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Welkom op de grote 
dorpsvergadering
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Meldpunt Gemeente
0800 1 8550

Gemeentepunt
Gemeentelijke– en 
OCMW-dienstverlening in 
het Gemeentepunt,

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

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

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

woensdagnamiddag

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

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

Bbus 

nieuw Rittenschema 

Schooljaar
GSM 0498 17 77 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brandweer
112: dringende interventie
Info: 056 23 99 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sint-Denijs: Ontmoetingscentrum Ter 
Streye, Rodewilgenstraat 2, elke donderdag: 
10 u. – 11.45 u. 

Zitdag Rijksdienst voor 
Pensioenen
Dinsdag 6 september en dinsdag 4 oktober, 
van 9 u. tot 11 u. in Gemeentepunt

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

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

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

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

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



COLOFON Infomagazine Zwevegem is een uitgave van de gemeente Zwevegem •
Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Marc Doutreluingne • Samenstelling, coördinatie 
en eindredactie Dienst informatie – informatie@ zwevegem.be • Foto’s Sobeka fotoclub, 
Zwevegem, Geert Vanhessche, Zwevegem perskring, gemeente- en OCMW-diensten Zwevegem • 
Vormgeving IPM, Ganshoren • Druk IPM, Ganshoren • Verspreiding Gratis en tweemaandelijks 
aan alle inwoners van Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en  
Sint-Denijs • Volgend infomagazine verschijnt op dinsdag 25 oktober 
2016 •Teksten en illustraties voor dit nummer bezorgen tegen 
vrijdag 23 september 2016 – informatie@zwevegem.be

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

Dorpsraad Otegem

Bibweek

Cultureel abonnement

24

25

Beste inwoner, 

Na enkele tropische dagen te hebben gekend, staan wij ondertussen reeds aan 
het begin van een nieuw schooljaar.

Voor Zwevegem heeft dit ook een bijzondere betekenis.

De sedert jaren verwachte nieuwe schoolgebouwen (o.a. met 8 klaslokalen 
en 4 tussenlokalen voor ongeveer 150 leerlingen) in de omgeving van de 
Kouterstraat zijn klaar om in gebruik genomen te worden zodat het tijdperk van 
de zogenaamde containerklassen eindelijk kan afgesloten worden.

De nieuwe school biedt aangepaste en aangename ruimte voor leren, spelen, 
sport en zelfs voor cultuur.

Dit nieuw project is letterlijk ook een schoolvoorbeeld van participatie en 
betrokkenheid vermits sedert begin 2013 op dat vlak een echt traject van 
inspraak en informatie met alle belanghebbende partijen, de buurtbewoners 
inbegrepen, werd afgelegd.

Ook de naamkeuze is een mooi resultaat van participatie aangezien de nieuwe 
naam – de Groene Kouter – werd gekozen door de leerlingen zelf, na insteek van 
ouders, leerkrachten en het schoolbestuur.

Wij wensen de schoolgemeenschap en het onderwijzend personeel veel succes 
en veel mooie dagen met hun gloednieuwe huisvesting.

Participatie en betrokkenheid zijn voor het gemeentebestuur geen ijdele 
woorden. Dit wordt nu ook duidelijk door de oprichting van een eerste dorpsraad 
zoals voorzien in het meerjarenplan. De eerste dorpsraad komt er in Otegem. 
Een proefproject dat hopelijk uitbreiding kent in de komende jaren. 

De dorpsraad geeft de bewoners een stem in het beleid, het is een brug tussen 
bewoners en bestuur. Met de dorpsraad willen we mensen rond de tafel krijgen 
die mee denken over het wel en wee van Otegem. Waar droom je van als je aan 
Otegem denkt? Hoe ziet jouw droomdorp eruit? Alleen de Otegemnaar kan die 
vraag beantwoorden. Daarom een dorpsraad met als motto “samen werken aan 
een leefbaar dorp”. 

Wie mee wil werken aan de dorpsraad Otegem, wie gewoon nieuwsgierig is of 
meer wil weten over wat hoe en waar is hartelijk welkom op de startvergadering 
op zondag 25 september om 8.45 u. in OC De Spoele. Jong of minder jong, 
denker of doener, geboren en getogen Otegemnaar of nieuwkomer, … dat doet 
er niet toe: alle Otegemnaren zijn hartelijk welkom!

Marc Doutreluingne
Burgemeester
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Herbeleef Bevergem 
Zondag 18 september, doorlopend vanaf 11 u. 

In Zwevegem, Sint-Denijs, grasplein Kerkeberg
In samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, 
organiseert het feestcomité van Sint-Denijs op zondag 18 
september de eerste Zwevegemse Zeugefeesten. 
Dit gebeurt met een knipoog naar Bevergem, de Canvasserie 
waarmee Zwevegem vorig jaar andermaal op de kaart werd 
geplaatst en pronkte in Vlaanderen. 
Het gemeentebestuur van Zwevegem wil de herinnering aan 
Bevergem levendig houden en heeft de ambitie dat de 
“Zwevegemse Zeugefeesten” een jaarlijks evenement wordt 
met regionale uitstraling.
Het wordt een warm volksfeest met ter plaatse varkens aan ’t 
spit – een zeugemaaltijd – leuke optredens en de verkiezing 
van de “Beir van Zwevegem”.

“De BEIR van ZWEVEGEM”
Den Beir van Zwevegem krijgt een waardevolle opvolger tijdens 
de Zeugefeesten van 18 september 2016.
Wie kroont zichzelf voor 1 jaar tot de “Beir van Zwevegem”?
Een sportieve, ludieke en avontuurlijke uitdaging voor onze 
feestcomités op Transfo Zwevegem, met aankomst op de 
Zeugefeesten, Kerkeberg in Sint-Denijs.

Couleur locale van de hoogste plank!
Fans van Bevergem en prenten zijn welkom.

Zie www.zwevegemsezeugefeesten.be
Volg ons ook op 
www.facebook.com/GemeenteZwevegem

Zondag 18 september 2016
Doorlopend vanaf 11 u.
Zeugemaaltijd vanaf 12.30 u. 
•   11 u.: Aperitiefconcert
•   14 u.: Optreden Gèsman
•   17 u.: Optreden Ride this train
•   16 u. – 17 u.: Verkiezing 
     “De Beir van Zwevegem”
•   17.30 u.: Oberbayern optreden

PROGRAMMA

KAARTEN

15 euro, 10 euro (<12 jaar)
Voorverkoop vanaf 10 augustus. 
Kaarten te koop in: 
• Gemeentepunt Zwevegem, 
Blokkestraat 29
• De Vrijheid Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
• Driwiski Driesstraat 38, Sint-Denijs

Overschrijven kan ook via feestcomité 
Sint-Denijs (Sint-Denijsplaats 40)  
BE 31 7380 2014 0555 - BIC KREDBEBB
Mededeling: Naam, aantal kaarten 15
of 10 euro + afhaalpunt
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Je kan een melding ook GRATIS doorgeven via:
http://www.zwevegem.be/ikmeld

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

➢ Persoonsgegevens:

Voornaam en naam:  ........................................................................................................................................................

Straat, nummer, bus: ..............................................................  Postcode en gemeente: ...................................................

Telefoon: ...............................................................................  E-mail: ...........................................................................

Verzonden op:  ................................................................................................................................................................

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

dieren op de weg, kapot straatmeubilair, graffiti, sluikstort, onveilige verkeerssituatie, wateroverlast, ratten…)

• Waar? 

• Wat? 

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

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

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

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

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

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

We helpen je 
graag!

Blokkestraat 29
8550 Zwevegem

Iets te melden?
Ergens last van?

Een voorstel?

Laat het ons weten!

Gratis nr 0800 1 8550

www.zwevegem.be/ikmeld
ikmeld@zwevegem.be

07-06-2010



Eerste fase woonproject Leanderhof 
schiet uit de startblokken
Op de voormalige Bekaertsite in het centrum van Zwevegem verrijst langs de zijde van de 
Bekaertstraat stilaan een volledig nieuwe woon-, werk-, en winkelzone. De bodemsanering van 
het oude industriële terrein is inmiddels volledig afgerond en de aannemer Artes Depret startte op 
8 augustus met de aanleg van de eerste fase in opdracht van zusterbedrijf en projectontwikkelaar 
Vanhaerents Development. Op de bijna 7 ha grote site zal een mix van een 300-tal woningen 
en appartementen gerealiseerd worden. Gaande van betaalbare, creatieve woonoplossingen, 
investeringsappartementen en sociale woningen tot comfortappartementen, erkende 
assistentiewoningen en commerciële ruimtes. 

Eerste fase neemt vliegende start 
“De werken zijn volop aan de gang en alles verloopt 
volgens schema,” aldus een opgetogen Frederic 
Vandeputte, projectontwikkelaar bij Vanhaerents 
Development. Tijdens de eerste fase zal een cluster van 
4 volumes gebouwd worden die hun naam danken 
aan het staalbewerkingsproces. Een knipoog naar het 
rijke industriële verleden van de site. De Vlieger met 16 
betaalbare SmartOne-appartementen, De Wals met 17 
appartementen, De Soudé met 21 comfortappartementen, 
De Courbe met 50 erkende assistentiewoningen en 3.300 
m2 commerciële ruimte in de plint zullen ontwikkeld 
worden rond een nieuw publiek plein bovenop een 
ondergrondse parking omgeven door ruim 2 ha 
openbare groene clusters. 
 

Levenslang wonen met het OCMW als par-
tner
Eerder raakte al bekend dat het OCMW investeerde in 
de 50 assistentiewoningen die op Leanderhof gebouwd 
worden. Deze zullen verhuurd worden aan marktconforme 
prijzen. Vanhaerents Development en het OCMW willen 
die samenwerking nu verderzetten door ook optionele 
dienstverleningspaketten aan te bieden aan de bewoners 
van de comfortappartementen in De Soudé. “Want de nood 
aan levenslang wonen is een realiteit,” verklaart Frederic 
Vandeputte. “De gemiddelde Belg wil het liefst voor de rest 
van zijn leven in dezelfde woning blijven wonen. Maar dat 
blijkt niet altijd even evident te zijn. Daarom ontwikkelden 
we bij Vanhaerents Development het concept Lifetime 
waarbij bakstenen en dienstverlening hand in hand gaan.”

Luxueuze comfortappartementen
De comfortappartementen zijn flexibele woningen 
voorzien van alle luxe en comfort zoals bijvoorbeeld een 
centraal oproepsysteem en brede rolstoeltoegankelijke 
deuropeningen. De bewoners kunnen daarnaast 
bij een verhoogde zorgvraag ook beroep doen op 
bepaalde diensten van het OCMW. Denk hierbij aan 
spoedhulpverlening in noodsituaties, poetsdienst aan 
huis maar ook administratieve ondersteuning door 
de zorgcoördinator. Het verschil met de klassieke 
assistentiewoning zit in het toekomstperspectief en 
het maatwerk. De bewoners staan in ons verhaal 
centraal. Afhankelijk van hun specifieke levensfase 
en overeenkomstige noden bepalen zij zelf op welke 
diensten ze beroep willen doen. Nu of in de toekomst. De 
voorzieningen zijn aanwezig, maar hoeven bij de aankoop 
van het appartement nog niet geactiveerd of zelfs zichtbaar 
te zijn. Zo creëren we plaatsen waar mensen graag en lang 
kunnen blijven wonen.
De eerste bewoners worden eind 2018 verwacht. Het 
volledige project zal in vijf fasen ontwikkeld worden over 
een periode van 8 à 10 jaar. Het masterplan en ontwerp 
van de eerste en grootste fase is een realisatie van het 
gerenommeerde architectenbureau BURO II & ARCHI+I. 
Het landschapsontwerp is van de hand van Studio Basta.

Infoavond comfortappartementen
Op dinsdagavond 18 oktober om 18 u. wordt er in 
het Gemeentepunt een infomoment georganiseerd waarin 
uiteengezet zal worden hoe de comfortappartementen 
zich precies onderscheiden van klassieke appartementen. 
Daarnaast zal ook toelichting worden gegeven bij het 
voorziene dienstenpakket dat door het OCMW van 
Zwevegem zal worden aangeboden. 

