zo 27.09.15
 evenement

Wandeling met beenhespfestijn
Wandeling met beenhespfestijn en 
tombola t.v.v. vzw Engelenhoeve.
Waar: Engelenhoeve, Brucqstraat 4, 
Sint-Denijs
Wanneer: van 11 u. tot 17 u.
Prijs: beenhespfestijn: volwassenen 15 
euro, kinderen 7 euro
Organisatie: vzw Engelenhoeve
Info & reservatie: http://www.
engelenhoeve.be
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vrij 02.10.15
 voordracht

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

zo 04.10.15
 evenement

3de sp.a barbecue
3de sp.a barbecue. Iedereen welkom.
Waar: Parochiaal Centrum T.A.P., 
Stationsstraat 2, Moen
Wanneer: vanaf 12 u.
Prijs: volwassenen 15 euro, kinderen 
tot 10 jaar 8 euro
Organisatie: Curieus & sp.a Zwevegem
Info & reservatie: tot 30.09 kaarten te 
koop bij de sp.a medewerkers of door 
overschrijving op rek. BE81 4629 1437 
3124

woe 07.10.15
 evenement

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

do 08.10.15
 sport

Sportelnamiddag 50+  te 
Zwevegem
Een sportief evenement voor 50+-ers. 
Deze sportdag is de ideale gelegenheid 
om in een gezellige, ontspannen 
sfeer uw favoriete sport te beoefenen 
of kennis te maken met nieuwe 
sportactiviteiten.
Waar: Zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: van 13 u. tot 17 u.
Organisatie: Burensportdienst i.s.m. de 
welzijnsdienst en de ouderenadviesraad 
Zwevegem
Info & reservatie:  
http://www.zwevegem.be/Sporteldag

vrij 09.10.15 tot zo 11.10.15
 evenement

Waterhoekfeesten Heestert
Vrijdag 9 oktober: 17 u.: kinderfuif, 
19.30 u.: quiz + afterparty met DJ.
Zaterdag 10 oktober: 
Mountainbiketocht, 20 u.: aanstelling 
waterhoekkoningin, 21 u.: optreden 
Les Folles de Gand travestietenshow.
Zondag 11 oktober: 14 u.: 
loopwedstrijd – cyclocross, 19 u.: 
gezellig samenzijn met DJ.
Waar: Feesttent, Kerkhofplein, Heestert
Organisatie: Feestcomité Waterhoek 
Heestert
Info & reservatie:  
waterhoek.heestert@telenet.be

za 10.10.15
 cursus

Zwevegem Hart-Veilig: gratis 
opleiding reanimeren en 
defibrilleren
zie kader p.29

KERMIS SINT-DENIJS 2015
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 
19 u.:  Opening septemberkermis in Cultuurhuis de 

Vrijheid. 
19.30u:  Sint-Denijs in '14-'18' in O.C. Ter Streye 

georganiseerd door Davidsfonds 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER
21 u.   Chiro TD op kerkplein

ZONDAG 20 SEPTEMBER
Kerkplein: 
11.30 u.:  Aperitiefconcert door Kon. Harmonie De 

Verenigde Vrienden 
11.30 u.-13 u.:   Doe het zelf - BBQ 
15 u.:  Zennijs kerkepleinfeeste Kermisattracties, Bar 

feestcomité met streekbier Menti en Romani, 
Chiro Worstenbak, Okra Oliebollenstand 

17 u.:  Optreden van Johny Cash satellite 

Cultuurhuis De Vrijheid:  
19 u.  Optreden van The Strikes

MAANDAG 21 SEPTEMBER
14 u.:  Peletonbolling voor leden en geïnteresseerden in 

het sportcentrum

DINSDAG 22 SEPTEMBER 
14 u.-18 u.:  Armoede is geen speelgoed door Beweging.net 

in O.C. Ter Streye. Inzameling van oud maar 
bruikbaar speelgoed.

Meer info op: www.sint-denijs.be

60 JARIGEN ZWEVEGEM 1955-2015
BEN JE 60 IN 2015, DAN VIEREN WE DIT SAMEN OP 
3 OKTOBER 2015 
in zaal Uilenspiegel te Zwevegem!
De uitnodiging is verstuurd half juli’15 naar alle inwoners °1955 van groot 
Zwevegem, en degene die geboren zijn of school liepen.
Prijs bedraagt 60 euro, feestmaal, drank en ambiance inclusief.
Wie per vergetelheid geen brief ontving, kan nog inschrijven tot 18/9 via
e.galle@proximus.be
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TENTOONSTELLING TEKSTKUNST  
“MET ANDERE WOORDEN”
13 - 27 SEPTEMBER 2015
NIVEAU 4 EN 5 TRANSFORMATORGEBOUW TRANSFO

Woorden zijn vreemde 
creaties. Duizenden jaren 
hebben we geprobeerd om 
ze te domesticeren en hun 
gevaarlijke en onvoorspelbare 
eigenschappen te controleren. 
Maar nog steeds, na zo veel 
inspanning, blijven ze een beetje 
wild. “Met andere woorden” 
is een tentoonstelling over 
ongetemde woorden, woorden 
die sterker en moedwilliger zijn.

