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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.

BIBUS
NIEUW RITTENSCHEMA
GSM 0498 17 77 71

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
13.30u. - 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

RECYCLAGEPARK
Avelgemstraat, Zwevegem
T 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 14u. tot 19u., zaterdag van 9u. tot 16u.
Sluitingsdagen, zie p. 4
Aandienen met afval tot 15 minuten
voor sluitingstijd.

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

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

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

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
Spoed (Campus Kennedylaan, Kortrijk)
T 056 63 61 12

WERKPUNT/PWA
Blokkestraat 29, Zwevegem
T 056 76 56 50
Open op woe., van 9u. tot 12.30u. en van
13.30u. tot 16.30u., anders op afspraak

VAKANTIE- 

REGELING  

GEMEENTE- EN 

OCMW-DIENSTEN 

ZIE PAG 4

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

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

Meldpunt Gemeente 0800 1 8550
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

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
info@zwevegem.be
Aanspreekpunt schepen van de
deelgemeenten op bibus in Otegem,
aan de vrije basisschool: elke eerste
maandag en donderdag van de maand, 
van 15.30u. tot 17u.

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

ZITDAGEN SOCIALE 
DIENST OCMW
In juli en augustus zijn er geen zitdagen  
in de deelgemeenten.

ZITDAG RIJKSDIENST 
VOOR PENSIOENEN
Elke eerste dinsdag van de maand, e.v. is
op di. 4 juli, van 9u. tot 11u.

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

Tijdens schooljaar*
maandag:  17.45u. - 18u., 
 18u. - 19.45u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45u. - 12.45u., 
 16.30u. - 19.30u.
 19.30u. - 20.30u. (50m. bad)
woensdag:  14u. - 19.45u.
donderdag:  11.45u. - 12.45u., 
 16.30u. - 20.30u.
vrijdag:  7.45u. - 08.30u., 
 16.30u. - 20.30u.
zaterdag:  14u. - 16.45u.
zondag:  9u. - 11.45u.

Tijdens schoolvakanties West-Vlaanderen*
maandag:  14u. - 18u., 
 18u. - 19.45u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45u. - 12.45u., 
 14u. - 19.30u.
 19.30u. - 20.30u. (50m. bad)
woensdag:  14u. - 19.45u.
donderdag:  11.45u. - 12.45u.
 14u. - 20.30u.
vrijdag:  14u. - 20.30u.
zaterdag:  14u. - 16.45u.
zondag:  9u. - 11.45u.
*opgepast: sluitingsdagen zie www.zwevegem.be/sport
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Beste inwoner,
Zwevegem straalt met  nieuw krachtig logo
Twee weken geleden, met de eindejaarstentoonstelling van de 
Kunstacademie, lanceerden Gemeente en OCMW Zwevegem 
een nieuw logo, een nieuwe huisstijl. 

Via de uitbouw van een frisse, eigentijdse lay-out voor alle 
communicatie-uitingen van de gemeente, wil Zwevegem 
haar identiteit duidelijk herkenbaar voor de buitenwereld 
onderstrepen. 

Een jaar voor de lancering bogen de dienst communicatie en 
een extern communicatiebureau zich over de vernieuwing van 
logo en huisstijl Zwevegem. Vooraf was er een analyse van 
de huisstijl. Er was vooral vernieuwing nodig met het oog op 
meer visibiliteit van onze organisatie in het straatbeeld. Onze 
identiteit moet fierheid uitstralen, zo klonk het! Bovendien 
bleek uit het onderzoek ook nood aan een krachtiger logo.
Vandaar ook de voorkeur voor zwart, boven het grijze kleur, in 
combinatie met stralend en dynamisch rood. De Z in het logo 
moet vereenzelvigd worden met Zwevegem en omgekeerd. 
De combinatie van creativiteit en continuïteit zorgde aldus 
voor een geslaagde restyling. 

De invoering van een huisstijl is een niet geringe uitdaging. 
Het betekent dat alle drukwerk van de gemeente in een nieuw 
kleedje wordt gestopt, het Infopunt een nieuwe lay-out krijgt; 
de surfende burger kan meegenieten van de nieuwe stijl; de 
dienstvoertuigen en werkkledij een nieuwe touch krijgen en 
noem maar op….
Waar het kan, gebeurt dit geleidelijk om beschikbare voorraad 
niet te verspillen. 

Ook de logo’s van de gemeentescholen, de Kunstacademie, 
de bib, het Sportpunt, de bibus en het woonzorgcentrum 
krijgen een make over, met een knipoog naar de Zwevegemse 
huisstijl. Wij vormen immers samen één grote organisatie en 
dat moet ook uitgestraald worden!

Alles staat nu netjes afgelijnd in het huisstijlhandboek. De 
diensten kunnen aan de slag met een serie sjablonen om 
correct te communiceren. Het huisstijlhandboek kan je 
downloaden op de website. Op de webpagina tref je ook 
verschillende versies van het nieuwe logo.
Binnen het team communicatie bewaken wij de 
uitvoering van de nieuwe huisstijl.
Bij de dienst kan je ook terecht voor alle 
eventuele bijkomende informatie:
informatie@zwevegem.be; tel. 056 76 55 40.
Laten we fier zijn op ons Zwevegem!

Marc Doutreluingne
Burgemeester

Vakantieregeling diensten 

Wedstrijd naam nieuw zwembad

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Wandelen en fietsen in Zwevegem

Uit in Zwevegem
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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 Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem 

Vormgeving Artex • Druk IPM, Ganshoren 
Verspreiding Gratis en tweemaandelijks aan alle inwoners van 

Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs 
Volgend infomagazine verschijnt op 5 september 2017 

Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 12 juli 2017 - informatie@zwevegem.be

Volg Zwevegem op: www.zwevegem.be          Facebook/Gemeente Zwevegem        Twitter@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 OCMW-diensten 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 juni 2017 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen woensdag 31 mei 2017 – informatie@zwevegem.be

Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem • Tweemaandelijks infomagazine
info@zwevegem.be • www.zwevegem.be
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Gemeente- en OCMW- diensten 
gesloten
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Toerisme
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Beste inwoner,

De lente is dit jaar vroeg opgestaan, wat ons reeds in maart en april mooie, 
zonnige dagen bezorgde. Ook de natuur heeft hiervan genoten om vroeger te 
ontluiken.

Vele inwoners zijn geruime tijd druk bezig met de lentebeurt in hun moestuin 
of siertuin, met het onderhoud van bloemen, planten en struiken. Kortom de 
lentekriebels zijn sedert enkele weken overal duidelijk voelbaar.

Ook het openbaar groen werd opnieuw onder handen genomen met het oog 
op een aangenaam gevoel langs Zwevegemse wegen: groen en bloem zijn 
permanent in ons straatbeeld aanwezig. Dit houdt de reputatie van Zwevegem 
als groene landelijke gemeente, waar het gezellig en aantrekkelijk is te wandelen 
en te fietsen, hoog.

De private tuinen kunnen hiertoe eveneens wat bijdragen. Het gemeentebestuur 
stimuleert dit met toelagen voor de kleine landschapselementen (K.L.E.) en 
de wedstrijd voor groen en bebloeming van de tuinen (zie p. 20). Een oprecht 
woord van dank aan al wie zich daarvoor inzet en eraan deelneemt.

De gemeente werkt anderzijds aan de opfrissing van haar huisstijl en van 
haar logo, eveneens met de bedoeling beter in beeld te komen en voor meer 
uitstraling te zorgen.

Het nieuwe logo zal aan de Zwevegemse bevolking bekend gemaakt worden 
tijdens het weekend van 16 juni naar aanleiding van de eindejaarstentoonstelling 
van de Kunstacademie.

De lancering gebeurt op vrijdagavond om 18.30 u. in het ontmoetingscentrum 
“De Brug”, Otegemstraat 238 (zie p. 4).

Save the date in jullie agenda, van harte welkom!

Geniet van het mooie Zwevegem!

Marc Doutreluingne
Burgemeester
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Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem 
Tweemaandelijks infomagazine

info@zwevegem.be 
www.zwevegem.be
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Nieuwe huisstijl
Infopunt in een nieuw kleedje
Zwevegem lanceerde op 16 juni haar nieuwe huisstijl. 
Ter gelegenheid van de eindejaarstentoonstelling van 
de Kunstacademie onthulden gemeente- en OCMW- 
bestuur officieel het nieuwe logo.
Met de nieuwe huisstijl en een nieuw sterk logo 
zetten we onze gemeente met een krachtige, 
dynamische en eigentijdse identiteit in de verf.
Alle communicatiemiddelen: briefpapier, website, 
uitnodigingen, affiches, folders, gadgets, 
voertuigen,enz krijgen een make-over.
Ook het Infopunt zit in een nieuw kleedje. 

Mooie foto’s van Zwevegem

WIN EEN OVERNACHTING  
IN ZWEVEGEMSE B&B
Heb je mooie zomerfoto’s van Zwevegem?
Stuur ze naar informatie@zwevegem.be
Misschien gebruiken we jouw foto in het Infopunt  
van Zwevegem.
De mooiste foto van Zwevegem zal gekozen worden 
door een vakkundige jury.
De winnaar maken we bekend in het Infopunt van 
eind oktober.  
Hij/zij wint een overnachting in een  
Zwevegemse B&B!

Vakantieregeling 
gemeente- en 
OCMW-diensten
Tijdens de vakantieperiode van vrijdag 
21 juli 2017 t.e.m. dinsdag 15 augustus 
2017 zijn de gemeente- en OCMW- diensten 
enkel open, van maandag t.e.m. vrijdag,
van 9 u. tot 12.30 u.
Alle diensten en loketten in het 
Gemeentepunt zijn gesloten op maandag 
10 juli; dinsdag 11 juli; maandag 14 en 
dinsdag 15 augustus en op volgende 
zaterdagen: 22 juli, 29 juli, 5 augustus en 
12 augustus. 
Het recyclagepark 
is gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus

SLUITINGSDAGEN 
VRIJETIJDSDIENSTEN

Zwembad Sportpunt Zwevegem 
is gesloten op:
•	 	dinsdag 11 juli 2017 (Vlaamse feestdag)
•	 	vrijdag 21 juli 2017 (Nationale feestdag)
•	 dinsdag 15 augustus (Hemelvaart)

De bibliotheek sluit de deuren op:
•	 dinsdag 11 juli 2017
•	 vrijdag 21 juli 2017
•	 dinsdag 15 augustus 2017

De bibus is met vakantie: 
•	 op dinsdag 11 juli 2017
•	 van 21 juli tot en met 11 augustus 2017
•	 op dinsdag 15 augustus 2017

Het loket Vrije Tijd in het Gemeentepunt 
is gesloten:
•	 op maandag 10 juli 2017
•	 op dinsdag 11 juli 2017
•	 van 21 juli tot en met 15 augustus 2017
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De titel “zwemzotste gemeente” waardig, ziet Zwevegem met grote trots het nieuwe zwembadcomplex stap 
voor stap verrijzen. Tegen de zomervakantie van 2018 zal de Sportpuntsite een zwemparadijs rijker zijn. Voor de 
waterpret kan beginnen, zoeken we nog een naam en wordt op 1 juli officieel de eerste steen gelegd.
Dit project werd mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met de stad Kortrijk en de private partner NV S&R 
Kortrijk-Zwevegem. 
Op de benedenverdieping van het complex komt het zwembad. Een bassin van 25 meter op 25 meter met 10 
zwembanen, een kindvriendelijk doorgroeibad, een recreatief gedeelte met warme lagune, een ruime sauna én het 
gezellige rest-eau-café zorgen voor een sportief en competitief maar ook een aangenaam recreatief verblijf.
S&R realiseert op de bovenverdieping zalen voor spinning en fitness, en daarnaast een polyvalente zaal waar allerlei 
trendy lessenreeksen zullen georganiseerd worden. Deze  moderne supplementaire voorzieningen geven een extra 
belevingswaarde en verhogen de leefbaarheid van het geheel.  

Eerste steenlegging 
Op 1 juli om 16 uur wordt officieel de eerste steen gelegd bij de bouw van het nieuwe zwembad. Na het officiële gedeelte 
vindt een rondleiding plaats. Een unieke gelegenheid om het in aanbouw zijnde complex van nabij te bekijken! 
Op 1 juli start ook de wedstrijd naar naamgeving voor het nieuw zwembadcomplex. 
 

