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Verantwoordelijke uitgever 

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

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

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

Volgend infomagazine verschijnt op 26 juni 2018
Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen 

tegen 28 mei 2018 - informatie@zwevegem.be

Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem

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

B BUS 
NIEUW RITTENSCHEMA

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

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

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

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

RECYCLAGEPARK
Avelgemstraat, Zwevegem, T 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 14u. tot 19u., zaterdag van 9u. tot 16u.
Sluitigsdagen, zie p. 22
Aandienen met afval tot 15 minuten
voor sluitingstijd.

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

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

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

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

HUIS VAN HET KIND ZWEVEGEM
T 0471 61 64 48
huisvanhetkind@zwevegem.be

ZITDAGEN SCHEPENCOLLEGE  
EN OCMW-VOORZITTER
Zitdagen burgemeester en schepenen
Voor afspraak, bel 056 76 55 67
e-mail: info@zwevegem.be
Aanspreekpunt schepen van de deel-
gemeenten op bibus in Otegem, aan de 
vrije basisschool: elke eerste donderdag 
van de maand, van 14u. tot 16u.
Zitdag OCMW-voorzitter
Voor afspraak, bel 056 76 52 00
e-mail: info@ocmw.zwevegem.be

GRATIS DIENST JURIDISCH ADVIES
Gemeentepunt, Blokkestraat 29
di. 27/02 en di. 27/03, van 17 u. - 18.30 u.
sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
056 76 55 67

MELDPUNT GEMEENTE
0800 1 8550

Gemeentelijke- en OCMW-
dienstverlening in het 

Gemeentepunt
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem

T 056 76 55 67, F 056 76 55 68
info@zwevegem.be

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

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

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

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

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

woensdagnamiddag

Balie burger en welzijn, woon- 
en leefomgeving en politie ook 

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

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

Gemeente- en OCMW-diensten 
gesloten zie p. 6

Volg Zwevegem op:  www.zwevegem.be  Facebook/Gemeente Zwevegem  Twitter@GemZwevegem  #igzwevegem
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Wonen zonder zorgen in  
onze assistentiewoningen! 

De gemeente in beeld: #Igzwevegem

Inlichtingen en inschrijvingen scholen

Afscheid oud zwembad 22 juni

Opening nieuw zwembad 30 juni

Beste inwoners,
Het ouderen en welzijnsbeleid van onze gemeente is, wat de huisves-
ting betreft, in de eerste plaats gericht op het ouder worden in eigen 
omgeving. De thuiszorgdienst van het OCMW en het zorgnetwerk sa-
mengesteld uit vrijwilligers moeten er helpen voor zorgen dat onze 
ouderen zo lang en zo aangenaam mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. Nergens beter dan thuis!
Wanneer de gezondheid en/of de leeftijd het niet meer toelaten, bie-
den wij, als gemeente en OCMW, ruime en betaalbare alternatieven.

Het OCMW van Zwevegem beschikt op vandaag over een uitgebreid 
aanbod (residentiële) ouderenzorg met 149 woonzorgbedden, waar-
van 10 voor kortverblijf; een dagverzorgingscentrum (De Zilverberk): 
goed voor de opvang van 15 gebruikers op weekdagen (incl. vervoer 
met 2 aangepaste busjes) en 56 assistentiewoningen (residentie Blyho-
ve I en II) die in oktober van dit jaar uitgebreid worden met nog eens 
50 assistentiewoningen op de site Leanderhof (De Courbe).

We kunnen inderdaad vanaf oktober a.s. 50 bijkomende assistentiewo-
ningen aanbieden op het Leanderhof. Dit is een verdubbeling van het 
bestaande aanbod op vandaag. Deze 50 erkende assistentiewoningen 
zullen worden uitgebaat door het OCMW van Zwevegem. De Courbe 
is gelegen aan de overkant van het woonzorgcentrum. 
De naam ‘Courbe’ verwijst naar de historiek van Bekaert. Courbe, 
vroeger ook wel “Velodrome” geheten, was een deel van de zoge-
naamde staaldraad.
Er is nu reeds een modelappartement ingericht en de inschrijvingen 
voor de Courbe zijn opgestart. 

In de Courbe zal de bewoner genieten van alle comfort in een prach-
tige groene omgeving. Samen met het OCMW van Zwevegem kan de 
bewoner een beroep doen op extra zorgdiensten en de woonassistent 
van het Woonzorgcentrum kan hierbij ondersteunen. Alle flats in de 
Courbe zijn aangepast, ruim en toegankelijk, volledig in het teken van 
aangenaam wonen en leven.

Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij de sociale dienst  
van het woonzorgcentrum, Otegemstraat 75, Zwevegem -  
tel. 056 28 53 00. Meer informatie over de Courbe kan je  
vinden in dit infopunt, op p. 4.

Marc Doutreluingne - Burgemeester

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

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

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

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

Tijdens schoolvakanties West-
Vlaanderen*
maandag: 14u. - 18u., 18u. - 19.45u.  
(50m. bad)
dinsdag: 11.45u. - 12.45u., 14u. - 19.30u. 
19.30u. - 20.30u. (50m. bad)
woensdag: 14u. - 19.45u. 
donderdag: 11.45u. - 12.45u., 14u. - 20.30u. 
vrijdag: 14u. - 20.30u. 
zaterdag: 14u. - 16.45u. 
zondag: 9u. - 11.45u. 

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

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



WONEN ZONDER ZORGEN IN  
ONZE ASSISTENTIEWONINGEN! 

WELKOM IN DE COURBE!

Pal in het centrum van Zwevegem heeft het OCMW op vandaag 56 assistentiewoningen verspreid 
over de residenties Blyhove I (42 flats in Otegemstraat 77) en Blyhove II (14 flats in Sint- Amandstraat 
4). Assistentiewoningen zijn serviceflats met dienstverlening op aanvraag. In oktober van dit jaar 
wordt het aanbod uitgebreid met nog eens 50 assistentiewoningen in residentie “De Courbe” op de 
site Leanderhof in de Bekaertstraat. Je kan er terecht voor een aangepaste huisvesting waar je kan 
wonen zonder zorgen met hulp binnen handbereik. Deze 50 erkende assistentiewoningen zullen wor-
den uitgebaat door het OCMW van Zwevegem.

NIEUWE ASSISTENTIEWONINGEN
Geniet van een prachtige omgeving en in alle com-
fort. Je appartement in residentie De Courbe is aan-
gepast, ruim, volledig toegankelijk en staat helemaal 
in het teken van aangenaam wonen en leven. De wo-
ningen liggen aan de overkant van het woonzorgcen-
trum Sint-Amand.

BENIEUWD NAAR DE NIEUWE 
WONINGEN?
Er is nu reeds een modelappartement ingericht en de 
inschrijvingen voor De Courbe zijn opgestart! Wil je 
meer info? Neem contact met ons en we helpen je 
met plezier verder.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Sociale Dienst WZC Sint-Amand 
Otegemstraat 75, 8550 Zwevegem
056 28 53 00
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ONZE ASSISTENTIEWONINGEN
Alle woningen hebben een inkomhal, een bergplaats, 
een living, een keuken, een slaapkamer, een badka-
mer met douche en een toilet.
De kostprijs van een flat in Blyhove I (± 50 m²) en 
Blyhove II (± 55 m²) bedraagt 23,39 euro/ dag. In resi-
dentie De Courbe zijn er 3 categorieën assistentiewo-
ningen. De prijs varieert tussen 30 euro, 33 euro of 37 
euro/dag voor een flat van 52 m², 60 m² of 70 m². Een 
parkeerplaats in Blyhove I, Blyhove II en De Courbe 
kost 1 euro/dag.

INTERESSE IN EEN ASSISTENTIE-
WONING? ZO SCHRIJF JE JE IN!
Iedereen, vanaf de leeftijd van 65 jaar, kan zich aan-
melden om een aanvraag tot inschrijving op de in-
schrijvingslijst in te dienen. Assistentiewoningen zijn 
bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen 
wonen, hulp en zorg naar hun eigen behoefte wil-
len invullen en geen dagelijkse zorgverlening van-
uit het woonzorgcentrum nodig hebben. De zelf-
redzaamheid van een persoon wordt afgetoetst 
met een evaluatieschaal waarmee we de kandida-

ten onderverdelen op basis van hun zorgprofiel.
Om op de wachtlijst te komen is een afspraak met de 
sociale dienst van het woonzorgcentrum vereist. Daar-
na komt u langs of komen wij op huisbezoek, waar de 
evaluatieschaal zal worden opgemaakt. Vergeet zeker 
je identiteitskaart en klever van de mutualiteit niet!
Bij inschrijving komt de kandidaat automatisch op 
de wachtlijsten van zowel Blyhove I, Blyhove II en De 
Courbe A, B, en C. Indien een kandidaat al duidelijk 
weet welk type flat hij helemaal niet wenst, dan kan 
hij dit opgeven. Bij het vrijkomen van een assistentie-
woning wordt in overleg met de woonassistent van 
het woonzorgcentrum de wachtlijst chronologisch ge-
opend.

SOCIALE DIENST WZC SINT-AMAND
Tel. 056 28 53 00
E woonzorgcentrum@ocmw.zwevegem.be 

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS
›  Huur van de flat
›  Hulp in nood vanuit het WZC, oproepsysteem 24 u. op 24 u.
›  Onderhoud van degemeenschappelijke ruimten
›  Onderhoud liften en verwarmings-inrichting
›  Ophalen huisvuil
›  Onderhoud van de vensters buiten
›  Brandverzekering
›  Telefoontoestel en telefoonabonnement
›  Aansluiting distributie
›  Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten

NIET INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS
›  Elektriciteit, water en verwarming
›  Maandelijkse energieforfait
›  Telefoniekosten
›  Kosten digitale TV en/of internet Telenet



Gemeente- en  
OCMW-diensten  

gesloten 
De gemeente- en OCMW-diensten  
zijn gesloten op maandag 30 april,  

dinsdag 1 mei (Feest van de Arbeid), 
donderdag 10 mei (Hemelvaartdag),  

vrijdag 11 mei, zaterdag 12 mei,  
maandag 21 mei (Pinkstermaandag). 

Het recyclagepark is gesloten  
op dinsdag 1 mei, donderdag  
10 mei en vrijdag 11 mei 2018.

Voor de sluitingsdagen  
vrijetijdsdiensten, zie p. 30.

DE GEMEENTEMONITOR
ZWEVEGEM IN CIJFERS

HOE TEVREDEN ZIJN ZWEVEGEMNAREN 
OVER HUN GEMEENTE?
Hoe tevreden zijn we over de netheid van straten en 
voetpaden? Wat vinden we over de verkeersveiligheid? 
Hoe tevreden zijn we over de voorzieningen? Hoe ver-
plaatsen we ons? Hoeveel ondernemingen zijn er bij-
gekomen het afgelopen jaar? Welke financiële midde-
len zet het lokaal bestuur in voor haar werking?
Op deze en honderden andere vragen geeft de ge-
meentemonitor een antwoord.

De Gemeentemonitor is samengesteld door het 
Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaan-
deren.  De gemeentemonitor brengt de brede omge-
ving van elke gemeente in beeld. Hij bevat meer dan 
200 indicatoren, waaronder meer dan 80 die afkom-
stig zijn uit een grootschalige bevraging bij de inwo-
ners in elke Vlaamse gemeente of stad.
Voor elke Gemeente is er een individueel rapport ge-
maakt: “Jouw Gemeente in cijfers”. Het rapport van 
Zwevegem vind je terug op www.zwevegem.be.

ONZE SCORES
We halen de laagste scores (tov. Vlaanderen):
› 1% voelt zich vaak onveilig
›  5% van de huishoudens had het afgelopen jaar be-

talingsmoeilijkheden, 

›  8% heeft  
last van  
sluitstort

›  10% maakt  
gebruik van het  
openbaar vervoer 
voor woon/werkverkeer

›  12% heeft last van buurthinder
›  15% heeft last van lawaaihinder door het verkeer
We halen de hoogste scores (tov. Vlaanderen):
›  43% heeft minstens 1 maal gebruik gemaakt van het 

zwembad
›  58% van de inwoners heeft het afgelopen jaar 

minstens 1 maal de bibliotheek bezocht
›  66% heeft veel contact met buurtbewoners
›  74% is tevreden over de digitale dienstverlening in 

de gemeente 
›  80% gebruikt de wagen voor het woon/werkverkeer
›  83% is tevreden over de gemeente
›  91% is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen 

binnen de gemeente
›  94% is tevreden met het aanbod aan kleuter- en 

lager onderwijs in de gemeente
›  95% van de inwoners beschikt over een tuin, terras 

of patio bij de woning

6  /  over zwevegem  /  infopunt  6  /  over zwevegem  /  infopunt  



BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
24/01 Seynaeve Camille, d.v. Bram en Debue Stiffy (Z)
27/01 Gekiere Chloé, d.v. Anthony en Parmentier Krisha (Z)
29/01 Bououden Rayhana, d.v. Fethi en Berouka Lailla (O)
29/01 Deroo Alis, d.v. Jef en Vandenbogaerde Sarah (Z)
30/01 Laureyssens Niene, d.v. Jonas en Dejonghe Bieke (H)
31/01 Silversmet Léonie, d.v. Thomas en Petit Pascalyn (H)
06/02 Hannaert Axelle, d.v. Yannick en Wylin Jessie (H)
08/02 Wolfvelde Luce, d.v. Günther en Staelens Timi (Z)
13/02 Lambrecht Lizet, d.v. Bjorn en Feys Stefanie (Z)
14/02 Adam César, z.v. Andreas en Kesteloot Julie (Z)
16/02 Vanneste Vic, z.v. Koen en De Bruyne Marieke (M)
19/02 ’t Kindt Louise, d.v. Thomas en Vandenberghe Tine (Z)
20/02 Guillemyn Mories, z.v. Steven en Lateur Evelien (H)
20/02 Theetaert Seppe, z.v. Wouter en Verbeke Sofie (Z)
22/02 Lecluyse Rose, d.v. Yves en Dursin Loes (Z)
22/02 Vanhoutte Maxine, d.v. Thorben en Vanhessche Kim (Z)
22/02 Verkest Elon, z.v. Christophe en De Smet Kristel (Z)
23/02 Deprez Louise, d.v. Gregory en Schietgat Marieke (M)
25/02 Masselus Emma, d.v. Frederick en Claus Sylvie (M)
26/02 Vercruysse Estelle, d.v. Dieter en Demuynck Kaat (Z)
01/03 Vandenbroucke Vik, z.v. Jan en Hugelier Nadja (H)
05/03 Denys Ayden, z.v. Andy en Sarasyn Valerie (Z)
07/03 Catteeuw Louisa, d.v. Stijn en Haerens Yasmin (Z)
12/03 Roegiers Noah, z.v. Toon en Blondeel Elina (Z)
13/03 Defever Juliette, d.v. Sahib en Beeuwsaert Jamie (Z)
13/03 Debaveye Finn, z.v. Jonas en Vervaeke Lieselotte (Z)
13/03 Debyser Otilia, d.v. Jonathan en Vancoillie Vanessa (S)
13/03 Verbrugge Calvin, z.v. Jonas en Tancré Kimberly (O)
13/03 Ysenbaert Miel, z.v. Sam en Deruyter Stefanie (H)
14/03 Vanneste Juliette, d.v. Bram en Soens Michèle (O)
15/03 Delfosse Anaïs, d.v. Bart en Vansteenkiste Céline (O)
18/03 De Backer Toon, z.v. Tom en Dinnecourt Lien (Z)
19/03 Werbrouck Ylian, z.v. Tom en Desmet Angelique (H)
19/03 Bruggeman Mare, d.v. Sam en Terrie Evelien (Z)
19/03 Bleuzé Esmée, d.v. Davy en Van de Putte Melissa (Z)
20/03 Timmerman Finity, d.v. Mathias en Lottin Amber (Z)
23/03 Malfait Hatse Roel, z.v. Malfait Tom en Hatse Sofie (Z)

