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Welkom op de grote 
dorpsvergadering

woensdag 10 september 2014 
om 20 u. in Gemeentepunt

zie p. 9
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Gezinsfietstocht "Bevergem"  
zondag 3 juli 2016

VRIJE START: tussen 14 u. en 15.30 u.  
Theofiel Toyeplein Zwevegem
p. 10
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Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

Gemeentepunt
Gemeentelijke– en 
OCMW-dienstverlening in 
het Gemeentepunt,

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

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

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

woensdagnamiddag

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

Zie ook p. 5 : vakantieregeling

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

Bbus 

nieuw Rittenschema 

Schooljaar
GSM 0498 17 77 71

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

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

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

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

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

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

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

Recyclagepark
Avelgemstraat, Zwevegem
Tel. 0477 98 02 36
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 14 u. tot 19 u.  
zaterdag van 9 u. to 15 u.  
Gesloten op donderdag 5 en vrijdag  
6 mei. Aandienen met afval tot 15 minuten 
voor sluitingstijd.

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

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

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

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

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moen: Vrije basischool afd. Moense 
Beekstraat, elke donderdag: 10 u. – 
11.45 u.

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

Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter 
Streye, Rodewilgenstraat 2, elke donderdag: 
10 u. – 11.45 u. 
Geen zitdagen in juli en augustus in de 
deelgemeenten Heestert, Moen, Otegem en
Sint-Denijs

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen
Dinsdag 5 juli en dinsdag 6 september, van  
9 u. tot 11 u. in Gemeentepunt

Zitdag Woonclub
Iedere donderdag, van 9.30 u. tot 12 u. in 
Gemeentepunt.

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

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

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

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



COLOFON Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem •
Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne • Samenstelling, coördinatie 
en eindredactie Dienst informatie – informatie@ zwevegem.be • Foto’s Sobeka fotoclub, 
Zwevegem, Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem • 
Vormgeving IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-
Denijs • Volgend infomagazine verschijnt op dinsdag 6 september 
2016 •Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 
vrijdag 8 juli 2016 – informatie@zwevegem.be

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

OCMW Zwevegem biedt te koop aan

Op reis zonder zorgen

Inschrijvingen onderwijs

15

17

Beste inwoner,

Het is weer zover, de zomer is begonnen en het jaarlijks verlof is in aantocht.  Tijd 
om te ontspannen, te reizen en te feesten.  Kortom, Een mooie periode die zich 
aankondigt om de zorgen van het werk even opzij te schuiven.

De boog ontspannen kan niet alleen in het buitenland maar ook in Zwevegem zelf.

De “UIT” kalender zal dit overvloedig bewijzen.

Er is deze zomer in Zwevegem veel te beleven en dat is de verdienste van ons 
bruisend verenigingsleven.

Wij moeten trouwens bewondering opbrengen voornamelijk voor al wie bereid is zijn 
vrije tijd te besteden aan de organisatie of te helpen aan de talrijke feesten of socio-
culturele dan wel sportieve activiteiten die Zwevegem rijk is.

Ook de gemeente zelf wil hiertoe actief bijdragen, niet alleen door financiële of 
logistieke ondersteuning maar ook door zelf mee te organiseren om Zwevegem in de 
kijker te plaatsen en aantrekkelijk te maken.

Zo wordt één jaar later, de link van Zwevegem met de Bevergemserie herdacht.

Op zondag 3 juli wordt een gezinsfietstocht ingericht om de nieuwe en volledig 
bewegwijzerde Bevergem fietsroute officieel in te rijden.

Vervolgens worden in de deelgemeente Sint-Denijs op 18 september de eerste 
zeugefeesten georganiseerd.

U zal er kunnen genieten van een volledig spektakel rond de varkens die ter plaatse 
aan het spit zullen voorbereid worden. Dorpsfolklore op zijn Bevergems met inbegrip 
van een ludieke en avontuurlijke wedstrijd tussen verschillende feestcomités voor de 
verkiezing van “De Beer van Zwevegem”.

Tevens wordt ook een begeleide wandeling voorzien langs de Bevergem wandelroute 
die nog steeds wekelijks druk bezocht wordt.

Dankzij een brede communicatie moet Zwevegem ook hiermee in de belangstelling 
blijven en volk naar eigen bodem aantrekken.

Noteer alvast ook de beide activiteiten in jullie agenda.

Marc Doutreluingne
Burgemeester

Zwevegem herbeleeft 
Bevergem
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Je kan een melding ook GRATIS doorgeven via:
http://www.zwevegem.be/ikmeld

Gratis nummer: 0800 1 8550
Email: ikmeld@zwevegem.be4
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Meldingskaart  IK MELD
Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg geven

➢ Persoonsgegevens:

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

➢ Melding
  (b.v.: een put in de straat, losliggende tegels op een wandelpad, vervuilde groenzones of plantsoenen, dode 

dieren op de weg, kapot straatmeubilair, graffiti, sluikstort, onveilige verkeerssituatie, wateroverlast, ratten…)
• Waar? 
• Wat? 

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

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

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

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

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

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

Zwevegem is een mooie gemeente. We willen dat graag zo houden. Maar voor ons, het 
gemeentebestuur en de ploeg medewerkers van publieke ruimte, is het niet mogelijk altijd en overal 
aanwezig te zijn en elk mankement direct op te merken. 

Je kan natuurlijk ook de meldingskaart (die je vindt in elk Infopunt) gebruiken en deze opsturen met 
de post naar het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem of afgeven aan de onthaalbalie van 
het Gemeentepunt of in de bbus. 

GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR
Informatie en afspraken
056 76 55 67

NOODNUMMERS
112: brandweer – ziekenwagen
101: politie

WACHTDIENSTEN
056 70 07 35 !Nieuw nummer 
huisartsen Zwevegem
056 68 78 88: huisartsen Otegem
056 64 75 20: huisartsen Heestert, 
Moen, Sint-Denijs
0903 39 969: tandartsen
0903 99 000: apothekers
056 63 61 12: Spoed ziekenhuis AZ 
Groeninge Kortrijk

07-06-2010





Vakantieregeling 2016
Tijdens de vakantieperiode van donderdag 21 juli t.e.m. maandag 15 augustus zijn de gemeente- en OCMW-
diensten enkel open, van maandag tot en met vrijdag, van 9 u. tot 12.30 u. 

De afdeling Publieke Ruimte in het Gemeentepunt (o.a. wegen, openbare werken, groen, gebouwen) is gesloten van 
donderdag 21 juli t.e.m. maandag 15 augustus. De diensten jeugd en cultuur in het Gemeentepunt en sport in het 
Sportpunt zijn gesloten van donderdag 21 juli t.e.m. maandag 15 augustus. 

Alle diensten en loketten in het Gemeentepunt zijn gesloten op zaterdag 9 juli, maandag 11 juli; donderdag 
21 juli; vrijdag 22 juli en op volgende zaterdagen: 23 juli; 30 juli; 6 augustus en 13 augustus. 
 

Het recyclagepark is gesloten op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli.

• Zwembad
Het zwembad is gesloten op maandag 11 juli; donderdag 21 juli en maandag 15 augustus.

• De bib
De bibliotheek is gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus.

Bbus
De bbus rijdt niet van donderdag 21 juli t.e.m. maandag 15 augustus. 

Voor alle vragen: 
056 76 55 67

Prettige vakantie!
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in de kijker
1. Ondernemerscafé
} Donderdag 21 april

2. 2de Sigarun Cortès voor 
goede doel, t.v.v. Oncologie 
AZ Groeninge, Kortrijk
} Zaterdag 21 mei

3. Onthulling winnaar 2de 
editie poëzieproject
} Zondag 29 mei

4. Info eerste langspeelfilm 
Zwevegem: “Opa”
} Donderdag 26 mei
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in de kijker
5. Ondertekening 
overeenkomst woonproject 
Transfo
} Dinsdag 31 mei

6. Samenkomst  
marktkramers
} Dinsdag 7 juni

7. Moen feest
} Zaterdag 11 juni

8. Kampioenschap  
Vinkenzang
} Zaterdag 11 juni

1. Ondernemerscafé
} Donderdag 21 april

2. 2de Sigarun Cortès voor 
goede doel, t.v.v. Oncologie 
AZ Groeninge, Kortrijk
} Zaterdag 21 mei

3. Onthulling winnaar 2de 
editie poëzieproject
} Zondag 29 mei

4. Info eerste langspeelfilm 
Zwevegem: “Opa”
} Donderdag 26 mei
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Burgerlijke stand
GEBOORTEN
22/01 Tombeur Anou, d.v. Anthony en Vervaeke Lieselot (Z)
25/01 Van Eeckhout Amelie, d.v. Matthias en Proszynska 
Adrianna (H)
26/01  Vanthuyne Seppe, z.v. Nicolas en Sustronck Charline 

(Z)
26/01 Mahieu Chloé, d.v. Thomas en Dejaeghere Emilie (Z)
28/01 Verscheure Ferre, z.v. John en D’hooghe Joyce (Z)
29/01 Dewitte Zhara, d.v. Vincent en Mercher Nancy (Z)
30/01 Malfait Oscar, z.v. Frederic en De Kempe Liesbeth (H)
01/02 Verkens Leonie, d.v. John en Segaert Monia (H)
02/02 Vanfleteren Féliz, d.v. Bart en De Cuyper Valerie (H)
04/02 Vanrobaeys Gisèle, d.v. Nick en Soete Julie (Z)
04/02 Matton Alice, d.v. Bart en Vandeburie Charlotte (Z)
06/02 Witdouck René, z.v. Pieter en Torbeijns Evi (Z)
06/02 Tiebergyn Margot, d.v. Bart en Verleyen Veronique (Z)
11/02 Roobrouck Fons, z.v. Piet en Adams Freya (Z)
15/02 Denys Nolan, z.v. Andy en Sarasyn Valerie (Z)
16/02 Demeestere Jean-Baptiste, z.v. Demeestere Bieke (Z)
17/02 Naert Loes, d.v. Dries en Martens Stephanie (M)
22/02 Ghiesmans Juline, d.v. Dick en Vromant Deborah (H)
23/02 Desmet Noah, z.v. Kevin en Velghe Annelies (Z)
24/02  Vandenbogaerde Emmerick, z.v. Maarten en Verbunt 

Nathalie (S)
26/02 Noppe Vic, z.v. Brian en Vanneste Hlin (O)
26/02  Vanassche Henri, z.v. Tom en Debusschere Stephanie 

(Z)
01/03 Doise Lucas, z.v. Maxim en Inslegers Aukje (Z)
02/03 Van der Meulen Juta, d.v. Jelle en Verbrugge Loes (M)
03/03 Declercq Hailey, d.v. Björn en Delancker Liesbeth (Z)
04/03 Salwierak Nathalie, d.v. Grzegorz en Chwolka Anna (M)
05/03 Hanssens Anna, d.v. Bart en Dermul Saar (Z)
06/03 Callewaert Féline, d.v. Brecht en Decraene Heidi (M)
06/03 Osten Seppe, z.v. Jeroen en Lombaert Daphny (H)
07/03 De Backer Noor, d.v. Tom en Dinnecourt Lien (Z)
07/03 Gilbert Eero, z.v. Stijn en Declercq Inge (O)
08/03 Bonte Eliana, d.v. Bjorn en Vermeersch Liesbeth (Z)
09/03 Qoreishi Moska, d.v. Abdullah en Qureshi Arzoo (Z)
11/03  Demeersseman Annabel, d.v. Michael en Callaerts Lijs 

(Z)
11/03 Desmedt Maythé, d.v. Steven en Vantomme Tiny (Z)
13/03  Houwen Elena, d.v. Emmanuel en Vereecke Stefanie 