Een nieuw zwemparadijs  
voor Zwevegem

EEN NIEUW 
ZWEMBAD, EEN 
NIEUWE NAAM!
ZOEK JE MEE?
De gemeente Zwevegem en 
de toekomstige exploitant S&R 
Kortrijk-Zwevegem zijn op zoek naar 
een geschikte naam voor het nieuwe 
zwembadcomplex.  
Ben je creatief en wil je mee helpen 
zoeken? Laat je inspiratie de vrije 
loop. Bedenk een passende naam, 
meer dan één naam mag natuurlijk 
ook! Geef gerust een woordje uitleg 
bij je naamkeuze.
Een geselecteerde jury zal alle inzendin-
gen quoteren. Uit de beste inzendingen 
wordt vervolgens via stemming de win-
nende naam gekozen. Wie weet prijkt 

binnenkort jouw idee op de totempaal 
voor het zwembad!

Bij het beoordelen houdt de jury 
rekening met volgende criteria:
•  De naam moet bruikbaar zijn voor het 

hele zwembadcomplex maar ook voor 
de afzonderlijke delen: het zwembad, 
de fitness, de polyvalente zaal, de 
spinningzaal en het rest-au-café. 

•  De naam moet fris en modern klin-
ken. Hij moet makkelijk in de mond 
liggen, herkenbaar zijn en op korte 
termijn leiden tot naambekendheid. 

•  Hij moet een aantrekkingskracht uit-
stralen, uitnodigend zijn en geschikt 
zijn om het gebouw en alles wat er 
plaatsvindt marktgericht te promoten. 

•  De naam moet het sportieve imago 
en de uitstraling van het zwem-
badcomplex bevorderen. De naam 
moet een positief beeld oproepen 

en uitnodigend zijn. Bij voorkeur 
straalt hij actie en beweging uit. 

•  Het moet een Nederlandstalige 
naam zijn.

Beoogde doelgroepen 
De beoogde doelgroepen voor het 
sportcomplex zijn de sportclubs, de 
scholen, publieke zwemmers, fitnes-
sers en spinners, supporters, bezoe-
kers en potentiële klanten. Er is geen 
leeftijdsgrens, iedereen is er welkom. 
Vanaf 1 juli liggen de wedstrijdformu-
lieren ter beschikking in het Gemeen-
tepunt (onthaalbalie), Sportpunt, Bib 
en in de Bibus.
Geef je deelnameformulier(en) af ten 
laatste tegen 15 oktober 2017:
•  Aan de balie van het Gemeentepunt 

of van het huidige zwembad Sport-
punt Zwevegem

•  Of mail naar sport@zwevegem.be
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Maak als geïnteresseerde nu al vrijblijvend kennis met de brandweer in één van de infosessies: 

donderdag 29 juni 19 u. Brandweerpost Waregem, Weversstraat 39 
Brandweerpost Kuurne, Weggevoerdenplein 8

zaterdag 1 juli 10.30 u. Brandweerpost Vichte, Beukenhofstraat 44
Brandweerpost Menen, Krommebeekstraat 34b 

zondag 2 juli 10.30 u. Brandweerpost Kortrijk, Doorniksesteenweg 214a

Meer informatie: www.hvzfluvia.be • www.ikwordbrandweer.be
Facebook: Werken bij de West-Vlaamse brandweer

WORD VRIJWILLIG BRANDWEERMAN/-VROUW IN BIJBEROEP 

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is een job in bijberoep 
bij de brandweer wel iets voor jou. Want de West-Vlaamse brandweer zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of 
bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor 

elkaar door het vuur gaat. 

ZO WORD JE BRANDWEERMAN/-VROUW 

1. Voorwaarden
Kan je onderstaande afvinken? Dan kan je doorgaan 
naar stap twee: het behalen van het Federaal 
geschiktheidsattest. 
•  EU-burger
•  Meerderjarig 
•  Rijbewijs B
•  Je geniet van burgerlijke rechten 
•  Je dienstplichtwetten zijn in orde 
•  Attest goed gedrag en zeden

2. Federaal geschiktheidsattest
Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, 

behaal je eerst het federaal geschiktheidsattest 
(FGA). In West-Vlaanderen organiseert 

brandweerschool Wobra uit Zedelgem deze proeven, 
die volgende omvatten: 

1/ cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate 
kennis 

2/ handvaardigheids- en fysieke proef: indien geslaagd voor de 
cognitieve proef 

Deelnemen ? Op woensdag 3 mei en woensdag 28 juni stelt de brandweerschool de inschrijvingen open.  
Registeren kan via www.ikwordbrandweer.be. 
Op die website kan je ook een duidelijke richtlijn terugvinden rond de proeven. 

3. Aan de slag bij de brandweer 
Het FGA-attest behaald? Proficiat! Dan kan je aankloppen bij een hulpverleningszone in je buurt. In Zuid-West-
Vlaanderen is dat hulpverleningszone Fluvia. 



infopunt 7www.zwevegem.be

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
01/04  Deborggraeve Lior, z.v. Bram en Manderick Elke (Z)
02/04  Baert Viggo, z.v. Alexander en De Mol Annelies (Z)
06/04  Rosseel Vince, z.v. Michaël en Velle Sabrina (H)
07/04  Vanhemmens Stig, z.v. Pieter en Quigumane Aicha (Z)
08/04  Bellemans Linde, d.v. Daan en Van Nieuwenhuyse Lien (Z)
13/04  Planckaert Robbie, z.v. Brecht en Deriemaker Julie (Z)
17/04  Deltour Wout, z.v. Sam en Vanhoutte Liesbet (Z)
20/04  Desmet Louise, d.v. Steven en Verwee Ann-Sophie (O)
20/04  Verbeke Armand, z.v. Bruno en Lagae Barbara (S)
20/04  Vandewalle Lucas, z.v. Filip en De Bruyne Tineke (Z)
23/04  D’Hondt Henri, z.v. Peter en Vanwynsberghe Nathalie (M)
24/04  Declercq Richard, z.v. Kristof en Vanderhaeghe Sylvie (H)
25/04  Atrous Maya, d.v. Yasine en Ben Kacem Leila (Z)
25/04  Mommens Eli, z.v. Loïc en Deschynck Anke (Z)
26/04  Lagrange Emiel, z.v. Kevin en Van Hecke Sofie (O)
27/04  Van Hulle Leon, z.v. Niels en Parret Sophie (Z)
28/04  Malfait Wannes, z.v. Bart en Dejonckere Emelie (Z)
28/04  Neyt Eden, z.v. Frédéric en Gayot Kimberley (Z)

28/04  Roobrouck Martha, d.v. Jelle en Coucke Joke (Z)
29/04  Hendrickx Matheo, z.v. Thomas en Bulckaen Elke (M)
01/05  Harinck Nina, d.v. Lawrence en Algoet Sarina (S)
04/05  Devenyns Fenna, d.v. Stijn en Dehem Annelies (Z)
04/05  Maes Manou, d.v. Michael en Deroose Ellen (Z)
09/05  Benoit Abel, z.v. Bastiaan en Lippens Griet (O)
11/05  Verhaeghe Suzan, d.v. Tom en Vanden Bulcke Charlotte (Z)
13/05  Vermeulen Louis, z.v. Daan en Colle An (Z)
15/05  Vanmeerhaeghe Demi, d.v. Vincent en Decruyenaere 

Marlies (H)
21/05  Degloire Hayley, d.v. Gianni en Deloof Davina (Z)
21/05  Roelens Fran, d.v. Sven en Vandenbogaerde Steffy (H)
22/05  Vanluchene Cécile, d.v. Wouter en Boury Julie (H)
24/05  Glorieux Amélie, d.v. Ruben en Van Laer Christine (O)
24/05  Ackou Mats, z.v. Nicolas en Decock Julie (Z)
29/05  Jami Yasmine, d.v. Tarek en Barsous Rachida (Z)
30/05  Vantomme Lars, z.v. Olivier en Lannoo Vanessa (M)
30/05  Doise Louis, z.v. Mathieu en Lapauw Stephanie (Z)
02/06  Laheye Lias, z.v. Thomas en Depreux Steffi (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs, (Z) Zwevegem

OVERLIJDENS
08/04  Delbeke Maria (99j.), wed. Vandeputte André (S)
09/04  Ravelingeen Raphaël (89j.), echtg. Desmet Rogette (H)
12/04  Deschynck Antoon (79j.), echtg. Vandemeulebroecke 

Erna (Z)
13/04  Kindt Michel (84j.), echtg. Dendievel Julia (S)
13/04  Sulmon Maria (84j.), wed. Inghels Urbain (H)
15/04  Tytgat Joseph (69j.), ongehuwd (M)
19/04  François Eric (59j.), (H)
20/04  Hostyn André (82j.), echtg. Vanden Bulcke Jacqueline (Z)
20/04  Reynaert Cyrille (93j.), wed. Delombaerde Margaretha (S)
21/04  Serrurier Ivette (82j.), echtg. Deprez Raphael (Z)
25/04  T’Joens Julienne (81j.), echtg. Defoirdt Thomas (O)
25/04  Vandenberghe Maria (92j.), wed. Depraetere Roger (Z)
29/04  Deschieter Romain (81j.), echtg. Vandeginste Marie-

José (Z)
30/04  Vanhoutte Agnes (92j.), wed. Soens Urbain (M)
03/05  Depaemelaere Antoinette (86j.), echtg. Senesael Leon (Z)
04/05  Goethals Gabriël (91j.), echtg. Standaert Irma (H)
07/05  Opsomer Therese (78j.), echtg. Vercruysse Willy (Z)
07/05  Bouckuyt Sonia (61j.), echtg. Huysentruyt Frank (H)
08/05  Ravelingien Philippe (58j.), echtg. Verfaille Conny (Z)

09/05  Billemont Martine (57j.), echtg. Verhue Patrick (Z)
10/05  Van de Velde Noel (84j.), echtg. Daenens Diana (Z)
11/05  Lefevre Jean-Claude (70j.), echtg. Smedt Christina (Z)
11/05  Mahieu Suzanna (84j.), echtg. Dewitte Norbert (Z)
12/05  Goesaert Paul (71j.), echtg. Snoeck Marie-Paule (M)
12/05  Vermaut Claude (75j.), echtg. Vyncke Bernice (Z)
13/05  Vancauwenberghe Simonne (87j.), wed. De Coene 

Walter (Z)
14/05  Coucke Frans (92j.), echtg. Aelvoet Rogette (Z)
18/05  Verbaeys Carmen (71j.), echtg. Vancoillie Albert (Z)
18/05  De Clercq Willy (69j.), echtg. Heytens Ludwina (Z)
19/05  Lannoo Olivia (21j.), (O)
21/05  Depraetere Marcel (68j.), wed. Decock Marijke (Z)
22/05  Vandoorne Andrea (95j.), wed. Dierick Albert (H)
24/05  Roelstraete Astrid (87j.), wed. Dewaegeneere Roger (H)
28/05  Bouckhuyt Floris (77j.), echtg. Verstraete Rosa (Z)
29/05  Seynaeve Jacques (83j.), wed. Seynaeve Ludovica (Z)
02/06  Vervenne Maria (92j.), wed. Casier Emiel (Z)
04/06  Christiaens Theresia (74j.), echtg. Vervenne Paul (M)
04/06  Vanderbeken Jeannine (82j.), echtg. Delapierre André (M)
04/06  Cossement Ria (65j.), wed. Lanneau Marc (H)
05/06  Dewitte Rosanne (72j.), echtg. Matton Bernard (H)

HUWELIJKEN
Verbeke Lander (36j.), (O) en Declercq Tiny (37j.), (O)
Carpels Steven (43j.), (Z) en Almarcha Nunez Sandrine (45j.), (Z)
Vandamme Yoeri (34j.), (O) en Vanassche Greet (31j.), (O)
Berte Mario (26j.), (S) en Deman Delphine (26j.), (S)
Degraeve Georges (71j.), (Z) en Vancalbergh Chantal (44j.), (Z)
Mareel Vincent (39j.), (Z) en Lapère An (39j.), (Z)
Vanhaverbeke Ricardo (23j.), (Z) en Dessein Eden (23j.), (Z)
Deslé Tim (24j.), (M) en Defeyter Ine (21j.), (H)
Ameel Corentin (29j.), (Z) en Verschuere Laurence (27j.), (Z)
Dejonghe Hendrik (45j.), (Z) en Tanghe Marjon (40j.), (Z)
De Groote Franky (44j.), (H) en Byttebier Emmy (29j.), (H)

Corne Philip (51j.), (O) en Defoor Veerle (43j.), (O)
Coopman Maïkel (22j.), (O) en Verstraeten Debby (23j.), (O)
Legros Christophe (45j.), (H) en Verstraelen Hannelore (34j.), (H)
Vantieghem Senne (28j.), (Z) en Dumortier Jasmien (27j.), (Z)
Welker Bert (33j.), (S) en Demeyere Margo (27j.), (S)
Wittevrongel Leroy (29j.), (Z) en Baert Sophie (31j.), (Z)
Lateur Karel (30j.), (Z) en Boussen Charlotte (25j.), (Z)
Vanhoucke Wout (31j.), (Z) en Verfaillie Sofie (31j.), (Z)
Nellis Kevin (31j.), (Z) en Vercruysse Nele (31j.), (Z)
Oroir Bieke (26j.), (Z) en Porte Anthea (23j.), (Z)
Callens Rik (46j.), (Z) en Vandenbogaerde Els (48j.), (Z)
Manhaeve Christ (53j.), (Z) en Coquerelle Claudine (51j.), (Z)



zwevegem in de kijker

1.  Startvergaderingen dorpsraden deelgemeenten

2. Ondernemers

3. Tentoonstelling schetsboekproject

Sint-
Denijs
23 apr

Hees-
tert

22 apr

Moen
8 apr

25 
apr

1 
juni
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4. Poëziepad

6. Viering 100- jarigen • 103- jarige Anna Vernaeckt - 100- jarige Albert Ravelingien

zwevegem in de kijker

4 
juni

16
mei
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5. Voorstelling Kunstenroute – Officiële opening bibtuin

6
juni

24
april
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KOM EENS LANGS IN ONS DORPSRESTAURANT!

