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Welkom op de grote 
dorpsvergadering

woensdag 10 september 2014 
om 20 u. in Gemeentepunt
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TOP VOOR AVONTUURLIJKE BELEVING LANGS KANAAL

JE WILDSTE WESTEN 

zie www.zwevegem.be
www.jewildstewesten.be
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Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

Gemeentepunt
Gemeentelijke– en 
OCMW-dienstverlening in 
het Gemeentepunt,

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

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

van 13.30 u. tot 16.30 u.**
Do.:  van 9 u. tot 12.30 u.*
Vr.:  van 9 u. tot 12. 30 u.*
*:  balie politie sluit om 12 u.
**:   balie politie niet open op 

woensdagnamiddag

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

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

Bbus 

nieuw rittenschema 

Schooljaar
GSM 0498 17 77 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

Huisartsen
(zaterdag van 12 u. tot maandag 8 u.)
Zwevegem: 056 70 07 35
Otegem: 056 68 78 88
Heestert, Moen, Sint-Denijs: 056 64 75 20

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

Apothekers
0903 99 000
www.geowacht.be
www.apotheek.be

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

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

Huis van het Kind Zwevegem
Tel. 0494 88 15 40
huisvanhetkind@zwevegem.be

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

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

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

Moen: Vrije basischool afd. Moense 
Beekstraat, elke donderdag: 10.45 u. – 
11.45 u.

Otegem: Ontmoetingscentrum De Spoele
Scheldestraat 14 A, elke dinsdag: 10 u. – 
11.45 u.

Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter 
Streye, Rodewilgenstraat 2, elke donderdag: 
9.30 u. – 10.30 u. 

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen
Elke eerste dinsdag van de maand, e.v. is 
op di. 2 mei en 6 juni, van 9 u. tot 11 u. in 
het Gemeentepunt Zwevegem 

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

Tijdens schooljaar*
maandag: 17.45 u. - 18.00 u.
 18.00 u. - 19.45 u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 19.30 u.
  19.30 u. - 20.30 u. (50m. bad)
woensdag:  14.00 u. - 19.45 u.
donderdag:  11.45 u. - 12.45 u.
  16.30 u. - 20.30 u.**
vrijdag:    7.45 u. - 08.30 u.
  16.30 u. - 20.30 u.
zaterdag:  14.00 u. - 16.45 u.
zondag:    9.00 u. - 11.45 u.

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

Volg Zwevegem op: www.zwevegem.be; M/Gemeente Zwevegem; T @GemZwevegem

Sluitingsdagen 
zie p. 4 en 29



 

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

Actie BonZ

Wegenwerken

Toerisme

17

26

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

14
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Gemeente- en 
OCMW diensten 
gesloten
De gemeente- en OCMW-diensten zijn gesloten op 
paasmaandag 17 april; maandag 1 mei; donderdag  
25 mei (O.H.Hemelvaart); vrijdag 26 mei en zaterdag  
27 mei.

Let wel: het containerpark is wel open op zaterdag  
27 mei!

De gemeente-en OCMW-diensten zijn ook gesloten op 
pinkstermaandag 5 juni.
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Zwevegem lanceert nieuwe huisstijl
OC De Brug, vrijdag 16 juni - 18.30 u.
Zwevegem, gemeente en OCMW samen, wil zijn krachtige, dynamische en eigentijdse identiteit in de verf zetten. Daarom 
krijgen alle communicatiemiddelen een stevige make-over. 
Natuurlijk krijgen het Infopunt en de gemeentelijke webstek een nieuwe look, maar ook de andere communicatiemiddelen, 
van briefpapier over visitekaartjes tot gadgets, worden in een nieuw kleedje gestoken. 

Gemeente en OCMW Zwevegem werken sedert vorig jaar aan de vernieuwing van de huisstijl. 
De invoering is een heus huzarenstuk dat zeker de moeite waard zal blijken.

Benieuwd naar wat het wordt??

        

Nog eventjes wachten…
De nieuwe huisstijl met het nieuwe logo wordt op vrijdag 16 juni gelanceerd en openbaar gemaakt.

Lancering nieuw logo/huisstijl Zwevegem
Op vrijdag 16 juni 2017 wordt, ter gelegenheid van de eindejaartentoonstelling van de gemeentelijke Kunstacademie het 
nieuwe logo en de nieuwe huisstijl bekend gemaakt.
Het logo van Zwevegem wordt officieel onthuld aan het Ontmoetingscentrum de Brug – gebouw monumentale 
kunstacademie.
Ook het vernieuwde logo van onze kunstacademie, aansluitend bij de nieuwe huisstijl wordt officieel voorgesteld. 

Iedereen welkom!

Meer info
www.zwevegem.be
Dienst communicatie
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
T 056 76 55 41

07-06-2010

	



Dorpsraden 
geïnstalleerd in 
deelgemeenten 
Heestert, Moen, 
Otegem en  
Sint-Denijs
In navolging van de dorpsraad Otegem (25 september 
2016) werd in april 2017 het succesvolle startschot 
gegeven voor de dorpsraden in de deelgemeenten 
Heestert (22 april), Moen (8 april) en Sint-Denijs  
(23 april). Intussen heeft de dorpsraad Otegem 2 
keer effectief vergaderd over een aantal concrete 
actiepunten, waaronder verkeersveiligheid, aangename 
woonomgeving, netheid, website en speelbos. Dit laatste 
is een droom van de Otegemnaar die stilaan vorm krijgt. 

Hoe ziet jouw droomdorp er uit?
Die vraag verduidelijkt meteen het doel: de dorpsraad 
denkt en spreekt voor de deelgemeenten. In de 
dorpsraad is niet zozeer ruimte voor kleine zaken die ons 
ergeren, maar de dorpsraad wil vooral de inwoners de 
kans geven mee te denken over en mee te werken aan 
een nieuw dorp waar we ons goed voelen.
De dorpsraad nodigt mensen uit om te kijken, om te 
plannen, om voor te stellen en mee te realiseren.

De dorpsraad is geen vervanger van de meldingskaart. 
Individuele klachten en meldingen hoeven de dorpsraad 
niet te passeren: daarvoor is er het gratis meldpunt 
080018550 of ikmeld@zwevegem.be

Contactambtenaren:
Om de communicatie tussen de gemeente en 
de dorpsraad vlot te laten verlopen, is een vaste 
contactambtenaar aangesteld, als spilfiguur tussen de 
gemeente en de dorpsraad.

Wie?
Heestert: Else Scheerlinck, tel.: 056 76 55 28
Moen: Cleo Bouttens, tel.: 056 76 57 13
Otegem: Myriam Mullie, tel.: 056 76 55 41
Sint-Denijs: Giovanni Amelinck, tel.: 056 76 57 12
Verslagen dorpsraad:
De verslagen van de dorpsraden vind je op  
www.zwevegem.be

Data volgende dorpsraad
Agenda dorpsraden ook te vinden op www.zwevegem.be
Heestert: donderdag 29 juni - 19.30 u.
Moen: donderdag 11 mei - 19.30 u.
Otegem: donderdag 15 juni - 19.30 u.
Sint-Denijs: donderdag 22 juni - 19.30 u.

Info: 
Dienst communicatie
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 41
www.zwevegem.be

ZWEVEGEM ZOMERT
Zwevegemse zomeractiviteiten 

Zwevegem heeft een nieuw, handig foldertje “Zwevegem zomert”. Je vindt er 
een beknopt overzicht van alle Zwevegemse activiteiten, van mei tot en met 
september 2017. 

Haal de folder vanaf mei in het Gemeentepunt (infobalie en balie vrije tijd); 
Sportpunt Zwevegem; bib; bibus. De folder vind je ook bij de plaatselijke 
handelaars.
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Burgerlijke stand
GEBOORTEN
19/01 Van Oudenhove Ignace, z.v. Timothy en Adams Evie 
(O)
21/01 Van Hoey Lily, d.v. Joris en Vandevelde Eline (H)
23/01 Casteele Lucas, z.v. Laurens en Verschuere Nathalie (O)
25/01 Goussaert Harvey, z.v. Thomas en Desmet Eline (Z)
30/01 Vandererfven Laurence, d.v. Steffen en Heffinck Elise 
(O)
31/01 Van Den Heede Pia, d.v. Simon en Verhaeghe An-Sofie 
(Z)
01/02 Vanhoenacker Suze, d.v. Jeppe en Bettens Maaike (Z)
02/02 Van Belleghem Robin, z.v. Hendrik en Dinnecourt 
Marouschka (S)
02/02 Goegebeur Jules, z.v. Tom en Vervaeke Hannelore (Z)
02/02 Mahla Amira, d.v. Rachid en Aziz Loubna (Z)
04/02 Taillieu Maurice, z.v. Pieter en Demedts Hanne (O)
04/02 Ohanis Giorgio, z.v. Milad en Lulu Nagham (Z)
05/02 Maes Sophia, d.v. Grégoire en Vanden Weghe Julie (Z)
06/02 El Aabd Bouaaich Rayan, z.v. Abdellah en Bouaaich 
Layla (S)
11/02 Lateur Matthew, z.v. Karel en Jarrin Alomia Vaneza-
Cristina (M)
13/02 Vandorpe Tibo, z.v. Yves en Stragier Anneleen (Z)
15/02 Callens Jules, z.v. Bruno en Van Rafelghem Lies (Z)
16/02 Özer Magdalena, d.v. Karaman en Akkus Fatima (S)
17/02 Demeulemeester Martha, d.v. Stijn en Matton Lynn (Z)
17/02 Muys Noor, d.v. Dries en Turpyn Iris (O)
17/02 Dutoit Anouk, d.v. Kevin en Duhem Sofie (Z)
23/02 Polet Ella-Nora, d.v. Wouter en Nuytten Katelijne (H)
28/02 Abbakr Almouz, z.v. Mohamad en Abdallah Ibrahim 
Adam Hanaa (Z)
02/03 Verborgh Karo, d.v. Kenny en De Lepeleire Katrijn (Z)
03/03 Ascrawat Cyriel, z.v. Hans en Van Tieghem Inge (Z)
03/03 Znagui Réda, z.v. Monssef en Vu Huyen (Z)
05/03 Adams Audrey, d.v. Jens en De Keersmaecker Stefanie 
(Z)
06/03 Devos Jerome, z.v. Devos Anne-Sophie (H)
07/03 Libberecht Mauro, z.v. Libberecht Ina (Z)
07/03 De Moor Ine, d.v. Bert en Magerman Kim (Z)
07/03 Lefevere Mahieu Milan, z.v. Lefevere Gunther en Mahieu 
Caroline (Z)
08/03 Seynaeve Méguia, d.v. Seynaeve Emilie (Z)
09/03 Soubry Boucherie Sef, z.v. Boucherie Ann-Sofie en 
Soubry Joke (Z)
12/03 Callens Luca, z.v. Tim en De Cock Michèle (Z)
14/03 Nieuwenhuyse Lars, z.v. Fréderic en Blondeel Chloë (Z)
15/03 Degroote Remi, z.v. Dieter en Bostyn Stéphanie (S)
15/03 Antoin Linette, d.v. Dries en Dewaele Isabelle (M)
21/03 Nuyttens César, z.v. Stijn en Rosseel Marie (O)
24/03 Lorenz Mathis, z.v. Tobias en Vandenbroucke Annelien 
(Z)