(Z)
13/03 De Proft Ruben, z.v. Joris en Blondeel Vicky (Z)
18/03 Sabbe Graziano, z.v. Jeffrey en Claerhout Ellen (Z)
18/03 Delfosse Cyriel, z.v. Bart en Vansteenkiste Céline (O)
19/03 Beldjoudi Anabelle, d.v. Amine en Beldjoudi Aneta (S)
21/03 Gardezi Maanas, z.v. Ganesh en Kaur Suresh (Z)
21/03  Chedad Zaynab, d.v. Kouider en Vanhoutteghem 

Virginie (Z)
21/03 Nazari Farchad, z.v. Nazari Gulchine (H)
22/03 Laevens Alizée, d.v. Tom en Defoor An (O)
23/03 Van Wyngene Aude, d.v. Bram en Daels Tine (M)
24/03  Vandendriessche Achille, z.v. Jonas en 

Demeulemeester Laura (H)
26/03 Malfait Arthur, z.v. Bart en Depoorter Patricia (S)
27/03  De Cuyper Lize en Miel, d. en z.v. Sven en De Bock 

Elena (Z)
27/03  Vermeulen Louise, d.v. Glenn en Vuylsteke Delphine 

(Z)
29/03 De Valck Jayden, z.v. Koen en Naessens Quirina (Z)
30/03  Vermeiren Lara, d.v. Wouter en Bogaerts Hannelore 

(M)
31/03 Defreyne Elicia, d.v. Gyanni en Foulon Angélique (M)

01/04 De Rore Josephine, d.v. Jense en Dhelft Deirdre (Z)
01/04 Mahmoudi Khadija, d.v. Yassin en Tka Fatma (S)
02/04  Vandemeulebroeke Jane, d.v. Wolfgang en Van 

Goethem Tessa (O)
05/04  Van Meirhaeghe Matéo, z.v. Diëgo en Vandewiele 

Annelies (Z)
06/04 Ghewy Leander, z.v. Bram en Vandenberghe Sarah (Z)
07/04 Sieuw Luca, z.v. Alexander en Decroubele Vanessa (Z)
09/04 Vanslembrouck Yn,  d.v. Kristof en Vercaemst Griet (Z)
13/04  Naessens Leander, z.v. Matthias en Van Hoecke Ellen 

(H)
11/04 Loosveldt Anna, d.v. Jan en Holvoet Tinneke (H)
13/04 Bourgois Bas, z.v. Benjamin en De Vlaminck Celien (S)
14/04 Bossuyt Gust, z.v. Stefaan en Glorieux Inne (S)
14/04 Verkest Mila, d.v. Christophe en De Smet Kristel (Z)
14/04 De Niel Loïc, z.v. Pieter en Clarysse Amy (Z)
20/04 Grymonprez Yalina, d.v. Bart en Moreau Kimberly (Z)
21/04 Verbeke Alyssa, d.v. Nicolas en Demeyere Wendy (Z)
22/04 Bekaert Isaac, z.v. Willem en Dejaeger Lien (Z)
22/04 Janart Elle-Noor, d.v. Sebastien en Desmaele Lien (H)
24/04 Denolf Thibo, z.v. Thomas en Depreester Sofie (H)
26/04 Mestdag Jules, z.v. Steve en Naessens Charlotte (Z)
28/04 Cosaert Sien, d.v. Jeroen en Callens Delphine (Z)
28/04 Karwan Kiyoni, d.v. Mohammed en Ahmed Hazha (Z)
01/05 Platteau Juul, z.v. Wouter en Devogelaere Delphine (O)
03/05  Moucheron Wittbrodt Clara-Lou, d.v. Moucheron Serge 

en Wittbrodt Joanna (S)
04/05 Duboccage Laura, d.v. Nicolas en Coenen Joke (Z)
05/05 Lesage Renée, d.v. Kim en Declercq Hannelore (O)
08/05 Jonckheere Tristan, z.v. Kurt en Deweer Hannelore (H)
08/05 Azzam Leen, d.v. Hicham en Qasem Racha (Z)
11/05 Qnioun Hajar, d.v. Aziz en Baoutoul Saida (Z)
11/05  Bourgeois Juul, z.v. Grégoire en Dedeurwaerder Hanne 

(Z)
13/05 Dobbelaere Warre, z.v. Iebe en Verhoest Nele (Z)
14/05 Vincent Nyo, z.v. Frederik en Delabie Joke (Z)
14/05 Wolfvelde Leah, d.v. Ward en Devies Elise (Z)
14/05 Desmet Lucie, d.v. Brecht en Veys Elien (Z)
17/05  Desmet Pauline, d.v. Bob en Demeulemeester Deborah 

(Z)

OVERLIJDENS
31/01 Brys Maria (94j.), ongehuwd (H)
03/02 Coussement Odetta (84j.), echtg. Deprez Bertrand (O)
04/02 Vanneste Roger (69j.), ongehuwd (O)
05/02 Algoet Marcus (76j.), echtg. Quequin Lisette (Z)
08/02 Marrécau Tom (32j.), ongehuwd (Z)
09/02 Callens Denisa (86j.), wed. Blomme Albert (Z)
10/02 Soens Cecilia (84j.), wed. Lapere Raphael (Z)
11/02 Cossement Jeanne (93j.), wed. Bostyn Karel (Z)
13/02  Vancauwenberghe Roger (86j.), echtg. Byttebier 

Jeanne (O)
13/02 Lesaffre Saskia (92j.), wed. Vandenbroucke Gilbert (Z)
13/02 Ysebaert Willy (63j.), echt. Pauwels Godelieve (O)
13/02 Focquaert Krista (47j.), ongehuwd (Z)
14/02 Vandekerkhove Maria (82j.), echtg. Sandra Gilbert (Z)
16/02 Dendievel Jean-Marie (61j.), echtg. Bulteel Anita (S)
20/02 Deconinck Wilfried (80j.), echtg. Meerschaert Annie (Z)
20/02 Defoor Cesar (77j.), echtg. De Buck Ferdinanda (O)
21/02 Dumortier Jozef (92j.), echtg. De Merlier Leona (S)
24/02 Vandenbroucke Andrea (91j.), wed; Deprez Jules (Z)
27/02 Delbeke Etienne (79j.), echtg. Depraetere Beatrice (Z)
03/03 Coopman Jeannette (78j.), echtg. Derycke Werner (Z)
07/03 Verrue Léger (85j.), echtg. Devos Francine (M)
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07/03 Algoet Wilfred (84j.), wed. Degroote Frida (Z)
09/03 Rohaert Rachel (96j.), wed. Taillieu Julius (Z)
11/03 Dooms Marie (77j.), (Z)
11/03 Durez Jean-Marc (72j.), (H)
12/03 Verscheure Jenny (81j.), wed. Dekimpe Germain (S)
14/03  Vanderschelden Etienne (72j.), echtg. Dedecker 

Christine (O)
15/03 Ryckoort Roger (94j.), wed. Bekaert Fernande (Z)
17/03 Vandenborre Régine (62j.), echtg. Decock Albert (O)
19/03  Vandenbogaerde Noella (90j.), wed. Vancauwenberghe 

André (Z)
20/03 Vandewalle Godelieve (76j.), wed. D’Haene Frans (Z)
21/03  Vandendriessche Maria (86j.), wed. Seynaeve 

Stephaan (Z)
23/03 Lietaer Jozef (69j.), echtg. Orroi Martine (Z)
26/03 De Wintere Luc (59j.), (O)
28/03 Hondekyn Magda (80j.), wed. Verrue Maurice (M)
28/03 Demeyere Denise (86j.), wed. Christiaens Marcel (S)
28/03 Demuynck Jozef (83j.), echtg. Adams Simona (Z)
29/03 Degezelle Andrèas (92j.), wed. Hinnekens Elvire (O)
01/04 Verhamme Andréa (93j.), ongehuwd (H)
01/04 Scherpereel Cecilia (79j.), echtg. Vantieghem André (Z)
04/04 Heugebaert Wilfried (67j.), echtg. Huyse Mildrède (S)
07/04 Vercant Rogette (86j.), echtg. Foulon Julien (M)
07/04 Montens Mariette (89j.), wed. Berquin Marcel (M)
07/04 Goossens Marie (94j.), wed. Crepel Gommar (M)
12/04  Van Biesen Clementina (89j.), wed. Van den Broeck 

Frans (H)
14/04 Dubus Gilbert (75j.), ongehuwd (S)
14/04 Quartier Leonia (88j.), wed. De Roose Michel (Z)
15/04 Clarysse Bernard (61j.), echtg. Gabriël Linda (Z)
15/04 Rogiers Martha (91j.), ongehuwd (Z)
15/04 Cabij Albert (95j.), wed. Dendoncker Lucienne (O)
16/04 Duprez Alice (83j.), wed. Planckaert Gerard (H)
19/04  Vandenbulcke Zoé (91j.), wed. Vanderschelden Charles 

(H)
19/04 Vanhee Maritius (94j.), wed. Linclau Julia (H)
20/04  Bostyn Jean-Claude (57j.), echtg. Willaert Catherine 

(S)
22/04 De Witte Mia (72j.), wed. Vermeersch Andeas (Z)
22/04 Herman Gertrude (64j.), echtg. Baert Paul (Z)
23/04 De Cock Maria (102j.), wed. Vantieghem Gerard (O)
24/04 Inghels Urbain (85j.), echtg. Sulmon Maria (H)
28/04  Vanwynsberghe Raphael (86j.), wed. Decraene Simona 

(O)
30/04 Pieraerts Danielle (58j.), echtg. Truyaert Ludo (M)
01/05 Delporte Cecile (75j.), echtg. Desrumaux Paul (H)
01/05 Vantieghem Rosa (72j.), echtg. Fillieux Etienne (Z)
03/05 Balcaen Edith (81j.), wed. Demeyere Rene (O)
05/05 Vandevelde Jacqueline (84j.), wed. Delrue Luciaan (M)
05/05 Feys Cyrille (88j.), echtg. Carbon Anna (S)
05/05 Teirlinck Yvette (82j.), wed. Baert André (Z)
06/05 Deweer Marc (70j.), echtg. Deprez Marleen (O)
06/05 Vanoost Dirk (60j.), (H)
09/05 Lanssens Paula (84j.), wed. Vandewalle Gilbertus (H)
10/05  Verleysen Armand (82j.), echtg. De Vrient Georgette 

(Z)
12/05 Depraetere Beatrice (78j.), wed. Delbeke Etienne (Z)
13/05 De Lobelle Erik (79j.), echtg. Verkest Oriana (Z)
15/05 Deruyck Maria (90j.), wed. Feys Albert (Z)
18/05 Verhaeghe Anne (52j.), echtg. Lommens Jean (Z)
22/05  Depraetere Jerôme (83j.), echtg. Debyttere Ghislaine 

(Z)
23/05 Desloovere Ginetta (89j.), wed. Duynslager Gabriel (H)
25/05 Delrue Jan (59j.), echtg. Vannieuwenhove Sophie (Z)

25/05  Vanwijnsberghe Marie (82j.), wed. Vanbiervliet Etienne 
(Z)

29/05 Desmet Lucien (89j.), echtg. Gousseau Maria (H)
31/05 Gjakova Shkelzen (60j.), ongehuwd (Z)
01/06 Vanhoutte Louis (13j.), z.v. Hein en Casteele Griet (Z)