Waar?

Je kan kiezen tussen twee locaties: 

Zwevegem: woonzorgcentrum Sint-Amand,   Otegemstraat 75

Heestert: lokaal dienstencentrum,   Gauwelstraat 24  

Voor wie?

Alle inwoners van regio groot-Zwevegem :  - met een beginnende zorgvraag, of 
- met verhoogde tegemoetkoming, of 
- met leefloon.

Alle 80-plussers van regio groot-Zwevegem • Cliënten bij Groep Ubuntu

Wat?

Warme maaltijd € 7,36 - € 8,00
In Heestert kan je ook terecht voor een belegd broodje (€ 2,50) of enkel een tas soep (€ 1,50)

Inlichtingen/reserveren?
Voor Zwevegem bij Jolien Gevaert - 056 76 52 48
Voor Heestert bij Severine Geeraert - 056 64 44 01
Reserveren: minstens 1 dag voordien vóór 15u. Voor zaterdag, zondag en maandag, reserveren op vrijdag!

Dit initiatief kadert binnen het ACTIEPLAN ARMOEDE   

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

HUIS VAN HET KIND ZWEVEGEM ZOEKT VRIJWILLIGERS

WIE?
Vrijwilligers die zich voor minstens één tot twee lesuren per week willen engageren. Heel belangrijk is dat je vlot en 
graag met kinderen omgaat en oog hebt 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 en/of opvoeding 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.

WAT?
Sinds september 2015 hebben we een aantal succesvolle initiatieven opgestart die hieronder worden toegelicht.
•   Huiswerkklas (deze gaat iedere maandagavond van 16u. - 17u. door in de Vrije Centrumschool te Zwevegem);
•   Individuele ondersteuningen op school (de vrijwilliger kan zelf de dagen bepalen waarop hij na school ondersteuning 

wilt bieden);
•   Individuele ondersteuning in een gezin (de vrijwilliger kan in overleg met de ouders de dagen bepalen waarop hij kan 

langsgaan). 

AANBOD?
Je wordt verzekerd en ondersteund door de mede-vrijwilligers en coördinator. Daarnaast kan je altijd (indien gewenst) 
een gratis vorming volgen die door de organisatie georganiseerd wordt. 

INTERESSE?
Contacteer het Huis van het Kind Zwevegem - Annemarie Cailliez
Telefoon: 0477/60.41.16 – E-mailadres: annemarie.cailliez@jongerenzorg.be
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OP REIS ZONDER ZORGEN…

EEN GOUDEN RAAD: VRAAG JE DOCUMENT OP TIJD AAN

Kids-ID

Een kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar 
en blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind 
ondertussen 12 jaar geworden en zou het vanaf dat 
moment een elektronische identiteitskaart voor Belgen 
kunnen aanvragen. 

Echter wanneer de foto van het kind niet meer gelijkend 
is, moet u een nieuwe kaart aanvragen.

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

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

UW VERVALLEN PARKEERKAART 

AL INGEDIEND?

Vervallen parkeerkaarten voor mensen met een handicap 
moeten teruggestuurd worden naar de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
In Zwevegem blijken nog vervallen parkeerkaarten in omloop 
te zijn. Hebt u uw vervallen parkeerkaart nog? Of die van een 
overleden familielid?
Bezorg die aan de dienst burger en welzijn, Blokkestraat 29 
bus 1, 8550 Zwevegem, vóór 1 augustus 2017. Deze dienst 
bezorgt de vervallen parkeerkaarten dan aan het FOD Sociale 
Zekerheid.
Dit is een regionaal initiatief, samen met politiezone Mira. 
Hiermee willen we misbruik van deze kaarten indijken. Misbruik 
van deze parkeerkaart zal altijd leiden tot het opstellen van een 
proces-verbaal door de politie.

Nog vragen?
Burger en welzijn
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel 056 76 55 30
welzijn@zwevegem.be

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 wordt aan het loket immers ingescand en 
specifieke software controleert onmiddellijk of 
deze conform is met de I.C.A.O. normen die 
door Europa worden opgelegd. Indien dit niet 
het geval is, dan moet u terugkomen met een 
nieuwe foto die wel conform is.

Meer info: www.fotopaspoort.be
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ZWEVEGEM STOPT MET ROKEN!

Roken is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak 
in België. Het zorgt voor ernstige lichamelijke 
gevolgen voor de roker en zijn omgeving. Ondanks dit 
rookt nog steeds 26% van de bevolking. Gemiddeld 
worden er 15 sigaretten per dag gerookt.

Gemeente Zwevegem wil net zoals vorig jaar rokende 
inwoners motiveren tot stoppen met roken en hen 
hiervoor de nodige rookstopondersteuning bieden.

Hiervoor doet Zwevegem beroep op professionele 
ondersteuning onder begeleiding van een 
tabakoloog. (Stoppen met hulp ’verhoogt je 
slaagkansen’) In 2016 zijn er 20 Zwevegemnaren 
effectief gestopt met roken na het volgen van deze 
cursus.

Op dinsdag 12 september 2017 vindt er van 
19.30 u. tot 21.00 u. een infoavond plaats in het 
Gemeentepunt.

Rokers zullen de mogelijkheid krijgen om zich in 
te schrijven voor een cursus (8 sessies) met een 
tabakoloog. De cursus start op 26 september.

Meer info en inschrijven  
voor de infoavond tegen vrijdag 8 september –  
dienst Welzijn – welzijn@zwevegem.be – 056 76 55 75

ZWEVEGEM HEEFT EEN NIEUWE JEUGDDICHTER

De elfjarige Océane Demasure is de nieuwe jeugddichter van Zwevegem.

Ze won de poëziewedstrijd die het Willemsfonds organiseerde en werd op 13 mei gehuldigd in aanwezigheid van 
Vlaams minister van cultuur Sven Gatz.

In de 2 jaar dat de laureate Océane Demasure de titel van jeugddichter mag dragen, laat de gemeente haar 
enkele gedichten schrijven voor speciale gelegenheden in de gemeente.

Dit jaar was het thema van de wedstrijd “Feest”.

“Feest”
De ene dansen, 
de andere zingen. 
Elk zijn eigen dingen. 
Maar als de ene zegt: ‘Twist’ 
dan draaien ze allemaal door 
elkaar. 
Neen, het feest is nog lang  
niet klaar. 
want de showbeesten zijn 
daar. 
De ene draait, 
de andere lacht. 
Aan zo’n lol had ik nooit 
gedacht!
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ZORGNETWERK ZWEVEGEM 

Het Zorgnetwerk Zwevegem is een project  van de gemeente en het OCMW Zwevegem in samenwerking met 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Groep Ubuntu en met steun van de Koning Boudewijnstichting en De 
Nationale Loterij. Het Zorgnetwerk wil steun bieden aan ouderen en hulpbehoevenden uit de regio Groot Zwevegem 
zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Deze steun bestaat uit het verlenen van kleine aanvullende hulp die 
geboden wordt door vrijwilligers uit de buurt. 

Wat doen we?
Het zorgnetwerk biedt twee verschillende soorten dienstverlening aan:

1. GRATIS DIENSTVERLENING
• Hulp in en om het huis
Lukt het moeilijk om zelf nog je huisvuil buiten te zetten of een lamp te vervangen? Dan kan je beroep doen op een 
vrijwilliger van het Zorgnetwerk! Af en toe springt een vrijwilliger bij je binnen om even te helpen met een klein taakje in 
of om het huis. Het kan gaan om het optrekken van de rolluiken, het leeghalen van de brievenbus, buitenzetten van het 
huisvuil …
• Regelmatig bezoek
Regelmatig springt een vrijwilliger even bij je binnen om een babbeltje te slaan of om een luisterend oor te bieden.

2. DIENSTVERLENING TEGEN KILOMETERVERGOEDING
• Vervoersdienst
Heb je vervoer nodig naar de dokter, de oogarts of een activiteit van de vereniging?
Dan kan je bij het Zorgnetwerk terecht! Een vrijwilliger brengt je naar de dokter, een vriend of een activiteit. 
Je betaalt enkel de kilometervergoeding. Twee keer per week voorzien we ook vervoer naar de dorpsrestaurants. 
• Boodschappendienst
Lukt het nog moeilijk om alleen naar de winkel, apotheker of bakker te gaan? Dan kan je samen met een vrijwilliger van 
het Zorgnetwerk boodschappen doen. De vrijwilliger brengt je met zijn auto naar de winkel en helpt jou bij het winkelen 
en dragen van de boodschappen. Je betaalt enkel de kilometervergoeding.

Door wie?
Vrijwilligers uit de buurt zorgen voor de dienstverlening binnen het Zorgnetwerk. Zij worden begeleid door de 
coördinator van het Zorgnetwerk. Iedere vraag naar ondersteuning komt terecht bij de coördinator. Er wordt steeds 
bekeken of we met de ploeg vrijwilligers een antwoord kunnen bieden op je vraag.

Meer info? Dienstverlening aanvragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met het zorgnetwerk!
Dit kan elke voormiddag tussen 9 u. en 12.30 u. 
Charlotte Dheedene – Blokkestraat 29, Zwevegem – 0493 / 31 88 14

Interesse om vrijwilliger te worden?
Wij zoeken mensen om 
• Onze vervoers- en boodschappendienst te versterken.
• Bezoekjes te brengen bij een oudere of hulpbehoevend persoon.
• Kleine hulp in en om het huis te bieden (optrekken van rolluiken, vervangen van een lamp …)
Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met Charlotte Dheedene – coördinator Zorgnetwerk Zwevegem
056 76 55 67 – zorgnetwerk@zwevegem.be

Het Zorgnetwerk Zwevegem is een initiatief van 

i.s.m.      

en met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
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HAAL MEER UIT JE ZAAK
Workshops voor handelaars uit Zwevegem, georganiseerd door SBM in samenwerking met de gemeente Zwevegem. 
De deelnameprijs van 25 euro/cursist wordt betaald door de dienst lokale economie van de gemeente. 

Workshop 2: E-commerce op 19 september 2017 : nog slechts 4 plaatsen

Inschrijven via : economie@zwevegem.be
Meer info : https://www.zwevegem.be/nieuws/haal-meer-uit-je-zaak

FACEBOOKPAGINA ONDERNEMEND 
ZWEVEGEM IN DE KIJKER

Heb je binnenkort een opendeurdag, lanceer je een nieuwe 
kledinglijn of product of zoek je personeel?
Wij steunen de Zwevegemse ondernemers en helpen jullie dit 
nieuws te verspreiden.
Laat ons jouw nieuws weten en wij publiceren dit gratis op de 
Facebookpagina ‘Ondernemend Zwevegem’. Dit is een initiatief 
van de dienst lokale economie.

Berichten kan je sturen via Facebook of via: 
else.scheerlinck@zwevegem.be

TOEKENNING HINDERPREMIE VAN 2000 EURO
Handelaars die hinder ondervinden door werken in hun straat, zullen normaal gezien 
vanaf 1 juli van dit jaar automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 
2.000 euro en een premie van 80 euro per dag vanaf de 22ste sluitingsdag.

