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PICKNICKWEIDE
BRUCQSTRAAT, SINT-DENIJS



COLOFON
Verantwoordelijke uitgever 

Burgemeester Marc Doutreluingne
Samenstelling, coördinatie en eindredactie 
Dienst informatie - informatie@ zwevegem.be

Foto’s Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem
Vormgeving Arti·tude / Druk Die Keure

Verspreiding Gratis en tweemaandelijks aan alle inwoners van
Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs

Volgend infomagazine verschijnt op 31 augustus 2018
Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen 

tegen 9 juli 2018 - informatie@zwevegem.be

Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem

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

B BUS 
NIEUW RITTENSCHEMA

SCHOOLJAAR
GSM 0498 17 77 71
Maandag
13.20u. - 16u. gemeenteschool Heestert
(afwisselend Gauwelstraat en 
Vierkeerstraat)
(alleen op schooldagen)
16.30u. - 18u. de Gilde Sint-Denijs

Dinsdag
13.20u. - 16u. gemeenteschool  
Sint-Denijs (alleen op schooldagen)
16.30u. - 18u. kerk Heestert
Woensdag
8.40u. - 12u. Vrije basisschool Moen
(afwisselend Moense Beekstraat en
Moenplaats) (alleen op schooldagen)
15u. - 16u. WZC Marialove Heestert
16.30u. - 18u. Vrije basisschool Otegem
Donderdag
13.20u. - 16u. Vrije basisschool Otegem
(alleen op schooldagen)
16.30u. - 18u. kerk Moen
Vrijdag
8.45u. - 10.15u. Vrije basisschool Kreupel
(alleen op schooldagen)
10.30u. -13u. kerk Kappaert
(alleen op schooldagen)
13.30u. -16u. kerk Knokke
(alleen op schooldagen)

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

JEUGDCENTRUM DE BRUG
Otegemstraat 236, Zwevegem, 
T 056 76 59 80 - Open op afspraak

RECYCLAGEPARK
Avelgemstraat, Zwevegem, T 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 14u. tot 19u., zaterdag van 9u. tot 16u.
Sluitigsdagen, zie p. 16
Aandienen met afval tot 15 minuten
voor sluitingstijd.

KRINGLOOPWINKEL
Avelgemstraat 188, Zwevegem
T 056 72 01 41
Iedere werkdag van 9.30u. tot 12.20u.
en van 13u. tot 17.30u., zaterdag tot 17u., 
maandag gesloten

SPORTDIENST
De sportdienst verhuist op 2 juli  
naar het Gemeentepunt  
Blokkestraat 29, Zwevegem
Tel. 056 76 55 67

WACHT- EN HULPDIENSTEN
Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00
Brandweer
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80
Huisartsen
(zaterdag van 12u. tot maandag 8u.)
Zwevegem: 056 70 07 35
Otegem: 056 68 78 88
Heestert, Moen, Sint-Denijs: 056 64 75 20
Tandartsen
(zaterdag van 16u. tot 18u. zon- en
feestdagen van 10u. tot 12u. en van
16u. tot 18u. ). 0903 39 969
Apothekers
0903 99 000
www.geowacht.be, www.apotheek.be
Ziekenhuizen
vzw AZ Groeninge Kortrijk
Pres. Kennedylaan 4, Kortrijk
Algemeen: 056 63 63 63
Spoedopname, Campus Kennedylaan
T 056 63 61 12
spoedopname@azgroeninge.be

WIJKWERKEN
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem
iedere dinsdag van 9u. - 12.30u. 
T 056 24 16 25
kristof.piccavet@welzijn13.be

HUIS VAN HET KIND ZWEVEGEM
T 0494 88 15 40
huisvanhetkind@zwevegem.be

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 deel-
gemeenten op bibus in Otegem, aan de 
vrije basisschool: elke eerste donderdag 
van de maand, van 14u. tot 16u.
Zitdag OCMW-voorzitter
Voor afspraak, bel 056 76 52 00
e-mail: info@ocmw.zwevegem.be

MELDPUNT GEMEENTE
0800 1 8550

Gemeentelijke- en  
OCMW-dienstverlening  
in het Gemeentepunt

Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
T 056 76 55 67, F 056 76 55 68

info@zwevegem.be
info@ocmw.zwevegem.be

www.zwevegem.be

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

Woe. van 9u. tot 12.30u.*
en van 13.30u. tot 16.30u.**

Do. van 9u. tot 12.30u.*
Vr. van 9u. tot 12. 30u.*

* balie politie sluit om 12u.
** balie politie niet open op 

woensdagnamiddag

Balie burger en welzijn,  
woon- en leefomgeving en 

politie ook open op
Di. van 16.30u. tot 19u.

Za. van 9u. tot 11u.
* Woon- en leefomgeving, op 
dinsdagnamiddag op afspraak

Volg Zwevegem op:  www.zwevegem.be  Facebook/Gemeente Zwevegem  Twitter@GemZwevegem  #igzwevegem

VAKANTIE- 
REGELING  

ZIE P. 8



Beste inwoners,
De grote vakantie staat opnieuw voor de deur en het jaarlijks verlof 
lonkt. 
Velen zullen op reis vertrekken, dichtbij of veraf. Ik wens hen een 
veilige, ontspannen en zonovergoten reis. 
Ook thuis in Zwevegem is er deze zomer heel wat te beleven en kan u 
in onze mooie gemeente eveneens genieten van een deugddoende 
ontspanning. 
Onze nieuwe toeristische folder “Beleef Zwevegem” biedt een 
overzichtelijke samenvatting van alle ontspanningsmogelijkheden, 
bezienswaardigheden en horeca op eigen bodem. 
Zwevegem is echt het beleven waard, uiteraard ook voor vrienden  
en familie die je deze zomer wil uitnodigen. 
Als start hebben we het gevulde programma van Ommegang 
Zwevegem op 30 juni en 1 juli met o.a. ook Transfo Outdoor en 
verder ook Moen Feest, eveneens op 30 juni, met o.a. optredens van 
de Kreuners en The Scabs

Tijdens de volledige zomer kan u genieten van het nieuwe zwembad, 
alsook van onze prachtige landschappen om te fietsen en te 
wandelen met mogelijke verpozing in de verschillende horecazaken 
en pop-up zomerbars die Zwevegem rijk is of op de picknickweide 
gelegen in  
de Brucqstraat (Sint-Denijs-omgeving Beerbos).

Half augustus kan u terecht op de Internationale Bierfeesten en/of 
deelnemen aan de activiteiten van Ommegang Heestert of ook aan 
het Voltage festival op Transfo.

Onze jongeren kunnen ook genieten van een ruime keuze aan 
jeugd- of sportkampen. Het Zwevegemse zomeraanbod is eigenlijk 
te uitgebreid om in het voorwoord volledig opgesomd te worden. 
Vandaar dat ik u verwijs naar de verdere inhoud van dit infopunt en 
naar onze gemeentelijke website.

Veel vakantiegenot en prettig verlof!

Marc Doutreluingne - Burgemeester
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Infovergadering herbestemming 
Sint-Amanduskerk zwevegem

Vakantieregeling gemeente- 
en OCMW-diensten

Opening nieuw zwembad

Beleef Zwevegem

GRATIS DIENST JURIDISCH ADVIES
Gemeentepunt, Blokkestraat 29
sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
056 76 55 67

ZITDAGEN SOCIALE DIENST OCMW
Heestert: Woon- en zorgcentrum 
Marialove, Gauwelstraat 24, elke maandag: 
10u. - 11u. 
Moen: Vrije basischool afd. Moense 
Beekstraat, elke donderdag: 10.45u. - 
11.45u. 
Otegem: Ontmoetingscentrum De Spoele, 
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10u. - 11u. 
Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum 
Ter Streye, Rodewilgenstraat 2, elke 
donderdag: 9.30u. - 10.30u.  
Geen zitdagen in juli en augustus

WOONCLUB
Iedere donderdag, van 9.30u. tot 12u. 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem

ZWEMBAD
Lago Club Zwevegem Fit.
Bekaertstraat 9, Zwevegem
www.lagozwevegem.be
zie p. 11

Dit infoblad is gedrukt op 
papier dat het keurmerk 
van de Forest Steward ship 
Council ® (FSC®) draagt.  
Dit FSC®-label biedt 
u de garantie dat het 
gebruikte hout en papier 
enkel afkomstig zijn uit 
verantwoord beheerde 
bossen.



Zwevegem in de kijker

ZATERDAG 5 MEI 2018
Opening fietsbieb

MAANDAG 7 MEI 2018
Prijsuitreiking kaarterskampioenschap

DONDERDAG 17 MEI 2018
Infovergadering Lettenhofpark
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VRIJDAG 25 MEI 2018
70 jaar kapel OLV Fatima

ZONDAG 27 MEI 2018
Prijsuitreiking en onthulling poëziepad

ZATERDAG 2 JUNI 2018
Opening tentoonstelling kunstzomer

DONDERDAG 7 JUNI 2018
Persmoment Schoon Boerentocht Zwevegem



VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018

JE WOONT IN ZWEVEGEM EN JE 
BENT GEEN BELG. MAG JE STEMMEN?

AAN WELKE VERKIEZING KAN JE 
DEELNEMEN?
Op 14 oktober 2018 zijn er verkiezingen. Als niet-Belg 
kan je stemmen voor de gemeenteraad.
Je kan niet stemmen voor de provincieraad.

WIE MAG STEMMEN?
Je bent:
›  op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters van de 

gemeente ingeschreven;
›  minstens 18 jaar op 14 oktober 2018;
›  op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of  

geschorst van het stemrecht.

HEB JE DE NATIONALITEIT VAN EEN 
LAND BUITEN DE EUROPESE UNIE?
Dan is er nog een extra voorwaarde:
›  5 jaar onafgebroken in België wonen.

HOE SCHRIJF JE JE IN OP DE 
KIEZERSLIJST?
1.  Kom naar de dienst burgerzaken vóór 1 augustus 

2018.
2. Vraag daar om je in te schrijven op de kiezerslijst:
 ›  Je krijgt een document dat je moet invullen  

en ondertekenen.
 ›  Je geeft het ingevulde document terug.
 ›  Je krijgt later van de dienst burgerzaken  

een aangetekende brief.
 ›  Dan ben je ingeschreven op de kiezerslijst.
3.  Dan ben je verplicht om te gaan stemmen 
 op 14 oktober 2018.