HUWELIJKEN
Blomme Eddy (62j.), (Z) en De Bilde Andrée (60j.), (Z)
Deketele Christophe (27j.), (Estaimpuis) en Vandenborre 
Leen (27j.), (H)
Colasse Philippe (54j.), (Z) en Lazou Godelieve (56j.), (Z)
Defoor Ren (23j.), (O) en d’Ennetières Evy (25j.), (O)
Vanluchene Dieter (28j.), (H) en Ryckewaert Laura (20j.), 
(Harelbeke)
Vanneste Bart (25j.), (S) en Wittesaele Xanthippe (25j.), (S)
Desmedt Bart (27j.), (O) en Callens Anaïs (26j.), (O)
De Brauwer Frédéric (34j.), (H) en Knockaert Eilleen (32j.), 
(H)
De Rammelaere Frederik (22j.), (H) en De Vriese Eline (20j.), 
(H)
Naessens Matthias (34j.), (H) en Van Hoecke Ellen (24j.), (H)
Dhuyvetter Arne (27j.), (O) en Biebaû Evelien (26j.), (O)
Bellemans Daan (28j.), (Z) en Van Nieuwenhuyse Lien (28j.), 
(Z)
Mailliard Kevin (30j.), (M) en Vandemeulebroucke Steffy 
(26j.), (M)
Verthé Tim (23j.), (Kuurne) en Goussaert Kim (23j.), (Z)
Vu Dinh (54j.), (Z) en Dao Thi (39j.), (Vietnam)
Veys Pieter (29j.), (Z) en Baert Hanne (26j.), (Z)
Desmet Jos (48j.), (M) en Bulcaen Ineke (40j.), (M)
Dewyn Wolf (40j.), (Z) en Staelens Tiffany (38j.), (Z)
Vande Walle Wouter (30j.), (Z) en Goethals Sabrina (27j.), (Z)
Lateur Mathieu (29j.), (Z) en Claerbout Julie (27j.), (Z)
Mariacourt Jean-Pierre (61j.), (M) en Verfaille Linda (63j.), 
(M)
Stove Kurt (50j.), (Izegem) en Lambrecht Veronique (38j.), 
(H)
De Haeck Ronald (33j.), (Z) en Delqueux Aline (33j.), (Z)
Malfait Frederic (25j.), (H) en De Kempe Liesbeth (24j.), (H)
Deleersnyder Wesly (34j.), (M) en Vinquier Marijntje (31j.), 
(M)
Bradt Steven (37j.), (M) en Vancraeynest Els (38j.), (M)
Decuypere François (31j.), (Z) en Verbrugge Tine (30j.), (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem 9
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ZWEVEGEMSE ZEUGEFEESTEN
Zondag 18 september 
2016
Sint-Denijs, grasplein 
Kerkeberg
Doorlopend vanaf 11 u.

Zaterdag 17 september
Zeugefuif Chiro

Voormiddag 
Wedstrijd “De Beir van 
Zwevegem”
Een ludieke, avontuurlijke 
en sportieve wedstrijd
Samen kiezen we de 
Beer van Zwevegem

Zeugemaaltijd: vanaf 12 u.
•  11 u.: Aperitiefconcert “De Verenigde Vrienden”
• 14 u.: Optreden Gèsman
• 17 u.: Optreden “Ride this train”
• 16 u. – 17 u. : Verkiezing “De Beir van Zwevegem”
• 19 u.: Oberbayern optreden

Kaarten = 15 euro, 10 euro (< 12 jaar) oa. ook te 
verkrijgen aan infobalie Gemeentepunt, Blokkestraat 29;
Meer praktische en concrete info op www.zwevegem.be 
en in Infopunt van 6 september

Gezinsfietstocht Bevergem
Zondag 3 juli
Start en aankomst: Theofiel Toyeplein, Zwevegem

Op zondag 3 juli 2016 nodigen we jou en het hele gezin uit 
om de nieuwe “Bevergem” fietsroute “officieel” in te rijden.
De gemeente Zwevegem organiseert die dag een 
Gezinsfietstocht “Bevergem”.
Er is keuze tussen 20 km of 45 km fietsen langs de mooie 
landschappen van Zwevegem en de opnamelocaties van de 
Canvasserie Bevergem. 
Start en aankomst op het Theofiel Toyeplein, centrum 
Zwevegem
Na de fietstocht kan je met het hele gezin nog nagenieten op 
het Theofiel Toyeplein.
Er is animatie voor groot en klein ter gelegenheid van 
Zwevegem Ommegang.

Vrije start en inschrijving
Tussen 14 u. en 15.30 u.
Theofiel Toyeplein, Zwevegem

Parkeermogelijkheden
Parking Kruidvat via Avelgemstraat
Parking Sportpunt viaBekaertstraat

Keuze afstand
20 of 45 km.

Inschrijving
2 euro en 1 euro (- 12 jaar)

Inbegrepen in de deelnameprijs
Verzekering, drankje en routebeschrijving. 
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ZWEVEGEM HERBELEEFT BEVERGEM
De gemeente Zwevegem herbeleeft “Bevergem”, met de inrijding van de nieuwe Bevergem route en de Zwevegemse 
Zeugefeesten

Noteer volgende zondagen in jullie agenda: 

Gezinsfietstocht “Bevergem”, zondag 3 juli – afspraak in Zwevegem, Theofiel Toyeplein
Zwevegemse Zeugefeesten, zondag 18 september – afspraak in Sint-Denijs, met de Kermis
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OCMW Zwevegem biedt  
te koop aan
• 2 percelen landbouwgrond in de Stampkotstraat, Heestert: B 264 van 36 a. 93 ca. en B 265 van 46 a. 03 ca.
 Beide loten zijn verpacht en volgens het gewestplan gelegen in landbouwzone.
 Kostprijs t.a.v. OCMW: 853,05 euro voor perceel B 264 en 877,25 euro voor perceel B 265 + notariskosten te bepalen.

• 1 perceel landbouwgrond: D 90 in de Kaveiestraat, Sint-Denijs van 38 a. 25 ca.
 Het perceel is verpacht en is volgens het gewestplan Kortrijk van 4/11/1977 gelegen in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied.
 Kosten t.a.v. OCMW: 363 euro schattingskosten + notariskosten te bepalen.

• 2 percelen landbouwgrond in de Stampkotstraat, Heestert: B 277 van 35 a. 97 ca en B 287 van 35 a. 73 ca..
 De loten zijn verpacht en volgens het gewestplan Kortrijk van 4 november 1977 gelegen in agrarisch gebied.
 Kostprijs t.a.v. OCMW: 1069,98 euro per lot, waarvan 393,25 euro opmetingskosten en 676,73 euro schattingskosten + 

notariskosten te bepalen.

Interesse?
Je kan een bod doen tegen uiterlijk 27 juli 2016, onder gesloten omslag bij het kantoor van notarissen Denys en Vanden 
Daelen, Avelgemstraat 59B, Zwevegem

Info:
OCMW Zwevegem
Tel. 056 76 52 00

Is jouw woning 
waardevol erfgoed?
Zwevegem wil bijzondere aandacht geven aan zijn 
bouwkundig erfgoed.
Ooit werd door onroerend erfgoed Vlaanderen een 
inventaris opgemaakt van waardevolle gebouwen. Het 
is echter noodzakelijk dat deze verder wordt verfijnd of 
geactualiseerd en dat er klemtonen of een gradatie van 
waardering per gebouw wordt opgelijst. Dit is belangrijk 
voor het vergunningsbeleid van de gemeente en het 
schept ook duidelijkheid naar de eigenaars voor mogelijkse 
verbouwplannen of verkoopbaarheid van hun eigendom.

Deze 
oefening zal 
gebeuren door 
medewerkers 
van Leiedal. De 
eigenaars van 
de gebouwen 
die in deze 
inventaris 
staan, zullen 
betrokken 
worden in dit 
traject en in het 
najaar zal er 
een informatie-
vergadering 
plaatsvinden.

GEMEENTE ZWEVEGEM ZOEKT (M/V)
voor indiensttreding op 1 januari 2017

Voltijds
DIRECTEUR

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 
ZWEVEGEM

FUNCTIE: Dagelijkse leiding van het schoolteam 
• Bewaken van de kwaliteit en zorgen voor een 
stimulerende omgeving ter ontwikkeling van kinderen • 
Zorgen voor een didactisch-pedagogische aanpak van 
de leerkrachten en alle andere betrokkenen.
PROFIEL: Een bachelor- of masterdiploma en bewijs 
van pedagogische bekwaamheid – Beantwoorden aan 
het school specifiek profiel van directeur. 

OVERTUIGD?
Bezorg uw motivatiebrief en CV, samen met een kopie 
van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister en 
geboorteakte uiterlijk op donderdag 7 juli 2016
bij voorkeur per e-mail aan onderwijs@zwevegem.be of 
per post aan het gemeentebestuur Zwevegem, dienst 
onderwijs, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem.

MEER INFO?
Bel ons op het nummer 056 76 55 67 of kom eens langs 
in het Gemeentepunt, dienst onderwijs, Blokkestraat 29, 
8550 Zwevegem.



Eerste Zwevegemse 
langspeelfilm "OPA" in de maak
2017 is het themajaar “Beeld”. Een uniek project in dit verband is de eerste Zwevegemse langspeelfilm in productie van 
Marc Desmet die niet aan zijn proefstuk toe is.
Het wordt een film waaraan een 100-tal Zwevegemse vrijwilligers deelnemen (acteurs en figuranten participeren en het 
verhaal speelt zich af in Zwevegem). De regie is in handen van Kurt Velghe samen met Bieke Vanlaeken.
Op 26 mei werd het geheel aan de pers voorgesteld. De lat wordt hoog gelegd en het is de ambitie om met de film 
Zwevegem op de kaart te zetten zowel in de bioscoopzalen als op TV.

Hollywood in de Kouterstraat – 20 augustus
De crew organiseert een straatfeest in de Kouterstraat voor de opname van enkele scènes van de film “Opa”. Het is 
de bedoeling dat er veel mensen, figuranten aanwezig zijn in de straat tijdens die opnames. Rond 10 u. komt ook de 
Mechaeghel stoet voorbij en zal zo meespelen in een bepaalde scène van de film. 

Woon je in de Kouterstraat en wil je er bij zijn? Dat kan, maar enkel als je jezelf vooraf inschrijft.

Inschrijven kan bij Rik Bulckaen, rik.bulckaen@telenet.be

Wie zelf een stand wil bouwen met een bepaalde activiteit of in de rommelmarkt wil staan, moet zich ook eerst 
aanmelden bij Rik Bulckaen. 
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Gemeente Zwevegem verkoopt 
vroegere pastoriewoning in 
Zwevegem, Knokke
De gemeente Zwevegem verkoopt de voormalige pastoriewoning in de 
Maria Bernardastraat 27 in Zwevegem-Knokke. Het onroerend goed 
heeft een oppervlakte van 3 a 30 ca volgens het opmetingsplan.
De gemeenteraad heeft op 25 april 2016 principieel beslist de 
eigendom te verkopen aan de hoogstbiedende, met als minimum de 
vooropgestelde verkoopprijs: € 175.000,00. 

Kandidaat koper? 
Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen van 26 mei 2016 tot 
en met 12 juli 2016 om 12 uur ’s middags een schriftelijk 
en onvoorwaardelijk bod onder gesloten omslag indienen bij 
het Gemeentebestuur van Zwevegem –Gemeentepunt– Dienst 
Bestuurszaken – Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 ZWEVEGEM.
Dit kan gebeuren door afgifte in het Gemeentepunt tegen een 
ontvangstbewijs, ofwel bij verzending via de postdienst, dan wordt de 
definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken 
waarop duidelijk vermeld wordt “bod voormalige pastoriewoning”.

