
infopunt 1www.zwevegem.be

KICKSTART JE 
SCHOOLJAAR!
Zie p. 14
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BIBLIOTHEEK
Bekaertstraat 13, Zwevegem
T 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be
maandag, donderdag en vrijdag: 13u. - 19u.
dinsdag en woensdag: 10u. - 19u.
zaterdag: 9u. - 12u.

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

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

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

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

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., maan-
dag gesloten

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

WACHT- EN HULPDIENSTEN
Politie
101: dringende interventie
Info: 056 62 67 00

Brandweer
100: dringende interventie
Info: 056 76 56 80

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

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

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

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

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

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

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

Balie burger en welzijn en politie ook 
open op
Di.: van 16.30u. tot 19u.
Za.: van 9u. tot 11u.

Meldpunt Gemeente 0800 1 8550
Algemene openingsuren
Ma.: van 9u. tot 12.30u.*
Di.: van 9u. tot 12.30u.*
Woe.: van 9u. tot 12.30u.* 
en van 13.30u. tot 16.30u.**
Do.: van 9u. tot 12.30u.*
Vr.: van 9u. tot 12. 30u.*
*: balie politie sluit om 12u.
**: balie politie niet open op 
woensdagnamiddag

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 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

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

ZITDAG RIJKSDIENST 
VOOR PENSIOENEN
Elke eerste dinsdag van de maand, e.v. is op 
di. 3 oktober, van 9u. tot 11u. Geen zitdag in 
september.

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

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

Tijdens schoolvakanties West-Vlaanderen*
maandag:  14u. - 18u., 
 18u. - 19.45u. (50m. bad)
dinsdag:  11.45u. - 12.45u., 
 14u. - 19.30u.
 19.30u. - 20.30u. (50m. bad)
woensdag:  14u. - 19.45u.
donderdag:  11.45u. - 12.45u.
 14u. - 20.30u.
vrijdag:  14u. - 20.30u.
zaterdag:  14u. - 16.45u.
zondag:  9u. - 11.45u.
*opgepast: sluitingsdagen zie www.zwevegem.be/sport
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Beste inwoner,
Samen tegen zwerfvuil
Voor een mooie, propere gemeente
Het valt mij telkens op na een deugddoende vakantie in het 
buitenland: onze gemeente is een propere gemeente. Hoe 
komt dat?
We doen dan ook als gemeente zelf veel inspanningen om het 
zwerfvuil onder controle te houden. 
Inderdaad, reeds meer dan  tien jaar is de ploeg van 
tAlternatief, vroeger “Proper Zwevegem” bijzonder actief in 
het opruimen van zwerfvuil. 
Deze mensen doen prima werk! Enkele cijfers zijn daarvan het 
duidelijke bewijs: tAlternatief haalde vorig jaar ruim 116 ton 
zwerfvuil en sluikstort op,  er waren 196 meldingen van 
sluikstorten en 7 daders kregen een GAS boete.
Sluikstorten wordt zoveel als mogelijk aan de kaak gesteld en 
bestreden, waar mogelijk.
Zodoende krijgen wij vrij regelmatig van andere gemeenten en 
vorig jaar ook nog van de Gouverneur te horen dat Zwevegem 
een pluim verdient voor de opruimploeg van tAlternatief!
De gemeente wil evenwel nog een stap verder gaan en samen 
met u als inwoner de strijd aangaan tegen zwerfvuil. 
Begin dit jaar werd onder de naam “mooimakers” een 
coachingtraject opgestart rond zwerfvuil. Dit traject loopt over 
2 jaar. Het is de bedoeling in onze gemeente de knelpunten 
rond zwerfvuil en sluikstorten in kaart te brengen en er een 
duurzame oplossing voor te vinden. De mooimakers hebben 
nog andere acties. Neem zeker een kijkje op de website: 
www.mooimakers.be en registreer je als mooimaker. Vraag 
gratis je poster aan. 
Maar we wensen nog meer te doen! We willen de ploeg van 
tAlternatief en de vrijwilligers een duwtje in de rug geven. 
Zwevegem geeft in het voorjaar 2018 het startschot voor een 
massale oproep naar iedere burger: jong en oud van Zwevegem, 
verenigingen, scholen, bedrijven: iedereen kan meewerken aan 
een nette, mooie omgeving. Later meer hierover.
We sensibiliseren maar we moeten ook verbaliseren voor 
wie niet luisteren wil. Heel binnenkort (18 tot 25 september) 
komt de week van de handhaving er aan. Dit betekent extra 
controles op zwerfvuil en sluikstorten. 
Ik hoop tenslotte u als inwoner met al deze acties te 
overtuigen om ook uw steentje bij te dragen voor 
een propere gemeente waarop we terecht fier 
kunnen zijn:  laat uw burgerzin spreken en verban 
elke vorm van sluikstorting uit uw dagelijks leven.
Voorkomen is immers nog altijd beter dan 
opruimen.

Marc Doutreluingne
Burgemeester

Dorpsraden september 

Operatie Proper Zwevegem

Cultureel abonnement

Open Monumentendag

Kermissen
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COLOFON 
Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem 

Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne 
Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst informatie - informatie@ zwevegem.be 
Foto’s Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem 

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

Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs 
Volgend infomagazine verschijnt op 24 oktober 2017 

Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 27 september 2017 - informatie@zwevegem.be

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

 

COLOFON Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem •
Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne • Samenstelling, coördinatie 
en eindredactie Dienst informatie – informatie@ zwevegem.be • Foto’s Sobeka fotoclub, 
Zwevegem, Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem • 
Vormgeving IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en  
Sint-Denijs • Volgend infomagazine verschijnt op dinsdag  
27 juni 2017 •Teksten en illustraties voor dit nummer 
bezorgen tegen woensdag 31 mei 2017 – informatie@zwevegem.be

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

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

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

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

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

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

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

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

Save the date in jullie agenda, van harte welkom!

Geniet van het mooie Zwevegem!

Marc Doutreluingne
Burgemeester
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Afgiftekantoor: 8550 Zwevegem 
Tweemaandelijks infomagazine

info@zwevegem.be 
www.zwevegem.be
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Op 1 oktober 2017 opent een nieuw dienstenchequebedrijf: “Comforte” dat actief zal zijn in regio Zwevegem, 
Harelbeke en Kuurne. De nieuwe onderneming is een samenwerking tussen vzw BIK, vzw pwa Zwevegem en groep 
Ubuntu.

Comforte zal service bieden aan de bevolking met diverse dienstencheque activiteiten: huishoudhulp, boodschappen 
doen, strijkdienst en vervoer voor personen met een mobiliteitsprobleem. De diensten zullen worden aangeboden in de 
regio Zwevegem – Kuurne – Harelbeke. 

Het kantoor van de nieuwe vzw is gevestigd in de kantoren van Ubuntu, Blokkestraat 29A, Zwevegem. 

Medewerkers Comforte
• OCMW Zwevegem: poetsdienst met 32 medewerkers. Het OCMW richt zich voornamelijk tot zorgbehoevenden.

• Vzw pwa Zwevegem: poetsdienst met 30 medewerkers. Pwa beantwoordt de comfortvraag.

• Vzw BIK is gevestigd in Kuurne (Kerkstraat 5) en heeft een poetsdienst, een strijkdienst en een vervoersdienst. Samen 
met 60 medewerkers legt BIK de klemtoon op zorgvragen bij ouderen en tewerkstellingskansen bij anderstaligen.

Nieuw
Comforte,

sterk in dienstencheques
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Wil je een lagere energierekening en tegelijk een bijdrage 
leveren aan een duurzame wereld? Zonnepanelen zijn dan 
een slimme investering. 

Vanaf 1 september 2017 start de derde editie van de 
groepsaankoop zonnepanelen. 

Stad Oostende en EOS namen niet voor niets de derde 
keer het initiatief om een groepsaankoop zonnepanelen 
te organiseren, om zo de provincie West-Vlaanderen nog 
duurzamer te maken. 

Net zoals vorig jaar sluit de gemeente Zwevegem zich 
aan bij deze organisatie.

De groepsaankoop zonnepanelen in 5 stappen
1. Inschrijven: Vanaf 1 september kan je je gratis en 
vrijblijvend inschrijven op www.wijkiezen.be
2. Veiling: Op 4 oktober vindt de veiling plaats.
3. Persoonlijk voorstel: Vanaf 23 oktober ontvang 
je een persoonlijk voorstel op basis van jouw 
inschrijvingsgegevens en met een indicatie van jouw 
kosten en opbrengst. 
4. Jij beslist: Vind je het aanbod interessant? Dan heb 
je tot en met 8 december de kans om het voorstel te 
accepteren. 
5. Installatie: Als je beslist om deel te nemen, inspecteert 
de winnende leverancier je dak en wordt de plaatsing van 
jouw zonnepanelensysteem ingepland.

Neem ook deel aan de 
groepsaankoop zonnepanelen



infopunt 5www.zwevegem.be

FEESTELIJKE OPENING TRIMAARZATE EN STATIONSPLEIN 
SINT-DENIJS 

De provincie West-Vlaanderen zet de vernieuwde Trimaarzate in de kijker op zaterdag 16 
september 2017, van 11 u. tot 17 u.

Pimp jouw fiets en kom met jouw versierde fiets naar het stationsplein, Sint-Denijs 
(Helkijnstraat). De Helkijnstraat zal afgesloten zijn.

Samen met de plaatselijke verenigingen van Sint-Denijs, de gemeente Zwevegem en de 
gemeenten Avelgem en Spiere-Helkijn wordt om 11 u. de vernieuwde Trimaarzate en 
het stationsplein van Sint-Denijs feestelijk geopend. 

Op het stationsplein vertrekt en eindigt een fietszoektocht voor jong en oud (14 km).

Ontdek de Trimaarzate en omgeving en maak kans op een mooie prijs!

Gratis inschrijven tussen 12.30 u. en 15 u. Doorlopend hapjes en drankjes, muziek, filmpjes, kermis en koers. 

Einde om 17 u. Het volledige programma kan je vinden op www.stadlandschapleieschelde.be

WELKOM OP DE DORPSRADEN
Otegem : 7 september 2017
 19.30 u.
 OC De Spoele

Moen: 14 september 2017
 19.00 u.
 TAP Moen

Snt-Denijs : 21 september 2017
 19.30 u.
 OC Ter Streye

Heestert: 28 september 2017
 19.30 u.
 OC Malpertus



zwevegem in de kijker

1. Vrijdag 16 juni – Lancering nieuwe huisstijl Zwevegem

2. Zaterdag 1 juli – Eerste steenlegging nieuw zwembad

16 
juni

1 
juli

6 infopunt

3. Zaterdag 1 juli – Feest Op Het Plein

1  
juli



4. Zondag 2 juli – Transfo Outdoor

6. Woensdag 23 augustus – Viering 100-jarige Albertina Verhaege

zwevegem in de kijker

2 
juli
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5. Zaterdag 15 juli – Moen Feest

15
juli

23
aug
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LEVENSLOOP 
LOOP JE MEE MET TEAM 
GEMEENTEPUNT ZWEVEGEM?
De Gemeente Zwevegem neemt als ‘Team Gemeentepunt Zwevegem’ deel aan  
Levensloop Kortrijk op 9 en 10 september 2017.

Jij ook?

24 uur lang (van 15 tot 15 uur) lopen of wandelen we rondjes om zo mensen die kanker hebben (overwonnen) in 
de bloemetjes te zetten. We halen op die manier herinneringen op aan mensen die aan kanker overleden zijn en 
zamelen geld in voor de strijd tegen de ziekte.

Noteer de data nu al in jullie agenda want iedereen is uitgenodigd om mee te lopen of te wandelen.

Wil je graag deelnemen? Dat kan als vereniging maar ook als individu of groep.

Alle info vind je op de facebookpagina van Levensloop Kortrijk en de website van Levensloop: www.levensloop.be

PICKNICKWEIDE: 
NIEUWE TOERISTISCHE 
TROEF IN ZWEVEGEM
Zwevegem beschikt sedert 8 juli over een heuse 

picknickweide. De weide is gelegen in de 
deelgemeente Sint-Denijs, in de nabijheid van het 
Beerbos, komende van de Beerbosstraat op een 
hoog gelegen hooiweide aan het begin van de 
Brucqstraat.

Het perceel waarop de picknickweide is ingericht, 
is eigendom van het O.C.M.W. en werd ter 
beschikking gesteld van de gemeente ten behoeve 
van dit project. De picknickweide past in de 
beleidsinspanningen voor zachte recreatie.

Zwevegem staat bekend als fiets- en wandelgemeente. 
Er wordt derhalve ingezet op zachte recreatie, vooral 

deze die met fietsen en wandelen gepaard gaan.

De picknickweide moet een rustpunt vormen voor de 
recreatieve fietser en wandelaar die even in de natuur wil 

verpozen en er eventueel zijn picknick wil nuttigen (het is evenwel 
niet de bedoeling dat er aldaar ook aan barbecueën gedaan wordt, 

zulks wegens mogelijk brandgevaar).

De inrichting van de picknickweide bestaat voorlopig uit 2 picknicktafels met bijhorende banken op het hoogste 
punt van de weide waarin grasgangen werden gemaaid.

