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 i   
Jeugddienst
056 62 13 85
jeugd@waregem.be

Vanaf 14.00u. kan je tijdens Spellewaarde 
ontzettend veel  gezelschapsspelletjes spelen in de 
bar. Ben je een echte strateeg of een 
meedogenloze handelaar? Dan kan je met de 
concurrentie de vloer aanvegen tijdens een potje 
Risk of de Kolonisten van Catan. Er zijn nog veel 
meer andere gezelschapsspelen die liggen te 
wachten op jou bij de spellenclubs!

Ben je fan van videogames? Dan moet je zeker alle 
lekkers op zowel de retro- als op de allernieuwste 
spelconsoles komen proeven. De nieuwste 
spelletjes voor de Xbox of PS4 liggen klaar om 
helemaal uitgetest te worden. Tijdens Spellewaarde 
organiseert de bib om 15.00u. ook een heus 
Fifa-tornooi. Alle vingervlugge gamers schrijven 
daarvoor snel in op bibliotheek@waregem.be.

Maar ook wie minder digitaal aangelegd is, komt 
tijdens Spellewaarde volledig aan zijn/haar trekken. 
De volks- en caféspelen zijn terug op post. Lukt 
het je om de wereldberoemde one hundred and 
eighty te gooien tijdens een dartsduel of speel je 
liever pool of airhockey?  Net zoals vorig jaar kun je 
het opnemen tegen de ex-wereldkampioen 
tafelvoetbal. Durf jij de uitdaging aan? 
In de beveiligde vliegzone kan je eindelijk je droom 

om piloot te worden waarmaken. Verken het 
luchtruim met onze modelvlieger. Zet jij het vliegtuig 
terug veilig op de vaste grond? 

Ook de allerkleinsten kunnen hun hartje de hele 
namiddag ophalen. Er zal een springkasteel zijn 
waar je alle duivels kan ontbinden, maar 

bijvoorbeeld ook reuzenstapels Duplo en Clics 
waarmee je als een echte architect constructies 
kan bouwen.

Kortom, dit is de dag voor groot en klein om zich 
rot te amuseren! ■ 

Zalen vol speelplezier
Spellewaarde op 6 februari in Jeugdcentrum

Op zaterdag 6 februari is er de vijfde editie van Spellewaarde in het Jeugdcentrum. 

Spellewaarde is gegarandeerd speelplezier voor groot en klein, helemaal gratis!

Spellewaarde opent op 
zaterdag 6 februari zijn 
deuren om 14.00u. De 
grote zaal is open tot 
20.00u. De bar met 
gezelschapsspellen blijft 
open tot middernacht! De 
toegang is naar goede 
gewoonte helemaal gratis.
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Hoe het werkt    
vanaf 1 april
Bel 1733
■ Druk 1 voor Nederlands
■ Druk je postcode
■ Eindig  met hekje (#)

de telefonist vertelt waar je moet zijn.

Opgelet
gebruik zeker je correcte postcode! 
8790#, 8791#, 8792# of 8793#

De renovatiewerken in zwembad De Treffer zijn helemaal afgerond. 
Begin september 2015 was fase één van de renovatiewerken in het 
zwembad klaar. De vernieuwde kleedcabines zijn ondertussen al 
enkele maanden in gebruik en goed bevonden. Aansluitend werd 
gestart met fase twee van de renovatiewerken: het aantal 
groepscabines werd opgetrokken van 11 naar 15.
Om dat te realiseren werd de volledige benedenverdieping 

ontmanteld en terug opgebouwd met nieuwe waterdichtingen, 
vloeren, technieken,… 
De werken waren net voor het kerstverlof klaar. De kostprijs van de 
renovatie bedroeg 1 624 137,24 euro. Meteen is het zwembad weer 
helemaal mee voor de komende jaren! ■

Nieuwbouw 
stedelijke 
werkplaats

Zwembad afgewerkt

S T E D E L I J K E  B E R I C H T E N

WACHTDIENST
HUISARTS?
BEL 1733

De stedelijke werkplaats kampt momenteel met een groot ruimtetekort.  
Zo is er te weinig bureelruimte en tevens moeten de kleedkamers en 
de refter aangepast worden aan de huidige personeelsbezetting. In 
april 2015 werd een architect aangesteld voor het ontwerp van een 
nieuwbouw. Het ontwerp werd in januari goedgekeurd door de 
gemeenteraad. De nieuwbouw wordt geraamd op 842 878,74 euro.  