Interesse? Schrijf je in via mail aan info@leanderhof.be of 
telefonisch op het nummer 0800 16 930 vóór 10 oktober.
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07-06-2010

in de kijker
1.  Moense Kinderfeeste
} Zondag 26 juni

2.  Taptoe - 
Guldensporenviering

} Zaterdag 2 juli

3.  Verbroederingsweekend 
met Lorsch (D) en Le 
Coteau (F)

} Zondag 10 juli

6

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e



07-06-2010

in de kijker
4.  Voltage festival –  

Transfo Zwevegem
} Vrijdag 29 en zaterdag 30 julii

5.  20ste verjaardagsmarkt
} Dinsdag 9 augustus

6.  Streekbierenfestival
}  Zondag 14 en  
maandag 15 augustus

1.  Moense Kinderfeeste
} Zondag 26 juni

2.  Taptoe - 
Guldensporenviering

} Zaterdag 2 juli

3.  Verbroederingsweekend 
met Lorsch (D) en Le 
Coteau (F)

} Zondag 10 juli
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Burgerlijke stand
GEBOORTEN
23/05 De Bruyne Bavo, z.v. Henri en Vervaeke Hanne (Z)
27/05 Balcaen Tine, d.v. Martijn en Maenhaut Joke (Z)
29/05 Guillemyn Matze, z.v. Bruno en Guillemyn Bruno (Z)
30/05 Ruysschaert Aliyana, d.v. Korinzo en Boukhnif Fatima 
(M)
30/05 De Brauwer Maurice, z.v. Frédéric en Knockaert Eilleen 
(H)
01/06 Deschuymer Illyano, z.v. Olaf en Verriest Kelly (Z)
02/06 Bostyn Lowie, z.v. Kenneth en Vandermeersch Selvie 
(Z)
06/06 Leconte Juliette, d.v. Filip en Vandenberghe Elke (Z)
07/06 Alommr Noor, d.v. Farag en Ramadan Samar (Z)
08/06 Deleersnyder Lou, z.v. Joachim en D’haene Ine (Z)
11/06 Hoet Mos, z.v. Beukel en Swyngedouw Gudrun (Z)
11/06 Lamnaouar Zoulikha, d.v. Hassan en El-Okbani Fatima 
(M)
20/06 Degezelle Maxime, z.v. Steven en Dewitte Charlotte 
(O)
20/06 Adam Arthur, z.v. Andreas en Kesteloot Julie (Z)
22/06 Defour Ila, d.v. Mathias en Keukelinck Nathalie (S)
24/06 Minjauw Luca en Liam, z.v. Kevin en Ellul Claire (O)
25/06 Strobbe Quinn, d.v. Andy en Destoop Tessa (Z)
25/06 Daenens Iza, d.v. Tom en De Backer Eline (Z)
26/06 Vanhoutte Camille, d.v. Benoit en Busschaert Eline (S)
27/06 Vandevijvere Lauden, z.v. Mathieu en Caenen Lisa (M)
27/06 Stevens Morgane, d.v. Steve en Ampe Liesbeth (Z)
28/06 Deroo Isar, z.v. Jef en Vandenbogaerde Sarah (Z)
29/06 Tytgat Lore, d.v. Pieter en Priem Eline (S)
01/07 Poublon Anaïs en Jason, d. en z.v. Kevin en Lacaeys 
Kimberly (O)

OVERLIJDENS
06/06 Libbrecht Gino (61j.), (Z)
09/06 Dierick Bernard (72j.), echtg. Moreels Jacqueline (Z)
11/06 Maes Gilbert (88j.), echtg. Malfait Leona (Z)
11/06 Hennebel Marie (94j.), wed. Vandecasteele Robert (Z)
12/06 Dekeyzer Willy (76j.), echtg. Breda Rosette (H)
22/06 Byttebier Godelieve (88j.), ongehuwd (H)
25/06 Decoene Ines (51j.), ongehuwd (Z)
27/06 Vanterwyngen Arnold (82j.), echtg. Nuyttens Jeanine 
(Z)
29/06 Cecat Georgette (86j.), wed. Kuszac Roman (H)
01/07 Demeestere Elza (94j.), wed. Vervaecke Jules (M)
01/07 Coopman Patrick (50j.), echtg. Vanfleteren Mia (Z)
06/07 Buwalda Hendrik (44j.), ongehuwd (Z)
08/07 Deconinck Marie-Louise (97j.), wed. Everaert Hubertus 
(Z)
09/07 Delobelle Luc (60j.), echtg. Glorieux Linda (M)
12/07 Raepsaet Maria (91j.), wed. De Reycke André (H)
13/07 Decock Erna (99j.), wed. Lefevre Rogier (H)

HUWELIJKEN
Libbrecht Timothy (24j.), (Z) en Hut Martje (24j.), 
(Hoogeveen NL)
Algoet Mathieu (30j.), (Z) en Seynaeve Hanne (29j.), (Z)
Victor Mathieu (32j.), (M) en Deceukelier Evy (32j.), (M)
Vanden Broecke Tom (31j.), (S) en Stragier Sophie (31j.), 
(Merkem)
Laverge Rien (29j.), (Z) en Vyvey Line (28j.), (Z)
Vansteenkiste Kristof (39j.), (M) en Naessens Inge (39j.), (M)
Vandewalle Frederic (31j.), (Vleteren) en Verrue Bénédicte 
(30j.), (H)
Vervisch Edward (27j.), (S) en Lambert Laurence (26j.), (S)
Pouleyn Marino (43j.), (Z) en Vandemeulebroucke Stephanie 
(25j.), (Z)
Bossuyt Glenn (28j.), (Z) en Vandererfven Annelies (27j.), (Z)
Callens Bert (26j.), (Z) en Soubry Kylie (25j.), (Z)
Vandenbroucke Ief (33j.), (M) en Dharmadi Violetta (33j.), 
(M)
Deweirt Sven (37j.), (Z) en Callens Anja (48j.), (Z)
Demeire Brecht (26j.), (O) en Vanhoutteghem Nele (25j.), (O)
Vleminckx Bruno (35j.), (M) en Dumoulin Stefanie (35j.), (M)
Meulenaere Mathieu (32j.), (M) en Campe Elien (26j.), (M)
Ismajli Ferit (31j.), (H) en Foulon Jessie (21j.), (H)
Despiegelaere Tim (27j.), (S) en Pottie Lobke (29j.), (S)
Phavongxay Elven (29j.), (O) en Duthoy Stefanie (23j.), (O)
Coudyser Kurt (49j.), (Z) en Braha Nataliia (39j.), (Oekraïne)
Durieu Franky (50j.), (O) en Caby Isabelle (44j.), (O)
Verhue Dieter (30j.), (Z) en Rogge Anne-Sophie (23j.), (Z)
Vandenbogaerde Henk (47j.), (Z) en Amenyo Lilian (42j.), 
(Veldhoven NL)
Mollie Mathieu (27j.), (H) en Vandaele Ellen (26j.), (H)
Vanovertveldt Rudy (54j.), (Z) en Poissonnier Patricia (44j.), 
(Z)
Gaillez Remi (36j.), (Z) en Pieters Stéphanie (28j.), (Z)
Defever Sahib (28j.), (Z) en Beeuwsaert Jamie (26j.), (Z)
Vancauwenberghe Tom (31j.), (Z) en Kinds Olga (31j.), (Z)
Vanwelden Bruno (34j.), (Z) en Verhiest Liesbet (32j.), (Z)

(H) Heestert, (M) Moen, (O) Otegem, (S) Sint-Denijs,  
(Z) Zwevegem
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Herbeleef Bevergem 
Zondag 18 september, doorlopend vanaf 11 u. 

In Zwevegem, Sint-Denijs, grasplein Kerkeberg
In samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, 
organiseert het feestcomité van Sint-Denijs op zondag 18 
september de eerste Zwevegemse Zeugefeesten. 
Dit gebeurt met een knipoog naar Bevergem, de Canvasserie 
waarmee Zwevegem vorig jaar andermaal op de kaart werd 
geplaatst en pronkte in Vlaanderen. 
Het gemeentebestuur van Zwevegem wil de herinnering aan 
Bevergem levendig houden en heeft de ambitie dat de 
“Zwevegemse Zeugefeesten” een jaarlijks evenement wordt 
met regionale uitstraling.
Het wordt een warm volksfeest met ter plaatse varkens aan ’t 
spit – een zeugemaaltijd – leuke optredens en de verkiezing 
van de “Beir van Zwevegem”.

“De BEIR van ZWEVEGEM”
Den Beir van Zwevegem krijgt een waardevolle opvolger tijdens 
de Zeugefeesten van 18 september 2016.
Wie kroont zichzelf voor 1 jaar tot de “Beir van Zwevegem”?
Een sportieve, ludieke en avontuurlijke uitdaging voor onze 
feestcomités op Transfo Zwevegem, met aankomst op de 
Zeugefeesten, Kerkeberg in Sint-Denijs.

Couleur locale van de hoogste plank!
Fans van Bevergem en prenten zijn welkom.

Zie www.zwevegemsezeugefeesten.be
Volg ons ook op 
www.facebook.com/GemeenteZwevegem

Zondag 18 september 2016
Doorlopend vanaf 11 u.
Zeugemaaltijd vanaf 12.30 u. 
•   11 u.: Aperitiefconcert
•   14 u.: Optreden Gèsman
•   17 u.: Optreden Ride this train
•   16 u. – 17 u.: Verkiezing 
     “De Beir van Zwevegem”
•   17.30 u.: Oberbayern optreden

PROGRAMMA

KAARTEN

15 euro, 10 euro (<12 jaar)
Voorverkoop vanaf 10 augustus. 
Kaarten te koop in: 
• Gemeentepunt Zwevegem, 

Blokkestraat 29
• De Vrijheid Helkijnstraat 1, Sint-Denijs
• Driwiski Driesstraat 38, Sint-Denijs

Overschrijven kan ook via feestcomité 
Sint-Denijs (Sint-Denijsplaats 40)  
BE 31 7380 2014 0555 - BIC KREDBEBB
Mededeling: Naam, aantal kaarten 15
of 10 euro + afhaalpunt
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DORPSRAAD OTEGEM
Fietsen in en om ons dorp…
Met de auto naar Otegem…
Buiten spelen in Otegem…
Graag wonen in Otegem…
Oud worden in Otegem…
Verkeer(d) in ons dorp…?
Op eigen benen in Otegem…
Otegem troef!

Onderwerpen die je raken? 
Kom dan naar de ontbijtvergadering Dorpsraad Otegem 
op zondag 25 september 2016.
Deelname is gratis, iedereen welkom!

Zwevegem start met Dorpsraad Otegem

Zwevegem wil werk maken van participatie en start 
daarom met dorpsraden.
5 deelgemeenten betekent 5 dorpsraden, maar om 
het geheel werkbaar te maken willen we, net zoals in 
een gezin, starten met 1 dorpsraad om dan later uit te 
breiden naar 2, 3, 4 en 5.

Als startgemeente is gekozen voor Otegem. 
Op zondag 25 september 2016 lanceert de gemeente een 
dorpsraad in Otegem.
In een open startvergadering (met gratis ontbijt) zal 
het initiatief worden toegelicht en geven we het woord 
aan de Otegemnaar om te vertellen hoe het droomdorp 
Otegem eruit ziet, wat leeft in Otegem.

Woon jij in Otegem?
Gebeurt het wel eens dat je thuiskomt en denkt: 
“Ik wou dat Otegem…”
Antwoord jij 2x ja?
Dan zijn wij naar jouw medewerking op zoek 
voor een
Droomplan Otegem!

Tijdens de startvergadering horen we graag wat leeft 
in Otegem. In een gemoedelijke sfeer en in kleine 
groepjes kan je, na een toelichting over het doel en 
het engagement van de dorpsraad, alle onderwerpen 
aankaarten die jou en Otegem aanbelangen.

We besluiten de startvergadering met een lijst van 
geïnteresseerden en een concrete afspraak voor een 
eerste vergadering van de dorpsraad. 

Heb je interesse? Voel je je aangesproken? Graag dan 
een seintje vooraf (handig voor de catering): informatie@
zwevegem.be of 056 76.55.40

Ontbijtvergadering Dorpsraad
Zondag 25 september 2016

Waar? Ontmoetingscentrum Otegem, 
Scheldestraat 14A

Programma:
8.45 u.: Onthaal

9 u.: Inleiding en toelichting
9.30 u.: Tafelgesprekken

10 u.: Planning 1ste Dorpsraad: wie? 
waar? wanneer?

10.30 u.: Persmoment en drink



11

w
w

w
.z

w
ev

eg
em

.b
e

Nieuw Zwevegems zwembad 
een modern complex in het hart van Zwevegem
Zwevegem bouwt een nieuw zwembadcomplex tegen de zomervakantie van 2018.
Het nieuwe zwembadcomplex komt aan de overkant van het huidige zwembad in de Bekaerstraat. 
S&R nv Kortrijk in oprichting wordt de private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de 
exploitatie van het toekomstig zwembad en voor Sportpunt 2.