Openbare zitting in Gemeentepunt
De bieders worden uitgenodigd op vrijdag 15 juli 2016, 11 uur in de 
Collegezaal van het Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 
1, waar er in openbare zitting zal overgegaan worden tot opening van 
de omslagen met biedingen, en waarbij dan aan de bieders de datum 
zal meegedeeld worden waarop een zitting zal gehouden worden voor 
het uitbrengen van een eventueel mondeling hoger bod, dit voor de 
definitieve afwerking van de verkoop.

Voor bezichtiging/bezoek aan het pand 
met geïnteresseerde kandidaat-kopers:
Giovanni AMELINCK 
Tel.: 056 76 57 12 – GSM: 0498 17 77 64
Voor informatie: Marleen ROELSTRAETE 
– Administratief medewerker – Dienst 
Bestuurszaken-
Tel.: 056 76 57 23.
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Twee grote woonprojecten op 
Transfo Zwevegem
De herbestemming van de Transfosite Zwevegem als ontmoetingsplaats komt in een stroomversnelling.
Na de recente opening van het Infopunt, de nieuwe toegangsweg, nieuwe signalisatie en een avontuurlijk speelplein heeft 
de gemeente Zwevegem nu ook een overeenkomst (publiek-private samenwerking) getekend met het bouwbedrijf Mevaco 
uit Aalter voor de bouw van 42 woningen op Transfo.
In de toekomst zullen ook bedrijven op de site welkom zijn en zal de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, 
Zwevegem een sociaal woonproject realiseren, waarbij de intercommunale Leiedal instaat voor de inrichting van het openbaar 
domein.
In een eerste fase zal de private partner, het bouwbedrijf Mevaco een aantrekkelijk openbaar park en parkeerplaatsen 
aanleggen voor de duiktank. 
Leiedal hielp de gemeente Zwevegem in de zoektocht naar een geschikte partner. 

Meer info op www.zwevegem.be

Avontuur in de Leiestreek
Kanaal Bossuit-Kortrijk wordt ‘Je wildste westen’
Op en rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk investeerden publieke en private actoren intensief om actieve en avontuurlijke 
recreatie te ontwikkelen. De site Transfo en de Gavers zijn twee van de avontuurlijke hotspots langs het kanaal. Met 
diverse watersportclubs op het kanaal en andere unieke avonturensportlocaties in de buurt is de kanaalregio een 
unieke locatie voor avontuurlijke beleving. Je kunt er klimmen, mountainbiken, klauteren op avonturenparcours, duiken, 
openwaterzwemmen, paintballen, lasershooten... Maar ook ontspannen bij een lekker hapje en drankje of blijven 
overnachten op droomlocaties.

‘Je Wildste Westen’ bundelt het hele avontuurlijke aanbod in de streek op een website. De aanbieders zetten er hun beste 
beentje voor en bieden toffe arrangementen aan. De Provincie fungeerde als trekker in dit ambitieuze project. ‘Je Wildste 
Westen’ wordt gelanceerd op het buitensportevent Transfo Outdoor op zondagnamiddag 3 juli op de site Transfo. 

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

Hoe?
Wij willen je de nodige rookstopondersteuning bieden. We doen hiervoor een 
beroep op professionele ondersteuning onder begeleiding van een tabakoloog. 
Stoppen met hulp verhoogt immers je slaagkansen.

We nodigen je graag uit naar een vrijblijvende infoavond op dinsdag 6 
september 2016, van 19.30 u. tot 21.30 u. in het Gemeentepunt. We laten 
je kennis maken met de verschillende manieren van stoppen met roken en de 
tabakoloog die ons zal begeleiden.
Op het einde van de infoavond, kun je, indien je dit wenst, je inschrijven voor een 
8 weken–durende cursus met de tabakoloog. De cursus start op 13 september.

We vragen om praktische redenen in te schrijven voor de infoavond tegen 1 
september a.s., via de dienst welzijn – welzijn@zwevegem.be 
Je kan er ook terecht voor meer info i.v.m. dit initiatief.

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

MAG IK BIJ JULLIE 
KOMEN SPELEN ?

GEZINNEN STEUNEN GEZINNEN

‘GEZINNEN STEUNEN GEZINNEN’ brengt kinderen bij elkaar 
om al spelend hun leefwereld te verruimen, het taalgebruik te 
stimuleren en hun sociale contacten uit te breiden.

Kinderen uit het eerste leerjaar, die om schoolse of sociale 
redenen  een duwtje in de rug kunnen gebruiken, worden 
uitgenodigd om regelmatig enkele uurtjes door te brengen in 
een ‘speelgezin’ uit de buurt. 

Het speelgezin kan de ouders steunen in hun opvoedingstaak, 
in hun contacten met de school en met vrije tijdsactiviteiten 
zoals sport en cultuur. 

Kinderen uit beide gezinnen maken kennis met een andere 
sociale- en culturele achtergrond. Het kan voor iedereen een 
verrijking zijn!

WIL JIJ OOK SPEELGEZIN WORDEN, 
WIL JE MEER INFORMATIE, 

DAN KAN JE TERECHT BIJ DE PROJECTWERKER 
LIESBET GRUWEZ.

Jaarlijks wordt een gezamenlijke leuke activiteit georganiseerd!

Heb je interesse of wil je meer informatie: 
contacteer dan Liesbet Gruwez | 0475 45 04 81
gezinnensteunengezinnenhkz@outlook.be 
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Op reis zonder zorgen…
Juiste documenten toch bij?
Is er een minimumgeldigheid van identiteitskaart vereist 
voor het land waar je naartoe reist? Wanneer vervalt je 
identiteitskaart?
Hebben je kinderen een identiteitsbewijs?
Heb je een paspoort of reispas nodig voor het land waar 
je naar toe reist? 
Neem eens een kijkje op www.diplomatie.belgium.be voor 
meer informatie. Je vindt er ook alles over inentingen en 
voorzorgsmaatregelen, visum, internationaal rijbewijs, 
reisadvies per land…

De identiteitskaart, de Kids-ID, paspoort/reispas, 
reistoelating minderjarigen kun je aanvragen aan 
de balie burger en welzijn in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem – tel. 056 76 55 30 – 
openingsuren: zie p. 2 
Meer informatie: www.zwevegem.be/dienstverlening-
bestuur/welzijn/welzijn/aanvragen-en documenten
Voor je comfort en voor onze veiligheid vragen wij: 
betaal met uw bancontact aan de balie burger en 
welzijn.
De identiteitskaart, de Kids-ID en de 
reistoelating minderjarigen aanvragen, kan ook 
op de bbus (niet bij spoedprocedures): zie p. 
voor de rijtijden. Opgelet: Geen bancontact op de 
bbus!

Paspoort (reispas) nodig?
Deze moet beantwoorden aan internationaal vastgestelde 
strikte normen.

Het paspoort bevat vier soorten gegevens:

1.  gegevens betreffende je identiteit en nationaliteit
2. vingerafdrukken 
3. je foto 
4. je handtekening 
Hou er rekening mee dat het registreren van deze 
gegevens, en de vingerafdrukken in het bijzonder, wat tijd 
in beslag kan nemen.

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

Meer info: www.fotopaspoort.be

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

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

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 30
 burgerzaken@zwevegem.be
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20ste 
Verjaardagsmarkt 
Op dinsdag 9 augustus vieren we de 20ste verjaardagsmarkt op het 
Toyeplein. De dienst lokale economie trakteert de inwoners op een 
lekker drankje en hapje. 

Kom genieten van het ‘muzikaal straattheater Paper Cuts’,  door 
Meandertaal uit Zwevegem.

Welkombon 
voor nieuwe 
inwoners
Elk jaar komen een 500-tal nieuwe gezinnen in Zwevegem 
wonen. Bij inschrijving krijgt elk gezin een welkomstpakket 
met informatie over de gemeente en een pakket met 
welkombonnen. 

Met deze kortingsbonnen voor nieuwe inwoners geeft de 
gemeente elke Zwevegemse ondernemer de kans zich 
te promoten bij een belangrijke groep nieuwe potentiële 
klanten. 

Wil je als handelaar kosteloos deelnemen 
aan deze actie?
Contacteer: economie@zwevegem.be of bel 056 76 55 67

Winnaars  
actie BONZ
Ter promotie van de Zwevegemse BONZ 
liep er een actie ter gelegenheid van 
moeder- en vaderdag. De dienst lokale 
economie schonk 3 restaurantbons weg 
ter waarde van 125 euro voor L’envie 
(Sint-Denijs), Ploatse 6 (Heestert) of Venti 
(Zwevegem).

Deelgenomen en niet gewonnen?

Tijdens de eindejaarsperiode volgt er een 
nieuwe actie.
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Kwaliteitsonderwijs dicht bij huis
Inschrijvingen en inlichtingen schooljaar 2016-2017

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 belangrijke ontmoetingsplaats. Het is de plaats waar ouders, leerlingen, 
grootouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. De school vormt een cruciale schakel in de samenlevingsopbouw.  

Naast ons eigen gemeentelijk onderwijs met de scholen in Heestert, St. Denijs, Kouter-Knokke-Te Winckele is de vrije keuze 
gegarandeerd door het aanbod van het vrije net in Otegem, Moen, de Centrumschool, de Kappaert en de Kreupel, alsook het 
aanbod van het gemeenschapsonderwijs De Windroos.  

 

Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

GS Zwevegem

Knokke Maria 
Bernardastraat  27 A

Kleuter + 
Lager 1-3 056 75 74 51

Gremeaux Ronny 
(0478/28 91 76) 
Duyck Lieve 
(0493/25 99 75)

Elk werkdag 9u30-11u30
• t.e.m. vrijdag 8 juli
• vanaf donderdag 18 
augustus

Kouter H. 
Consciencestraat  28A

Kleuter + 
Lager 1-3

056 28 54 50Park Kouterstraat  80A Lager 4-6
Te Winckele 
Schepen J. 
Vercruyssestraat  38

Kleuter

GS Heestert Vierkeerstraat 26 
Gauwelstraat 22

Kleuter + 
Lager 056 64 56 41 Desmet Lieven 

(0478/28 91 73)

Elk werkdag 9u tot 12u 
• t.e.m. vrijdag 8 juli 
• vanaf donderdag 18 
augustus

GS St.-Denijs Dalestraat 40 – 
Sint-Denijs

Kleuter + 
Lager 056 45 57 72 Desmet Bart 

(0498/17 77 51)

Elk werkdag 9u30-11u30 
• t.e.m. vrijdag 15 juli 
• vanaf dinsdag 16 
augustus

Infomomenten

GS Zwevegem  
(Kouter-Knokke-Park-Te Winckele)

Opendeurdag Zondag 28 augustus 2016 van 10.30 tot 12.00

GS Heestert Opendeurdag Dinsdag 30 augustus van 17u tot 19u.
GS Sint-Denijs Opendeurdag Dinsdag 30 augustus van 17u tot 19u.
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Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

Vrije 
Centrumschool 
Zwevegem

Toyeplein 8 
Deerlijkstraat  36

Kleuter + 
Lager

056 75 53 76  
056 75 52 81

Opsomer Bart  
Van den Bossche Jan

elke werkdag van: 
• vrijdag 1 t.e.m. 
donderdag 7 juli 
• donderdag 18 t.e.m. 
woensdag 31 augustus 
telkens van 9u tot 12u

VBS Kappaert-
Kreupel 
Zwevegem

Sint-Jozefsstraat  11 
Bellegemstraat  52 B

Kleuter + 
Lager 1-2

056 75 58 34 
056 75 50 55 

Roels Frank  
(0474 20 96 24)

elke werkdag van: 
• vrijdag 1 t.e.m. 
donderdag 7 juli 
• donderdag 18 t.e.m. 
woensdag 31 augustus • 
telkens van 9u tot 12u 
ENKEL op vestiging 
KAPPAERT