OVERLIJDENS
02/02 Vandeputte Maureen (44j.), ongehuwd (O)
02/02 Moreau Cecilia (87j.), wed. Faveere Frans (Z)
04/02 Glabeke Urbain (81j.), echtg. Vandecasteele Nicole (S)
06/02 Decock Paula (89j.), wed. Vervaeke Camiel (Z)
07/02 Messiaen Pedro (36j.), echtg. Deboosere Véronique (Z)
10/02 De Decker Lucienne (79j.), echtg. Declercq Jozef (H)
12/02 Vinckier Andréa (81j.), wed. Vanhoutte Urbain (S)
15/02 Rigolle Mariette (86j.), wed. Vanmeerhaeghe Albert (H)
15/02 Planckaert Frans (86j.), wed. Bossuyt Agnes (Z)
17/02 Vervaeke Paula (86j.), wed. Mijle Richard (M)
19/02 Sablain Rita (67j.), echtg. Vermandele Bernard (Z)
23/02 Dekimpe Jenny (87j.), wed. Deman Raoul (H)
23/02 Speleers Frans (72j.), echtg. Engelbeen Lutgarde (Z)
23/02 Rommens Marcella (88j.), echtg. Mespreuve Noël (Z)
24/02 Lambert Coelestina (91j.), ongehuwd (H)
27/02 Demets Ivona (89j.), wed. Vanhonacker Gabriel (H)
27/02 Dumortier Josué (84j.), wed. Vandenbroucke Lutgarde 
(M)
27/02 Heugebaert Christophe (38j.), ongehuwd (S)
27/02 Pauwels Mariette (84j.), wed. Verhamme André (Z)
28/02 Hoorelbeke Roel (36j.), ongehuwd (H)
02/03 Debue Achille (74j.), echtg. Dendievel Suzanne (H)
05/03 Dhuyvetter Marcella (90j.), wed. Deprez Armand (O)
08/03 Vantighem Georges (92j.), wed. Devos Marie (Z)
09/03 Ruysschaert Georges (97j.), wed. Derijcke Andréa (H)
10/03 Ameel Christoph (33j.), ongehuwd (O)
12/03 Leyn Arnold (72j.), echtg. Deruyter Erna (Z)
13/03 Cassiman Adolphe (89j.), wed. Vromant Jeanine (Z)
16/03 Bevernage Myriam (62j.), echtg. Samain Dirk (S)
17/03 Putman Noella (89j.), wed. Verbeke Roger (Z)
20/03 Voet Lydie (92j.), wed. Voet Georges (Z)
25/03 Filieux Marcella (94j.), wed. Vanhoucke Jozef (Z)
26/03 Remmerie Hendrik (81j.), echtg. Greniers Louise (Z)
26/03 Vanmarcke Maria (83j.), wed. Verschuere Gaston (Z)
28/03 Duponcheel Remi (93j.), wed. Sadlek Anna (M)
29/03 Malfait André (91j.), echtg. Van Tieghem Maria (Z)
29/03 Coucke Marcel (68j.), wed. Callewaert Mia (Z)
31/03 Catelein Gregoire (69j.), echtg. Rigolle Rita (S)
31/03 Gonzalves Alain (51j.), (Z)
03/04 Vansteenkiste Oscar (83j.), ongehuwd (Z)
04/04 Suys Gerrit (69j.), echtg. Vernackt Rosette (H)
04/04 Van Belle Nelly (93j.), wed. Debeuf Valère (S)
04/04 Lacoutere Patricia (71j.), wed. Clarysse Jacques (Z)
05/04 Goemaere Lucien (84j.), wed. Vanpoucke Francine (Z)
05/04 Van de Populiere Mariette (87j.), wed. Coudijzer Albert 
(Z)
06/04 Vanderbeken Arnold (80j.), wed. Vlieghe Monique (Z)

HUWELIJKEN
Holvoet Bart (40j.), (Z) en Baert Amélie (36j.), (Z)
Vanmeerhaeghe Andy (30j.), (Z) en Lefevere Melissa (24j.), (Z)
Laureyssens Jonas (28j.), (H) en Dejonghe Bieke (27j.), (H)
Schallon Eddy (58j.), (Z) en Jaumain Melissa (32j.), (Z)
Marijsse Tony (50j.), (M) en Calcoen Ann (42j.), (M)
Vanthuyne Nicolas (31j.), (Z) en Sustronck Charline (27j.), (Z)
Pynket Xavier (36j.), (Z) en Vander Linden Ann-Sophie (30j.), 
(Z)
Veryser Mike (42j.), (Z) en Lecluse Greetje (44j.), (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem
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NIEUWE 
UITKIJKTOREN 
OP TRANSFO
De watertoren op Transfo wordt uitkijktoren! De 
provincie West-Vlaanderen selecteerde de watertoren 
om als uitkijktoren te fungeren. Bedoeling is dat we een 
mooi uitzicht krijgen op het licht heuvelend gebied langs 
het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Langs een trap zullen we tot 
ongeveer 37m hoog kunnen klimmen en een 360 graden 
overzicht krijgen over de overgangen van landelijke 
gebieden naar industriële en stedelijke kernen.

Dit project zal in uitvoering gaan in 2018 en wordt 
gesubsidieerd door de Provincie.
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Zitdagen van het FOD Financiën.
Van 15 mei tot en met 30 juni kan u in Kortrijk 
(Hoveniersstraat 31) terecht. 
Openingsuren 15.05.2017 – 31.05.2017: iedere werkdag 
van 08.30 uur – 12.00 uur. 
Openingsuren 01.06.2017 – 30.06.2017: iedere werkdag 
van 08.30 uur – 15.00 uur. 
Zonder afspraak – aanmelden aan de receptie. 
Info: 02 572 57 57

Voor wie zich moeilijk kan verplaatsen naar Kortrijk, 
organiseren we ook twee zitdagen in Zwevegem, 
in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29:

• Woensdag 17 mei van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 
16 u.

• Woensdag 31 mei van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 
16 u.

Aanmelden aan de receptie. Gelieve rekening te houden 
met wachttijden. 
Voor meer informatie: 056 76 52 00 of sociale.dienst@
ocmw.zwevegem.be.

Tijdens deze zitdagen komen de medewerkers van de 
belastingen u gratis helpen met het invullen van 
uw aanslagbiljet. U krijgt na het invullen van uw 
belastingaangifte ook een voorlopige afrekening mee naar 
huis. 

Wat moet u meebrengen?
• Uw identiteitskaart (+pincode) en aangifteformulier;
• Loon- en inkomstenfiches, kadastraal inkomen van 

eigendommen, attesten en/of betalingsbewijzen 
van de aftrekbare bedragen zoals ondermeer van 
intresten en kapitaalaflossingen van leningen, 
levensverzekeringpremies, …

• Pensioensparen, giften, dienstencheques, 
kinderopvangkosten, …

• Gedetailleerde factuur, bewijs van betaling en 
attest van installateur n.a.v. energiebesparende 
investeringen, betaling intresten op groene lening;

• Andere attesten / bewijzen die u wenst in te brengen.

Sociale dienst OCMW
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 52 00
sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be

Hulp nodig bij het invullen van uw 
belastingen?



07-06-2010

in de kijker
1. Officiële opening lokaal 
Deeltijds Kunstonderwijs – 
Calypso
} Zaterdag 11 februari 2017

2. Receptie buurtbewoners 
werken Stedestraat
} Zondag 12 februari 2017

3. Officiële opening 
onderwaterbeleving duiktank 
Transfo - huldiging 10.000 ste 
bezoeker
} Vrijdag 17 februari 2017

8

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e



07-06-2010

in de kijker
4. Kampioenenviering 
sportraad
} Vrijdag 24 februari 2017 

5. Bezoek Minister Tommelein 
aan Transfo
} Donderdag 16 maart 2017

6. Officiële opening bibtuin
} Woensdag 22 maart 2017

7. Voorstelling toeristische 
infopunten
} Dinsdag 4 april 2017

8. Huldiging cultureel 
verdienstelijke personen
} Vrijdag 7 april 2017

1. Officiële opening lokaal 
Deeltijds Kunstonderwijs – 
Calypso
} Zaterdag 11 februari 2017

2. Receptie buurtbewoners 
werken Stedestraat
} Zondag 12 februari 2017

3. Officiële opening 
onderwaterbeleving duiktank 
Transfo - huldiging 10.000 ste 
bezoeker
} Vrijdag 17 februari 2017
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Huis van het Kind Zwevegem 
zoekt vrijwilligers
VACATURE 1
WAT? 
Ga je graag met kindjes om en heb je enkele uurtjes per maand over, dan ben jij die vrouw of 
man waar we bij Kind en Preventie naar op zoek zijn.

AANBOD?
Je komt terecht in een team enthousiaste vrouwen. Onze taak is zorgen voor het onthaal van 
ouders, de baby'tjes wegen en meten en de consultatie in goede banen leiden. Daarbij krijg 
je de kans om vormingen bij te wonen zodat je op de hoogte blijft van de leefwereld van onze 
jonge mensen.

INTERESSE?
Voel jij je geroepen om (mee) te helpen? Neem dan gerust contact op met Kathleen 
Wittevrongel - Telefoon: 0497/57.86.28.

VACATURE 2
WAT?
Sinds september 2015 hebben we een aantal succesvolle initiatieven opgestart die 
hieronder worden toegelicht.
• Huiswerkklas (deze vindt iedere maandagavond plaats van 16 u. tot 17 u. 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).

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.

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

17 mei
Internationale Dag Tegen Holebifobie en 
Transfobie.
Op die dag vragen we extra aandacht voor de 
discriminatie van holebi’s (homo’s, lesbiennes en 
biseksuelen) en transgenders. Over heel de wereld worden 
er acties gevoerd om solidariteit te tonen met holebi’s en 
transgenders en beleidsmakers attent te maken op holebi- 
en transfobie.

Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en 
transgenderverenigingen, roept alle gemeenten op om 
op 17 mei de regenboogvlag uit te hangen als teken van 
solidariteit. Wij geven alvast gehoor aan deze oproep en 
tonen dat onze gemeente begaan is met al zijn inwoners, 
ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 
Discriminatie, op welke basis dan ook, is onaanvaardbaar.

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29 b 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75
welzijn@zwevegem.be
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Van 16 tot  
23 mei loopt de 
Week van de 
Opvoeding 

‘Opvoeden is samen lachen, 
huilen, praten, eten,…’  
is dit jaar het thema.

Ook in Zwevegem plannen we in het kader van de 
Week van de Opvoeding activiteiten. Meer info op onze 
facebookpagina. 

https://www.facebook.com/huisvanhetkindzwevegem/

Meer weten over opvoeden?

Neem zeker een kijkje op

• www.zwevegem.be/huis-van-het-kind, een website over opvoedingsondersteunende diensten werkzaam te 
Zwevegem.

Het Huis van het Kind bracht dit jaar ook een nieuwe geboortegids uit: een bundeling van interessante informatie in 
verband met opvoeden voor Zwevegemse ouders. De gids biedt een overzicht van alle diensten werkzaam in Zwevegem 
waar je als gezin beroep op kunt doen. De gids wordt door de gemeente meegegeven in het geboortepakket bij elke 
geboorte. Meer info: huisvanhetkind@zwevegem.be.

• www.groeimee.be, een website met informatie over verschillende opvoedingsthema’s, activiteiten en met 
contactgegevens van organisaties waar je terecht kunt met je vragen; 

• www.kindengezin.be, een website met informatie over verzorging, voeding, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling,  
opvoeding,... van kinderen tot en met 3 jaar.

Vragen over opvoeden?