De colleges van burgemeester en schepenen van Kortrijk en Zwevegem beslisten op maandag 4 juli dat de private partner 
voor de toekomstige zwembaden van Kortrijk en Zwevegem én voor Sportpunt 2 S&R nv Kortrijk in oprichting is. 
Kortrijk en Zwevegem zullen dus met eenzelfde private partner samenwerken voor de toekomstige zwembaden op 
Sportpunt Zwevegem en op Kortrijk weide. 

Onder meer op sportief vlak zal het Zwevegemse zwembad complementair zijn aan het Kortrijkse zwembad. Zo heeft het 
met drie meter een grotere diepte dan het Kortrijkse zwembad,, waardoor sporten zoals duiken, synchroonzwemmen en 
onderwaterhockey verder onderdak krijgen in Zwevegem. 

De clubs kunnen voor trainingen op 50 meter terecht in het nieuwe Kortrijkse bad. Het Kortrijkse zwembad heeft heel wat 
te bieden op recreatief vlak. 

Het nieuwe zwembad in Zwevegem zal zich optimaal integreren in de Sportpuntsite op de voormalige hoeve Clarysse. 
Vanop het groene voorplein krijgen bezoekers zicht op het zwembad, een compact volume met strakke geometrische 
vormen die aansluiten bij de andere gebouwen in het sportpark. Dankzij de grote glaspartijen, krijgen zwemmers zicht op 
de groene omgevingen en de rest van de sportsite. Vanuit de recreatiebaden en de horeca kunnen bezoekers vanaf het 
middaguur volop genieten van de zon. 

Op de benedenverdieping komen er een spinningzaal en een fitness bij het zwembad, met topmateriaal. Er zullen tal van 
groepslessen worden aangeboden en een combinatieticket fitness/zwemmen zal mogelijk zijn. 
Het 25 op 25 meter bad biedt met een warme lagune, een kinderwereld en een sauna een gezellig aanbod, dat op elk 
moment van de dag geopend is voor publiek.

Het huidige zwembad Sportpunt 2 in Zwevegem wordt na het openen van het nieuwe bad omgebouwd tot een nieuwe 
sporthal, met een ruime danszaal. Het bestaande gebouw wordt energetisch en bouwtechnisch nagekeken en verschillende 
aanpassingen zijn ingepland. De bestaande sporthal blijft behouden. Sportclubs en scholen zullen daar dus nog terecht 
kunnen. 

Zo zal het geheel van een modern zwemcomplex en de extra sporthal en danszaal in Sportpunt 2 onze gemeente voorzien 
van een prachtige sportinfrastructuur in het hart van de gemeente. 



Eerste fase 
woonzone 
Losschaert
Leiedal werkt samen met de gemeente Zwevegem aan 
het Losschaertproject. Een nieuw stukje Zwevegem, 
waar wonen, werken en ontspanning samengaan.

De realisatie van de woonzone gebeurt gefaseerd en 
sluit volledig aan op de huidige bebouwing langs de 
Hinnestraat.

In totaal gaat het over 6 ha. woongebied met een 
120 - tal woningen: koppelwoningen, appartementen, 
rijhuizen, die met zorg worden geïntegreerd in een 
kwalitatieve woonomgeving. 

De gemeente ontving een verkavelingsaanvraag 
voor de 1ste fase = 90 tot 100 woningen, 
met aanleg van wegenis- en rioleringswerken, 
waterbeheersingswerken en de aanleg van publieke 
(groen)zones. 

De gemeenteraad van 18 juli keurde het wegenistracé 
en de publieke ruimte goed. Dit wordt later kosteloos 
overgedragen aan de gemeente.

Late bedeling 
infopunt juni
Het gemeentebestuur van Zwevegem betreurt de late 
bedeling van het infopunt juni bij sommige inwoners 
en vroeg hiervoor een verklaring bij Bpost. Dit is hun 
antwoord:

“De postman in kwestie kon op de dag zelf niet alles 
meenemen. Daarna ging hij in verlof, maar hij had niet 
gemeld dat hij een stuk niet had kunnen uitreiken. 
Toen hij terugkwam heeft hij dit zelf gedaan. Het ging 
over een 100- tal zendingen. 

Onze excuses aan de klant voor het ongemak. Ik heb de 
postman aangesproken om herhaling van dergelijke feiten 
te voorkomen”.

07-06-2010
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Welkom op de grote 
dorpsvergadering

woensdag 10 september 2014 
om 20 u. in Gemeentepunt

zie p. 9

ZWEVEGEM
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Zwevegem, Dorp van de Ronde 2015 
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OCMW Zwevegem  
biedt te koop aan:

• 1 perceel landbouwgrond in Ter Klare, Sint-Denijs
 Perceel F. 278 d van 10 a. 35 ca.
 Gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 Richtprijs: 6 euro/m²
 Uiterlijke datum van bieden: woensdag 5 oktober 2016
 Notaris Denijs en Van Daelen, tel. 056 76 05 88

• 1 perceel landbouwgrond in de Pontstraat, Heestert
 Perceel B. 41 a, van 31 a. 57 ca.
 Gelegen in agrarisch gebied
 Richtprijs: 6,17 euro/m²
 Uiterlijke datum van bieden: woensdag 5 oktober 2016
 Notaris Denijs en Van Daelen, tel. 056 76 05 88

• 1 perceel landbouwgrond in Sint-Denijs
 Perceel F. 564, van 34 a. 80 ca.
 Gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 Richtprijs: 5,04 euro/m²
 Uiterlijke datum van bieden: woensdag 5 oktober 2016
 Notarissen Devos, Turpyn, Mullie en Voet, tel. 056 45 51 88
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Zwevegem stopt met roken
Roken is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in België. Het zorgt voor 
ernstige lichamelijke gevolgen voor de roker en zijn omgeving. Ondanks dit rookt 
nog steeds 26% van de bevolking. Gemiddeld worden er 15 sigaretten per dag 
gerookt.

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

Interesse? 
Je kan je nog steeds inschrijven voor een 8 weken durende cursus met de 
tabakoloog. 
De cursus start op 13 september.

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

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

Zwevegem werkt samen met 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
In 2015 verleenden gemeenteraad en de OCMW-raad goedkeuring aan het actieplan armoede 
2015-2019. Met dit plan willen we armoede in Zwevegem voorkomen en aanpakken. We geven 
hieraan gestalte met concrete projecten en acties, gedragen door verschillende partners. Voor de 
volgende twee acties is Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen een belangrijke partner, waarmee de 
gemeente en het OCMW willen samenwerken

Zorgnetwerk Zwevegem 
Samen met Samenlevingsopbouw en verschillende diensten en organisaties, willen gemeente en OCMW in 2017 een nauw 
samenwerkingsverband opstarten dat aanvullende diensten aanbiedt bij kwetsbare mensen. Een netwerkcoördinator zal deze 
werking sturen en bruggen bouwen tussen de verschillende partijen. Binnen dit initiatief zullen vrijwilligers kwetsbare ouderen 
ondersteunen, met bezoekjes, kookactiviteiten of allerlei kleine (zorg)taken (bv. vervoer, boodschappen, kleine klusjes zoals was 
ophangen, …). De vrijwilligers verwijzen, waar nodig, door naar de passende dienst of de netwerkcoördinator. 

Vrijwilligerswerking
Binnen deze actie, die gekoppeld wordt aan het zorgnetwerk, willen gemeente en OCMW vraag en aanbod van vrijwilligers 
afstemmen; vrijwilligerswerk promoten, ondersteunen en coördineren.
Vrijwilligers zullen binnen dit project vooral ingezet worden om naar de (kwetsbare) burgers toe te gaan in plaats dat de 
burgers naar de zorg moeten komen.
Voor beide projecten beslisten gemeente en OCMW een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw in te zetten. Zowel 
gemeente en OCMW hadden reeds budget voorzien voor samenwerking met deze 
partner. 
Interesse in onze projecten? Neem contact op met de dienst burger en welzijn 
(Marijke Orins – tel. 056 76 55 75) of de dienst thuiszorg OCMW (Dominique 
Moreels – tel. 056 76 52 00).

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

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

Nieuwe aanvraagprocedure 
voor tegemoetkomingen en 
parkeerkaart FOD Sociale Zekerheid
De Directie-generaal Personen met een handicap (FOD 
Sociale Zekerheid) veranderde haar aanvraagprocedure. 
Je kan nu, door middel van een online vragenlijst, 
sneller en eenvoudiger een aanvraag doen voor een 
inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, een 
tegemoetkoming hulp aan bejaarden of een parkeerkaart. 

Wat is er concreet veranderd?
Je kan nu zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je 
aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart 
in te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar 
een online vragenlijst in te vullen. Je hoeft geen papieren 
formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft 
enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de 
Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks 
bij hem/haar de medische informatie opvragen.

Wil je hulp bij het invullen van de vragenlijst? 
Dan kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van 
je ziekenfonds
Of bij de volgende diensten, gehuisvest in het 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem - op afspraak:
•  De dienst thuiszorg en de zorgcoördinator van het 

OCMW – op afspraak via het nummer 056 76 52 00 of 
thuiszorg@ocmw.zwevegem.be.

•  Je maatschappelijk werker binnen de sociale dienst 
OCMW – op afspraak met je maatschappelijk werker.

•  De gemeentelijke dienst burger en welzijn – op 
afspraak via het nummer 056 76 55 75 of  
welzijn@zwevegem.be.

Of bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal 
Personen met een handicap. 
Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op 
www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 
0800/987 99 (maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u). Je 
kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met 
een handicap. Een overzicht van de zitdagen vind je op 
www.handicap.belgium.be  
Vergeet volgende zaken niet mee te nemen:
•  Je identiteitskaart;
•  Je bankrekeningnummer;
•  De naam van je behandelend arts.

Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch 
verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een 
handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen 
van je aanvraag.  De nieuwe manier van werken moet 
er voor zorgen dat je aanvraag op termijn sneller, 
eenvoudiger en persoonlijker wordt behandeld.  

Meer info: www.handicap.belgium.be

 Burger en Welzijn
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 75
 welzijn@zwevegem.be
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Een vergadering van de 
ouderenadviesraad bijwonen?
De gemeentelijke ouderenadviesraad 
behandelt alle zaken die op het 
plaatselijk vlak, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, de ouderen 
aanbelangen. Als erkende adviesraad 
is dit overleg bevoegd om op eigen 
initiatief voorstellen te doen, en 
advies te verstrekken op verzoek van 
de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en schepenen of het 
OCMW. 
De raad bevordert ook de 
samenwerking rond ouderenzorg.
In de ouderenadviesraad zetelen 
vertegenwoordigers van alle erkende 
ouderenverenigingen. Voorzitter van de raad is Jozef Tienpont, secretaris Marijke Orins.

Een vergadering van de ouderenadviesraad bijwonen? Dit kan. De eerstvolgende vergadering van de raad is gepland op 
20 september 2016, om 14 u., in de raadzaal van het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, Zwevegem. 
Let wel: tijdens de vergadering hebt u geen stem- of spreekrecht, maar vraagstelling na de vergadering is mogelijk. De 
agenda kan via de secretaris van de raad worden opgevraagd.
Meer info? Hiervoor kan u terecht bij de secretaris van de raad via welzijn@zwevegem.be of tel. 056 76 55 75. Ook graag 
een seintje indien u aanwezig zult zijn.

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

Pamperbank Zwevegem
Sinds december 2015 is er in het Koetshuis, 
gelegen achter het oud gemeentehuis, een 
Pamperbank gevestigd. Kwetsbare gezinnen 
kunnen er éénmaal per maand 1 pakketje luiers 
(25 stuks) aankopen. De prijs die ze hiervoor 
betalen is symbolisch, namelijk 1 euro.
De Pamperbank is met andere woorden een 
sociaal project. Door de krachten te bundelen 
willen we: de koopkracht van gezinnen 
verhogen, armoederisico’s beperken en de 
levenskwaliteit van de gezinnen verbeteren.
Het opzet is simpel:

HET DEPONEREN VAN LUIEROVERSCHOTTEN 
Heb je zelf overschotten? Dan kan je deze deponeren 
in een daarvoor voorziene pamperbox. Je vindt er zeker 
één bij de apotheker en of school in je buurt. Maar ook 
in het consultatiebureau of het Gemeentepunt kan je je 
overschotten kwijt.

OPHALING EN VERWERKING 
Volle pamperboxen worden opgehaald door het TAlternatief 
en naar de pamperbank gebracht. Daar sorteren Ann en 
Vivianne, de vrijwilligers van de pamperbank, de pampers 
per maat en maken pakketjes van 25 stuks.

DOORVERWIJZING 
EN HERVERDELING
In tussentijd verwijzen 
verschillende gemeente 
en OCMW-diensten, 
huisartsen en organisaties 
gezinnen door naar de 
pamperbank. Het betreft 
vooral kwetsbare mensen 
waarvoor het aangewezen 
is om de impact van de 
aankoop van luiers op het 
gezinsbudget te beperken.
De doorverwijsbrief kunnen 
zij vervolgens inwisselen 
voor een pamperkaart. Die 
geeft op haar beurt recht op 
1 pakketje van 25 pampers 
per kind per maand.