Verdere recreatieve inrichting op een later tijdstip is niet uitgesloten maar zal slechts gebeuren na evaluatie van het 
al dan niet intensief gebruik tijdens deze zomer.

De inrichting en het gebruik van de picknickweide gebeurt bovendien ook in samenspraak met Natuurpunt met het 
oog op ecologisch maaibeheer. Zo kunnen natuur en recreatie hand in hand gaan.
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VZW ZWEVEGEM DORP VAN DE RONDE ONDERSTEUNT 
FIETSEND ZWEVEGEM
Zondag 5 april 2015 was Zwevegem dorp van de Ronde, 23 km lang en gedurende 
20 minuten in beeld tijdens de Ronde van Vlaanderen. 

Een feestelijke hoogdag voor wielerminnend Zwevegem; een eerbetoon aan 
wielerheld  Marcel Kint. 

De vzw die ter gelegenheid van Zwevegem dorp van de Ronde werd 
opgericht, heeft het evenement afgesloten met een positief saldo. De 
vzw draagt het fietsgebeuren in Zwevegem hoog in het vaandel.

De vzw blijft bestaan en wil verder de weg plaveien ter ondersteuning 
van fiets- en wielersportinitiatieven in de gemeente. 

De klemtoon zal liggen op occasionele steun, met aanmoediging van 
wielerinitiatieven.

Zo zal vzw Zwevegem Dorp van de Ronde ondersteuning geven in de 
huur van de tandems ter gelegenheid van de fietstocht op 17 september, 
ten voordele van het onderzoeksteam syndroom van Usher.

In de vzw zijn alle deelgemeenten vertegenwoordigd; een weerspiegeling van de 
Dorp van de Ronde activiteiten in 2015. 

REUZENSTOET N.A.V.  
DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEUM  
IVO EN FILOMÈNE – 9 SEPTEMBER 2017

De reuzen van de Kappaert, Ivo Bloeiaard en Filomène Mentenaire, zijn dit 
jaar 60 jaar getrouwd. Ze worden op 9 september om 15 u. officieel 

ontvangen in het Gemeentepunt van Zwevegem. 

Om het diamanten huwelijksjubileum te vieren, gaat op zaterdag 
9 september, van 14 u. tot 18. u. een unieke “reuzenstoet” met 

meer dan 200 deelnemers uit door de straten van Zwevegem. 
De reuzen van Zwevegem, deelgemeenten en ook van andere 
gemeenten nemen deel aan de stoet. 

Zwevegem is trots op z’n reuzen en houdt de reuzencultuur 
levendig! De reuzen zijn cultureel erfgoed.

De organisatie van de reuzenstoet gaat uit van het 
feestcomité Kappaert.
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
05/06 Dursin Robert, z.v. Jakob en Bruneel Laura (Z)

09/06 Reynaert Kay, z.v. Harmen en Casteleyn Cindy (M)

11/06 Bruneel Ella, d.v. Carlo en Gesquiere Ellen (Z)

13/06 Vanbecelaere Jamie, z.v. Glenn en Vervaeke Tamara (M)

13/06 Lecluyse Siebe, z.v. Gianni en De Bosschere Emmily (O)

13/06 Decruyenaere Elias, z.v. Brecht en Vandaele Fay (H)

15/06 Coorevits Lowie, z.v. Kenny en Polfliet Elke (Z)

16/06 Roose Matteo, z.v. Tom en Verbeke Tine (Z)

16/06 Coopman Finn, z.v. Dimitri en Tack Eline (Z)

16/06 Decavele Lili, d.v. Helmert en Cecat Suzan (Z)

21/06 Moons Emma, d.v. David en Audrey Darras (S)

22/06 Vandenbogaerde Marilou, d.v. Jasper en Braekevelt Kytai (Z)

23/06 Berigt Ode, d.v. Jelle en Devleesschauwer Sharon (O)

24/06 Berteyn Oona, d.v. Jeroen en Vandromme Jozefien (H)

24/06 Vu Ilyas, z.v. Vuong en Luu Thanh (Z)

26/06 Picavet Valentina, d.v. Samuel en Vandendriessche Kirby (Z)

26/06 Willekens Eluna, d.v. Nico en Vandemoortele Chelsey (Z)

29/06 Vincent Sepp, z.v. Frederik en Delabie Joke (Z)

04/07 Platteeuw Eldrid, d.v. Ruben en Carette Kimberley (Z)

07/07 Vermeulen Juna en Oona, d.v. Jens en Callant Emmely (S)

10/07 Bruyneel Camiel, z.v. Carlo en Bosschaert Evelien (Z)

12/07 Vanhalst Femme, d.v. Dimitri en Defoort Marilien (S)

12/07 Vervisch Renée, d.v. Edward en Lambert Laurence (S)

13/07 Deprez Estelle, d.v. Wouter en De Brie Marie (H)

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

OVERLIJDENS
10/06 Delgat Paul (87j.), echtg. Vanden Broucke Georgette (Z)
10/06 Nottebaert Guido (65j.), echtg. Vlieghe Rita (Z)
11/06 Baluwé Hubertus (79j.), echtg. Vandeghinste Beatrice (Z)
13/06 Verresen Herman (83j.), wed. Hoornaert Renée (M)
14/06 Libbrecht Anna (88j.), wed. Laevens André (Z)
14/06 Lombaert Elvira (89j.), wed. De Meester Roger (O)
15/06 Blauwblomme Juliette (94j.), wed. Nuttin Alfons (H)
16/06 Molein Jean (80j.), wed. Bouthez Anita (Z)
17/06 Vanmarcke Adrienne (89j.), wed. Verhelle Albert (Z)
18/06 Planckaert Antoon (63j.), echtg. Devies Vera (Z)
18/06 Masure Marnix (72j.), echtg. Vancraeynest Nicole (Z)

22/06 Maes Germain (72j.), (S)
26/06 Maes Paula (93j.), wed. Pappens Georges (H)
28/06 Vancraeyveld Raoul (88j.), echtg. Vermeulen Anny (Z)
29/06 Decraene Walther (87j.), ongehuwd (Z)
30/06 Dhelft Paulette (61j.), echtg. Lebon Luc (S)
02/07 Beyens Bertrand (87j.), wed. Desmet Georgette (Z)
08/07 Dejonghe Gilbert (79j.), echtg. David Cecile (Z)
12/07 Maes Elisa (86j.), wed. Vandenheede Livinus (H)
15/07 Fenk Ferenc (91j.), echtg. Krenn Anna (Z)
16/07 Hostens Noel (91j.), wed. Notebaert Genoveva (H)
19/07 Craeye Maria (87j.), wed. Bekaert Maurice (H)
19/07 Platteau Achiel (95j.), wed. Clarysse Godelieve (H)

HUWELIJKEN
Deprez Steven (35j.), (Z) en Vantomme Mieke (34j.), (Z)
Vuylsteke Thomas (26j.), (H) en Meul Charlotte (27j.), (H)
Vanneste Bram (30j.), (O) en Soens Michèle (25j.), (O)
Wallays Patrick (60j.), (Z) en Oosterlinck Isabelle (53j.), (Z)
Eelbode Jan (28j.), (S) en Wylin Laetitia (26j.), (S)
Depraetere Dave (30j.), (M) en Vervisch Isabelle (26j.), (M)
Valcke Tony (39j.), (M) en Drappier Delphine (35j.), (M)
Hiergens Tom (38j.), (M) en Labie Delphine (37j.), (M)
Mollin Gilbert (37j.), (Z) en Balcaen Elke (32j.), (Z)
Van de Walle Lowie (29j.), (Z) en Vanoverbeke Julie (26j.), (Z)
Six Eddy (66j.), (Kuurne) en Dierick Marijke (59j.), (Z)
Tack Jens (25j.), (Z) en Declercq Liesbeth (24j.), (Z)
Vandemeulebroucke Sunny (30j.), (Z) en Ravelingien Febe (26j.), (Z)
Pushkin Sergey (30j.), (Kortrijk) en Koroleva Alina (29j.), (H)
Veys Olivier (35j.), (S) en Ranson Sabine (33j.), (S)

Doise Peter (54j.), (H) en Windels Carine (56j.), (H)

Reynaert Jeffrey (30j.), (Z) en Baele Wendy (34j.), (Z)

Dewyn Wouter (38j.), (Z) en Lefevre Inge (33j.), (Z)

Vandevelde Filiep (50j.), (Z) en Declercq Valerie (39j.), (Z)

Verschelde Brecht (30j.), (Z) en Dupont Kimberly (27j.), (Z)

Wolfvelde Bernd (32j.), (Z) en Dupont Gaëlle (32j.), (Z)

Desmet Geert (58j.), (O) en De Stecker Lutgart (56j.), (O)

Victor Ewoud (26j.), (O) en Bouckaert Justine (24j.), (O)

Dewaele Frederik (30j.), (S) en Deleersnijder Lore (27j.), (S)

Vanhessche Sem (27j.), (Z) en Adam Kimberly (27j.), (Z)

Bossuyt Karl (46j.), (Z) en Declerck Lindsey (40j.), (Z)

Kesteloot Detlef (31j.), (Z) en Duthoy Kimberly (22j.), (Z)

Defoort Jonas (30j.), (Z) en Bellemans Tine (26j.), (Z)

Doise Alexander (27j.), (Z) en Decraene Jolien (27j.), (Z)
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GEMEENTELIJKE ZORGTOELAGEN
Zorgtoelage 21+

Een persoon (vanaf 21 jaar) die in een beginnende zorgsituatie verkeert, kan onder bepaalde voorwaarden een 
gemeentelijke toelage krijgen. 

De gemeentelijke zorgtoelage 21+ bedraagt 25 euro per maand.

Voorwaarden:
• Betrokkene moet 21 jaar zijn of ouder.
• De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt aan de hand van een zorgscore (met name de BEL-FOTO die ook wordt 

gebruikt in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering). Zorgscores van 28 t.e.m. 34 komen in aanmerking voor de 
gemeentelijke zorgtoelage. Een zorgbehoevende die 35 of meer scoort, wordt doorverwezen voor een tussenkomst 
van de Vlaamse Zorgverzekering. 

• De zorgbehoevende moet gerechtigde zijn op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV. 

Zorgtoelage 21-

Een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere (tot 21 jaar), kan onder bepaalde 
voorwaarden een gemeentelijke toelage krijgen. 

De gemeentelijke zorgtoelage 21- bedraagt 25 euro per maand; en 12,50 euro voor jongeren in een internaat.

Voorwaarden:
• De jongere moet jonger zijn dan 21 jaar. 
• De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt op basis van een attest van bijkomende kinderbijslag. De jongere 

die een uitkering in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering heeft of die beroep doet op het persoonlijk 
assistentiebudget komt niet in aanmerking.

De zorgtoelagen worden jaarlijks uitbetaald.

Het aanvraagformulier vind je op www.zwevegem.be/producten (gemeentelijke zorgtoelage), of kan je opvragen bij 
de balie burger en welzijn, de dienst thuiszorg OCMW, bij de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, bij de 
diensten gezinszorg…

Burger en Welzijn        OCMW – dienst thuiszorg
Blokkestraat 29         Blokkestraat 29 bus 2
8550 Zwevegem        8550 Zwevegem
Tel 056 76 55 75        Tel. 056 76 55 40
welzijn@zwevegem.be        thuiszorg@ocmw.zwevegem.be

HUIS VAN HET KIND ‘‘DANSENDE OUDERS’’
Zin om je dansschoenen aan te trekken? 
Een beetje quality time met je kindje?
Is je kindje tussen de 3 maand en 1 jaar?
JA? Kom dan naar onze danssessie!

WANNEER: dinsdag 26 september van 18.30 u. tot 19.30 u. 

WAAR: Lokalen Groep Ubuntu (einde parking Gemeentepunt)
Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem 

Gratis deelname. 
Neem gerust je eigen draagzak/doek mee.

Info en inschrijven via viviane.taelman@kindengezin.be 
Graag naam en geboortedatum van je kindje vermelden.

Tot dan!
Viviane & Caroline
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17 OKTOBER – WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE.
We willen alles in het werk stellen om samen armoede in onze gemeente te bestrijden en te voorkomen. 
Tal van organisaties, het OCMW en de gemeente zetten initiatieven en acties op.
Zwevegem heeft een actieplan armoede. Dit kan je nalezen op www.zwevegem.be/beleidsdocumenten of je kan een 
papieren exemplaar opvragen bij de dienst welzijn (tel. 056 76 55 75).
Volgende initiatieven werden in het kader van het actieplan opgestart:
• De Pamperbank Zwevegem
• Huiswerkbegeleiding
• Geboortegids
Info over deze initiatieven? Contacteer het Huis van het Kind Zwevegem – tel. 0494 88 15 40 - huisvanhetkind@
zwevegem.be 
• Zorgnetwerk Zwevegem
• Dorpsrestaurant Zwevegem
• Vrijwilligerswerking Zwevegem
Info over deze initiatieven? Contacteer het Zorgnetwerk Zwevegem – tel. 0493 31 88 14 - zorgnetwerk@zwevegem.be 
• Aanspreekpunt zelfstandigen in problemen
Info? Contacteer Sociale Dienst OCMW – tel. 056 76 52 00 - sociale.dienst@ocmw.zwevegem.be
• Huisvuilzakken per stuk
• Kerstfeest 2017
Info? Contacteer dienst burger en welzijn – tel. 056 76 55 75 – welzijn@zwevegem.be
Langs deze weg: een warme dank-je-wel aan alle mensen  
die zich engageren binnen deze acties en in de uitvoering  
van ons gemeentelijk actieplan!