OVERLIJDENS
05/01 Vandevelde Maria (101 j.), wed. Blyau Michel (+) 
30/01 Vanoverberghe Albert (75j.), echtg. Pattijne Kathy (O)
31/01 Degezelle Antoine (90j.), echtg. Cornette Annita (Z)
01/02 Rysman Marie-Thérèse (78j.), wed. Braekevelt Jan (Z)
03/02 Villijn Raphael (86j.), echtg. Pollet Denise (H)
04/02 Vanlauw Denise (84j.), wed. Mesdag Cyriel (Z)
04/02 Windels Camille (84j.), echtg. Kindt Bernadette (Z)
06/02 Messiaen Emile (83j.), wed. Ovaere Mariette (Z)
06/02 Debrouwere Carlos (71j.), (Z)
06/02 Lambrecht Rogier (95j.), wed. De Lombaerde Francine (Z)
08/02 Vanmaercke Marietta (88j.), echtg. Everaert Victor (O)
10/02 Van de Kerkhove Jacqueline (83j.), echtg. De Waele José (Z)
12/02 Windels Georges (68j.), echtg. Declercq Ingrid (O)
13/02 Foulon Julien (87j.), wed. Vercant Rogette (M)
15/02 Vercouter Roger (80j.), echtg. Cottenier Maria (Z)
17/02  Segaert Germaine (93j.),  

wed. Vervaeke Gabriel (H)

19/02 Walcarius Josefa (68j.), echtg. Lateur Jan (H)
19/02 Toye Cecile (88j.), wed. D’Huyvetter Joseph (H)
20/02 Christiaens Kevin (33j.), ongehuwd (Z)
21/02 Verstraete Benoni (84j.), wed. Wallaert Yvette (Z)
21/02 Deconninck Marie (96j.), wed. Colpaert Marcel (M)
21/02 Verstraete Jaak (95j.), wed. Baert Maria (Z)
22/02 Dekeyser Claude (70j.), echtg. Calant Marie-Claire (S)
22/02 Vanhoutte Sander (18j.), (H)
24/02 Devlaminck Monique (78j.), wed. Vancauwenberghe Frans (Z)
01/03 Declercq Marnix (65j.), echtg. Vanderbeken Marie-Jeanne (O)
01/03 Nijs Maria (84j.), echtg. Van Moorleghem Alberic (Z)
04/03 Demuynck Eddy (73j.), (Z)
05/03 Deprez Julius (93j.), echtg. Avet Anna (Z)
06/03 Libbrecht Germaine (83j.), wed. Windels Jules (M)
07/03 Vancauwenberghe Lucienne (90j.), wed. Ranson René (H)
09/03 Messiaen Marie-Rose (57j.), (Z)
12/03 Vandenberghe Marie-Claire (74j.), echtg. Derho Gerrit (Z)
17/03 Delignies Renée (94j.), wed. Verriest August (M)
18/03 Ravelingien Albert (100j.), wed. Vancraeyenest Elisabeth (H)
18/03 Serrurier Jacqueline (73j.), echtg. Lombaert Christiaan (Z)
18/03 Notebaert Frans (85j.), ongehuwd (H)
19/03 Marechal Eric (75j.), echtg. Derycke Jeannine (Z)
20/03 Lamon Georgette (77j.), echtg. Greniers Marcel (Z)
22/03 Caby Noë (83j.), wed. Demeyere Diana (H)
25/03 Reynaert Arsene (69j.), ongehuwd (S)
28/03 Vanden Broeck Alphonse (96j.), wed. Cottenier Jeanne (M)
30/03 Verspaille Gilbert (79j.), ongehuwd (H)
01/04 Balcaen Jeannine (74j.), (Z)
02/04 Degroote Bertrand (75j.), echtg. Vanhaesebrouck Andréa (M)
04/04 Crepel Jacqueline (86j.), ongehuwd (H)

HUWELIJKEN
Parent Carl (28j.), (S) en De Deurwaerder Louise (24j.), (Gistel)
Verheye Jacques (70j.), (Z) en Debard Rita (65j.), (Z)
Folens Thierry (50j.), (Anzegem) en Windels Brendy (45j.), (Z)
De Waele Tom (32j.), (Z) en Van Fleteren Shannen (26j.), (Z)
Vervaeke Miguel (40j.), (Izegem) en Vercruysse Kelly (38j.), (Z)
Mattheeuws Geert (45j.), (Z) en Demeulemeester Anja (43j.), (Z)
Vandemeulebroucke Claude (48j.), (O) en Stadsbader Delphine (38j.), (O) 

In het Infopunt van december 2017 werd de verkeerde 
huwelijksdatum vermeld bij de jubilarissen Henri Suys en Marie-
Claire Fourneau. Hun huwelijk vond plaats op 31 mei 1968. 
Onze verontschuldigingen  
hiervoor.
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(H) Heestert
(M) Moen
(O) Otegem
(S) Sint-Denijs
(Z) Zwevegem



De Grote Prijs Marcel Kint vindt plaats op 
zondag 20 mei 2018. Dit is op Pinksterzon-
dag!
Zwevegem Koerse dat traditioneel synoniem 
stond voor GP Marcel Kint is hiermee niet 
langer de afsluiter van Zwevegem kermis.
Onder impuls van de wielervereniging Bol-
dershof kent de Grote Prijs Marcel Kint, de 
wielerwedstrijd voor beroepsrenners een 
steeds grotere opwaardering als evene-
ment. 
In 2016 en 2017 werd de GP Marcel Kint een 
UCI wedstrijd 1.2. In 2018 klimt de wedstrijd 
op tot een nog hoger niveau: U.C.I. 1.1.
Vanaf dit jaar maken we zelfs deel uit van 
het prestigieuze Napoleons Games Cycling 
Cup en wordt de wedstrijd gedurende 2 uur 
live uitgezonden op de nationale en inter-
nationale zenders VTM, RTBF en eurosport. 
Dit betekent een ruimere publieke belang-
stelling en een grotere uitstraling voor onze 
gemeente. 
Dit geldt voor de ganse gemeente want er 
worden opnieuw 4 grote rondes van telkens 
31 km gereden over alle deelgemeenten 
(Sint-Denijs, Moen, Heestert, Otegem, Zwe-
vegem), gevolgd door 5 lokale rondes van 
10,8 km. De totale afstand zal ongeveer 174 
km bedragen. 

Nieuwe datum: zondag 20 mei 2018
Voorstelling ploegen:  
Kortrijk Weide tussen 11.45 en 12.45 u.
Nieuwe startplaats: Kortrijk Weide 
(om 13 u.)
Nieuwe aankomstplaats: Bekaert-
straat, Zwevegem (ter hoogte van de 
bibliotheek, om 17 u.)

Grote Prijs Marcel Kint  
op zondag 20 mei 2018
Wielerfeest op Pinksterzondag!



VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018

JE WOONT IN ZWEVEGEM EN JE 
BENT GEEN BELG. MAG JE STEMMEN?
AAN WELKE VERKIEZING KAN JE 
DEELNEMEN?
Op 14 oktober 2018 zijn er verkiezingen. Als niet-Belg 
kan je stemmen voor de gemeenteraad.
Je kan niet stemmen voor de provincieraad.

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

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

schorst van het stemrecht.

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

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

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

ondertekenen.

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

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

oktober 2018.

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

Inschrijven kan ook op de b bus.

VOOR AL JOUW VRAGEN
›   Kom je naar de dienst burgerzaken, Blokkestraat 29 

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

  infopunt  /  over zwevegem  /  9

METEEN OP  
DE HOOGTE BIJ  

EEN NOODSITUATIE
WIL JE GRAAG EEN SMS  

KRIJGEN BIJ EEN NOOD- 
SITUATIE IN JOUW BUURT?

Registreer je snel op www.be-alert.be
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UITBOUW  
LETTENHOF-
PARK IS  
OPGESTART
De gemeente realiseert een multifunctio-
neel landschapspark, gelegen tussen het 
centrum van Zwevegem en de woonkorrel 
van Zwevegem-Knokke. 
Het gemeentebestuur is eigenaar van een 
zone van zo’n 15 ha. waar de kern van dit 
park zich in de toekomst zal ontwikkelen.
De gronden werden voor 570.000 euro 
aangekocht, met de steun van de Provincie, 
Leiedal en het Vlaams Gewest. We bekwa-
men voor de realisatie van het Lettenhof-
park een subsidie van 250.000 euro. 

EERSTE FASE PROJECT 
LETTENHOFPARK IN 2018
Het College van 22 april 2015 keurde het 
masterplan goed.
Na vele jaren van plannen en onderhande-
len is de uitbouw van het Lettenhofpark nu 
een feit geworden.
Dit voorjaar realiseerden we i.s.m. Leiedal 
en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
de bebossing van een natuurzone van 1 ha.
Vanaf dit jaar zullen ook de nodige grond-
werken, de ontwateringsgrachten, een 
strooivijver en de aanleg van primaire we-
gen van start gaan. 

INFOVERGADERING
Op donderdag 17 mei, om 19 u.  
is er in de raadzaal van het 
Gemeentepunt een infomoment  
voor geïnteresseerden. 
Vooraf in te schrijven via  
informatie@zwevegem.be,  
tegen 11 mei 2018. 

“VERBROEDERING” 
OUBOLLIG? 
VERGEET HET MAAR!

Sinds 1963 is onze gemeente verbroe-
derd met Le Coteau, een Frans stadje 
van 11.000 inwoners, binnen het de-
partement van de Loire.
In 1973 werd de verbroedering drieledig en uitge-
breid met Lorsch, Duits stadje van 15.000 inwoners 
in de deelstaat Hessen, de poort naar de toeristische 
Bergstrasse.

OOK GEÏNTERESSEERD OM TE WETEN 
WAARVOOR DIE “VERBROEDERING” STAAT?
De “vrienden van de verbroedering” zijn een a-politieke 
Zwevegemse groep met interesse voor de grensoverschrij-
dende Europese vredesgedachte.
Dit wordt concreet gemaakt door de organisatie van activitei-
ten (o.a. wandelingen, voordrachten … alles in een gezellige 
sfeer), het uitwisselen van ideeën met onze partnersteden, 
de wederzijdse bezoeken aan deze steden, de jongerenkam-
pen en het creëren van een draagvlak voor deze visie in onze 
gemeente.
We zijn een mix van doeners, denkers en durvers met de 
deuren wagenwijd open voor wie deze visie onderschrijft.
Er gaat bijna geen jaar voorbij zonder dat de contacten met 
onze Franse of Duitse vrienden concreet worden gemaakt.

Eens proeven van de sfeer bij de vrienden van de verbroe-
dering? Laat het ons weten via cultuur@zwevegem.be.
Bij een volgende gelegenheid nodigen we je zeker uit.

OPROEP JONGERENKAMP 
13 JULI TOT 20 JULI 2018 IN LE COTEAU

Fantastische kans voor de Zwevegemse jeugd: 
jongerenkamp voor 14 tot 17-jarigen in Le Coteau 
(Frankrijk) van 13 juli tot 20 juli! Oefen je talen: Frans, 
Duits en Engels (voertaal) en beleef prachtige avonturen 
in onze partnergemeente samen met jongeren uit Le 
Coteau en Lorsch. De gemeente Zwevegem zorgt voor 
vervoer en omkadering, je slaapt in gastgezinnen en 
in Le Coteau organiseert een ploeg gemotiveerde 
medewerkers talrijke sportieve, culturele … activiteiten.

Meer info: tinemoeyaert@hotmail.com of 
paulette.loosveldt@zwevegem.be
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GROTE LENTESCHOONMAAK  
23 EN 24 MAART
DE RESULTATEN
Aan de grote lenteschoonmaak namen 2000  
leerlingen; 200 volwassenen en 50 kinderen deel.  
De vrijwilligers/verenigingen/buurten/gezinnen  
zamelden in totaal 1020 kg zwerfvuil in.  De scholen verzamelden  
193 kg zwerfvuil. Dank aan alle vrijwilligers!
Wil jij ook zwerfvuilmeter/peter zijn van je nette buurt?  
Geef je dan op via mooi@zwevegem.be

ACTIE IN 
BEELD



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

@martvlieg #jeugdhuisdeharp 
#igzwevegem

@seelien Eerste ritje op een #btwin 
smaakt naar meer! #igzwevegem

@bartrobbens Thank god there’s a railing, otherwise no pic! #cyclingflanders #zwevegem #kanaalbossuitkortrijk

@trees.bourgeois Knokke (Zwevegem) 
parapluwandeling #igzwevegem

@sarahmoutonphotography 

Evening walk #igzwevegem

@pwisib.pam Duiktank Transfo #zwevegem #diving

@vverbeke Nieuw jaagpad Zwevegem-Stasegem, getest en goedgekeurd! #igzwevegem #biketowork

@charlinedefever Na een wandeling bijna terug thuis #zwevegem

@wzcsintamand Flatbewoners genieten volop 

van paasontbijt! #wzcsintamand #igzwevegem

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

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger willen we de mensen die zich 
door weer en wind blijven inzetten voor gezinnen in (kans)armoede aan het 
woord laten. Hieronder spreekt Maria-Laura Himpens die reeds drie jaar actief 
is als vrijwilliger en zich inzet voor (kans)armen. 