De Pamperbank is een realisatie van het Huis van het 
Kind Zwevegem en kadert binnen het Actieplan Armoede 
Zwevegem.
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Nieuwe Bloemengang  
bij het Woonzorgcentrum
Na het voltooien van de eerste bouwfase van het woonzorgcentrum (de nieuwe 
vleugel) werd de buitenaanleg intussen ook zo goed als afgewerkt.  Misschien kon u 
al de nieuwe binnentuin bewonderen?

De brandweergang, die aan de Otegemstraat start naast de parking achter de 
Belfiusbank, loopt door tot achter het gebouw, kant Sint-Amandstraat.

Deze zone werd extra verhard, om toe te laten dat met zware brandweerwagens het 
gebouw van dichtbij kan bereikt worden.

In plaats van te kiezen voor nog meer beton of verharding, is geopteerd om deze 
zone aan te leggen als een groenstrook waarbij de natuur wat vrij spel krijgt én de 
geringe nood aan maaibeurten tevens de hoeveelheid groenafval in de vorm van 
biomassa beperkt (tot -30%)..

Een mix van bloemen, gecombineerd met ratelaar, beperkt de aanwezigheid van gras.

Vlinders, bijen, tal van insecten zullen hier met plezier vertoeven – op die manier wordt een stukje pure natuur in het 
centrum van Zwevegem gebracht.

Vandaag ziet deze strook er misschien nog wat vreemd uit, maar naarmate de ratelaar zijn werk kan doen en het gras 
verdringt, zullen we meer en meer bloemen en kruiden zien verschijnen.  De bewust gekozen schrale grond maakt dit 
mogelijk.

Deze begroeiing verlangt dan ook heel weinig maaibeurten, wat wel wat wennen is vergeleken met de mooi kortgeknipte 
gazons die we gewoon zijn.

Een woordje uitleg omtrent de strook kan je eveneens lezen op het infobord dat voorzien is bij deze ‘Bloemengang’ 
(waarmee ook verwezen wordt naar de vroegere gang van de materniteit, die plaats gemaakt heeft voor de 
nieuwbouw).

Voor bewoners, maar ook bezoekers, buren of passanten, is er het kleine parkje met een petanquepleintje.
Enkele banken worden voorzien om plaats te maken voor de supporters, maar je kan evengoed genieten van de passage 
in de straat, genietend van de zon.

Nieuwe school ‘De Groene Kouter’ 

De Groene Kouter is de naam van de nieuwe 
gemeenteschool gelegen aan de rand van het 
gemeentepark in de Kouterstraat.

Jarenlang waren de leerlingen van het 4°, 5° en 6° 
leerjaar gehuisvest in tijdelijke modulaire klasunits, in 
afwachting van de realisatie van de nieuwbouw.

In het kader van het programma voor 
scholenbouw ‘Scholen van Morgen’ 
konden de bouwwerken effectief van 
start gaan begin mei 2015.

Met de start van het nieuwe schooljaar 
kunnen de leerlingen nu terecht in hun 
nieuwe school, waar zij lang hebben 
naar uitgekeken.

Zo’n 150-tal leerlingen van de 
bovenbouw van de Kouter- en 
Knokkeschool zullen er onderwijs 
kunnen volgen in een functionele 
accommodatie, aangepast aan de 
hedendaagse onderwijsbehoeften.

De school beschikt ook over een goed 
uitgeruste sportzaal, die ook naschools 
gebruikt wordt door Zwevegemse 
sportverenigingen.

Gelijklopend met de omgevingsaanleg van de school, werd 
ook werk gemaakt van een gedeeltelijke heraanleg van 
het gemeentepark. Door de integratie van beide projecten 
betekent dit een mooie opwaardering van het park.
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Kunstacademie kaapt kermis!
Met een kickstart het nieuwe schooljaar in. 
Maak de Kunstacademie mee op Zwevegem Kermis. Zaterdag 10/9 en zondag 11/9 kunt u ons van 15u tot 18u vinden in het 
begin van de Otegemstraat, aan de kerk. Beeld, muziek en woord, de drie domeinen van de Kunstacademie, staan paraat.
Breng een T-shirt, een katoenen draagtas of een keukenhanddoek mee en de afdeling beeldende kunst drukt er een originele 
print op. Kies een emoticon bij één van de leerkrachten woord en laat u aan het poëziekraam verrassen door de leerlingen. 
Gewoon genieten kan uiteraard ook, de leerlingen en leerkrachten muziek brengen u in vervoering met hun live optreden.
Twijfelt u nog of de Kunstacademie iets is voor u of voor uw kind? Spreek één van onze leerkrachten aan of ervaar de les zelf. 
Van maandag 12/9 t.e.m. zaterdag 17/9 zetten we onze deuren open voor de vriendjeslessen. Ieder kind kan gratis een les 
beeldende kunst, muziek of woord meevolgen in de Stedestraat of in O.C. De Brug. 

Inschrijven kan tot 30 september 2016 op het secretariaat (Transfostraat 13, 8550 Zwevegem) of online via
www.kazwevegem.be.

Gratis vriendjeslessen van 12/9 t.e.m 17/9!
Inschrijven tot 30/9 in het secretariaat of online.

 Kunstacademie Zwevegem
 Transfostraat 13
 8550 Zwevegem
 056 71 69 76
 info@kazwevegem.be
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Starterscontract voor  
startende ondernemers

Op 27 juni keurde de Gemeenteraad het 
Starterscontract goed waarmee de gemeente 
startende ondernemingen tot 3250 euro steun 
biedt. Die kan de starter gebruiken voor opleiding, 
professioneel advies en beroepsgebonden 
investeringen.

Men kan tot drie keer tot duizend euro subsidie 
aanvragen: voor investeringen, opleiding en 
professionele begeleiding. Wie kiest voor een 
handelsnaam met een sterke lokale binding, komt 
in aanmerking voor een extraatje van 250 euro.

De subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een 
beoordelingscommissie die advies uitbrengt 
aan het schepencollege. Wie een subsidie krijgt 
moet uiteraard ook aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Zo moet bijvoorbeeld de activiteit ten 
minste vijf jaar worden uitgeoefend.

Het aanvraagformulier en het reglement kan 
opgevraagd worden bij de dienst lokale economie:  
economie@zwevegem.be

Op donderdag 6 oktober 2016 van 7.30 u. tot 9.30 u. organiseert UNIZO een ontbijt met de 
burgemeester Marc Doutreluingne. Tijdens het ontbijt kunnen ondernemers van gedachten wisselen 
met Burgemeester en Schepenen.

Om organisatorische reden vragen wij in te schrijven voor 1 oktober. Inschrijven kan via: mattijs.baekelant@unizo.be

Prijs: Unizo-leden: 0 euro

 Niet-leden: 20 euro incl. btw

Ontbijt met de burgemeester 
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Gemeentelijke toelage voor 
groenbedekking
Professionele land- en tuinbouwers kunnen opnieuw 
een gemeentelijke toelage bekomen als ze overgaan 
tot 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!

Begin dit jaar werd voor 21.440,75 euro aan subsidies 
uitbetaald voor 857,63 ha groenbedekking op Zwevegem. 

In november kan u terug langskomen voor aangifte van 
2016.

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

Dit kan op de volgende zitdagen:

•  14 november van 9 u. tot 12 u. 
•  15 november van 9 u. tot 12 u.
•  17 november van 9 u. tot 12 u.
•  21 november van 9.u. tot 12 u.
•  22 november van 9 u. tot 12 u.
•  24 november van 9 u .tot 12 u.

Bij de aanvraag van de gemeentelijke toelage moet u de 
volgende documenten meebrengen:

•  kopie van de orthofotoplans 2016 van de percelen 
met groenbedekking op Zwevegem. 

•  kopie van de digitale verzamelaanvraag 2016 
met een overzichtstabel van de oppervlakteaangifte 
2016 van de percelen met groenbedekking.

•  kopie van de factuur opgesteld in 2016 van de 
zaadleveringen.

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

Wat kan er gratis naar het 
recyclagepark?
Wist je dat je met heel wat afvalsoorten, die niet huis 
aan huis worden opgehaald, gratis terecht kan op het 
recyclagepark?
We lichten in ieder Infopunt een afvalstroom uit die je, als 
particulier, gratis kwijt kan op het recyclagepark.

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.

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

Respecteer de rust 
van de buren en 
gooi niets in de 
glasbol tussen 
20 u. en 8 u. 

Wist je dat je glas ook 
naar het recyclagepark kan 

brengen? 
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Subsidie herbruikbare luiers in 
2016 ook in Zwevegem
Het gebruik van de klassieke wegwerpluiers zorgt voor een enorme afvalberg en milieubelasting. 
Als je weet dat voor de hele luierperiode van één kind bijna 1,5 ton wegwerpluiers naar de 
verbrandingsoven gaat, dan begrijp je het plaatje al. Daarenboven vraagt de productie van klassieke 
wegwerpluiers meerdere bomen en veel water en energie.

Eind 2015 nam de Minaraad van Zwevegem het besluit om jonge ouders te helpen in hun beslissing en krijgen zij voor in 
2016 een flinke subsidie voor de startinvestering in herbruikbare luiers, overbroekjes en inlegdoekjes. Momenteel werden 
al meerdere subsidieaanvragen goedgekeurd en meer dan 9 ton afval uitgespaard! 
Wij vroegen aan enkele ouders die de subsidie vanuit de Minaraad kregen om hun ervaring met jullie te delen.

Mama Mirjana doet haar verhaal :  Sinds ons tweede kindje zijn we 
volledig overgeschakeld naar wasbare luiers en billendoekjes, en ook ons 
oudste krijgt een wasbare luier voor de nacht. Onze vaststellingen: de billetjes 
zijn vlotter proper en er komen geen ongezonde stoffen aan te pas. Ik heb mij 
aangepast aan een nieuwe was routine, m.a.w. de was wordt sneller gedaan. 
Ook het aantal vuilniszakken daalt aanzienlijk waardoor we minder moeten 
sleuren. Natuurlijk moeten we ook geen luiers meer kopen en er dus ook geen 
geld meer aan uitgeven. De wasbare luiers zijn ook heel leuk! Al die leuke 
patroontjes en modellen... We zouden bijna vergeten dat het daarboven nog 
eens ecologisch en duurzaam is :-)
Kortom, super tevreden!

De mama van Lina en Minne vertelt : Mijn interesse werd gewekt toen ik bij de onthaalmama van mijn dochter voor 
de eerste keer in aanraking kwam met wasbare luiers; het leek me fijn om zelf iets te kunnen doen aan de afvalberg. Ook 
het financieel voordeel is interessant: de kostprijs van wegwerpluiers kwam bij mij in totaal op een 1400 euro uit. Nu heb 
ik slechts 380 euro betaald, na aftrek van de subsidie. Dat is dus een besparing van meer dan 1000 euro! Als je de luiers 
gebruikt voor een 2de kindje is de besparing nog groter!
En je kindje wordt ook sneller zindelijk met wasbare luiers, omdat het zijn plasje beter gewaar wordt.
Mijn zus die nu zwanger is overweegt ook om het systeem te gebruiken.
En voor het wassen, eigenlijk is het gewoon de waszak nemen en in de machine steken, en de luiers ophangen.
Dus dat "extra werk" valt in de praktijk wel mee. Bij wegwerpluiers komt ook extra werk kijken: naar de winkel gaan en 
sleuren met pakken luiers, en dan de vuilniszak die iedere week vol zit buiten zetten.
Voor mij is dit een positief verhaal en ik vind het zeer positief dat de gemeente Zwevegem dit wil promoten door subsidies, 
bedankt!

Mama Lisa : “geen allergische reactie meer”  : Wij gebruiken nu al enkele 
maanden herbruikbare luiers en zijn helemaal overtuigd. De luiers kwamen er 
nadat we bij ons kindje allergische reacties op de gewone luiers merkten. Dat 
komt omdat wegwerpluiers stoffen bevatten die zo agressief absorberen, dat ze 
ook vocht aan de billetjes van je baby onttrekken. Omdat zoiets niet voorkomt bij 
herbruikbare luiers, wilden we het graag eens uitproberen.
We gebruiken nu snap-in-ones: die zijn bijna helemaal hetzelfde als een 
wegwerpluier en zo makkelijk in gebruik, dat we ze ook kunnen meegeven 
naar de onthaalmoeder. De luiers wassen en pakketjes voorbereiden voor de 
onthaalmoeder neemt iets meer van onze tijd in, maar dat weegt niet op tegen 
alle voordelen.
Daarbij zijn de luiers verkrijgbaar in tal van leuke motiefjes, zodat je baby altijd 
een hip kontje heeft.
En om je nog een extra duwtje in de rug te geven, betaalde de Minaraad van 
Zwevegem premies uit tot 125 euro. Niet twijfelen, zou ik zo zeggen.