De premie zal automatisch toegekend worden door gebruik te maken van de 
gegevens die de gemeente invoert in het Generiek Informatieplatform Openbaar 
Domein (GIPOD).
http://www.geopunt.be/hinder-in-kaart

www.bizlocator.be

Op zoek naar een handelspand in groot Zwevegem? Wij helpen zoeken, stuur je vraag door 
naar : 
economie@zwevegem.be

ZWEVEGEMSE BEDRIJVENGIDS
Wist je dat de gratis bedrijvengids van Zwevegem hoog scoort in de zoekresultaten van Google?

Deze gids is opgemaakt op basis van de geregistreerde vestigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Elke 
vestiging krijgt een login (vestigingsnummer) en een wachtwoord om hun gegevens aan te vullen, te verbeteren of te 
verrijken met bijvoorbeeld een telefoonnummer, e-mailadres, social media, openingsuren.

De gemeente gebruikt de e-mailadressen in de bedrijvengids voor de verspreiding van berichten  omtrent nieuwe 
steunmaatregelen, digitale nieuwsbrief voor ondernemingen, openbare werken..

Vragen? bedrijvengids@zwevegem.be
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HET IS WEER VOORBIJ DAT MOOIE SCHOOLJAAR!

Nog een laatste keer zagen we onze laureaten 
schitteren op het podium van de Kunstacademie. 
Met gepaste trots zwaaiden we hen uit en wensen 
hen het beste! Kostuums hangen we terug op hun 
kapstok, partituren worden gesorteerd, beeldend 
werk wordt van de muren en uit de klassen gehaald 
om in uw huis een plaats te krijgen.
Tegelijkertijd ontvingen we nieuw geweld uit de 
Zwevegemse dagscholen dat kwam proeven van 
muziek en woord en zich de ogen uitkeek op de 
eindejaarstentoonstelling beeldende kunst.
En gelukkig staan onze andere klassen alweer te 
trappelen om zich volgend schooljaar verder te 
verdiepen in die wondere wereld van de kunsten! 
Bent u geïnteresseerd in onze werking, kijk op de 
website www.kunstacademiezwevegem.be of neem 
contact op met het secretariaat op 056/71.69.76.
Inschrijven kan de hele zomer online via de website
www.kunstacademiezwevegem.be. 
De lessen starten op maandag 4 september 2017.

Kunstacademie Zwevegem
Transfostraat 13
8550 Zwevegem

056/71.69.76
info@kazwevegem.be
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KWALITEITSONDERWIJS DICHT BIJ HUIS.
INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN  
SCHOOLJAAR 2017-2018

GEWOON BASISONDERWIJS
Voor de kinderen van het kleuter en lager onderwijs is de school dicht bij huis van het 
grootste  belang.  Samen met de kinderen uit de buurt te voet of met de fiets naar school 
gaan heeft enkel voordelen.
Een school is voor een wijk of een dorp ook een belangrijke ontmoetingsplaats. Het is de 
plaats waar ouders, leerlingen, grootouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. De school 
vormt een cruciale schakel in de samenlevingsopbouw.  
Naast ons eigen gemeentelijk onderwijs met de scholen in gemeentescholen Zwevegem: Kouter, Knokke, 
Groene Kouter, Te Winckele, Heestert en Sint-Denijs, is de vrije keuze gegarandeerd door het aanbod van het 
vrije net in de Vrije Centrumschool, de Kappaert en de Kreupel, Moen, Otegem, en er is ook het aanbod van het 
gemeenschapsonderwijs De Windroos.  

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
School Vestigingen Aanbod Contact Directie Inschrijving vakantie

GS Zwevegem

Knokke 
Maria Bernardastraat  27 A

Kleuter +  
Lager 1-3

056/28 54 50

Nathalie Herremans 
(0491/91 26 25) 
Lieve Duyck 
(0493/25 99 75)

Elke werkdag 9.30 u.-11.30 u.
• t.e.m. vrijdag 7 juli
•  vanaf donderdag 

17 augustus

Kouter 
H. Consciencestraat  28A

Kleuter +  
Lager 1-3

Groene Kouter 
Kouterstraat  80A

Lager 4-6

Te Winckele 
Schepen J. 
Vercruyssestraat  38

Kleuter

GS Heestert Vierkeerstraat 26 
Gauwelstraat 22

Kleuter +  
Lager

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

Elke werkdag 9u tot 12u
•  t.e.m. vrijdag 7 juli
•  vanaf donderdag 

17 augustus

GS St.-Denijs Dalestraat 40 
Kleuter +  
Lager

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

Elke werkdag 9u tot 12u
•  t.e.m. vrijdag 7 juli
•  vanaf donderdag 

17 augustus

Infomomenten

GS Zwevegem (Knokke-Groene Kouter-Kouter-Te Winckele) Openklasdag woensdag 30 augustus van 17.30 u. tot 19 u.

GS Heestert Opendeurdag dinsdag 29 augustus van 17 u. tot 19 u.

GS St.-Denijs Opendeurdag dinsdag 29 augustus van 17 u. tot 19 u.

BELANGRIJK
Bij NIEUWE inschrijving 
SIS-kaart van het kind 
of kids-ID meebrengen 
a.u.b. (of trouwboekje, 

of geboorteattest).

Dit geldt voor alle 
scholen.
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VRIJ ONDERWIJS
School Vestigingen Aanbod Contact Directie Inschrijving vakantie

Vrije 
Centrumschool 
Zwevegem

Toyeplein 8
Deerlijkstraat  36

Kleuter + Lager
056/75 53 76
056/75 52 81

Bart Opsomer
Jan Van Den Bossche

elke werkdag van:
•  maandag 3 juli t.e.m 

vrijdag 7 juli
•  maandag 21 augustus 

t.e.m donderdag 
31 augustus

telkens van 9 u. tot 12 u.

VBS Kappaert-
Kreupel 
Zwevegem

Sint-Jozefsstraat  11 
Bellegemstraat  52 B

Kleuter + Lager 
1-2

056/75 58 34 
056/75 50 55 

Frank Roels 
(0474 20 96 24)

elke werkdag van:
•  maandag 3 t.e.m. vrijdag 

7 juli
•  maandag 21 t.e.m. 

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

VBS Otegem

De Parel 
Zwevegemstraat 5

De Ketting 
Zwevegemstraat 8

kleuter + Lager 056/77 82 20 Sophie Nuytten
(0472 70 67 69)

•  maandag 3 t.e.m. vrijdag 
7 juli

•  maandag 21 t.e.m. 
donderdag 31 augustus

•  telkens van 9 u. tot 12 u.
•  na telefonische afspraak 

directie

VBS Moen Moenplaats 10 
Moense Beekstraat 17

Kleuter + Lager
056/64 44 83 
056/64 49 75 

Hilde Desplenter 
(0472/71 58 37)

•  maandag 3 juli en vrijdag 
7 juli tussen 9 u en 12 u

•  woensdag 5 juli tussen 
17 u. en 19 u.

•  donderdag 24 augustus 
tussen 17 u. en 19 u.

•  vrijdag 25 en dinsdag 
29 augustus tussen 9 u. 
en 12 u.

Infomomenten

VBS Centrum Zwevegem Kennismakingsavond dinsdag 29 augustus tussen 18 u. en 20 u.

VBS Kappaert-Kreupel Opendeur (beide vestigingen) zaterdag 26 augustus van 10 u. tot 12 u.

VBS Otegem Open-deur-dag
in De Parel - Zwevegemstraat 5

dinsdag 30 augustus van 16 u. tot 19 u.

VBS Moen Opendeur en 
inschrijving starters schooljaar 2017-2018

woensdag 30 augustus van 17 u. tot 19 u.

GEMEENSCHAPSONDERWIJS
School Vestigingen Aanbod Contact Directie Inschrijving vakantie

GO! basisschool De 
Windroos 
Zwevegem

H. Conscience straat 
1B

Kleuter  
+ Lager

056/75 85 51
bs.zwevegem@g-o.be

Diederick Tassaert 
0497/31 90 94

Elke werkdag van 8u30 
tot 17u 
t/m vrijdag 7 juli
en vanaf maandag 14 
augustus,
of op afspraak.

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

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

De Klim-op Nieuw adres vanaf 
1 september 2017

Kleuter + Lager
056/758856

Frank Dooms
(0477/980247)

elke werkdag 9.30 u. tot 11.30 u.
•  t.e.m. vrijdag 7 juli
•  vanaf woensdag 16 augustus

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

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

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

gewoon onderwijs ontoereikend zijn.

•  Partnerschool in het “Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen” voor ondersteuning van kinderen in het gewoon 
onderwijs.

Infomoment

GS De Klim-op Infomoment voor nieuwe ouders Zondag 25 juni om 10 u.

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

VRIJ ONDERWIJS
School Vestigingen Aanbod Contact Directie Inschrijving vakantie

College 
Zwevegem Sint-Niklaasstraat  22

1ste graad A
Grieks-Latijn ( 2de jaar ) 
• IW met STEM 
• Latijn 
•  Moderne wetenschappen
•  Moderne wetenschappen 

met STEM 
•  Sociale en technische 

vorming 
• Techniek en technologische 
vorming

1ste graad 
beroepsonderwijs
1B
Beroepsvoorbereidend 
leerjaar
•  kantoor-verkoop / 

verzorging-voeding
• nijverheid

2de graad
ASO Economie* 
• Latijn* 
• Wetenschappen
( * = keuze 4/5 u. wiskunde )
TSO Elektro- en mechanische 
technieken 
• Industriële wetenschappen 
• Sociale en technische 
wetenschappen
BSO  Nijverheid 
• Verzorging-voeding

056/73 00 60

Darline Vanneste 

Evelien Thomas

TOT EIND JUNI: Neem 
vrijblijvend contact op 
voor een afspraak

VOOR DE VAKANTIE-
BESLISSERS:
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 10u.

behalve tijdens het 
administratief verlof van 
maandag 11 juli t.e.m. 
maandag 15 augustus
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Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom zijn we onder begeleiding van 
Mooimakers gestart met een coachingtraject van (max.) 2 jaar om onze zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. 
Het doel van dit intensief coachingtraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Naast 
begeleiding, voorziet Mooimakers hier ook een subsidie voor. 

Een effectief én efficiënt zwerfvuilbeleid opzetten: hoe doen we dat?

Meten • De lokale situatie wordt gemonitord. 
Waar is er zwerfvuil? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen worden geïnventariseerd en opgevolgd.

Plannen • Er wordt een vuilnisbakkenplan en veegplan opgemaakt. 
Of de bestaande worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen/bij-  
of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik er van te verbeteren.

Doen • Er komt een plan van aanpak en het gemeentepersoneel wordt hierin begeleid. 
Hoe pakken we dit nu allemaal aan?

Over Mooimakers 

Mooimakers gaat actief de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Door campagnes op te zetten, 
onderzoek te voeren, kennisuitwisseling te stimuleren en betrokken actoren proactief te ondersteunen. Het is een 
samenwerking tussen OVAM, Fost Plus en VVSG.

Samen maken we onze gemeente mooi.Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom zijn we onder begeleiding van 
Mooimakers gestart met een coachingtraject van (max.) 2 jaar om onze zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. 
Het doel van dit intensief coachingtraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Naast 
begeleiding, voorziet Mooimakers hier ook een subsidie voor. 

Een effectief én efficiënt zwerfvuilbeleid opzetten: hoe doen we dat?

Meten • De lokale situatie wordt gemonitord. 
Waar is er zwerfvuil? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen worden geïnventariseerd en opgevolgd.

Plannen • Er wordt een vuilnisbakkenplan en veegplan opgemaakt. 
Of de bestaande worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen/bij-  
of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik er van te verbeteren.

Doen • Er komt een plan van aanpak en het gemeentepersoneel wordt hierin begeleid. 
Hoe pakken we dit nu allemaal aan?

Over Mooimakers 

Mooimakers gaat actief de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Door campagnes op te zetten, 
onderzoek te voeren, kennisuitwisseling te stimuleren en betrokken actoren proactief te ondersteunen. Het is een 
samenwerking tussen OVAM, Fost Plus en VVSG.

Samen maken we onze gemeente mooi.

Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom zijn we onder begeleiding van 
Mooimakers gestart met een coachingtraject van (max.) 2 jaar om onze zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. 
Het doel van dit intensief coachingtraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Naast 
begeleiding, voorziet Mooimakers hier ook een subsidie voor. 