Interesse om vrijwilliger te worden binnen een initiatief?  
Neem vrijblijvend contact op met de dienst burger en welzijn –
tel. 056 76 55 75 – welzijn@zwevegem.be.

HERFSTSAMENZIJN 
SENIOREN
Op maandag 13 november 2017 verwelkomen we je 
graag in de Sint-Pauluszaal, Italiëlaan 6 in Zwevegem. 
Vanaf 13.30 u. starten we met een koffie en een stukje 
taart.

Wil je eens genieten van volksspelen? Vanaf 14 u.  
kan je deelnemen aan het volkssportenkampioenschap 
voor senioren. Onze vrijwilligers leggen u alles uit 
over de sjoelbak, het kegelspel, de trou-madam, de 
toptafel, het tonspel, de tafelkegel, de gaaibol…

Zin om een kaartje te leggen of een gezelschapsspel 
te spelen? Kom dan naar ons praatcafé. We voorzien 
kaarten en gezelschapsspelen, maar breng gerust je 
favoriete gezelschapsspel mee.

Of wil je gewoon even genieten bij een biertje, koffie 
of frisdrank…of even gezellig babbelen…ook hiervoor 
kun je terecht in ons praatcafé.

Wil je erbij zijn?
Vraag dan je toegangskaart aan de wijkmeester van 
uw seniorenvereniging of aan de rode infobalie in 
het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 Zwevegem. De 
kaarten zijn beschikbaar vanaf 18 september 2017. Een 
toegangskaart kost 3 euro, koffie en taart inbegrepen.

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

Burger en Welzijn
Blokkestraat 29/1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 75

welzijn@zwevegem.be
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De gemeentelijke ouderenadviesraad behandelt alle zaken die op het plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
de ouderen aanbelangen. Als erkende adviesraad is dit overleg bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen, en 
advies te verstrekken op verzoek van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of het OCMW. 

De raad bevordert ook de samenwerking rond ouderenzorg.

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

De eerstvolgende vergadering van de raad is gepland op maandag 18 september 2017, om 14 u., in de raadzaal van 
het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. 

Let wel: tijdens de vergadering hebt u geen stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk.  
De agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.

Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de raad via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75.  
Ook graag een seintje indien u aanwezig zult zijn.

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

HERINNERINGSACTIVITEITEN 
CREMATORIUM UITZICHT, KORTRIJK

EEN VERGADERING VAN DE 
OUDERENADVIESRAAD BIJWONEN?

In de periode van 1 november: Allerheiligen organiseert crematorium 
UITZICHT herinneringsactiviteiten. 

Wanneer?: 

• dinsdag 24 oktober 2017 – 19 u. : vrijzinnig-humanistische 
herdenking

• woensdag 25 oktober 2017 – 19 u.: christelijke herdenking

• maandag 30 oktober 2017 – 19 u.: open herinneringsmoment

Waar?

Aula UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5, Kortrijk

Begeleid bezoek aan crematorium

Zaterdag 21 oktober 2017 – 16 u.

 Hiervoor inschrijven via info@crematoriumuitzicht.be, of telefonisch op 056/ 28 29 30
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SCHOOLFIETSROUTEKAARTEN WIJZEN 
LEERLINGEN DE WEG NAAR SCHOOL

Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen 
fietsroutes naar de secundaire school, met vermelding van de 
aandachtspunten. De schoolfietsroutes zijn volledig digitaal 
raadpleegbaar, maar je kunt je traject ook afdrukken.

De schoolfietsroutekaarten moeten de fietsveiligheid van de 
leerlingen verbeteren en hen aanmoedigen om meer met de 
fiets naar school te rijden.

Je vindt op de kaart eveneens de bus- en tramlijnen en 
haltes. 

 KICKSTART JE SCHOOLJAAR MET DE KUNSTACADEMIE!
 Kunstacademie Zwevegem nog nooit van gehoord? De Kunstacademie is een school voor kunsten. Als één van de 

eersten in Vlaanderen verenigt Zwevegem drie kunsttakken onder één dak: beeldende kunst, muziek en woord. 

 Vanaf zes jaar kan je aan de Kunstacademie wekelijks les volgen. Voor de allerjongsten bieden we beeldende 
kunst aan en KAmielkes, een creatieve initiatieklas voor woord en muziek. Vanaf het derde leerjaar of acht jaar kan 
de leerling exclusief kiezen voor muziek of woord of beeldende kunst. Of alles combineren uiteraard! 

 Aan de Kunstacademie kan je een volledig parcours uitbouwen tot de leeftijd van achttien jaar. Hopelijk heb je 
tegen dan de smaak volledig te pakken en laat kunst je niet meer los!

 Ook volwassenen kunnen terecht aan de Kunstacademie. De afdeling beeldende kunst biedt verschillende 
cursussen aan voor +18 jarigen: schilderkunst, tekenkunst, keramiek, beeldhouwkunst en grafiek.

 De Kunstacademie is meer dan tekenen, toneel of een instrument spelen. Met de bouwstenen die de leerkrachten 
geven, timmert iedere leerling aan zijn eigen traject. Je zet de weg in naar creatieve zelfstandigheid. Niet je kennis 
staat centraal, wel je ervaring en je plezier.

 Alle informatie over inschrijvingen, locaties,  lesmomenten en prijzen vind je op www.kunstacademiezwevegem.
be. Snuister ook eens door de foto’s van voorbije tentoonstellingen en toonmomenten om een idee te krijgen van 
wat je aan de Kunstacademie kan verwachten. Of kom langs op de kermis op zaterdag 9 september en zondag 
10 september 2017. Van 15 u. tot 18 u. vind je leerkrachten en leerlingen van de Kunstacademie ter hoogte van 
de St Amandskerk in Zwevegem. 

 Uit te lichten citaten
 Kunstacademie = beeld, muziek en woord van 6 tot 18 jaar en verder!

 Kunstacademie Zwevegem
 Transfostraat 13
 8550 Zwevegem
 056 71 69 76
 info@kazwevegem.be
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GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR GROENBEDEKKING
Professionele land- en tuinbouwers kunnen een gemeentelijke toelage bekomen voor de inzaai van groenbedekkers op 
het Zwevegemse grondgebied.

Deze gemeentelijke toelage past in het beleid waarbij het bestuur acties wil ondernemen ter voorkoming van de erosie 
op de gemeente. De gemeentelijke toelage bedraagt 25 euro/ha. 

Groenbedekking is in hoofdzaak aan te raden op erosiegevoelige terreinen!

Eind vorig jaar werd voor 22.314,00 euro aan subsidies uitbetaald voor 892,56 ha groenbedekking op Zwevegem. 

In november kan u terug langskomen voor aangifte van 2017.

De aanvraag dient te gebeuren in het Gemeentepunt in de Blokkestraat 29/1 te Zwevegem.

Dit kan op de volgende zitdagen:
• 13 november van 9 u. tot 12 u. 
• 14 november van 9 u. tot 12 u.
• 16 november van 9 u. tot 12 u.
• 20 november van 9 u. tot 12 u.
• 21 november van 9 u. tot 12 u.
• 23 november van 9 u. tot 12 u.

Bij de aanvraag van de gemeentelijke toelage moet u de volgende documenten meebrengen:
– kopie van de orthofotoplans 2017 van de percelen met groenbedekking op Zwevegem. 
– kopie van de digitale verzamelaanvraag 2017 met een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 2016 van de 

percelen met groenbedekking.
– kopie van de factuur opgesteld in 2017 van de zaadleveringen.

De aanvraagformulieren en het subsidiereglement zijn te bekomen op www.zwevegem.be . 

Publieke Ruimte – Dienst Groen, natuur en landschap
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
Tel. 056/ 76 57 00

INFOSESSIE COMPOSTEREN

Wil je graag hulp bij het starten met composteren? Of heb je reeds 
een compostvat, maar zit je nog met veel vragen? Ken je vrienden, 
familieleden of kennissen die graag ingewijd worden in dit thema?

Dat kan!

Imog organiseert in het najaar een GRATIS cursus thuis composteren 
voor beginners. Tijdens 3 dinsdagen op rij word je ondergedompeld 
in de wereld van compost. In een eerste theoretische sessie richten 
we ons op de basisregels van het composteren. Tijdens de tweede 
les bezoeken we een bio boerderij waar we de theorie in de praktijk 

kunnen aanschouwen. In de laatste les steken we zelf de handen uit de 
mouwen en leren we hoe we een vat of bak moeten opzetten en hoe we 

compost kunnen oogsten.

Wanneer?

Op 19 en 26 september en op 3 oktober, telkens van 19 u. tot 22 u.. 

Waar? vergaderzaal Imog, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke.

De cursus thuis composteren is helemaal GRATIS, maar inschrijven is verplicht.  
Dat is mogelijk via communicatie@imog.be. De plaatsen zijn beperkt, dus wees er als de kippen bij.

Woon en leefomgeving/Milieu
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
Woonenleefomgeving@zwevegem.be
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WAT KAN ER GRATIS NAAR HET RECYCLAGEPARK?
Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet huis aan huis opgehaald worden, gratis terecht kan op het 
recyclagepark? In de vorige infokrant werden jullie hier al over geïnformeerd. 

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

Tapijten
Heb je nog oude of kapotte geweven of vaste tapijten die bestoft raken op zolder?  
Geen nood, breng ze volledig gratis naar het milieustraatje van het recyclagepark in 
je buurt.

GROTE STUKKEN AFVAL? 

KOM MET TWEE NAAR HET RECYCLAGEPARK.
Heb je grote stukken afval zoals een koelkast, tapijt, oude kast,… die je naar het recyclagepark wil brengen?  
Dan doe je dit best niet alleen.

Elke bezoeker op het park dient zijn afval eigenhandig in de correcte container te deponeren. 

De parkwachters helpen de burgers graag met het uitleggen van de sorteerregels zodat het afval in de correcte 
container belandt. 

Woon en leefomgeving/Milieu
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be
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Telkens een nieuwe infokrant uitkomt wordt er een afvalstroom, die je gratis kwijt kunt als particulier op 
het recyclagepark in de kijker gezet. 
 

Tapijten 
Heb je nog oude of kapotte geweven of vaste tapijten die bestoft raken op 
zolder? Geen nood, breng ze volledig gratis naar het milieustraatje van het 
recyclagepark in je buurt. 
 
 
 
 

 

Grote stukken afval? Kom met twee 
naar het recyclagepark. 
 
Heb je grote stukken afval zoals een koelkast, tapijt, oude kast,… die je naar het recyclagepark wil brengen? 
Dan doe je dit best niet alleen. 
 
Elke bezoeker op het park dient zijn afval eigenhandig in de correcte container te deponeren.  
De parkwachters helpen de burgers graag met het uitleggen van de sorteerregels zodat het afval in de 
correcte container belandt.  
 
 

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

MAAK HET GROENER 
IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

De Actie Maak het groener in Zuid-West-
Vlaanderen! past volledig in het groenbeleid van 
de gemeente Zwevegem waarbij de aanplant van 
bomen en struiken aangemoedigd wordt.

Je kan zelf actief meewerken door streekeigen 
aanplantingen te doen op je eigen terrein of tuin.

Samen met het provinciebestuur werden er door 
Natuurpunt plantenpakketten samengesteld die je 
kan aankopen aan een zeer voordelige prijs.

Bestellen: via www.maakhetgroener.be: daar vind je alle info over bestelling en de inhoud van de diverse pakketten.

Bestellen: fruitbomen en klein fruit bestellen tegen 2 oktober 2017. Alle andere soorten tot uiterlijk 13 november 2017.

De bestelling ophalen op 7 december 2017, in je buurt.

Wist je dat de totale oppervlakte aan private tuinen in Vlaanderen veel groter is dan alle natuurgebieden samen?

Uw private inbreng is dus belangrijk. Doe mee aan de actie!

Organisatie:

Natuur.koepelvzw, met lokale afdelingen Natuurpunt en Velt, de provinciale tuinbouwschool Kortrijk, Stadslandschap 
Leie en Schelde en de gemeentebesturen. 
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DOE JIJ OOK MEE MET 

OPERATIE PROPER?
Iedereen houdt van een propere gemeente.

Want een propere gemeente is een mooie gemeente. Maar dat is niet 
altijd zo gemakkelijk.

Misschien herken je jouw school, club of vereniging wel in één van deze 
volgende situaties? Op jullie terreinen zwerft heel wat vuil rond, je wil dit 
al langer aanpakken: maar hoe begin je daar nu aan? Jullie doen samen 
al heel wat tegen zwerfvuil, maar jullie willen graag meer doen. Je bent 

een leerkracht of vrijwilliger en wil een groep jongeren engageren voor 
een propere buurt, maar hoe motiveer je hen?