In eerste fase wordt een nieuwbouw opgetrokken op het domein naast 
de begraafplaats, tegen de bestaande kleedruimtes. In deze 
nieuwbouw komen op het gelijkvloers vier individuele burelen, een 
landschapsbureau en een vergaderzaal. De verdieping wordt volledig 
ingericht als refter. Eens de nieuwbouw in gebruik is, worden de 
bestaande burelen en een deel van de bestaande refter gesloopt. Deze 
zone moet daarna gesaneerd worden. 

Na de saneringswerken komt in het verlengde van de loodsen een 
nieuwbouw die dienst zal doen als magazijn.  Het deel van de 
bestaande refter dat niet gesloopt wordt, wordt omgevormd tot 
kleedruimte. ■

De energiebesparende investeringen waarvoor je een energielening kan aangaan zijn:
■ dak-, muur- en vloerisolatie
■ superisolerende beglazing (glas en schrijnwerk), deuren en poorten
■ luchtdichting en blowertest
■ energiezuinig ventilatiesysteem
■ energiezuinige verwarmingsinstallatie
■ fotovoltaïsche panelen 
■ zonneboiler
■ re-lighting
■ energieaudit

 i   Dienst gebouwen • 056 62 12 94 • gebouwen@waregem.be

 i   OCMW Sociale dienst • 056 62 98 32 • socialedienst@ocmw.waregem.be i   Dienst milieu • 056 62 12 82 • milieuzorg@waregem.be

Renteloze lening (0%)
Vier wettelijk bepaalde doelgroepen kunnen een renteloze lening (0%) aanvragen. 
De aanvraag doe je bij de sociale dienst van het OCMW.

■  mensen met een verhoogde tegemoetkoming
■  mensen met een beperkt inkomen (gezamenlijk bruto belastbaar inkomen is lager  

of gelijk aan 17 083,39 euro + 3 162,60 euro per persoon ten laste)
■  mensen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
■ mensen die begeleid worden door het OCMW voor betalingsproblemen bij hun   

energiefacturen

Goedkope lening aan 2% 
Deze lening geldt enkel voor particulieren. Er zijn geen 
inkomensvoorwaarden verbonden aan de 2% lening, 
uiteraard worden de terugbetalingscapaciteiten wel 
nagegaan. Je kan deze lening aanvragen bij de 
milieudienst.

Let op, geld lenen kost ook geld!

Vlaamse energielening 
aan 2% of 0%

 i  Dienst gebouwen • 056 62 12 94 • gebouwen@waregem.be

Als je in aanmerking wil komen voor de Vlaamse energielening moet je woning 

minstens 6 maand oud zijn en dienst doen als hoofdverblijfplaats. Je kan 

maximum 10 000 euro lenen, terug te betalen op maximum 5 jaar. 

Vanaf 1 april  vervallen de huidige 

aparte wachtdienstnummers van 

Waregem/Sint-Eloois-Vijve en 

Desselgem/Beveren Leie/Deerlijk. 

Ze worden vervangen door het 

eenvoudig nummer 1733.

Deze vernieuwing gebeurt om de 
kwaliteit van de medische 
dienstverlening buiten de kantooruren 
nog beter te garanderen. Je kan er 
terecht tussen 19.00u ’s avonds  en 
8.00u ’s morgens (bij afwezigheid van 
de eigen huisarts) en tijdens 
weekends en feestdagen. Achter het 
nummer 1733 zitten speci� ek 
opgeleide telefoonoperatoren die de 
ernst van de situatie kunnen 
inschatten met enkele korte vragen. 
Afhankelijk van de ernst kan je dan 
snel terecht bij de huisarts van wacht, 
komt die arts langs of komt er zelfs 
een medisch urgentieteam. ■
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Sinds 1 januari ziet de waterfactuur er anders uit. De Vlaamse regering  

heeft beslist dat alle Vlaamse drinkwaterbedrijven deze factuur voortaan  

op dezelfde manier berekenen. Zo valt de 15m³ gratis water weg, maar is  

er nu wel een korting op het vastrecht. Hier is er een maximum voor vijf 

gedomicilieerden per wooneenheid.