Contacteer
Huis van het Kind Zwevegem
0494 88 15 40
Kind en Gezin - Lijn (als je kind 3 jaar of jonger is)
078 150 100
Opvoedingslijn (als je kind ouder is dan 3 jaar)
078 150 010
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Zorgnetwerk 
Zwevegem

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.

07-06-2010

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 9u en 12u30. 
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.



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

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad (thema 
brandpreventie) is gepland op maandag 8 mei 2017, om 14 u., in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem. 
Let wel: tijdens de vergadering hebt u geen stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk. De 
agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.
Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de 
secretaris van de raad via  
welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. 
Ook graag een seintje indien u aanwezig 
zult zijn.

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

Op reis zonder zorgen…
Een gouden raad: vraag je document op tijd aan.
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 en 4. Voor je comfort en voor 
onze veiligheid vragen wij: betaal met uw bancontact 
aan de balie burger en welzijn.
Meer informatie: www.zwevegem.be/burgerzaken
De identiteitskaart, de Kids-ID en de reistoelating 
minderjarigen aanvragen, kan ook op de bbus (niet 
bij spoedprocedures): zie p. 2 voor de rijtijden.
Opgelet: hier geen bancontact.

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

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.

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 30
 burgerzaken@zwevegem.be 13
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Als lokale handelaar kunnen we op dit vlak niet meer 
stilzitten en dienen we de handen in elkaar te slaan om 
op dit terrein ook ons mannetje te staan.

Present@vzw, Unizo Zwevegem en het Handelscomité 
hebben de handen in elkaar geslagen  en de beslissing 
werd genomen om met “Citie” in zee te gaan, een digitaal 
platform dat lokale handelaars verenigt en klaar maakt 
voor de toekomst. 

Welke zijn  de voordelen van “Citie” voor de lokale 
handelaar ?
• heeft troeven voor elk type zaak
• geeft een nieuwe binding tussen de handelaar en de 

klant
• beloont lokaal shoppen op een nieuwe manier
• maakt je zaak klaar voor de digitale klant van morgen
• eenvoudig in gebruik
• focus op lokaal shoppen

En wat zijn de voordelen voor de gebruiker ?
• 1 klantenkaart voor alle deelnemende handelaars
• digitaal of via telefoon
• bij de deelnemende handelaars kunnen er punten 

verzameld worden die tegen geschenken kunnen 
ingeruild worden

• via de App van Citie zijn de deelnemende handelaars 
op gelijst met vermelding van de openingsuren, 
contactgegevens, link naar de website enz….

• eenvoudig in gebruik

Wat is er voorzien om dit initiatief luister bij te 
zetten ?
• info-avond voor de handelaars op 18 mei
• bus aan bus bedeling met verdere info

Op www.citie.be vind je alvast meer info over het 
volledige concept.

Vragen :  Nicolas.orgaer@citie.be 

De digitale wereld, internet, webshopping, informatiedeling is 
vandaag de dag niet meer weg te denken. We worden overdonderd 
door  Zalando, Bol.com, CoolBlue en andere, die stap voor stap 
stukken van de markt veroveren.

Haal meer 
uit je 
zaak 
Gratis workshops voor handelaars 
en hun medewerkers uit 
Zwevegem, georganiseerd door 
SBM in samenwerking met de 
gemeente Zwevegem.

Workshop 1:  
Laat je website renderen op 6 juni 2017

Workshop 2:  
E-commerce op 19 september 2017

Workshop 3:  
Facebook op 17 april 2018

Inschrijven via: economie@zwevegem.
be 
Meer info: https://www.zwevegem.be/
nieuws/haal-meer-uit-je-zaak
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Afstuderen aan de  
kunstacademie!
Ellen, Emma, Abigail, Marte, Myrthe, Anke…*

* Dit zijn maar enkele namen. In totaal studeren 
er eind juni 27 leerlingen af in woord, beeld en 
muziek. Wat de Kunstacademie voor hen heeft 
betekend, dat laten we hen liever zelf vertellen. 

Abigail: Voor mij is kunstacademie ontspanning. Ik ben 
hier graag, heb hier plezier, leer hier iets bij, kan mij hier 
uitleven, raak hier frustraties kwijt en heb hier vrienden.
In woord leef ik me uit. Ik kan er expressief zijn en me 
ten volle smijten. In beeld kom ik tot rust. Heb ik eens 
een slechte dag, dan teken ik alles van me af. Ik heb een 
grote en goeie relatie met mijn instrument. Mijn trompet 
ligt naast me als ik aan het studeren ben en bij elke 
pauze speel ik erop.

Myrthe: Viool spelen betekent voor mij je volledig 
kunnen inleven in de muziek. 

Ankje: Ik speel gitaar en ik vind het heel leuk om te 
kunnen spelen voor mijn vrienden. Ik zing ook graag en 
luister graag naar muziek. 
Eigenlijk ben ik een beetje 
bezeten van muziek.

Myrthe: Twee jaar 
geleden ben ik ook met 
beeld gestart. Muziek 
was mijn eerste liefde 
maar de vrijdagavond 
kunnen doorbrengen in 
de lessen beeld is zalig. 
De sfeer, de mensen, je 
eigen ding mogen doen, 
creatief mogen zijn met 
opdrachten die je worden 
aangereikt. Het is een 
echte uitlaatklep. Veel 
vrienden zitten op vrijdag 
op café, ik zit echt veel 
liever in de lessen beeld. 

Ellen: Door de 
lessen beeld wordt 
je nieuwsgierigheid 
geprikkeld. We krijgen 
er immers heel veel 
kunst te zien. Vorig jaar 
ben ik speciaal naar 
Antwerpen gereisd om een 
tentoonstelling gewijd aan 
Dali te bezoeken.

Emma: Les volgen aan de 
academie verbreedt sowieso 
ook je algemene kennis. In 
woord leer je in de lessen 
RS naar theater en anders 
kunstvormen kijken. In muziek leer je door de stukken die 
je speelt verschillende soorten muziek, stijlen en periodes 
kennen. Al doende eigenlijk.

Marte: Zelf jazz spelen op mijn cello wakkerde mijn 
interesse voor jazzmuziek aan. Maar ik denk dat ik ook 
anders naar moderne muziek heb leren luisteren. Ik ga op 
zoek naar de verschillende instrumenten in het liedje. En 
dan ben ik blij als ik in het prachtige nummer ‘Gold’ van 
Gabriel Rios een cello hoor.

Emma: Ik doe eigenlijk heel veel: muziek, woord en 
dans. Ik heb nooit kunnen stoppen. Als je iets zolang 
doet, dan geef je het toch niet op. 

Marte: Het gaat niet zozeer om het behalen van je 
diploma, voor mij gaat het over het instrument dat je 
echt goed wilt bespelen. Dat is de uitdaging! 

Emma: In woord kon ik niet kiezen tussen toneel, 
voordracht en welsprekendheid, dus volg ik alle 
praktijklessen. Welsprekendheid helpt je in het dagelijks 
leven, je kunt het zo vaak gebruiken. Op school spreek ik 
zonder moeite (en vaak zonder al te veel  voorbereiding) 

de klas aan. Voordracht 
vind ik mooi omdat het 
zo puur is. En toneel, 
acteren dus, dat kennen 
we van op TV en in het 
theater. Dat is zo leuk 
en groots en je kunt er 
je fantasie volledig in 
kwijt. Je speelt samen 
met een andere acteur 
en die wisselwerking, 
dat samenspel is zo 
interessant.

Emma: Volgend jaar 
lonken nieuwe horizonten. 
Ik ga rechten studeren 
en ben er zeker van 
dat al wat ik aan de 
kunstacademie geleerd 
heb me goed van pas zal 
komen.

Het volledig interview 
kun je lezen op 
onze website www.
kunstacademiezwevegem.
be. 
Daar vind je ook alle 
namen van onze 
laatstejaars en hun 
afstudeerrichting. Wil 
je hen graag aan het 
werk zien, kom dan 
naar hun openbaar 
eindexamen of naar de 
eindejaarstentoonstelling 

kijken. Waar en wanneer deze plaatsvinden kun je ook op 
onze website terugvinden.
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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 de vorige infokrant werden jullie hier al 
over geïnformeerd. 
Telkens een nieuwe infokrant uitkomt wordt er een afvalstroom, die je gratis kwijt kunt 
als particulier op het recyclagepark in de kijker gezet.

Fietsen
Je kan je oude fietsen waarvan het kader nog in goede staat is gratis achterlaten in het 
milieustraatje op het recyclagepark. De oude fietsen worden terug opgelapt tot nieuwe bolides. 
Het recycleren van oude fietsen gebeurt in onze regio door drie organisaties: vzw Veloods, vzw 
Mobiel en de Kringloopcentra.
 

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

Zwevegem pakt zwerfvuil en 
sluikstort aan
Zwevegem startte begin 2017 het traject rond zwerfvuil op samen met TAlternatief.
Het zwerfvuiltraject loopt over 2 jaar.
De knelpunten, de aandachtspunten van zwerfvuil en sluikstort worden in kaart gebracht. Deze zullen systematisch 
en stapsgewijs uitgewerkt worden, gericht op zichtbare en haalbare resultaten en er zal ingezet worden op duurzame 
oplossingen.
Het Zwevegems beleid wil een effectief en efficiënt zwerfvuilbeleid uitbouwen. De gemeente doet mee aan het coaching 
traject zwerfvuil i.s.m. Netheidsnetwerk, een samenwerkingsverband van de VVSG, de OVAM en Fostplus. 
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Openingsuren  
recyclagepark
Di, woe, do en vrij.:  
van 14 u. tot 19 u.

Za., van 9 u. tot 16 u. 

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



www.mijnenergiekompas.be
Deze actie kadert in de ondertekening van het 
burgemeestersconvenant 

Hoor je ook veel babbelen over energiezuinige en 
duurzame woningen? 
Vraag je je ook af hoe het gesteld is met uw woning?
Hoe en  waar kan je al deze informatie terug vinden 
zonder dat het je geld kost?

Ga naar www.mijnenergiekompas.be 
Dit is een website die ontwikkeld is om de energielabels 
van huizen te (her)berekenen en af te beelden.

Bereken zelf het energielabel van uw woning. Via de 
website www.mijnenergiekompas.be vind je een formulier 
dat bestaat uit meerdere stappen en wordt er gevraagd 
naar verschillende eigenschappen over je woning. 

Wanneer het formulier volledig wordt ingevuld krijg je, 
naast het energielabel van het huis, ook een paar tips 
in verband met hoe uw huis energievriendelijker kan 
gemaakt worden. 
De bezoeker van de website kan ook beslissen om het 
resultaat te publiceren op de kaart, deze resultaten zijn 
raadpleegbaar voor andere bezoekers.
Er is ook een mogelijkheid om een samenvatting van het 
resultaat naar jezelf door te mailen in PDF vorm.

Doen is de boodschap.

Mijn Energiekompas

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

Hoge isolatiepremies voor verhuurders
Deze actie kadert in de ondertekening van het burgemeestersconvenant 

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde  huurwoningen helpen isoleren met extra hoge premies voor dakisolatie, 
spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Een interessant initiatief als je weet dat dakisolatie vanaf 2020 verplicht is 
voor huurwoningen en dubbel glas vanaf 2023. Is dit niet het geval, dan wordt de woning ongeschikt verklaard en kan de 
woning dus niet meer verhuurd worden. De nieuwe premies zijn de ideale gelegenheid om in actie te schieten!