Stel je zelf eens voor. 
Ik ben Maria-Laura, 24 jaar, woon in Moen en werk als 
leerkracht in het lager onderwijs. 
In 2016 ben ik begonnen met vrijwillige studiebege-
leiding en ondertussen begeleid ik al drie jaar dezelf-
de jongen. 

Hoe ben je in de studieondersteuning gerold? 
Ik had een oproep gezien in het infopunt. Deze op-
dracht sprak mij wel aan dus heb ik contact opgeno-
men met Annemarie. Na een verkennend gesprek en 
een kennismaking met het gezin was ik overtuigd om 
hiermee verder te gaan. 

Wat houdt studie- en opvoedingsondersteuning in? 
Het houdt in dat ik Jasper extra uitleg geef bij zijn 
huiswerk of hem help bij het studeren van een toets 
of een spreekbeurt. Soms is de extra uitleg niet nodig 
maar dan ben ik er gewoon om hem aan te moedigen. 
Als we klaar zijn met het huiswerk, spelen we nog een 
gezelschapspelletje. 

Hoe is het contact met de ouders?
Dat gaat goed, vind ik. Ik voel me altijd welkom als ik 
bij Jasper aankom. Ik kan de mama ook altijd bereiken 
als het eens niet lukt om langs te gaan. 

Welke intensiteit neemt dit in per week?
Ik ga één keer per week langs in het gezin. Meestal 
ben ik daar tot anderhalf uur, afhankelijk van de hoe-
veelheid huiswerk en de duur van het gezelschaps-
spel. 
In de vakantie of in het weekend ga ik Jasper en zijn 
broers wel eens halen om naar het bos te gaan. 

Wat geeft jou voldoening?
Ik neem de huiswerkbegeleiding er graag bij, naast 
mijn voltijdse job. Het is leuk om te zien hoeveel je kan 
betekenen voor een kind!

Kan iedereen studie- en 
opvoedingsondersteuning bieden? 
Ja absoluut! Zoals ik al eerder zei, is het soms 
genoeg om er te zijn en hem vertrouwen te geven.
Ook een structuur bieden om het huiswerk te maken, 
is belangrijk. We bekijken eerst de agenda en dan 
werken we stap voor stap het huiswerk af. Je brengt 
hen een attitude bij die ze kunnen inzetten als ze al-
leen hun huiswerk moeten maken. Daarvoor hoef je 
geen leerkracht te zijn, maar een mens met een warm 
hart voor kinderen.

Zou je dit iedereen aanraden? Zo ja, waarom?
Als je een rustig persoon bent met een warm hart 
voor kinderen, 1 tot 2 uren per week tijd kan vrijmaken 
en zin hebt om kinderen iets bij te brengen, engageer 
je dan zeker als vrijwilliger in de studiebegeleiding! Je 
leert er geweldige kinderen kennen en ik zou het niet 
meer kunnen missen. 

Wil jij je net zoals Maria-Laura inzetten voor gezin-
nen en kinderen in kansarmoede waar (extra) hulp bij 
het maken van huiswerk wenselijk is, laat dan van je 
horen. 
We zijn steeds op zoeken naar enthousiaste vrijwilli-
gers die een steentje willen bijdragen bij: 
›  de huiswerkklas (deze gaat iedere maandagavond 

van 16 u. - 17 u. door in de Vrije Centrumschool te 
Zwevegem);

›  individuele ondersteuningen op school (de vrijwilli-
ger kan zelf de dagen bepalen waarop hij na school 
ondersteuning wilt bieden);

›  individuele ondersteuning in een gezin (de vrijwilli-
ger kan in overleg met de de ouders de dagen be-
palen waarop hij kan langsgaan. 

Stuur een mailtje naar 
annemarie.cailliez@jongerenzorg.be 
en help een gezin in (kans)armoede.

Z W E V E G E M
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NETWERKEVENEMENT

SAMEN PAKKEN 
WE ARMOEDE 
IN ZWEVEGEM 
AAN
Wil je ook je steentje bijdragen in onze 
strijd tegen armoede? Graag verwelko-
men we je op het tweede ‘netwerkevene-
ment tegen armoede’ op zaterdag 9 juni 
2018 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 
29 in Zwevegem.

PROGRAMMA
We starten om 9 u. met een toelichting 
door het Steunpunt Data & Analyse van 
de Provincie West-Vlaanderen. Vervol-
gens geven we het woord aan M. Claeys, 
onze schepen van armoedebestrijding.
Om 10 u. zoeken we uit hoe we onze 
krachten kunnen bundelen. Op het einde 
van de voormiddag verwachten we een 
aantal concrete voorstellen naar het lo-
kaal bestuur toe.
Er wordt om 12 u. afgesloten met een 
netwerkreceptie.

INSCHRIJVEN
Graag inschrijven tegen 30 mei 2018 via 
welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 
75 of aan de onthaalbalie van het Ge-
meentepunt. Vermeld je naam, eventu-
eel je organisatie, telefoonnummer en 
e-mailadres.

HULP NODIG BIJ 
HET INVULLEN VAN 
UW BELASTINGEN? 
ZITDAGEN VAN HET FOD FINANCIËN

Van 02 mei tot en met 29 juni 2018 kan u in Kortrijk  
(Hoveniersstraat 31) terecht. 
Openingsuren 02.05.2018 - 31.05.2018: 
iedere werkdag van 8 u. tot 12 u.
Openingsuren 01.06.2018 - 29.06.2018: 
iedere werkdag van 8.30 u. tot 15 u. 
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 23 mei: om 9 u.- 12 u. en om 13 u. - 16 u.
›  Woensdag 30 mei: om 9 u.- 12 u. en om 13 u. - 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 belas-
tingen u gratis helpen met het invullen van uw aanslagbil-
jet. 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 eigen-

dommen, attesten en/of betalingsbewijzen van de aftrek-
bare bedragen zoals ondermeer van intresten en kapitaal-
aflossingen van leningen, levensverzekeringpremies …

›  Pensioensparen, giften, dienstencheques, kinderopvang-
kosten …

›  Gedetailleerde factuur, bewijs van betaling en attest van 
installateur n.a.v. energiebesparende investeringen, beta-
ling 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
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OP REIS ZONDER ZORGEN …

EEN GOUDEN RAAD:  
VRAAG JE DOCUMENT OP TIJD AAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



EEN VERGADERING VAN DE  
OUDERENADVIESRAAD 
BIJWONEN?

Burger en welzijn
Blokkestraat 29 b 1

8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75

welzijn@zwevegem.be

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad is 
gepland op maandag 14 mei 2018, 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 moge-
lijk. 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.

ERKENNING VAN EEN KIND
WIJZIGINGEN VANAF 1 APRIL 2018

Sinds 1 april 2018 voorziet de wet dat elke erkenning (voor geboorte, tijdens 
de aangifte van de geboorte of na opmaak van de geboorteakte) steeds 
aanleiding geeft tot het opmaken van een aparte akte van aangifte van er-
kenning en dit voor de opmaak van de eigenlijke erkenningsakte of de er-
kenning in de geboorteakte.
Bovendien zullen voortaan ook onder andere geboorteaktes van de erken-
ner en de moeder moeten worden voorgelegd alvorens de aangifte tot er-
kenning kan gebeuren. 
Wacht daarom niet tot de laatste weken om de erkenning te laten registre-
ren, en maak vooraf een afspraak via burgerzaken@zwevegem.be of 056 
76 55 30, met vermelding dat je wenst over te gaan tot een erkenning. Zo 
kunnen wij de geboorteaktes voor jullie reeds opvragen (let wel: dit kan 
enkel indien jullie in België zijn geboren of jullie geboorteakte in België is 
overgeschreven.).

Burger en Welzijn - Blokkestraat 29 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 30 - burgerzaken@zwevegem.be
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DE FIETSBIEB

Op zoek naar een kinderfiets? Koop je liever geen nieuwe? Vanaf 5 mei 2018 kan je in Zwevegem 
terecht bij de fietsbieb, in de gebouwen van het Huis van het Kind. De fietsbieb biedt kwaliteitsvolle 
tweedehands kinderfietsen aan die je goedkoop kan ontlenen.

›  Voor € 20 fietsgeld per kind (plus € 20 waarborg) kan je een jaar lang een kinderfiets op maat gebruiken.
›  De fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor een fiets met een andere maat of model!
›  Schenk je een eigen kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb? Dan hoef je een jaar lang geen fietsgeld te be-

talen.

GEZOCHT: KINDERFIETSEN
Heb je nog een degelijke kinderfiets staan die niet meer wordt gebruikt? 
Schenk hem dan aan de fietsbieb. Wij maken er iemand 
anders gelukkig mee. Je krijgt een waardebon in ruil.
Fietsen mogen binnengebracht worden in het Huis van 
het Kind, Theofiel Toyeplein 9A, Zwevegem, tijdens 
de openingsuren van de fietsbieb.

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS!
Ben je een “handige Harry” en sleutel je graag aan fietsen? 
Wil je enkele uren per maand de fietsbieb openhouden? 
Lijkt het je wat om mee te zoeken naar fietsen? Kortom, wil je op één of andere manier meewerken? 
Neem contact op, we ontvangen je met open armen!!!

DE FIETSBIEB WIL
›  kinderen op een budgetvriendelijke manier aan het fietsen krijgen, want fietsen is leuk en gezond.
›  kinderen de kans geven om met de “eigen” fiets naar school, sportclub of jeugdbeweging te fietsen.
›  het hergebruiken stimuleren, “delen” in plaats van “hebben” promoten.
›  samenwerken met lokale partners.

INTERESSE OM MEE TE WERKEN?
Neem contact op via zwevegem@fietsbieb.be - www.fietsbieb.be - 
www.facebook.com/fietsbiebzwevegem

Fietsbieb Zwevegem is open elke 1ste zaterdag van de maand  
van 10 u. tot 12 u. (niet in augustus).

Z W E V E G E M

OPENING
Zaterdag 

5 mei 2018
10-12 u.
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KWALITEITSONDERWIJS  
DICHT BIJ HUIS
INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

BELANGRIJK! Bij NIEUWE inschrijving SIS-kaart van het kind of kids-ID meebrengen a.u.b.  
(of trouwboekje of geboorteattest). Dit geldt voor alle scholen.

GEWOON BASISONDERWIJS

Voor de kinderen van het kleuter en lager onderwijs 
is de school dicht bij huis van het grootste belang. 
Samen met de kinderen uit de buurt te voet of met de 
fiets naar school gaan heeft enkel voordelen.
Een school is voor een wijk of een dorp ook een be-
langrijke ontmoetingsplaats. Het is de plaats waar ou-
ders, leerlingen, grootouders en leerkrachten elkaar 
ontmoeten. De school vormt een cruciale schakel in 
de samenlevingsopbouw. 

Naast ons eigen gemeentelijk onderwijs met de scho-
len in gemeentescholen Zwevegem: Kouter, Knokke, 
Groene Kouter, T’Winckeling, Heestert en Sint-Denijs, 
is de vrije keuze gegarandeerd door het aanbod van 
het vrije net in de Vrije Centrumschool, de Kappaert 
en de Kreupel, Moen, Otegem, en er is ook het aan-
bod van het gemeenschapsonderwijs De Windroos. 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS

GS Zwevegem
Knokke - Maria Bernardastraat 27 A
Kleuter + Lager 1-3
Kouter - H. Consciencestraat 28A
Kleuter + Lager 1-3
Groene Kouter - Kouterstraat 80A
Lager 4-6
T’Winckeling - Schepen J. Vercruyssestraat 38
Kleuter
056 28 54 50
Directie lagere afdeling: 
Nathalie Herremans - 0491 91 26 25
Directie kleuterafdeling: 
Lieve Duyck - 0474 462873
Elk werkdag 9.30 u.-11.30 u.
›  t.e.m. vrijdag 6 juli
›  vanaf maandag 20 augustus

GS Heestert - Vierkeerstraat 26
Gauwelstraat 22
Kleuter + Lager
056 64 56 41
Jozefien Ovaere - 0492 23 10 74
Elk werkdag 9 u. tot 12 u.
›  t.e.m. vrijdag 6 juli
›  vanaf donderdag 16 augustus

GS St.-Denijs - Dalestraat 40 
Kleuter + Lager
056 45 57 72
Bart Desmet - 0498 17 77 51
Elk werkdag 9 u. tot 12 u.
›  t.e.m. vrijdag 6 juli
›  vanaf woensdag 18 augustus

INFOMOMENTEN
GS Zwevegem
(Knokke-Groene Kouter-Kouter-T’Winckeling)
Openklasdag: donderdag 30 augustus  
van 17 u. tot 18.30 u.
GS Heestert
Opendeurdag: donderdag 30 augustus  
van 17 u. tot 19 u.
GS St.-Denijs
Opendeurdag: donderdag 30 augustus  
van 17 u. tot 19 u.
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VRIJ ONDERWIJS

Vrije Centrumschool Zwevegem
Toyeplein 8 - Deerlijkstraat 36
Kleuter + Lager
056 75 53 76 - 056 75 52 81
Bart Opsomer - Jan Van Den Bossche
elke werkdag van:
›  maandag 3 juli t.e.m vrijdag 7 juli
›  maandag 21 augustus t.e.m donderdag 31 

augustus
telkens van 9 u. tot 12 u.