De nieuwe berekening geldt voor de productie en levering van drinkwater en de 
afvoer en zuivering van afvalwater. De factuur bestaat uit een vastrecht met een 
korting per gedomicilieerde, een tarief voor het basisverbruik en een tarief voor het 
comfortverbruik.
Het basisverbruik kost 1,48 euro/m³. Dit geldt voor 30 m³ per wooneenheid plus 
30 m³ per gedomicilieerde per jaar. Voor al het water dat je méér verbruikt, is er 
het comforttarief (2,96 euro/m³).

Vastrecht en korting
Soort vastrecht Bedrag vastrecht, 

per wooneenheid, per 
jaar (excl. 6% BTW)

Korting op vastrecht, 
per gedomicilieerde 
(excl. 6% BTW)

Vastrecht drinkwater 50 euro 10 euro

Vastrecht gemeentelijke 
bijdrage afvoer

30 euro 6 euro

Vastrecht 
bovengemeentelijke 
bijdrage zuivering

20 euro 4 euro

Sociale korting
De voorwaarden voor sociale korting veranderen niet, de berekening ervan wel. 
Kom je in aanmerking, dan krijg je voor elk onderdeel automatisch 80% korting op 
de volledige factuur. ■

 i  
02 238 96 99
info@dewatergroep.be
www.dewatergroep.be/mijnfactuur
www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur

De Markt
Afgesloten vanaf dinsdag 23 februari om 8.30u.: parkeerverbod voor 
Het Pand, doorgaand verkeer blijft mogelijk. Op woensdagnamiddag 
geen verkeer mogelijk vanaf 14.00u. (toegangswegen afgesloten). 
Alles terug open vanaf donderdag 25 februari om 9.00u. 

Het centrum op woensdag 24 februari
■ 8.00u.: Parkeerverbod aan het Regenboogstadion 
■ 9.00u.: Parkeerverbod aan tennisvelden in Schakelstraat, tijdelijk 

afsluiten van Stormestraat (vanaf Verhelststraat) en Holstraat  
(vanaf Guido Gezellestraat) voor plaatsen van nadarafsluitingen. 
Ook hier is er telkens een parkeerverbod vanaf 9.00u. 

■ 13.00u. Afsluiten van Stormestraat (vanaf Verhelststraat), Holstraat 
(vanaf Guido Gezellestraat), Meersstraat (vanaf sporthal Treffer) en 
volledige Schakelstraat, (2) parkeerverbod onder Pand en parkings 
rond Pand. Je kan deze straten niet uitrijden tot na de wedstrijd. 
Het einde is voorzien rond 21.00u.

■ 14.00u. tot 22.00u.: Stationsstraat (vanaf rotonde Oscar 
Verschuerestraat tot aan Markt) en Keukeldam (vanaf Markt tot 
aan Guido Gezellestraat)

■ 16.00u. tot 22.00u.: Bijkomend afsluiten volledige Meersstraat   
en Kwaestraatje

 i  Dienst verkeer • 056 62 12 76 • verkeer@waregem.be

Niet alle stedelijke diensten 
open eerste zaterdag van  
de maand

NIEUWE
WATERFACTUUR

Vanaf dit jaar zijn niet alle stedelijke 
diensten op het stadhuis meer open 
de eerste zaterdag van de maand. 
Uit de bezoekcijfers bleek immers dat 
het openhouden van bepaalde 
diensten op zaterdag niet langer te 
rechtvaardigen is. 

De stadswinkel en dienst 
burgerzaken blijven gewoon  
elke zaterdagvoormiddag open. 
Op de eerste zaterdag van elke 
maand zijn bijkomend de 
diensten stedenbouw en milieu 
open. De andere diensten zijn 
dan gesloten.

#langedinsdag   
en op afspraak
Vergeet ook niet dat alle diensten op 
het stadhuis elke dinsdag open zijn 
tot 18.30u. De stadswinkel en de 
dienst burgerzaken zijn op die dag 
zelfs onafgebroken open van 8.30u. 
tot 18.30u., ook over de middag.
 