Heb je al een aanvraag gedaan bij de vorige gemeen-
teraadsverkiezingen in 2012 en voldoe je nog aan de 
voorwaarden, dan hoef je de aanvraag niet opnieuw 
te doen.
Inschrijven kan ook op de b bus.

VOOR AL JOUW VRAGEN:
›  Kom je naar de dienst burgerzaken: 

Blokkestraat 29 in Zwevegem, tel. 056 76 55 30
›  Surf naar www.vlaanderenkiest.be

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 b 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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INFOVERGADERING HERBESTEMMING 
SINT-AMANDUSKERK ZWEVEGEM
De Gemeente Zwevegem en het Centraal kerkbestuur lieten een studie uitvoeren naar de herbestem-
ming voor de Sint-Amanduskerk in Zwevegem. Deze studie is nu afgerond.

Blijft het gebouw voorbehouden voor kerkdiensten? Is 
gedeeld gebruik mogelijk? Dringt een herbestemming 
zich op? Welke noden heeft de parochie? Welke functies 
zouden een onderkomen kunnen vinden in het kerkge-
bouw? …

De studie werd begeleid door het Projectbureau 
Herbestemming Kerken en werd uitgevoerd door het 
studiebureau Studio Thys Vermeulen i.s.m. Studio Roma.

INFOVERGADERING
De Gemeente en het Centraal Kerkbestuur nodigen u uit naar de presentatie van het studierapport over 
de herbestemming van de kerk, op woensdag 4 juli 2018, om 19 u. in de Sint-Amanduskerk, Zwevegem.

RUP DE GEIT
De gemeente Zwevegem heeft de start- en procesnota van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Geit opgemaakt. Het RUP heeft 
tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor het 
gebied rond De Geit. De startnota  bevat onder meer de afbake-
ning van het plangebied, de doelstellingen van het plan en de be-
schrijving van de mogelijke milieueffecten. In de procesnota vindt 
u een overzicht van het procesverloop van de opmaak van het RUP. 
De eerste publieke raadpleging van de startnota loopt van 
21.06.2018 t.e.m 20.08.2018. U kan de start- en procesnota raadplegen bij de dienst Woon- en leefomge-
ving ter plaatse of via de website van de gemeente https://www.zwevegem.be/leefomgeving/ruimtelijke- 
ordening/ruimtelijke-uitvoeringsplannen#overzichtrupsinzwevegem
Op 3 juli 2018 wordt om 19u30 op het Gemeentepunt een zitmoment gehouden waarbij de schepen van 
ruimtelijke ordening Wim Monteyne en de gemeentelijke omgevingsambtenaar informatie geven over het 
RUP De Geit en vragen beantwoorden. 
 Indien u reactie wenst te geven op de start- en procesnota tijdens de eerste raadplegingsperiode kan u dit 

doen via de post ter attentie van Burgemeester en Schepenen, op het gemeentepunt bij de dienst woon- 
en leefomgeving, tijdens het zitmoment of via het mailadres woonenleefomgeving@zwevegem.be
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Alle diensten en loketten in het Gemeentepunt zijn gesloten op woensdag 11 juli; woensdag 15 augustus en 
op volgende zaterdagen: 21 juli, 28 juli, 4 augustus en 11 augustus.
Tijdens de vakantieperiode van zaterdag 21 juli 2018 t.e.m. 
woensdag 15 augustus 2018 zijn de gemeente- en  
OCMW-diensten enkel open, van maandag t.e.m.  
vrijdag, van 9 u. tot 12.30 u. 

Het recyclagepark is gesloten op woensdag  
11 juli, zaterdag 21 juli en woensdag 15 augustus.

SLUITINGSDAGEN 
VRIJETIJDSDIENSTEN

De bibliotheek sluit de deuren op:
› woensdag 11 juli 2018
› zaterdag 21 juli 2018
› woensdag 15 augustus 2018
› maandag 3 september 2018

De b bus rijdt niet uit:
› op woensdag 11 juli 2018
› van 23 juli tot en met 10 augustus 2018
› op woensdag 15 augustus 2018
› op 3 september 2018

Balie Vrije Tijd in het Gemeentepunt is gesloten:
› op woensdag 11 juli 2018
› van 21 juli tot en met 15 augustus 2018

Dienst Communicatie
Blokkestraat 29

8550 Zwevegem
Te. 056 76 55 40

informatie@zwevegem.be

VAKANTIEREGELING GEMEENTE-  
EN OCMW-DIENSTEN



JE PERSOONSGEGEVENS BETER 
BESCHERMD SEDERT 25 MEI
BURGERLIJKE STAND NIET MEER IN INFOPUNT!

In het kader van de nieuwe wetgeving voor bescher-
ming van persoonsgegevens (AVG), heeft ons bestuur 
besloten de “Burgerlijke Stand”: geboorten, huwelijken 
en overlijdens niet meer op te nemen in het Infopunt.

Sedert 25 mei is de Europese verordening Gegevens-
bescherming (AVG) van toepassing en vanaf 25 mei 
heb je, misschien zonder het zelf te weten, meer zeg-
genschap over je persoonsgegevens.
Men spreekt over persoonsgegevens als je uit de infor-
matie kan afleiden over wie het precies gaat. Je naam, 
adres, geboortedatum, gezondheidsgegevens, bank-
rekeningnummer, rijksregisternummer, IP-adres ….. zijn 
allemaal persoonsgegevens.

Het openbaar bestuur van Zwevegem heeft zich 
voorbereid op de Algemene verordening gegevens-
bescherming. Er is een functionaris voor gegevens-
bescherming; we hebben een informatieveiligheidsbe-
leid. Eveneens in toepassing van de nieuwe wet AVG, 
verdwijnt de rubriek Burgerlijke Stand
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VERJAARDAGSMARKT  
MET ZUIDERS TINTJE

Naar jaarlijkse traditie viert onze openbare markt zijn 
verjaardag in de grote vakantie. Dit jaar mag je alvast 

dinsdag 21 augustus in je agenda aanstippen. Na een 
verjaardagsmarkt in onder andere Franse stijl, gaan 
we dit jaar volop voor Spanje. Onder een (hopelijk) 

stralend zonnetje trakteren we alle bezoekers op een 
glaasje sangria en een hapje paella. Daarbij kan je 

genieten van traditionele dansen van “Tacon Tacon”.
Wie zich dus nog even op vakantie wil wanen komt 

tussen 10 u. en 12 u. best eens langs op het  
Th. Toyeplein. Hasta pronto
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SAMEN ETEN IN DORPSRESTAURANT 
ZWEVEGEM EN HEESTERT
Er bestaat een spreekwoord dat zegt “Honger is de beste saus”. Misschien kunnen we dit wel aanpas-
sen naar “Gezelschap is de beste saus” … Want is het niet zo dat eten veel lekkerder smaakt wanneer 
je samen met anderen kan tafelen, wanneer je in compagnie kan genieten van een lekkere maaltijd? 
Dat is precies waar de dorpsrestaurants van Zwevegem en Heestert op in zetten: samen met andere 
inwoners van het dorp ’s middags gezellig eten.

Het dorpsrestaurant, dat dagelijks open is, in woon-
zorgcentrum Sint-Amand (Zwevegem) en in het lokaal 
dienstencentrum De Symfonie (Heestert) is er voor:
›  alle inwoners van Zwevegem vanaf 65 jaar voor WZC 

Sint-Amand en vanaf 80 jaar voor LDC De Symfonie
›  alle inwoners van Groot-Zwevegem met een begin-

nende zorgvraag, verhoogde tegemoetkoming of 
leefloon

›  cliënten van Groep Ubuntu.

DORPSRESTAURANT IN  
WZC SINT-AMAND IN ZWEVEGEM 
(OTEGEMSTRAAT 75)
›  Elke dag tussen 11.45 u. en 12.30 u.
›  € 7,51 voor soep, hoofdgerecht, dessert + drank
›  Reserveren: minstens 1 dag voordien. Voor zater-

dag, zondag en maandag: graag reserveren op 
donderdag.

›  Inlichtingen en reserveren: Jolien Gevaert;  
056 76 52 48; thuiszorg@ocmw.zwevegem.be

DORPSRESTAURANT IN  
LDC DE SYMFONIE IN HEESTERT 
(GAUWELSTRAAT 24)
›  Elke dag tussen 11.45 u. en 13.15 u. (afhalen kan ook)
›  € 8 voor soep, hoofdgerecht, dessert en water.  

(Je kan ook enkel soep (€1,50) of een belegd 
broodje (€2,50) krijgen.)

›  Reserveren: minstens 1 dag op voorhand vóór 15 u. 

Voor zaterdag, zondag en maandag: graag reserve-
ren op vrijdag.

›  Inlichtingen en reserveren: Severine Geeraert;  
056 64 44 01; severine.geeraert@curando.be

VERVOER?
Zou je graag naar het dorpsrestaurant gaan, maar heb je 
geen vervoer? Dan kan je contact opnemen met Zorg-
netwerk Zwevegem: Veerle Gevaert; 0493 31 88 14;  
zorgnetwerk@zwevegem.be.
Het vervoer is inbegrepen in de maaltijdprijs op dins-
dag naar Zwevegem en op donderdag naar Heestert.

Zorgnetwerk
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
Tel. 0493 31 88 14, zorgnetwerk@zwevegem.be

WIJZIGING DATUM FEEST VOOR 60-PLUSSERS 
VAN DE DEELGEMEENTE ZWEVEGEM
Het nieuwjaarfeest voor de 60-plussers van de deelgemeente Zwevegem wordt vanaf 2019 een “Lentefeest”.
Het zal doorgaan op donderdag 21 maart 2019 in de Feestzaal St-Paulus in Zwevegem

Burger en Welzijn, Blokkestraat 29 b 1, 8550 Zwevegem, tel. 056 76 55 75 - welzijn@zwevegem.be
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30 JUNI - 1 JULI 2018
LAGO CLUB ZWEVEGEM FIT.  
OPENT FEESTELIJK  
DE DEUREN
Vanaf zaterdag 30 juni 2018 is het eindelijk zover: LAGO CLUB Zwevegem Fit.,  
de nieuwste trekpleister voor fitness- en zwemfans opent de deuren in 
Zwevegem. Perfect gepland om een spetterende sportzomer in te lui-
den! Met een stevig sportief en recreatief aanbod, ruime openings-
uren en een knaller van een actie om de opening te vieren hoopt 
LAGO CLUB heel wat gezinnen, jongeren, senioren en sporters te 
kunnen verblijden met sport- en waterpret van de bovenste plank. 