Operatie Proper is er voor jou
Met Operatie Proper willen Imog en de Mooimakers jou en je school, club of 

vereniging ondersteunen in je engagement tegen zwerfvuil. We helpen je met:

• een concreet en haalbaar actieplan tegen zwerfvuil;
• opruimmateriaal als je een actieplan indient;
• educatieve pakketten en communicatiemateriaal om kinderen en jongeren te sensibiliseren;
• én een online platform dat je toelaat je vooruitgang bij te houden en te delen.

Zo kan jij je enthousiasme stap voor stap omzetten in duurzame actie. Inderdaad, we helpen je niet alleen om je school, 
vereniging of club proper te maken: we bouwen samen systemen die ervoor zorgen dat het morgen ook mooi blijft.

Een mooi engagement verdient een mooie beloning
Jullie engagement daar draait het 
allemaal om. Het is zoveel waard. Dankzij 
jullie engagement kunnen we Vlaanderen 
mooier maken. Daarom dat we jullie op 
het einde van de rit willen bedanken voor 
al jullie inspanningen. Naargelang het 
aantal leerlingen of leden kan de beloning 
variëren:
• Voor scholen: tussen €150 en €1.500
• Voor verenigen: tussen €112,50 en 

€1.125

Zo eindig je niet alleen met een mooie 
school, vereniging of club, maar ook met 
een mooie beloning. 

Registreer je in september op de website www.mooimakers.be/operatie-proper en maak het samen mooi!

Wij hebben er alvast zin in.

Jullie ook?

LAAT GRATIS DE BANDENSPANNING VAN JE WAGEN METEN
26 september 2017 – 8.30 u. – 12 u. – Parking Gemeentepunt Zwevegem

Interesse? Mail of bel naar voonenleefomgeving@zwevegem.be – 256/76.55.80 en reserveer uw plaats
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UITPAS ZUIDWEST MET KANSENTARIEF WORDT OOK IN 
ZWEVEGEM UITGEBREID!

Vanaf 1 september wordt de doelgroep voor de UiTPAS met kansentarief (=MIA-UiTPAS) uitgebreid.

Alle personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming via de mutualiteit kunnen deze UiTPAS 
aankopen aan de balie Vrije Tijd van het Gemeentepunt.

Met deze MIA-UiTPAS Zuidwest kan je deelnemen aan tal van activiteiten. Je kan er punten mee sparen en inruilen 
voor extra voordelen. Bovendien krijg je met deze UiTPAS 80 % korting op het aanbod van alle UiTPAS aanbieders.  
Voor Zwevegem is dit momenteel het volledige gemeentelijke aanbod van vrije tijd. Het gemeentebestuur start 
binnenkort ook gesprekken op met verschillende verenigingen om ook in te stappen.

Wat te doen?

Kom naar de balie Vrije Tijd in het Gemeentepunt en breng een attest verhoogde tegemoetkoming van 
je mutualiteit mee. De MIA-UiTPAS kost € 1. Bovendien krijg je een mooi welkompakketje en een aantal 
welkomstvoordelen (gratis zwembeurt, gratis museumbezoek, € 2,5 korting op een cultureel ticket en 
3 welkomstpunten!) 

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

BEDANKT LIEVE MONI’S
Het is zover: de zomer zit erop! Het moment om terug te 
blikken op een geslaagde vakantie. Twee maanden plezier 
op Speelplein Z@P, Grabbelpas, Petoeter of één van 
onze kampen. 32 dagen speelplein- en kleuterwerking, 
128 grabbelpasactiviteiten, dagelijkse voorbereidingen, 
7 daguitstappen, een groot aanbod kampen en heel 
wat tevreden kindergezichten… de zomer was opnieuw 
geweldig!

Hoog tijd dus om al onze animatoren te bedanken 
voor hun mega inzet, eindeloze enthousiasme, gekke 
verkleedpartijen, creatieve ideeën en het wegtoveren 
van kleine traantjes. Bedankt lieve moni’s, zonder jullie 
was het ons niet gelukt om alle kinderen opnieuw een 
onvergetelijke zomer te bezorgen. Jullie zijn fantastisch, 
dat zagen we aan de ontelbare lachende gezichten!

We hopen dat jullie de speelmicrobe te pakken hebben 
en dat we in de volgende vakanties opnieuw op jullie 
kunnen rekenen.

Dankjewel en tot een volgende vakantie of tot volgend 
jaar!

Janne, Sofie & Wannes`

Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
jeugd@zwevegem.be
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VERENIGING IN DE KIJKER: AKABE – ANDERS KAN BEST!

Akabe Zwevegem is een afdeling van Scouts en 
gidsen Zwevegem voor jongeren of mensen jong van 
hart, die iets anders zijn dan de doorsnee padvinder!

Wij zijn een kleurrijke bende: jongens en meisjes, van 
klein tot groot, van stille mijmeraar tot uitbundige 
wereldverbeteraar... een Akabeër steek je niet zomaar 
in een vakje!

Een aantal zaken kan je wel bij ieder van ons terug 
vinden: zin om te spelen, te ontdekken en vooral om 
veel en intens te genieten!  

Heb je ook zin om er eens goed in te vliegen, om 
de zondagnamiddag compleet uit de bol te gaan? 
Neem dan snel contact op met onze leiding!

akabe.zwevegem@hotmail.com – Louise Malfait  
(0495 36 36 52), of Stan Gabriel (0473 20 52 95)

Wil je zelf je steentje bijdragen om deze groep 
bijzondere mensen een leuke tijd te bezorgen, 
laat dan zeker van je horen, we kunnen altijd extra 
enthousiastelingen gebruiken.

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

SPEELPLEZIER IN DE HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie kan je komen ravotten in de Grabbelpas, op Petoeter of op een sportkamp.

Je bent welkom om mee te spelen op maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november

Op woensdag 1 november en donderdag 2 november sluiten we onze deuren.

GRABBELPAS EN PETOETER
Tijdens de herfstvakantie staat alles in het teken van ons lichaam: “Ik vanbinnen en vanbuiten”.  
Weet jij waar jouw hart ligt of hoe hard het klopt? Wist jij dat een koe meer dan één maag heeft? Kom te weten wat je 
allemaal kan doen met jouw armen en benen tijdens leuke spelletjes en ontdek hoe we ons kunnen bewegen. Dat en 
nog veel meer te doen op onze vakantiewerkingen!  

ALGEMENE INFO
INSCHRIJVEN?

Vooraf inschrijven is voor alle vakantieactiviteiten verplicht. 

Vanaf donderdag 12 oktober 2017 om 19 u. kan je online inschrijven 

https://webshopzwevegem.recreatex.be.  
Via deze weg moet je ook onmiddellijk online betalen.

Vrije Tijd/Jeugd     Vrije tijd/Sport
Blokkestraat 29 bus 1    Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem    8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80    Tel. 056 76 58 00
jeugd@zwevegem.be    sport@zwevegem.be
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Hou je van actie? Wil je jouw passie voor sport graag delen met oude en nieuwe 
sportvrienden? Of heb je een sport(club) in gedachten die je altijd al eens beter wilde 
leren kennen?

Grijp dan je kans… en je sportschoenen! Tijdens de maand van de Sportclub van 1 
tot en met 30 september 2017 zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren 
voor jou open. Tijdens de gratis trainingen en initiaties ontdek je alles over hun 
werking en activiteiten! 

De sportclub is een toffe plek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht 
of leeftijd. Je wordt er steeds beter in je sport onder leiding van een gediplomeerde 
trainer of lesgever. En je beleeft er steeds meer plezier, wanneer je na het sporten nog 
even blijft hangen met je vrienden.

Heb je zin gekregen om een kijkje te gaan nemen, mee te sporten of een initiatie of open training te volgen tijdens de 
Maand van de Sportclub? 

Vond je nog geen vaste sportstek? Ontdek dan snel jouw ideale sportclub!

‘‘Wist je dat  lidmaatschap bij een sportclub een grote garantie geeft op blijvende sportbeoefening en dit omwille van de 
deskundige begeleiding en het sociale gebeuren binnen de vereniging ?’’

‘‘Wist je dat verschillende mutualiteiten een deel van de lidmaatschapsbijdragen terugbetalen ?’’

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

DE MAAND VAN DE SPORTCLUB
ONTDEK EEN MAAND LANG WELKE SPORT(CLUB) BIJ JE PAST

SPORT NA SCHOOL (SNS)-PAS EEN SUCCES!!!! 
De SNS-pas bestaat in september, 3 jaar. Met de SNS-pas kunnen jongeren van het middelbaar onderwijs aan 
meer dan 76 verschillende sportactiviteiten deelnemen: o.a. lasershooten, avonturensport, paardrijden, golf, tennis, 
duiken... 

Interesse : info via de leerkracht LO van je school of via de sportdienst.

Wens je als club deel te nemen aan deze actie aarzel niet om contact op te nemen met de sportdienst.

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

Sport	Na	School	(SNS)-pas	een	succes!!!! 	

	

De SNS-pas bestaat in september, 3 jaar. Met de SNS-pas kunnen jongeren van het 
middelbaar onderwijs aan meer dan 76 verschillende sportactiviteiten deelnemen: o.a. 
lasershooten, avonturensport, paardrijden, golf, tennis, duiken, ...  

Interesse : info via de leerkracht LO van je school of via de sportdienst. 

Wens je als club deel te nemen aan deze actie aarzel niet om contact op te nemen met de 
sportdienst. 

Vrije Tijd/Sport 
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 
Tel. 056 76 58 00 
sport@zwevegem.be 
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Op woensdag 27 september vindt de SVS-cross plaats in de omgeving van het Sportpunt Zwevegem. 

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) organiseert dit evenement in samenwerking met RHIZO college Zwevegem en 
de sportdienst.

Kinderen en jongeren vanaf het 3de leerjaar tot en met het 6de middelbaar kunnen hieraan deelnemen.

Inschrijvingen gebeuren via de plaatselijke school.

We verwachten zo’n 2.000 sportieve jongeren. Zij zoeken supporters, hoe meer hoe liever! Kun je je vrijmaken, kom dan 
zeker eens kijken. De inkom is gratis.

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

 

START TO RUN
Atletiekclub AZW vzw organiseert Start 2 run  

op de atletiekpiste Sportpunt 3 te Zwevegem

Op donderdag vanaf 21 sept. ‘17 (12 lessen) van 18u.00 tot 19u.00
Voor iedereen vanaf 12 jaar

Data: 

Startdag 21/9

28/9 - 5,12,19 en 26/10

2,9,16,23 en 30/11

7/12 en Test op 14/12/2017

Prijs: 25,00 euro

Inschrijving: vooraf bij Atletiek Zwevegem vzw (www.azw.be) of uiterlijk op de eerste les.

Info: Gery Debels - 0496-79 53 86 - e-mail: gery.debels@telenet.be

of Johan Vaernewyck - e-mail: azw@skynet.be

www.start2run.be

VELDLOOP IN ZWEVEGEM
VELDLOOP IN ZWEVEGEM : ONZE JEUGD IN ACTIE.

2017 18 u. tot 19 u.
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LESSENREEKSEN ZWEMBAD
SCHRIJF JE NU IN

START IN SEPTEMBER 2017 & JANUARI 2018

Het is nog altijd mogelijk om in te schrijven voor de lessenreeksen kids en volwassenen die starten in september. Voor de 
zwemlessen voor kinderen kan je ook al inschrijven voor de reeksen met start in januari. Neem zeker een kijkje op onze 
webshop voor de vrije plekjes.

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 je 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

OPBLAASSPEELTUIGEN REGENBOOGEILAND EN 
PLONKASAURUS, KLAAR VOOR DE HERFSTVAKANTIE!
Zwemmen wordt dubbel zo leuk als je tijdens de herfstvakantie komt wanneer het REGENBOOGEILAND (= groot springkasteel 
van 15 m lang) en/of de PLONKASAURUS (opblaasdino) en/of de BANDEN & VLOTTEN in het zwembad liggen!

De speeltuigen gaan telkens van 14 u. tot 16.30 u. in het water, behalve op zondag van 10 u. tot 11.30 u.  
(enkel banden/vlotten en glijbaan)

Het “Regenboogeiland” is te water op dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november.

De “Plonkasaurus” is te water op maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober vrijdag 3 november en zaterdag 4 november.

De banden en vlotten liggen in het zwembad op maandag, zaterdag, zondag.

Op woensdag 1 november en donderdag 2 november is het zwembad gesloten wegens Allerheiligen en Allerzielen.

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

NOTEER IN JE AGENDA:  
HALLOWEENZWEMMEN EN DE ZWEMMARATHON!
Noteer deze 2 data alvast in je agenda, want dan is het feest in ons zwembad:

• Halloweenzwemmen in de herfstvakantie: dinsdag 31 oktober 2017 vanaf 14 u.

• Zwemmarathon: the final edition: vrijdag 17 november 2017 met inschrijving vanaf maandag 16 oktober 2017.