Voor meer info: 
www.energiesnoeiers.be
Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
Tel. 056 28 27 73

In het kader van de herstellingswerken aan wegen zijn er 
enkele straten in Zwevegem die vernieuwd worden.
Vanaf 8 mei 2017 kan aannemer Stadsbader uit 
Harelbeke van start gaan met de vernieuwing van het 
wegdek in volgende straten:
1. Lindelaan (Z)
2. Tweemolenstraat (Z)
3. Acacialaan (Z)
4. Beerbosstraat (St-D)
5. Brucqstraat (St-D)
6. Kanteinstraat (St-D)
7. Driesstraat (St-D)
8. Kwadestraat (H)
9. Lindelos (H)
10. Caventestraat (O)
11. Diesveldstraat (O)
12. Cominnestraat (M)
13. Kerkstraat (M)

De werken omvatten het affrezen van het bestaande 
wegdek, plaatselijk herstellen van riooldeksel en greppels 
en het vernieuwen van de toplaag in asfalt. Tijdens 
de wegeniswerken zal een lokale omleiding voor het 
doorgaand verkeer gelden.

Verdere info inzake planning van de wegeniswerken volgt 
later.

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

Startschot wegenwerken  
in Zwevegem
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Natuuracademie 2017
Ben je ook riebedebie naar de Natuuracademie?
Stadlandschap Leie en Schelde organiseert samen met de Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten Natuuracademie.  In deze reeks 
van begeleide natuurworkshops leren kinderen op een originele en speelse manier de natuur beleven en ontdekken. De activiteiten 
spelen zich zoveel mogelijk buiten en in de natuur af. 

Dit jaar staat ‘Bushcraft, overleven in de natuur’, centraal als thema.  Kinderen leren tijdens deze bijzonder boeiende workshops hoe 
ze vuur kunnen maken, wat eetbaar is, hoe ze een eenvoudig onderdak kunnen bouwen, hoe overlevingsmaterialen maken enz…  
Er zijn telkens 4 workshops rond het onderwerp voorzien.  

Hoe inschrijven?
Vanaf begin februari kan je je op www.stadlandschapleieschelde.be/natuuracademie inschrijven voor één of meerdere workshops uit 
het voorjaarsprogramma. De prijs per workshop bedraagt 4 € per kind.

Meer info?
T: 056 23 40 17, E: johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

Zwevegem 
Alle activiteiten starten aan de Loods van Natuurpunt Zwevegem, St-Pietersbrugje, Kraaibosstraat, 8551 Moen.
Woensdag 26 april, 14 – 16.00u:  Bushcraft 1, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel 1
Woensdag 3 mei, 14 – 16.00u:  Bushcraft 2, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel 2
Woensdag 10 mei, 14 – 16.00u:  Bushcraft 3, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel 3
Woensdag 17 mei, 14 – 16.00u:  Bushcraft 4, leren overleven in de natuur
Kinderen leren specifieke technieken rond overleven in en met respect voor de natuur, deel  4
Woensdag 24 mei, 14 – 16.00u:  Speurneuzen!
Natuurwonderen ontdekken waar je in het alledaagse leven overheen kijkt!
Woensdag 31 mei, 14 – 16.00u: Waterdiertjes
Naar hartenlust scheppen in de poel naar waterdiertjes.
Woensdag 7 juni, 14 – 16.00u: Genieten van de zoemende en bloeiende zomer
Zoeken naar prachtig bloeiende orchideeën en ander moois en hun kriebelende vrienden.
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Rocky       baasje met stijl 
Niets zo vervelend als trappen in een hondendrol. 
Hondenpoep op de straat of in groenzones zorgt voor veel 
ongenoegen bij de burgers. Zwevegem is een propere 
gemeente en vanuit de gemeentediensten worden dagelijks 
inspanningen geleverd om alles net en rein te houden, maar 
ook de burgers moeten hun steentje bijdragen.

Natuurlijk zijn de viervoetige vrienden welkom in de 
gemeente. Maar om het voor iedereen aangenaam te 
houden, vragen we toch eventjes wat extra aandacht 
van hun baasjes. Hondenpoep is niet alleen een bron van 
ergernis, het is ook schadelijk voor de gezondheid van je 
teerbemind huisdier én die van de mens. De uitwerpselen 
zijn een geliefkoosde plek voor wormen die tal van infecties 
en allergieën kunnen veroorzaken. Spelende kinderen 
kunnen besmet raken of je eigen hond wanneer die snuffelt 
aan de drol van een soortgenoot.
Het mag duidelijk zijn dat hondenpoep op de openbare 
weg en plantsoenen niet kan. Daarom vragen we aan alle 
hondenbaasje om een zakje mee te nemen wanneer je 
je hond uitlaat. Ruim de drol op, knoop het zakje dicht 
en deponeer het in je restafvalzak of in de openbare 
vuilnisbakjes. Zo blijft het voor iedereen aangenaam om op 
stap te gaan in Zwevegem.

Wees een hondeneigenaar met stijl en gebruik een zakje.

Gebruik een zakje voor een kakje 
en Rocky will like you!

  Woon- en leefomgeving/Milieu
  Blokkestrat 29/1, Zwevegem
  Tel. 056 76 55 80
  milieu@zwevegem.be
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Andere vervangdag 
voor wekelijkse 
ophaalronde afval 
op feestdagen
Voor wie : ophaalzone 1 : Moen – Heestert – Otegem

Wanneer :
De ophaling op maandag 1 mei vindt plaats op 
zaterdag 29 april
De ophaling op maandag 5 juni vindt plaats op 
zaterdag  3 juni

Voor alle voorwaarden en details: raadpleeg de 
afvalkalender.

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

Workshop aerobe 
compostering 
Iedereen die geïnteresseerd is in het maken van een 
optimale tuincompost, als perfecte voeding voor een 
levende tuinbodem, kan deelnemen aan deze workshop. 
Je krijgt er naast een uitgebreide theoretische uitleg ook 
de gelegenheid voor praktijk: het opzetten van een goede 
composthoop, met speciaal aandacht voor zuurstof- en 
vochtopvolging.

Zaterdag 20 mei om 13.30 u. op de CSA 
Plukboerderij De Grenshoeve, Beerbosstraat 1 
te 8510 Bellegem (op de grens St-Denijs/Bellegem)
Inrichting: VELT, met lesgever Marc Verhofstede 
van composteringsbedrijf Humus. Iedereen 
welkom, kostendeelname 3€.



Uw tuin of bedrijf verdient een ereprijs
Oproep tot deelname aan de Groen- en bebloemingsactie 2017
53ste Groen- en bebloemingsactie: Nieuwe categorie!

Bent u al ingeschreven? Uw tuin verdient ook een 
prijs! We stellen vast dat veel prachtige voortuinen of 
gevelbebloemingen nog steeds niet deelnemen aan deze 
jaarlijkse actie. Jammer, want de gemeente beloont 
u graag voor uw mooie tuin of gevelbebloeming met 
een waardebon en een groene prijs. En weet, in deze 
gemeentelijke groen- en bebloemingsactie zijn er geen 
verliezers. 
Iedere Zwevegemnaar kan deelnemen. Deelname is 
eenvoudig en gratis.

Nieuwe categorie 
Vanaf dit jaar is er een nieuwe categorie: Winkels, 
K.M.O.’s en bedrijven.
De voorgevel of de voortuin van een winkelpand, 
K.M.O. of een bedrijf, zelfs op een bedrijventerrein, 
komt in aanmerking. Land- en tuinbouwbedrijven 
konden voorheen al deelnemen. Nu staat de competitie 
ook open voor alle winkeliers, K.M.O.’s en bedrijven in 
Zwevegem.
Pas op, alles moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Jaarthema 2017: vaste planten
Dit jaar zal de jury naast de traditionele tuinplanten zoals 
bomen, heesters, perkplanten en siergrassen ook speciaal 
aandacht schenken aan het gebruik van vaste planten.
Dit zijn kruidachtige planten die in het voorjaar uitgroeien 
en vervolgens in de zomermaanden bloeien en in de 

winterperiode bovengronds afsterven. Ondergronds blijven 
ze behouden en zijn ze vaste of duurzame sierplanten in 
onze tuinen. We moeten deze planten ook niet ieder jaar 
opnieuw aankopen en heraanplanten, het zijn dus vaste 
klanten in onze tuinen. 

7 categorieën 
1. kleine voortuinen: kleiner dan 150 m²
2. grote voortuinen: groter dan 150 m²
3. gevelbebloeming: gevelbloembakken, tegeltuinen, 

klimplanten,….
4. kapelbebloeming of -verfraaiing: groen en de 

bebloeming van kapellen
5. hoevebebloeming: bebloeming op en rond 

professionele land- en tuinbouwbedrijven, incl. gevels
6. erfbeplanting: integratie van professionele land- en 

tuinbouwbedrijven in het landschap
7. Winkels, K.M.O.’s en bedrijven: groen en bebloeming 

van winkelgevels, K.M.O.’s en bedrijven (met 
uitzondering van de land- en tuinbouwbedrijven). 

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

✁
Inschrijvingsformulier

Groen- en bebloemingsactie gemeente Zwevegem 2017
(Via het gemeentelijk e-loket kan je ook digitaal inschrijven)

Ondergetekende,....................................................................... 

Straat + nr. ..............................................................................  

Deelgemeente .......................................................................... 

Wenst in te schrijven in de volgende categorie(ën):

(schrappen wat niet past)

1. kleine voortuinen (< 150 m²) 
2. grote voortuinen (> 150 m²)
3. gevelbebloeming 
4. kapelbebloeming
5. hoevebebloeming 
6. erfbeplantingen
7. winkels, K.M.O.’s en bedrijven

Zwevegem,          datum Handtekening

Stuur onderstaand formulier voor 1 juli 2017 terug naar:
Gemeentebestuur Zwevegem, dienst Groen, natuur & landschap.
Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem
Meer info: www.zwevegem.be/producten/groen-en-bebloemingsactie
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Jeugdwerk goed gevormd
Tijdens je tijd in het jeugdwerk neem je van alles mee in je rugzak: kennis, vaardigheden, 
talenten,... Die zullen mee bepalen hoe je verder in het leven zal staan. Je wordt er goed 
gevormd!

De leiding van de jeugd- en jongerenverenigingen staat 
er niet enkel elk weekend om de Zwevegemse jeugd een 
leuke tijd te bezorgen, ook daarnaast investeren ze nog 
veel van hun vrije tijd in hun vereniging.

Als leid(st)er in het jeugdwerk leer je heel wat zonder 
dat je erbij stil staat: door te spelen, te vergaderen,  te 
organiseren, conflicten op te lossen en samen te werken.  
Daarnaast volgen veel van deze jongeren extra vorming 
om hun vaardigheden als jeugdwerker nog sterker te 
maken.

De jeugdraad organiseert elk jaar een gratis 
vormingsaanbod voor het Zwevegemse jeugdwerk.  We 
plannen steeds een theoretische, een creatieve en 
een praktische vormingssessie.  Enkele voorbeelden: 
omgaan met kinderen met ASS, communiceren in je 
leidingsploeg, kindergrime, basis van avontuurlijk sporten, 
verzekeringen, EHBO, brandpreventie,... In oktober 
focussen we op het fuifbeleid en vormen we nieuwe 
fuifbuddy’s. 