Sinds het begin van de 20e eeuw heeft de tekst een belangrijke aanwezigheid 
in het werk van veel kunstenaars gehad. Van Duchamp tot Magritte en van 
Broodthaers tot Warhol hebben kunstenaars veel gebruik gemaakt van de 
wildheid van woorden.

“Met andere woorden” is een uitstekende kans om te zien hoe taal pure 
schoonheid kan worden in de handen van kunstenaars die niet aandringen op 
het begrijpen van hun betekenis. De kunstenaars van De Zandberg hebben een 
heel speciale relatie met taal die de kijker nodig heeft om te accepteren hoe 
weinig van het leven dat we echt begrijpen. De kalligrafen die toetreden tot De 
Zandbergkunstenaars in deze tentoonstelling doen een vergelijkbare aanpak, 
verschuiven woorden van het verbale naar het visuele. In hun werk komt en 
gaat de leesbaarheid net als de gedachten die door onze hoofden de hele dag 
komen en gaan: een gevoel dat in ons hoofd opduikt en dan verdampt. Tal van 
filosofen hebben dit probleem aangehaald: we lijken een continue bewuste 
ervaring, van het ontbijt tot het late nieuws te hebben, maar in werkelijkheid 
is het allemaal gehakt in kleine stukjes van zin en onzin. Woorden maken echt 
een speeltuin van onze hoofden.

De Transfo in Zwevegem is de perfecte locatie voor deze tentoonstelling. Het 
werk van kalligrafen en tekstkunstenaars vullen de immense industriële ruimtes 
met een vreemde rust.
Al die woorden, al die enorme muren. Maar er is geen echo, alleen een gevoel 
dat woorden worden gesproken en geschilderd in grote ruimtes die, zelf doof, 
ons de kans geven om te luisteren en na te denken.

Op de bovenste verdieping, niveau 5, hebben de kunstenaars iets als een 
oversized Japans theehuis gecreëerd. Alle 160 ramen van deze indrukwekkende 
ruimte zijn behangen met tekeningen op Japans papier. De late zomerzon 
filtert voorzichtig en creëert een heerlijke meditatieve sfeer. In het midden van 
de ruimte loopt een immens lange tafel met een handgeschilderd tafelkleed 
bedekt met woorden. Hier, in dit postindustriële theehuis, worden bezoekers 
verwelkomd met een kopje kruidenthee en uitgenodigd om een tijdje stil te 
staan.

Een paar rustige momenten in deze prachtige installatie zullen toestaan die 
wilde woorden in je hoofd te kalmeren. …Misschien!

De tentoonstelling is toegankelijk op zondag 13 september van 10 u. tot 18 u., 
zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september 2015 van 14 u. 
tot 18 u.

za 17.10.15
 uitgaan

Spetterende benefiet: 10-jarig 
bestaan vzw Ethiopië, Ik wil Leven
Onze 10de verjaardag vieren we met 
een groot eetfestijn (Ethiopische of 
Belgische maaltijd) en een leuke Fancy 
Fair! We willen hiermee het tweede luik 
van ons project, namelijk de bouw van 
een school, helpen financieren. Groot 
en klein zijn van harte welkom!
Waar: Feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem
Wanneer: vanaf 11 u.
Organisatie: vzw Ethiopië, Ik wil Leven
Info & reservatie: ikwilleven@live.be, 
http://www.ikwilleven.be

di 20.10.15
 evenement

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

 
woe 21.10.15

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

 
woe 21.10.15

 evenement
Verteluurtje voor kleuters tot en 
met het eerste leerjaar
zie kader p.27
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zo 25.10.15
 voordracht

Auteur te gast: Griet Op de Beeck
zie kader p.37

02.11.15 tot 06.11.15
 sport

Herfstsportkamp 2015
Omnisportkampen
Waar: Sportpunt, Bekaertstraat 4A, 
Zwevegem
Wanneer: 02.11.15 tot 06.11.15
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00, 056 76 
58 01, sport@zwevegem.be, https://
webshopzwevegem.recreatex.be, 
http://www.zwevegem.be/sportkampen

ma 02.11.15
evenement
Herfstsamenzijn voor senioren
zie kader p.39

VELDLOOP IN ZWEVEGEM
VELDLOOP IN ZWEVEGEM : Onze jeugd in actie.