VBS Kappaert-Kreupel Zwevegem
Sint-Jozefsstraat 11 - Bellegemstraat 52 B
Kleuter + Lager 1-2
056 75 58 34 - 056 75 50 55 
Frank Roels - 0474 20 96 24
elke werkdag van:
›  maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 juli
›  maandag 20 t.e.m. vrijdag 31 augustus
›  telkens van 9 u. tot 12 u.
ENKEL op vestiging KAPPAERT

VBS Otegem
De Parel - Zwevegemstraat 5
De Ketting - Zwevegemstraat 8
kleuter + Lager
056 77 82 20
Sophie Nuytten - 0472 70 67 69
›  maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 juli
›   maandag 20 t.e.m. vrijdag 31 augustus
telkens van 9 u. tot 12 u.
›  na telefonische afspraak directie

VBS Moen
Moenplaats 10 - Moense Beekstraat 17
Kleuter + Lager
056 64 44 83 - 056 64 49 75 
Hilde Desplenter - 0472 71 58 37
›  maandag 3 juli en vrijdag 7 juli tussen 9 u. en 12 u.
›  woensdag 5 juli tussen 17 u. en 19 u.
›  donderdag 24 augustus tussen 17 u. en 19 u.
›  vrijdag 25 en dinsdag 29 augustus tussen  

9 u. en 12 u.

INFOMOMENTEN
VBS Centrum Zwevegem
Kennismakingsavond: dinsdag 29 augustus  
tussen 18 u. en 20 u.
VBS Kappaert-Kreupel
Opendeur (beide vestigingen):  
zaterdag 25 augustus van 10 u. tot 12 u.
VBS Otegem
Open-deur-dag Zwevegemstraat 5 + 8:  
zaterdag 26 mei 2018 van 10 u. tot 12 u.
VBS Moen
Opendeur en inschrijving starters schooljaar  
2017-2018: woensdag 30 augustus van  
17 u. tot 19 u.

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

GO! basisschool De Windroos Zwevegem
H. Consciencestraat 1B
Kleuter + Lager
056 75 85 51 - bs.zwevegem@g-o.be
Diederick Tassaert - 0497 31 90 94
Elke werkdag van 8.30 u. tot 17 u.
t.e.m. vrijdag 7 juli en vanaf maandag 14 augustus,
of op afspraak.

BUITENGEWOON 
BASISONDERWIJS

Sommige kinderen hebben echter nood aan extra 
zorg of heel specifieke begeleiding (o.a. kinderen met 
ASS) en voor een aantal kinderen gaat het gewoon 
onderwijs te snel.
Voor die kinderen hebben we binnen onze gemeente 
een school voor buitengewoon onderwijs die onder-
wijs op maat kan bieden en die de nodige expertise 
in huis heeft om kinderen met een bijkomende zorg-
vraag deskundig te begeleiden.
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De Klim-op werkt in kleine groepen, volgens de mo-
gelijkheden van elk kind, op het niveau en volgens 
het tempo van elk kind. Hier gaan opvoeden en on-
derwijzen hand in hand, met extra aandacht voor het 
versterken van de sociale en communicatieve vaar-
digheden, het welbevinden, het zelfvertrouwen en 
de werkhouding van de leerlingen. 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS

De Klim-op
Nieuw adres vanaf 1 september 2017: Stedestraat 39
Kleuter + Lager
056 758856
Frank Dooms - 0477 980247
elke werkdag 9.30 u. tot 11.30 u.
›  t.e.m. vrijdag 7 juli
›  vanaf woensdag 16 augustus

De Klim-op is een gemeentelijke basisschool voor 
buitengewoon onderwijs type basisaanbod (vroeger 
T1 en T8), type 3 en type 9. 
›  Type basisaanbod is bedoeld voor kinderen van 6 

tot 13 jaar voor kinderen met ernstige leermoeilijk-
heden of voor wie het leren in het gewoon onder-
wijs te snel gaat, en voor wie de redelijke aanpassin-
gen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn.

›   Type 3 is bedoeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar 
met ernstige gedrags- en emotionele problemen.

›  Type 9 is bedoeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar 
met ASS (autisme) voor wie de redelijke aanpassin-
gen in het gewoon onderwijs ontoereikend zijn.

›  Partnerschool in het “Ondersteuningsnetwerk 
West-Vlaanderen” voor ondersteuning van kinde-
ren in het gewoon onderwijs.

INFOMOMENT
GS De Klim-op
Infomoment voor nieuwe ouders:  
zondag 25 juni om 10 u.

SECUNDAIR ONDERWIJS

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

VRIJ ONDERWIJS

Rhizo College Zwevegem
Sint-Niklaasstraat 22
056 73 00 60
Darline Vanneste - Evelien Thomas

1ste graad A
Grieks-Latijn (2de jaar) 
›  IW met STEM 
›  Latijn 
›  Moderne wetenschappen
›  Moderne wetenschappen met STEM 
›  Sociale en technische vorming 
› Techniek en technologische vorming

1ste graad beroepsonderwijs B
Beroepsvoorbereidend leerjaar
›  kantoor-verkoop / verzorging-voeding
›  nijverheid

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

TOT EIND JUNI: 
Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak

VOOR DE VAKANTIEBESLISSERS:
Van 1 tot en met 8 juni en van 16 t.e.m. 31 augustus
elke werkdag 9 u. - 12 u. / 14 u. - 17 u.
enkel op zaterdagen 1 en 8 juli: 9 u. - 12 u. 
Er is rondleiding om 10 u.
behalve tijdens het administratief verlof van  
maandag 11 juli t.e.m. maandag 15 augustus
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DE KUNSTACADEMIE  
UP-TO-DATE EN IN GESPREK

Op onze website kan u lezen dat de Kunstacademie Zwevegem een school is. Een school voor kun-
sten. Dat zijn we nog steeds. Een school waar je beeldende kunst, muziek en woord kan volgen. De 
website is up-to-date.

NIEUW DECREET
De organisatie van het kunstonderwijs is niet up-to-
date, dat besliste de minister. Om dat aan te pakken, 
is er een nieuw decreet dat vanaf 1 september 2018 in 
werking treedt. Misschien hoorde u er al iets over in 
de media. Dat uw kind meteen mag beginnen met in-
strument bijvoorbeeld en niet na eerst een jaar enkel 
notenleer te volgen. Of dat je vanaf zes jaar al woord 
en muziek kan doen, niet langer enkel beeldende 
kunst. Dat je ook audiovisuele kunsten kan volgen, in 
de afdeling beeld. 
Leerkrachten en directie zijn met elkaar en verschil-
lende onderwijsdiensten in gesprek om dat nieuwe 
decreet concreet te maken aan de Kunstacademie. 
Graag voeren we in mei ook met u het gesprek over 
welke mogelijkheden u of uw kind heeft aan de Kunst-
academie. Hoe wij een school voor kunsten zijn, wat 
dat voor u kan betekenen en wat daarvoor nodig is.

NIEUWE INFRASTRUCTUUR
Wat voor een kunstacademie nodig is, zo besliste de 
inspectie in april 2017, is een (ver)nieuw(d)e infrastruc-
tuur op één centrale plaats. Om dat aan te pakken, 
maakte het bestuur geld vrij. Misschien hoorde u 
ook daar al iets over in de media. De Kunstacademie 
wordt gecentraliseerd op de site van OC De Brug. De 

plannen behelzen een stuk nieuwbouw en een stuk 
renovatie. Hoe dat er precies zal uitzien, daar gaan 
de leerkrachten en directie over in gesprek met het 
bestuur.

NIEUWE PARTNER
En soms, tussen de decreten en de plannen door, heb-
ben wij als leerkrachten een ander gesprek nodig. Een 
gesprek met een kunstenaar of iemand uit de branche 
die zijn denken en doen met ons deelt. Dat kan inspi-
rerend zijn en ook gewoon prettig. Daarom hebben 
wij twee sprekers uitgenodigd: Pascale Platel, theater-
maakster en schrijver, en Gautier Platteau, uitgever bij 
Hannibal/Kannibaal. We vonden in El Dorado, het vroe-
gere stationsgebouw in de Otegemstraat, een nieuwe 
partner om deze lezingen te laten doorgaan. Ook dit 
gesprek houden we niet voor ons alleen. We nodigen 
u graag nu en in de toekomst uit voor “Goudzoekers”, 
lezingen door kunstenaars, over wat hen wakker houdt, 
voor wie dat weet te waarderen.
Onze website houden we up-to-date zodat u weet 
wat de Kunstacademie volgend schooljaar aanbiedt 
en wie weet ontmoeten we elkaar op een volgend 
event. Alle info vindt u op www.kunstacademie.be of 
word lid van onze facebookgroep, dan bent u hele-
maal mee. 

Kunstacademie 
Zwevegem

Transfostraat 13
8550 Zwevegem

info@kazwevegem.be
056 71 69 76



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

GEMEENTE PAKT 
SLUIKSTORTERS AAN
SLUIKSTORTER BETRAPT EN WERD 
BEBOET: GAS-BOETE 90 EURO

locatie: Textielcontainers - 
Bekaertstraat

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

RECYCLAGEPARK  
SLUITINGSDAGEN

Het recyclagepark  
zal gesloten zijn  

op dinsdag 1 mei, 
donderdag 10 mei en  

vrijdag 11 mei.
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WAT KAN 
ER GRATIS 
NAAR HET 
RECYCLAGE-
PARK?
Wist je dat je met heel wat afvalsoor-
ten, die niet huis aan huis opgehaald 
worden, gratis terecht kan op het re-
cyclagepark? In de vorige infokrant 
werden jullie hier al over geïnfor-
meerd. 
Telkens een nieuwe infokrant uit-
komt 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

ANDERE VERVANGDAG VOOR 
WEKELIJKSE OPHAALRONDE  

AFVAL OP FEESTDAGEN

Ophaalzone 2: Zwevegem Oost-Centrum:  
De ophaling op dinsdag 1 mei gaat door  

op zaterdag 28 april
Ophaalzone 1: Moen-Heestert-Otegem:  

De ophaling op maandag 21 mei gaat door  
op zaterdag 19 mei

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
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SCHOON BOEREN IN ACTIE
Op 1 maart 2018 lanceerde de provincie West-Vlaanderen i.s.m. de gemeente de 

campagne “Schoon Boeren”. “Schoon Boeren” toont hoe onze land- en tuinbouwers 
zorg dragen voor hun bodem, hun dieren, de teelt en hun producten en hierbij 

de uitdaging aangaan om steeds duurzamer te werken. Zij combineren met succes de
 traditionele stiel met de nieuwste technologie.

Twee bedrijven van Zwevegem nemen deel aan de actie: Hoeveslagerij Willem,  
Moenstraat 10, Sint-Denijs en Onthaalhoeve Renard-Lachat, Kreupelstraat 13, Zwevegem. 

Er zijn fietstochten met als rode draad “de schone boeren filosofie” en  
opendeurdagen in de deelnemende landbouwbedrijven tijdens de zomer.

SCHOON BOERENTOCHT ZWEVEGEM
ZONDAG 17 JUNI, 10.30 U. TOT 17 U. 

Op zondag 17 juni krijgen we inkijk bij de 2 deelnemende bedrijven van Zwevegem.
Bovendien kun je met de fiets of te voet langs een bewegwijzerde route de 2 unieke hoeves van Zwevegem/ 
Sint-Denijs bezoeken. Het traject is 7 km en loopt door een prachtig landschap. Voor de wandelaars die het 
niet zien zitten om het traject 2 maal af te leggen … geen nood er wordt een shuttlebus ingelegd om u naar 
uw vertrekpunt te brengen. Noteer deze datum en neem met het ganse gezin deel aan deze “schoon-boe-
rentocht”, een ware ontdekking van ons mooi buitengebied.

HOEVESLAGERIJ WILLEM - MOENSTRAAT 10, SINT-DENIJS
Gratis rondleiding om 10.30 u., 14 u. en 15.30 u. (vooraf inschrijven) op vleesbedrijf met hoeveslagerij 
(kinderanimatie en lekkers) - www.schoonboeren.be/inschrijven of tel. 051 27 32 00
ONTHAALHOEVE RENARD-LECHAT - KREUPELSTRAAT 13, ZWEVEGEM
Gratis rondleiding om 10.30 u., 14 u. en 15.30 u. (vooraf inschrijven)  

op melkveebedrijf (kinderanimatie, alpacagolf en lekkers)  
www.schoonboeren.be/inschrijven of tel. 051 27 32 00

IN BIJLAGE  
VAN DIT 

INFOPUNT  
VIND JE  

ALLE INFO

LEUKE ATTENTIE  
BIJ AANKOOP ZWEVEGEMSE BONZ 
Met moederdag, vaderdag en de communies 
voor de deur is het opnieuw volop zoeken 
naar mooie geschenken. Al eens aan de Zwe-
vegemse BONZ gedacht? 
Een nieuwe outfit, een hapje eten of toch lie-
ver een bezoekje aan de sauna ... de mogelijk-
heden zijn eindeloos.
Actie BONZ van 1 mei tem 30 juni: Bij aankoop 
van 10 stuks krijg je er een leuke attentie bo-
venop. De Zwevegemse BONZ zijn het perfec-
te cadeau voor iedereen en zijn verkrijgbaar 
aan de rode balie van het Gemeentepunt, op 
de Bibus en in de bibliotheek.



UW TUIN OF BEDRIJF  
VERDIENT EEN EREPRIJS
OPROEP TOT DEELNAME AAN DE GROEN-  
EN BEBLOEMINGSACTIE 2018

Bent u al ingeschreven? Uw tuin verdient ook een prijs! We stellen vast dat veel prachtige voortuinen of gevelbe-
bloemingen 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 eenvou-
dig en gratis.

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).

(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

Stuur onderstaand formulier 
voor 1 juli 2018 terug naar: 

Gemeentebestuur Zwevegem

Dienst Groen, natuur & landschap

Blokkestraat 29/1

8550 Zwevegem

Meer info
www.zwevegem.be/producten/

groen-en-bebloemingsactie

Datum en handtekening
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EEN CAMPAGNE VAN STADSLANDSCHAP LEIE EN 
SCHELDE, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN VELT,  
GESTEUND DOOR DE GEMEENTELIJKE MINARAAD

Sinds 2015 is het verboden pesticiden te gebruiken op openbaar domein (zoals voet-
paden, straatgreppels, grasbermen); ook is sinds juli 2017 het gebruik van glyfosaat (zo-
als Roundup) door particulieren niet meer toegelaten in de eigen tuin of oprit. Allemaal 
noodzakelijke maatregelen voor de gezondheid van onze inwoners en onze planeet. Maar een 
propere oprit, een leuke tuin, mooie bloemen en lekkere groenten, het kan ook perfect zonder gif. 
Meer over de ecologische alternatieven verneem je op volgende activiteiten:

OPEN MINARAAD ROND HET THEMA “GEZOND GAZON”  
MET VELT-LESGEVER HERMAN DEWAELE
Polyvalente zaal Gemeentepunt op donderdag 26 april om 20 u. Iedereen welkom, inkom gratis.
Info over keuze grassoort volgens bodem en gebruik (sier-sport-eco), aanleg, herstel, onderhoud, plagen voorko-
men, alternatieven voor gras, bloemengazon …

ECOTUINEN VELT WEEKEND 2 EN 3 JUNI 2018
Zeven lokale open tuinen op zaterdag 13-18 u. en zondag 10-18 u., inkom gratis.
Laat je er inspireren, bekijk de voorbeelden en stel je vragen:
Oude Bellegemstraat 89 Zwevegem, Hugo Verrieststraat 80 Zwevegem, Kanaalstraat 94 Zwevegem, Venning volk-
stuin Vennestraat 8500 Kortrijk, Stedestraat 71 Zwevegem, Watermolenstraat 31 Zwevegem, Lindelos 2 Heestert. 
Beeld, beschrijving en details van de tuinen vind je op www.velt.nu/ecotuindagen.