Is het toch moeilijk om je vrij maken 
om naar het stadhuis te komen?   
Dan kan je ons ook makkelijk 
telefonisch of via e-mail bereiken.  
Je vindt alle contactgegevens op 
www.waregem.be. Veel zaken kan  
je ook 24/24 aanvragen via   
www.waregem.be/e-loket. ■

Bij het begin van deze bestuursperiode 
werd de afspraak gemaakt dat Tonny 
Demuytere vanaf begin 2016 zijn 
plaats in de gemeenteraad zou afstaan 
aan Inge Vandevelde.

Gemeenteraadslid
Inge Vandevelde (Groen)

Renthuisstraat 100
8793 Waregem
0473 52 86 23 
inge.vdvelde@gmail.com

52 jaar
Zendchef VRT radio
Alleenstaand
Moeder van Fran en Mats 
mantelzorger voor broer Steven en 
moeder Maria

NIEUW GEZICHT IN 
DE GEMEENTERAAD

 i  
Secretariaat stadhuis
056 62 12 11
secretariaat@waregem.be

S T E D E L I J K E  B E R I C H T E N

Verkeer tijdens
Cyclocross Masters
Woensdag 24 februari

Naar aanleiding van de Cyclocross Masters zijn er enkele 

wijzigingen in de verkeerssituatie in het stadscentrum. 
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 i   Dienst wegen en waterlopen • 056 62 12 73 • technischedienst@waregem.be

 i   Dienst wegen en waterlopen • 056 62 12 73 • technischedienst@waregem.be

Wat er verandert
■  Aantal parkeerplaatsen voor auto’s gaat van 147 naar 159 (incl. acht plaatsen 

voor personen met handicap)
■  Via Olmstraat = enkel inrit, geen uitrit
■  Nieuwe overdekte � etsenstalling voor 40 � etsen, inclusief oplaadpunt voor 

elektrische � etsen
■  Twee � etshekkens aan appartementsgebouw in Olmstraat
■  Een ondergrondse glascontainer
■ Voorzieningen water en elektriciteit voor evenementen en markten
■ Afdak verdwijnt

Tijdelijke hinder
Tijdens de werken is de parking volledig afgesloten. Dit gebeurt om de tijdsduur van 
de werken zo kort mogelijk te houden. Bij het begin van de werken wordt de 
Processiestraat opengebroken voor de aansluiting op de riolering. Dan is er tijdelijk 
een omleiding voorzien.

Begraafplaats Den Olm
Tijdens het grootste deel van de werken blijft de hoofdingang bereikbaar voor 
voetgangers. Slechts in een beperkte periode moet de ingang kant Molenstraat 
gebruikt worden. Aannemers en begrafenisondernemers gebruiken tijdens de 
werken enkel de ingang kant Molenstraat (na afspraak met de dienst burgerlijke 
stand).

Momenteel krijgen alle pare 
huisnummers in de Liebaardstraat een 
nieuwe aansluiting op de 
drinkwaterleiding. Eerst vernieuwt De 
Watergroep de hoofdleiding in het 
voetpad, achteraf koppelen ze de 
huisaansluitingen over op de nieuwe 
leiding. Voor Nieuwjaar is de aanleg van 
de nieuwe leiding tussen de Gentseweg 
en de Nijverheidsstraat al uitgevoerd.

Sinds begin van dit jaar is de tweede 
fase gestart, tussen de Nijverheidstraat 
en de Kleine Liebaardstraat.

Na afwerking komt het laatste stuk 
tussen de Kleine Liebaardstraat en de 
Grote Heerweg aan de beurt. 

Nieuwe voetpaden
Omdat alle leidingen ondergronds lopen, 
worden de voetpaden na de 
wateraansluiting ook vernieuwd, en dit 
aan beide kanten van de straat. In een 
eerste fase gaat het over het stuk 
tussen de Gentseweg en de Kleine 
Liebaardstraat. De rest van de straat 
volgt in de loop van 2016.

Je staat er misschien niet bij stil, maar de 

Zuiderpromenade is in een klein jaar tijd al een heel 

stuk veranderd. Zoek de vijf verschillen tussen april 

en december 2015!

22 APRIL 2015

1 JULI 2015 

18 SEPTEMBER 2015

23 DECEMBER 2015 

Vanaf eind maart – begin april 

beginnen de werken voor de 

heraanleg van parking Olm, 

inclusief aansluiting op de riolering. 