VBS Otegem

De Parel 
Zwevegemstraat 5 

De Ketting 
Zwevegemstraat 8

kleuter + 
lager 056 77 82 20

Wim Coudyser 
Mieke Moreau  
(0472 706 769)

• vrijdag 1 en maandag 4 
juli tussen 9u en 12u 
• dinsdag 5 en woensdag 6 
juli tussen 17u en 19u
• woensdag 24 en 
donderdag 25 augustus 
tussen 17u en 19u 
• vrijdag 26 en maandag 
29 augustus tussen 9u en 
12u

VBS Moen Moenplaats 10 
Moense Beekstraat 17

Kleuter + 
Lager

056 64 44 83 
056 64 49 75 

Desplenter Hilde 
(0472 71 58 37)

elke werkdag 9u tot 11.30u 
• t.e.m. donderdag 7 juli 
• vanaf donderdag 18 
augustus
• na telefonische afspraak 
directie

Infomomenten

VBS Centrum Zwevegem Kennismakingsavond Woensdag 29 augustus tussen 18u en 20u
VBS Kappaert-Kreupel Opendeur (beide vestigingen) Zaterdag 27 augustus van 10u tot 12u
VBS Otegem Open-deur-dag in De Parel - 

Zwevegemstraat 5
Dinsdag 30 augustus van 16u tot 19u

VBS Moen Info- en inschrijving starters 
schooljaar 2016-2017

Zaterdag 27 augustus van 10u30 tot 12u

Gemeenschapsonderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie
BS De Windroos 
Zwevegem

H. Consciencestraat 1B Kleuter + 
Lager

056/75 85 51 Diederick Tassaert 
0497/31 90 94

elke werkdag van 8u30 tot 
16u
• t.e.m. donderdag 7 juli
• vanaf dinsdag  
16 augustus of op afspraak
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Buitengewoon basisonderwijs
Sommige kinderen hebben echter nood aan extra zorg of heel specifieke begeleiding (o.a. kinderen met ASS) en voor een 
aantal kinderen gaat het gewoon onderwijs te snel.
Voor die kinderen hebben we binnen onze gemeente een school voor buitengewoon onderwijs die onderwijs op maat kan 
bieden en die de nodige expertise in huis heeft om kinderen met een bijkomende zorgvraag deskundig te begeleiden.
De Klim-op werkt in kleine groepen, volgens de mogelijkheden van elk kind, op het niveau en volgens het tempo van 
elk kind. Hier gaan opvoeden en onderwijzen hand in hand, met extra aandacht voor het versterken van de sociale en 
communicatieve vaardigheden, het welbevinden, het zelfvertrouwen en de werkhouding van de leerlingen. 

Gemeentelijk onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

De Klim-op T. Toyeplein 8 & 9 Kleuter + 
Lager 056 75 88 56 Dooms Frank 

0477 98 02 47

elke werkdag 9u30 tot 
11.30u 
• t.e.m. vrijdag 8 juli 
• vanaf donderdag 18 
augustus

De Klim-op is een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod (vroeger T1 en T8), type 3 en type 9. 
• Type basisaanbod is bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar voor kinderen met ernstige leermoeilijkheden of voor wie het 

leren in het gewoon onderwijs te snel gaat, en voor wie de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende 
zijn.

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

onderwijs ontoereikend zijn.
• GON-begeleiding voor kinderen in het gewoon onderwijs

Infomoment

GS De Klim-op Opendeur 

Schoolfeest

Zondag 25 juni doorlopend van 10u tot 12u 

Transfolk Vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 juli 

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

Vrij onderwijs

school vestigingen aanbod contact Directie Inschrijving vakantie

College 
Zwevegem

Vestiging 
West Sint-
Niklaasstraat  
22

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

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

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

056 73 00 60
Vanneste Darline 
Thomas Evelien 
Labbe Tim

Alle inschrijvingen in 
vestiging WEST 

TOT EIND JUNI: Neem 
vrijblijvend contact op voor 
een afspraak 

VOOR DE 
VAKANTIEBESLISSERS: 
elke werkdag 09.00 - 12.00 
/ 14.00 - 17.00 
enkel op zaterdagen 2 en 9 
juli 09.00 - 12.00 

behalve tijdens het 
administratief verlof van 
11 maandag 11 juli t.e.m. 
maandag 15 augustus
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Rattenbestrijding: 
Ongedierte in de tuin: hoe pak je het aan?
Steeds vaker komen er klachten binnen over rattenplagen.  Meestal zijn voedselbronnen en shelterplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving de oorzaak van alle ellende. We wonen allemaal redelijk dicht bij elkaar en dan zijn er inzake 
hygiëne toch wel enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Hoewel we het vanuit milieustandpunt sterk promoten, 
veroorzaken kippenrennen en composthopen vaak de hinder. Ook voor andere dierenstallingen en voederopslagplaatsen is 
extra aandacht omtrent voorzorgsmaatregelen gewenst.

•  Sluit uw kippenhok af, omheining met niet al te grote openingen en graaf deze in.
•  Voeder met mate, bij voorkeur ’s morgens.
•  Gekookt eten hoort niet thuis op een composthoop. 
•  Is uw composthoop ‘hotel rat’?  oogst de composthoop en gebruik deze! 
•  Hondenpoep opruimen!

Slechts na het toepassen van bovenstaande voorzorgsmaatregelen kan rattenbestrijding starten en dit gebeurt best met 
vallen. Neem hiervoor bij voorkeur contact met een gespecialiseerd bedrijf in ongediertebestrijding. Pas in laatste instantie 
kan vergif gebruikt worden. Ratten zijn slimme dieren en het heeft dan ook geen zin om gif aan te bieden zo lang er 
andere voedingsbronnen aanwezig, zo vermijd je ook andere 'slachtoffers'.

Wat doet de gemeente?
De groendienst bestrijdt de bruine rat in beken, 
grachten en op elk stukje openbaar domein. Als 
eigenaar of huurder van een woning, bedrijf of instelling 
sta je ieder zelf in voor de rattenbestrijding.

Aanvoer zware stukken op 
het recyclagepark
De parkwachters op het recyclagepark zijn opgeleid je te 
helpen met het correct sorteren en deponeren van de 
aangevoerde afvalstoffen.  

Dit betekent:
dat je hen altijd mag vragen in welke container  
je je afval moet deponeren. 

Dit betekent niet: 
dat de parkwachters je moeten helpen met het uitladen 
van je wagen of het deponeren van jouw afval in 
de desbetreffende container. Alle bezoekers van het 
recyclagepark dienen immers hun eigen materiaal in de containers te 
werpen. 

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



Hou je ook een oogje in het zeil ? 
Word glasbolpeter of -meter !

Gemeente verhoogt subsidie voor  
kleine landschapselementen
De gemeenteraad van 23 mei 2016 heeft 
de subsidietarieven op de aanleg en het 
beheer van K.L.E.’s te Zwevegem verhoogd. 
Deze beslissing sluit direct aan op de 
Biodiversiteitscharter met Natuurpunt en op de 
Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap 
Leie-Schelde met het Provinciebestuur.

Wat zijn K.L.E.’s eigenlijk??
K.L.E.’s zijn Kleine-Landschaps-Elementen 
of groenelementen zoals (knot)bomen, 
hoogstambomen, hoogstamboomgaarden, 
poelen, heggen, houtkanten en dergelijke die 
ons landschap vorm en inhoud geven. Ter 
verbetering van de natuur en de open ruimte 
in Zwevegem, het landschap of het landelijke 
buitengebied is een sterk beleid inzake aanleg 
en onderhoud van deze KLE’s van groot 
belang. Het beleid heeft meer dan 10.000 
euro/jaar beschikbaar om dit gemeentelijk 
KLE-beleid financieel te ondersteunen.

OVERZICHT TARIEVEN SUBSIDIES KLE-ZWEVEGEM  
Gemeenteraad 23.05.2016

Basissubsidie in € Subsidie in 
prioritaire zone in €

KNOTBOMEN

• Aanleg knotwilg 5 8

• Aanleg andere boomsoort 10 15

• Onderhoud 20 25

HOOGSTAMBOMEN

• Aanleg hoogstam 10 15

HOOGSTAMBOOMGAARD

• Aanleg fruitboom 
hoogstam

10 15

POELEN

• Aanleg poel 200 250

• Onderhoud poel 200 250

Het nieuwe reglement is terug te vinden op de website van de gemeente : www.zwevegem.be/producten/subsidiereglement-
kleine-landschapselementen

Wie contacteren?
• Gemeente Zwevegem, Dienst Groen, natuur en landschap, Vandromme Dirk, Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem,  

056/ 765567: dirk.vandromme@zwevegem.be
• Provincie – Stadlandschap Leie-Schelde, Leander Depypere, Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen, Engelse Wandeling 2F4L, 

8500 Kortrijk, 056 46 16 64: leander.depypere@west-vlaanderen.be
• Knotploeg: Stadlandschap Leie-Schelde, Mathias Boudry, 056 23 49 86: mathias.boudry@west-vlaanderen.be
zie www.zwevegem.be

Groot Zwevegem 
telt 31 glasbollen.

In 2015 werd 
er door de 
Zwevegemse  
burger 32,35 kg  
per inwoner 
ingezameld in  
de glasbollen 
gelegen:

Zwevegem: Abeele-Hinnestraat, Pannenbakkersstraat, 
Bekaertstraat-parking OCMW, Bekaertstraat-zwembad, Ellestraat-
Depot ATD, Italiëlaan-kerk, Sint-Jozefstraat-kerk, dreef naar 
gemeentehuis, Lindewijk-molen, Otegemstraat-OC De Brug, 
Otegemstraat-bushalte tov Slype, Lindelaan-pleintje achter Delhaize, 
Kapel Milanendreef (midden dreef), Kanaalstraat-speelplein, 
Avelgemstraat (containerpark)
Otegem: Klijtekopstraat, Surremontstraat
Sint-Denijs: kerk St. Denijs, Helkijnstraat-bushokje spoorweg
Moen: Stationsstraat, Sportstraat-voetbalveld, Steenbakkerstraat
Heestert: Kerkhofplein

DENK OOK EENS AAN DE  
VEILIGHEID VAN OA. SPELENDE EN 
VOORBIJLOPENDE KINDEREN

Glas hoort thuis in de glasbol; 
Vlak glas breng je gratis naar het 
recyclagepark;  
Kledij kan in diverse textielcontainers; 
PMD hoort thuis in een PMD-zak;
Papier en karton worden 2-wekelijks aan huis 
opgehaald.

Ben je geïnteresseerd? Wil je ook een nette 
bol in uw buurt en wil je glasbolm(p)eter 
worden? Neem contact op met de milieudienst 
van de gemeente.

Woon- en leefomgeving/Milieu
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be 
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Kouterstraat straks in een 
nieuw kleedje
In het kader van onderhoudswerken aan wegen is de Kouterstraat 
(gedeelte tussen Ommegangstraat en Hendrik Consciencestraat) 
toe aan een grondige vernieuwing. 
Halverwege augustus start aannemer NV De Vriese uit Koolskamp 
met de vernieuwing van het wegdek in de Kouterstraat. Hierbij zal 
een nieuwe toplaag in asfalt aangebracht worden. Het gedeelte ter 
hoogte van de nieuwe school zal geaccentueerd worden in functie 
van de veiligheid van de schoolgaande jeugd.
Vanaf half juli zullen alle nutsmaatschappijen hun leidingen 
vernieuwen en/of ondergronds brengen. De Watergroep vernieuwt 
hierbij zijn waterleiding en alle huisaansluiting zullen tegelijk 
vernieuwd worden. Eandis en Telenet brengen al hun leidingen 
ondergronds. Eandis zal nadien ook nieuwe ecologische verlichting 
in het straatbeeld aanbrengen.