OPENINGSWEEKEND 30 JUNI EN 1 JULI 2018
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli opent LAGO CLUB officieel 
de deuren in feestelijke stijl, met ballonartiest, wiggle 
bridge in het zwembad, kindergrime, een stand van 
partner Aqua & Move. Bovendien krijg je het hele 
weekend bij aankoop van een 10 beurtenkaart 
voor het recreatief zwemmen 2 beurten gratis! 
Nieuwsgierigen die een eerste 
kijkje komen nemen in de 
fitness en zwembad 
kunnen als eersten 
profiteren van de 
actie om een hele 
zomer gratis te 
sporten. Als dat 
geen excuus is om er 
een sportzomer van 
formaat van te maken! 
Wij kijken er naar uit deze 
LAGO CLUB-sportzomer met 
u op gang te trappen! 

OPENINGSUREN 

ZWEMBAD maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Tijdens schoolweken 08u30 - 22u00 07u30 - 22u00 08u30 - 22u00 08u30 - 22u00 08u30 - 22u00 09u00 - 19u00 10u00 - 18u00

Tijdens Vakantieperiode 10u00 - 22u00 10u00 - 22u00 10u00 - 22u00 10u00 - 22u00 10u00 - 22u00 10u00 - 19u00

FITNESS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

08u00 - 23u00 07u00- 23u00 08u00 - 23u00 07u00- 23u00 08u00 - 23u00 08u00 - 17u00 08u00 - 15u00

Voor meer info: www.lagozwevegem.be - info@lago.be

FEESTELIJK 
openingsweekend  

LAGO CLUB ZWEVEGEM  
FIT. op zaterdag 30 juni  

en zondag 1 juli.  
LEUKE ACTIVITEITEN en  

interessante acties  
voor het HELE  

GEZIN.



PANELGESPREK 
OVER 
OUDERENBELEID

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 oude-
renzorg.
In de ouderenadviesraad zetelen vertegenwoordigers 
van alle erkende ouderenverenigingen. Voorzitter van 
de raad is Jozef Tienpont, secretaris Marijke Orins.

Op 2 juli 2018 plant de ouderenadviesraad een pa-
nelgesprek met alle politieke partijen over hun visie 
en concrete doelstellingen omtrent het ouderenbe-
leid voor de komende jaren.
Iedereen welkom om 14 u. in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29 in Zwevegem!

MEER INFO? 
Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de raad 
via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. Graag, 
om praktische redenen, ook hier een seintje indien u 
aanwezig zult zijn.

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 b 1 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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HEB JE AF EN 
TOE EVEN 
TIJD VOOR 
PERSONEN MET 
DEMENTIE?
HULP IN HET 
WOONZORGCENTRUM  
SINT-AMAND

Het woonzorgcentrum zoekt vrijwilligers  
die af en toe een handje willen toesteken op 
de afdeling voor personen met dementie.
›  Wil je af en toe met een bewoner naar  

de wekelijks markt gaan?
›  Wil je helpen bij het maaltijdengebeuren  

op de dienst?
›  Wil je af en toe eens wandelen met  

een bewoner?
›  Wil je ondersteuning bieden bij een 

spelactiviteit?
›  Wil je samen knutselen?

Neem gerust contact met het zorgnetwerk 
voor meer info of om je kandidaat te stellen.

Zorgnetwerk
Blokkestraat 29/1 
8550 Zwevegem
Tel. 0493/ 31 88 14
zorgnetwerk@zwevegem.be
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OP REIS ZONDER ZORGEN …

EEN GOUDEN RAAD:  
VRAAG JE DOCUMENT OP TIJD AAN

JUISTE DOCUMENTEN TOCH BIJ?
Is er een minimumgeldigheid van identiteitskaart ver-
eist voor het land waar je naartoe reist? Wanneer ver-
valt je identiteitskaart?
Hebben je kinderen een identiteitsbewijs?
Heb je een paspoort of reispas nodig voor het land 
waar je naar toe reist? 
Neem eens een kijkje op www.diplomatie.belgium.
be voor meer informatie. Je vindt er ook alles over 
inentingen en voorzorgsmaatregelen, visum, interna-
tionaal rijbewijs, reisadvies per land …

De identiteitskaart, de Kids-ID, paspoort/reispas, 
reistoelating minderjarigen kun je aanvragen aan de 
balie burger en welzijn in het Gemeentepunt, Blok-
kestraat 29, Zwevegem - tel. 056 76 55 30 - openings-
uren: zie p. 2.
Meer informatie: www.zwevegem.be/burgerzaken
Voor je comfort en onze veiligheid, vragen wij: betaal 
met je bancontactkaart aan de balie burger en welzijn.

De identiteitskaart, de Kids-ID en de reistoelating 
minderjarigen aanvragen, kan ook op de b bus (niet 
bij spoedprocedures): zie p. 2 voor de rijtijden.

PASPOORT (REISPAS) NODIG?
Deze moet beantwoorden aan internationaal 
vastgestelde strikte normen.

Het paspoort bevat vier soorten gegevens:
1.  gegevens betreffende je identiteit  

en nationaliteit
2. vingerafdrukken 
3. je foto 
4. je handtekening 

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

Schenk ook bijzondere aandacht aan je foto. Je foto 
moet conform zijn met de I.C.A.O. normen die door 
Europa worden opgelegd. Indien dit niet het geval is, 
dan moet u terugkomen met een nieuwe foto die wel 
conform is.
Meer info: www.fotopaspoort.be

KIDS-ID
Een kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar 
en blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind on-
dertussen 12 jaar geworden en zou het vanaf dat mo-
ment een elektronische identiteitskaart voor Belgen 
kunnen aanvragen. 
Echter wanneer de foto van het kind niet meer gelij-
kend is, moet u een nieuwe kaart aanvragen.

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



ONDERWIJS- 
NIEUWS

GEMEENTELIJK 
ONDERWIJS

 GS Zwevegem - Knokke,  
Kouter, Groene Kouter, 
T’Winckeling
contact 056 28 54 50
Inschrijvingen en vakantie
Elk werkdag 9.30 u.-11.30 u.
›  t.e.m. vrijdag 6 juli
›  vanaf maandag 20 augustus 

INFOMOMENTEN
Openklasdag - donderdag 30 
augustus van 17 u. tot 18.30 u.

 GS Heestert - Gauwelstraat - 
Vierkeerstraat
contact 056 64 56 41
Inschrijvingen en vakantie
Elk werkdag 9 u. tot 12 u.
›  t.e.m. vrijdag 6 juli
›  vanaf donderdag 16 augustus

INFOMOMENTEN
Opendeurdag: donderdag  
30 augustus van 17 u. tot 19 u.

 GS Sint-Denijs
contact 056 45 57 72
Inschrijvingen en vakantie
Elk werkdag 9 u. tot 12 u.
›  t.e.m. vrijdag 6 juli
›  vanaf maandag 20 augustus

INFOMOMENTEN
Opendeurdag: donderdag  
30 augustus van 17 u. tot 19 u.

 De Klim-op
contact 056 758856
Inschrijvingen en vakantie
elke werkdag 9.30 u. tot 11.30 u.
›  t.e.m. vrijdag 6 juli
›  vanaf woensdag 15 augustus

INFOMOMENTEN
Voor nieuwe ouders:  
zondag 24 juni om 10 u.

VRIJ ONDERWIJS

 Vrije Centrumschool Zwevegem 
- Toyeplein 8 - Deerlijkstraat 36
contact Bart Opsomer  
056 75 53 76 - Dirk Vandenbulcke 
056 75 52 81
Inschrijvingen en vakantie
elke werkdag van:
›  maandag 2 juli t.e.m vrijdag  

6 juli
›   maandag 20 augustus t.e.m 

vrijdag 31 augustus
telkens van 9 u. tot 12 u.

INFOMOMENTEN
Kennismakingsavond:  
dinsdag 29 augustus tussen  
18 u. en 20 u.

 VBS Kappaert-Kreupel 
Zwevegem
contact 056 75 58 34 -  
056 75 50 55
Inschrijvingen en vakantie

elke werkdag van:
›  maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 juli
›  maandag 20 t.e.m. vrijdag  

31 augustus
›  telkens van 9 u. tot 12 u.
›  ENKEL op vestiging KAPPAERT

INFOMOMENTEN
Opendeurdag: zaterdag  
25 augustus van 10 u. tot 12 u.

 VBS Otegem - De Parel -  
De Ketting
contact 056 77 82 20
Inschrijvingen en vakantie
›  maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 juli
›  maandag 20 t.e.m. vrijdag  

31 augustus
›  telkens van 9 u. tot 12 u.
›  na telefonische afspraak directie

INFOMOMENTEN
Open-deur-dag, 
Zwevegemstraat 5 + 8, 
zaterdag 26 mei 2018 van  
10 u. tot 12 u.

 VBS Moen - Moense Beekstraat 
- Moenplaats
contact 056 64 44 83 -  
056 64 49 75
Inschrijvingen en vakantie
›  maandag 2 juli en vrijdag 6 juli 

tussen 9 u. en 12 u.
›  elke werkdag van maandag  

20 t.e.m. vrijdag 31 augustus 
tussen 9 u. en 12 u.

›  na telefonische afspraak directie
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INFOMOMENTEN
Opendeur beide vestigingen: 
Zaterdag 1 september van  
10 u. tot 12 u.

GO! ONDERWIJS VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP
De Windroos
contact 056 75 85 51 - 
bs.zwevegem@g-o.be
Inschrijvingen en vakantie
Elk werkdag van 8.30 u. tot 17 u.
›  t/m vrijdag 6 juli
›  vanaf maandag 13 augustus
›  of op afspraak

INFOMOMENTEN
Open deur met rommelmarkt: 
zondag 3 juni van 10 u. tot 17 
u. / Openklasavond  
30 augustus van 17u - 19u.