Een effectief én efficiënt zwerfvuilbeleid opzetten: hoe doen we dat?

Meten • De lokale situatie wordt gemonitord. 
Waar is er zwerfvuil? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen worden geïnventariseerd en opgevolgd.

Plannen • Er wordt een vuilnisbakkenplan en veegplan opgemaakt. 
Of de bestaande worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen/bij-  
of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik er van te verbeteren.

Doen • Er komt een plan van aanpak en het gemeentepersoneel wordt hierin begeleid. 
Hoe pakken we dit nu allemaal aan?

Over Mooimakers 

Mooimakers gaat actief de strijd aan tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Door campagnes op te zetten, 
onderzoek te voeren, kennisuitwisseling te stimuleren en betrokken actoren proactief te ondersteunen. Het is een 
samenwerking tussen OVAM, Fost Plus en VVSG.

Samen maken we onze gemeente mooi.

BOUWPLANNEN?  
KOM NAAR DE VOORSTELLING VAN HET NIEUWE WOONPROJECT 
LOSSCHAERT.

Op donderdag 14 september nodigen het gemeentebestuur en Leiedal u uit 
op een algemene informatieavond in het Gemeentepunt.  
Start om 18.30 u. U komt er alles te weten over de plannen, het verkooptraject,  
timing en prijzen. 

Goesting in bouwen, mis deze afspraak niet! 
Meer info:  
http://www.leiedal.be/losschaert-zwevegem
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WAT KAN ER GRATIS NAAR HET RECYCLAGEPARK ?

Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet 
huis aan huis opgehaald worden, gratis terecht kan 
op het recyclagepark? In het vorige Infopunt werden 
jullie hier al over geïnformeerd. 

Telkens een nieuw Infopunt uitkomt wordt een 
afvalstroom, die je gratis kwijt kunt als particulier op 
het recyclagepark in de kijker gezet.

MATRASSEN  
(MET OF ZONDER VEREN)
Heb je oude of kapotte matrassen met of zonder veren, 
breng ze helemaal gratis naar het recyclagepark.

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 helpen we mee aan het 
verkleinen van de afvalberg en beheren we op een 
efficiënte manier ons afval.

RECYCLAGEPARK

Sluitingsdagen
Het recyclagepark zal gesloten zijn op dinsdag 11 juli, 
vrijdag 21 juli en dinsdag 15 augustus.

Aankoop huisvuilzakken
Wenst u op het recyclagepark restafvalzakken, KMO-
zakken en PMD zakken aan te kopen, dan kunt u 
enkel met cash geld betalen. Betalen via bancontact 
is niet meer mogelijk. 

VERVANG DAG VOOR WEKELIJKSE
OPHAALRONDE AFVAL OP FEESTDAGEN
Voor wie: ophaalzone 2: Zwevegem-Oost en Centrum

Wanneer:  • De ophaling op dinsdag 11 juli vindt plaats op zaterdag 8 juli 
• De ophaling op dinsdag 15 augustus vindt plaats op zaterdag 12 augustus

Uit te lichten citaten
Voor alle voorwaarden en details: raadpleeg de afvalkalender

Woon- en leefomgeving/Milieu
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel 056 76 55 80
milieu@zwevegem.be
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EEN PROPER VOETPAD IS AANGENAAM EN JOUW OPDRACHT…

WIST JE DAT

•  je als bewoner zelf moet instaan voor het onderhoud en het onkruidvrij houden van het voetpad,
•  bovendien een propere greppel voor je woning of eigendom jouw zorg is,
•  overhangende begroeiing op de stoep voor je woning tijdig moet gesnoeid worden,
•  je een GAS-boete riskeert… als je het voetpad, de greppel en overhangende begroeiing niet in een permanent 

nette staat houdt;
•  je onkruid op het voetpad moet bestrijden zonder onkruidverdelgers;
•  je als alternatieve methoden kunt borstelen, branden of kokend water gieten.

ARTIKEL 72 VAN DE ALGEMENE POLITIEVERORDENING

De aangelanden moeten erover waken dat de voetpaden, gazons, rioolroosters en de straatgoten voor het 
onroerend goed dat zij bewonen, gebruiken of in eigendom houden, in permanente nette staat blijven door zelf 
ondermeer vuilnis, modder en onkruid weg te nemen.
Zand dat naar aanleiding van openbare werken werd uitgestrooid mag echter gedurende de eerste acht dagen 
niet weggenomen worden.

Info
Woon en Leefomgeving – Publieke Ruimte
056 76 57 00 – Dienst IkMeld 0800 1 8550 – ikmeld@zwevegem.be

GEMEENTE PAKT SLUIKSTORTERS AAN
SLUIKSTORTER BETRAPT EN WERD BEBOET :  

GAS-BOETE 100 EURO

Locatie: Kwantanestraat
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ZWEVEGEM WERKT AAN DE KWALITEIT VAN HUURWONINGEN

In het meerjarenbeleidsplan Zwevegem werd de nadruk gelegd 
op het creëren van een betere woningkwaliteit in een betere 

woonomgeving.

Om deze actie uit te voeren worden vooreerst de huurwoningen 
aangepakt. 

Het is de bedoeling om alle huurwoningen van Zwevegem 
en haar deelgemeenten te screenen op kwaliteit. We zijn 
gestart met de oudste woningen per deelgemeente en gaan 
zo verder naar de meer recentere woningen zodat de kwaliteit 
van het volledige huurpatrimonium in kaart wordt gebracht.

Alle kwaliteitscontroles gebeuren met respect voor eigenaar en 
bewoner en hebben maar 1 doel voor ogen, vermijden dat de 

woonsituatie een gevaar oplevert voor om het even wie. Noch de 
bewoner, noch een toevallige passant, mag blootgesteld worden aan 

eventuele gevaren van huurwoningen die niet voldoen aan de nodige 
kwaliteitsvereisten. 

Indien een woning niet voldoet aan de nodige kwaliteitsvereisten, worden de gebreken opgesomd en wordt aan 
de eigenaar 3 maanden de tijd gegeven om de gebreken te herstellen. 

Na deze termijn wordt een hercontrole van de woning uitgevoerd. 

Zijn de vastgestelde gebreken opgelost, dan wordt een conformiteitsattest afgeleverd.

Zijn de gebreken niet hersteld, dan wordt mogelijks de procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring 
opgestart, in samenwerking met Wonen-Vlaanderen.

Om de eigenaar aan te moedigen over te gaan tot renovatie van de woning, bestaan er heel wat premies, denk 
maar aan de Vlaamse Renovatiepremie en de premies van netbeheerder Eandis. 

De gemeente Zwevegem moedigt de renovatie van het woningpatrimonium aan door een aanvullende premie te 
geven op de Vlaamse Renovatiepremie, Vlaamse Aanpassingspremie en Vlaamse Verbeteringspremie.

De controles van de huurwoningen hebben dus slechts één doel, een veilige en kwaliteitsvolle woning voor 
iedereen.

MEER INFO:
Kwalitatieve huurwoning:
https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/de-huurwoning-orde
https://www.wonenvlaanderen.be/huren/wat-als-de-huurwoning-niet-orde
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-reageren-op-klachten-over-de-
woonkwaliteit-en-overbewoning

PREMIES:
https://www.zwevegem.be/dienstverlening-bestuur/wonen/huisvestingspremies

Woon- en leefomgeving/Wonen
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel 056 76 57 27
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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JEUGDWERK
COMBINEREN KAN JE LEREN !
De zomervakantie is in aantocht, de laatste activiteiten 
worden gegeven en de uniformen mogen voor heel even 
terug in de kast. Voor vele leiders en leidsters is dit toch 
een drukke periode. Zij moeten een evenwicht vinden 
tussen het geven van hun laatste activiteiten, het leren 
voor hun examens én het voorbereiden van het kamp.

HOE PAK JE ZO’N PERIODE AAN? WIJ GINGEN HET HEN VRAGEN! 

HOE COMBINEREN?
Voor de jeugdverenigingen met een gerust hart op kamp 
kunnen vertrekken moeten ze ervoor zorgen dat de laatste 
activiteiten vlot verlopen. Dit is zeker en vast geen evidentie. 
Veel leiders en leidsters moeten namelijk met hun neuzen in 
de boeken duiken om goede resultaten te halen. Toch willen 
ze er ook voor zorgen dat de leden nog kunnen genieten en 
ontspannen tijdens de wekelijkse activiteiten. Hiervoor doen 

veel verenigingen een beroep op hun oud-leiding die de vaste leidingsgroep gaat vervangen. Op die manier kunnen 
ze efficiënt mensen gaan contacteren. Chiro Heestert heeft een andere aanpak. Bij hen gaat de werkende leiding de 
leden allemaal samen opvangen. Samen spelen ze dan een groot massaspel. Bij de oudere groepen opteren veel 
jeugdverenigingen ervoor om een ontspanningsactiviteit te voorzien. Deze duurt dan iets minder lang, maar zo kunnen 
zowel de leden als leiding er even tussenuit. 

VOORBEREIDINGEN VOOR HET KAMP
Eens de laatste activiteiten goed zijn afgerond en de examens 
achter de rug zijn, beginnen de verenigingen met het voorbe-
reiden van hun kamp. De locatie ligt vaak al jaren op voorhand 
vast, dus daar moeten ze zich geen zorgen meer over maken. 
Wel brengen veel verenigingen nog een bezoekje aan hun 
kampplaats. Zo weet de leiding zeker waarmee ze gedurende 
het kamp rekening moeten houden en welke terreinen er be-

schikbaar zijn. Inschrijven voor het kamp gebeurt vaak via een huisbezoek. Zeker voor de jongere leeftijdsgroepen 
wordt dit als een meerwaarde aanzien. Zo weten ouders echt wat ze kunnen verwachten van het kamp en kunnen ze 
ook persoonlijke vragen stellen. Bij Chiro Nele gebeuren de inschrijvingen voor het kamp in de lokalen. Na een al-
gemeen infomoment kunnen de ouders dan terecht in het vaste lokaal van de leeftijdsgroep met eventuele vragen. 
Elke jeugdbeweging geeft ook een kampboekje mee met alle informatie over het kamp. Dit is een houvast voor de 
ouders en voor de leden. De invulling van het kamp gebeurt heel vaak door de leiding van de leeftijdsgroep zelf. Er 
zijn activiteiten die met meerdere groepen gedaan worden, maar deze zijn eerder beperkt tijdens het kamp. Door 
meermaals de koppen bij elkaar te steken verdelen ze de taken en zorgen ze ervoor dat alle leden opnieuw kunnen 
genieten van een fantastisch kamp!  

MAAND VAN DE SPORTCLUB

Van 1 tot 30 september is het “Maand van de Sportclub”. Een hele maand lang openen Vlaamse Sportclubs hun 
deuren om je met verrassende en superleuke initiatieven te verleiden om eens binnen te springen. 

Benieuwd wat de sportclubs in jouw buurt allemaal voor jou in petto hebben? Hou dan de website www.sport.
vlaanderen/sportersbelevenmeer in de gaten.

Geen paniek als de clubs in je buurt geen nieuwe initiatieven hebben gepland. 

Ze zijn sowieso het bezoekje meer dan waard. Ben je zelf een sportclub en heb je een leuk initiatief gepland? 
Meld uw activiteit op www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer.
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OPEN KIJKDAG

NIEUW: UITPAS  

IN DE ZOMERVAKANTIE!
Om te komen spelen op Grabbelpas, Petoeter, Speelplein Z@P of de kampen moet je vóór 

aanvang van de grote vakantie in het bezit zijn van een UiTpas. 

Vanaf de zomervakantie scannen wij de UiTpas om de aanwezigheid van uw kind te registeren. Breng je UiT-
pas dus elke dag mee naar de vakantiewerking om in te checken!

De UiTpas is te koop in het Gemeentepunt, in de bibliotheek, aan de kassa van het zwembad en op de bibus. Op 
de werkingen zelf kunnen GEEN pasjes aangekocht worden!
Een pas kost 3 euro, is onbeperkt geldig, en is eveneens een spaarkaart. Tijdens al onze activiteiten of bij een 
bezoek aan het zwembad, toneelvoorstellingen … kan je punten sparen. De gespaarde punten kan je na verloop 
van tijd omruilen in voordelen zoals kortingen, gratis zwembeurten … Houd dus de UiTpas klaar bij het aanmelden! 
Meer info op de website www.uitpas.be. 