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

Gemeente 
Zwevegem 
vernieuwt haar 
voetpaden
Het college van burgemeester en schepenen heeft de 
aanbesteding uitgeschreven voor de (her)aanleg van 
voetpaden 2016. De werken omvatten in hoofdzaak 
de aanleg van nieuwe voetpaden in verkavelingen en 
het vernieuwen van bestaande voetpaden. Hierna een 
lijst waar de werken gepland zijn. Opgelet, het betreft 
hier soms om delen van de voetpaden in onderstaande 
straten! Niet altijd worden alle voetpaden volledig 
vernieuwd. De werken starten op 10 augustus. 
De aannemer is Casteleyn & Zonen NV uit 
Meulebeke.

Zones voor (her)aanleg:

1. Sportstraat (vervanging dolomiet)
2. Hoeve Feysstraat
3. Marcel Kintstraat
4. Gaverstraat
5. Ellestraat (Verkaveling Matexi)
6. Finlandlaan (Verkaveling Matexi)
7. Molenhof (rechterzijde wijk)
8. Ommegangstraat (onpare kant vanaf brandweer 

tot Kouterstraat)
9. Helkijnstraat (vanaf kerk tot Helkijnstraat 28)

Afdeling Publieke ruimte - Dienst Wegen & 
infrastructuur
Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem
Tel. 056/ 76 57 00
atd@zwevegem.be
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Riolering en 
wegeniswerken 
Stedestraat
voor en na bouwverlof
Hoe ziet de planning van de werken in de Stedestraat eruit 
voor en na het bouwverlof (= van 15 juli tot 8 augustus)?

Voor het bouwverlof
Stedestraat tussen Deerlijkstraat t.e.m. Vredelaan
kruispunt Vredelaan terug opengesteld
onderlaag asfalt zal gegoten zijn 
parkings en voetpaden zullen afgewerkt zijn

Stedestraat tussen Vredelaan en huisnummer 28/109
hoofdriolering en huisaansluitingen openbaar terrein 
afgewerkt
rijwegfundering in steenslag aangebracht
toegang tot de woningen wordt verzekerd 

Otegemstraat
voetpaden parkeerstroken afgewerkt
onderlaag asfalt geplaatst

Zone voetbalterrein
riolering tot speelplaats aangelegd
wegenis garageweg onderlaag asfalt geplaatst

Na het bouwverlof 
Na het verlof wordt eerst het kruispunt met de Kennedylaan 
aangepakt. Daarna wordt de Stedestraat tussen de Vredelaan 
en huisnummer 28/109 verder afgewerkt. Er zal gestart 
worden met de rioleringswerken in de Deerlijkstraat en de 
werken op de speelplaats van de school zullen aanvatten.
Nadat de onderlaag asfalt is aangelegd tussen de Vredelaan 
en Stedestraat huisnummer 28/109 zal het kruispunt met de 
Gaverstraat afgewerkt worden. 
In september zal gestart worden aan de Stokerijstraat.
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Vecht mee tegen kanker!
Snoei taxus!

52ste Groen- en bebloemingsactie
Laatste oproep. Schrijf nu in!!! Deelname gratis
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Via het gemeentelijk e-loket op www.zwevegem.be/producten/groen-en bebloemingsactie kan je het volledige 
reglement lezen en ook digitaal inschrijven.

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

Straat en nr:  .....................................................................................................................................................................

Deelgemeente: ..................................................................................................................................................................

Schrijft in voor de volgende categorieën: aanvinken a.u.b.

 kleine voortuin (<150 m²)

 grote voortuin (> 150 m²)

 gevelbebloeming met bloembakken of klimplanten

 kapelbebloeming

 hoevebebloeming: totaliteit

 erfbeplantingen: totaliteit

Datum:  .............................................................................

Stuur dit bericht voor 1 juli 2016 naar:
Gemeentebestuur- Dienst Groen, natuur & landschap, 
Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem

Tuin- en plantenliefhebbers, laat uw tuin zien!

Waarom je taxussnoeisel doneren op één van onze 
recyclageparken?
In het snoeisel van je taxushaag (taxus baccata) zit 
baccatine, de basisgrondstof voor chemotherapie. Omdat 
het in Vlaanderen een traditie is om taxus baccata als 
haagplant aan te planten, zijn wij dé uitverkoren regio om 
deze basisgrondstof voor chemotherapie te verzamelen. We 
mogen dus geen snoeisel verloren laten gaan, elke meter 
telt!
Wist je dat?
Je taxushaag snoeien, het snoeisel opvangen en alles naar 
een recyclagepark in je buurt brengen. Het is slechts een 
kleine daad, met een groot resultaat. Want 
één kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één 
chemotherapie!
Vorige zomer werd in de Imog-regio 420 m³ taxussnoeisel 
ingezameld. Dat wil zeggen dat wij in onze regio 420 
kankerpatiënten een chemotherapie hebben bezorgd. 
Bovendien levert elke kubieke meter ingezameld 
taxussnoeisel geld op voor kankerbestrijding.
De hoop vergroten kost je niets!
Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus 
naar het recyclagepark van de gemeente. Veel of weinig 
snoeisel, dat maakt niet uit, elke kilo vergroot de hoop. 
Bovendien kost het afleveren van je hoopje taxussnoeisel je 

niets en je geeft heel 
wat kankerpatiënten 
opnieuw hoop op 
genezing.
Voorwaarden voor 
het snoeisel.
Het taxussnoeisel moet 
voldoen aan twee 
voorwaarden: namelijk 
jong en zuiver. Onder jong verstaan we: eenjarige scheutjes 
van max. 20-30 cm hoog of een haag die al ieder jaar werd 
gesnoeid. Zuivere taxus is snoeisel dat tijdens het scheren 
wordt opgevangen op een doek en niet vermengd is met ander 
snoeisel of bladeren.  
een taxus herken je aan: 
- naalden, geen blaadjes
- rode zaadmantel

Imog werkt samen met Vergroot De Hoop voor de inzameling 
op de containerparken. Enkel via deze organisatie ben je zeker 
van een gift voor initiatieven voor kankerbestrijding. Je herkent 
ze aan het logo ‘Vergroot de hoop’.
Voor meer informatie over deze hoopvolle actie kan je 
terecht op www.imog.be. Voor de openingsuren van het 
recyclagepark van de gemeente Zwevegem kan je terecht op 
www.zwevegem.be.



CURSUSSEN
AQUARELSCHILDEREN
Zowel voor beginners als gevorderden: schilderen 
van stillevens, landschappen…., diverse 
mogelijkheden van waterverf leren ontdekken.
Op maandagnamiddag of dinsdagnamiddag van 
14 u. tot 16.30 u. in OC De Brug, Otegemstraat 
238 te Zwevegem.
Kostprijs: 200 euro voor 24 lessen. 
Start: maandag 12 september of dinsdag 13 
september.

SPAANSE LESSEN
Vanaf september worden opnieuw Spaanse lessen 
georganiseerd in OC De Brug, Otegemstraat 238 
te Zwevegem.
Kostprijs: 140 euro voor 25 lessen.
1ste jaar: start op maandag 12 september van 
19.30 u. tot 21.30 u.
2de jaar: start op dinsdag 20 september van 
19.30 u. tot 21.30 u.

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

Voor de cursussen aquarel, Spaans en kantklossen kan bij 
voorkeur online ingeschreven worden op www.zwevegem.be/
aanbodbeeld  

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

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

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

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

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

Reuze sea monster
In het zwembad!
Zwemmen wordt nog leuker als je tijdens de zomervakantie komt wanneer 
het SEA MONSTER in het zwembad ligt!

Het “SEA MONSTER”  gaat te water, telkens van 14 u. tot 16.30 u. op: 
1. Begin van de zomervakantie
 dinsdag 05, woensdag 06 , donderdag 07, vrijdag 08 juli
 dinsdag 12, woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juli
2. Eind van de zomervakantie
 dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 augustus
 dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 augustus
 dinsdag 30 & woensdag 31 augustus

Op alle andere weekdagen en op zaterdagen van de vakantie is er uiteraard tijdens diezelfde uren voldoende spelmateriaal 
aanwezig om er een onvergetelijke namiddag van te maken. Op zondagen kan je spelen met materiaal tussen 10.00 u. & 11.30 u.

Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4  - 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00 - sport@zwevegem.be
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Ons zwembad aanbod! 
SEPTEMBER 2016
Je kan al inschrijven voor onze lessenreeksen in het zwembad die starten 
in september 2016.
Neem zeker een kijkje op onze webshop.

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

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

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

 

Zwemmarathon nieuws!
Noteer in je agenda: zwemmarathon part II op vrijdag 18 november 2016
Inschrijvingen starten vanaf maandag 17 oktober 2016

In 2015 kon de zwemmarathon niet doorgaan, daarom gaat het 
jaarlijkse zwemevenement in 2016 twee keer door!
Noteer vrijdag 18 november alvast in uw agenda en wees van de 
partij met uw sport- of jeugd- of culturele vereniging. 

De inschrijvingen gebeuren per groep en starten vanaf maandag 
17 oktober 2016.

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



De bib droomt van  
een nieuwe tuin
… want bij een vernieuwde bib hoort een mooie tuin! 
Samen met de groendienst willen we onze tuin een 
nieuwe uitstraling geven. Help ons daarbij!

Hoe zie jij de nieuwe bibtuin? 
De tuin moet net als de bib een leesplek en ontmoetingsplaats 
worden voor al onze lezers. En daarbij willen we graag jouw 
ideeën!
Hoe zie jij de nieuwe bibtuin? 
Als een avontuurlijke reis door een boek of eerder als een plekje waar je tot rust komt. Als ontmoetingsplaats of ook als 
een schuilhoek voor een lezer met zijn boek. Vijftig tinten groen kan mooi zijn, maar de natuur kan beter. Hoe denk jij 
daarover? We willen graag jouw mening!

Bouw mee aan de bibtuin en win een groenpakket. 
Hoe kan je meedoen? 
Kom naar de bib of bezoek ons op facebook.
Laat je inspireren door je vakantie of je favoriete boek. 
Neem een foto van kleuren, planten, mooie plekjes.
Post je idee online of kom naar onze inspiratiemuur om een foto of tekening op te hangen of jouw idee neer te
pennen. En wie weet krijgt jouw idee een plaatsje in onze tuin.

Deelnemen kan van 1 juli tot 30 augustus 2016! 

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

 

Vlieg verstopt een schat in de bib
Tussen 1 juli en 31 augustus kunnen kinderen van 6 
tot 12 jaar op 260 locaties in Vlaanderen en Brussel 
schatten zoeken. Ook in de bib van Zwevegem 
verstopte Vlieg een schat. In deze tiende (!) editie 
van Schatten van Vlieg draait alles om kijken. 

Wie kijkt die vindt ... 
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en heb je goede ogen? Wie 
de 6 kijk-opdrachten juist kan oplossen, ontvangt een 
schatkaart. Met die schatkaart kan je op zoek gaan naar de 
schat in de bib!

Schatten zoeken met een app
Voor het eerst kan je een app downloaden met de 
opdrachten. Speel de game en vind de schat.