SECUNDAIR ONDERWIJS  
Sint-Niklaasstraat
contact 056 73 00 60
Inschrijvingen en vakantie
Tot eind juni: Neem vrijblijvend 
contact op voor een afspraak
Voor de vakantiebeslissers:
›  Van 1 tot en met 8 juni en van  

16 tot en met 31 augustus.
›  elke werkdag 9 u. - 12 u. /  

14 u. - 17 u.
›  enkel op zaterdagen 1 en 8 juli: 

9 u. - 12 u. 
Er is rondleiding om 10 u.
behalve tijdens het administratief 
verlof van maandag 11 juli t.e.m. 
maandag 15 augustus

SCHRIJF JE IN AAN 
DE KUNSTACADEMIE!
KAMIELKES, BEELDENDE KUNST, 
MUZIEK EN WOORD

Hallo.
Wij zijn de Kunstacademie.
Bij ons kan je muziek, woord en beeldende kunst doen.
Doen mag je eigenlijk niet zeggen in zo’n zin.  
Maar bij ons mag dat toch.
Je mag dus doen en dat ook zeggen.
Denken ook. Dat mag ook.
Dromen.
Durven. Of nog net niet.
Dat mag allemaal.
Er is maar één iets dat moet.
Spelen.
Dat moet.
Geen ontkomen aan.
Luid of stil, dat mag je kiezen.
En waarmee,  
dat mag je ook kiezen.
Je mag ook alles kiezen.
Ah ja.
Wij zijn de Kunstacademie.
Hallo.

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

Alle info vind je op www.kunstacademiezwevegem.beInschrijven kan online tot  30 september 2018.



GEMEENTE PAKT 
SLUIKSTORTERS 
AAN
SLUIKSTORTER  
BETRAPT  
EN BEBOET:  
GAS-BOETE  
75 EURO

WAAR?
Gemeentepark -  
Otegemstraat

Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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VERVANGDAG  
VOOR WEKELIJKSE  

OPHAALRONDE  
AFVAL OP  

FEESTDAGEN
VOOR WIE?

ophaalzone 3: Sint-Denijs -  
Zwevegem West

WANNEER?
De ophaling op woensdag  

15 augustus gaat door  
op zaterdag 18 augustus

Voor alle voorwaarden en details:  
raadpleeg de afvalkalender.

Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1 

8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80

woonenleefomgeving@zwevegem.be

WAT KAN ER 
GRATIS NAAR 
HET RECYCLAGE- 
PARK?
Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet 
huis aan huis opgehaald worden, gratis terecht 
kan op het recyclagepark? In dit Infopunt zetten 
we de “matras” in de kijker.
Telkens een nieuwe infokrant uitkomt wordt er 
een afvalstroom, die je gratis kwijt kunt als par-
ticulier op het recyclagepark in de kijker gezet.

MATRASSEN (MET OF ZONDER 
VEREN)
Heb je oude of kapotte matrassen met of zon-
der veren, breng ze helemaal gratis naar het re-
cyclagepark.

Met andere woorden, het recyclagepark redt 
heel wat afval van verbranding en zorgt ervoor 
dat het als grondstof dienst kan doen. En dat 
kan bovendien veelal gratis. Op die manier hel-
pen we mee aan het verkleinen van de afval-
berg en beheren we op een efficiënte manier 
ons afval.

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

RECYCLAGEPARK  
SLUITINGSDAGEN

Het recyclagepark  
zal gesloten zijn op 

woensdag 11 juli, zaterdag 
21 juli en woensdag  

15 augustus.
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KOM KAMPEREN LANGS HET KANAAL
KANAPEE – BOUWCAMPING & FESTIVAL
KANAPEE biedt je de kans om een groene oase in de buurt van het kanaal Bossuit-Kortrijk te ontdek-
ken door er te kamperen en mee te bouwen aan een ontmoetingsplek met speelse elementen.

Zin om samen met vrienden en buren in jouw buurt 
creatief aan de slag te gaan?
Ben je een handige Harry of Harriette met groene vin-
gers en zin voor initiatief?
Kom dan mee fabriceren, bricoleren, modelleren en 
kamperen in het
›  Milleniumpark/Oliebergpark (groene plek tussen 

Sluislaan en Vaartstraat) in Moen op 22 – 23 – 24 juli
›  Lettenhofpark (toegang via Paridaanstraat) in Knok-

ke op 29 -30 – 31 juli

Bouwen kan een halve dag, één volle dag, twee da-
gen, drie dagen. De bouwmomenten zijn voor ieder-
een en gratis. Op zondagavond is er een openlucht-
cinema en op maandagavond een concert. Ook wie 
niet komt bouwen of kamperen is dan welkom!

Benieuwd naar de creaties in Moen, Knokke en Bos-
suit? Ontdek op zondag 12 augustus de drie locaties 
tijdens het KANAPEE festival. Neem de fiets of wan-
del van plek tot plek. Beleef locatietheater, neem deel 
aan een workshop en geniet van een drankje op de 
locaties.

ALLE INFORMATIE
EN INSCHRIJVEN
www.komkanaperen.be

BEGRAAFPLAATSEN WORDEN 
BLOEMRIJKE OASES
Uw gemeente investeert systematisch in “groene” begraafplaatsen. Oude grijze 
zones worden groen en bloemrijk. Deze winter werden de begraafplaatsen van 
Otegem, Knokke, Kappaert en Sint-Denijs weer een stukje groener. Verschillen-
de bloeiende planten werden her en der aangeplant en met sedummatten wer-
den kieren opgevuld. In Otegem kreeg een deel van de begraafplaats nieuwe 
comfortabele betonpaden.
Op deze manier wil uw gemeentebestuur de begraafplaatsen mooier én beter te 
onderhouden maken. Samen kunnen we er zo een mooie en intieme rustplek van 
maken.

Tip: planten houden niet zo van bleekwater, graven met water poetsen geeft  
ook een mooi resultaat.

KANAPEE is een project van de provincie West-Vlaanderen,  
Stadlandschap Leie en Schelde en Bolwerk met de medewerking  

van de gemeente Avelgem en Zwevegem
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UW WAGEN 
NU OOK IN 
ZWEVEGEM 
OPLAADBAAR!

De gemeente Zwevegem heeft de eerste 
oplaadpunten voor elektrische wagens 
geïnstalleerd, in Heestert (parking 
Gauwelstraat-Vierkeerstraat) en in Sint-
Denijs (parking Koffiestraat).
De andere deelgemeenten volgen.
Ook wij dragen 
ons steentje bij 
in het milieu 
door de nodige 
faciliteiten voor 
het opladen te 
voorzien.

Bijenaffiche_Stadlandschap_A3_liggend_160455.indd   1 17-03-16   15:02

Heestert

Sint-Denijs
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GEMEENTE INSTALLEERT  
PROEFPROJECT HONDENPOEPBUIZEN

In de strijd tegen zwerfvuil loopt sedert 2017 een coachingtraject van “de mooimakers” om zwerfvuil te bannen.
De knelpunten, de aandachtspunten van zwerfvuil en sluikstort worden in kaart gebracht.
Inmiddels heeft Zwevegem een vuilnisbakkenplan.
Onze gemeente wil ook werk maken van het “hondenpoepprobleem” en installeerde in mei 2 hondenpoepbuizen.

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

REMI DEPREZSTRAAT  
AAN ’T KIKKERSTEKJE, 
ZWEVEGEM-HEESTERT

CONSTANT  
PERMEKESTRAAT, 

ZWEVEGEM
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ALS IK 
BURGEMEESTER 
WAS …
In onze gemeente wonen heel wat kinderen en 
jongeren, zo’n 20% van onze gemeentelijke be-
volking. Hoog tijd om hun mening eens te vragen …

Vanuit de jeugdraad en de dienst jeugd kregen kinderen 
en jongeren in aanloop naar de verkiezingen de kans om hun 
dromen, ideeën en frustraties eens kenbaar te maken. Al te 

vaak vergeten we deze groep om hun mening te vra-
gen, niet onbelangrijk toch want ze brengen het 

grootste deel van hun tijd in Zwevegem door en 
staan voor de toekomst van onze gemeente.

In alle Zwevegemse lagere scholen ging men in de klas aan de slag: in een tekening, 
kort opstel, filmpje … konden kinderen hun wensen duidelijk maken. In het RHIZO 
College Zwevegem parkeerden we gedurende één week onze inspraakcaravan. 
Jongeren konden even binnen gaan zitten om een antwoord neer te pennen op 
onze prangende vragen. Ook de jeugdbewegingen droegen hun steentje bij in 
ons jeugdonderzoek.

Ben je ook benieuwd waar de jeugd in Zwevegem van droomt, waar ze van wakker 
liggen en waarrond ze actie willen ondernemen in de komende beleidsperiode? 

Kom tijdens de zomervakantie een kijkje nemen op onze tentoonstelling in de biblio-
theek.

LAAT JE INSPIREREN DOOR DE IDEEËN VAN KINDEREN & JONGEREN!

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

ZOMERVAKANTIE 2018
Het wordt weer een leuke zomer vol speelplezier!
Kom naar Grabbelpas, de Speelpleinwerking, Petoeter of een  
van onze (sport)kampen en je zal je zeker niet vervelen!
Alle info over de locaties, juiste uren, activiteiten, leeftijden en  
prijzen vind je in onze brochure “zomervakantie 2018”.
Je kan ze online terugvinden via onderstaande link: 
www.zwevegem.be/nieuws/zomervakantie-2018
De brochure werd in de Zwevegemse scholen reeds in  
de boekentas van je zoon of dochter gestopt.

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

Dat een jeugdbeweging meer is dan spelen alleen, 
hoeven we ondertussen niet meer te vertellen. Je 
maakt er niet alleen vrienden en herinneringen voor 
het leven, maar verwerft er ook heel wat belangrijke 
vaardigheden. Het is dan ook belangrijk dat de jeugd-
bewegingen er zijn voor alle kinderen en jongeren. 
Wie je ook bent of wat je achtergrond ook is, ieder-
een moet kunnen meespelen én de keuze krijgen om 
aan te sluiten waar hij of zij wil. Al dan niet bij een 
werking voor een specifieke doelgroep.

Om zoveel mogelijk kinderen de weg naar de jeugd-
beweging te laten vinden, moet er dus voor gezorgd 
worden dat niets hen in de weg staat. 
Dat proberen onze jeugdbewegingen 
vandaag al te doen, door bijvoorbeeld 
financiële drempels weg te werken. Zo 
is er het Fonds op Maat van de Scouts, 
dat zorgt voor een vermindering van het 
inschrijvingsgeld en andere kosten. Veel 
groepen hebben ook een tweedehands-
winkel, waar ze uniformen aan een ver-
laagde prijs aanbieden. Voor kinderen 
en jongeren die wat extra zorg nodig 
hebben is er natuurlijk de Akabe, maar 
ook in de andere jeugdbewegingen 
kunnen zij terecht. Onze leidingsploe-
gen zitten dan bijvoorbeeld samen met 

de ouders en zorgen er zo voor dat de aansluiting vlot 
verloopt.
We zijn dus op de goede weg, maar het kan altijd be-
ter. Daarom wil de gemeente inzetten op nog meer 
drempelverlagende initiatieven, maar ook vormingen 
voor onze leidingsploegen. Zo kunnen we samen met 
hen gaan voor inclusieve en toegankelijke jeugdbe-
wegingen!