Heb je altijd al eens een bezoekje 
willen brengen aan één van onze 
werkingen?  Benieuwd hoe de 
lokalen er van binnen uitzien? Wil je 
eens horen wat er deze zomer op het 
programma staat en kennismaken 
met de animatoren? 

Kom dan op DONDERDAG 6 JULI 
tussen 16.30 u. en 18 u. eens langs 
op onze werkingen en krijg een 
privé-rondleiding met hapjes en 
drankjes door de kinderen! 

We verwachten jullie. Tot dan!

Grabbelpas, Petoeter en Speelplein 
Z@P

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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UITSTAPPEN IN DE ZOMERVAKANTIE

MET DE VAKANTIEWERKING OP UITSTAP

Op donderdag 20 juli* en donderdag 31 augustus** gaan Grabbelpas en Speelplein Z@P op uitstap. 

Uren Waar? Leeftijd Info Kostprijs

09.30 - 
16.30 De zonnegloed 2011-

2012

Vertrek: Hinnestraat 19 z, Speelpleinwerking. Meebrengen: 
Jouw picknick, drankjes, pet en regenkledij. We bezoeken 
vandaag dierenpark de zonnegloed in Vleteren.

€ 15

08.30 - 
17.00

Hidrodoe en de 
Waterwandeling

2004-
2010

Vertrek: Hinnestraat 19 z, Speelpleinwerking. Meebrengen: 
Jouw picknick, drankjes, pet en regenkledij. Trek waterdichte 
schoenen aan voor de waterwandeling en smeer je in met 
muggenmelk. Lanceer je eigen waterstofraket, maak een 
gigantische draaikolk en speel een partijtje watervoetbal in 
hidrodoe.

€ 25

09.00- 
16.30

Op bezoek in het 
‘Dolfinarium’! 2004-

2012

Vertrek: Hinnestraat 19 z, Speelpleinwerking. Meebrengen: 
Jouw picknick, drankjes, pet en regenkledij. We bezoeken 
vandaag het dolfinarium in Brugge.

€ 25

* Op 20 juli zijn Grabbelpas en Speelplein Z@P ook open. 
** Op 31 augustus zijn Grabbelpas en Speelpleinwerking gesloten. 

Hoe inschrijven?
Om mee te gaan op uitstap, kan je jouw plaatsje reserveren via onze webshop: https://webshopzwevegem.
recreatex.be
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THE FINAL COUNTDOWN! 

Op 1 juli 2017 gaat het zwembad Sportpunt Zwevegem z’n laatste 365 
dagen in, er zullen tal van activiteiten op het programma staan gedurende 
het laatste jaar.

Vanaf 1 juli 2017 tellen we af, het zwembad Sportpunt Zwevegem gaat dan z’n allerlaatste jaar in. Hou de 
website van Zwevegem, de Facebookpagina en het volgende Infopunt in de gaten voor meer info omtrent de 
afsluitactiviteiten in ons zwembad.

Inschrijven kan nu nog niet, maar houd deze data zeker vrij:
• Dinsdag 31 oktober 2017: Halloween in het zwembad.
• Vrijdag 17 november 2017: Zwemmarathon: the final edition!

LESSENREEKSEN ZWEMBAD
SCHRIJF JE NU AL IN VOOR SEPTEMBER!

SEPTEMBER 2017
Inschrijven voor de lessenreeksen in het zwembad met start in september 
2017 is nu al mogelijk. Neem zeker een kijkje op onze webshop.

Inschrijven kan via deze link: https://webshopzwevegem.recreatex.be
Inschrijven is onmiddellijk gekoppeld aan online betaling.

ZWEMLESSEN KINDEREN
Voor de zwemlessen voor kinderen met start in september kan je pas inschrijven vanaf 

donderdag 24 augustus 2017 
vanaf 19 u. Dit omdat er op dinsdag 

22 en woensdag 23 augustus 2017 eerst nog zwemtestjes 
afgenomen worden. Via de webshop kan je wel reeds het 
volledige aanbod raadplegen, er zijn voldoende plekjes voor 
alle kinderen die de instaptest afgelegd hebben.

Voor meer info over het sportaanbod in het zwembad kan 
je contact opnemen met de sportdienst of surfen naar 
www.zwevegem.be/sport 

DE NIEUWE OPBLAASSPEELTUIGEN REGENBOOGEILAND EN 
PLONKASAURUS ZIJN KLAAR VOOR DE GROTE VAKANTIE,
U OOK?
Zwemmen wordt dubbel zo leuk als je tijdens de zomervakantie komt wanneer het REGENBOOGEILAND (=grote 
springkasteel van 15 m lang) en/of de PLONKASAURUS en/of BANDEN & VLOTTEN in het zwembad liggen!
De speeltuigen gaan telkens van 14 u. tot 16.30 u. te water. Op zondagen is dag van 10 u. tot 11.30 u. (enkel 
banden/vlotten) Er zijn tijdens de grote vakantie 3 periodes met extra spelmateriaal.
Periode 1: zat 01 juli tot en met do 20 juli
Het “Regenboogeiland” is te water op dinsdagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen.
De “Plonkasaurus” is te water van maandag tot en met zaterdag.
Tijdens het weekend liggen er banden en vlotten in het zwembad.
Periode 2: zat 22 juli tot en met ma 14 aug
De banden en de speelvlotten liggen alle dagen in het zwembad behalve op  
maandagnamiddag.
Periode 3: di 16 aug tot en met woe 31 aug
Het “Regenboogeiland” is te water op dinsdagen, woensdagen, donderdagen en 
vrijdagen.
De “Plonkasaurus” is te water van maandag tot en met zaterdag.
Tijdens het weekend liggen er ook banden en vlotten in het zwembad.

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

2 juli
2017

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, 
Transfostraat 3-15,

 Blokellestraat 113B

V.U.: Bulcaen Frank, Provinciale Sportdienst, Doornstraat 114, 8200 Sint-Andries

Via Ferrata

springkasteel

Kayjak
Gr

im
e

Ra
pp

el

Lasershooting
Sky Climbing
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     Heerlijk fietsen 
in Zwevegem ...

Aan Smalspoorbrug, Kwatanestraat
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NIEUW! STREET ART ROUTE

In kader van het “Jaar van het Beeld” werd er op diverse plaatsen graffiti-kunstwerken aangebracht. Er werd een route 
uitgestippeld waarbij het parcours (± 4 km) kan worden afgelegd te voet of met de fiets.

De kunstwerken en route vind je terug in de brochure op www.zwevegem.be/toerisme bij wandel-en fietsroutes of 
kan u bekomen in het Gemeentepunt/dienst Vrije Tijd, bibliotheek of bij koffiebar El Dorado, Otegemstraat 148B te 
Zwevegem.

NIEUWE FIETSLUSJES DOORHEEN ZWEVEGEM

Binnen de zomercampagne van Toerisme Leiestreek zijn er 10 nieuwe fietslusjes elk met hun tips. Ook binnen 
Zwevegem valt er iets te beleven. Interesse? De 2 lusjes over grondgebied Zwevegem zijn te bekomen in het 
Gemeentepunt. 
Het Leiestreek fietsboekje met de 10 fietsroutes kan enkel aangevraagd worden via www.toerisme-leiestreek.be/nl/
zomer

HERBELEEF BEVERGEM

“Zodanig authentiek dat ‘t plukkevort is!”

De succesvolle reeks Bevergem werd onlangs heruitgezonden 
op Canvas. Waar is de Kringloopwinkel, de loft van Freddy, het 
winkeltje van Kurt… 3 locaties op Transfo en wil je weten waar de 
nurfers zitten? Alles ontdek je tijdens de Bevergemfietstocht die 
start aan Transfo.

En tenslotte waar wordt Freddy ontdekt, zijn schuilplaats kom je tegen tijdens de Bevergemwandeling die start aan 
Cultuurcafé “de Vrijheid” in Sint-Denijs waar er ook Bevergemsuggesties op het menu staan. 

De Bevergemroutes kan je downloaden op www.zwevegem.be/toerisme bij wandel- en fietsroutes

ZOMERZOEKTOCHT LEIESTREEK

De 5 tussen Leie en Schelde

Het groenste landschap in de Leiestreek vind je tussen Leie en Schelde. 
De bossen en akkers van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en 
Zwevegem liggen perfect omkaderd door de Leie, de Schelde en het 
Kanaal Bossuit-Kortrijk. Het is de ideale regio om te komen wandelen, 
het hele jaar door. 
Met de wandelzoektocht ‘De 5 tussen Leie en Schelde’ kan je bovendien 
mooie prijzen winnen! We schenken 5 cadeaucheques ter waarde van 
250 euro weg en 5 lekkere streekproductenmanden.
De 5 gemeenten hebben elk een wandeling uitgestippeld die jou naar de 
mooiste plekjes van de streek brengt. Elke wandeling is ongeveer 5 km lang.

De gratis folder kan tijdens de openingsuren afgehaald worden bij de dienst 
Vrije Tijd in het Gemeentepunt, de bibliotheek, de bibus.
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WANDELEN EN/OF  
FIETSEN IN ZWEVEGEM
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CULTUREEL ABONNEMENT 2017-2018

• Zaterdag 14 oktober: Piv Huvluv “Zijn er nog vragen?!”

•  Zaterdag 2 december: Joe Mullen Band; trio gevormd door de Ierse  
singer-songwriter

• Zaterdag 10 februari 2018: Stoomboot & Band

•  Zaterdag 10 maart 2018: Het Eenzame Westen “Slachtinge”  
(Yasmina Reza) met Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien De Graeve 
en Tom Ternest (in samenwerking met Willemsfonds Zwevegem)

Praktisch
• 4 hoogstaande optredens voor 49 euro & extra kortingen

• losse tickets = 15 euro per voorstelling

•  Waar? in gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 18A,  
Zwevegem telkens om 20 u.

• Reserveer online: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

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 18 september of dinsdag 19 september.

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 woensdag 20 september van 19.30 u. tot 21.30 u.
2de jaar: start op maandag 18 september van 19.30 u. tot 21.30 u.

KANTKLOSSEN

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

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

Voor de cursussen aquarel, Spaans en kantklossen kan bij voorkeur online 
ingeschreven worden op www.zwevegem.be/aanbod
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Ook als je niet op reis gaat, kan je bij ons een vakantiegevoel opdoen. 
Geniet van de nieuwe tuin, ga even in de hangmat luieren, lees je krant op het terras, 

en neem er een koffie of een frisdrank bij!

ZOMERPLANNEN? EERST NAAR DE BIB!

Maak jij deze vakantie ook tijd om de boeken te lezen waarvoor je de rest van het jaar geen tijd hebt? Ben je op 
zoek naar spannend, romantisch, klassiek, makkelijk mee te nemen leesvoer? Ben je op een (regen)dag op zoek 
naar een leuke activiteit voor je kinderen? Kom dan naar de bib! Hierbij op een rijtje alle mogelijkheden die de 
bib je deze zomer aanbiedt.

BOEKEN IN ALLE GENRES, VOOR ALLE LEEFTIJDEN ÉN IN ALLE 

UITVOERINGEN

We maken er weer een spannende zomer van. Thrillers, 
detectives, griezelige boeken kan je het hele jaar door in de bib 
lenen. Maar als het zomer wordt, doen de uitgevers hun uiterste 
best om je aan het rillen te brengen met een nog grotere portie 
spannende boeken dan anders.

Lees je liever iets romantisch, zoek je dat boek dat vorig jaar een 
prijs won, vind je niet wat je zoekt, geen inspiratie meer? Vraag 
het ons, we helpen je met veel plezier op weg.

Makkelijk mee te nemen leesvoer vind je bij ons in gedrukte 
en in digitale vorm. Dwarsliggers passen in de palm van je 
hand, ze zijn uiterst licht en ze bevatten toch een volledig boek. 
Praktisch voor in je handtas, op de trein of het vliegtuig, of je 
vakantieterras. 

Hetzelfde kan gezegd worden over een e-reader. Weegt 
evenveel als een pocketboek, maar je neemt hiermee tot wel 10 
boeken mee, zonder extra bagagekosten! Er zitten 20 e-readers 
in onze collectie, maar vooral in de vakantie zijn ze erg in trek. 
Reserveer op tijd!

ZOMER VAN VLIEG

Voor het hele gezin heeft Vlieg weer een uitdagende zoektocht 
bedacht. Je hebt de hele vakantie tijd om ‘m te doen en je kan er 
een leuke prijs mee winnen.