Naast het aanbod van de jeugdraad is er nog een hele 
waaier van vormingen door gespecialiseerde organisaties: 
Rode Kruiscursussen, vormingen van de eigen koepel, 
animatorenvormingen,...  zo is er voor elk wat wils.
Nog enkele cijfertjes voor de statistieken:
• Vorig werkjaar volgden alle jeugdwerkers samen 213 

sessies vorming
• 4 jeugdverenigingen behaalden het label ‘hartveilige 

vereniging’
• 41 jongeren kunnen als fuifbuddy aan de slag in 

Zwevegem
• 47 leid(st)ers namen deel aan een sessie over de 

alcoholwetgeving en het rookverbod

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

Op woensdag 10 mei 2017 vindt opnieuw de lentebeker 
plaats, een recreatieve atletiekhappening voor kinderen uit 
het lager onderwijs van Zwevegem.  
Een organisatie van de sportdienst Zwevegem i.s.m. 
atletiekclub Zwevegem.

Hoogspringen, een hindernissenparcours, kogelstoten, 
verspringen, speerwerpen en een aflossingsopdracht staan op 
het programma.

Doe mee of kom eens langs om te supporteren!
Inschrijven en info via de school van jouw kind.

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

Lentebeker atletiek  
10 mei 2017
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Steun voor jouw erfgoedproject?
Erfgoed in Zuidwest lanceert erfgoedsubsidies.
De intergemeentelijke erfgoedcel Zuid-West-Vlaanderen voorziet vanaf 2017 jaarlijks financiële ondersteuning voor 
erfgoedprojecten. Wil je met jouw cultureel erfgoed naar buiten treden? Heb je een leuk fris projectidee, een duidelijk 
plan en een straffe samenwerking met andere organisaties voor ogen? Dan komt jouw lokaal of regionaal erfgoedproject 
in aanmerking voor financiële steun van erfgoed zuidwest. Tot tweemaal per jaar kan je je project aanmelden. Een eerste 
deadline, op 15 mei, komt dichterbij. 

Voor wie? Iedere organisatie in Zuid-West-Vlaanderen komt in aanmerking.
Meer weten? Het volledige subsidiereglement kan je nalezen op www.erfgoedzuidwest.be/subsidies. Met vragen kan je 
ook terecht bij erfgoed zuidwest: erfgoed@zuidwest.be, tel. 056 24 16 16.
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Alle erkende jeugdverenigingen uit de gemeente mochten één persoon uit hun vereniging nomineren. Iemand die men 
eens in de bloemetjes wilde zetten voor zijn of haar inzet in het verenigingsleven. Ewout Impe is dé jeugdwerker van 
2016 en mag zich een jaar lang de ambassadeur van het jeugdwerk in Zwevegem noemen!
Ewout is al 5 jaar leider bij KSA 
Zwevegem, steeds is hij van de 
partij om iedereen een topnamiddag 
te laten beleven! Ook als vrijwilliger 
en lid van het bestuur van jeugdhuis 
De Harp en frontzanger van de band 
‘Minded Fury’ is hij geen onbekend 
gezicht.  Kortom een jeugdwerker 
in hart en nieren en een terechte 
winnaar!

Traditiegetrouw reikt de werkgroep 
jeugdinfra een aantal prijzen uit aan 
de Zwevegemse jeugdverenigingen 
die zich als een goede huisvader 
over hun lokaal ontfermen.
De Gouden Kobbejager (voor 
het properste lokaal) werd dit jaar 
gewonnen door KLJ Heestert. Ze 
kregen een geldprijs van € 250 
die ze kunnen besteden aan de 
verfraaiing van hun lokaal.
De Groene Stekker (voor 
de vereniging die het meeste 
inspanningen levert op vlak van 
zuinig energieverbruik) werd dit 
jaar gewonnen door Scouts en 
gidsen Moen.  Ze ontvangen een 
energiezuinig toestel naar keuze ter 
waarde van € 250.

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

Oscars van het jeugdwerk!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de jeugd, op 3 februari 2017, deelden we enkele trofeeën uit: 
jeugdwerker van het jaar, gouden kobbejager en groene stekker.



NIEUWE LEERLIJN ZWEMMEN
Een nieuwe leerlijn zwemmen, wat is dat?
ISB, het Vlaams instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid werkt sinds 2012 aan de nieuwe leerlijn zwemmen. Een 
leerlijn met een moderne visie, waarbij we kiezen voor watersafety of het ‘leren overleven in het water’. Sinds januari 
2017 biedt ook de sportdienst van Zwevegem deze nieuwe leerlijn aan in de zwemlessen voor kinderen. Wij richten ons 
op 2 blokken uit de leerlijn.
Enkel wanneer de kinderen klaar zijn om in te stappen en effectief 5 jaar zijn kunnen zij aansluiten bij de lessenreeks 
‘leren overleven & veilig leren zwemmen’. Wij organiseren een instap-testje waterwennen waarin we kijken of het kind al 
dan niet klaar is voor het volgen van de lessenreeks. 

Stap 2

Stap 1

Instap test waterwennen
Op woensdag 17 mei en zaterdag 20 mei 2017 zijn testmomenten voorzien 
voor onze zomerzwemlessen. Voor de lessenreeksen met start in september 
2017 is er een testmoment voorzien op woensdag 23 augustus 2017. 

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

Voor meer info omtrent de nieuwe leerlijn zwemmen en de instaptest in het zwembad kan u contact opnemen met de 
sportdienst of surfen naar www.zwevegem.be/sport

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

NIEUW 
AANBOD 
ZWEMBAD!
ZOMERZWEMLESSEN & ZWEMBAD  
AANBOD SEPTEMBER 2017

Vanaf donderdag 1 juni om 19 u. kan je 
inschrijven voor onze zomerzwemlessen en 
de lessenreeksen in het zwembad met start in 
september 2017. 

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

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

Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be 23
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ACTIVITEITEN
TENTOONSTELLING VAMOS VACATUROS
2 mei tot 31 mei
Gemeentepunt Zwevegem

Vamos Vacaturos is een rondreizende tentoonstelling en gaat over diversiteit op de West-
Vlaamse werkvloer. Mensen van buitenlandse afkomst getuigen over hun ervaringen met 
werken in Vlaanderen.
Ook West-Vlaamse bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer. Tal van filmpjes en 
foto’s illustreren deze tentoonstelling in klare taal.
Meer info op www.vamosvacaturos.be 

De tentoonstelling is te bezoeken tot 31 mei tijdens de openingsuren van 
het Gemeentepunt. 

Organisatie: Culturele Centrale Zwevegem i.s.m. Gemeentebestuur 
Zwevegem.

TENTOONSTELLING “BEZETTERING 14-18”
8 mei tot 12 mei in OC Malpertus, Gauwelstraat 29, Heestert
15 mei tot 31 mei in Bibliotheek Zwevegem

Tijdens de eerste wereldoorlog werden tal van regels gecommuniceerd 
via oorlogsaffiches. Nu, 100 jaar later vertellen deze affiches ons heel 
wat over de communicatie en het dagelijks leven in oorlogstijd. Ook 
Zwevegem heeft een unieke collectie tekstaffiches. Kom zien naar deze 
bijzondere tentoonstelling.
Een tipje van de sluier zult u ook zien in het straatbeeld!

PROJECT “COMING WORLD REMEMBER ME” I.S.M. 
ALLE BASISSCHOLEN ZWEVEGEM
8 tot 12 mei 
OC Malpertus, Gauwelstraat 29, Heestert

Tijdens de periode 2014-2018 kunnen mensen wereldwijd 
onder de titel “Coming World Remember Me” workshops 
volgen om samen 600.000 beeldjes te maken uit klei; één 
beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem uit de 
Eerste Wereldoorlog. Op het einde van de herdenkingsperiode, 
in 2018, komen alle beeldjes samen in een land-art installatie 
in het provinciaal domein De Palingbeek in Ieper.
Ook de Zwevegemse scholen nemen deel aan het 
kunstproject. Wil je deze artistieke creaties zien kom dan alvast 
tijdens de schooluren naar OC Malpertus tussen 8 tot 12 mei.
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TENTOONSTELLING 
“SCHETSBOEKPROJECT”
1 juni tot 30 juni 
Bibliotheek Zwevegem

In oktober 2016 vertrokken 30 schetsboeken 
op reis doorheen alle Zwevegemse dorpen. De 
reis eindigt in een tentoonstelling die op 1 juni 
2017 de deuren opent in de bibliotheek van 
Zwevegem. De tentoonstelling kan tot 30 juni 
bezocht worden tijdens de openingsuren van 
de bib.

Ondertussen leverden meer dan 700 inwoners 
een bijdrage in de schetsboeken. Sommigen 
schreven een verhaal, een stukje poëzie, 
anderen maakten een tekening, een collage, 
een foto,… Niet enkel zijn de resultaten 
rijk en divers, ook de deelnemers zijn van 
alle leeftijden en diverse achtergronden: 
kleuters tot ouderen, kinderen en jongeren, 
volwassenen-verenigingen, senioren, mensen 
met een beperking,…

Deelnemers zijn o.a. basisschool De Windroos 
Zwevegem, De Klim-op Zwevegem,  
’t Alternatief, Huize Ten Dries Sint-Denijs, 
Cultuurhuis De Vrijheid, Marialove Heestert, 
Woonzorgcentrum Sint-Amand Zwevegem, 
S-Plus Zwevegem, Neos Groot-Zwevegem, 
Willemsfonds Zwevegem, Natuurpunt 
Zwevegem i.s.m. De Voerman, Openbare 
Bibliotheek, Kon. Harmonie De Verenigde 
Vrienden Sint-Denijs, OCMW, In Heaven, 
gemeenteschool Heestert, Kunstacademie, 
Fotoclub Sobeka, gemeenteschool Sint-Denijs, 
Rhizo College, vrije centrumschool Zwevegem, 
schilder- en boetseerclub Sueva.

Om het project kracht bij te zetten werden een groep 
meters en peters uit de lokale kunstwereld verzameld die 
ook een bijdrage leverden in de schetsboeken.
De meters en peters zijn: Birger Luyckx, Piet Sileghem, 
Karel Debels, Urbain Vandeplancke, Jan D’Haene, Justine 
Ameye, Steven Vervaecke (Gesman), Olivier Bulteel, Geert 
Desmet, Wendy Baele, Martine Withouck, Marc Desmet.

Coördinatie: Griet Herssens, griet.herssens@gmail.com

KUNSTENROUTE
zaterdag 24 juni – zondag 25 juni

Naar aanleiding van Open Tuinen zullen op diverse 
plaatsen in Zwevegem kunstwerken te zien zijn in private 
tuinen. In samenwerking met het Willemsfonds en de 
Davidsfondsafdelingen zal een route worden uitgestippeld 
langs deze “kunsttuinen”. Een ideale uitstap met de fiets 
waar natuur en kunst hand in hand gaan.

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



TOERISME
ZWEVEGEM HEEFT VIER NIEUWE TOERISTISCHE INFOPUNTEN

Cultuurhuis“De Vrijheid” (Helkijnstraat 1, Sint-Denijs), Hof ’t Klokhuis (Vinkestraat 7, Sint-Denijs), koffiehuis “El Dorado” 
(Otegemstraat 148B, Zwevegem) en De Freezebeeze (Sint-Denijsstraat 23, Zwevegem) zijn door Westtoer erkend als 
toeristisch infopunt. De uitbaters zijn ambassadeurs die toeristisch-recreatieve informatie kunnen geven aan hun klanten. 
In hun zaak zijn ook gratis alle nieuwe toeristische publicaties beschikbaar.