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1

8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80

jeugd@zwevegem.be



FEESTELIJK 
OPENINGSWEEKEND 

30 JUNI – 1 JULI

FITNESS – GROEPSLESSEN – INDOOR CYCLING  
ZWEMBAD – SAUNA – WARME LAGUNE – PEUTERBAD

Volg ons op: 
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WIL JE BEGINNEN SPORTEN?
Wie wil beginnen met sporten moet soms wat drempels overwinnen. Lopen, fietsen, zwemmen? Het lijkt je alle-
maal wel leuk, maar … op je eentje sporten is ook maar alleen. Wie houdt van wat competitie heeft behoefte aan 
een uitdagende tegenstander, en wie sport voor het plezier wil achteraf misschien samen gezellig iets drinken.

Goed nieuws, want al die verlangens worden in één klap ingevuld door 
de sportclub bij jou in de buurt. Vind je sporten al leuk, dan wordt 
het nog plezanter in groep. Er staan trainers klaar om je te be-
geleiden én er is professioneel materiaal aanwezig, waardoor 
je nog meer resultaat uit je inspanningen kan halen. Maar 
het belangrijkste is dat je er contact legt met andere leuke 
sportivo’s die op dezelfde golflengte zitten. 
Sporten onder vrienden is gewoon veel 
toffer. Waar wacht je nog op?

Van 1 tot 30 september loopt in 
heel Vlaanderen de Maand van de 
Sportclub: op heel wat plekken kan 
je open trainingen, initiaties of proef-
lessen volgen. Volg de leuke foto’s 
en de enthousiaste sportinitiatieven via 
#sportersbelevenmeer.

Vermeld je #sportersbelevenmeer@zwevegem dan komen jouw inititatieven 
misschien op de facebook van de sportdienst van Zwevegem.

MAAND VAN DE SPORTCLUB VAN  
1 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2018
ONTDEK EEN MAAND LANG WELKE SPORT(CLUB) BIJ JOU PAST.

Hou je van actie? Wil je jouw passie voor sport graag delen met oude en nieuwe sportvrienden?  
Of heb je een sportclub in gedachten die je altijd al eens beter wilde leren kennen.

Grijp dan je kans … en je sportschoenen! Tijdens de maand van de sportclub van 1 tot en met 30 september 
2018 zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen de deuren voor jou open. 
Tijdens de trainingen en initiaties ontdek je alles over hun werking en activiteiten.
Benieuwd wat de sportclubs in jouw buurt allemaal voor jou in petto hebben? Neem een kijkje op de website: 
sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen/maandvandesportclub/ of www.zwevegem.be.
Sportclubs die willen deelnemen, nemen contact op met de sportdienst via sport@zwevegem.be uiterlijk 
tegen 16 juli 2018.
De sportdienst maakt een infofoldertje op dat begin september verspreid zal worden in de Zwevegemse 
scholen.

Post je mooie belevingsfoto’s op facebook met vermelding van #sportersbelevenmeer@zwevegem dan 
komen jouw inititatieven misschien op de facebook van de sportdienst van Zwevegem.

SPORTDIENST  
VERHUIST
op 2 juli 2018  

de sportdienst naar  
de balie Vrije Tijd in  
het Gemeentepunt, 

Blokkestraat 29,  
Zwevegem. 
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TRANSFO 
OUTDOOR ZONDAG 
1 JULI 2018
Op zondag 1 juli 2018 vindt op de site Transfo in Zwe-
vegem de zesde editie van Transfo Outdoor plaats. 
Een ideale uitstap voor wie zin heeft in een portie 
avontuur. De toegang is gratis.

PROGRAMMA
Van 14 tot 19 u kunnen jong en oud in en rond de voormali-
ge elektriciteitscentrale deelnemen aan verschillende avon-
tuurlijke activiteiten zoals klimmen, hoogtouwenparcours, 
aquapiste, lasershooting, via ferrata, deathride, slackline, 
pannavoetbal, team cube roller, speleobox, boogschieten 
…
Ook voor de allerkleinsten zijn er leuke activiteiten voorzien. 
Er is keuze uit circustechnieken, zeepbellen, grime, reuzen-
spelen, springkastelen, bushcraft …
Ook duiken kan op Transfo Outdoor: per uur kunnen 10 
deelnemers een initiatie duiken volgen in de duiktank. In-
schrijven kan ter plaatse aan de onthaaltent.
Er is doorlopend randanimatie en er zijn ook foodtrucks en 
een bar voorzien waar bezoekers en deelnemers iets kunnen 
nuttigen.

TRANSFO OUTDOOR
Transfo outdoor is een samenwerking tussen de Provincie 
West-Vlaanderen en de gemeente Zwevegem. Het 
evenement vormt een onderdeel van ‘Je Wildste Westen’, 
een project van de provincie, Toerisme Leiestreek en 
de omliggende steden en gemeenten rond actieve en 
avontuurlijke recreatie rond het kanaal Kortrijk-Bossuit.

Zie p. 35

SLUITINGS-
DAGEN 
VRIJETIJDS-
DIENSTEN

DE BIB SLUIT DE DEUREN OP
›  Woensdag 11 juli 2018
›  Zaterdag 21 juli 2018
›  Woensdag 15 augustus 2018
›  Maandag 3 september 2018
De b bus is met vakantie van maandag 
23 juli tot en met vrijdag 10 augustus 
2018. De b bus rijdt ook niet uit op 
maandag 3 september 2018.

VRIJE TIJD
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem
056 76 59 80 - jeugd@zwevegem.be
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00 u. - 12.30 u.
Woensdag van 9.00 u. - 12.30 u. en van 
13.30 u. - 16.30 u.
De balie vrije tijd is gesloten van  
21 juli 2018 t.e.m. 15 augustus 2018
 
VAKANTIEWERKINGEN
Grabbelpas
van 2 - 20 juli 2018 & van 16 - 31 
augustus 2018 | Grabbelpas sluit z’n 
deuren van 21 juli t.e.m. 15 augustus 
2018
Speelpleinwerking
van 2 - 20 juli 2018 & van 6 - 31 augustus 
2018 | De speelpleinwerking is gesloten 
van 21 juli t.e.m. 5 augustus 2018
Petoeter
van 2 - 20 juli 2018 & van 6 - 31 augustus 
2018 | Petoeter heeft geen werking van 
21 juli t.e.m. 5 augustus 2018
Kampen
van 2 - 13 juli 2018 & van 20 - 31 
augustus 2018 | Er zijn geen kampen van 
14 juli t.e.m. 19 augustus

Zie ook vakantieregeling, p. 8



“CAFÉ DE SPEEDBOOT” SCHENKT WINST 
OPNIEUW AAN BIJZONDERE JEUGDZORG
Net als vorig jaar schenkt “vzw Café de Speedboot” haar winst aan Ten Dries in Sint-Denijs. In 2017 bedroeg de 
opbrengst 2500 euro.
“We zijn overtuigd van het belang van het werk van Ten Dries voor jongeren die het moeilijk hebben en zijn heel 
blij opnieuw ons steentje te kunnen bijdragen. Het geeft ons een extra motivatie om er deze zomer weer volop 
tegenaan te gaan”, aldus vzw “Café de Speedboot”.

In de zomer 2018 staat de pop-up bar van “vzw Café de Speedboot”, in samenspraak met de gemeente Zwevegem, 
opgesteld aan het speelplein op Transfo, net zoals de voorbije twee jaar. De bar is elk weekend open vanaf zater-
dag 16 juni t.e.m. zaterdag 1 september. De bar is zowel op zaterdag als zondag telkens open van 14 u. tot 21 u.  
Voor meer informatie kan u terecht op www.facebook.com/speedbootzwevegem.
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OPROEP AMANTINE, CULTURELE EN HEEMKUNDIGE KRING ZWEVEGEM:

WERP NIETS WEG!
Wij verzamelen en conserveren alles over Groot-Zwevegem (het historische-, het culturele-, het verenigings-
leven- het reilen en zeilen in Zwevegem).
Help ons het verleden te behouden voor de toekomst, tel. 0479 44 54 52.

AMANTINE ZOEKT:
›  medewerkers voor het nieuwe boek over “Boerderijen” in Zwevegem en deelgemeenten
›  de oude vlaggen van Zwevegem en deelgemeenten

Het archief van Amantine (boven de bibliotheek) is open op dinsdag om 15 u. en op afspraak.



›  Zaterdag 13 oktober 2018: 
Johan Verminnen 50 jaar 
podium - “Plankenkoorts” 
(in samenwerking met 
Rodenbachfonds Zwevegem)

›  Zaterdag 8 december 2018: 
De Roos Diep in Mij, ode  
aan Ann Christy en Yasmine 
met Geena Lisa en Chelsy  
(in samenwerking met Pasar 
De Zwaluwen Zwevegem)

›  Zaterdag 9 maart 2019: 
Wannes Cappelle & 
Broeder Dieleman & Frans 
Grapperhaus - “Dit is de 
bedoeling” (in samenwerking 
met Jong KWB Zwevegem)

›  Zaterdag 30 maart 2019: 
Compagnie Cecilia / 
Arne Sierens - “De Broers 
Geboers” (in samenwerking 
met Markant Zwevegem)

PRAKTISCH

›  4 hoogstaande optredens 
voor 49 euro & extra 
kortingen

›  waar? in gemeentelijk 
Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, 
Zwevegem telkens om 20 u.

›  reserveer online: 
webshopzwevegem.
recreatex.be

›  losse tickets = 15 euro per 
voorstelling (te koop vanaf  
1 juli)

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

CULTUREEL ABONNEMENT  
2018-2019

© Pieter Verhaeghe
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CURSUSSEN

AQUARELSCHILDEREN
Zowel voor beginners als gevorderden: schilderen van 
stillevens, landschappen …., diverse mogelijkheden 
van waterverf leren ontdekken.
Op maandagnamiddag of dinsdagnamiddag van 14 
u. tot 16.30 u. in OC De Brug, Otegemstraat 238 te 
Zwevegem.
Kostprijs: 200 euro voor 24 lessen.
Start: maandag 10 september of dinsdag 11 septem-
ber.