Heb je nog vragen, of ben je nieuwsgierig ? Vraag dan verdere inlichtingen bij 
het loket woon- en leefomgeving van onze gemeente. Nog zeker tot eind 2016 
voorziet de minaraad een subsidie voor elk kind; uitgebreide info en details 
voor uw subsidieaanvraag vind je op onze website: http://www.zwevegem.be/
leefomgeving/milieu/herbruikbare-luiers 

 Woon- en leefomgeving
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 55 80
 woonenleefomgeving@zwevegem.be
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Gratis controle van de 
bandenspanning
Een actie van het burgemeestersconvenant
Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een 
foutieve bandenspanning. Dit zorgt niet alleen voor een 
verhoogd brandstofverbruik maar ook voor een slechtere 
controle over het stuur. 

Bovendien verslijten je banden sneller als ze niet correct 
zijn opgepompt en dit geeft dan weer aanleiding tot 
meer fijn stof. 

De juiste bandenspanning zou elke chauffeur in 
Vlaanderen jaarlijks 1 gratis tankbeurt opleveren. 

Met steun van de Provincie West Vlaanderen en de 
gemeente Zwevegem houden de Energiesnoeiers een 
bandenspanningsactie om chauffeurs zuiniger, met 
minder vervuiling én veiliger op de weg te helpen. 

Het team van de energiesnoeiers komt naar Zwevegem 
op dinsdag 20 september 2016.
Op de parking aan het gemeentepunt – Blokkestraat 29 
– kunt u van 8.30 u. tot en met 12 u. terecht voor een 
gratis controle van de banden van je wagen.
De energiesnoeiers meten de bandenspanning van 
je wagen en brengen, indien nodig, de banden terug 

op de juiste spanning. Je krijgt van hen informatie 
mee over het belang en de voordelen van een juiste 
bandenspanning.

Samengevat:
•  minder brandstofverbruik, dus zuiniger rijden
•  minder brandstofverbruik is ook minder CO2 en fijn 

stof, dus beter voor het milieu
•  minder slijtage, banden gaan langer mee
•  betere grip op de weg, dus veiliger

Interesse? Stuur als de bliksem een mail naar  
milieu@zwevegem.be want de plaatsen zijn beperkt. De 
milieudienst zal een schema opmaken en nadien een uur 
doormailen, dit om onnodige files te vermijden. 

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

Groepsaankoop 
zonnepanelen
In september start in West-Vlaanderen een tweede 
groepsaankoop zonnepanelen. Inschrijven voor de 
groepsaankoop kan vanaf 1 september, via www.
wijkiezen.be. Op 5 oktober vindt een veiling plaats, 
waarin gekwalificeerde leveranciers tegen elkaar bieden. 
De leverancier die het laagste bod doet wint de veiling. 
Vanaf 22 oktober krijgen de deelnemers een persoonlijk 
voorstel van de winnende leverancier. Wanneer zij voor 
5 december kiezen hier op in te gaan, wordt gestreefd 
om voor 1 juni 2017 hun zonnepanelensysteem te 
installeren.
Via de groepsaankoop kunnen deelnemers/
inwoners een kwalitatief hoogwaardig en compleet 
zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing 
en elektrische keuring. Via de groepsaankoop word 
je helder en objectief geïnformeerd, zodat je een 
weloverwogen beslissing kunt nemen.  Gedurende het 
gehele traject, van inschrijving tot installatie, staan er 
medewerkers ter beschikking om op al je vragen te 
antwoorden, en je te begeleiden als er toch iets niet 
naar wens zou gaan.

Zonnepanelen maken stroom van zonlicht, een 
onuitputtelijke energiebron. Door zelf stroom 
op te wekken, heb je daarenboven een grotere 
onafhankelijkheid van je energieleverancier, en bespaar 
je jarenlang op je energiekosten. Bovendien draag je bij 
aan een duurzame toekomst door een vermindering van 
je CO2-uitstoot.

Info
0800 26 829
zonnepanelen@wijkiezen.be
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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 
omgeving in alle rust te ontdekken. 
Zin om jouw streek te ontdekken langs verrassende 
stapsteentjes, veldwegen en bospaden? Kom dan op zondag 
16 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!

Startplaats
Hoeve VANDESTEENE Sint Annastraat, 26 
8550 Otegem (Zwevegem)  

 Meer info
 Woon en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem  
 Tel. 056 76 55 80

Dag  
van de  
TRAGE WEG

OTEGEM
16 oktober 2016
START om 14 u.

KIND- EN BUGGY-
PROOF!
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NACHT  
van de 

DUISTERNIS
ZWEVEGEM

8 oktober 2016
START om 19.30 u.

Tast je graag eens in het duister en ben je niet bang van de 
donkere nacht?
Kom dan op zaterdag 8 oktober om 19.30 u. 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! 
TUUR NAAR DE STERREN DOOR EEN ECHTE 
STERRENKIJKER ;
ONTDEK DE VLEERMUIZEN LANGS HET KANAAL ;
GA OP STAP MET DE BOSVERTELLER ;
MAAK KENNIS MET MENEER EN MEVROUW DE UIL

Plaats van afspraak
Sint Pietersbrugje Kraaibosstraat
Moen (Zwevegem)

 Meer info
 Woon en leefomgeving/Milieu
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem  
 Tel. 056 76 55 80 VANAF  

5 JAAR!



PROJECT 
SCHETSBOEK 
een doorgeef-verhaal 
in WOORD en BEELD
VAN en VOOR  
Zwevegem & 
deelgemeenten

Project Schets-
boek

Vanaf september 2016 tot juni 2017 zal 
een zwerm schetsboeken doorheen alle Zwevegemse 
dorpen reizen. Doel is dat deze schetsboeken door zoveel 
mogelijk inwoners onder handen worden genomen. 
Elk boek wordt een aangroeiend verhaal in beeld en 
woord. 
De apotheose wordt een expo in juni 2017 in het 
Gemeentepunt.

Help ik kan niet tekenen! 
Of het nu gaat om een tekening, poëzie, een collage, een 
liedjestekst, een zelfbedacht verhaal, een foto,…
Je kiest de vorm die jou het best ligt.
Wie wil kan ook beroep doen op begeleiding van een 
workshop.

Oproep aan de bevolking
Iedereen kan deelnemen. Jong en oud, vereniging, 
organisatie, school, café, buurtcomité, of gemotiveerde 
inwoner. 
We zoeken ook meters en peters (Zwevegemse 
creatievelingen) die het project mee willen ondersteunen 
en vormgeven, naargelang eigen zin en tijd.  
U hoort nog van ons!

Contact : 
paulette.loosveldt@zwevegem.be
griet.herssens@gmail.com

Een initiatief van de gemeente Zwevegem,  
in het kader van het Jaar van het Beeld 2017.24
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Bibweek wordt digitaal!
Voor het eerst valt de Bibweek samen met de Digitale Week. Van 8 tot en met 16 oktober vinden 
overal in Vlaanderen multimedia activiteiten plaats. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel  
beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom.

Digitale en andere activiteiten* tijdens de bibweek
• Workshop Stop Motion Films maken voor kinderen op woensdag 12 oktober om 14 u.*
Wist je dat je met je tablet of smartphone ook leuke stop motion filmpjes kan maken? We gaan aan de slag met gratis 
apps om je zotste ideeën te verfilmen. Een klassie stop motion? Of liever een leg-animatie? Het kan allemaal! Ready? 
Set? Go!

• Digitale cursussen voor senioren (sept-okt)

• Auteur te gast : Ish Ait Hamou
In korte tijd veroverde Ish vele lezersharten. Is het jouwe daar een van?  Dan hebben we goed nieuws! Op zondag 
2 oktober komt Ish naar Zwevegem als gast van de bib, het Davidsfonds en Markant. Om 10 u. vertelt hij over zijn 
boeken, daarna is het tijd voor het aperitief. Wil je er bij zijn? Dat kan voor de prijs van 5 euro, drankje inbegrepen. De 
lezing vindt plaats in de Theaterzaal. Meer informatie lees je in de Uitkalender.

Verwendag op zaterdagvoormiddag 15 oktober 2016 : Digitaal versus Ontmoeting
• Digitaal voorleesuurtje Supervrienden
Een voorleesuurtje zonder verteller? Voor deze versie van de verwendag krijgen kleuters een digitaal verhaaltje 
voorgeschoteld. Om 10 u. start een verhaaltje van de Supervrienden in de Letterdief. Voor al wie houdt van verhalen!

• Ontmoeting op 'lees'café
Naar jaarlijkse traditie willen we al onze trouwe én toekomstige lezers verwennen. We trakteren met poëzie en sluiten af 
met een hapje en aperitief in ons leescafé.

Het volledige programma vind je 
vanaf 1 oktober op onze website 
www.zwevegem.be/bibliotheek

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



Koop nu je cultureel abonnement 
2016-2017 voor 49 euro
VOORDELEN CULTUREEL ABONNEMENT
•  Genieten van 4 hoogstaande optredens voor de prijs 

van 49 euro in het gemeentelijk Theatercentrum, 
Otegemstraat 18A te Zwevegem telkens om 20 u.

•  1,50 euro korting voor het bijwonen van een 
toneelvoorstelling naar keuze van het Zwevegems 
Teater, Deugd & Vreugd Heestert en Klakkeboem.

•  1,50 euro korting voor het bijwonen van het 
Lenteconcert van Koninklijke Muziekvereniging “De 
Ware Vrienden” Zwevegem, het Lenteconcert van 
Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia” Heestert en het 
Winterconcert van Koninklijke Harmonie “De Verenigde 
Vrienden” Sint-Denijs.

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

THE JACQUELINES - “Leaving the circus”
ZATERDAG 22 OKTOBER 2016

The Jacquelines, vooral bekend om hun eigen composities 
in de retro-swingstijl van de Andrew Sisters gecombineerd 
met hedendaagse teksten, gaan op zoek naar nieuwe 
raakvlakken met muziek van nu. 

In de songs hoor je naast de swing nu ook allerlei andere 
invloeden: van blues tot rootsmuziek, van Latijns-
Amerikaanse en Caribische muziek tot pop & rock. Stuk 
voor stuk nummers die opnieuw bruisen van energie. 
De rode draad blijft de typische Jacquelines-sound: een 
stevig buikgevoel, de engelachtige driestemmige zang met 
vurige teksten ondersteund door een immer vette band. 
De drie mannen in de band, de ‘Jacks’, zijn onmisbaar qua 
inbreng, zij maken dat er niet drie maar zes getalenteerde 
persoonlijkheden op het podium staan. 

Grote bezieler achter The Jacquelines is de half Italiaanse 
Iris Berardocco. Met haar moeilijk te blussen temperament 
zorgt ze voor die hoek die The Jacquelines onderscheidt 
van andere retro-swing trio’s. Iris wordt op het podium 
vergezeld door zangtalenten Eva Tulkens en Sara Raes. 
De ritmesectie die de dames ruggensteunt bestaat uit 
Stijn Wauters (piano), Frederik Madou (contrabas) en Jelle 
Van Giel (drums).

© Cecile Deckers – Emily Van Overstraeten

HERMAN VAN HOVE & LISSA - “In de scha-
duw van Toon Hermans”
ZATERDAG 3 DECEMBER 2016

Een hommage aan Toon Hermans door Herman Van 
Hove, zijn goede vriend en laatste manager. Meesterlijk 
verteld en grandioos muzikaal begeleid door zangeres 
Lissa en een live band onder leiding van Pol Vanfleteren. 
Wat oorspronkelijk begon als een intieme voorstelling 
op de theaterzolder bij Van Hove, kon al op veel bijval 
rekenen van cultuurminnend Vlaanderen. Uitverkochte 
zalen, lovende reacties en recensies van pers en 
theatervrienden. 

De wisselwerking tussen 
liedjes en zorgvuldig 
geselecteerde anekdotes, op 
hun beurt gezongen door een 
verfrissende stem en verteld 
door een echte rasverteller, 
brengen je dicht bij de magie 
van een Toon Hermans 
voorstelling zoals alleen hijzelf 
ze kon brengen.