Meer info binnenkort via onze website www.zwevegem.be/sport en 
Facebookpagina https://www.facebook.com/sportdienstzwevegem/

Vrije Tijd/Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 58 00
sport@zwevegem.be
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CULTUREEL ABONNEMENT SEIZOEN 2017-2018
4 HOOGSTAANDE OPTREDENS VOOR 49 EURO

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017

PIV HUVLUV– “ZIJN ER NOG 
VRAGEN?!”

Hij speelt van A(lveringem) tot Z(outleeuw) voor Jan en 
alleman. Piv is sympathiek en benaderbaar. Voor sommigen 
heeft hij zelfs een aaibaarheidsfactor. Maar weet zijn publiek 
ook wie de mens achter dat personage is?

In “Zijn er nog vragen?!” beantwoordt Piv op heel eigen 
wijze vragen die er écht toe doen, genre: is hij sociaal 
vaardig? Met welke taboes gaat hij door het leven? Is hij 
gelovig? is hij maatschappelijk bewogen? Hoe wil hij later 
herinnerd worden? Torst hij geheimen me zich mee?...

Tijdens (en wie weet ook na) deze voorstelling kom je àlles 
over Piv te weten. De liedjes in je hoofd krijg je er gratis 
bovenop.

Dit optreden wordt georganiseerd in samenwerking met 
Jong KWB Zwevegem.

ZATERDAG 2 DECEMBER 2017

JOE MULLEN BAND
Als geen ander weet Joe Mullen Ierse en Schotse traditionals te vertolken. Joe schuwt echter ook het moderne 
werk niet. Zijn covers zijn onvergetelijk, zijn stijl uniek. Pas op zijn veertigste leerde hij zijn verborgen muzikaal 
talent kennen en sindsdien is er geen houden meer aan. Naast zingen, bouwt hij nu ook zelf zijn instrumenten! 
The Joe Mullen Band staat als een Ierse rots in de branding en brengt spetterende warme muziek. Joe Mullen 
zingt solo en bespeelt de gitaar en bodhran, begeleid door zijn vrouw Christel op de basgitaar en Peter 
Vanslambroucke op gitaar, soundscapes en backing vocals.

infopunt 23www.zwevegem.be
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ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018

STOOMBOOT & BAND
Het gaat ontzettend hard voor Niels Boutsen alias Stoom-
boot. Amper 25 is hij en al aan zijn derde CD toe. Hij 
won de Nekka-kleinkunstwedstrijd in 2011, stond op het 
podium met mannen als Zjef Vanuytsel, Jan De Wilde en 
Kommil Foo en speelde op Dranouter, Boterhammen in 
het Park en vele andere festivals. 

Niels weet wat hij wil. Liedjes schrijven en live spelen. Zo 
veel mogelijk, overal te lande. En nog veel verder. Dat 
lijkt aardig te lukken.

Ook Radio 1 en Radio 2 ontdekten al vlug minzame 
Niels en zijn liedjes. ‘Groupies’, ‘Nina’, ‘Spanjaard’, ‘Moe’ 
liepen hoog mee in de speellijsten. 

Als er één jonge artiest de échte kleinkunstfakkel heeft 
overgenomen, dan is het Stoomboot alias Niels Boutsen.

ZATERDAG 10 MAART 2018

THEATERMAKERY HET EENZAME 
WESTEN – “SLACHTINGE”
Het West-Vlaamse gezelschap Theatermakery Het 
Eenzame Westen pakt met Slachtinge (De God van de 
Slachting) van Yasmina Reza een loepzuivere komedie 
aan.

Wanneer een elfjarig jongetje een ander met een 
stok twee tanden uit de mond slaat én daarbij geen 
berouw toont, moeten de volwassenen praten. 
Dat vinden de ouders van het slachtoffer. Dus 
komen de twee koppels samen om de dingen uit 
te praten en op een beschaafde manier te zoeken 
naar oplossingen. Een formaliteit. Ze zijn immers 
ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. Politiek correct 
ook. En verstandig.

De glazen worden voller en weer leger en de 
gezelligheid slaat gauw om. Wanneer de situatie volledig escaleert, lijkt beschaving ver te zoeken en wordt de 
menselijkheid wel erg stevig gerelativeerd.

Messcherpe dialogen en vuistharde humor maken dit stuk tot een komedie waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen 
in hilarische, bitterzoete taferelen.

In 2011 verfilmde Roman Polanski het stuk met o.a. Jodie Foster en Kate Winslet. Nu maken West-Vlaamse klasbakken 
Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien De Graeve en Tom Ternest zich op voor een partijtje verbaal boksen. Uiteraard in 
een West-Vlaams dialect, maar met een vernuftig systeem van boventiteling deze keer!

Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Willemsfonds Zwevegem.

INFO

• 4 hoogstaande optredens voor 49 euro & extra kortingen
• losse tickets = 15 euro per voorstelling
• waar? in gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 18A, Zwevegem telkens om 20 u.
• reserveer online: https://webshopzwevegem.recreatex.be 

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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Voor de cursussen aquarel en Spaans kan bij voorkeur online ingeschreven worden op  
www.zwevegem.be/aanbod vóór 12 september

CURSUSSEN 

AQUARELSCHILDEREN

Zowel voor beginners als gevorderden: schilderen van stillevens, landschappen…., diverse mogelijkheden van 
waterverf leren ontdekken.

Op maandagnamiddag of dinsdagnamiddag van 14 u. tot 16.30 u. in OC De Brug, Otegemstraat 238 te Zwevegem.

Kostprijs: 200 euro voor 24 lessen. 

Start: maandag 18 september of dinsdag 19 september.

SPAANSE LESSEN

Vanaf september worden opnieuw Spaanse lessen georganiseerd in OC De Brug, 
Otegemstraat 238 te Zwevegem.

Kostprijs: 140 euro voor 25 lessen.

1ste jaar: start op woensdag 20 september van 19.30 u. tot 21.30 u.

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

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017
10 U. TOT 18 U. – GRATIS 
TOEGANG

“GOED GEËRFD”, ZWEVEGEMS 
ERFGOED IN KAART

TUIN KASTEEL VANDEVENNE 
“ACHTER DE SCHERMEN”

KORTRIJKSTRAAT 11 - 
ZWEVEGEM

Op zondag 10 september kunnen we een deel van de unieke tuin met orangerie en paardenstallen bezoeken van het 
19de eeuws kasteel Vandevenne, dat later eigendom werd van de familie Bekaert, stichters van het staalimperium.

De tuin herbergt heel wat merkwaardige bomen; het koetshuis met paardenstallen is nog authentiek en toont een 
zorgvuldig baksteenmetselwerk. De orangerie is prachtig gerestaureerd.

De tuin en orangerie worden decor voor een tentoonstelling, opgezet rond het zeer diverse erfgoed, dat een 
blijvende getuige is van het verleden van Groot-Zwevegem.

`Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1

8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 70

cultuur@zwevegem.be
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TRANSFO BLIJFT “TRANSFORMEREN”
Dit najaar worden de werken gestart waarbij Transfo een opvallende nieuwe look zal krijgen.

Het ketelgebouw, het hoge gebouw dat vanaf het Kanaal te zien is, krijgt een glazen omhulsel en van het nieuwe 
Transfogebouw worden de gevels en ramen gerestaureerd.

De pompenzaal wordt functioneler ingericht door het voorzien van verwarming en aansluiting voor elektriciteit. 
Op die manier zal deze zaal ook in de wintermaanden kunnen worden verhuurd als bijkomende ruimte bij de 
machinezaal.

Er staan trouwens al een paar events gepland: een beurs van auto-onderdelen, een hippe trouwbeurs en een aantal 
privéfeesten.

© Comemotion © Comemotion

© Comemotion
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OKTOBER IS ‘VERWEN’MAAND IN DE BIB!
Oktober is traditioneel dé bibmaand. In 
oktober is het digitale week, verwendag 
en is Kris van Steenberge te gast in 
het leescafé van de bib. Regionaal 
organiseren de bibliotheken voor het eerst 
Zuidwesterzinnen.

VERWENDAG OP 
ZATERDAGVOORMIDDAG 14/10

Op zaterdagvoormiddag worden alle klanten van de 
bib verwend in ons leescafé. Vanaf 1 oktober vind je het 
volledige programma op onze website en nieuwsbrief. 
De kinderen worden alvast getrakteerd op een airbrush 
tattoo. 

ZUIDWESTERZINNEN 17 OP ZATERDAG 21 OKTOBER EN ZONDAG 
22 OKTOBER

Zie p. 30

Met de geboorte van het evenement Zuidwesterzinnen is de regio een evenement rijker. De bibliotheken van de regio 
sloegen, samen met Zuidwest, de handen in mekaar voor de organisatie van een literair belevingsparcours. Wat er juist 
op het programma staat, lees je uitgebreid in de Uitkalender.

KRIS VAN STEENBERGE TE GAST IN ONS LEESCAFÉ OP ZONDAG 
22 OKTOBER OM 10.30 U.

In 2013 debuteerde Kris Van Steenberge met zijn roman 'Woesten'. Hij won hiermee in 2014 zowel de Bronzen Uil als 
de Debuutprijs. 

Zijn tweede roman ‘Blindelings’ verscheen in 2016, waarmee hij opnieuw een verhaal schreef dat je niet meteen loslaat.

Naast schrijven kan Kris Van Steenberge ook boeiend vertellen.  In zijn lezing schetst hij zijn pad naar het schrijverschap, 
zijn drijfveren om te schrijven en brengt hij enkele fragmenten uit zijn boeken.

Lees nu alvast zijn twee boeken en hou de datum vrij in je agenda!

Toegangsprijs : 5 euro

Resevatie : via mail bibliotheek@zwevegem.be of tel. 056 765900

UiTPASomruilvoordeel : gratis toegang (10pt)

Organisatie: Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Davidsfonds Zwevegem en Markant Zwevegem

Programma digitale week

In oktober verwennen we je in de bib niet alleen met een verwendag en literaire ontmoetingen. Oktober is ook digitale 
maand en dat zul je geweten hebben. Op het programma staan:
• Een workshop stopmotion filmpjes maken (woensdag 11 oktober van 14 u. tot 17 u.): voor kinderen van 6 tot 9 jaar
• De digidokter die komt vertellen over “Efficiënt en kritisch zoeken op het web” (zaterdag 14 oktober om 10 u.)
• Tabletcursussen voor beginners (gaan al in september van start)
• Een workshop “Beter zoeken op het internet” (woensdag 18 oktober van 14 tot 17 u.)
• Een workshop “Nuttige en leuke apps” (donderdag 26 oktober van 14 tot 17 u.)

Voor meer informatie over al deze activiteiten, verwijzen we je graag naar de Uitkalender, verderop in dit Infopunt.

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

uit.kalender
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DIGITAAL NAJAAR IN DE BIB: DIGIDOKTER, TABLETCURSUSSEN EN 
WORKSHOPS

In oktober is het digitale week en daar kan je in de bib niet naast kijken. Zo komt de digidokter nog drie keer 
langs. 
Daarnaast organiseren we ook dit jaar weer beginnerscursussen voor wie wil leren werken met iPad of Android 
tablet. Drie workshops van een halve dag vervolledigen het programma.

TABLETCURSUSSEN VOOR BEGINNERS

De bib organiseert 2 lessenreeksen, een voor iPad's en een voor Android tablets. Kijk voor het inschrijven goed na over 
welke soort tablet je beschikt, want het verschil is groot. Met een iPad in een Android-cursus kan je de les niet volgen, 
en omgekeerd.
• Lessenreeks Android tablet: donderdagen 14, 21, 28 september + 5 en 12 oktober, telkens van 14 tot 17 uur
• Lessenreeks iPad: maandagen 2, 9, 16, 23 oktober + 6 november, telkens van 14 tot 17 uur
Er wordt geen voorkennis vereist. De cursisten brengen hun eigen tablet mee. Voor Android tablets kan het nuttig zijn 
om ook de handleiding mee te brengen. Cursisten met een iPad hebben het wachtwoord van hun Apple-id nodig.
Voor een lessenreeks van 5 namiddagen betaal je 25 euro.

DIGIDOKTER: NAVIGATIE-APPS (ONLINE/OFFLINE)  
(18/11/2017 – 10 U. - 12 U.)

Met Google Maps (Android/iOS) kan je heel eenvoudig een route uitstippelen voor verplaatsingen met de auto, het 
openbaar vervoer, de fiets of gewoon te voet. We exploreren onder andere Google Earth en Street View.
Vervolgens bekijken we hoe je 'offline' kan navigeren met alternatieve apps zoals MAPS.ME, HERE WeGo of OsmAnd. 
Deze apps laten je toe om je smartphone of tablet ook zonder mobiele dataverbinding als GPS te gebruiken. Handig op 
vakantie, of wanneer je slechts over een kleine databundel beschikt!
Vereisten: basis PC- of smartphone/tablet-vaardigheden

uit.kalender



infopunt 29www.zwevegem.be

DIGIDOKTER: RADIO & TV ANNO 2017 (02/12/2017 – 10 U. - 12 U.)
Vlaams Minister van Media Sven Gatz stuurt aan op een radicale omschakeling naar digitale radio tegen 2022. We 
hebben het over DAB+ (digitale zendtechniek via de ether), maar er zijn ook andere mogelijkheden. Tel daarbij 
op dat je via een smartphone of ander toestel al langer toegang hebt tot een oceaan aan streamingdiensten, 
internetradiostations, podcasts, ... en je begrijpt dat het traditionele radiolandschap in de komende jaren grondig zal 
veranderen. 
Daarna maken we dezelfde oefening voor de televisie. Wat is de zin en onzin van technologische nieuwigheden als 
smart-tv, 3D, enzovoort? Zijn die extra mogelijkheden ook nuttig voor een modale TV-kijker? En hoe zit het tenslotte 
met de vele 'streamingdiensten' die tegenwoordig worden aangeboden (Yello, TV Overal, Rex&Rio, Netflix, Steevie, 
Bhaalu)?