Bovendien verbindt een fietslus deze tuinen: detail van de fietsroute in alle tuinen verkrijgbaar, 
of zie www.routeyou.com/nl-be/route/view/5112759/recreatieve-fietsroute/ecotuinen-lus-2-3-juni-2018

BEGRAAFPLAATSEN WORDEN BLOEMRIJKE OASES

Uw gemeente investeert systematisch verder in het omvormen van de begraafplaatsen. Oude grijze zones 
worden groen en bloemrijk. Deze winter werden de begraafplaatsen van 
Otegem, Knokke, Kappaert en Sint-Denijs weer een stukje groener. 
Verschillende bloeiende planten werden her en der aangeplant en 
met sedummatten werden kieren opgevuld. In Otegem kreeg een 
deel van de begraafplaats nieuwe comfortabele betonpaden.
Op deze manier wil uw gemeentebestuur de begraafplaatsen mooi-
er én beter te onderhouden maken. Samen kunnen we er zo een 
mooie en intieme rustplek van maken. 
Tip: planten houden niet zo van bleekwater, graven met water poet-
sen geeft ook een mooi resultaat. 
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MAAK VAN JOUW STRAAT  
EEN SPEELSTRAAT!
LAAT KINDEREN NOG EENS OP STRAAT SPELEN …

Hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen, een praatje slaan met de bu-
ren … dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe jouw speelstraat 
eruit kan zien. We bannen het verkeer uit de straat zodat kinderen 
zich naar hartelust kunnen uitleven.

Vul samen met een andere buurtbewoner het aan-
vraagformulier in via www.zwevegem.be/producten/
aanvraag-speel-of-sneeuwstraat. Als peter of meter 
van de speelstraat ben je verantwoordelijk voor het 
plaatsen van het dranghekken en de speelkoffer. Je 
bent het aanspreekpunt tussen de buurt en de ge-
meentediensten. Het evenementenloket zorgt voor 
de administratie en een infobrief voor de buren.

EEN SPEELSTRAAT?
… is een (stuk) openbare weg die tijdelijk en tijdens 
bepaalde uren wordt omgevormd tot een speelruim-
te voor alle kinderen in de buurt.

In de speelstraat is geen doorgaand verkeer toegela-
ten zodat kinderen er volop kunnen spelen. Enkel de 
bewoners van de straat of mensen die er een garage 
hebben mogen er stapvoets doorheen rijden.

VOORWAARDEN
›  De snelheid is beperkt 

tot 50 km/uur
›  De straat heeft een 

overheersend woonkarakter
›  De straat wordt niet bediend door het openbaar 

vervoer (De Lijn)
›  Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeer

De speelstraat kan ingericht worden tijdens de 
schoolvakanties en tijdens de weekends en dit voor 
maximum 7 aaneensluitende dagen.
De periode kan wel ruimer dan 7 dagen aangevraagd 
worden zodat een verschuiving mogelijk is afhanke-
lijk van de (weers)omstandigheden. De uren liggen 
steeds tussen 9.00 en 18.30 uur.

Dien je aanvraag in en maak plezier in jouw buurt! 

Ben jij een zotte doos, een 
speelvogel, een creatieveling of 

een handige Harry?  
THEN YOU’RE THE ONE THAT 

WE WANT! 
Interesse om aan de slag te 

gaan als animator op één van 
onze vakantiewerkingen?  

Stuur dan snel een mailtje naar 
jeugd@Zwevegem.be.

Vrije Tijd/Jeugd, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, Tel. 056 76 59 80, jeugd@zwevegem.be
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JEUGDWERKAWARDS 2018! 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de jeugd, 2/02/2018, deelden we enkele  
trofeeën uit: jeugdwerker van het jaar, gouden kobbejager en groene stekker.

Jonas Wyseur is dé jeugdwerker van 2017 en mag zich een jaar lang de ambassadeur van het jeugdwerk in Zwe-
vegem noemen!
Jonas begon zijn scoutscarrière toen hij 6 jaar werd. Hij is een echte scoutie en maakte o.a. furore als hoofdleider. 
Alhoewel hij geen actief leider meer is, komt hij nog vaak eens binnenwippen. Hij staat altijd klaar om jong en oud 
te helpen. Hij heeft deze titel dan ook dubbel en dik verdiend.
De Gouden Kobbejager (voor het properste lokaal) werd dit jaar gewonnen door Chiromeisjes Zwevegem. 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 het vlak van zuinig energieverbruik) 
werd dit jaar gewonnen door Chirojongens Zwevegem. 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

ZOMERVAKANTIEOVERZICHT 2018!
De zomervakantie komt eraan dus geven wij onderstaand een overzicht 
met de inschrijfmomenten voor juli en augustus 2018. In het schema kan 
je ook terugvinden wanneer onze werkingen geopend of gesloten zijn. 
De inschrijvingen voor onze kampen (sport- en themakampen) gingen 
even geleden al van start, hier en daar zijn er wel nog vrije plekjes. Kijk 
snel op onze webshop voor meer info en inschrijving.

JULI 
2/07/2018 t.e.m. 20/07/2018
› Grabbelpas
 2 juli t.e.m. 20 juli
  Vooraf inschrijven verplicht  

op 31 mei vanaf 19 uur
› Petoeter
 2 juli t.e.m. 20 juli
  Vooraf inschrijven verplicht  

op 31 mei vanaf 19 uur
› Speelpleinwerking
 2 juli t.e.m. 20 juli
  Zonder inschrijven enkel in  

het bezit zijn van een Uitpas

AUGUSTUS
6/08/2018 t.e.m. 31/08/2018
› Grabbelpas
 16 aug. t.e.m. 31 aug
  Vooraf inschrijven verplicht  

op 7 juni vanaf 19 uur
› Petoeter
 6 aug. t.e.m. 31 aug
  Vooraf inschrijven verplicht  

op 7 juni vanaf 19 uur
› Speelpleinwerking
 6 aug. t.e.m. 31 aug
  Zonder inschrijven enkel in  

het bezit zijn van een Uitpas
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FIESTA 
TROPICAL 
IN HET 
ZWEMBAD
Op zaterdag 5 mei toveren  
we ons zwembad om  
tot een tropisch  
zwemparadijs met  
een echte  
zwembadfuif en  
een heerlijke cocktail  
van 19 u. tot 21.45 u.  
Trek je Hawaï-short  
of bikini aan en kom mee 
dansen in ons zwembad. 
DJ Eagle of the night zorgt 
voor de nodige sfeer.

AFSCHEID OUD 
ZWEMBAD ZWEVEGEM
SLOTSHOW VRIJDAG 22 JUNI 

Op vrijdag 22 juni nemen we feestelijk afscheid van het oude 
zwembad met een lichtprojectie op het gebouw, kinder- 
animatie en een optreden van een coverband.

We gaan van start om 18.30 u. met een kinderprogramma en aanslui-
tend genieten we samen van het optreden van een coverband. Als de 
zon volledig onder is, richten we de spots op het gebouw, we laten het 
oude zwembad voor een laatste keer schitteren en tot leven komen.
Meer info binnenkort via onze website www.zwevegem.be/sport en 
Facebookpagina https://www.facebook.com/sportdienstzwevegem/
Het oud zwembad blijft nog open tot 29 juni 2018.

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



OPENING NIEUW ZWEMBAD 30 JUNI
LAGO CLUB ZWEVEGEM FIT. BEZORGT JOU  
EEN GEZONDE, FITTE EN ONTSPANNEN LEVENSSTIJL!

Het aftellen kan beginnen want deze zomer is het zo ver! Het gloednieuw sportcentrum in de Bekaert-
straat in Zwevegem heet “LAGO CLUB Zwevegem Fit.” Het sportcentrum biedt een totaalpakket voor 
een fitte, gezonde en relaxte levensstijl.

Wie strak en fit wil blijven, kan wekelijks enkele 
baantjes trekken in het nieuwe sportbad. Kinderen 
en volwassenen die willen leren zwemmen of hun 
zwemstijl willen verbeteren, kunnen terecht bij de 
zwemacademie van Aqua & Move. Zij voorzien 
eveneens een groot aanbod aan aquasporten. 
Ook plezier en ontspanning krijgen een plaats: weg-
dromen in de warme lagune, genieten van een deugd-
doende saunabeurt, duiken in het warme peuter- 
bad …

Een gloednieuw fitnesscentrum in Fit. zal de trekpleis-
ter worden voor wie, op zijn of haar tempo en onder 
professionele begeleiding, aan de conditie wil werken. 
De nadruk ligt hier op je goed voelen en fit blijven. 
Daarnaast zullen cycling- en yogaliefhebbers hun hart 
kunnen ophalen in de sportzaal. En terwijl je sport, 
wekken de Technogym-toestellen groene stroom op. 
Dit is al sportend bijdragen aan het milieu.

Voor een maaltijd kan je terecht in het moderne  
Rest-eau-café. Elke sporter kan er na zijn inspanning 
terecht voor een verfrissend drankje of een gezond 
ontbijt. De hele familie kan er genieten van een lek-
kere lunch, maar ook een receptie of een feestje voor 
clubs is hier mogelijk. 

Elewin Werbrouck, centrummanager van de nieuwe 
vestiging, kijkt alvast uit naar de opening: 
“Het is echt fantastisch om aan zo’n vernieuwend 
project mee te mogen bouwen. Als fervent sporter 
is het voor mij een uitdaging 
om mee te werken om 
van Zwevegem de 
sportiefste gemeente 
van Vlaanderen te 
maken.” 
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OPENING NIEUW ZWEMBAD
ZATERDAG 30 JUNI 2018

Geen gebrek aan sport-, speel- en ontspanningsplezier bij “LAGO 
Club Zwevegem Fit.”! De site opent de deuren op zaterdag  
30 juni. Daar hoort natuurlijk enig feestgedruis bij met leuke 
activiteiten voor klein en groot. In het openingsweekend zijn er 
bovendien verrassingspromoties! 

Duid 30 juni 2018 dus met stip aan in je agenda en kom binnen de 
zeer ruime openingsuren zeker eens langs om kennis te maken 
met Fit.
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SLUITINGSDAGEN 
VRIJETIJDS-
DIENSTEN

ZWEMBAD GESLOTEN
›  dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid
›  zaterdag 5 mei: gesloten wegens 

zwemmeeting (organisatie zwemclub 
UZKZ);

›  donderdag 10 mei: Hemelvaart
›  zondag 20 mei: Pinksteren
›  maandag 21 mei: Pinkstermaandag

TIJDENS HET VERLENGDE 
WEEKEND VAN HEMELVAART 
ZAL HET ZWEMBAD SPORTPUNT 
ZWEVEGEM GEWIJZIGDE 
OPENINGSUREN HEBBEN
vrijdag 11 mei - publiek zwemmen 
uitzonderlijk al vanaf 14.00 u. (brugdag)
 Spelmateriaal wordt voorzien in het 
ondiepe bad.

BIBLIOTHEEK EN B BUS 
SLUITEN DE DEUREN OP
›  dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
›  donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
›  maandag 21 mei (Pinkstermaandag)

DE BALIE VRIJE TIJD IN HET 
GEMEENTEPUNT IS GESLOTEN OP
›  maandag 30 april (brugdag)
›  dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
›  donderdag 10 mei - vrijdag 11 mei 

(Hemelvaart + brugdag)
›  maandag 21 mei (Pinkstermaandag)

DONDERDAG 17 MEI 2018

G-SPORTDAG 
“ONBEPERKT WILD”

Op donderdag 17 mei vindt een bijzondere activiteit plaats 
op Transfo. Voor de eerste keer wordt er een dag georgani-
seerd voor 400 jongeren met een beperking.
In een zo gevarieerd mogelijk programma, vol avontuurlijke 
kicks zoals o.a. hoogtouwenparcours en deathride, kunnen 
deze jongeren kennis maken met sport, avontuur en andere 
leuke activiteiten in de hoop dat ze geprikkeld worden dit 
verder te doen.
Begeleiders en leerkrachten van buitengewone scholen en 
instellingen kunnen met dit initiatief inspiratie opdoen om 
verder te gebruiken.

MOEDER- EN 
VADERDAGACTIE!
Het zwembad Sportpunt Zwevegem plaatst de mama’s en 
de papa’s in de kijker. Op Moederdag en Vaderdag, zondag-
voormiddagen 13 mei en zondag 10 juni worden de moe-
ders en vaders na hun zwembeurt verrast met een lekker 
aperitiefje. Meteen dé beste start voor die speciale dag !!! 

Vrije Tijd/Sport, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00, sport@zwevegem.be
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TRANSFO IN  
DE STEIGERS …
Als men nu op Transfo komt valt het op dat er aan de 
twee grootste gebouwen overal stellingen staan.
Er zijn grote restauratiewerken bezig aan het ketel-
gebouw, waarrond een glazen omhulsel wordt opge-
trokken. Aan het nieuw Transfogebouw is men bezig 
met de gevels en ramen te renoveren. Leiedal zal hier 
casco-kantoren inrichten.
Tegelijkertijd wordt er ook in de omgeving van het 
nieuw Transfogebouw een zonneparking aangelegd 
voor het opslaan van energie met oplaadmogelijk-
heid voor elektrische auto’s.
Het A (Avontuur) - B (Business) - C (Cultuur)-verhaal 
van Transfo is ondertussen gerealiseerd. Tal van 
events vinden er plaats: van trouwfeesten tot fuiven, 
buitenactiviteiten, bedrijfsfeesten, jobdagen … Deze 
zomer zijn er o.a. al zeven huwelijksfeesten gepland.