Of zoals Bart Peeters het 
zo mooi verwoordde: “Toon 
Hermans geloofde in de 
hemel (niet in de rijstpap, 
maar laat dat een detail zijn) 
en je voelde hem goedkeurend glimlachen tijdens de 
voorstelling…” 

CLARA CLEYMANS & JO MAHIEU - “Club 27”
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017

Clara Cleymans is 27 geworden. Een mythische 
leeftijdsgrens die veel kleurrijke figuren uit de 
muziekgeschiedenis niet overleefd hebben.

Samen met haar man, Jo Mahieu, gaat ze de confrontatie 
aan met deze mensen en brengt ze eigenzinnige versies 
van hun nummers aangevuld met anekdotes uit hun 
leven.

Van Robert Johnson tot Amy Winehouse, van Janis 
Joplin tot Jeff Buckley, maar ook enkele opmerkelijke 
verrassingen en minder bekende namen.

Een initiatief van de gemeente Zwevegem,  
in het kader van het Jaar van het Beeld 2017. 25
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ACTION ZOO HUMAIN - “Flandrien”
ZATERDAG 11 MAART 2017

Aan de eindmeet, op de top van de louteringsberg, staat 
de Flandrien zijn scheppende pers te woord:
"Ah ja, ik zeg 't Marc, als ons leven te vergelijken zou zijn 
met een perfecte cirkel, getrokken door een passer met 
pin en potlood, dan kan ik u zeggen, Marc:
De benen waren goed, mijn pin stond schoon in 't 
centrum, en mijn potlood stond op scherp.
Maar ge kent dat hé Marc, er zijn ook gasten, die een 
passer hebben met twee pinnen, en gasten, die een 
passer hebben met twee potloden.
En weet ge, Marc, 't is simpel hé, celui qui voyage avec 
les cochons, doit manger le même pâté. É?"

Een “oer-Vlaamse” voorstelling rond het wielrennen 
van en met Wim Willaert (o.a. Bevergem, Offline, Red 
Sonja, Eigen Kweek), Mourade Zeguendi (o.a. Offline, 
De Vijfhoek), Tom Vermeir (o.a. A Brand, Belgica, 
Kopergietery) en Zouzou Ben Chikha (o.a. Bevergem, 
Compagnie Cecilia).

Heel beeldend en met de nodige show proberen de vier 
mannen waar het om draait, uit het leven te halen wat 
erin zit. Daar slagen ze niet altijd in wat tot de nodige 
hilariteit leidt.

Abonnementen en losse kaarten (pashouders 13 
euro, voorverkoop 14 euro, aan de deur 15 euro) 
te koop via de webshop: 
https://webshopzwevegem.recreatex.be

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

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

Op maandagnamiddag of dinsdagnamiddag van 14 u. tot 
16.30 u. in OC De Brug, Otegemstraat 238 te Zwevegem.
Kostprijs: 200 euro voor 24 lessen. 

Start: maandag 12 september of dinsdag 13 september.

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

Kostprijs: 140 euro voor 25 lessen.

1ste jaar: start op maandag 12 september van 19.30 u. tot 
21.30 u.

2de jaar: start op dinsdag 20 september van 19.30 u. tot 
21.30 u.

KANTKLOSSEN
De verschillende soorten kant worden je hier aangeleerd, 
van klassiek tot modern. Deze edele handwerkkunst 
geraakt stilaan haar oubollig karakter kwijt en krijgt een 
hedendaagse moderne uitstraling.

Schrijf je in om deze techniek te leren in 10 lessen op 
maandagavond (19 u. tot 21.30 u.) of donderdagnamiddag 
(14 u. tot 16.30 u.). Start half september.

Kostprijs: 50 euro.

Deze lessen vinden plaats in de vergaderzaal van het 
gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 18a te 
Zwevegem.

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

Info
Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 70
cultuur@zwevegem.be
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ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016 
10 u. tot 18 u. - gratis toegang

SIOLA… Monument 5 voor 12
Helkijnstraat 12 - Sint-Denijs

De feestzaal Siola was in oorsprong brouwerij en  
maalderij; vanaf 1920 was het een cinemazaal. De 
pittoreske blauw bepleisterde gevel met art-decoparement 
typeert het gebouw. Het inspringend portaal verwijst nog 
naar de vroegere kassa: nostalgie ten top! Ook binnen 
hangt de sfeer nog van weleer.

Een aantal jonge creatievelingen realiseren er een 
popup artistieke installatie met licht, muziek, projectie…. 
doorlopend van 10 u. tot 18 u.

Snuif er de sfeer van de cinema van toen getransformeerd 
in een hedendaags kunstproject.

© Veronique Warlop

KAPEL MILANEN
Bellegemstraat 1 - Zwevegem

De Kapel Milanen is van uitzonderlijk kunsthistorisch 
belang: als vroegste architecturale werk van Jean-Baptiste 
Bethune (1821-1894), Kortrijks architect, promotor van de 
neogotiek in België en stichter van de Sint-Lucasscholen, 
vormt de Kapel Milanen één van de eerste neogotische 
gebouwen in heel Vlaanderen. Ze werd ontworpen in  
1846 en ingewijd in 1847. Alle onderdelen, 
bouwtechnieken en materialen dateren nog van de 
oorspronkelijke bouwperiode. Ook het interieur met het 
meubilair, de beeldhouwwerken, de glasramen en de 
muurschilderingen bleven intact bewaard.

27
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De MAAND van de sportclub
Ontdek een maand lang welke sport(club) bij je past. 
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 2016 
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 terug betalen ?

SPEELPLEZIER IN DE HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie kan je opnieuw komen ravotten 
in de Grabbelpas, op Petoeter of op een sportkamp.
Je bent welkom om mee te spelen op maandag  
31 oktober, donderdag 3 november en vrijdag  
4 november.
Op dinsdag 1 november en woensdag 2 november sluiten 
we onze deuren.

GRABBELPAS EN PETOETER
Deze vakantie gaan we “Total loss in het bos”. Ga je mee 
op verkenning met de boswachter?  Zorg voor alle dieren 
in het bos en bescherm hen 
voor de stroper. Knutselen met 
natuurlijke materialen, kokkerellen 
met paddenstoelen, op zoek naar 
de kabouters,... kom met ons 
meedoen en ontdek het allemaal.

ALGEMENE INFO
INSCHRIJVEN?
Vooraf inschrijven is voor alle vakantieactiviteiten verplicht. 
Vanaf donderdag 13 oktober 2016 om 19 u. kan je online 
inschrijven
https://webshopzwevegem.recreatex.be. Via deze weg 
moet je ook onmiddellijk online betalen.
Opgelet! Indien je opnieuw gebruik wenst te maken van 
opvang voor- en/of na de vakantiewerkingen dan moet je 
hiervoor vooraf aanmelden via de webshop. 

 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

 Vrije Tijd / Sport 
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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Merci Moni's!
De zomer zit er weer op, twee maanden lang plezier op het speelplein, in 
de Grabbelpas en op Petoeter. 31 dagen speelplein- en kleuterwerking, 128 
grabbelpasactiviteiten, dagelijkse voorbereidingen, 5 daguitstappen en heel 
wat tevreden kindergezichten… de zomer was opnieuw een succes!

We kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan zonder even de tijd te nemen om 
al onze animatoren eens in de bloemetjes te zetten. Bedankt voor jullie inzet, 
enthousiasme, creativiteit, zotte fratsen en zoveel meer. Dankzij jullie medewerking 
hadden heel wat kinderen een verrassend leuke zomer.
Zonder jullie hulp was het ons niet gelukt! We hopen dan ook 
dat de speelmicrobe jullie te pakken heeft gekregen en dat we 
in de volgende vakanties opnieuw op jullie kunnen rekenen.

MERCI!! Tot volgende vakantie of volgend jaar!
Janne, Sofie & Wannes

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



ONS ZWEMBAD 
AANBOD!
SEPTEMBER 2016
Informeer naar de vrije plaatsen voor onze 
lessenreeksen in het zwembad die starten in 
september 2016.
Neem zeker een kijkje op onze webshop.

Inschrijven kan via deze link:
https://webshopzwevegem.recreatex.be
Na inschrijven volgt onmiddellijk de online betaling.

JANUARI 2017
Vanaf januari 2017 introduceren wij de nieuwe leerlijn 
zwemmen in onze zwemlessenreeksen.
Meer nieuws over de nieuwe leerlijn en het aanbod 
zwemlessen vanaf januari volgt later.

De inschrijvingen voor alle lessenreeksen 
(zwemlessenreeksen, pre- en postnataal zwemmen, 
aquajogging en -spinning, nieuw aanbod) gaan van 
start op donderdag 8 december 2016 vanaf 19 u.

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

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

Zwemmarathon 
nieuws!
Noteer in je agenda: zwemmarathon part II 
op vrijdag 18 november 2016

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

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

 Dienst Vrije Tijd / Sport 
 Bekaertstraat 4
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 58 00
 sport@zwevegem.be
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VELDLOOP  
IN ZWEVEGEM 
Onze jeugd in actie.

Op woensdag 28 september vindt de SVS cross plaats in 
de omgeving van Sportpunt Zwevegem. 
De organisatie is in handen van de Stichting Vlaamse 
Schoolsport (SVS) in samenwerking met het RHIZO college 
Zwevegem en de sportdienst.

Kids vanaf het 3de leerjaar tot en met 6de middelbaar 
kunnen hieraan deelnemen.
Inschrijvingen gebeuren via de plaatselijke school.

We verwachten een 2.000 sportieve jongeren.

De inkom is gratis.

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

 Vrije Tijd/Jeugd
 Blokkestraat 29 bus 1
 8550 Zwevegem
 Tel. 056 76 59 80
 jeugd@zwevegem.be
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di 06.09.16
voordracht

Infoavond Zwevegem stopt met 
roken!
Zwevegem stopt met roken! 
Gemeente Zwevegem wil rokende 
inwoners motiveren tot stoppen met 
roken en hen hiervoor de nodige 
rookstopondersteuning bieden.

zie p.13

Waar: Gemeentepunt, Blokkestraat 
29/1, Zwevegem
Wanneer: van 19.30 u. tot 21.30 u.
Organisatie: Gemeentebestuur 
Zwevegem - Welzijnsdienst
Info & reservatie: 056 76 55 75, 
welzijn@zwevegem.be

vrijdag 7 oktober 2016 - Ik wil 
een huisdier!
Tim is bijna jarig en wil een huisdier 
voor zijn verjaardag, maar dat mag 
niet van zijn ouders. Dus vertelt 
hij hen over de huisdieren van zijn 
vrienden: over Eva’s walvis, Jaspers 
lama, Jeroens dinosaurus… Zijn 
ouders geloven er niks van. Ben 
je benieuwd welk huisdier Tim zal 
kiezen? Op vrijdag 7 oktober kom 
je alles te weten over Tim en zijn 
huisdier.

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 15.45 u. tot 16.30 u.

Voor alle kleuters die houden van verhalen

woe 07.09.16
evenement

Kaarting Senioren Kappaert
Kappaert Senioren Kaarting in het OC 
Kappaert de eerste woensdag van de 
maand.

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

woe 07.09.16
voordracht

Slim en Spaarzaam
Interactieve uiteenzetting. Gedaan met 
verspilling! Handige tips en trucs over 
hoe te bezuinigen. Bij aankomst koffie 
en versnapering.

Waar: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Prijs: 5 euro
Organisatie: Vief Groot-Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 82 65

za 10.09.16 en zo 11.09.16
sport

Sobeka Flanders Cup
Op zaterdag jeugdspelen - reeksen en 
halve finales korte baan - finales lange 
baan. Op zondag halve finales korte 
baan - finales korte baan vanaf 13.30 u.

Waar: Kanaal Bossuit-Kortrijk, 
Otegemstraat 238, Zwevegem
Wanneer: za van 9 u. tot 20 u., zo van 
8.30 u. tot 18 u.
Organisatie: Koninklijke Sobeka 
Kanoclub Zwevegem
Info & reservatie: kskzbestuur@gmail.
com, http://www.kskz.be

za 17.09.16
exploratie

Braebosje: maaibeheer
Maaibeheer Braebosje.

Waar: Sint-Pietersbrugske, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39 , 
danny.deceukelier@telenet.be, http://
npz.natuurkoepel.be
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In 2014 debuteerde hij met het boek Hard hart, waarvan ondertussen 10.000 
exemplaren werden verkocht. Later volgden Cécile en Als je iemand verliest 
die je niet kan verliezen. In korte tijd veroverde Ish, die zich nog het liefst van 
al een storyteller laat noemen, vele lezersharten. Is het jouwe daar een van? Dan 
hebben we goed nieuws!

Op zondag 2 oktober komt Ish naar Zwevegem als gast van de bib, het 
Davidsfonds en Markant. Om 10 u. vertelt hij over zijn boeken, daarna is het tijd 
voor het aperitief.