WORKSHOPS DIGITALE WEEK

• Workshop stopmotion filmpjes maken: op woensdag 11 oktober 2017, van 14 tot 17 uur. Voor kinderen van  
6 tot 9 jaar.

 Wist je dat je met je tablet of smartphone ook leuke stopmotion filmpjes kan maken? Kom naar deze workshop en 
ontdek hoe het werkt! Je hoeft geen tablet of smartphone mee te brengen, daar zorgen wij wel voor. Prijs: 5 euro.

• Workshop beter zoeken op het internet: op woensdag 18 oktober 2017, van 14 tot 17 uur. Voor volwassenen.
 Iedereen kan googelen, denk je? Toch geeft het internet soms wel érg moeilijk zijn geheimen prijs. Blijf jij na het 

zoeken in google ook weleens op je honger zitten? Schrijf je dan in voor deze workshop. Met de tips en trucs die je 
hier leert, zoek je na afloop als een echte professional. Breng je laptop of tablet mee en ga meteen aan het werk met 
wat je leert.

• Workshop leuke en nuttige apps: op donderdag 26 oktober 2017, van 14 tot 17 uur. Voor volwassenen.
 Er bestaan miljoenen apps, de ene al wat beter dan de andere, en er komen er elke dag nog bij. Wie ziet door 

de bomen het bos nog? Laat je verrassen door de apps die in deze workshop aan bod komen. Breng je tablet of 
smartphone mee, dan kan je meteen zelf ook aan de slag!

Inschrijven voor de activiteiten van het digitale programma kan aan de balie van de bib of bibus, telefonisch op 
het nummer 056 76 59 00 of via mail naar: bibliotheek@zwevegem.be. Vermeld zeker je naam en voornaam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres. 

Plaats van afspraak is steeds de bib (zaal eerste verdieping).

Bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.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 29 
september (periode 24 oktober tot 19 december 2017). 
 
Volgende verschijningsdata: 24 oktober 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 29 september (periode 24 oktober tot 19 
december 2017).

Volgende verschijningsdata: 24 oktober 2017.

uit.kalender
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THEATERSHOW: ‘LOTJE, DE MUSICAL’

Ter ere van Lotje’s 20e verjaardag bracht JTO in 2012 voor het eerst 
Lotje, de musical op de planken. 

Na het daverende succes – en de hernemingen in 2013 – 2014 – 
toert Jeugdtheater Ondersteboven opnieuw met deze vrolijke, 
grappige, maar ook soms ontroerende familiemusical over ons 
bekende heksje. 

“Lotje verjaart. Voor haar deur staat een cadeau. Ze krijgt het 
alleen niet open. En geen enkele heks wil haar helpen. Ze zijn 
zelfs haar verjaardag vergeten. Of lijk dat alleen maar zo?...” 

Wanneer: Zaterdag 16/12/2017 om 15 u @ Theaterzaal 
Zwevegem | Otegemstraat 18 A| 8550 Zwevegem

Kostprijs: 9 euro 

Leeftijd: Familiemusical vanaf 3 jaar

Tickets: te verkrijgen via de webshop https://webshopzwevegem.
recreatex.be/ vanaf 15 september. 

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

ZUIDWESTERZINNEN
Met de geboorte van het evenement Zuidwesterzinnen is de regio een evenement rijker. De bibliotheken van de regio 
sloegen, samen met Zuidwest, de handen in mekaar voor de organisatie van een literair belevingsparcours. 

Zaterdag 21 oktober – 20 u. – Café Den Hert & salon Kasteel Verhaeghe Vichte
Gids van dienst in Vichte is Lize Spit, die met Het Smelt in januari 2016 een weergaloze debuutroman uitgaf. In Café 
Den Hert en het salon van Kasteel Verhaeghe in Vichte laat Lize je kennis maken met Marieke Rijneveld en Lotte 
Lentes, literaire beloftes uit Nederland. Ook Vlaamse dichter Charlotte Van Den Broucke, die op Gedichtendag 
2016 de Herman de Coninck Debuutprijs kreeg toegekend, maakt haar opwachting. Zij worden muzikaal bijgestaan 
doorFrieMaline, die met soul à l’Ostendaise op eigen wijze verhalen vertelt of zingt, en de Anzegemse harpiste Daphne 
Vandemeulebroucke. 

Zondag 22 oktober – 18 u. – Buurthuis De Statie Deerlijk 
Auteur, cultuurjournalist, filmcriticus en muzikant Jonas Bruyneel neemt in zijn geboortedorp Deerlijk de honneurs waar. 
In Buurthuis De Statie stelt Jonas Max Greyson en P.F. Thomése voor. Max Greyson is dichter, prozaschrijver en spoken 
word performer. Auteur P.F. Thomése werd in 2016 door de Lezersjury met de Fintro Literatuurprijs bekroond. Jonas 
voorziet ook in de muzikale saus waarbij hij met Boonyi grillige tekst met experimentele soundscapes verenigt. 

Toegangsprijs : € 10 per avond, € 15 voor de twee avonden. 

Reservatie: Tickets kan je bestellen via de webshop van Deerlijk (https://webshopdeerlijk.recreatex.be).

UiTPASvoordeel: Piro en drankje.

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

uit.kalender
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WEEK VAN HET BOS:  
8 - 15 OKTOBER 2017

WELKOM IN DE ZWEVEGEMSE BOSSEN

Ook onze eigen gemeente Zwevegem heeft op haar grondgebied  ruim 
een 100 ha openbare bossen die toegankelijk zijn of waar we in de dichte 
omgeving kunnen wandelen of fietsen:

• Mortagnebos in de Marberstraat Sint-Denijs 

• Grandvalbos, Grote Dalestraat - Pevergnestraat 

• Orveytbos, Comminnestraat-Langestraat-Kraaibosstraat 

De bossen van het Banhout, Beerbos en Kooigembos zijn privaat maar 
bieden wel mogelijkheden om op de openbare wegen er langs te 
wandelen of te fietsen. 

Info
www.weekvanhet bos.be

FEEST 75-JARIGEN ZWEVEGEM
Op zondag 1 oktober 2017 vieren we de 75-jarigen in de Uilenspiegel te Zwevegem

Inschrijvingen dienen ten laatste voor 1 september te gebeuren, dit door storting van 65 euro per persoon op het 
rekeningnummer BE79 7484 2723 9233

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Rita: 056 75 62 06

FEEST 80-JARIGEN ZWEVEGEM
Het feest voor de 80-jarigen van Zwevegem vindt plaats op zaterdag 4 oktober 2017. Wil jij (en je partners) meevieren? 
Hou dan deze datum vrij!

Richtprijs deelname: 60 euro (all-in)

Schrijf je zo snel mogelijk in, telefonisch of via e-mail bij Masure Frans.

gsm: 0473 36 42 90

e-mail: fr.masure@hotmail.com

FEEST 80-JARIGEN HEESTERT
De 80-jarigen van Heestert vieren feest op zaterdag 21 oktober 2017, in bistro Ploatse 6. 

Overschrijven kan op rekeningnummer: BE87 4629 1244 0194.

Voor verdere info: tel. 056 64 54 03

uit.kalender
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KERMIS

Op de kermis is iedereen blij,
daar lopen we allemaal vrij.
Er zijn attracties voor groot en klein,
die doen helemaal geen pijn.
Attracties laag en traag, hoog en droog.
Vele kleuren, precies een regenboog.
Lekker smullen aan kraampjes om te eten,
iedereen is van de kermismicrobe gebeten.

Océane Demasure
Jeugddichter van Zwevegem

KERMISSEN IN 
ZWEVEGEM EN

DEELGEMEENTEN

32 infopunt



KERMISSEN
ZWEVEGEM

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

9 u. - 20 u.   Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2017
   Jeugdspelen – reeksen en halve finales korte baan – finales lange baan
   Locatie: clubhuis KSKZ – O.C. De Brug – Otegemstraat 238
   Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk. Gratis toegang – www.kskz.be 

14 u. - 17 u.  Opendeurdag Woonzorgcentrum Sint-Amand

14 u. - 20 u.  Braderie opgefleurd door straattheater en -animatie

14 u. - 19 u.   Tentoonstelling “In beeld gebracht” in foyer Theatercentrum
   Schilderijen van Koenraad Ghekiere en keramiek van Lieve Verschelde.
   Gratis toegang. Org. Willemsfonds

15 u. - 18.30 u.  Optocht JUBILEUMSTOET ter gelegenheid van het diamanten reuzenjubileum 
   van de Reuzen van de Kappaert, org. Feestcomité Kappaert

vanaf 16 u. - 20 u. Berendorp ter hoogte van het voormalig gemeentehuis
   16.30 u. Plechtige opening “Berendorp” en aanvang activiteiten 
     voor de berenkinderen
   18.30 u. Mr. en Miss Beer-verkiezing (kinderen)
   19 u.  Berenworp 

ZONDAG 10 SEPTEMBER
8.30 u.– 18 u.  Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2017
   Halve finales korte baan - finales korte baan vanaf 13.30 u.
   Locatie: clubhuis KSKZ – OC De Brug – Otegemstraat 238
   Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk. Gratis toegang

10 u. – 12 u.  Tentoonstelling “In beeld gebracht” in foyer Theatercentrum

14 u. – 18.30 u. Schilderijen van Koenraad Ghekiere en keramiek van Lieve Verschelde
   Gratis toegang. Org. Willemsfonds

14 u. – 17 u.  Opendeurdag Woonzorgcentrum Sint-Amand

14 u. – 20 u.  Braderie opgefleurd door straattheater  
   en -animatie

vanaf 14 u.  Openpoort Brandweer Zwevegem,  
   Ommegangstraat

maandag  11 september

Grote Prijs Marcel Kint voor 
beroepsrenners. 168 km: 3 grote ronden 
en 7 lokale ronden.  
Inschrijvingen van 9.30 u. tot 11 u. in 
Tennisclub, Bekaertstraat 11.  
Start om 13.30 u.: Bekaertstraat 13 
(bib). Aankomst omstreeks 18.15 u.: 
Otegemstraat 92.
Org. vzw Wielervereniging Zwevegem 
www.zwevegemkoerse.be
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Reuzen jubileumstoet
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ZWEVEGEM
ZATERDAG 9 SEPTEMBER

Verkeersvrije Otegemstraat, van Avelgemstraat tot aan de Kouterstraat, 
op zaterdag 9 september, van 14 u. tot 1 u. en op zondag 10 september, van 14 u. tot 24 u.

9 u. - 20 u.   Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2017
	 	 	 Jeugdspelen	–	reeksen	en	halve	finales	korte	baan	–	finales	lange	baan
   Locatie: clubhuis KSKZ – O.C. De Brug – Otegemstraat 238
   Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk. Gratis toegang – www.kskz.be 

14 u. - 17 u.  Opendeurdag Woonzorgcentrum Sint-Amand

14 u. - 20 u.  Braderie opgefleurd	door	straattheater	en	-animatie

14 u. - 19 u.   Tentoonstelling “In beeld gebracht” in foyer Theatercentrum
   Schilderijen van Koenraad Ghekiere en keramiek van Lieve Verschelde.
   Gratis toegang. Org. Willemsfonds

15 u. - 18.30 u.  Reuzen jubileumstoet ter gelegenheid van het diamanten reuzenjubileum 
   van de Reuzen van de Kappaert, org. Feestcomité Kappaert

vanaf 16 u. - 20 u. Berendorp ter hoogte van het voormalig gemeentehuis
   16.30 u. Plechtige opening “Berendorp” en aanvang activiteiten 
     voor de berenkinderen
   18.30 u. Mr. en Miss Beer-verkiezing (kinderen)
   19 u.  Berenworp 

ZONDAG 10 SEPTEMBER
8.30 u.– 18 u.  Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2017
	 	 	 Halve	finales	korte	baan	-	finales	korte	baan	vanaf	13.30	u.
   Locatie: clubhuis KSKZ – OC De Brug – Otegemstraat 238
   Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk. Gratis toegang

10 u. – 12 u.  Tentoonstelling “In beeld gebracht” in foyer Theatercentrum Schilderijen van  
14 u. – 18.30 u.  Koenraad Ghekiere en keramiek van Lieve Verschelde
   Gratis toegang. Org. Willemsfonds
  
14 u. – 17 u.  Opendeurdag Woonzorgcentrum 
   Sint-Amand

14 u. – 20 u.  Braderie	opgefleurd	door
   straattheater en -animatie

vanaf 14 u.  Openpoort Brandweer Zwevegem,  
   Ommegangstraat
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KERMISSEN

Zwevegem 
9 - 11 sept

Moen
8 - 11 sept

Sint-Denijs
15 - 18 sept

KERMISSEN
MOEN

VRIJDAG 8 SEPTEMBER

19.06 u.   Officiële openeing Kermis Moen in zaal t.a.p. (iedereen welkom) aansluitend   
   wordt een Beer-Pong tornooi georganiseerd door Chiro Moen

 ZATERDAG 9 SEPTEMBER
17.03 u.  8ste Vedetten en Duvelsloop in samenwerking met Run For Fun Avelgem

19.41 u.  Live optredens: Huntsville detectives. Moen Zingt samen met “Straw-Berry Jam

ZONDAG 10 SEPTEMBER 
8.02 u.    Ontbijt met bubbels met medewerking van Chiro Moen 
   (inschrijven: chiromoen@outlook.com) 

11.07   Aperitiefconcert met Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden  
   Sint-Denijs

12.42 u.  Middagmaal met medewerking van W.T.C. Moen in zaal t.a.p.