Zie jij wat ik zie?
Dit jaar is het thema ‘Zie jij wat ik zie?’. Daarom stopt Vlieg in 
elke schatkist 3 verschillende kijkboekjes boordevol spelletjes 
en opdrachten: een zelfgemaakte kijkkaart om van te 
dromen, een tijdreismasker met een blik op de wereld over 
50 jaar of tips om te gluren naar de buren met spiegelpapier. 
Je kan het zo gek niet bedenken. Bovendien bevat de 
schatkist voor iedereen die meedoet een mooie gadget.

Ontdek de lees- en kijktips van Vlieg
Vlieg zocht voor jou leuke boekentips uit. Ontdek de 
mooiste kijkboeken en zinnenprikkelende verhalen op het 
boekenstandje van Vlieg.

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

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

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
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Vanaf september opnieuw 
tabletcursussen voor senioren  
in de bib
Kocht je onlangs een tablet, 
maar kan je er nog niet zo 
goed mee werken? Wil je 
graag vlotter en efficiënter 
leren werken met je Ipad of 
Android tablet? Dan kan je 
vanaf 19 september weer in 
de bib terecht voor een cursus 
van 5 namiddagen.

Wat valt er te leren?
De lessen beginnen met de werking van het 
aanraakscherm, het beginscherm en de instellingen. 
De basisfuncties van de tablet zijn internet en e-mail 
en hier wordt ook dieper op ingegaan. Daarnaast 
kan je met een tablet nog heel wat meer: e-lezen, 
bankieren, tv-kijken, muziek beluisteren, foto’s en 
video’s maken... Voor al die dingen bestaan apps die 
je zelf kunt downloaden en installeren. Al deze zaken 
komen aan bod, het ene al wat uitgebreider dan het 
andere. De lessen worden gegeven door ervaren 
lesgevers van Seniornet die zich aanpassen aan het 
niveau van de cursisten en steeds bereid zijn op 
vragen in te gaan.

Praktische informatie
Er zijn twee cursussen, een voor iPad en een voor 
Android tablets. Kijk voor inschrijven goed na over 
welke tablet je beschikt! iPads en Android tablets 
verschillen zo sterk van elkaar dat je niets bijleert als 
je in de verkeerde cursus zit. Er wordt verwacht dat je 
je tablet meebrengt naar de les, en voor de Android 
tablets kan het nuttig zijn om de handleiding mee te 
brengen, als je die hebt. Mensen met een iPad zorgen 
dat ze het wachtwoord van hun Apple-id kennen.

Elke cursus loopt over 5 namiddagen:
• De lessenreeks iPad vindt plaats op maandag 19 en 26 

september en 3, 10 en 17 oktober 2016, telkens van 14 tot 17 
uur.

• De lessenreeks Android tablet vindt plaats op vrijdag 23 en 30 
september en op 7, 14 en 21 oktober 2016, telkens van 14 tot 
17 uur.

Een lessenreeks kost 15 euro, te betalen op de eerste lesdag. In dat 
lesgeld is een cursusmap inbegrepen.

Inschrijven?
Inschrijven kan vanaf nu in de bibliotheek of op de bibus, via e-mail 
naar bibliotheek@zwevegem.be of telefonisch naar 056 76 59 00.
Bij inschrijving vernemen we graag je naam en voornaam, adres, 
telefoonnummer, en geboortedatum. Wees er snel bij om in 
te schrijven, het aantal deelnemers wordt beperkt tot 15 per 
lessenreeks.

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

Sluitingsdagen vrijetijdsdiensten
Zwembad:
• Maandag 11 juli
• Donderdag 21 juli
• Maandag 15 augustus

Bibliotheek:
• Maandag 11 juli
• Donderdag 21 juli
• Vrijdag 22 juli
• Maandag 15 augustus

Op zaterdag 23 juli is de bibliotheek 
wel open!

zie ook p. ...

Bbus:
De bbus rijdt niet uit van 21 juli t.e.m. 15 augustus 2016.

Balie Vrije Tijd in 
het Gemeentepunt 
en de sportdienst 
in het Sportpunt 
zijn gesloten van 
donderdag 21 juli 
t.e.m. maandag  
15 augustus 2016.
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NIEUW DEZE ZOMER!  
Online aanmelden!
Indien u deze zomer gebruik wenst te maken van Petoeter, 
de speelpleinwerking of de opvang voor- en/of na één van de 
vakantiewerkingen (Grabbelpas, speelpleinwerking, Petoeter of kampen) 
dan moet u zich vooraf aanmelden via de webshop van Zwevegem:  
https://webshopzwevegem.recreatex.be/

Door het aanmelden van uw kind kan u de volledige zomer bij ons terecht.  
U moet niet vooraf via de webshop aangeven op welke dagen u gebruik 
wenst te maken van de opvang of deel wil nemen aan activiteiten op 
Petoeter of de speelpleinwerking.

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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Onze superschildpad is in 2016 ook weer van de partij ! 

Elke zaterdag voor de start van een nieuw seizoen neemt hij alle kleuters, samen met een ouder of grootouder, 
mee op sleeptouw om tal van activiteiten te beleven !

PIPA DIPA 2016

Noteer alvast volgende Pipa Dipa activiteiten 
in jullie agenda !

HERFST : 24 september 2016 
Sherborne: Dansen op de schoot  
(i.s.m. vzw de Kikker)

Ga dansen, rennen, rollen, spelen, stoeien, wiegen, knuffelen 
en genieten met je (groot)ouders.

Kostprijs: 10 euro ((groot)ouder en kind samen)

Online inschrijven vanaf 2 mei 2016

WINTER: 17 december 2016 
Theatervoorstelling: Bonte avond in Sesamstraat!

Sesamstraat bestaat 40 jaar! In 
een komische, warme en vrolijke 
voorstelling met veel liedjes zijn de 
Sesamstraatbewoners op zoek naar 
hun eigen talent, om een groot feest 
te kunnen vieren. Komen jullie ook 
mee feesten?

Kostprijs: 15 euro 

Online tickets reserveren vanaf 15 
september 2016

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

mailto:Jeugd@zwevegem.be


Zomerterras 
duiktank 
Transfo
Na enkele try outs vorig jaar, is het zomerterras 
van de duiktank op Transfo vanaf nu open op 
vrijdagavond, van 17 u. tot 20 u. en op zaterdag- en 
zondagnamiddag, van 13 u. tot 18 u.
De place to be om te genieten in de zon!
De duiktank sluit van 18 juli tot 11 augustus.
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Toerist op onze 
vakantiewerkingen!
Grabbelpas, Petoeter en 
Speelpleinwerking Z@P 
zetten hun deuren open 
voor de ouders.

Heb je altijd al eens een bezoekje willen brengen aan één van 
onze werkingen? Ben je als ouder nieuwsgierig naar wat wij 
doen in de zomervakantie? 

Kom dan op dinsdag 5 juli tussen 16 u. en 18 u. eens 
langs op onze werkingen en krijg een privé rondleiding 
van de kinderen. Er zijn toeristische rondleidingen met een 
hapje en drankje op elke werking: grabbelpas, petoeter en 
speelpleinwerking z@p. 

Het evenement is terug te vinden op onze Facebookpagina's!
We verwachten jullie, tot dan.

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



30

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

07-06-2010



Guldensporenviering Zwevegem
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vrij 01.07.16
 voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem

zie kader p. 36  

 
za 02.07.16

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

za 02.07.16
 muziek

8e internationale taptoe
In de namiddag houden de 
deelnemende korpsen een straatparade 
in het centrum van Zwevegem.  Om 
20 u. start de taptoe met korpsen uit 
België, Frankrijk en Nederland.
Waar: Sportpunt, Bekaertstraat, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Showband Calypso met 
steun van gemeente Zwevegem
Info & reservatie:  
info@showbandcalypso.be,  
http://www.showbandcalypso.be  

03.07.16 tot 08.07.16
 evenement

Joka-kamp in Heestert
Gezocht: Jongeren om mee te gaan 
op kamp in WZC Marialove. Joka 
organiseert kampen voor jongeren in 
woon- en zorgcentra, voorzieningen 
voor personen met een beperking en 
psychiatrische centra. De jongeren 
leven een week in de voorziening, 
geven bewoners extra aandacht en 
organiseren animatieactiviteiten. Zo 
bezorgen ze de bewoners -en zichzelf- 
een weekje andere en onvergetelijke 
vakantie.

Waar: WZC Marialove, Gauwelstraat 
26, Heestert
Wanneer: van 03.07.16 tot 08.07.16
Organisatie: Joka
Info & reservatie: 02 248 10 42, info@
jokaweb.be, http://www.jokaweb.be

zo 03.07.16
 sport

Transfo outdoor
Een dag voor jongeren en oudere 
jongeren van 12 tot 99 jaar vol 
kicks (initiatie duiken, speleobox, 
aquaparcours, springkasteel, big air, 
boogschieten, circustechnieken, via 
ferrata, touwenparcours, klimmuur,.. en 
de langste hindernissenbaan ter wereld 
(02-run). 
Waar: Transfo Zwevegem (ingang via 
Blokellestraat 113B)
Wanneer: 14 u. tot 19 u.
Prijs: gratis
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 
m.m.v. sportdienst Zwevegem en vzw 
Jeugdhuis De Harp
Info & reservatie:  
http://www.facebook.com/
westvlaanderen  

Zaterdag 2 juli en zondag 3 juli: 
tentoonstelling “Als klei en verf 
samengaan” in de foyer van het 
Theatercentrum, Otegemstraat 
18A, Zwevegem. Kunstenaars: Lut 
Verbrugge (schilderijen) en Guido & 
Jessica Van Heeke (keramiek). 

Open op zaterdag van 14 u. tot 18 u., 
op zondag van 10 u. tot 18 u. Gratis 
toegang.

Org. Willemsfonds Zwevegem.

Zaterdag 2 juli vanaf 13 u.: 
jubileum wijkfeest “De Lindewijk” met 
volkssporten, optredens, animatie en 
Vlaamse kost op het pleintje einde 
Acacialaan-Wilgenlaan te Zwevegem.

Zondag 3 juli, vrije start tussen 
14 u. en 15.30 u. aan Theofiel 
Toyeplein: 
Gezinsfietstocht “Bevergem”

Zondag 3 juli: 
Hoeve-Volksfeest in loods Goemaere, 
Marquettestraat te Sint-Denijs. Om 
10 u.: tractorwijding aan de kerk 
te Sint-Denijs, 11 u.: aperitief in de 
loods Goemaere, 13 u.: gegrilde 
beenhesp met groentekrans; krieltjes 
en een lekker dessert. Vanaf 14.30 
u.: Gymkana met Gators op de 
weide: behendigheidswedstrijd. 
17 u.: tombola met waardevolle 
prijzen. Twee springkastelen voor 
de kinderen. Kaarten voor het 
middagmaal in VVK aan 15 euro en 
10 euro. Info en kaarten: 056 45 66 
10 of 056 75 69 46.

Org. Landelijke Gilde en KVLV Sint-
Denijs.

Donderdag 7 juli om 19.30 u.: 
11-juliviering met toespraak door 
Jean-Pierre Rondas (Vlaamse 
Beweging) en een Nederlandstalig 
kleinkunstprogramma door Wim 
Dekoker in zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 
6, Zwevegem.

Inkom: 5 euro. Kaarten bij de 
bestuursleden, tel. 0485 91 78 68 of 
aan de deur.

Org. Rodenbachfonds Zwevegem.