Nu komt er een vervolg in D - E (Duurzaamheid en 
Energie-educatie). Samen met Leiedal en de Provin-
cie wordt gewerkt om Transfo als site met een ze-
ro-impactzone in te richten.
Vanaf volgend schooljaar zal er worden samen gewerkt 
met Technopolis om workshops in te richten voor de 
scholen rond energie en techniek: een eerste aanzet 
voor een structurele samenwerking met deze partner. 

Transfo is dus  voortdurend in beweging!

WEVEN IN 
ZWEVEGEM EN 
DEELGEMEENTEN
VAN 1880 TOT 2018

We beseffen het eigenlijk niet goed, maar de fusiege-
meente Zwevegem is bijna een eeuw lang een regel-
recht textielcentrum geweest.
Het boek “Weven in Zwevegem en deelgemeenten 
van 1880 tot 2018” verschijnt op vrijdag 11 mei 2018 
en telt 175 bladzijden.
Er zijn meer dan 200 foto’s: zwart-wit en kleur. 
Vooraf inschrijven kan op rekening Amantine  
BE19 468736079112, vanaf heden tot 26 april 2018 
tegen de prijs van 15 euro. Achteraf is het 18 euro. 

REEKS ZWEVEGEMSE FIGUREN
De drie delen worden herdrukt!
Info: Luc Vanassche - 0479 44 54 52

© Comemotion
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SPREEK JE UIT OVER 
ONZE BIB!
WAT VIND JIJ VAN ONZE BIBLIOTHEEK? 
GEEF ONS JE MENING …

Nog tot eind juni 2018 loopt er een gebruikersonderzoek in 
een honderdtal bibliotheken van Vlaanderen en Brussel. Ook 
onze bib doet hieraan mee. We willen graag van zoveel moge-
lijk mensen horen wat ze vinden van de bib.
Kom jij ook soms naar de bib? Leen je boeken uit, kom je de 
kranten lezen, neem je deel aan activiteiten? Het maakt niet uit 
hoe vaak je komt, je hoeft ook geen lener te zijn. Ben je het laat-
ste jaar in de bib of op de bibus geweest, dan horen we graag 
wat je ervan vindt!
De vragenlijst invullen kan op www.bib2018.be. Geef je de 
voorkeur aan een papieren vragenlijst, kom dan naar de bib 

of bibus en vraag ernaar aan de 
balie.
Deze bevraging heeft geen 
enkele commerciële of poli-
tieke bedoeling; de resultaten 
zullen gebruikt worden om de 
werking van de bibliotheken te 
verbeteren. Onderzoeksgroep 
TOR (Vrije Universiteit Brussel) 
voert het onderzoek uit.

EEN BIB VOOR 
IEDEREEN

Vind jij de bibliotheek een basisdienst 
waar elke burger recht op heeft? Vind 
jij het belangrijk dat het nieuwe ge-
meentebestuur in 2019 en ook daarna 
blijft investeren in de bib? 
 
Vanzelfsprekend is dat niet meer. 
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten 
niet meer verplicht om een biblio-
theek te hebben. Ze bepalen nu zelf 
of een bibliotheek nodig is en welke 
werking zij moet uitbouwen. De voor-
bije jaren werd op vele plekken in 
Vlaanderen al bespaard op collectie, 
personeel en werking. In onze ge-
meente was dat gelukkig niet het ge-
val, integendeel. De bibliotheek werd 
helemaal vernieuwd en klaargemaakt 
voor de 21ste eeuw. 

Vind jij dat iedereen toegang moet 
hebben tot de diensten die de bib 
aanbiedt en ontwikkelt? Onderteken 
dan het bibliotheekcharter op www.
bibvooriedereen.be en help er mee 
voor zorgen dat ook in andere ge-
meenten de bibliotheek kan blijven. 
Zo draag je bij aan een warme en 
duurzame samenleving met oog voor 
kennis, innovatie en ontmoeting.
Een samenleving waarin plaats is voor 
iedereen!

De gemeente Zwevegem heeft op 
5 maart 2018 het bibliotheekcharter 
getekend. Doe jij dat ook? 

BLOK@ZWEVEGEM
ZOEK JE EEN STILLE STUDIEPLEK?
Van 14 mei tot 30 juni kan je studeren 
› in de vergaderzaal van de bib (De Wieke):
 - van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 19 u. 
 - op zaterdag van 9 u. tot 12 u.
› in de vergaderzaal van het Sportpunt 1:
 - van maandag tot vrijdag van 19 u. tot 22 u. 
 - op zaterdag van 12 tot 20 u. 
 - op zondag van 9 u. tot 12 u.
Gesloten 20 en 21 mei 2018

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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DI 24 APRIL

Podium
“Mijn slappe komedie voor vier 
mensen, een handjevol personeel 
en een tafel die niet vrijkomt”
Komedie van Magne van den Berg. 
Regie: Vincent Vanhoutteghem.
Louise en Ben zijn een gescheiden 
koppel. Ze besluiten om samen met 
hun nieuwe partners op restaurant af te 
spreken om het over de verdeling van 
de caravan te hebben. Blijkt dat er iets 
is misgegaan bij de tafelreservering. 
Daardoor moeten beide koppels 
noodgedwongen samen een hele tijd 
aan de bar wachten op een tafeltje 
in het overvolle restaurant. Wanneer 
Ben erop staat dat het onderwerp 
‘caravan’ pas aan tafel ter sprake mag 
komen lijkt een ‘gezamenlijk, gezellig 
gesprekje’ op ‘een wandelingetje in 
een mijnenveld’. De geestige, soms 
subtiel-venijnige dialogen in deze 
‘slappe’ komedie staan garant voor 
een hoog amusementsgehalte waarbij 
ramptoerisme is toegelaten.

Waar: gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A, Zwevegem
Wanneer: 19.30 u.
Prijs: 10 euro, studenten, 65-plussers 
en leden Opendoek 8 euro
Organisatie: Zwevegems Teater
Info & reservatie:  
www.zwevegemsteater.be

WOE 25 APRIL

Podium
“Mijn slappe komedie voor vier 
mensen, een handjevol personeel  
en een tafel die niet vrijkomt”
zie di 24 april

DO 26 APRIL

Lezing
Open Minaraad thema  
“Gezond Gazon”
Open Minaraad rond het thema 
“Gezond Gazon” met Velt-lesgever 
Herman Dewaele. Info over keuze 
grassoort volgens bodem en gebruik 
(sier-sport-eco), aanleg, herstel, 
onderhoud, plagen voorkomen, 
alternatieven voor gras, bloemengazon 
… Iedereen welkom, inkom gratis

Waar: polyvalente zaal Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29/1, Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Prijs: gratis

AQUATRAILZ
ZATERDAG 28 APRIL 2018

Jeugdhuis De Harp en Sobeka Kajakclub slaan ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de Kajakclub de handen in elkaar om een 
totaalevenement te creëren.
We zetten zowel onze verenigingen, de locatie als onze gemeente 
hiermee in de spotlights!

AquaTrailZ is de ultieme trailrun voor zowel het competitiebeest als 
de recreatieve loper.

AquaTrailz bestaat uit 4 onderdelen:
›  BATTLE: is een competitieparcours dat bestaat uit 3 onderdelen: 

industrial urban run + hindernissen op het water + survival. Het 
parcours loopt rond en door de oude industriële site van La Flandre 
en Transfo.

›  KWAREMONTLOOP: voor de recreatieve loper is dit de ultieme 
belevingsrun. De Kwaremontloop is een bierloop gecombineerd 
met urban trail rond en door de oude industriële site van La Flandre 
en Transfo. Onderweg kom je langs een 10-tal hindernissen waar 
je de keuze hebt om ze wel of niet te nemen. Per ronde (=1,2 km) 
krijg je 1 bandje dat je nadien kan inwisselen voor 1 Kwaremont of 
frisdrank (max. 10). Zo kan je achteraf thuis genieten van een lekker 
streekbier of frisdrank.

›  FOODTRUCKFESTIVAL & BARS: vanaf de start van AquaTrailZ 
voorzien we in de buitenbar drank voor alle deelnemers, sympa-
thisanten en bon vivants. Vanaf 16 u. gaan ook de deuren van ons 
foodtruckfestival open en kunnen jullie plaats nemen op ons bui-
tenterras om te genieten van lekker eten en drinken. We voorzien 
een heel aantal verschillende foodtrucks.

›  ROCK IN NOF: VlottenRock 
wordt “ROCK IN NOF”. Het 
concept blijft hetzelfde. Van-
af 18 u. geven lokale bands 
en wereldberoemde DJj’s 
het beste van zichzelf op het 
openlucht podium in de tuin 
van het Jeugdhuis. Na mid-
dernacht gaat het feest tot in 
de vroege uren verder binnen 
in het Jeugdhuis.

Meer info en inschrijvingen 
via: www.aquatrailz.be

in Zwevegem
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Organisatie: Minaraad Zwevegem
Info & reservatie: 
woonenleefomgeving@zwevegem.be

DO 26 APRIL

Lezing
Goudzoekers
Op 26 april nodigt de Kunstacademie 
Gautier Platteau uit in koffiebar El 
Dorado. In een tijd waar print is dead 
de plak zwaait, stort hij zich met de 
uitgeverij Kannibaal/Hannibal op 
kwalitatieve, geïllustreerde boeken 
over geschiedenis, fotografie, mode, 
kunst en cultuur. Een gesprek over 
waarom iemand uitgever wordt, welke 
artistieke en commerciële keuzes je 
maakt en hoe is dat dan, werken met 
kunstenaars? Graag vooraf reserveren.

Waar: Koffiebar El Dorado, 
Otegemstraat 148B, Zwevegem
Wanneer: 20 u. (deuren 19.30 u.)

Prijs: 5 euro, lln. en personeel 
Kunstacademie gratis
Organisatie: Kunstacademie 
Zwevegem
Info & reservatie:  
info@kazwevegem.be,  
www.kunstacademiezwevegem.be 

VR 27 APRIL

Podium
“Mijn slappe komedie voor vier 
mensen, een handjevol personeel  
en een tafel die niet vrijkomt”
zie di 24 april

ZA 28 APRIL T.E.M. DI 1 MEI

Tentoonstelling
Retrospectieve Rumaan  
(Rudy Dheedens)
Retrospectieve tentoonstelling Rumaan 
met een selectie beeldhouwwerken en 
schilderijen.

Waar: AA-building, Kwadepoelstraat 2, 
Zwevegem
Wanneer: 10 u. tot 19 u.
Info & reservatie: www.rumaan.be

ZA 28 APRIL

Evenement
AquaTrailZ
zie kader p. 33

DI 1 MEI TOT  
ZO 30 SEPTEMBER

Uitstap
Picknick op de hoeve
Verwen jezelf met een picknickmand 
vol heerlijke 100% West-Vlaamse 
hoeve- en streekproducten. 
We reserveren voor jou het mooiste 
plekje op de boerderij.  
Gecombineerd met een fiets- of 
wandeltocht of een bezoek aan de 
boerderij wordt dit gegarandeerd een 
origineel dagje uit. 
Meer info via www.hoevepicknick.be.

Waar: De Freezebeeze,  
Sint-Denijsstraat 23, Zwevegem
Organisatie: 100% West-Vlaams 
Hoeve- en Streekproducten, Inagro  
en POM West-Vlaanderen
Info & reservatie:  
www.defreezebeeze.be

WOE 2 MEI

Evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de maand 
kaarting in het OC De Kappaert 
Zwevegem. 056/75.51.48

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

VRIJ 4 MEI

Lezing
Voorleesuurtje: Mijn huis
zie kader p. 39

DE THEATERCARROUSSEL 

Twee korte theatervoorstellingen in één klap! Na één voorstelling is er pauze, daarna wisselen 
we om. Het einde is voorzien rond 16.30u. Breng ook zeker een kussentje mee!

KNOEPERTJE
i.s.m. Verteltejater ‘Panjora’
Het verhaal gaat over een kabouter “Knoe-
prtje”. Hij is eigenwijs en ook bijzonder 
nieuwsgierig. Daardoor komt hij wel eens 
in moeilijkheden … Zo ook als er plots een 
vreemde buurvrouw naast hem komt wonen.
Als dat maar goed afloopt!

MOL EN HET BABYVOGELTJE
i.s.m. De Blauwe Schavuit
Molletje neemt babyvogeltje mee naar huis 
en zorgt er goed voor. Het wordt zijn beste 
vriendje en als het vogeltje groot is, bouwt hij 
er zlfds een huisje voor. Van Opa Mol leert hij 
hoe fijn het is als je kan vliegen. Maar Molletje 
heeft geen vleugels, zijn vriendje wel … 

Waar: Jeugdcentrum De Brug, Otegemstraat 236, 8550 Zwevegem - Deuren: 14.30 uur - Tickets: 
€ 9 - Reservatie: webshopzwevegem.recreatex.be - Info: jeugd@zwevegem.be - 056 76 59 80
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VRIJ 4 MEI

Braderie
Brocante en rommelmarkt
Standplaats, wagen parkeren aan 
standplaats. Randanimatie in  
OC De Kappaert.