CAFÉ DE SPEEDBOOT
zaterdag 17 juni tot en met zondag 3 september
speelplein Transfo

Op zaterdag 17 juni opent Café de 
Speedboot zijn deuren voor het 
Zwevegemse publiek. De caravan 
staat voor het tweede jaar op rij 
aan het speelplein op Transfo tot 
en met zondag 3 september.
Vorig jaar schonken de 
initiatiefnemers 2006 euro aan 
bijzondere jeugdzorg Ten Dries 
in Sint-Denijs. Ook dit jaar 
kijken ze uit naar een nieuwe 
samenwerking, maar eerst hopen 
dat het weer meezit en de mensen 
de weg vinden aldus de negen 
Zwevegemnaren, die heel blij zijn 
met de samenwerking met de 
gemeente Zwevegem.

Café de Speedboot is open ieder 
weekend van 14 u. tot 21 u.
De opbrengst is voor het goede 
doel!

Cultuurhuis "De Vrijheid" Hof 't Klokhuis

Koffiehuis "El Dorado" De Freezebeeze
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ZOMERTERRAS DUIKTANK
heel de zomer open
duiktank Transfo

Ook aan de duiktank kan je op het zonnige terras genieten van een heerlijk drankje.

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 / Cultuur in het Gemeentepunt, de 
bibliotheek, de bibus en het Infopunt op Transfo.

TOP VOOR AVONTUURLIJKE BELEVING
JE WILDSTE WESTEN

De regio rond Kanaal Bossuit-Kortrijk biedt een uniek en ruim aanbod 
aan activiteiten voor avontuur en ontspanning. Zo kun je klimmen, 
mountainbiken, duiken, openwaterzwemmen, paintballen, lasershooten of 
je uitleven op het avonturenparcours. Lekker ontspannen bij een hapje en 
drankje of blijven overnachten op locatie doet je wegdromen.

De website www.jewildstewesten.be bundelt het hele avontuurlijke aanbod in de streek. De aanbieders zetten er 
hun beste beentje voor en bieden onvergetelijke adrenaline-arrangementen aan.
Je Wildste Westen is een project van Provincie West-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek, samen met de steden en 
gemeenten rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de toeristisch-recreatieve sector.
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E-boeken voor kinderen en jongeren!
Ontdek onze nieuwe e-boeken voor kinderen en jongeren!
Ben je tussen de 8 en 16 jaar en lees je graag? 
Leen dan eens een e-reader van de bib. 

Wat is een e-boek?

Een e-boek is een boek dat je digitaal kan lezen op een 
e-reader of tablet. 
Door te swipen sla je de bladzijden om.

Wat is er zo leuk aan een e-boek?

• Een bladwijzer is niet nodig, de e-reader onthoudt waar je 
gebleven bent

• Je kan heel veel boeken op 1 e-reader zetten en toch weegt 
het niet veel.

• Je kan de letters groter maken en soms heb je een speciaal dyslexie-lettertype.
• Je kan lezen in het donker.

Hoe werkt het?

Je kiest een e-boek uit de collectie van de bib.
Wij plaatsen het e-boek (of meerdere) op onze e-reader. Je kan de e-reader met de 
e-boeken lenen net zoals een gewoon boek.

! Heb je zelf een e-reader? Helaas kan je onze e-boeken niet op je eigen e-reader zetten.

Met e-boeken hoef je je geen moment te vervelen! 

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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Blok@zwevegem
Zoek je een stille studieplek?

Van 15 mei tot 30 juni kan je studeren 

in de vergaderzaal van de bib (De Wieke).
• van maandag tot vrijdag van 9u tot 19u 
• op zaterdag van 9u tot 12u

in de vergaderzaal van het Sportpunt 2 
• van maandag tot vrijdag van 19 u. tot 22 u. 
• op zaterdag van 12 u. tot 20 u. 
• op zondag van 9 u. tot 12 u.

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00



Zwembad
Sluitingsdagen mei-juni 2017

• maandag 01 mei: gesloten wegens feestdag;
•  zaterdag 06 mei: gesloten wegens zwemmeeting 

(organisatie zwemclub UZKZ);
• donderdag 25 mei: gesloten wegens feestdag;
• zondag 04 juni: gesloten wegens feestdag;
• maandag 05 juni: gesloten wegens feestdag.

Tijdens het verlengde weekend van  
Hemelvaart zal het zwembad Sportpunt 
Zwevegem gewijzigde openingsuren 
hebben op:

•  vrijdag 26 mei – publiek zwemmen uitzonderlijk al 
vanaf 14.00 u. (brugdag)
Spelmateriaal wordt voorzien in het ondiepe bad.

Zwembad gesloten voor periodiek groot 
onderhoud

Van dinsdag 06 juni (na het verlengde 
Pinksterweekend) tot en met zondag 25 juni krijgt het 
zwembad een grondige schoonmaak- & onderhoudsbeurt. 
We verwelkomen u graag vanaf maandag 26 juni opnieuw.

Bibliotheek en Bbus

De bibliotheek is gesloten op:
• maandag 1 mei (Dag van de Arbeid)
• donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
• maandag 5 juni (Pinkstermaandag)

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei is de bib wel open.

De bbus rijdt niet uit op:
• maandag 1 mei (Dag van de Arbeid)
• donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 26 mei (Brugdag)
• maandag 5 juni (Pinkstermaandag)

Balie Vrije Tijd 
(Gemeentepunt)

De balie Vrije Tijd in het Gemeentepunt is gesloten op:
• maandag 1 mei (Dag van de Arbeid)
• donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 26 mei (Brugdag)
• maandag 5 juni (Pinkstermaandag)

Sluitingsdagen vrijetijdsdiensten

Transfo Outdoor
Wie houdt van spanning en adrenaline, moet zondag 02 
juli van 14 u. tot 19 u. afzakken naar de Transfo site te 
Zwevegem. 
Transfo outdoor is een gratis namiddag vol kicks: 
Initiatie duiken, speleobox, springkasteel, boogschieten, 
klimmuur, via ferrata, big air, aquaparcours,… 

Maar ook voor de jongsten staan er dingen op 
het programma: reuzezeepbellen, straat animatie, 
circustechnieken …. 

Transfo Outdoor is een samenwerking van de sport- en 
jeugddienst van de gemeente met de provincie.
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woe 26.04.17
Theater

«Ginds, tussen de netels
Voor “Ginds, tussen de netels” 
heeft schrijver Dimitri Verhulst zich 
laten inspireren op het verhaal 
‘Bloedbruiloft’ uit 1933 van de 
Spanjaard Federico Garcia Lorca. Hij 
verplaatst de handeling naar een 
denkbeeldig Belgisch dorpje Urtica, de 
wereldhoofdstad van de brandnetels, 
waar twee families al generaties lang 
een bloedige vete uitvechten. De clan 
Delfosse bekampt de familie Muermans 
op leven en dood. En waarom? “Ginds, 
tussen de netels”, een liefdesverhaal 
in een modern Verhulst-jasje voorzien 
van de nodige humor maar met een 
onvermijdelijke tristesse die eigen is 
aan het leven…

Uitvoerders: Zwevegems Teater. Regie: 
Debbie Crommelinck
Waar: gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Prijs: 10 euro, pashouders en leden 
Opendoek 8 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie: reservering@
zwevegemsteater.be, 0471 17 77 15

vrij 28.04.17
Theater

«Ginds, tussen de netels

zie woe 26.04.17

vrij 28.04.17
Muziek

Lokale Helden

zie kader p. 31

vrij 28.04.17
Muziek

‘t Heksebroed organiseert “Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies»
In de school Groene Kouter te 
Zwevegem kan je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben je 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen. 

Waar: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 23 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51; 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be 

za 29.04.17 – zo 30.04.17
Sport

VlotteRun en VlotteRock 2017

zie achterflap. 

tot zo 30.04.17
Tentoonstelling

sloh mohh shuhn
Sloh mohh shuhn van Jan 
Dheedene en Sarah Eechaut wordt 
de eerste tentoonstelling na de 
groepstentoonstelling Initium. De 
aparte titel lijkt wel een term uit de 
Kung Fu-leer, maar je leest ‘m als ‘slow 
motion’. De verkapping in verlengde 
lettergrepen voelt West-Vlaams aan en 
benadrukt de traagheid die een grote 
rol speelt in het artistieke proces van 
beide kunstenaars.

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

ma 01.05.17
Evenement

Conservenkaarting
sp.a & Curieus Zwevegem organiseren 
op maandag 1 mei vanaf 14 u. hun 
11de conservenkaarting met grandioze 
tombola met waardevolle prijzen. Inleg 
1,25 euro. Iedereen is welkom. Tussen 
14 u. en 15 u. is er gratis koffie met 
versnaperingen.

Zomerkalender 
Zie p. 5

mailto:reservering@zwevegemsteater.be
mailto:reservering@zwevegemsteater.be
mailto:pol.ranson@telenet.be
mailto:k.vanderbeken@telenet.be
http://www.galerie10a.be


Wil je ook hier je activiteit aankondigen?
•   surf naar www.uitdatabank.be
• maak een account aan
•  wacht op (onmiddellijke) bevestiging via e-mail
•  log in met je e-mailadres en paswoord
• voer je activiteit in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit ruim op voorhand in. Voor het volgende 
Infopunt is dit vóór 31 mei (periode 27 juni tot 5 september 2017).

Volgende verschijningsdata: 27 juni 2017.

31

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

Waar: Foyer Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: vanaf 14 u.
Organisatie: sp.a & Curieus Zwevegem
Info & reservatie: 0476 99 54 92

di 02.05.17 – woe 31.05.17
Tentoonstelling

Vamos Vacaturos
Vamos Vacaturos is een rondreizende 
tentoonstelling en gaat over diversiteit 
op de West-Vlaamse werkvloer. Mensen 
van buitenlandse afkomst getuigen 
over hun ervaringen met werken 
in Vlaanderen. Ook West-Vlaamse 
bedrijven getuigen over diversiteit op 
de werkvloer. Tal van filmpjes en foto’s 
illustreren deze tentoonstelling in klare 
taal.
Meer info op www.vamosvacaturos.be 
Waar: Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem
Wanneer: tijdens de openingsuren
Organisatie: Culturele Centrale 
Zwevegem i.s.m. Gemeentebestuur 
Zwevegem
Info & reservatie: www.
vamosvacaturos.be

di 02.05.17
Lezing

Leef en eet gezond
We worden met zijn allen ouder en 
dat is uiteraard goed nieuws, zeker 
als dit in de beste omstandigheden 
kan gebeuren. Maar het ouder 
worden houdt ook een aantal 
gezondheidsrisico’s in. Door een goede 
leef en eetgewoonte kan u er zelf iets 
aan doen. Bij aanvang gratis koffie met 
versnapering.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 14.30 u. tot 17 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem

woe 03.05.17
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

http://www.vamosvacaturos.be
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Feest op het Plein met DE ROMEO’S
ZATERDAG 1 JULI 2017 – 20 u.
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!

vrij 05.05.17
Muziek

Rock Kappaert
6de editie van Rock Kappaert met 
optredens van The Losts (19.30 u.), 
Horacle (20.40 u.), TurboWarrior of 
Steel (21.55 u.), Wildheart (23.10 u.), 
DJ Danny Copperwire (24 u.-3 u.). Gratis 
toegang.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 19 u. (deuren 18 u.)
Prijs: gratis toegang
Organisatie: Feestcomité Kappaert vzw
Info & reservatie: andresvandenborre@
hotmail.com

vrij 05.05.17
Lezing

Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema “Stoere jongens en meisjes”

zie kader p. 36
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Feest 70-jarigen Groot-Zwevegem
 
Het feest van de 70-jarigen Groot-Zwevegem vindt plaats op zondag 8 oktober 2017.
Hou alvast deze datum vrij! Meer info volgt.