Activiteiten in het kader  
van Vlaanderen feest



w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

33

woe 06.07.16
 evenement

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

woe 06.07.16
 uitstap

Natuur-Wonder-Wandeling
Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 
lanceerde in 2015 het concept Natuur-
Wonder-Wandeling en het werd meteen 
een groot succes. Op een rustige 
ongedwongen manier de natuur, de trage 
wegen en het landschap in de regio 
verkennen en ondertussen bijpraten 
met andere natuurliefhebbers, nieuwe 
Natuurpuntleden en gelijkgezinden.
Waar: Geitenberg Zwevegem
Wanneer: om 19.30 u.
Organisatie: Natuur.koepel
Info & reservatie: https://www.
natuurpunt.be/natuur-wonder-
wandeling-2 

za 09.07.16
 exploratie

Beheerswerken
Werkdag: Moen-Statie, maaibeheer 
boomgaard.
Waar: Loods Natuurpunt, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 
39, https://www.natuurpunt.
be/beheerswerken-moen-statie-
maaibeheer-boomgaard

za 09.07.16
 evenement

Verbroederingsvollksfeest met 
barbecue en optreden Ride This 
Train
zie kader p. 33  

zo 10.07.16
 uitgaan

Zomerterras Chiro Heestert
Zomerterras @ Chiro Heestert 
met barbecue (kaarten op 
voorhand bestellen via leiding 
of e-mail: volwassenen 15 euro 
+ apero; kinderen 10 euro + 
drankje). Doorlopend bar. Vanaf 
14u: voetbalmatch, vanaf 18u: 
braadworsten.
Waar: Chiroheem, Kerkhofplein 4, 
Heestert
Wanneer: van 11 u. tot 21 u.
Organisatie: Chiro Heestert
Info & reservatie: zomerterras.
chiroheestert@gmail.com, https://
chiroheestert.wordpress.com 

za 16.07.16
 evenement

Pontwijkfeesten 2016
Start om 14.30 u. met een fietstocht 
voor groot en klein over gemakkelijke 
wegen met start en aankomst aan OC 
De Spoele. 5 euro, 2 euro kinderen tot 
12 jaar (verzekering, 2 consummaties 
onderweg, bij aankomst ovenkoek 
+ 1 consummatie).  Vanaf 19.30 u.: 
wie wordt de "7de Slimste Mens van 
Otegem". Teams van min. 4 en max. 
5 personen. Voorwaarde is dat de 
ploeg een naam heeft en minstens 3 
personen in Otegem wonen.
Waar: OC De Spoele, Scheldestraat 
14B, Otegem
Wanneer: om 14.30 u. fietstocht, om 
19.30 u.: wie wordt slimste mens van 
Otegem
Organisatie: Feestcomité Pontwijk 
Otegem
Info & reservatie: 056 77 15 88, 
yvesgoemaere@gmail.com
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Wil je ook hier je activiteit aankondigen?
•   surf naar www.uitdatabank.be
• maak een account aan
•  wacht op (onmiddellijke) bevestiging via e-mail
•  log in met je e-mailadres en paswoord
• voer je activiteit in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit minimum 3 maanden op voorhand 
in. Voor het volgende Infopunt is dit vóór 8 juli (periode 6 september tot 25 
oktober 2016).

Volgende verschijningsdata: 6 september 2016.

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

Nog tot 12 augustus kan je de zwaluwententoonstelling 
gratis bezoeken in het gemeentepunt Zwevegem (in 
samenwerking met het Stadlandschap Leie en Schelde). 
Ontdek er hoe de zwaluwen leven, wat of wie ze bedreigt, 
wat je zelf kan doen om ze te beschermen. 

Wanneer:  nog tot 12 augustus 2016 alle werkdagen van 9.00 tot 12.30 en dinsdag namiddag van 16.30 u tot 19 u, 
woensdag namiddag van 13.30 u tot 16.30 u., zaterdagvoormiddag van 9 u tot 11 u. 

Waar: Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem

za 16.07.16
 exploratie

Beheerswerken
Beheerswerken op de spoorweg 
Moen en Knokke, Braebos maaien en 
wandelpaden.
Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
https://www.natuurpunt.be/
beheerswerken-spoorweg-moen-
en-knokke-braebos-maaien-en-
wandelpaden

woe 20.07.16
 evenement

Breughelfestijn
Start met aperitief om 11 u. Prijs: 16 
euro.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 11 u. tot 18 u.
Prijs: 16 euro, 
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

vrij 29.07.16 en za 30.07.16
 muziek

Voltage Festival 2016
Voltage Festival 2016 powered by 
Cubanisto, fueled by Ohm. Location: 
Abandoned electricity plant  Stage 

hosts: Ohm, Just/This, Techyard & 
Korridor.
Waar: Transfo Zwevegem, (ingang via 
Blokellestraat 113B)
Wanneer: vrij 29.07.16 vanaf 18 u., za 
30.07.16 vanaf 13 u.
Prijs: 29 euro, combi 49 euro incl. 
camping
Organisatie: OHM vzw
Info & reservatie:  
http://www.voltagefestival.com 

za 20.08.16
 exploratie

Beheerwerken
Beheerwerken: Braebos – maaibeheer.
Waar: Loods Natuurpunt Zwevegem 
(Sint- Pietersbrugske), Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,  
danny.deceukelier@telenet.be,  
https://www.natuurpunt.be/
beheerwerken-braebos-maaibeheer
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Op vrijdag 1 juli 2016 — 
Waterpret
Floortje, het varken van boer Van 
der Pluim, besluit op een zomerse 
dag een duik in de vijver te nemen. 
Ze heeft het vreselijk naar haar 
zin in het water, ook al zwemmen 
varkens eigenlijk niet. Benieuwd wie 
er nog een duik in het water neemt? 
Kom naar het voorleesuurtje, en 
geniet mee van een spetterend nat 
avontuur!

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

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

Voor alle kleuters die houden van verhalen
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Feest 40-jarigen
Ben of word je dit jaar 40?
Stip dan reeds 15 oktober 2016 aan in u agenda!

We zorgen met een aantal enthousiaste 40’ers voor een feestje.
Een persoonlijke uitnodiging mag u na het verlof verwachten.

email: veertigjarigen1976@hotmail.com

Feest 60-jarigen 
Zwevegem
Zaterdag 1 oktober 2016 in ‘t Balladehof in Zwevegem. Het wordt beslist een 
niet te missen evenement in ons 60ste levensjaar! Meer info en details van dit 
feest worden jullie uiterlijk eind augustus toegestuurd. Alvast tot 01/10/2016!
Het organiserend team.

PS: graag jullie e-mailadres melden aan vandemeulebrouckemj@skynet.be of 
lieven.vanhoucke@skynet.be    

Uitnodiging feest  
Zwevegem 70-jarigen
Het inrichtend comité houdt er aan mee te delen dat er op ZONDAG 
16 OKTOBER 2016, om 12 u., een feest georganiseerd wordt voor de 
ZWEVEGEMSE 70-JARIGEN. Het feest vindt plaats in de feestzaal van het 
restaurant “BALLADEHOF”, Hoogstraat 15 te Zwevegem.
Alle in 1946 geborenen, zowel de huidige Zwevegemnaren als diegenen die 
hun school- of jeugdjaren in Zwevegem hebben doorgebracht, zijn er van harte 
welkom.

Elk zegge het voort! Uitnodiging volgt!

Geen uitnodiging ontvangen of meer info gewenst? Tel. 056 75 71 15  
of 056 75 69 69.

za 20.08.16
 evenement

Mechaegelstoet
Mechaegel is een stoet die om de 7 
jaar door Zwevegem trekt en ontstaan 
is in Zwevegem Knokke eind de jaren 
1800. De stoet bestaat uit een 60-
tal personen die verschillende oude 
beroepen uitbeelden. Er worden op 
vastgestelde plaatsen toneelstukjes 
opgevoerd en er is muziek van een 
huisorkestje.
Waar: Parochiaal Centrum Zwevegem-
Knokke, Orveiestraat
Wanneer: van 9 u. tot 18.15 u.
Organisatie: Mechaegel
Info & reservatie:  
willyvcb@hotmail.com

zo 21.08.16
 uitstap

Wandeling Banhoutbos en 
omgeving
Wandeling en ledenwerfactie in het 
Banhoutbos en omgeving.
Waar: Banhoutbos, ingang aan 
Vierkeerstraat, Heestert
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 50 07, 
eddy.loosveldt@gmail.com, https://
www.natuurpunt.be/wandeling-
en-ledenwerfactie-banhoutbos-en-
omgeving

vrij 26.08.16
 evenement

Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.
Waar: Refter centrumschool (tegen 
kerkhof), Theophiel Toyeplein 8, 
Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be
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zo 28.08.16
 sport

Dwars door Groot Zwevegem
Wandelen in de streek tussen Leie- 
en Scheldevallei aan de voet van de 
Vlaamse Ardennen.
Waar: zaal Tap, Stationstraat 2, Moen
Wanneer: van 7 u. tot 15 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: Wandelclub "De 12 uren 
van Lauwe"
Info & reservatie:  
http://www.de12urenvanlauwe.be

vrij 02.09.16
 voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
Ben je ouder of grootouder van 
een kleuter? Is je kleuter dol op 
verhaaltjes? Dan is er goed nieuws, 
want elke eerste vrijdag van de maand 
kunnen kleuters in de Letterdief naar 
een voorleesuurtje komen. Het thema 
is Dikke Vrienden. Blijf zeker naar de 
voorleesuurtjes komen, en verzamel 
stempels op je letterkaart!
Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: 15.45 u. tot 16.30 u.
Organisatie: Bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
http://www.zwevegem.be/bibliotheek 

  

za 03.09.16
 cursus

Digidokter in de bib: Kies ik voor een 
pc, laptop of tablet?
Onderwerp: Kies ik voor een pc, laptop 
of tablet?  Elke digidokter-sessie begint 
om 10 u. met een korte lezing over een 
bepaald onderwerp (tot 11 u.). Daarna 
volgt tot 12 u. het spreekuur, waarin je 
je eigen vragen kunt stellen. De lezing 
is gratis, maar we vragen dat je op 
voorhand inschrijft.
Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 12 u.
Organisatie: Bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
http://www.zwevegem.be/bibliotheek 

  

za 03.09.16 en zo 04.09.16
 evenement

Hoevefeesten
Jaarlijkse hoevefeesten.
Waar: Loods Depraetere, Spichtestraat, 
Heestert
Wanneer: za 03.09.16 om 20 u. en zo 
04.09.16
Organisatie: Landelijke Gilde Heestert, 
KVLV en KLJ
Info & reservatie: dewaele.bart@
telenet.be

woe 07.09.16
 evenement

Kaarting Senioren Kappaert

zie 06.07.16

woe 07.09.16
 voordracht

Slim en spaarzaam
Interactieve uiteenzetting met 
handige tips en trics over hoe je kan 
bezuinigen. Gedaan met verspilling! Bij 
aanvang een koffie en versnapering.
Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 14 u. tot 18 u.
Prijs: 5 euro 
Organisatie: LBG Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

za 10.09.16 en zo 11.09.16
 sport

Sobeka Flanders Cup
Op zaterdag jeugdspelen - reeksen en 
halve finales korte baan - finales lange 
baan. Op zondag halve finales korte 
baan - finales korte baan.
Waar: Kanaal Bossuit-Kortrijk, 
Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: za 10.09.16 van 9 u. tot 20 
u., zo 11.09.16 van 8.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Koninklijke Sobeka 
Kanoclub Zwevegem
Info & reservatie: 
kskzbestuur@gmail.com,  
http://www.kskz.be

 cursus
Tabletcursussen voor senioren in 
de bib

zie kader p. 27   

BINNENKORT
woe 21.09.16
Kaartnamiddag
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

vrij 23.09.16
't Heksebroed organiseert: "Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies"
Info & reservatie: 056 64 60 51,  
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

vrij 23.09.16
Spellenclub Zwevegem
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
www.deanderespellenbende.be
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