Waar: Sint-Jozefstraat/Otegemstraat 
Zwevegem
Wanneer: 16 u. tot 20 u.
Organisatie: Feestcomité Kappaert
Info & reservatie: Kathleen Soens,  
tel. 056 77 78 76, 0475 35 44 99,  
yves.viaene2@telenet.be

VRIJ 4 MEI T.E.M. ZO 6 MEI

Kermis
Meifeesten Kappaert
Vrijdag 4 mei
14.30 u.: seniorenfeest met optreden 
goochelaar Magic Yvo en zanger-
animator Kris Wills. 16 u. tot 20 u.: 
braderie en rommelmarkt. Vanaf 19 
u.: Rock Kappaert met optredens van 
Growing Horns (19.30 u.), Decades of 
Metal (20.45 u.), Enchantress (22.05 u.), 
Dyscordia (23.30 u.), DJ Copperwire 
(00.30 u.-3 u.).
Zaterdag 5 mei
10 u. tot 12 u.: volksspelen. 15 u.: 
43ste Kappaertprijs wielerwedstrijd 
voor Junioren BWB en kermissfeer in 
Kaffee Kappaert. 19 u.: travestieshow 
“Les Folles de Gand”.
Zondag 6 mei
10.30 u.: aperitiefconcert. 11 u.: huldi-
ging diamanten en gouden huwelijks- 
jubilarissen, 50-jarigen van de Kappaert 
en verdienstelijke personen. 13 u.: 
Kappaertmenu. 14 u.: finale volksspelen. 
15.30 u.: grimefestival. 16 u.: optreden 
dansgroep Tacon Tacon. 17 u.: prijs-
deling volksspelen. 17.30 u.: muzikale 
avond door Tirolschwung. 21 u.: Taptoe.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Organisatie: Feestcomité Kappaert

ZA 5 MEI

Sport
Minivoetbaltornooi -  
40ste Beker Baron Bekaert
Het 40ste 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 min. (3 reeks-, 2 
test- en 1 finale-wedstrijd(en). Enkel de 
eerste 16 reglementair ingeschreven 
ploegen (die de waarborg cash of 
d.m.v een overschrijving op BE15 
0013 8349 4630 betaald hebben), 
zullen een bevestiging tot deelname 
ontvangen. Het inschrijvingsgeld dat 
wordt betaald bij inschrijving bedraagt 
60 euro + de waarborg van 40 euro 
welke na het tornooi zal teruggegeven 
worden. Graag geven we ook mee dat 
voor de editie 2018 het prijzengeld 
voor alle ploegen in totaal 500 euro 
bedraagt o.a. 150, 80 & 50 euro voor 
de nummers 1, 2 en 3.

Waar: Sportterrein Zwevegem Sport, 
Bekaertstraat, Zwevegem
Wanneer: 9 u. tot 18 u.
Organisatie: Studax Zwevegem Sport
Info & reservatie:  
www.studaxzwevegem.be/images/
tornooi.pdf 

ZA 5 MEI

Sport
zwemwedstrijd 50m-bad UZKZ
Lentecriterium UZKZ. Kom genieten 
van deze mooie wedstrijd in het 50m 
bad; uniek in de streek. Aanwezigheid 
van clubs over gans Vlaanderen. Of 
geniet van een drankje en een stukje 
taart in onze bar.

Waar: zwembad Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem
Organisatie: UZKZ Zwevegem

ZA 5 MEI

Podium
Familievoorstelling  
De Theatercarroussel
zie kader p. 34

ZA 5 MEI

Concert
Travestieshow met  
“Les Folles de Gand”
Spetterende show, ludieke kledij.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: 19 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Feestcomité Kappaert

ZA 5 MEI

Evenement
Fiesta Tropical
zie kader p. 40

VIERING V-DAG CENTRUM ZWEVEGEM
ZATERDAG 5 MEI 2018

›  17.15 u.: samenkomst aan de Sint-Amanduskerk, Th. Toyeplein Centrum Zwevegem.
›  17.30 u.: Eucharistieviering.
›  Daarna optocht naar het monument onder begeleiding van de harmonie  

“De Verenigde Vrienden” uit Sint-Denijs.
›  Bloemenhulde en toespraak.
›  kleine drink aangeboden door het gemeentebestuur.
Namens Commissie NSB Groot-Zwevegem
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DI 8 MEI

Lezing
Driedubbel geboekt -  
Drie Zwevegemse auteurs  
komen naar de bib
zie kader p. 36

DO 10 MEI

Sport
Minivoetbaltornooi
Minivoetbaltornooi ingericht door KFC 
Sparta Heestert op de sportterreinen in 
Sint-Denijs.

Waar: Sportcentrum, Dalestraat 38, 
Sint-Denijs 
Wanneer: 9 u. tot 18 u.
Organisatie: Sparta Heestert
Info & reservatie:  
spartaheestert@telenet.be,  
www.spartaheestert.be

MA 14 MEI

Sport
Wandeling
Okra regiowandeling. Keuze tussen 
4 km of 8 km. Je kan vrij starten voor 
deze uitgepijlde wandeling tussen 
13.30 u. en 14.30 u. Inbegrepen: 
verzekering lichamelijke ongevallen, 
BA en versnapering.

Waar: OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 
6, Sint-Denijs
Wanneer: 13.30 u.
Prijs: 2 euro, Okra leden 1,50 euro, 
Okra sportleden 1 euro
Organisatie: Okra Regio Kortrijk
Info & reservatie: Marc 
Vandendriessche, 0496 39 58 16,  
marc.vandendriessche740@gmail.com

DI 15 MEI

Evenement
Gezellige kaartnamiddag
Iedere 3de dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen van 
harte welkom.

Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24;  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

DRIEDUBBEL GEBOEKT

Drie auteurs komen naar de bib om over hun werk te vertellen. Er zijn 
heel wat verschillen tussen hen, in leeftijd, in schrijfervaring, in het soort 
werk dat ze schrijven. Maar allemaal komen ze uit Zwevegem … Het 
wordt een heel gevarieerde avond, waarbij je ook fragmenten uit hun 
werk zult horen.

Jan Deloof (°1930) schreef heel wat heemkundige werken over Zweve-
gem, en is een kenner van de Bretonse en de Zuid-Afrikaanse literatuur. 
Recentelijk verscheen van hem “Ik heb geen ander land”, een prachtige 
bloemlezing van de Bretonse poëzie met Nederlandse vertaling. Jan 
ontving in Bretagne een belangrijke cultuurprijs.

Joost Vandecasteele (°1979) staat bekend om zijn apocalyptische maar 
altijd humoristische toekomstvisies. Vorig jaar speelde op Canvas zijn 
serie “Generatie B”, waarin een generatieconflict tussen werkloze jon-
geren en verwende babyboomers uitmondt in een burgeroorlog. Joost 
won al heel wat prijzen en krijgt ook buiten ons taalgebied erkenning.

Astrid Haerens (°1989) debuteerde onlangs met de roman “Stadspan-
ters”. Samen met de inwoners van Elsene maakte ze “Stadsklanken”, 
een interactieve poëzieroute. Haar gedichten werden meermaals be-
kroond, en ze bereidt momenteel een eerste dichtbundel voor.

Moderator is Stefan Vancraeynest (Zwevegems Teater, Penhuis). Hilde 
Velghe (ere-lerares woord aan de Kunstacademie Zwevegem) brengt 
fragmenten uit het werk van de drie auteurs, en Jeroen Capens zorgt 
voor muzikale intermezzi op saxofoon.

Waar? Bibliotheek (zaal 
De Wieke), Bekaertstraat 
13, Zwevegem
Wanneer? Dinsdag 8 mei 
2018 om 20 u. 
Prijs? 5 euro  
(drankje inbegrepen) – 
inruilvoordeel Uitpas  
(10 punten voor een 
gratis ticket)
Inschrijven?  
Bib Zwevegem,  
056 76 59 00 of 
webshopzwevegem.
recreatex.be/ (online 
inschrijven en betalen)



WOE 16 MEI

Sport

Lentebeker Atletiek 2018

zie kader p. 37

VRIJ 18 MEI

Lezing

Voorleesuurtje: Hoog in de lucht

zie kader p. 39

ZA 19 MEI

Exploratie
Beheerwerken
Maaibeheer Moen-Statie.
Waar: loods Natuurpunt  
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-zwevegem-
maaibeheer-moen-statie

ZO 20 EN MA 21 MEI

Sport
Sinksenrally
Recreatieve fietstocht van 50-80-110 
km op rustige wegen afgewisseld 

met pittig parcours. Richting Frasnes. 
Bevoorrading op 80 en 110 km.

Waar: Kantine KFC Moen,  
Sportstraat 27, Moen
Prijs: 50 km: € 2, 80 en 110 km: € 3,
Organisatie: De Sportvrienden Moen
Info & reservatie: 
desportvriendenmoen@gmail.com 

MA 21 MEI

Sport
Autocross Sint-Denijs
Autocross in de Tontestraat te Sint-Denijs.

Waar: Tontestraat 6, Sint-Denijs
Wanneer: 11 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: VACB
Info & reservatie: 0496 79 57 07
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Tentoonstelling ‘Opvoeden doe je samen’ van 16 mei tot 23 mei 
in Huis van het Kind, Theophiel Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem. 
Het Huis is deze periode open van 10 u. tot 17 u. 
 
Infoavond ‘De kracht van verbondenheid in de opvoeding’ met 
Gie Deboutte op 14 mei (20 u. – 22 u.) in Aula Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, 8550 Zwevegem. Inschrijven verplicht gezien 
de beperkte plaatsen via huisvanhetkind@zwevegem.be 
 
Workshop ‘Nestkastjes maken’ (vanaf 6 jaar) op 16 mei 
(14 u. – 16 u.) in Huis van het Kind, Theophiel Toyeplein 9A, 
8550 Zwevegem. Inschrijven verplicht gezien de beperkte 
plaatsen via huisvanhetkind@zwevegem.be 
 
Workshop ‘Bewegen met baby’s’ (van 2 tot 8 maanden) 
op 18 mei (10.30 u. – 11.15 u.) in Huis van het Kind, Theophiel 
Toyeplein 9A, 8550 Zwevegem. Inschrijven verplicht gezien de 
beperkte plaatsen via viviane.taelman@kindengezin.be 

LENTEBEKER 
ATLETIEK 
16 MEI 2018

Op woensdag 16 mei 2018 vindt 
opnieuw de lentebeker plaats, een 
recreatieve atletiekhappening voor 
kinderen uit het lager onderwijs 
van Zwevegem.
Een organisatie van sportdienst 
Zwevegem i.s.m. atletiekclub Zwe-
vegem.
Hoogspringen, een hindernissen-
parcours, kogelstoten, verspringen, 
speerwerpen en een aflossingsop-
dracht staan allemaal op het pro-
gramma.
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
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ZA 26 MEI

Exploratie
Beheerwerken
Maaibeheer Souterrain- Braebos.
Waar: loods Natuurpunt  
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-zwevegem-
maaibeheer-soutterain-braebos

ZA 26 MEI

Evenement
De Schaamteloze Nacht
Je kent ze wel, de hits- en danceplaatjes 
uit de jaren 90 en nillies die toen grijs 
gedraaid werden maar nu om één of an-
dere reden niet meer worden gespeeld 
op de radio of op fuiven! Stiekem zijn 
we nog allemaal zot op deze beste of 
slechtste (?) schaamteloze muziek. Daar-
om nemen wij onze verantwoordelijk-
heid en organiseren “De schaamteloze 
nacht” in Transfo Zwevegem.

Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Wanneer: 21 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Z events vzw
Info & reservatie: info@z-events.be,  
www.facebook.com/zevents.zwevegem

ZO 27 MEI

Uitstap
Orchideeënwandeling op de 
Vaarttaluds
De Vaarttaluds en het nabijgelegen 
Orveytbos zijn een van de mooiste 
groene oases in de streek.
Begin jaren 70 werd het kanaal 
verbreed en bij die graafwerken 
kwam er kalkrijk grondwater aan 
de oppervlakte. Ideaal voor de 
ontwikkeling van planten en bloemen. 
De taluds van het kanaal zijn een 
beschermd natuurgebied.  
Het gebied kreeg net als het 
nabijgelegen Orveytbos een 
erkenning, ter bescherming van de 
zeldzame planten en bloemen. In 
het natuurreservaat Vaarttaluds vind 
je maar liefst achttien erg bedreigde 
planten- en diersoorten, waaronder 
tien soorten orchideeën.

Waar: Sint-Pietersbrugje, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 71 28 84,  
bavo.de.clercq@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
orchidee%C3%ABnwandeling-op- 
de-vaarttaluds

VRIJ 1 JUNI

Lezing
Voorleesuurtje: Babydieren
zie kader p. 39

ZA 2 JUNI

Exploratie
Beheerwerken
Maaibeheer Souterrain en boomgaard 
aan Braebos.

Waar: loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  

KUNSTZOMER 2018
De Kunstzomer is ondertussen aan haar 10de editie toe en is een sa-
menwerkingsproject tussen Toerisme Leiestreek, vzw Ont-dekking-
s-rijzen en de deelnemende gemeenten.
Van 3 juni tot 30 september kan je toeren naar 11 gemeenten.
Het volledige programma vind je op www.kunstzomer-leiestreek.be 

Op 4 locaties in Zwevegem is er werk van hedendaagse kunstenaars 
te zien.
›  Transfo - Blokellestraat 113B - Zwevegem
 zondag 3 en 10 juni van 14 u. tot 18 u.
  Kunstenaars: Linda Welvaert, C’Rien, Johan Herman, Piet Duthoit, 

Rudi D’artois, Anja Brugghe, Jeroen Brulez, Dany Verbeke, Rita 
Craeynest, Jozefa Seynaeve, Ermani, Luc Braem, Glaskunst Dereuck

›  Priesterage - Deerlijkstraat 123 - Zwevegem
  zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 juni van 14 u. tot 18 u.
  Kunstenaars: Urbain Vandeplancke, Ermani, Dany Verbeke
›  Gemeentepunt - Blokkestraat 29/1 - Zwevegem
  3 juni tot 30 september tijdens openingsuren (www.zwevegem.

be)
  Kunstenaars: Rita Craeynest, Urbain Vandeplancke
›  Koffiebar El Dorado - Otegemstraat 148B - Zwevegem
  3 juni tot 30 september tijdens openingsuren (https://www.face-

book.com/eldoradokoffie)
  Kunstenaars: Ermani (juni), Dany Verbeke (juli), Luc Braem (augus-

tus), Carl Bevernage (september)
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danny.deceukelier@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/
beheerwerken-natuurpunt-zwevegem-
maaibeheer-soutterain-%E2%80%93-
boomgaard-aan-braebos

ZO 3 JUNI

Evenement
BBQ

Waar: Kantine Sparta Heestert,  
O. Dupontstraat
Wanneer: vanaf 11 u.
Organisatie: Sparta Heestert
Info & reservatie:  
spartaheestert@telenet.be,  
www.spartaheestert.be

ZO 3 JUNI T.E.M.  
ZO 30 SEPTEMBER

Evenement
Kunstzomer 2018
zie kader p. 38

ZO 3 JUNI

Tweedehandsbeurs
Outdoor tweedehandsbeurs  
en rommelmarkt
Grote en gezellige tweedehandsbeurs 
en rommelmarkt, met randanimatie 
en eet- en drankstandjes! Info 
standhouders: 5 euro voor 5 meter. 
Inschrijven kan via rekening BE13 
0836 2103 6439 met vermelding van 
naam in de mededeling. Betaald is 
ingeschreven! Opstellen stand vanaf 
8 u. Geen auto’s op het terrein! Voor 
meer info: 0498 51 23 16. Gratis inkom.