Op woensdag 23 
september vindt de 
SVS cross plaats in de 
omgeving van Sportpunt 
Zwevegem. 
De Stichting Vlaamse 
Schoolsport (SVS) in 
samenwerking met 
de Leielandscholen 
Gemeente Zwevegem 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 inkom is gratis.

Gemeentelijke sportdienst – Bekaertstraat 4 – 8550 Zwevegem

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

Auteur te gast: Griet Op de Beeck
De zevende hemel kunnen we u niet beloven, en dat ze één of meer van haar lezers zal kussen op dit literair evenement, 
dat heeft Griet Op de Beeck ook niet toegezegd. Maar de titels van haar boeken spreken alleszins tot de verbeelding! Op 
25 oktober komt Griet Op de Beeck, schrijfster van Vele hemels boven de zevende en Kom hier dat ik u kus, naar 
de Wieke voor een voordracht over haar werk. Dat ze boeiend kan vertellen 
bewees ze al in het Canvasprogramma Alleen Elvis blijft bestaan. Dat ze 
kan schrijven, hebben vele lezers voor u (van haar debuut zijn al meer dan 
100 000 exemplaren verkocht) al mogen ervaren. En u krijgt de kans om 
haar in levende lijve mee te maken!

We sluiten af met een hapje en een drankje.

Samen met het Davidsfonds van Zwevegem en Markant Zwevegem nodigden 
we Griet uit in de Wieke

OP ZONDAG 25 OKTOBER 2015 OM 10.30 U.

Inkom: 5 euro.

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

© Griet Op de Beeck
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Binnenkort
woe 04.11.15
Kappaert Senioren 
Kaarting
Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 06.11.15
Voorleesuurtje voor 
kleuters in de bib van 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be, www.
zwevegem.be/bibliotheek

za 14.11.15
Zwevegem Hart-
Veilig: gratis opleiding 
reanimeren en 
defibrilleren
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

di 17.11.15
Derde Dinsdag Senioren
Info & reservatie: 056 75 76 04

woe 18.11.15
Kaarting en teerlingbak
Info & reservatie: 056 64 49 19

vrij 20.11.15
Zwemmarathon 2015
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
sport@zwevegem.be, www.zwevegem.
be/producten/Zwembaddagen

za 28.11.15
Bert Gabriels “Van Mij 
Mag Het”
Info & reservatie: 056 75 90 02, 056 75 
60 25, vanhessche@msn.com

za 28.11.15
Zwevegem Hart-
Veilig: gratis opleiding 
reanimeren en 
defibrilleren
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

Zwemmarathon vrijdag  
20 november 2015
Zwemmarathon op vrijdag 20 november - Noteer in je agenda: 
Inschrijvingen starten vanaf maandag 12 oktober 2015

Het grote jaarlijkse zwemevenement, waar iedereen wil bij zijn, … de 
“Zwemmarathon 2015” vindt dit jaar plaats op vrijdag 20 november. De 
inschrijvingen gebeuren per groep en starten vanaf maandag 12 oktober.
Noteer dit alvast in uw 
agenda en wees van de 
partij met uw sport-,  
jeugd- of culturele 
vereniging.
Vorig jaar zwommen jullie 
met z’n allen en dat met 
2119 deelnemers, meer 
dan 1.694 km.
Help jij dit record te 
verbreken? Schrijf in met 
je vereniging en doe mee. 
Ambiance verzekerd.

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



w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

39

Wil je er even tussenuit?
Kom dan zeker naar ons HERFSTSAMENZIJN voor Senioren!

Op maandag 2 november 2015 verwelkomen 
we je graag in de Sint-Pauluszaal, 
Italiëlaan 6 in Zwevegem. Vanaf 13.30 u. 
starten we met een koffie en een stukje taart.

Wil je eens proeven van volksspelen? Vanaf 14 u. kan 
je deelnemen 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.

Of wil je gewoon even genieten bij een biertje, koffie of 
frisdrank…of even gezellig babbelen…ook hiervoor kun 
je terecht in ons praatcafé.

Wil je erbij zijn?

Vraag dan je toegangskaart aan de wijkmeester van 
uw seniorenvereniging of aan de rode infobalie in 
het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 Zwevegem. De 
kaarten zijn beschikbaar vanaf 15 september 2015. Een 
toegangskaart kost 3 euro, koffie en taart inbegrepen.

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

Pipa Dipa is er weer!
PipaDipa, de superschildpad, is er weer helemaal klaar voor om de 
kleuters op sleeptouw te nemen.  Schrijf je gauw in voor deze twee dolle 
najaarsactiviteiten.