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

SPAANSE LESSEN
Vanaf september worden opnieuw Spaanse lessen 
georganiseerd. De lessen vinden plaats in Sportpunt 
1, Bekaertstraat 4 te Zwevegem.
Kostprijs: 140 euro voor 25 lessen.
1ste jaar: start op maandag 17 september van 19.30 u. 
tot 21.30 u.
2de jaar: start op woensdag 26 september van 19.30 
u. tot 21.30 u.

Voor de cursussen aquarel en Spaans kan bij voorkeur 
online ingeschreven worden op www.zwevegem.be/
aanbod
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CONTREI, TRANSITIE 
X ONTWERPEN

Hoe en waar zullen onze kinderen wonen? Hoe gaan we 
straks om met klimaatveranderingen? Verplaatsen we ons 
over 10 jaar nog steeds op dezelfde manier? Hoe en waar 
spenderen we onze vrije tijd in de toekomst? Hoe creëren we 
inspirerende ruimte voor ondernemers, creatievelingen en 
bottom-upinitiatieven? Kunnen we al onze energie lokaal 
en duurzaam produceren? Een regio van de toekomst die 
duurzaam is, slim, creatief, gezond en vooruitstrevend. Hoe 
zie jij dat?

Contrei laat (je) de regio (be)leven aan de hand van inter- 
actieve kaarten, videomapping, 3D-brillen en andere 
audiovisuele media. De expo dient om gedachten over de 
toekomst van onze regio open te trekken naar iedereen 
die hier woont, werkt of op bezoek komt. Het is een open 
uitnodiging aan alle betrokkenen - op zowel het lokale, 
regionale als Vlaamse niveau - om samen te werken aan de 
duurzame ontwikkeling van onze regio. Vang een beeld op 
van een regio in transitie en Contrei mee.
De toegang tot de expo is gratis.

Contrei is gratis te bezoeken op zondag 9 september 
2018 (Open Monumentendag) van 10 u. tot 18 u. in de 
fuifzaal van Transfo, Blokellestraat 113B te Zwevegem.

Van 10 tot 14 september kan je op afspraak een geleid 
bezoek brengen aan Contrei met je klas, vereniging, 
groep of als particulier. Geef hiervoor je voorkeurdag en 
uur door via cultuur@zwevegem.be

BELEEF 
ZWEVEGEM
Actief ontspannen, natuurbeleven, 
culinair genieten, logeren, evene-
menten bezoeken … Het is allemaal 
mogelijk in Zwevegem!

Over al die toeristische troeven lees je 
meer in de gloednieuwe gratis brochu-
re “Beleef Zwevegem”. De brochure ligt 
voor je klaar bij de dienst toerisme of het 
onthaal in het Gemeentepunt.
De toerist uithangen in je eigen gemeen-
te? Probeer het eens!

NIEUWE PROMOFILM
Nog meer genieten van al het schoons 
dat Zwevegem te bieden heeft?  
Bekijk de nieuwe promofilm op  
www.zwevegem.be. Op het onthaal 
van de nieuwe inwoners op 26 juni 
werd deze film in primeur getoond.



BRENG JIJ OOK DE GEMEENTE IN BEELD? 
TAG JE FOTO’S MET #IGZWEVEGEM.

@stephie_h30 Zo van die zalige avonden #sunset #cycling #igzwevegem

@fotografie_deconinck_robin #zwevegem 
#napoleongamescyclingcup #koers

@artfo.be KSKZ 75 jaar #kskz 

#kajak #igzwevegem #zwevegem

@nathalie.vermeulen46 All 
the beauty of life is made up of 

light and shadow #igzwevegem

@matthiasmalfrere Heerlijke avond #vuurtje #netflix #wijntje @gemeentezwevegem

@jokederoeck Gevoelig plekje #naturelovers #daytrip #zwevegem

@politiezonevlas Klaar voor korpsteambuilding 

op Transfo site #Zwevegem! Let’s do this!

WIE WEET VERSCHIJNT JOUW FOTO OP DEZE PAGINA!
Instagram is de app om foto’s te delen: leuke sfeerfoto’s, een throwback, prachtige natuurbeelden …  
Neem jij af en toe foto’s van, over of in Zwevegem? Gebruik dan zeker de hashtag #igzwevegem of #zwevegem. 
Stel je profiel in als openbaar en wie weet verschijnt jouw foto op deze pagina! Als je de hashtag #igzwevegem 
of #zwevegem gebruikt, ga je ermee akkoord dat we je foto mogen gebruiken in ons Infopunt of op onze eigen 
online kanalen.

@yo5je Markt op dinsdag #zwevegem #yo5je

@willl__400 Angel Olsen @Sint-

Dionysius-kerk Zwevegem #goldenvoice 

#inheaven #wildewesten #zwevegem
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STREAM OOK 
EENS EEN BOEK 
IN DE BIB!
Heb je moeite met lezen? Doordat je 
niet meer zo goed ziet, doordat je last 
hebt van dyslexie?
Dan haal je in de bib daisyboeken. Met 
een daisyboek wordt het boek voor- 
gelezen, en kan je toch van verhalen 
genieten!

Tot nu toe bestonden daisyboeken alleen 
op cd. Je kon ze beluisteren via je computer, 
een cd-speler met mp3-mogelijkheid, of via 
een speciaal daarvoor gemaakte daisyspeler. 
Dat kan nog altijd, maar vanaf nu kan je 
daisyboeken ook streamen! Zet de anders- 
lezen-app op je tablet of smartphone, leen 
een of meer daiysboeken online, en je bent 
vertrokken.

Meer informatie vind je in de bib. Breng je 
toestel mee en we zetten je meteen op weg!

HEB JE VANDAAG DE KRANT AL 
GEHOORD?
Vanaf nu kan je in de bib ook kennismaken 
met de Audiokrant. Elke dag zet Kamelego de 
integrale krant om naar een audiobestand. Zo 
kan ’s ochtends werkelijk iedereen genieten 
van de heldere opinies en onthullende 
journalistiek van de zeven Vlaamse kranten: 
De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang 
van Limburg, De Tijd, De Morgen, Het Laatste 
Nieuws en Gazet van Antwerpen. Blinden en 
slechtzienden, mensen met een motorische 
beperking, dyslectici, anderstaligen … 
kortom, iedereen met een leesbeperking.

Wil je graag mee zijn met het nieuws van de 
dag, maar worden de letters in de krant toch 
wel erg klein, dan is de Audiokrant er voor 
jou!

Bibliotheek
Bekaertstraat 13 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00 
bibliotheek@zwevegem.be
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ONTDEK JE VOLGENDE BOEK  
IN DE RUILBOEKENKAST!
Het principe van het Ruilboek is heel eenvoudig. Je zet een boek uit je eigen collectie dat je niet meer 
nodig hebt in de kast en in ruil kan je gratis een ander exemplaar uit de kast meenemen.

In 2015 lanceerde de gemeente het Ruilboek, een boekenkast waarin iedereen boeken kan ruilen. De kast toerde 
rond in alle deelgemeenten van Zwevegem en kreeg uiteindelijk een vaste stek naast de Sint-Amanduskerk op het 
Toyeplein. Je kan een boek uit de kast halen, in ruil voor een ander boek dat je er achterlaat. Het gaat uiteraard 
om boeken die nog in goede staat zijn.

AANBOD RUILBOEKENKAST WORDT GROTER
“We merken dat mensen boeken ruilen in de kast. Maar uiteraard kunnen er nog veel meer inwoners bij 
het project betrokken worden”, legt een bibmedewerker uit. 
“Daar willen we graag werk van maken. Door o.a. op 
Facebook over het Ruilboek te communiceren 
en samen te werken met diverse partners.” 
Ook het aanbod in de boekenkast wordt 
uitgebreid. “De bibliotheek krijgt af 
en toe schenkingen. Boeken die 
mensen in de bib komen af-
geven. Die zullen een plaats 
krijgen in het Ruilboek. Zo 
zullen nog meer boeken 
een tweede en zelfs een 
derde leven krijgen. En 
daar gaat het uiteinde-
lijk om. We zullen er 
ook voor zorgen dat 
er een divers aanbod 
in de kast zal zijn. 
Zeker naar de maan-
den juli en augustus 
toe. Want de zomer-
vakantie blijft voor 
heel wat mensen een 
ideale periode om zor-
geloos van een boek te 
genieten.”

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

Kast ruilboek aan  
Sint-Amanduskerk, Zwevegem
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TOT ZO 15 JULI

Evenement
Moendial ‘18 - Outdoor WK-dorp
MOENDIAL ‘18?: elke wedstrijd van de 
Belgen op een reuze led scherm; een 
gloednieuwe outdoor locatie; duivelse 
voetbalbeleving voor het hele gezin; 
eet- en drankstandjes, activiteiten voor 
de kids en nog meer sfeer met een 
openluchtparty voor en na de match. 
Gratis inkom.
Noteer alvast in jullie agenda: 
speeldag 3 van de Rode Duivels tegen 
Engeland op donderdag 28 juni om 
20 u. (open om 19 u.)... en natuurlijk 
hopen we de Belgen nog in actie te 
zien tijdens de finale op 15 juli.

Waar: Millenniumpark, Vaartstraat, 
Moen
Organisatie: Red Devils Moen
Info & reservatie: 0472 57 88 49

ZA 30 JUNI

Exploratie
Beheerwerken
Braebos maaibeheer boomgaard.

Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-zwevegem-
braebos-maaibeheer-boomgaard-0

ZA 30 JUNI

Lezing
Praatnamiddag & hommage  
Salim Seghers
Een chronologisch uniek 
carrièregesprek/eerbetoon met 
charmezanger Salim Seghers. 
Onmisbaar voor de échte Salim 
Seghers-fan of de algemene 
muziekliefhebber. Aansluitend is er een 
foto- en signeersessie. Inkom bedraagt 
slechts 5 euro. Inschrijven via bart.
carteur@skynet.be

Waar: Onthaalhoeve Renard-Lachat, 
Kreupelstraat 13, Zwevegem
Wanneer: 17 u.
Prijs: 5 euro
Info & reservatie:  
bart.carteur@skynet.be

ZWALUWEN- 
TENTOONSTELLING
Wist je dat het gemeentebestuur van Zwevegem zich actief inzet om 
onze sterk bedreigde zwaluwen te beschermen? Onze geliefde ge-
vederde zomergasten kregen van de gemeente extra huisjes onder 
de vorm van kunstnesten en zwaluwbakken. Deze eerste stap is het 
begin van een zwaluw beschermingsprogramma in onze gemeente.