Programma
10.30 u.: eucharistieviering in de Maria Bernardakerk te Zwevegem-Knokke
vanaf 11.30 u.: receptie in zaal Uilenspiegel te Zwevegem-Knokke gevolgd door de feestmaaltijd. Daarna gezellige 
feestsfeer met aangepaste (dans)muziek.

Feest 75-jarigen Zwevegem
 
1942-2017

De 75-jarigen van Zwevegem vieren feest op zondag 1 oktober 2017 in zaal Uilenspiegel te Zwevegem Knokke. Hou alvast 
deze datum vrij; verdere informatie volgt.

80 jaar in 2017?
 
Het feest voor deelgemeente Zwevegem gaat door op zaterdag 14 oktober!

Wil jij (en je partner) meevieren? Hou alvast deze datum vrij en schrijf zo snel mogelijk in bij Frans Masure,  
tel. 0473 36 42 90 of fr.masure@hotmail.com 
Richtprijs deelname: 60 euro (all-in).
Enkel diegenen die inschrijven worden schriftelijk uitgenodigd!
Wie elders woont, maar in 1937 geboren is in Zwevegem en/of er school gelopen heeft, is eveneens van harte welkom. 
Niet aarzelen dus!

vrij 05.05.17 - zo 07.05.17
Evenement

Meifeesten Kappaert
Vrijdag 5 mei
14.30 u.: seniorenfeest met 
Gino di Lukaz, clownanimator en 
zangeres Loesje. 16 u.: braderie- en 
rommelmarkt. Vanaf 19 u.: Rock 
Kappaert met optredens van The 
Losts (19.30 u.), Horacle (20.40 
u.), TurboWarrior of Steel (21.55 
u.), Wildheart (23.10 u.), DJ Danny 
Copperwire (24 u.-3 u.).
Zaterdag 6 mei
10 u.: kleurwedstrijd. 15 u.: 
wielerwedstrijd Juniores BWB. 19 u.: 
Travestieshow «Les Folles de Gand» met 
balletgroep.
Zondag 7 mei
10.30 u.: aperitiefconcert. 11 u.: 
huldiging jubilarissen en 50 jarigen van 
de Kappaert, aanstelling meter en peter 
van de «Reuzen van de Kappaert». 
13 u.: Kappaertmenu. 14.30 u.: 
volksspelen. 15 u.: kermissfeer in Kaffee 
Kappaert. 15.30 u.: grimefestival. 17 u.: 
prijsdeling kleurwedstrijd en uitreiking 

wisselbeker volksspelen. 17.30 u.: 
muzikale avond opgeluisterd door “De 
Domino’s”. 21 u.: taptoe.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Prijs: gratis toegang
Organisatie: Feestcomité Kappaert vzw
Info & reservatie: gerard.amelynck@
skynet.be

za 06.05.17
Muziek

Vrij podium
Openluchtoptredens op terrein van de 
scouts.

Waar: terrein Scouts, Kleine 
Winkelstraat 21, Zwevegem
Wanneer: vanaf 14.30 u.
Prijs: 3,50 euro, ADD 6 euro
Organisatie: Scouts & Gidsen Jacob van 
Artevelde
Info & reservatie: jonas.wyseur@
hotmail.com

zo 07.05.17
Concert

Vluchtweg: een muzikale 
wandeltocht mét boodschap

zie kader p. 34

woe 10.05.17
Sport

Lentebeker Atletiek 2017
De lagere schoolkinderen kunnen 
proeven van verschillende 
atletiekdisciplines op recreatief niveau. 
Een organisatie van de sportdienst 
i.s.m. atletiekclub Zwevegem.

Waar: Atletiekpiste Sportpunt 3, 
Bekaertstraat 4b, Zwevegem
Wanneer: van 13 u. tot 17 u.
Organisatie: Sportdienst Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 58 00, sport@
zwevegem.be, www.zwevegem.be/sport
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za 13.05.17
Concert

Karl Van Welden & Frederik 
Croene: Mars II

zie kader p. 34

za 13.05.17
Sport

Minivoetbaltornooi 39ste Beker 
Baron Bekaert
Het 39ste minivoetbaltornooi 
georganiseerd door Studax Zwevegem 
komt er opnieuw aan! Dit tornooi 
wordt georganiseerd met 16 ploegen, 
ingedeeld in 4 reeksen. Er wordt 

gespeeld op minivoetbalterreinen, 
uitgetekend op het hoofdterrein van 
Zwevegem Sport, met ploegen van 5 
spelers. Iedere ploeg speelt 6 matchen 
van 2 x 13 minuten (3 reeks-, 2 test- en 
1 finale-wedstrijd(en).

Waar: voetbalterrein Zwevegem Sport, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Wanneer: vanaf 9 u.
Prijs: 50 euro
Organisatie: Studax Zwevegem Sport
Info & reservatie: bart.schooreel@
scarlet.be, www.studaxzwevegem.be/
images/tornooi.pdf 

ma 15.05.17 – woe 31.05.17
Tentoonstelling

Bezettering 14-18
Tijdens de eerste wereldoorlog werden 
tal van regels gecommuniceerd via 
oorlogsaffiches. Nu, 100 jaar later 
vertellen deze affiches ons heel wat over 
de communicatie en het dagelijks leven 
in oorlogstijd. Ook Zwevegem heeft een 
unieke collectie tekstaffiches. Kom zien 
naar deze bijzondere tentoonstelling.
Een tipje van de sluier zult u ook zien in 
het straatbeeld!

Waar: openbare bib, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: tijdens de openingsuren
Organisatie: Gemeentebestuur 
Zwevegem

FESTIVAL VAN VLAANDEREN KORTRIJK
VLUCHTWEG

ZONDAG 7 MEI 2017 vanaf 13 u.
SINT-DIONYSIUSKERK SINT-DENIJS

Een muzikale wandeling mét boodschap dwars door de pittoreske dorpskern 
en de mooie verstilde landschappen van Sint-Denijs. Tijdens een wandeltocht 
van zo’n 5 km staan drie muzikale ontmoetingen tussen verschillende culturen 
centraal. Vluchtweg laat ons aan den lijve ondervinden dat iets bijzonders kan 
groeien uit muziek als universele taal.

Met Hijaz, Divine Madness & de mini-opera A Postcard from Aleppo (met 
nabespreking en mogelijkheid om postkaart naar Aleppo te sturen).
Vluchtweg is een project van Festival van Vlaanderen Kortrijk.

Info & tickets: www.festivalkortrijk.be
Organisatie: Wilde Westen i.s.m. In Heaven en gemeentebestuur Zwevegem.

KARL VAN WELDEN & FREDERIK CROENE
MARS II

ZATERDAG 13 MEI 2017 - 17 u.
TRANSFO ZWEVEGEM

BRAVE NEW WORLD op unieke locatie
Festival Kortrijk werkt in 2017 rond het element 'AARDE'. Een 
van de drie subthema's is BRAVE NEW WORLD. Brave New World 
laat horen hoe componisten omgaan met de toekomst van onze 
planeet en inspiratie vinden in visionaire ideeën.

Op 13 mei beleef je het live op Transfo Zwevegem met Karl Van 
Welden en Frederik Croene.
Een poëtische pianoperformance neemt de toeschouwer mee 
naar een duister vulkaanlandschap. Een relaas over de impact 
van catastrofes op ons denken. 

Info & tickets: www.festivalkortrijk.be
Organisatie: Wilde Westen i.s.m. gemeentebestuur Zwevegem

http://www.studaxzwevegem.be/images/tornooi.pdf
http://www.studaxzwevegem.be/images/tornooi.pdf
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MOEN FEEST
 
ZATERDAG 15 JULI 2017 – start vanaf 12.30 u.
PARKING TRANSPORTBEDRIJF VANNESTE, 
STATIONSSTRAAT 82, MOEN

De kleine festivalfans kunnen weer aftellen tot midden juli. K3 
komt terug naar Moen Feest! Tijdens het festival zijn er dit jaar 
nieuwe toppers op de affiche zoals De Band, Laura Tesoro en ook 
Regi komt terug! 
Hiermee neemt Moen Feest een unieke plaats tussen de grotere 
festivals, met z’n 6000 bezoekers en z’n uniek concept van festival 
voor het hele gezin met veel randanimatie, dit jaar nog meer dan 
vorig jaar. 
Een leuke namiddag waar de kinderen hun idool ontmoeten. 
Radio- en TV-presentator Peter Van de Veire en Miguel Wiels 
brengen hun show met als vaste gast Niels Destadsbader.

Info en ticketverkoop: www.moenfeest.be

Organisatie: Moen Feest

di 16.05.17
Evenement

Kaartnamiddag
Ook in 2017 is er iedere 3de dinsdag 
van de maand kaartnamiddag gevolgd 
door gratis koffie en boterkoeken. 
Iedereen van harte welkom.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

za 20.05.17
Uitstap

Educatieve milieuboottocht

zie kader p. 32

za 20.05.17
Exploratie

Beheerswerken
Beheerswerken: maaibeheer Moen-
Statie, bestrijden boomopslag

Waar: Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://www.
natuurpunt.be/agenda/beheerswerken-
maaibeheer-moen-statie-bestrijden-
boomopslag-20136

tot zo 21.05.17
Tentoonstelling

Enrique Marty - Sense of Failure
Benjamin Moravec - Le Royaume 
Part. VI - Nous n’avions pas fini de 
nous parler d’amour
A Show, Inside Out 
(Buitensculpturen)
Waar: Deweer Gallery, Tiegemstraat 6a, 
Otegem
Wanneer: open op woe, do, vrij en zo 
van 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Deweer Gallery Otegem
Info & reservatie: www.deweergallery.
be 

Moeder- en Vaderdagactie!
 
Het zwembad Sportpunt Zwevegem plaatst de mama’s en de papa’s in de kijker. 
Op Moederdag, zondagvoormiddag 14 mei en op Vaderdag, zondag 18 
juni  worden de moeders en vaders na hun zwembeurt verrast met een leuk 
geschenk.  
Meteen dé beste start voor die speciale dag !!! 

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

http://www.deweergallery.be
http://www.deweergallery.be
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zo 21.05.17
Muziek

Heartattack & Vine
Twee vrienden, twee gitaren, twee 
stemmen. Een ton aan podiumervaring 
met diverse bands. Een werkelijk grote 
stapel aan geliefde nummers. Een 
gedeelde liefde voor de grote meesters. 
Goesting in steeds weer nieuwe 
arrangementen. Immer nederig voor 
een geboeid publiek… Muzikanten zijn 
Wouter Droesbeke (De Poldercowboys/
Ride this Train/Wouter Pol Jan…) gitaar/ 
mondharmonica/ vocals en P Leon 
Clarisse (Ride this Train/Les Sacs a 
Sacs/Guy & les Michelins/Satellites…) 
gitaar/slide gitaar/vocals.

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

vrij 26.05.17
Muziek

‘t Heksebroed organiseert “Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies»
In de school Groene Kouter te 
Zwevegem kan je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben je 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen. 

Waar: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 23 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51; 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be 

do 01.06.17 – vrij 30.06.17
Tentoonstelling

Schetsboekproject
In oktober 2016 vertrokken 30 
schetsboeken op reis doorheen alle 
Zwevegemse dorpen. De reis eindigt in 
een tentoonstelling die op 1 juni 2017 
de deuren opent in de bibliotheek van 
Zwevegem. 