Theatershow “De vier seizoenen van Kapitein Winokio”. De kapitein reist met z’n 
kornuiten door lente, zomer, herfst en winter. Kom terug meezingen uit volle borst, 
mis deze unieke show niet!

Woensdag 16/12/2015 om 14 u 
@ Theatercentrum | Otegemstraat 18 | Zwevegem
kostprijs = 18 euro - Kaartenverkoop vanaf 15 september 2015

Herfst
We kruipen gezellig bij elkaar en bekijken een betoverende poppenkast.   
We gaan ook zelf aan de slag en knutselen onze eigen poppenkastpop om thuis mee te spelen
•   Woensdag 16/09/2015 van 14 u. tot 16.30 u.
•   @ Jeugdcentrum De Brug | Otegemstraat 236 | Zwevegem
•   Kostprijs = 6,5 euro
•   Voor kinderen geboren tussen 2009 & 2012

Winter
Theatershow “De vier seizoenen van Kapitein Winokio”.   
De kapitein reist met z’n kornuiten door lente, zomer, herfst en winter.   
Kom terug meezingen uit volle borst, mis deze unieke show niet!
•   Woensdag 16/12/2015 om 15 u.
•   @ Theatercentrum| Otegemstraat 18 | Zwevegem
•   Kostprijs = 18 euro
•   Kaartenverkoop vanaf 15 september 2015, online via webshop: 

https://webshopzwevegem.recreatex.be

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

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



©
 S

tu
di

o 
10

0

OPEN MONUMENTENDAG 
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 - 10 u. tot 18 u. 

BELEEF TRANSFO
• CULTUUR • AVONTUUR • ARCHITECTUUR

voor jong en oud
GRATIS INKOM

DOORLOPEND

INKIJKDAG DUIKTANK
Een unieke kans om te zien hoe een oude stookolietank werd 
ingericht tot een uniek duikcentrum met cafetaria, sanitair, 
belevings-elementen… en verrassende kunstwerken in de tank.
Gratis initiatie mogelijk van 14 u. tot 17 u. Vooraf inschrijven via 
www.zwevegem.be/cultuur (programma Open Monumentendag 
bij tekst duiktank).

AVONTURENPARCOURS
Waag je onder professionele begeleiding aan een deathride 
of het touwenparcours tussen de oude stoombuizen van de 
vroegere elektriciteitscentrale.

INFOSTAND HERBESTEMMING:  
VAN ELEKTRICITEITSCENTRALE NAAR TRANSFO

INFO & GEZELLIGHEID
De artiesten die in Transfo komen wonen en werken stellen zich voor in het voortuintje van de opzichters-woning.

TENTOONSTELLING TEKSTKUNST “MET ANDERE WOORDEN”
Niveau 4 en 5 Transformatorgebouw. Curator: Brody Neuenschwander.
Ervaar de installatie van een Japans theehuis op niveau 5.

UURSCHEMA
10 u.: Algemene rondleiding op de site door de greeter Jan Goemaere.
11 u.: Opening tentoonstelling “Tekstkunst” - niveau 4 en 5 Transformatorgebouw.
Vanaf 12 u. om het half uur: Gidsbeurten op de site door de architecten Pol Sileghem, Pascal Schneider, Ria Vandekerkhove, 
Valerie Doutreluingne met het accent op de architectuur en de restauratiewerken.
13 u.-15 u.: Muzikale animatie Willy en Walter’s “Wondere Wereldorkest” aan de zomerbar van de duiktank.
14 u.: Algemene rondleiding op de site door de greeter Jan Goemaere.
14 u.-18 u.: “Little Sinner’s Bar” in de Machinezaal. Twee bezeten barmannen, Joris Verbeeren en Simone Scaini, brouwen een 
cocktailtje volgens hun gemoed en met een beetje geluk volgens uw wens, à la carte of à l’improviste…
16 u.-18 u.: Muzikale animatie Willy en Walter’s “Wondere Wereldorkest” aan de zomerbar van de duiktank Transfo.
Doorlopend barbecue, ijs, gebak, koffie aan de zomerbar van de duiktank Transfo.

SPECIAAL VOOR DE KINDEREN

14 u. en 17 u.: Voorstelling papiertheater “Bruno”.
Een surreële woordeloze papiertheater performance die schemert tussen realiteit en droom.
Transformerende papierarchitectuur, pop-up werelden, onthullen de 
onbegrijpelijke schoonheid en wreedheid van een wereld gezien door 
de ogen van een jongen.
Van: Meandertaal - Collectief in beeldenstorm.
Duur: ca. 30 minuten
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Concept, vormgeving en spel: Griet Herssens
15 u.: Mega Mindy film.