Waar: Basisschool De Windroos,  
H. Consciencestraat 1/b, Zwevegem
Wanneer: 9.45 u. tot 17 u.
Organisatie: Vriendenkring basisschool 
De Windroos
Info & reservatie: 0498 51 23 16

ZA 2 EN ZO 3 JUNI

Evenement
Ecotuinen Veltweekend
zie p. 25

MA 4 JUNI

Evenement
Bloedcollecte

Waar: Gemeentepunt Zwevegem, 
Blokkestraat 29
Wanneer: 15.30 u. - 19.30 u.
Schrijf je in via http://bloedinzameling.
rodekruis.be/gemeentepuntzwevegem

WOE 6 JUNI

Evenement
Kaarting Senioren Kappaert
Iedere eerste woensdag van de maand 
kaarting in het OC De Kappaert 
Zwevegem
Waar: OC De Kappaert,  
Stedestraat 39, Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

ZO 10 JUNI

Evenement
Vaderdagontbijt aan huis

Waar: gemeenteschool,  
Vierkeerstraat 26, Heestert
Prijs: 7 euro
Organisatie: Ouderraad 
Gemeenteschool Heestert
Info & reservatie: 0474 32 01 64

OPROEP 75-JARIGEN ZWEVEGEM

Bent u geboren in 1943, liep u school te Zwevegem of woont u nu in 
Zwevegem en wenst u uw leeftijdsgenoten te ontmoeten? Er is een sa-
menkomst gepland op zondag 28 oktober 2018. Meer details volgen.

ALLE INFO BIJ:
·  Rigole Blanca - Herman Bernard, tel. 056 75 63 68,  

b.herman-rigole@telenet.be
·  Crommelinck Antoon, tel. 056 75 74 75,  

antoon.crommelinck@skynet.be
·  Weedaege Jozef, tel. 056 75 64 22, jozef.weedaege@skynet.be
·  Delputte Louis, tel. 056 75 62 80, therese.loncke@telenet.be

VOORLEESUURTJE VOOR KLEUTERS IN DE BIB
BEN JIJ TUSSEN 3 EN 6 JAAR EN HOU JE VAN VERHALEN? 
KOM DAN OP VRIJDAG NAAR DE BIB EN ONTDEK ONS  
VOORLEESUURTJE VAN 15.45 U. TOT 16.30 U.
Op volgende vrijdagen kan je naar een verhaal komen luisteren in de bib:
vrijdag 4 mei 2018: Mijn huis
vrijdag 18 mei 2018: Hoog in de lucht
vrijdag 1 juni 2018: Babydieren
vrijdag 15 juni 2018: Kamperen

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



VRIJ 15 JUNI

Lezing
Voorleesuurtje: Kamperen
zie kader p. 39

VRIJ 15 JUNI

Lezing
Wat met Europa?!
Een info-/gespreksavond rond Europa. 
Wat is het belang van Europa, de 
Europese Unie, wat na de brexit … Een 
deskundige uitleg krijgen we van o.a. 
van Tom Vandenkendelaere (Europees 
parlementslid). Als moderator doen we 
beroep op Frederiek Vermeulen (CD&V 
Voorzitter Ichtegem).  
We voorzien een hapje en een drankje, 
dus graag inschrijven via  
www.zwevegem.cdenv.be

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 19.30 u.
Prijs: gratis
Organisatie: CD&V Zwevegem
Info & reservatie:  
info@zwevegem.cdenv.be,  
zwevegem.cdenv.be

ZA 16 JUNI

Podium
ABBA 4you Live on Stage
ABBA 4you, de beste coverband aller 
tijden! 8 top- en studiomuzikanten 
spelen alle grote hits van deze groep. 
Nadien is er een megafuif met DJ 
Thomas die alle hits uit de jaren ‘70 tot 
‘00 zal draaien. Het wordt meezingen 
en dansen deze avond … en dit tijdens 
ommegang Sint-Denijs.

Waar: OC Ter Streye, 
Rodenwilgenstraat 6, Sint-Denijs
Wanneer: 19 u.
Prijs: VVK 10 euro, ADD 12 euro
Organisatie: Gezinsbond Zwevegem
Info & reservatie:  
056 75 91 28, 0486 15 17 08,  
luc.depreux@pandora.be,  
0472 71 79 64,  
anja_demeijer@hotmail.com

ZO 17 JUNI

Uitstap
Gratis rondleiding op  
melkveebedrijf Renard-Lachat
Ontdek en beleef dit melkveebedrijf. 
Er komen heel wat slimme technieken 
bij kijken om dit moderne bedrijf te 
runnen. Melkrobots geven vrijheid 
aan de bedrijfsleiders. Automatische 
mestschuif en koeborstels bieden 
comfort aan de koeien. Onder andere 
een systeem voor warmterecuperatie 
drukt de energiefactuur.  
Kom een kijkje nemen met het hele 
gezin bij Onthaalhoeve Renard-
Lachat. Rondleidingen, alpacagolf, 
kinderanimatie, catering en een 
route naar de naburige schone boer 
‘Hoeveslagerij Willem’ bieden voor elk 
wat wils.  
Zou je ook graag eens komen 
curieuzeneuzen bij Onthaalhoeve 
Renard-Lachat?  
Breng dan tussen 10.30 u. en 17 u. 
een bezoek of kom naar de gratis 
rondleiding. De rondleidingen starten 
om 10.30 u., 14 u. en 15.30 u.  
Let op: het aantal plaatsen is beperkt 
tot 60 personen per rondleiding!
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OMMEGANG SINT-DENIJS

16-17 JUNI
Org.: Feestcomité Sint-Denijs
Info en reservatie: www.sint.denijs.be/feestcomite

GULDENSPORENVIERING  
ZWEVEGEM
ZATERDAG 30 JUNI 2018
Gemeentepark - Otegemstraat 100 
Toegang gratis

19 u. LAURA LYNN
20 u. SING-ALONG-PARTY, meezingprogramma van liedjes die tot 
het collectief geheugen behoren, met vocale solisten begeleid door 
de Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht uit Lendelede

AFTERPARTY met DJ GLENN

OMMEGANG OTEGEM

1-3 JUNI
Org.: Feestcomité Otegem
Info en reservatie: www.feestcomiteotegem.be
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Waar: Onthaalhoeve Renard-Lachat, 
Kreupelstraat 13, Zwevegem
Wanneer: 10.30 u. tot 17 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Schoon Boeren 2018
Info & reservatie: www.schoonboeren.be/
activiteiten.html

ZO 17 JUNI

Uitstap
Gratis rondleiding op 
vleesveebedrijf met hoeveslagerij 
Willem
Ontdek en beleef dit vleesveebedrijf 
met hoeveslagerij. Willem en zijn 
ouders vestigden zich hier nog niet 
zo lang geleden op deze historische 
hoeve. Het vlees van hun koeien 
verkopen ze direct aan de klant via 
hun hoeveslagerij. Het veevoer wordt 
rond hun hoeve gekweekt. Onder 
het motto ‘hoe meer volk, hoe liever’ 
zijn bezoekers hier welkom voor een 

rondleiding of op de pop-up kamping. 
Kom een kijkje nemen met het hele 
gezin. Rondleidingen, kinderanimatie, 
catering en een route naar de naburige 
schone boer ‘Onthaalhoeve Renard-
Lachat’ bieden voor elk wat wils. Op 
zondag 17 juni ben je de hele dag 
tussen 10.30 u. en 17 u. welkom 
bij Hoeveslagerij Willem. Wil je 
echter deelnemen aan een geleide 
rondleiding? Schrijf je dan vooraf in. 
De rondleidingen starten om 10.30 
u. en om 14 u. Let op: het aantal 
plaatsen is beperkt tot 60 personen per 
rondleiding!

Waar: Hoeveslagerij Willem, 
Moenstraat 10, Sint-Denijs
Wanneer: 10.30 u. tot 17 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Schoon Boeren 2018
Info & reservatie: www.schoonboeren.be/
activiteiten.html

MA 18 JUNI TOT ZO 15 JULI

Sport
Moendial ‘18 - Outdoor WK-dorp
Red Devils Moen en Moen Feest slaan 
opnieuw de handen in elkaar voor het 
eerste outdoor WK-dorp in de regio! 
MOENDIAL ‘18?: elke wedstrijd van de 
Belgen op een reuze led scherm; een 
gloednieuwe outdoor locatie; duivelse 
voetbalbeleving voor het hele gezin; 
eet- en drankstandjes, activiteiten voor 
de kids en nog meer sfeer met een 
openluchtparty voor en na de match. 
Gratis inkom.
Noteer alvast in jullie agenda de 
matchen van de Rode Duivels: tegen 
Panama maandag 18 juni om 17 u. 
(open om 16 u.); Tunesië zaterdag 
23 juni om 14 u. (open om 13 u.); 
Engeland donderdag 28 juni om 20 u. 
(open om 19 u.) … en natuurlijk hopen 
we de Belgen nog in actie te zien 
tijdens de finale op 15 juli.

OMMEGANG MOEN 2018

VRIJDAG 22 JUNI
18 u.   30ste OMMEGANGVINKENZETTING “Grote prijs wijlen François Havenne” en “Feestcomité 

Moen” m.m.v. De Vlaamse Zangers Moen. Inschrijvingen in café ‘t Centrum. 50 euro vooruit, 
gratis 2 ovenkoeken bij inschrijving + braadworst en broodje aan alle deelnemers.

ZATERDAG 23 JUNI
13 u.  MOENDIAL ‘18 - Outdoor WK-Dorp!  

“België - Tunesië”
13.30 u.  WIELERWEDSTRIJD Grote prijs “Hert & Ziel”  

voor 12, 13 en 14 jarige ASPIRANTEN

ZONDAG 24 JUNI
10.30 u.  31ste PAARDENWIJDING met uitgestippelde 

wandeling (meer info bij Dirk Libberecht: 0476 30 37 00 of dirk.libberecht@telenet.be).
11 u.  1ste HONDENWIJDING. Om deel te nemen aan de wijding moet u zich inschrijven door  

een mail te sturen naar info@moen.be. Gelieve u naam te vermelden en het aantal honden.
13.30 u.  8ste MOENSE KINDERFEESTE. Meer dan 50 attracties en creatieve stands.  

Alle info op: www.moensekinderfeeste.be. Nieuwe locatie!: terreinen Vanneste Transport 
(Stationsstraat 82, Moen).

DONDERDAG 28 JUNI
14.30 u. SENIORENNAMIDDAG in “Hert & Ziel”.

Het Heemkundig Museum (Moenplaats 10) is open met als thema: “De verdwenen textielnijverheid”.



Waar: Millenniumpark, Vaartstraat, 
Moen
Wanneer: 18 juni tot 15 juli
Prijs: gratis
Organisatie: Red Devils Moen
Info & reservatie: 0472 57 88 49

DI 19 JUNI

Evenement
Gezellige kaartnamiddag
Iedere 3de dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen van 
harte welkom.

Waar: feestzaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 18 u.
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24;  
056 64 82 65, marianne.jo@bovore.be

ZO 24 JUNI

Exploratie
Fietstocht naar natuurgebieden  
in Kortrijk en omstreken
We bezoeken enkele Kortrijkse 
natuurgebieden en verplaatsen ons 
hiervoor met de fiets. Startpunt om 
13.30 u. aan de Kerk van Zwevegem 
of om 14u aan Hoeve te Coucx, 
Marionetten 12 te Kortrijk.

Waar: Kerk, Avelgemstraat, Zwevegem
Wanneer: 13.30 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 40 79,  
bavo.de.clercq@telenet.be,  
www.natuurpunt.be/agenda/fietstocht-
naar-natuurgebieden-kortrijk-en-
omstreken 

ZA 30 JUNI

Evenement
Guldensporenviering Zwevegem
zie kader p. 40

ZA 30 JUNI

Uitstap
Rommelmarkt en Braderie
Rommelmarkt en braderie in de 
Otegemstraat. Deelnameprijs 5 euro 
per meter.

Waar: Otegemstraat, Zwevegem
Wanneer: 13 u. tot 20 u.
Prijs: 5 euro per meter
Info & reservatie: 0476 42 22 55,  
0468 30 35 24, 056 29 65 59,  
daniel.callens@telentet.be

ZA 30 JUNI

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

Waar: parking Transport Vanneste, 
Stationsstraat 82, Moen
Wanneer: vanaf 15 u.
Prijs: 25 euro VVK, geboren in 2010 en 
later gratis
Organisatie: Moen Feest
Info & reservatie: www.moenfeest.be

ZO 1 JULI

Sport
Transfo Outdoor
Gratis kicks met o.a. lasershooting, 
speleobox, boogschieten, initiatie 
duiken, springkasteel,touwenparcours, 
klimmuur, aquaparcours.

Waar: Transfo, Blokellestraat 113 B, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 19 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 
m.m.v. sportdienst gemeente 
Zwevegem en Jeugdhuis De Harp
Info & reservatie: www.facebook.com/
westvlaanderen
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BINNENKORT
WOE 4 JULI

Kaarting Senioren Kappaert
Info & reservatie: 056 75 51 48

ZA 7 JULI

Beheerwerken: knotwilgen en 
poel Braebos
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be

ZA 14 JULI

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

DI 17 JULI

Breugelfestijn met Vief Groot-
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24,  
056 64 49 19

ZA 28 JULI

Beheerwerken: maaibeheer en 
scheren haag Daalbeekbosje
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.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  
     1 juni (periode 26 juni tot 4 september 2018).

VOLGENDE 
VERSCHIJNINGS-

DATA:  
26 JUNI 2018.





 

zondag

1 juli
2018

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

Van 14 - 19u gratis kicks

  www.facebook.com/westvlaanderen

Site Transfo te Zwevegem,
 Blokellestraat 113B

Beleef hier het avontuur

V.U.: Ruth Deseym - PRMC De Gavers

Via Ferrata

springkasteel

Kajak

Gr
im

e

Lasershooting
Bushcraft