Voorkom een boete, verleng je uitleentermijn
Kijk voor je op reis vertrekt, de uitleentermijn van je boeken na. 
Omdat het vakantie is, kan je bij ons een vakantieverlenging 
aanvragen. Zorgeloos genieten van je vakantie, we dragen graag 
ons steentje bij.

NIETS VERGETEN?

Staan op je lijst reisgidsen en strips? Vergeet je ook de 
wegenkaart niet – overzichtelijker dan een gps en geeft nooit de 
geest? Waarom geen luisterboek voor onderweg of dvd voor in 
de avonduren?

Vergeet deze vakantie zeker niet langs te komen in de bib.
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RUIK JIJ WAT IK RUIK?  EEN SCHAT IN DE BIB!

Tussen 1 juli 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 elfde (!) editie van Schatten van Vlieg 
draait alles om ruiken. 

EEN GEURSPOOR ... 
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en kan je via reukspelletjes en leuke 
opdrachten de schat van Vlieg vinden? Kan je de opdrachten oplossen 
en langs een geurspoor de schat vinden? 

DE GEUR VAN DE SCHAT
Dit jaar is het thema ‘Geur’. Welk dier heeft het beste 
reukvermogen? Kunnen muggen ruiken? Kan je geuren vangen? 
Kun je de geur raden? Wat is de geur van een oud boek? Wil je 
deze opdrachten oplossen en de geur van de schat ontdekken? 
Kom naar de bib en doe mee aan onze zoektocht! Heb je 
uiteindelijk de schatkist ‘geroken’?
In de schatkist is er voor iedereen die meedoet een mooie 
gadget.

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

Schatten van Vlieg is een initiatief van Vlieg, Xerius Kinderbijslagkrant.be en de Vlaamse 
Overheid, in samenwerking met Ketnet, Kunst in Huis, Blindenzorg Licht en Liefde en appelSIEN en ANNAnas.

SLUITINGSDAGEN VRIJETIJDSDIENSTEN

Zwembad Sportpunt Zwevegem is gesloten op:
•	 dinsdag 11 juli 2017 (Vlaamse feestdag)
•	 vrijdag 21 juli 2017 (Nationale feestdag)
•	 dinsdag 15 augustus (Hemelvaart)

De bibliotheek sluit de deuren op:
•	 dinsdag 11 juli 2017
•	 vrijdag 21 juli 2017
•	 dinsdag 15 augustus 2017

De bibus is met vakantie: 
•	 op dinsdag 11 juli 2017
•	 van 21 juli tot en met 11 augustus 2017
•	 op dinsdag 15 augustus 2017

Het loket Vrije Tijd in het Gemeentepunt is gesloten:
•	 maandag 10 juli 2017
•	 dinsdag 11 juli 2017
•	 van 21 juli tot en met 15 augustus 2017

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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uit.kalender

1 juli tot 30 september 2017

UITSTAP
Hoevepicknick
Kom langs op onze boerderij waar je op een rustig 
groen plaatsje kan genieten van een overvolle 
picknickmand vol verse en gezonde producten 
recht van onze en omliggende boerderijen. Wie 
wil kan een glimp van de boerderijactiviteiten 
opvangen. Combineer de picknick met een 
fiets- of wandeltocht of een leuke activiteit in 
de regio. Dit wordt gegarandeerd een origineel 
dagje uit om nooit te vergeten! Reserveer tijdig. 
Op zoek naar een origineel geschenkje? Met de 
picknickbon schenk je een gezellige en vooral 
lekkere middag op het platteland. Aan te vragen 
via onderstaande gegevens.

Waar: De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23, 
Zwevegem
Wanneer: tot 30 september 2017, tijdig 
reserveren
Prijs: 13,50 euro, -12 jaar: 10,50 euro, vanaf 15 
personen: 12,50 euro
Organisatie: 100% West-Vlaams
Info & reservatie: 056 75 59 36, lieven.
verhaeghe@telenet.be, http://www.
hoevepicknick.be

1 juli tot 9 juli 2017

TENTOONSTELLING
“Schaduwen”: Bieke Depoorter en  
Ward Zwart
Tot zondag 9 juli loopt in Galerie 10a de 
bijzondere expo Schaduwen van Bieke Depoorter 
en Ward Zwart. In deze tentoonstelling ontmoeten 
Ward Zwart en Bieke Depoorter elkaar in 
een filmische kijk op hun omgeving. De titel 
van de tentoonstelling Schaduwen slaat op 
aanwezigheden en nabeelden. Bij het kijken 
naar de geportretteerde personages van Bieke 
Depoorter en Ward Zwart kijk je ook naar jezelf 
en die schaduwkant is verrijkend. zaterdag 3 juni 
tot zondag 9 juli, telkens van 14 u tot 18 u en op 
afspraak. Galerie 10a bevindt zich in het centrum 
van Otegem, dicht bij de kerk op het adres 
Zolderstraat 10 a. Meer info op www.galerie10a.be

Waar: Galerie 10a, Zolderstraat 10a, Otegem
Wanneer: tot 9 juli 2017, open op za en zo van 
14 u. tot 18 u.
Organisatie: Galerie 10a
Info & reservatie: www.galerie10a.be 

in 
Zwevegem

1 juli tot 31 augustus 
2017

SPEL 
De Schatten van Vlieg in bib Zwevegem
Neem tussen 1 juli en 31 augustus 
deel aan een zomerse zoektocht naar 
de Schatten van Vlieg en verzamel 
drie geurpakjes boordevol spelletjes. 
Vind jij een schatkist, dan beleef je een 
heus geuravontuur, en maak je kans op 
prachtige prijzen!

Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: tijdens de openingsuren bib
Organisatie: gemeentelijke bib
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
zwevegem.bibliotheek.be

za 1 juli 2017

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer – 
boomgaard.

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

wo 5 juli 2017

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

vrij 7 juli 2017

LEZING
Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Onderweg
zie kader p.

vrij 7 juli 2017

EVENEMENT
Uitreiking Negende Leon 
Defraeyeprijs voor Heemkunde
Heemkring Dorp en Toren vzw reikt op 
7 juli de 9de Leon Defraeyeprijs uit. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door de “Flamingo Sisters”. Naast de 
prijsuitreiking (500 euro) is er tevens 
de voorstelling van het boek “Banhout 
1392-2017” van de  hand van Jan 

zo 2 juli 2017

EVENEMENT
32ste Hoeve-Volksfeest 
Sint-Denijs
9u00 : eucharistieviering in de Sint-
Dionysiuskerk. Om 10 u.: tractorwijding 
aan de kerk. 11 u.: aperitief. 13 u.: 
gegrilde beenhesp met groentekrans 
en krieltjes + dessert (volwassenen 18 
euro (vvk  16 euro); kinderen 12 euro 
(vvk 11 euro). Vanaf 14.30 u.: gymkana 
met gators. Om 17 u.: tombola met 
waardevolle prijzen o.a. een dagreis op 
11 juli. Doorlopend 2 springkastelen 
voor de kinderen.

Waar: Loodsen Goemaere, 
Marquettestraat 1, Sint-Denijs
Wanneer: vanaf 9 u.
Organisatie: Landelijke Gilde en 
KVLV  Sint-Denijs
Info & reservatie: 0478 26 52 81 
(Ivan Vandendriessche) of 0494 58 
23 33 (Nathalie Bourgois) of bij de 
bestuursleden

OMMEGANG ZWEVEGEM 2017
ZATERDAG 1 JULI
Kermis op Th. Toyeplein
10 u.- 17 u. Minimarkt @ El Dorado, Otegemstraat 148B
14 u. - 18 u.  Tentoonstelling «Graven naar verwondering» 
  Kunstenaars: Lieve Deryckere (schilderijen) en Katrien 

Lemon (keramiek) in foyer Theatercentrum. Org. 
Willemsfonds 

16 u. - 22 u.  Avondmarkt in de Otegemstraat
20 u.  Feest op het Plein met de Romeo’s en gasten in 

Gemeentepark Otegemstraat

ZONDAG 2 JULI
Kermis op Th. Toyeplein
07 u. - 18 u.  Rommelmarkt in de Otegemstraat 
10 u. - 12 u.  Tentoonstelling «Graven naar verwondering» 
14 u. - 18 u.  Kunstenaars: Lieve Deryckere (schilderijen) en Katrien 

Lemon (keramiek) in foyer Theatercentrum.  
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 
sport- en jeugddienst

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 15.45 u. tot 16.30 u. 
Voor alle kleuters die houden van verhalen

Op vrijdag 7 juli 2017 – Onderweg
Op vrijdag 7 juli gaan we op vakantie met de familie Muis, van de woes-
tijn tot aan de Zuidpool. Papa Muis is postbode en onderweg brengt hij 
overal postpakketjes rond. We maken zelf een postkaartje, dat je kan 
opsturen naar de juf, je oma of vriendje.

Op vrijdag 1 september 2017 – Gekke dieren
Maak kennis met de zoevende zebra en  de rennende Fiet. In ‘Hé, wie 
zit er op de wc’, staat er een lange rij vol dieren te wachten om naar de 
wc te gaan. Al deze gekke dieren vind je op vrijdag 1 september in de 
vertelhoek van de bib!

Bibliotheek – Bekaertstraat 13 – 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00 – bibliotheek@zwevegem.be
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zo 9 juli 2017

EVENEMENT
Sneukeltocht
Keuze wandeltocht 6 km 
(rolstoeltoegankelijk) met zoektocht 
of 12 km. Versnaperingen onderweg 
en springkasteel,… Hamburgers en 
hotdogs vanaf 11 u. Ten voordele van 
een tovertafel voor de bewoners van 
WZC Marialove.
Waar: Curando Zuid WZC Marialove, 
Gauwelstraat 24, Heestert 
Wanneer: start tussen 9 u. en 16 u.
Prijs: volwassenen 5 euro, kinderen 
tot 12 jaar: 2,50 euro
Organisatie: Curando Zuid WZC 
Marialove
Info & reservatie: 056 64 44 01

za 15 juli 2017

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer – boomgaard.

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

zo 16 juli 2017

CONCERT
DadaWaves Unplugged
DadaWaves is een semi-psychedelische 
pop band opgericht door singer/
songwriter Jasper Stockmans. De 
muzikale carrière van Jasper begon met 
de melodieuze punkband Oversized, 
waarmee hij onder andere de 
muziekwedstrijd Rockvonk won en twee 
platen maakte. Later schuimde hij de 
Vlaamse podia af met zijn solo-project 
The Nursery Rhyme maar de drang om 
opnieuw een band op te richten bleef 
altijd aanwezig. Met z’n karaktervolle 
arrangementen en kleurrijke 
melodieën, die afsteken tegen 
satirische lyrics, is DadaWaves een 
absolute aanrader voor liefhebbers van 
frisse, meerlagige en psychedelische 
popmuziek!

Waar: Cultuurhuis Bistro De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
Wanneer: 19 u.
Organisatie: Cultuurhuis Bistro De 
Vrijheid
Info & reservatie: www.devrijheid.net 

Vanoverberghe en Erik Ver Gucht, 
daarna wordt een receptie aangeboden. 
Onder begeleiding kan het kasteel 
bezocht worden met onder meer de 
huiskapel op de bovenverdieping.

Waar: domein “Banhout”, 
Banhoutstraat, Heestert
Wanneer: 20 u.
Organisatie: Heemkring Dorp en 
Toren vzw

za 8 juli 2017

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer – boomgaard.

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

zo 9 juli 2017

SPORT
Samen Sterk Tegen Kanker
Fietstocht van Sint-Denijs door 
alle deelgemeenten naar het 
Kinderkankerfonds in UZ Gent. 
Mogelijkheid om aan te sluiten bij de 
groep in de deelgemeenten. Voorziene 
starturen telkens aan de kerk: 7 u.: Sint-
Denijs, 7.20 u.: Moen, 7.35 u.: Heestert, 
7.55 u.: Knokke, 8.10 u.: Zwevegem, 
8.35 u.: Otegem. 8 euro voor deelname. 
Wegens veiligheidsvoorschriften is het 
aantal inschrijvingen beperkt tot 120 
fietsers. De opbrengst gaat integraal 
naar het Kinderkankerfonds.
Waar: eerste start aan Kerk Sint-Denijs, 
Sint-Denijsplaats
Wanneer:  7 u.
Prijs: 8 euro
Organisatie: Samen Sterk Tegen Kanker
Info & reservatie: www.
samensterktegenkanker.be  
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Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Wanneer: za en zo van 13 u. tot 23 u.
Prijs: 29 euro, weekend 49 euro, 
camping 15 euro
Organisatie: Ohm vzw
Info & reservatie:  
www.voltagefestival.be 

ma 14 augustus en 
di 15 augustus

FESTIVAL
Internationaal 
Streekbierenfestival
Het internationaal streekbierenfestival 
trekt elk jaar 10 tot 15.000 bezoekers 
van alle kanten van het land. De 
liefhebbers kunnen er genieten van 
meer dan 120 streekbieren. Het 
festival is uitgegroeid tot een van de 
grootste bierfestivals van Europa. 
Een 35-tal brouwerijen uit binnen- 
en buitenland stellen in Zwevegem 
het beste uit hun gamma voor. De 
beste bieren krijgen de trofee van de 
“Gouden Glazen”.