Waar: openbare bib, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: tijdens de openingsuren
Organisatie: Gemeentebestuur 
Zwevegem

vrij 02.06.17
Lezing

Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema “Indianen”

zie kader p. 36

vrij 02.06.17 – zo 04.06.17
Evenement

Ommegang Otegem
Tijdens de ommegang kan je opnieuw 
genieten van live-optredens, speelstraat, 
kidsrun,… en onze camping op ’t 
Sprotje.

Waar: centrum Otegem
Organisatie: Feestcomité Otegem
Info: www.feestcomiteotegem.be 

za 03.06.17
Workshop

Workshop Watercolours for 
beginners by Nigel Vellam
Nigel Vellam (UK) komt op uitnodiging 
van Cultuurhuis De Vrijheid langs 
naar Sint-Denijs en brengt een reeks 
watercolours (aquarellen) mee naar 
onze galerij… Samen met zijn vrouw 
Brenda, eveneens in de kunstwereld 
actief, woont hij reeds geruime tijd in 
Zuid-Frankrijk waar hij de inspiratie voor 
zijn werken haalt. Ook vervaardigen zij 
samen het papier op de “old fashion 
way” waar hun werken op gemaakt 
worden…

Waar: Cultuurhuis Bistro De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
Wanneer: van 8.30 u. tot 12.30 u.
Organisatie: Cultuurhuis Bistro De 
Vrijheid
Info & reservatie: 0497 48 40 88, www.
devrijheid.net 

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 5 mei 2017 – Ik ben lekker stoer!

Ben jij zo stoer als Tico die zo hard kan brullen dat alle dieren in het oerwoud 
schrikken. Ja echt waar, of ben je soms een beetje bang, net zoals Mees. 
Gelukkig heeft de opa van Mees een oplossing. Wil jij weten wat opa’s truukje 
is? Kom dan zeker langs op het voorleesuurtje op vrijdag 5 mei in de bib.

Op vrijdag 2 juni 2017 – Alle indiaantjes…
 
Cowboyhamster Billy en 
regenworm Pierke gaan op 
zoek naar indianen. Pamela 
de geit helpt hen om de berg 
te beklimmen en rooksignalen 
te maken. Dan schiet er 
iemand een pijl door Billy’s 
hoed. Zouden ze de indianen 
gevonden hebben? Op vrijdag 
2 juni ga je in de bib op 
avontuur met de indianen!

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

http://www.devrijheid.net
mailto:pol.ranson@telenet.be
mailto:k.vanderbeken@telenet.be
http://www.feestcomiteotegem.be
http://www.devrijheid.net
http://www.devrijheid.net
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zo 04.06.17
Exploratie

Orchideeënwandeling
We bewonderen de wondere wereld 
van de orchideeën op de Vaarttalus. 
Hier is een veelvoud aan prachtige 
vleeskleurige Orchis, Bijenorchis en 
Rietorchis te zien. Kenner Wim Pauwels 
helpt ons ze mee te ontdekken.

Waar: Sint- Pietersbrugske, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 71 22 84, 
eddy.loosveldt@gmail.com, https://
www.natuurpunt.be/agenda/
orchidee%C3%ABnwandeling 

ma 05.06.17
Sport

Autocross Sint-Denijs
Jaarlijkse autocross in Sint-Denijs.

Waar: Tontestraat 6, Sint-Denijs
Wanneer: 11 u. tot 19 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: VACB

OMMEGANG MOEN 2017
VRIJDAG 23 JUNI
18 u. 28ste OMMEGANGVINKENZETTING “Grote prijs wijlen François 

Havenne” & “Feestcomité Moen” m.m.v. De Vlaamse Zangers Moen. 
Inschrijvingen in zaal t.a.p. 
50 euro vooruit, gratis 2 ovenkoeken bij inschrijving + braadworst en 
broodje aan alle deelnemers.

20 u. 2de MOEN KWIEST in zaal t.a.p.
 We quizzen met ploegen van 4 personen (max 35 ploegen). Het 

inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro/ploeg. (gratis zuipkaart inbegrepen). 
Inschrijven kan via info@moen.be met vermelding van de groepsnaam. 
Inschrijving is pas geldig als het bedrag overgeschreven wordt op 
rekening BE88 9310 6671 6441.

ZONDAG 25 JUNI
10.30 u. 30ste PAARDENWIJDING met wandeling
 (meer info bij Dirk Libberecht: 0476 30 37 00  
 of dirk.libberecht@telenet.be)
13 u. MOENSE TROTTINETTEKOERSE op Moenplaats. 
 inschrijvingen@mouwecross.be

MAANDAG 26 JUNI
14:30 u. SENIORENNAMIDDAG

Het Heemkundig museum (Moenplaats 10) is tijdens het ommegangweekend 
open met als thema: “Hendrik Sulmont 1916 - 1997”

woe 07.06.17
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

za 10.06.17
Exploratie

Beheerswerken
Beheerswerken: Braebos en 5 linden-
zone maaibeheer.
Waar: Loods Natuurpunt (Sint- 
Pietersbrugske), Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://www.
natuurpunt.be/agenda/beheerswerken-
braebos-5-linden-zone-maaibeheer

zo 11.06.17
Ontbijt

Vaderdagontbijt aan huis
Jaarlijkse organisatie van een 
vaderdagontbijt aan huis.

Waar: Gemeenteschool, Vierkeerstraat, 
Heestert
Wanneer: zo 11.06.17
Prijs: 7 euro
Organisatie: Ouderrraad 
Gemeenteschool Heestert
Info & reservatie: 0474 32 01 64

za 17.06.17
Exploratie

Beheerswerken
Braebos maaibeheer - zone poel en 
knotwilgen.

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

za 17.06.17
Wandeling

Zwaluwwandeling

zie kader p. 38

zo 18.06.17
Muziek

Vlaamse Schlagers
Een spetterend ommegangsfeest met 
Vlaamse Schlagers. Voorprogramma: 
Little Ann in Vlaamse velden. Duo No 
Limits (hoofdact). Ambiance verzekerd 
met Jean en William!

Waar: Cultuurhuis Bistro De Vrijheid, 
Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
Wanneer: 18.30 u.
Organisatie: Cultuurhuis Bistro De 
Vrijheid
Info & reservatie: www.devrijheid.net 

di 20.06.17
Evenement

Kaartnamiddag
Ook in 2017 is er iedere 3de dinsdag 
van de maand kaartnamiddag gevolgd 
door gratis koffie en boterkoeken. 
Iedereen van harte welkom.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

https://www.natuurpunt.be/agenda/orchidee%C3%ABnwandeling
https://www.natuurpunt.be/agenda/orchidee%C3%ABnwandeling
https://www.natuurpunt.be/agenda/orchidee%C3%ABnwandeling
http://www.devrijheid.net


w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

38

Locatie

kinderboerderij ‘t Herreke Pontstraat 90 Heestert

Tijdstip

Zaterdag 17 juni om 19u

Praktisch

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

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

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

Tierend en kwetterend ten onder of … helpen we de zwaluwen?

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
zwaluwbeschermingsprogramma in onze gemeente.

Wat onze plannen zijn en waarom we dit doen kan je ontdekken op een leuke
zwaluwwandeling die de gemeente Zwevegem organiseert samen met
Stadlandschap Leie en Schelde en Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen op
Zaterdagavond 17 juni om 19u aan kinderboerderij ‘t Herreke in
Heestert. De gierzwaluwen zullen jong en oud tierend verwelkomen!

vrij 23.06.17
Muziek

‘t Heksebroed organiseert “Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies»
In de school Groene Kouter te 
Zwevegem kan je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben je 
van harte uitgenodigd om samen met 
ons muziek te spelen. 

Waar: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 23 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51; 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be 

za 24.06.17
Exploratie

Beheerswerken
Braebos maaibeheer - zone 
bloemenweide.

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

zo 25.06.17
Evenement

7de Ooteghems oldtimertreffen en 
berenworp
Doorlopend oldtimertreffen part VII met 
rondrit voor alle wagens van bouwjaar 
1992 of vroeger. Individuele rondrit 
langs mooie Vlaamse wegen: 6 euro per 
wagen. 1 consummatie per voertuig. 
Om 17 u.: gratis berenworp vanuit de 
kerktoren voor alle kinderen tot 12 jaar. 
Ook dit jaar steunen we het goede doel; 
de winst wordt integraal geschonken 
aan «Kom op tegen Kanker»!

Waar: omgeving kerk, Otegemplaats, 
Otegem
Wanneer: van 11 u. tot 20 u.
Organisatie: ACV Otegem
Info & reservatie: 0475 46 88 89, 
acvotegem@gmail.com, http://www.
acv-otegem.be, www.facebook.com/
events/917705055025295/

za 01.07.17
Evenement

50 jaar Sparta Heestert
Aan alle Sparta Boys, van heden en 
verleden. Receptie ter gelegenheid van 
50 jaar Sparta Heestert en aansluitend 
gezellig samenzijn. Doorlopend 
tentoonstelling.

Waar: terrein Sparta Heestert, O. 
Dupontstraat, Heestert
Wanneer: 17 u.
Organisatie: Sparta Heestert
Info & reservatie: 50jaar@
spartaheestert.be 

za 01.07.17
Muziek

Feest op het Plein met de Romeo’s

zie kader p. 32

za 01.07.17
Exploratie

Beheerswerken
Braebos maaibeheer – boomgaard.

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

mailto:pol.ranson@telenet.be
mailto:k.vanderbeken@telenet.be
http://www.acv-otegem.be
http://www.acv-otegem.be
mailto:50jaar@spartaheestert.be
mailto:50jaar@spartaheestert.be
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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

MET UW DEELNAME STEUNT U KINDEREN
DIE VECHTEN TEGEN KANKER.

BEDANKT!

WWW.SAMENSTERKTEGENKANKER.BE

07-06-2010

BINNENKORT

zo 02.07.17
Bio-babbel bij Eddy 

Pappyn

Info & reservatie: http://velt.be/
activiteiten/bio-babbel-bij-eddy-pappyn 

zo 02.07.17
Rommelmarkt

Info & reservatie: danielcallens@telenet.
be

woe 05.07.17
Evenement

Kaarting Senioren Kappaert

Info & reservatie: 056 75 51 48

vrij 07.07.17 
Voorleesuurtje voor 

kleuters: thema 
Onderweg

Info & reservatie: 056 76 59 00, www.
zwevegem.be/bibliotheek

za 08.07.17
Beheerswerken 

Braebos maaibeheer - 
boomgaard

Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be 

zo 09.07.17
Samen Sterk Tegen 

Kanker

Info & reservatie: http://www.
samensterktegenkanker.be

za 15.07.17
Moen Feest 2017

Info & reservatie: www.moenfeest.be

za 15.07.17
Beheerswerken: 

Braebos maaibeheer - 
boomgaard

Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be 

zo 16.07.17
DadaWaves 

Unplugged

Info & reservatie: www.devrijheid.net 

di 18.07.17
Breugelfestijn met 

Vief Groot-Zwevegem

Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 
64 49 19

za 22.07.17
Beheerswerken 

Daalbeekbosje 
maaibeheer

Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be 

http://velt.be/activiteiten/bio-babbel-bij-eddy-pappyn
http://velt.be/activiteiten/bio-babbel-bij-eddy-pappyn
http://www.devrijheid.net