Wil je er bij zijn? Dat kan voor de prijs van 5 euro, drankje inbegrepen. De 
lezing vindt plaats in het gemeentelijk Theatercentrum, Otegemstraat 18A te 
Zwevegem. Wil je je verzekeren van een plaats, dan is vooraf inschrijven een 
must!

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

Auteur te gast:  
Ish Ait Hamou
Ish Aït Hamou (1987), bij het grote publiek vooral bekend 
als choreograaf en jurylid van So You Think You Can Dance, 
schrijft van jongs af verhalen. Zijn liefde voor dans en cho-
reografie gaat hand in hand met die voor woorden. 

zo 18.09.16
sport

MR voor MS
MR voor MS, MotorRijder voor 
MultipleSclerose is een sterk 
groeiend jaarlijks motorevent te 
Zwevegem. Deze happening bestaat 
uit een motorrondrit, een MotorExpo 
en optreden van de Bluesband 
Huntsville Detectives met aansluitend 
prijsuitreiking. De opbrengst gaat 
integraal naar de Vlaamse MS Liga.

Waar: OC De Kappaert, Stedestraat 
39, Zwevegem
Wanneer: van 9 u. tot 18 u.
Prijs: 12 euro
Organisatie: MRvoorMS
Info & reservatie: 0479 70 32 50, 
christian.debrabandere@telenet.be, 
http://www.mrvoorms.be

zo 18.09.16
Evenement

Eerste Zwevegemse Zeugefeesten
Waar: Grasplein Kerkeberg, Sint-Denijs
Wanneer: Vanaf 11 u. doorlopend 
12.30 u.: Zeugemaaltijd 
Org.: Feestcomité Sint-Denijs en 
Gemeentebestuur Zwevegem
Kaarten zeugemaaltijd: zie p. 
Info: 056 76 55 41 (Dienst 
communicatie gemeente zwevegem)
zie p. 9

zo 18.09.16
uitstap

Paddenstoelenexcursie
Verkennen van de oude spoorweg en 
vaarttaluds.
Waar: Sint-Pietersbrug, Kraaibosstraat, 
Moen
Wanneer: van 14 u. tot 17 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 64 50 07, eddy.
loosveldt@gmail.com, http://npz.
natuurkoepel.be

woe 21.09.16
evenement

Kaartnamiddag
Iedere 3de woensdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken.

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

vrij 23.09.16
evenement

Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.

Waar: Refter Centrumschool, Theophiel 
Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be
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DorpelingenKoers  
Gesloten omloop:  

Zwevegem-Knokke 
Enkel deelnemers zonder licentie en 
woonachtig in groot Zwevegem 

Zondag 9 oktober 
Lengte parkoers 4,7 km  
10 tot 12 jarigen 1 ronde om 13.30 u. 
12 tot 14 jarigen 1 ronde om 13.50 u. 
14 tot 16 jarigen 1 ronde om 14.10 u.  
Dames en + 50 jarigen 8 ronden om 14.45 u. 
- 40 en + 40 jarigen 10 ronden om 16.30 u.  
 
Inschrijven kan tot 1 oktober op : 
dorpelingenkoers2016@gmail.com  
voor meer info zie facebook dorpelingenkoers Knokke 
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Wil je ook hier je activiteit aankondigen?
•   surf naar www.uitdatabank.be
• maak een account aan
•  wacht op (onmiddellijke) bevestiging via e-mail
•  log in met je e-mailadres en paswoord
• voer je activiteit in

Enkel activiteiten die voor een groot publiek toegankelijk zijn worden in deze 
kalender opgenomen. Voer je activiteit minimum 3 maanden op voorhand 
in. Voor het volgende Infopunt is dit vóór 23 september (periode 25 oktober - 
20 december 2016).

Volgende verschijningsdata: 25 oktober 2016.

Wil je er even tussenuit?
Kom dan zeker naar ons HERFSTSAMENZIJN voor Senioren!

Op maandag 7 november 2016 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 proeven 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 15 september 2016. Een toegangskaart kost 3 euro, koffie 
en taart inbegrepen.

Meer informatie : welzijn@zwevegem.be – tel. 056 76 55 75

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

vrij 23.09.16
muziek

't Heksebroed organiseert: "Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies"
In zaal Sint-Paulus kun 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: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: 't Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be
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Infoavond ‘Verdriet en verlies bij 
kinderen’, op donderdag 27 oktober 
2016 om 20 u. in OC Malpertus, 
Gauwelstraat 29, 8551 Heestert.

Vroeg of laat krijg je te maken met 
het verlies van een persoon die je 
dierbaar is. Een grootouder, een 
ouder, partner, een broer of zus, een 
(ongeboren) kind, neefje of nichtje, 
een vriend, een klasgenoot, ... 
De relatie en de omstandigheden 
van het verlies maken het verdriet 
anders. Het gemis draag je je hele 
leven mee. 
Het vraagt (h)erkenning van het 
verdriet om verder te gaan. 

Manu Keirse, doctor in de 
geneeskunde & klinisch 
psycholoog, raakt ons met concrete 
verhalen die herkenbaar zijn en 
helend. Zijn verhaal maakt duidelijk 
dat verlies verwerken tijd vraagt.

De toegang is gratis. Graag vóór 21 
oktober 2016 een seintje als je komt 
gezien de beperkte plaatsen:
056 76 55 75 of 0479 38 57 85 – 
huisvanhetkind@zwevegem.be

za 24.09.16
exploratie

Beheerswerken Braebosje
Maaibeheer Braebosje.

Waar: Sint Pietersbrugje, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, http://npz.
natuurkoepel.be

zo 25.09.16
uitgaan

4de Barbecue sp.a & Curieus 
Zwevegem
Aperitief vanaf 11 u. Barbecue vanaf 
12.30 u. Volwassenen 15 euro, 
kinderen tot 10 jaar 8 euro. Kaarten te 
verkrijgen tot 19 september bij de sp.a-
medewerkers of door overschrijving op 
rekening BE81 4629 1437 3124 met 
vermelding BBQ & aantal personen. 
Iedereen welkom.

Waar: Parochiaal Centrum T.A.P., 
Stationstraat  2, Moen 
Wanneer: om 11 u.
Organisatie: SP.a & curieus Zwevegem
Info & reservatie: http://zwevegem.s-
p-a.be

za 01.10.16
cursus

Digidokter in de bib: Windows 10
Onderwerp: Windows 10. Elke 
digidokter-sessie begint om 10 uur 
met een korte lezing over een bepaald 
onderwerp (van 10 u. tot 11 u.). 
Daarna volgt tot 12 u. het spreekuur, 
waarin je je eigen vragen kunt stellen.

Waar: Bibliotheek, Bekaertstraat 13, 
Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 12 u.
Organisatie: Bibliotheek Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be,  
http://www.zwevegem.be/bibliotheek

ATLETIEKCLUB AZW vzw  ORGANISEERT

START TO RUN
Waar? Atletiekpiste ‘Sportpunt 3’, Bekaertstraat 4, 8550 Zwevegem
Wanneer? Op donderdag vanaf 29 sept. 2016 (12 lessen) van 18u. tot 19u.
Data?  Startdag 29 september 2016
 6 – 13 – 20 – 27 oktober 
 3 – 10 – 17 – 24 november 
 1 – 8 december 
 Test op 15 december 
Voor wie? Iedereen, jong en oud (minimum leeftijd 12 jaar)
Op joggen staat geen leeftijd of geslacht. Iedereen kan het!!
Prijs? 25,00 euro
Inlichtingen/inschrijvingen
Alle informatie bij vzw AZW of recrea AZW Zwevegem
Gery Debels  - 0496 79 53 86 - e-mail: gery.debels@telenet.be
www.azw.be

Organisatie: Huis van 
het Kind Zwevegem, 
de gemeentelijke 
adviesraad voor gezins- en 
welzijnsbeleid, het lokale 
overleg kinderopvang en de 
dienst burger en welzijn.
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KERMIS MOEN 2016
VRIJDAG 9 SEPTEMBER

19.06 u.:  OFFICIËLE OPENING KERMIS MOEN in zaal t.a.p. (iedereen 
welkom)

  aansluitend wordt een BEER-PONG TORNOOI georganiseerd 
door Chiro Moen

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

17.03 u.:  7de VEDETTEN EN DUIVELSLOOP ism Run For Fun Avelgem.

20.12 u.: MOEN ZINGT samen met “Straw-Berry Jam”

ZONDAG 11 SEPTEMBER

7.56 u.:  9de ANTIEK & ROMMELMARKT standplaats is gratis (info : 
056/646230)

8.02 u.: ONTBIJT met bubbels m.m.v. Chiro Moen
 (inschrijven: chiromoen@outlook.com)

12.42 u.: MIDDAGMAAL m.m.v. W.T.C. Moen  in zaal t.a.p.

15.17 u.: 16de INTERNATIONAAL STRAATTHEATERFESTIVAL 

18.04 u.: Optreden van de “Live band 50” aan café De Mouter

18.39 u.: LIVE OPTREDENS aan de scoutstent 

MAANDAG 12 SEPTEMBER

18.04 u.: BOLLING in zaal de Mouter

Tijdens de kermisdagen is er in het Heemkundig Museum een 
fototentoonstelling met als thema “Hendrik Sulmont 1916 - 1997”

za 01.10.16
exploratie

Beheerswerken Daalbeekbosje
Maaibeheer en scheren haag.

Waar: loods Natuurpunt, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: danny.deceukelier@
telenet.be, https://www.natuurpunt.be/
agenda/beheerswerken-daalbeekbosje-
maaibeheer-scheren-haag-18277

zo 02.10.16
voordracht

Auteurslezing: Ish Ait Hamou

zie kader p. 31

woe 05.10.16
evenement

Kaarting Senioren Kappaert
Kappaert Senioren Kaarting in het OC 
Kappaert eerste woensdag van de 
maand. 

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

vrij 07.10.16
voordracht

Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem

zie kader p. 30

za 08.10.16 
uitstap

Nacht van de Duisternis
Wandelen in de duisternis tussen 
Orveyt- en Mortagnebos.

Waar: Loods Natuurpunt, 
Kraaibosstraat, Moen
Wanneer: van 19.30 u. tot 22 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 76 60, 
eddy.loosveldt@gmail.com, https://
www.natuurpunt.be/nacht-van-de-
duisternis-0

za 08.10.16
exploratie

Beheerswerken
Beheerswerk boomgaard Cottenier en 
maaibeheer.

Waar: loods Natuurpunt, 
Kraaibosstraat, Moen 
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: danny.deceukelier@
telenet.be, https://www.natuurpunt.
be/agenda/beheerswerken-boomgaard-
cottenier-maaibeheer-18278

za 08.10.16
sport

Waterhoektocht
De 11de Waterhoektocht voert je over 
krieren in Zwevegem, Avelgem en 
Berchem. Keuze uit 30, 55 of 75 km. 
Vrije start tussen 8 u. en 14 u. Voor 
de 75 km dien je in te schrijven voor 
12 u. De tocht van 55 km en 75 km 
brengt je naar de Oude Kwaremont en 
de Paterberg. Dit jaar is er voor het 
eerst een dikkebandjestocht, speciaal 
voor de kleine mountainbikers. Onder 
begeleiding kunnen zij 15 km fietsen.

Waar: Tent Waterhoekfeesten, 
V-dagstraat 1, Heestert
Wanneer: van 8 u. tot 18 u.
Prijs: 4 euro, kinderen 2 euro
Organisatie: feestcomité Waterhoek
Info & reservatie: http://www.
facebook.com/waterhoektocht

75 jarigen Zwevegem
Laatste oproep om in te schrijven voor het feest op 2 oktober 2016.
Voorschot van 30 euro storten op rek.: BE 0044 7350 4340 2131, op naam van 
Ortwin Malfait, met vermelding: 75- jarigen Zwevegem.
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zo 09.10.16
sport

Dorpelingenkoers Zwevegem 
Knokke

zie kader p. 32

zo 09.10.16 
uitgaan

Ontbijtbuffet
Femma Zwevegem Kappaert 
organiseert op zondag 9 oktober 
2016 haar 16e ontbijtbuffet. Vooraf 
inschrijven is noodzakelijk!

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: van 8.15 u. tot 11.45 u.
Prijs: 8 euro, kinderen tot 10 jaar 4 euro, 
tot 5 jaar gratis
Organisatie: Femma Zwevegem Kappaert
Info & reservatie: 0485 18 09 85,  
ilse.stesses@telenet.be

za 15.10.16 
exploratie

Beheerswerken
Maaibeheer en snoeiwerk.