15.17 u.  17de Internationaal Straattheatherfestival

18.39 u.  Live optredens aan de scoutstent

MAANDAG 11 SEPTEMBER 
18.04 u.  BOLLING aan café De Mouter

Aperitiefconcert

uit.kalender

opening

Tijdens de kermisdagen 
in Moen is er in het  
Heemkundig Museum  
een fototentoonstelling  
met als thema  
"Hendrik Sulmont 1916-1997".
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KERMISSEN

Zwevegem 
9 - 11 sept

Moen
8 - 11 sept

Sint-Denijs
15 - 18 sept

KERMISSEN
SINT-DENIJS

VRIJDAG 15 SEPTEMBER

19 u.    Optreden Willem Vermandere in OC Ter Streye door Gezinsbond     
   Zwevegem

 ZATERDAG 16 SEPTEMBER
11 u. - 17 u.  Feestelijke opening Trimaarzate, samenwerking van Feestcomité Sint-Denijs &   
   Toerisme West-Vlaanderen

15 u.    Wielerwedstrijd voor juniores door de Koninklijke Wielersportclub    
   Sportvrienden Sint-Denijs. Vertek en aankomst op Sint-Denijsplaats.

21 u.   TEEDEE ter plekke op het kerkplein door de Chiro

ZONDAG 17 SEPTEMBER 
11.30 u.  Aperitiefconcert door Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden op het   
   kerkplein 
   
11.30 u. - 13 u.  Doe het zelf-BBQ op het kerkplein  
   
15 u.   Zennijs kerkepleinfeeste: kermisattracties, bar Feestcomité met streekbier Menti  
   en Romani, Chiro worstenbak en oliebollenstand

19 u.   Oberbayern in De Harmonie

MAANDAG 18 SEPTEMBER 
14 u.    Peletonbolling voor leden en geïnteresseerden in het sportcentrum

uit.kalender

SINT-DENIJS
VRIJDAG 15 SEPTEMBER

9 u.:    Azaleaverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker aan Delhaize en coiffure Anne,  
   organisatie: Davidsfonds.
19 u.    Optreden Willem Vermandere in OC Ter Streye door Gezinsbond Zwevegem

ZATERDAG 16 SEPTEMBER
11 u. - 17 u.  Feestelijke opening Trimaarzate, samenwerking van Feestcomité Sint-Denijs &    
   Toerisme West-Vlaanderen

15 u.    Wielerwedstrijd voor juniores door de Koninklijke Wielersportclub     
   Sportvrienden Sint-Denijs. Vertek en aankomst op Sint-Denijsplaats.

21 u.   TEEDEE ter plekke op het kerkplein door de Chiro

ZONDAG 17 SEPTEMBER 
11.30 u.  Aperitiefconcert door Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden op het    
   kerkplein 
   
11.30 u. - 13 u.  Doe het zelf-BBQ op het kerkplein  
   
15 u.   Zennijs kerkepleinfeeste: kermisattracties, bar Feestcomité met streekbier Menti    
   en Romani, Chiro worstenbak en oliebollenstand en clown

19 u.   Oberbayern in De Harmonie

MAANDAG 18 SEPTEMBER 
14 u.    Peletonbolling voor leden en geïnteresseerden in het sportcentrum
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za 9 september

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer – lindezone

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, https://www.
natuurpunt.be/agenda/beheerswerken- 
braebos-maaibeheer-lindezone

di 12 september

INFOAVOND
Infoavond Zwevegem stopt met roken!
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. De gemeente Zwevegem wil rokende 
inwoners motiveren tot stoppen met roken en 
hen hiervoor de nodige rookstopondersteuning 
bieden. Hiervoor doet Zwevegem beroep op 
professionele ondersteuning onder begeleiding 
van een tabakoloog (stoppen met hulp ’verhoogt 
je slaagkansen’). Rokers zullen tijdens deze 
infoavond de mogelijkheid krijgen om zich in te 
schrijven voor een 8 weken durende cursus met 
een tabakoloog. De cursus start op 26 september.

Waar: Gemeentepunt Zwevegem, 
Blokkestraat 29/1, Zwevegem
Wanneer: di 12 september van 19.30 u. tot 21 u.
Organisatie: dienst welzijn
Info & reservatie: welzijn@zwevegem.be,  
056 76 55 75 

woe 13 september tot  
za 14 oktober

SPORT
Start to kajak
Start to kajak is een pakket van 10 aaneensluitende 
lessen om de basisvaardigheden van het 
kajakken te leren: instappen, uitstappen, paddel 
vasthouden, bootgewenning, vooruit varen, 
achteruit varen, stoppen, draaien en bijtrekken. 
Dit is voor iedereen van 7 tot 77 jaar met een 
zwembrevet van min. 50 meter. Wij zijn ook een 
G-sportclub. Dat is 100% genieten, beleven en 
sporten voor iedereen!

in 
Zwevegem

Zaterdag  
2 september

OPENDEURDAG 
Dagverzorgingscentrum “De 
Melodie” in WZC Marialove

Waar: Gauwelstraat 24, 8551 Heestert
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Info: Ellen Schrever (ellen.schrever@
curando.be) of Severine Geeraert 
(severine.geeraert@curando.be)

woe 6 september

EVENEMENT
Kaarting Kappaert Senioren
Iedere eerste woensdag van de 
maand

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

za 9 en  
zo 10 september

OPENDEURDAG
Sobeka Flanders Cup
De Sobeka Flanders Cup is een 
internationale kano- en kajakregatta met 
een groot en sterk deelnemersveld. De 
regatta is voor atleten van 7 jaar tot... 
en is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Onze club staat open voor bezoek en er 
is mogelijkheid tot een drankje en een 
hapje.

Waar: OC De Brug, lokaal Kon. 
Sobeka Kanoclub, Otegemstraat 238, 
Zwevegem
Wanneer: za 9 en zo 10 september 
gans de dag
Organisatie: Kon. Sobeka Kanoclub 
Zwevegem
Info & reservatie: www.kskz.be
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Waar: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 23 u.
Organisatie: ‘t Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.
be, k.vanderbeken@telenet.be

za 23 september

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer - zone 
poel en knotwilgen.

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

zo 24 september

EVENEMENT
5de eetfestijn/barbecue sp.a & 
Curieus Zwevegem
Aperitief vanaf 11 u., barbeuce 
vanaf 12.30 u. Kaarten te verkrijgen 
tot 18 september bij de sp.a-
medewerkers of door overschrijving 
op rekening BE81 4629 1437 3124 
met vermelding BBQ, naam + aantal 
personen.

Waar: Parochiaal Centrum T.A.P, 
Wanneer: 11 u. tot 18 u.
Prijs: 16 euro volwassene, kinderen 
tot 10 jaar 9 euro
Organisatie: sp.a & Curieus 
Zwevegem
Info & reservatie: 0476 99 54 92, 
zwevegem@s-p-a.be  

zo 24 september

EXPLORATIE
Kinderactiviteit met insecten 
en paddenstoelen
Onder begeleiding ontdekken de 
kinderen de wondere wereld van de 
paddenstoelen.

Waar: OC De Brug, lokaal Kon. 
Sobeka Kanoclub, Otegemstraat 
238, Zwevegem
Wanneer: op woensdag en tot 
zaterdag
Prijs: 25 euro
Organisatie: Kon. Sobeka Kanoclub 
Zwevegem
Info & reservatie: kskztrainer@
gmail.com, www.kskz.be 

do 14 september tot 
za 30 september

OPENDEURDAG
Trogbollen

Waar: Sportcentrum Sint-Denijs 
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Prijs: 40 euro
Info & reservatie: 0479 54 73 14

tot vrij  
15 september

FOTOZOEKTOCHT
Fotozoektocht 14-18: fietsen 
langs oorlogsbegraafplaatsen
De fotozoektocht ’14-‘18 is een 
eigen organisatie van Davidsfonds 
Zwevegem. We gaan op zoek naar 
sporen van de Grote Oorlog in onze 
eigen omgeving want ook bij ons was 
de oorlog 14-18 wel echt aanwezig. 
We bezoeken naast begraafplaatsen 
van deze oorlog ook monumenten 
die deze oorlog herdenken. Een 
fietstocht van meer dan 30 kilometer 
met enkele hellingen en vele vragen 
dompelen ons onder in dit 100-jarg 
verleden. De tocht kan ook met de 
wagen gebeuren. Naar goede traditie 
zijn er ook nu weer enkele prijzen 
te winnen. De winnaars worden 
uitgenodigd op “Vers Geperst” in 
september. Maak er een aangenaam 
dagje van. De brochure voor de 
zoektocht is te koop voor 5 euro bij 
Bavo De Clercq (Kortrijkstraat 56 of 
056 75 40 79) en Vanmaercke Ronny 
(Lindelaan 78 of 0476 64 52 95).

Wanneer: tot vrij 15 september
Prijs: 5 euro voor brochure
Organisatie: Davidsfonds 
Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 40 79,  
0476 64 52 95

za 16 september

SPORT
Wandelen in “Het Land van 
Mortagne”
We gaan op stap in het Land van 
Mortagne, met zijn mix aan natuur 
en erfgoed, gelegen tussen Schelde 
en Leie. Deze keer trekken we naar 
de Zwevegemse deelgemeente 
Sint-Denijs, ten zuiden van Kortrijk. 
De omgeving pronkt rijkelijk met 
akkers (kouters) en weiden die in een 
speelse, golvende beweging naar de 
horizon rollen.

Waar: Afspraak café “In de Zon”, 
Driesstraat 26, Sint-Denijs
Wanneer: 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Vlaamse 
Volksbeweging
Info & reservatie: 0479 55 93 54, 
frederik.elke@telenet.be

di 19 september

EVENEMENT
Kaartnamiddag
Iedere 3de dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen is van 
harte welkom. 

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

vrij 22 september

MUZIEK
‘t Heksebroed organiseert 
“Open deur folk muziek  
samenspel sessies”
In de school Groene Kouter te 
Zwevegem kan je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 
een eigen muziekinstrument dan ben 
je van harte uitgenodigd om samen 
met ons muziek te spelen.
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Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39,
danny.deceukelier@telenet.be, 
https://www.natuurpunt.be/
agenda/beheerswerken- 
braebos-maaibeheer-bloemenweide

woe 4 oktober

EVENEMENT
Kaarting Kappaert Senioren
Iedere eerste woensdag van 
de maand

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

Card/-18/ student: 15 euro,  
ADD 21 euro
Organisatie: Wilde Westen
Info & reservatie: www.
wildewesten.be 

za 30 september

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer –  
bloemenweide

Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), 
Kraaibosstraat, Zwevegem

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

Op vrijdag 15 september 2017 – Voertuigen
Neem jij de scooter, de tractor of de monstertruck, we houden een 
wedstrijd. Dit is een voorleesuurtje voor snelle kinderen. We gaan lezen 
over rappe voertuigen en houden een feest voor de machines. Daarna 
knutselen of kleuren we een supersnel voertuig!

Op vrijdag 6 oktober 2017 – Circus
Het circus is in de stad! Wie komt er allemaal kijken? Anna gaat met haar 
mama en wil thuis zelf ook trucjes uitproberen. Wil jij ook een verhaal 
horen over het circus? Kom dan naar het voorleesuurtje en leer zelf ook 
een circustrukje!

Op vrijdag 20 oktober 2017 – Het bonte bos
Dieren in het bos vertellen over hun avonturen. Bas de das heeft 
een slecht humeur en uiltje wil zijn noten niet delen. Wil je weten 
welke avonturen de bosvriendjes beleven? Kom dan naar het 
voorleesuurtje op vrijdag 20 oktober om 15u45. Oehoe! Oehoe!

Waar: Sint-Pietersbrugje, 
Kraaibosstraat, Moen

Wanneer: zo 14 u. tot 17 u.