Tussen 15 juni en 15 augustus kan je de zwaluwententoonstelling gratis 
bezoeken in het gemeentepunt Zwevegem (in samenwerking met het 
Stadlandschap Leie en Schelde). Ontdek er hoe de zwaluwen leven, 
wat of wie ze bedreigt, wat je zelf kan doen om ze te beschermen.

WANNEER
van 15 juni 2018 tot 15 augustus 2018 alle werkdagen van 9.00 u. tot 
12.30 u., woensdag namiddag van 13.30 u. tot 16.30 u., zaterdag-
voormiddag van 9 u. tot 11 u.

WAAR
Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem

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

in Zwevegem
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ZA 30 JUNI

Festival
Moen Feest 2018
Klaar voor Moen Feest 3.0?  
Géén kidsfestival in 2018, wel een 
rockfestival met een indrukwekkende 
(internationale) line-up, met 
liveconcerten voor diverse leeftijden. 
Populaire hiphopacts voor de 
jeugd, nostalgische rockers voor de 
gitaarliefhebbers, een pompende 
(buitenlandse) afterparty!
15.15 u.: Kai Wen (openingsact),  
16.30 u.: Gers Pardoel, 17.30 u.:  
The Scabs (40 years!), 19.30 u.: ’t Hof 
van Commerce (20 jaar!), 21.20 u.:  
De Kreuners (2018 comeback!),  
23.30 u.: Kraantje Pappie.

Waar: Parking Transport Vanneste, 
Stationsstraat 82, Moen
Wanneer: vanaf 15 u.

Prijs: 25 euro VVK, geboren in 2010 of 
later: gratis
Organisatie: Moen Feest
Info & reservatie: www.moenfeest.be

ZA 30 – ZO 1 JULI

Evenement
Ommegang Zwevegem
zie kader p. 34

ZO 1 TOT VRIJ 6 JULI

Kamp
Joka-kamp in Heestert
Gezocht: jongeren om mee te gaan 
op kamp in WZC Marialove. Joka 
organiseert kampen voor jongeren in 
woon- en zorgcentra, voorzieningen 
voor personen met een beperking en 

psychiatrische centra. De jongeren 
leven een week in de voorziening, 
geven bewoners extra aandacht en 
organiseren animatieactiviteiten. Zo 
bezorgen ze de bewoners - en zichzelf 
- een weekje een onvergetelijke 
vakantie. Ben jij tijdens de zomer 
op zoek naar vrijwilligerswerk in de 
zorgsector? Doe je dit graag in groep 
samen met andere jongeren? Dan is 
een Joka-kamp zeker iets voor jou!  
Je vindt de volledige kampkalender  
en alle informatie terug op  
www.jokaweb.be. Schrijf je in via  
de website en dan kan het aftellen naar 
de zomer beginnen! Tot op kamp!

Waar: Curando Zuid WZC Marialove, 
Gauwelstraat 24, Heestert
Organisatie: Joka
Info & reservatie: 02 248 10 42,  
info@jokaweb.be, www.jokaweb.be

WAT VOEL JE IN … DE BIB VAN ZWEVEGEM:

ZOEK DE SCHAT VAN VLIEG IN DE BIB
Tussen 30 juni en 31 augustus kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar op 260 locaties in Vlaanderen 
en Brussel schatten zoeken. Ook in de bib van Zwevegem verstopte Vlieg een schat. In deze 
twaalfde editie van Schatten van Vlieg draait alles om voelen.

EEN TASTPARCOURS …
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Verken een prikkelend parcours met de toppen van je vingers en vind de schat 
van Vlieg.

MET DE TOPPEN VAN JE VINGERS ZOEKEN NAAR DE SCHAT
Dit jaar is het thema ‘Voel jij wat ik voel?’. Kriebels in je buik, zand tussen je tenen, een stekelvarken, een 
kruimelkoek of verf op een schilderdoek …. Van welk gevoel hou jij het meest?
Kom naar de bib en doe mee aan onze zoektocht! Heb je de schatkist gevonden?
Dan krijg je een voelwaaier boordevol spelletjes én maak je kans op fantastische prijzen.

ONTDEK DE LEES- EN KIJKTIPS VAN VLIEG
Vlieg zocht voor jou leuke boekentips uit. Ontdek de mooiste kijkboeken en zinnenprikkelende verhalen op 
het boekenstandje van Vlieg.

Ontdek alles over de bib en Schatten van Vlieg 
op www.zwevegem.be/bibliotheek  
en www.schattenvanvlieg.be.

Bibliotheek
Bekaertstraat 13 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00 - bibliotheek@zwevegem.be
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ZO 1 JULI

Sport
Transfo Outdoor
zie kader p. 35

WOE 4 JULI

Evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de 
maand kaarting in OC De Kappaert 
Zwevegem.

Waar: OC De Kappaert,  
Stedestraat 39, Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

ZA 7 JULI

Exploratie
Beheerwerken
Knotwilgen - poel Braebos.

Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-
zwevegem-braebos-maaibeheer-
boomgaard-25476

ZO 8 JULI

Sport
Velo-Classic Kinderkankerfonds
Wielertoeristentocht. 3 afstanden:  
55 - 75 - 95 km. Voorafinschrijving 
op www.samensterktegenkanker.
be. Inschrijving de dag zelf van 7 u. 
tot 10 u. voor 75 en 95 km; van 7 u. 
tot 13.30 u. voor 55 km. Deelname: 
7 euro per persoon, de dag zelf 8 
euro + gratis koffie en versnapering. 
Inschrijving gaat integraal naar het 
Kinderkankerfonds!

Waar: Bedrijventerrein Beologic, 
Jolainstraat 44, Sint-Denijs
Wanneer: 7 u. tot 13.30
Prijs: 7 euro, de dag zelf 8 euro
Organisatie: Samen Sterk Tegen  
Kanker
Info & reservatie:  
www.samensterktegenkanker.be

OMMEGANG ZWEVEGEM 2018

ZATERDAG 30 JUNI 2018

Kermisattracties op het Th. Toyeplein
10 u. - 17 u.  minimarkt aan Koffiebar El Dorado,  

Otegemstraat 148B
13 u. - 20 u.  rommelmarkt en braderie in de Otegemstraat.  

Info en reservatie: 0476 42 22 55 of  
0468 30 35 24, 056 29 65 59 of daniel.callens@
telentet.be

14 u. - 18.30 u.  tentoonstelling “Special Art” in foyer 
Theatercentrum met werken van kunstenaars uit 
kunstwerkplaats “De Zandberg” van de groep 
Ubuntu. Org. Willemsfonds

17 u.  optreden Covergroep “De Plectrums” op terras 
taverne Sebas, Otegemstraat

Guldensporenviering in gemeentepark – gratis toegang
19 u. Laura Lynn
20 u.  Sing-Along-Party, meezingprogramma met liedjes 

die tot het collectief geheugen behoren, met 
vocale solisten begeleid door de Kon. Harmonie 
Kunst en Eendracht uit Lendelede

 Afterparty met DJ Glenn

ZONDAG 1 JULI 2018

Kermisattracties op het Th. Toyeplein
vanaf 07 u.  motortreffen met muzikale omlijsting t.v.v. het 

goede doel @ The Finish, Otegemstraat 144B
10.30 u.  brunch in Koffiehuis El Dorado, Otegemstraat 

148B
07 u. - 17 u.  rommelmarkt en braderie in de Otegemstraat. Info 

en reservatie:
  0476 42 22 55 of 0468 30 35 24, 056 29 65 59 of 

daniel.callens@telentet.be
10 u. - 12 u.  tentoonstelling “Special Art” in foyer 

Theatercentrum met werken en van van 
kunstenaars uit kunstwerkplaats “De Zandberg” 
van de 14 u. - 18.30 u. groep Ubuntu. Org. 
Willemsfonds

14 u. - 19 u.  Transfo Outdoor: een gratis namiddag vol 
kicks: initiatie duiken, speleobox, springkasteel, 
boogschieten, klimmuur, via ferrata, big air, 
aquaparcours … Org. Provincie West-Vlaanderen 
i.s.m. gemeentelijke sportdienst en vzw Jeugdhuis 
De Harp



ZA 14 JULI

Exploratie
Beheerwerken
Braebos - maaibeheer poel.

Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-zwevegem-
braebos-maaibeheer-poel

ZO 15 JULI

Evenement
Panini ruilbeurs & finale  
op groot scherm!
Van 14 u. tot 16 u. kan er volop  
geruild worden om het Panini-
stickerboek van het WK 2018  
compleet te maken. Om 17 u. is er  
dan de WK-finale op groot scherm.  
Iedereen van harte welkom!

Waar: Den Doorn, Otegemstraat 88, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 16 u.
Organisatie: Jong KWB Zwevegem
Info & reservatie:  
jongkwbzwevegem@outlook.com

DI 17 JULI

Evenement
Breugelfestijn met Vief  
Groot-zwevegem
Vorige jaren was het een  
groot succes. De gezonde  
boerenkost valt nog altijd bij  
iedereen in de smaak.  
Dit jaar bieden wij weer  
een Breughelmaaltijd aan  
met alles erop en eraan.  
Prijs: 20 euro. Inschrijven kan  
bij de bestuursleden.  
Iedereen welkom.

Waar: Feestzaal Sint-Paulus,  
Italiëlaan 6, Zwevegem
Wanneer: 11.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 49 19
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zondag

1 juli
2018

TRANSFO OUTDOOR is een organisatie van de provincie West-Vlaanderen
 m.m.v. sportdienst gemeente Zwevegem en vzw Jeugdhuis De Harp

Van 14 - 19u gratis kicks

  www.facebook.com/westvlaanderen

Site Transfo te Zwevegem,
 Blokellestraat 113B

Beleef hier het avontuur

V.U.: Ruth Deseym - PRNC De Gavers

Via Ferrata

springkasteel

Kajak

Gr
im

e

Lasershooting
Bushcraft

DOE MEE  
AAN DE  

GROEN- EN  
BEBLOEMINGS- 

ACTIE 2018
De gemeente beloont 

graag uw mooie tuin of 
gevelbebloeming, met 
een waardebon en een 

groenprijs. Schrijf je in via  
www.zwevegem.be/

formulieren/ 
inschrijving-groen- 

en-bebloeming.
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ZA 28 JULI

Exploratie
Beheerwerken
Maaibeheer en scheren haag 
Daalbeekbosje.

Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-zwevegem-
maaibeheer-en-scheren-haag-
daalbeekbosje

ZA 11 AUGUSTUS

Sport
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen 
te Heestert
10 ronden van 7 km.

Waar: Café De Waterhoek, 
Outrijvestraat 27, Heestert
Wanneer: 15.30 u.
Organisatie: wielerclub  
De Sportvrienden Heestert
Info & reservatie: 0478 65 91 54, 
maurits.malfait@telenet.be

FEEST 
80-JARIGEN 
ZWEVEGEM
Geboren in 1938? Dan moet 
je zeker aanschuiven op ons 
feest! We komen samen op 
donderdag 11 oktober 
2018 om 12.30 u.  
’t Balladehof staat borg 
voor een fijn dinertje met 
alles erop en eraan!
Er komen geen aparte 
uitnodigingen meer, dus 
bewaar zeker dit bericht. 
Of nog beter: schrijf zo snel 
mogelijk in!
Hoe? Door inschrijving 
van 65 euro/persoon op 
het rekeningnummer BE03 
3770 9644 2184. Graag 
met vermelding van naam 
80-jarige en adres (of 
e-mailadres). De details 
volgen later.
Breng gerust vrienden 
of familie mee: hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!
We kijken uit naar je 
inschrijving.

Bernard Deloof,  
Rozendreef 6, 0475 87 66 16, 
deloofb@gmail.com 
Diedonné Gevaert, 
Ellestraat 46, 056 75 67 94

Locatie

Ijshoeve | Vierabelen 13 - 8554 Sint-Denijs

Tijdstip

Zaterdag 7 juli 2018 om 18.45u verzamelen, start om 19.00u

Praktisch

Dit is een gratis activiteit met een gratis drankje na de wandeling!

Schrijf je in via de dienst woon- en leefomgeving door een mailtje te sturen 
naar: woonenleefomgeving@zwevegem.be.

Dienst woon- en leefomgeving - Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem  
Tel. 056 76 55 80

De laatste jaren hebben zwaluwen het steeds moeilijker. Toch zijn hier en
daar nog een aantal kolonies die dapper stand houden. Ook benieuwd naar
het reilen en zeilen van de zwaluwen in jouw gemeente? Wandel mee
(kindvriendelijk vanaf 5 jaar) met een ervaren gids en maak in het mooie
Sint-Denijs kennis met onze gevederde luchtacrobaten!
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ZA 18 AUGUSTUS

Exploratie
Beheerwerken
Maaibeheer en maaien paden 
spoorweg Moen.

Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Zwevegem
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-zwevegem-
maaibeheer-en-maaien-paden-
spoorweg-moen

ZA 18 EN ZO 19 AUGUSTUS

Festival
Voltage Festival
Goed nieuws! Voltage Festival 
keert terug naar de Transfosite op 
zaterdag 18 en zondag 19 augustus. 
Dit nichemuziekfestival staat op het 
punt van een grote doorbraak en 
behoort binnenkort tot de belangrijkste 
undergroundfestivals in België. Op 
slechts 3 jaar tijd heeft Voltage een 
solide reputatie opgebouwd dankzij 
hun ongelooflijk oog voor detail en hun 
unieke feestlocatie. Het festival vindt 
namelijk plaats in een oude verlaten 
elektriciteitscentrale die gebouwd 
werd in 1911. De industriële plek wordt 

voor de gelegenheid omgetoverd 
tot een creatief oord met binnen- en 
buitenpodia. Voltage Festival is er 
klaar voor om ons dit jaar nóg meer te 
verrassen. Ze schakelen daarvoor de 
hulp in van een van de belangrijkste 
Belgische partyorganisatoren, Nasty 
Mondays. Bovendien heeft het 
Voltage-team het voor elkaar gekregen 
een geweldige mix van (inter)nationale 
techno-, house- en acid-artiesten te 
boeken. De combinatie van al deze 
factoren zal ongetwijfeld voor een 
ongeëvenaarde festivalervaring zorgen 
die zich onderscheidt van vele andere 
festivals in België en het buitenland!

Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Tickets: dagtickets zaterdag:  
49 euro, dagtickets zondag: 45 euro, 
weekendtickets: 69 euro.  
Koop je tickets online via bit.ly/2FJiezz
Info & reservatie:  
www.voltagefestival.com

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 ruim  
  op voorhand in. Voor het volgende Infopunt is dit vóór  
     13 juli (periode 31 augustus tot 23 oktober 2018).

VOLGEND 
INFOPUNT  

31 AUGUSTUS 
2018

VIERING NATIONALE FEESTDAG - ZATERDAG 21 JULI 2018

PROGRAMMA
10.10 u.  Bijeenkomst en vertrek aan WZC Sint-Amand Otegemstraat, onder begeleiding van de 

Koninklijke Fanfare “De Ware Vrienden”
10.30 u.  ›  Dienst in de St.-Amanduskerk te Zwevegem, gevolgd door Te Deum - gebed voor de koning - 

Volksliederen
  ›  Optocht met de koninklijke fanfare “De Ware Vrienden” naar het Monument op het T. Toyeplein
  ›  EUROPESE HYMNE - Verwelkoming
  ›  Bloemenhulde door de Gemeente en N.S.B. Groot-Zwevegem
  ›  LAST POST
   ›  Gelegenheidstoespraak door de Heer Marc Doutreluingne, burgemeester van de gemeente 

Zwevegem
  ›  VLAAMS VOLKSLIED en BELGISCH VOLKSLIED 

Na de plechtigheid is er een officiële uitreiking van de brevetten voor de Laureaten van de Arbeid in de St.-
Amanduskerk. Aansluitend wordt een glas aangeboden door het gemeentebestuur.



VRIJ 24 – ZO 26 AUGUSTUS

Evenement
Festival 20 jaar Omni terra
Gwendoline Remmerie schreef reeds 
verschillende boeken en was in 2017 
“Figuur van het jaar” in Zwevegem.  
Als tolk voor het innerlijk weten  
brengt Gwendoline in Omni terra,  
een voormalig schrijnwerkersatelier 
in Sint-Denijs, mensen samen rond 
inspiratie, verstilling en inzicht.  
Omni terra bestaat reeds 20 jaar en  
dat wordt gevierd. Iedereen is welkom.
Vrij 24 augustus: 19 u. 
openingsreceptie, vanaf 20 u.: de 
6 boeken van Gwendoline worden 
voorgesteld, beluisterd en ingekeken. 
Deelname is gratis; aanmelden is 
nodig.
Za 25 augustus: 10.30 u. tot 18 u.: 
Omni terra-dag met de activiteiten  
die er te volgen zijn.  
Deelname: 50 euro (vegetarische lunch 
en koffietafel inbegrepen).
Zo 26 augustus: 14 u. tot 18 u.: stenen-
namiddag met een intense ceremonie 
in de tuin, sessie ‘stenen ontmoeten’ 
en infosessie over kristallen. Deelname: 
25 euro, vooraf inschrijven is nodig. 
Om 20 u.: afsluiten festival met een 
vuurceremonie en feestelijk maal. Het 
feestmaal bij het vuur is gratis voor 
wie aan (een deel van) het festival 
deelneemt. Vooraf aanmelden kan tot 
donderdag 23 augustus.

Waar: Omni terra, Kooigemstraat 49, 
Sint-Denijs
Organisatie: Omni terra
Info & reservatie: info@omniterra.be, 
www.omniterra.be

ZA 25 AUGUSTUS

Exploratie
Nacht van de Vleermuis
Aan de vroegere elektriciteitscentrale 
van Zwevegem gaan we op zoek naar 
vleermuizen. Na een korte inleiding en 
film over vleermuizen gaan we op het 
terrein op zoek naar deze wonderlijke 
wezens. Met batdetectoren kunnen we 
hun geluiden opsporen.

Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Wanneer: 19.30 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 50 07,  
eddy.Loosveldt@gmail.com,  
www.natuurpunt.be/agenda/ 
nacht-van-de-vleermuis-0
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BINNENKORT
ZA 1 SEPTEMBER

Beheerwerken: Maaibeheer 
eikelmuisbosje
Info & reservatie:
056 75 61 39 
danny.deceukelier@telenet.be

WOE 5 SEPTEMBER

Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie:
056 75 51 48

VRIJ 7 SEPTEMBER

Voorleesuurtje: Draken
Info & reservatie:
056 76 59 00 
bibliotheek@zwevegem.be

ZA 8 SEPTEMBER

Beheerwerken: Braebos 
maaibeheer
Info & reservatie:
056 75 61 39
danny.deceukelier@telenet.be

ZA 8 - ZO 9 SEPTEMBER

Braderie in de Otegemstraat
Info & reservatie:
0476 42 22 55

ZA 8 - ZO 9 SEPTEMBER

Safety’vent 2018 @ Transfo
Info & reservatie:
tom.vancauwenberghe@hvzfluvia.be

ZO 9 SEPTEMBER

Contrei, transitie x ontwerpen  
@ Transfo
Info & reservatie:
cultuur@zwevegem.be

ZO 9 SEPTEMBER

Open Monumentendag:  
Beleef Transfo
Info & reservatie:
cultuur@zwevegem.be

ZO 9 SEPTEMBER

Wandelzoektocht Tuinspoor
Info & reservatie:
www.facebook.com/Tuinspoorders

DI 18 SEPTEMBER

Kaarting
Info & reservatie:
056 75 60 24, 056 64 82 65 
marianne.jo@bovore.be

VRIJ 21 SEPTEMBER

Voorleesuurtje: Logeren
Info & reservatie:
056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be

ZO 23 SEPTEMBER

Eetfestijn / Barbecue sp.a  
& Curieus Zwevegem
Info & reservatie:
0476 99 54 92
zwevegem@s-p-a.be

ZA 29 SEPTEMBER

Beheerwerken: Braebos 
maaibeheer – Soutterain
Info & reservatie:
056 75 61 39
danny.deceukelier@telenet.be

ZO 30 SEPTEMBER

Kinderactiviteit met 
kriebelbeestjes en paddenstoelen
Info & reservatie:
0487 48 40 26
ignacetanghe@yahoo.com