Waar: Sint-Pietersbrugje, 
Kraaibosstraat, Moen 
Wanneer: van 8 u. tot 12 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 61 39, danny.
deceukelier@telenet.be, https://www.
natuurpunt.be/agenda/maaibeheer-en-
snoeiwerk

zo 16.10.16
uitstap

Dag van de trage weg
Iedereen kan gratis deelnemen aan 
deze landelijke wandeling waarvan 
ongeveer 3/4 van de afstand gebruik 
gemaakt wordt van trage wegen 
langs een glooiend parcours. Na de 
wandeling is er in samenwerking met 
de gemeentelijke milieudienst een 
drankje voorzien op de startplaats waar 
tevens de wandeling eindigt.

Waar: hoeve van Filip en Françoise 
Vandesteene, Sint-Annastraat 26, 
Otegem
Wanneer: van 14 u. tot 17.30 u.
Organisatie: Natuurpunt Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 70 80, luc-
decuyper@skynet.be, https://www.
natuurpunt.be/agenda/dag-van-de-
trage-weg-18280

woe 19.10.16
evenement

Kaartnamiddag
Iedere 3de woensdag van de maand 
kaartnamiddag gevolgd door gratis 
koffie en boterkoeken.

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

za 22.10.16
muziek

The Jacquelines - "Leaving the 
circus"
The Jacquelines, vooral bekend om hun 
eigen composities in de retro-swingstijl 
van de Andrew Sisters gecombineerd 
met hedendaagse teksten, gaan op 
zoek naar nieuwe raakvlakken met 
muziek van nu. In de songs hoor je 
naast de swing nu ook allerlei andere 
invloeden: van blues tot rootsmuziek, 
van Latijns-Amerikaanse en Caribische 
muziek tot pop & rock.

Waar: Theatercentrum, Otegemstraat 
18A, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 14 euro, pashouders 13 euro, aan 
de deur 15 euro
Organisatie: Gemeenschapscentrum 
Zwevegem
Info & reservatie:  
http://webshopzwevegem.recreatex.be, 
cultuur@zwevegem.be

do 27.10.16
voordracht

"Verlies en verdriet bij kinderen" - 
Manu Keirse

zie kader p. 34

vrij 28.10.16
uitstap

Halloweenwandeling
Themawandeling voor jong en oud met 
aangepaste dresscode.

Waar: OC Kappaert, Stedestraat 39, 
Zwevegem
Wanneer: om 18 u.
Prijs: 10 euro
Organisatie: Femma Zwevegem Kappaert
Info & reservatie: 0485 18 09 85, ilse.
stesses@telenet.be

vrij 28.10.16
evenement

Spellenclub Zwevegem
Een maandelijks georganiseerde 
spelavond voor jong en oud in een 
gezellige sfeer. Er staan een honderdtal 
spellen ter beschikking van bezoekers, 
waaronder vooral minder bekende, 
maar daarom niet minder leuke 
gezelschapsspelen zoals Kolonisten van 
Catan, Carcassonne, Stenen Tijdperk,... 
Regelmatig zorgen we voor enkele 
nieuw uitgegeven spellen. Speluitleg is 
voorzien door de organisatoren.

Waar: Refter Centrumschool, Theophiel 
Toyeplein 8, Zwevegem
Wanneer: om 20 u.
Prijs: 1,50 euro
Organisatie: De Andere Spellenbende
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

vrij 28.10.16
muziek

't Heksebroed organiseert: "Open 
deur folk muziek samenspel 
sessies"
In feestzaal Sint-Paulus kun 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: zaal Sint-Paulus, Italiëlaan 6, 
Zwevegem
Wanneer: van 20 u. tot 22 u.
Organisatie: 't Heksebroed
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

zo 30.10.16
uitstap

Plantenruilbeurs
Moet je bij het onderhoud van de tuin 
een deel planten verwijderen? Heb je 
overschot aan vruchten of groenten? 
Kom vrijblijvend langs met wat je wilt 
ruilen. Spreek ongedwongen andere 
kandidaat-ruilers aan. En ruilen maar! 
De organisatoren voorzien tafels om 
uw ruilwaar uit te stallen. Tijdens 
de ruilbeurs kan je soep drinken van 
seizoensgroenten. De opbrengst 
daarvan gaat naar 11.11.11.

Waar: Parking Gemeentepunt, 
Blokkestraat  29, Zwevegem
Wanneer: van 10 u. tot 12 u.
Organisatie: werkgroep 11.11.11 
Zwevegem
Info & reservatie: 0485 10 78 08
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SPORT GRATIS MEE
IN EEN BOSFILIAAL IN JOUW BUURT!

is natuur WWW.FACEBOOK.COM/WEEKVANHETBOS

WWW.WEEKVANHETBOS.BE

9-16 OKTOBER 2016

In samenwerking met:

Q15-1532_ANB_WVHB 2016_affiche_A3_13.indd   1 11/04/16   14:53
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Meer info:

Dienst Groen, natuur & landschap
Blokkestraat 29/1
8550 Zwevegem

Vanaf 1 september tot eind oktober kan je in het Gemeentepunt van
Zwevegem (Blokkestraat 29/1,  openingsuren  zie p. 2) de tentoonstelling
‘Landschap van Streuvels’ bezoeken.

Negen panelen geven in woord en beeld uitleg bij de typische, licht glooiende
natuur- en cultuurlandschappen van Anzegem en Zwevegem.
Een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur kneedde het
landschap beetje bij beetje tot zijn huidige vorm. Historische bouwsels,
bosrelicten, akkers en weilanden, het wegenpatroon: allemaal onthullen ze
iets over het de rijke geschiedenis van de streek.
De tentoonstelling neemt je mee naar de mooiste plekjes op het
wandelnetwerk “Land van Streuvels” en geeft tips over hoe je die zelf per
fiets of te voet kan ontdekken.

Kijk mee door de ogen van Streuvels en ontdek ‘zijn’ landschap als spiegel
van verleden en heden.

TENTOONSTELLING

©
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“Het was inderdaad een verrukkelijk tafereel:
de blik scheert over den einder van Oost naar
West, afgelijnd aan de kim door de heuveling
van den Kluisberg, met de Scheldevallei, de
meerschen, de bontgeschakeerde uitgestrektheid
der vruchtvelden, waar de bekende dorpen in
verspreid liggen onder den hoogen hemelkoepel, -
de wereld voor mij te zien openliggen!”.

– Stijn Streuvels –

LANDSCHAP 
VAN 

STREUVELS
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50 jarigen  
Zwevegem !!!

Informatievergadering 
voor mantelzorgers
Alles wordt je even te veel! Last van een depressie!
Een initiatief van het lokaal steunpunt Thuiszorg Zwevegem-Avelgem-Spiere-
Helkijn

Wanneer en waar: 
Dinsdag 11 oktober van 19.30 u. tot 21.30 u.: Gemeenschapscentrum 
Spikkerelle, Avelgem 
Maandag 24 oktober van 19.30 u. tot 21.30 u.: Gemeentepunt Zwevegem

Inhoud: Toelichting over depressie: definitie, oorzaken, symptomen 
behandeling, …. 

Wie: Wim Lecot, Psychiater AZ Groeninge Kortrijk

Kostprijs voor deelname: gratis

Inschrijving: tot 18 oktober (Zwevegem)
  tot 5 oktober (Avelgem)
bij Dienst thuiszorg OCMW, tel. 056 76 52 41,  
dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be
of bij sociaal huis Avelgem, tel. 056 65 07 70, wendy.foret@avelgem.be

 Dienst thuiszorg OCMW
 Tel. 056 76 52 41
 dominique.moreels@ocmw.zwevegem.be
 Carol & Johnny.

BINNENKORT

woe 02.11.16 
Etentje Senioren Kaarting 
Kappaert Zwevegem
Info & reservatie: 056 75 51 48

woe 02.11.16 
ontspanningsnamiddag
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

vrij 04.11.16 
Voorleesuurtje voor kleuters in de 
bib van Zwevegem
Info & reservatie: 056 76 59 00, 
bibliotheek@zwevegem.be, http://
www.zwevegem.be/bibliotheek

vrij 11.11.16 
KweetetKwis
Info & reservatie: jokemaenhaut@
gmail.com, lucvercruysse@scarlet.be

woe 16.11.16 
Kaartnamiddag
Info & reservatie: 056 75 60 24, 056 64 
82 65, marianne.jo@bovore.be

vrij 18.11.16
Zwemmarathon 2016 editie II
Info & reservatie: 056 76 58 00, 
056 76 58 01, sport@zwevegem.be, 
http://www.zwevegem.be/producten/
Zwembaddagen

za 19.11.16
Natuurwerkdag
Info & reservatie: danny.deceukelier@
telenet.be, https://www.natuurpunt.be/
agenda/natuurwerkdag-18281

vrij 25.11.16
Spellenclub Zwevegem
Info & reservatie: 
deanderespellenbende@gmail.com, 
http://www.deanderespellenbende.be

vrij 25.11.16
't Heksebroed organiseert: " 
Open deur folk muziek samenspel 
sessies"
Info & reservatie: 056 64 60 51, 0485 
14 09 09, pol.ranson@telenet.be, 
k.vanderbeken@telenet.be

Je kan nog altijd inschrijven voor het 
feest van 22 oktober.

Aanvang: 18.30 u.

Waar: Balladehof, Hoogstraat 15, 
Sint-Denijs

60 euro p.p. overschrijven op 
rek. BE81 9731 5086 3124
vermelding: 50 jarigen Zwevegem
en je naam.
e-mail: carol.bostyn@skynet.be
johny-anja@hotmail.com



 

 

  Zwevegem 

 

 

Kermis 2016 
 

 
outreluingne 

Verkeersvrije Otegemstraat van Sint-Amanduskerk tot aan de Kouterstraat
op zaterdag 10 september vanaf 13 u. tot 1 u. 

en op zondag 11 september vanaf 13 u. tot 24 u.

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016

9 u. – 20 u.  Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2016
   Jeugdspelen - Langebaanwedstrijden en reeksen Korte Baan
   Locatie: clubhuis KSKZ – O.C. De Brug – Otegemstraat 238
   Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk. 

13 u. – 18 u.  Braderie jaarmarkt Zwevegem, met medewerking van jeugd en de 
   culturele verenigingen. Optredens van Cirq Moustique en Cirq Porcelaine.

14 u. – 19 u.  Tentoonstelling “Via beeldtaal ons verhaal” in foyer Theatercentrum. 
   Keramiek van Ann Vantieghem uit Otegem en schilderijen van Olivier Bulteel 
   uit Sint-Denijs. Gratis toegang. Org. Willemsfonds.

16 u.   Aanvang wandelconcert door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecila Deerlijk.

17.15 u. – 18.30 u.  Avondconcert door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecila Deerlijk, kiosk bij WZC Sint-Amand.

18 u.   Berenstoet. Om 18 u. verzamelen alle kinderen aan het oud gemeentehuis 
   en gaan in stoet naar het Th. Toyeplein. Er zijn verschillende haltes 
   waaronder het Woonzorgcentrum. Alles wordt opgefleurd met berenmuziek, 
   danspasjes en enkele oldtimers.

19 u.   Berenworp aan de Sint-Amanduskerk.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016

8.30 u. – 18 u.  Sobeka Kanoregatta Zwevegem: Sobeka Flanders Cup 2016
   Halve Finales Korte Baan – Finales Korte Baan vanaf 13.30 u.
   Locatie: clubhuis KSKZ – OC De Brug – Otegemstraat 238.
   Plaats: Kanaal Bossuit-Kortrijk.

10 u. – 12 u. en  Tentoonstelling “Via beeldtaal ons verhaal” in foyer Theatercentrum. 
van 14 u. - 19 u..  Keramiek van Ann Vantieghem uit Otegem en schilderijen van Olivier Bulteel 
   uit Sint-Denijs. Gratis toegang. Org. Willemsfonds.

13 u. – 18 u.  Braderie jaarmarkt Zwevegem, met medewerking van jeugd en de 
   culturele verenigingen. Optredens van Kartje Kilo en Vol au vent.

13 u. – 18 u.  Openpoort Brandweer Zwevegem Ommegangstraat

14 u. – 16 u.  Concert door het jeugdorkest “De Ware Vrienden“ Zwevegem, kiosk bij WZC 
   Sint-Amand.

17.45 u. – 18.45 u.  Avondconcert door de Kon. Muziekvereniging “De Ware Vrienden“ 
   Zwevegem, kiosk bij WZC Sint Amand.

MAANDAG 12 SEPTEMBER 2016

13.30 u.   Grote Prijs Marcel Kint voor beroepsrenners.
   Inschrijvingen van 9.30 u. tot 11 u. in café “ ‘t Boldershof”, Harelbeekstraat 25.
   Vertrek om 13.30 u. in de Otegemstraat.
   Aankomst om 18.15 u. omgeving Woonzorgcentrum
   Org. W.V. Boldershof VZW.