Organisatie: Natuurpunt Zwevegem

Info & reservatie: 056 64 50 07, 
eddy.loosveldt@gmail.com, https://
www.natuurpunt.be/agenda/
kinderactiviteit-met-insecten-en-
paddenstoelen

vrij 29 september

EVENEMENT
Feesten met de Burgemeester

Muziek, optredens en dans. De 
opbrengst van dit feest wordt 

geschonken aan een goed doel uit 
Zwevegem.

Waar: fuifzaal Transfo,  
Blokellestraat, Zwevegem

Wanneer: vanaf 20 u.
Prijs: 10 euro

Organisatie: Willemsfonds 
Zwevegem

Info & reservatie:  
yvan.nys@telenet.be,  

guido.margodt@telenet.be 

vrij 29 september

CONCERT
Ed Harcourt
Ed Harcourt is terug, en hoe. Zijn 
debuut ‘Here Be Monsters’ leverde 
hem in 2001 een Mercury Prize 
op, maar de vijf volgende albums 
kreeg hij maar moeilijk verkocht. 
Dit jaar keert de singer-songwriter 
terug met ‘Furnaces’, het meest 
ambitieuze album van zijn carrière! 
Reflectie, woede, welsprekendheid: 
Ed Harcourt heeft een indringende 
kijk op de wereld rondom ons. Het 
album, geproducet door Flood, reeds 
lange tijd bondgenoot van Harcourt 
maar ook van Nick Cave & The Bad 
Seeds, PJ Harvey en Nine Inch Nails, 
bevestigt de klasse van deze unieke, 
atypische songwriter en multi-
instrumentalist. ‘Furnaces’ krijgt alvast 
lovende reviews bij The Telegraph 
en Written in Music. Voer voor fans 
van Tom Waits, Nick Cave, Morrissey 
en Jeff Buckley. Voor de In Heaven-
concertreeks komt Harcourt z’n songs 
live brengen in de kerk van Sint-Denijs.

Waar: Sint-Dionysiuskerk, Sint-
Denijsplaats, Sint-Denijs
Wanneer: 20 u.
Prijs: 18 euro, Wild Card/Kreun 
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Info & reservatie: parmentier.
vanbelle@telenet.be, 056 77 40 60, 
0479 50 37 80,

za 14 oktober

CURSUS
Digidokter: Efficiënt en kritisch 
zoeken op het web

zie kader p. 29

   

za 14 oktober

UITSTAP
Nacht van de Duisternis

zie kader p. 42

za 14 oktober

PODIUM
Piv Huvluv - “Zijn er nog  
vragen?!”

zie kader p. 23

   

za 7 oktober

EXPLORATIE
Beheerswerken
Braebos maaibeheer – boom-
gaard

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

zo 8 oktober

EVENEMENT
17de Ontbijtbuffet
Uitgebreid ontbijtbuffet 
met croissants, pistolets, 
cornflakes,choco,vers fruit, fruitsap, 
koffie, eitjes met spek en nog veel 
meer... Breng gerust familie en 
vrienden mee, hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! Er zijn drie tijdstippen 
om te komen ontbijten: 8.15 u. tot 
9.15 u., 9.30 u. tot 10.30 u., 10.45 u. 
tot 11.45 u. Inlichtingen en inschrijven 
bij Sophie Vanbelle.

Waar: OC De Kappaert, 
Stedestraat 39, Zwevegem
Wanneer: vanaf 8.15 u.
Prijs: volwassenen 8 euro, kinderen 
tot 10 jaar 4 euro, tot 5 jaar gratis

vrij 6 oktober van 
15:45 tot 16:30

LEZING
Voorleesuurtje voor kleuters: 
thema Circus

zie kader p. 38

      

vr 6 oktober tot  
zo 8 oktober

EVENEMENT
Zeepkaarting
32e grootse zeepkaarting. Gratis 
tombola. Op zondag apero met 
warme hapjes; zondagnamiddag 
verse pannenkoeken. 

Waar: lokaal OC De Brug, 
Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: vrij en za vanaf 19 u.;  
zo vanaf 10.30 u.
Prijs: Basistarief: 1,25 €
Organisatie: Showband Calypso 
Zwevegem
Info & reservatie: 
info@showbandcalypso.be

vrij 6 oktober

LEZING
Babbel over asiel en migratie
Asiel, migratie, diversiteit, veiligheid, 
terrorisme: het zijn belangrijke 
thema’s die in één adem genoemd 
worden. Er zijn heel wat vragen 
daaromtrent: hoe zit dat nu precies 
met de asielprocedure? Wat betekent 
diversiteit en hoe ga je er positief 
mee om? Karl Duc van Vormingplus 
vzw brengt wat informatie, geeft veel 
overzicht en gaat het gesprek aan 
met de aanwezigen. Deelname is 
gratis voor medewerkers van 11.11.11 
en voor leden van Culturele Centrale.

Waar: Jeugdcentrum De Brug, 
Otegemstraat 236, Zwevegem
Wanneer: 20 u.
Prijs: 5 euro, 11.11.11-medewerkers 
en leden Culturele Centrale gratis
Organisatie: wereldwerkgroep 
11.11.11
Info & reservatie: 0485 10 78 08

DIGIDOKTER: EFFICIËNT EN KRITISCH ZOEKEN 
OP HET WEB  
(14/10/2017 – 10 -12 uur)

In deze lezing/demo bekijken we hoe je Google naar je hand kunt 
zetten om zo snel mogelijk te vinden wat je zoekt - recht op het doel 
af. We overlopen belangrijke aandachtspunten bij elke zoekactie, 
analyseren de zoekresultaten en waarschuwen voor het effect van de 
filterbubbel. Je leert de betrouwbaarheid van informatie beter in te 
schatten en te herkennen wanneer de aangeboden informatie in feite 
een (verdoken) advertentie is.`
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Met medewerking van: 

za 15 oktober

UITSTAP
Dag van de Trage Weg in 
Sint-Denijs en Helkijn

zie kader p.

di 17 oktober

EVENEMENT
Kaartnamiddag
Iedere 3de dinsdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken. Iedereen is 
van harte welkom. 

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

vrij 20 oktober

QUIZ
7de editie algemene quiz
Algemene quiz voor verenigingen en 
organisaties. Ploegen van 4 personen. 
30 euro per ploeg, drankkaart 
inbegrepen. Uitgebreide prijzentafel.
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Waar: zaal Sint Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: 19:30 u.
Prijs: 30 euro per ploeg
Organisatie: Open VLD Zwevegem 
(Zonen van Sueva)
Info & reservatie:  
guido.margodt@telenet.be 

vrij 20 oktober tot 
zo 22 oktober

TENTOONSTELLING
Buren bij Kunstenaars 2017
Op de website www.
burenbijkunstenaars.be kan je 
raadplegen wie er dit najaar 
deelneemt.

Waar: diverse locaties in Groot-
Zwevegem
Organisatie: Provincie West-
Vlaanderen
Info & reservatie: www.
burenbijkunstenaars.be 

za 21 oktober

EVENEMENT
Koekjeskaarting Open VLD 
Zwevegem
Inleg: 1,25 euro, iedereen prijs. 
Kaarten te verkrijgen bij de 
bestuursleden van Open VLD 
Zwevegem.

Waar: zaal Sint Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: vanaf 15 u.
Prijs: inleg 1,25 euro
Organisatie: Open VLD Zwevegem
Info & reservatie:  
guido.margodt@telenet.be 

vrij 27 oktober

MUZIEK
‘t Heksebroed organiseert 
“Open deur folk muziek  
samenspel sessies”
In de school Groene Kouter te 
Zwevegem kan je maandelijks 
deelnemen aan een open deur 
samenspel sessie. Is of was muziek uw 
passie en heb je een basiskennis van 

een eigen muziekinstrument dan ben 
je van harte uitgenodigd om samen 
met ons muziek te spelen.

Waar: school Groene Kouter, 
Kouterstraat 80A, Zwevegem

Wanneer: van 20 u. tot 23 u.

Organisatie: ‘t Heksebroed

Info & reservatie: 056 64 60 51, 
0485 14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

za 28 oktober

SPORT
Halloween avondwandeling
Halloween avondwandeling vol 
bibbers en verrassingen... Indien 
mogelijk inschrijven op voorhand.

Dresscode Halloween... (niet 
verplicht). Bij aankomst een drankje 
en lekkers van de frietmobiel dit alles 
voor: grote griezels 12 euro en kleine 
griezels 6 euro.

Waar: OC De Kappaert, 
Stedestraat 39, Zwevegem

Wanneer: inschrijven vanaf 19 u. tot 
20.30 u.

Prijs: grote griezels 12 euro, kleine 
griezels 6 euro

Info & reservatie: 0494 92 85 84, 
erwin.rigole@hotmail.com

za 28 oktober

EXPLORATIE
Beheerswerken

Braebos maaibeheer – boom-
gaard.
Waar: Loods Natuurpunt  
(Sint-Pietersbrugske), 
Kraaibosstraat, Zwevegem

Wanneer: 8 u. tot 12 u.

Organisatie: Natuurpunt Zwevegem

Info & reservatie: 056/75 61 39,

danny.deceukelier@telenet

be, https://www.natuurpunt.be/
agenda/clone-beheerswerken-
braebos-maaibeheer-
boomgaard-20157

BINNENKORT

vrij 3 november
Voorleesuurtje voor kleuters: thema 
versjes en rijmen
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be, 
www.zwevegem.be/bibliotheek

za 4 november
Beheerswerken: Daalbeekbosje 
maaibeheer
Info & reservatie: 056 75 61 39, 
danny.deceukelier@telenet.be

za 5 november
Plantenruilbeurs
Info & reservatie: ignace.hanssens@
gmail.com

vrij 10 november
Kweetet Kwis
Info & reservatie: lucvercruysse@
scarlet.be

ma 13 november
Herfstsamenzijn voor senioren
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

za 18 november
Dag van de Natuur
Info & reservatie: 056/64 50 07, 
eddy.loosveldt@gmail.com

za 18 november
Digidokter: Navigatie-apps 
(online/offline)
Info & reservatie:
www.zwevegem.be/bibliotheek

za 18 november
Mount Eerie
Info & reservatie: www.wildewesten.
be 

di 21 november
Kaartnamiddag
Info & reservatie: 056 75 60 24,
056 64 82 65,
marianne.jo@bovore.be

vrij 24 november
‘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
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Meer info

Dienst Woon- en Leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1

8550 Zwevegem  
Tel. 056 76 55 80

woonenleefomgeving@zwevegem.be

Startplaats

Start en einde 
op de boerderij van 
Geert en Maureen Derycke 
Kannootdries 43, 8554 Sint-Denijs

In Zwevegem en omgeving zijn nog heel wat trage wegen bewaard gebleven.
Deze smalle, vaak onverharde paden langs weiden, huizen en achtertuinen
laten je toe om de omgeving in alle rust te ontdekken.

Zin om jouw streek te ontdekken langs verrassende stapsteentjes, veldwegen
en bospaden? Kom dan op zondag 15 oktober om 14u naar de Dag van de
Trage Weg voor een wandeling van 8 km langs bekende en minder bekende
trage wegen!

Achteraf wordt een gratis drankje voorzien!

Minaraad

DAG

TRAGE WEG
van de

Zin om af te komen? Geef ons een seintje:
Dienst Woon- en Leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1 - 8550 Zwevegem - Tel. 056 76 55 80
woonenleefomgeving@zwevegem.be

Tast je graag eens in het duister en ben je niet bang van de donkere nacht?

Kom dan op zaterdag 14 oktober naar de Nacht van de Duisternis in
Zwevegem!

Je kan kiezen tussen een wandeling van ± 7 km of een (kindvriendelijke)
wandeling van ± 3km en alle deelnemers krijgen een gratis drankje en
pannenkoek!

NACHT

DUISTERNIS
van de

Plaats van afspraak:
Sint-Pietersbrugje – Kraaibosstraat – Moen (Zwevegem)

Minaraad

ZWEVEGEM
14 oktober 2017

VERZAMELEN om 19u15 - START om 19u30

Speur de hemel af door een echte sterrenkijker

Ontdek de vleermuizen langs het kanaal

Maak kennis met familie uil

Luister naar  de verhalen van de bosverteller

Ontmoet Zorro de eikelmuis 

Deze activiteit is door 
ANB gemachtigd
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In Zwevegem en omgeving zijn nog heel wat trage wegen bewaard gebleven. Deze smalle, vaak onverharde 
paden langs weiden, huizen en achtertuinen laten je toe om de omgevingin alle rust te ontdekken.
Zin om jouw streek te ontdekken langs verrassende stapsteentjes, veldwegen en bospaden? Kom dan op 
zondag 15 oktober om 14 u. naar de Dag van de Trage Weg voor een wandeling van 8 km langs bekende 
en minder bekende trage wegen!
Achteraf wordt een gratis drankje voorzien!
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Deze smalle, vaak onverharde paden langs weiden, huizen en achtertuinen
laten je toe om de omgeving in alle rust te ontdekken.

Zin om jouw streek te ontdekken langs verrassende stapsteentjes, veldwegen
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ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017 

van 14 u. tot 17 u.

van 14 u. tot 17 u.

OPENDEURDAGEN 
WOONZORGCENTRUM  

SINT-AMAND