Waar: Th. Toyeplein Zwevegem
Wanneer: ma vanaf 15 u.,  
di vanaf 13 u.
Organisatie: Flanders Events vzw
Info & reservatie: www.
flanderseventsvzw.be

za 19 augustus 2017

EXPLORATIE
Beheerswerken
Maaien paden.

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

za 19 augustus 2017

SPORT 
Dorpelingenkoers 2017
Gesloten omloop en tijdsregistratie. 
Ronde-afstand 4,7 km. 
3 jongerencategorieën: 2 ronden 
starten samen om 13.45 u., open 
categorie 1 ronde start om 14.30 
u. Dames en heren 50+: 8 ronden 
start om 15.15 u. Heren -40 

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

za 29 juli en  
zo 30 juli 2017

FESTIVAL
Voltage Festival
3de editie van Voltage Festival @ 
Transfo. Voltage Festival is een 
productie van Ohm vzw en kreeg 
in 2016 een nominatie voor beste 
breaktrough festival op de Red 
Bull Elektropedia. Voor het eerst 
zal Voltage Festival twee volle 
festivaldagen aanbieden en zal de 
mainstage, onder het elektriciteitsnet 
van Transfo, de blikvanger zijn. Dit 
jaar worden de stages gehost door 
graag geziene concepten als Ohm 
zelf, Rimbu, het Duitse From Another 
Mind en Cultus, een side project van 
Ohm dat zich meer focust op house.

di 18 juli 2017

EVENEMENT
Breugelfestijn met 
Vief Groot-Zwevegem
Vorig jaar was 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 p.p. wijn en water tot de 
koffie inbegrepen. Inschrijven kan bij 
onze bestuursleden. Daarna kaarting. 
Iedereen welkom.

Waar: zaal Sint-Paulus,  
Italiëlaan 6, Zwevegem
Wanneer: van 11.30 u. tot 18 u.
Prijs: 20 euro
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 49 19 

za 22 juli 2017

EXPLORATIE
Beheerswerken
Daalbeekbosje maaibeheer.

DIGIDOKTER: BESTANDEN OPSLAAN 
IN DE CLOUD
De digidokter vergelijkt deze maand de populairste 
cloudopslagdiensten: Dropbox, OneDrive & Google Drive.

Zaterdag 2 september 2017, van 10 tot 12 uur.  
Zaal De Wieke (Bibliotheek)
Deelname is gratis, inschrijven vooraf noodzakelijk.
Clouddiensten rijzen als paddestoelen uit de grond. Maar wat zijn 
clouddiensten eigenlijk en wat kunnen we ermee doen? Met Dropbox, 
Google Drive of Microsoft OneDrive kan je je bestanden opslaan en 
openen, waar je ook bent. Wanneer je een bestand wijzigt, wordt het 
automatisch bijgewerkt op elk apparaat waarop je het bijhorende pro-
grammaatje of de app hebt geïnstalleerd. Zo beschik je altijd over de 
laatste versie. 
We demonstreren ook kort ‘Google Foto’s’. Met deze dienst kan je gra-
tis en onbeperkt foto’s opladen. Google analyseert deze foto’s en voegt 
op de achtergrond trefwoorden toe. Je hoeft niet langer zelf je foto’s te 
backuppen, te organiseren, in mapjes onderverdelen, of trefwoorden 
toevoegen. Dat gebeurt allemaal automatisch, en de ordening is veel 
consequenter dan manueel mogelijk is. Daar tegenover staat dat je een 
groot stuk van je privacy inlevert, aangezien Google in staat is om zeer 
veel informatie te halen uit jouw foto’s en deze informatie in te zetten 
voor reclamedoeleinden.
Na de lezing is er zoals altijd tijd voor je eigen vragen: over computer of 
laptop, mobiele toestellen, het internet,…
Dienst bibliotheek
Bekaertstraat 13 – 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00 – bibliotheek@zwevegem.be
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za 9 september 2017
Folkloristische Jubileum Reuzenstoet
Info & reservatie: Feestcomité 
Kappaert vzw

ma 11 september 2017
Wielerwedstrijd beroepsrenners 
Grote Prijs Marcel Kint
Info en reservatie: www.gpmarcelkint.
eu 

di 19 september 2017
Kaartnamiddag bij Vief Groot-
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 
64 82 65, marianne.jo@bovore.be 

vrij 22 september 2017
‘t Heksebroed organiseert: «Open 
deur folk muziek samenspel sessies»
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be 

za 23 september 2017
Beheerswerken: Braebos maaibeheer 
- zone poel en knotwilgen
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be

zo 24 september 2017
Kinderactiviteit met insecten en 
paddenstoelen
Info & reservatie: 056 64 50 07, eddy.
loosveldt@gmail.com

za 30 september 2017
Beheerswerken: Braebos maaibeheer 
- bloemenweide
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be

za 2 september 2017

EXPLORATIE
Beheerswerken
Maaibeheer Moen-Statie.

Waar: Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be, 
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerswerken-maaibeheer-moen-
statie-20149

woe 6 september 
2017

EVENEMENT
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de 
maand.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48 

BINNENKORT
za 9 september 2017
Beheerswerken: Braebos maaibeheer 
- lindezone
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be

en +40: 10 ronden start om 17 
u.  Avondprogramma start 19 u. 
Inschrijven kan tot 12 augustus 
op dorpelingenkoers2017@gmail.
com. Meer info: zie Facebook 
dorpelingenkoers Zwevegem.

Waar: Parochiaal Centrum Knokke, 
Orveiestraat, Zwevegem
Wanneer: van 13 u. tot 19 u.
Organisatie: Feestcomité 
Zwevegem Knokke
Info & reservatie: inschrijven 
kan tot 12 augustus: 
dorpelingenkoers2017@gmail.com  

zo 27 augustus 2017

EVENEMENT
Het landelijke leven, 100 jaar 
geleden en oogstfeest

zie kader

vrij 1 september 2017

LEZING
Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Gekke dieren

zie kader p.

za 2 september en 
zo 3 september 2017

EVENEMENT
Hoevefeesten
Jaarlijkse hoevefeesten. Zaterdag 
om 18 u.: misviering. Om 20 
u.: Lounge Party met DJ Glenn. 
Zondag vanaf 11 u.: aperitief met 
aansluitend warme beenhesp, 
groenten en frietjes. In de namiddag 
trekkertrek, tractortouwtrekken, 
miniatuurwerktuigen, kinderanimatie. 
Afsluiten doen we met een coverband. 

Waar: Loods Depraetere, 
Spichtestraat, Heestert
Organisatie: Landelijke Gilde 
Heestert, KVLV en KLJ
Info & reservatie: 0478 35 18 03, 
dewaele.bart@telenet.be 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 IN SINT-DENIJS
HET LANDELIJKE LEVEN, 100 JAAR GELEDEN
THEATERWANDELING M.M.V. HET ZWEVEGEMS TEATER
Het sociale en familiale leven (met vertellers). Veldwerkzaamheden met 
het trekpaard als centrale figuur. De wandelingen, in groepjes, starten 
telkens om het half uur (van 13.30 u. tot 18 u.). Vanaf 10 personen 
schrijft u best vooraf telefonisch in. Deelname: 5 euro per persoon.
Parking, ingang en start: Zandbeekstraat Sint-Denijs

EEN OOGSTFEEST VAN EERTIJDS
Vanaf 15 u. op hoeve Brucq (Brucqstraat 25). Parking aan de hoeve. 
Vrij bezoek aan de tentoonstelling en aan ’t ovenbuur in werking. 
’t Heksenbroed van Zwevegem zorgt voor aangename en passende 
muziek. Een namiddag om niet snel te vergeten!
Info en reservatie: 056 45 66 10, 0474 87 48 50 of 056 45 55 07,  
lieved@hotmail.com, depaepe.luc@skynet.be 
Organisatie: Davidsfonds Sint-Denijs m.m.v. Landelijke Gilde, KVLV en het 
Feestcomité ondersteund door de culturele dienst Zwevegem in kader van het “Jaar 
van het Beeld 2017”.
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ZWALUWEN TENTOONSTELLING
Wist je dat het 
gemeentebestuur 
van Zwevegem 
zich actief inzet 
om onze sterk 
bedreigde zwaluwen 
te beschermen? 
Onze geliefde 
gevederde 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 2017 tot 15 augustus 
2017 alle werkdagen van 9.00 u. tot 12.30 u., 
woensdag namiddag van 13.30 u. tot 16.30 u., 
zaterdagvoormiddag van 9 u. tot 11 u. 
Waar: Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29 
bus 1, 8550 Zwevegem
Dienst woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be

FAMILIEDAG
ZATERDAG	8	JULI	2017

Ten	voordele	van	"Project	rolstoelfiets" 

Wandeltocht	en	pastafestijn	met	randanimatie

WZC	Sint-Amand	Zwevegem	(Otegemstraat	75)
Doorlopend	wandeltocht	(+/-	3,5	km) met	

2 stopplaatsen
(Start	tussen	14u30	en	16u30)

Prijs	:	Volwassenen	(>12j)	5	€,	kinderen	5-12j	3€,	 <5j	GRATIS

Pastafestijn	vanaf	18u00
Keuze	uit	:	Spaghetti	Bolognaise,	ham/kaas,	vegetarisch 

Prijs:	Volwassenen	(>12j)	10€,	kinderen	5-12j	6€,	<5j	GRATIS

VOORAF	INSCHRIJVEN	TOT	EN	MET	30	JUNI	2017

Via	mail	:	werkgroep.familiedag@hotmail.com Telefonisch	:	

056/28 53	08

Overschrijving	via	IBAN	BE70	7350	4798	9625

VOORAF INSCHRIJVEN TOT EN MET 30 JUNI 2017

Via mail : werkgroep.familiedag@hotmail.com

Telefonisch: 056/28.53.08

Overschrijving via IBAN BE70 7350 4798 9625

Samen Sterk Tegen Kanker 
 

Data event : zondag 9 juli 2017 
Locatie: alle deelgemeenten van Zwevegem 

Wat : een fietstocht door alle deelgemeenten van Zwevegem naar UZ Gent,  
waar het kinderkankerfonds gevestigd is met bezoek aan de kinderkankerafdeling van het UZ Gent 

Doelgroep : Zwevegemse wielertoerist(e) 
 
 
 

 “Interesse om mee te fietsen ?” 
Contact en inlichtingen . info@samensterktegenkanker.be  

 (om veiligheidsredenen zijn de inschrijvingsplaatsen beperkt .) 
Binnenkort alle praktische info op : www.samensterktegenkanker.be                            
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LIVE OP DAG 2 VAN

MOEN FEEST
In my blood tour 2017

ZONDAG
16/07
16u00  
deuren 14u00

Parking Transport Vanneste Moen  1 ticket = 2 dagen Moen Feest

Info en tickets: www.moenfeest.be
20 euro > 2 dagen toegang! Koop uw ticket nu online of in één van de Zwevegemse voorverkooppunten!

# ZATERDAG 15 JULI (van 12u30 tot 21u30):  Festival voor de hele familie met K3, REGI, CAFE FLAMAND met NIELS

DESTADSBADER, LAURA TESORO, PRINSESSIA, BUURLAND, KAATJE EN KAMIEL, DE BUURTPOLITIE

# ZONDAG 16 JULI:  Natalia en haar 12-koppige liveband staan garant van een fantastisch concert (van bijna 2 uur) om u tegen te zeggen.



OTEGEMSTRAAT 100, ZWEVEGEM

GRATIS INKOM

Avondvullend programma gedragen door de Romeo’s en hun live-band. 
Ze brengen ons meezingers en leuke medleys. Meezingen en meedansen is de boodschap.

Het wordt een gezellige happening… wees erbij!

FEEST OP HET PLEIN 
MET DE ROMEO’S

ZATERDAG 1 JULI 2017 – 20 u.