De heraanleg moet afgerond zijn 

voor de Waregem Koerse Feesten. 

HERAANLEG
PARKING OLM 
CONCREET

Drinkwateraansluiting 
Liebaardstraat
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W E R K E N  A A N  D E  S T A D

Ook dit jaar plant de stad verbeteringen aan de wegen, 

voetpaden en � etspaden. Net zoals voor andere werken worden 

de betrokken bewoners ruim voor de aanvang van de werken 

verwittigd en geven we meer uitleg over de praktische kant.

 i  
Dienst verkeer
056 62 12 76
verkeer@waregem.be
www.waregem.be/innameopenbaardomein

 i   
Dienst wegen en waterlopen
056 62 12 73
technischedienst@waregem.be

Heraanleg voetpaden
■ Jozef Duthoystraat van huisnummer 1 tot 13 
 (tussen Westerlaan en rond punt Stormestraat)
■  Henri Lebbestraat van huisnummer 2 tot 16 
 (tussen Westerlaan en rond punt Stormestraat)
■  Kleine Heerweg onpare huisnummers tussen de woonwijk   

site Interlin en Elfde Julilaan
■  Kerkdreef pare huisnummers van Kerkplein tot Hoonakkerdreef
■  Kerkplein onpare huisnummers van Reinareweg tot Kerkdreef
■  Kleine Driesstraat volledig
■  Albert Servaeslaan in omgeving Ter Beke
■  Liebaardstraat van Meierie-Kleine Liebaardstraat tot aan 
 Grote Heerweg-Nieuwstraat

Fietspaden
■  Fietssuggestiestroken in Bergstraat, Hoogmolenstraat, 

Zilverbergstraat en Groene Wandeling
■  Heraanleg  � etspad in Spijkerlaan tussen Kortrijkseweg en 

huisnummer 79

Herstellen betonvakken rijweg
■  Zilverbergstraat tussen Ijzerland en Nieuwstraat
■  Nieuwenhovestraat ter hoogte van de Jules Haerinckstraat
■  Oblatenstraat ter hoogte van de Nieuwenhovestraat
■  Vichtseweg aan de grens met Vichte

Nieuwe asftaltlaag rijweg
■  Doodlopend gedeelte van de Groene Wandeling
■  Zijstraat Vichtseweg ter hoogte van de Plasstraat
■  Diverse kleinere straten

Een container op de rijweg voor private werken, een verhuislift op het voetpad, 
tijdelijk stockeren van bouwmateriaal op de parkeerstrook: het komt heel 
regelmatig voor en het is goed mogelijk dat het ook jou al is overkomen. In al 
deze gevallen neem je het openbaar domein (straat, voetpad, � etspad, plein,…) 
in gebruik. En dat mag niet zonder toestemming van de stad.

Elk jaar vinden er in Waregem ongeveer 200 evenementen op straat plaats en 
wordt het openbaar domein sowieso al zowat duizend keer ingenomen door 
werken. Daarom gaat de verkeersdienst voor elke bijkomende aanvraag na of 
dit mogelijk is. 

INNAME VAN HET 
OPENBAAR DOMEIN

Blijf op de hoogte
(Wegen)werken betekenen soms ook wel eens 
tijdelijke hinder en plotse wijzigingen in het 
verkeer. Daarom houden we iedereen zo goed 
mogelijk op de hoogte van veranderingen. 
Daarvoor gebruiken we niet alleen onze gedrukte 
media zoals De Sprong en de stadsinfo in het 
Gouden Blad, maar ook onze website en digitale 
nieuwsbrieven. Nog korter op de bal spelen we 
op de sociale media. Via Facebook en Twitter 
kunnen we iedereen heel snel informeren over 
werken of wijzigingen. Volg hiervoor 
facebook.com/stad.waregem en/of 
@Stad_Waregem

Als je iets wil melden
Het is best mogelijk dat je eens iets wil 
melden aan de stad. Dit kan over (wegen)
werken gaan, maar evengoed over afval, 
verkeer, evenementen,… Dat kan je steeds 
via de online meldingskaart op
www.waregem.be/meldingen. Je kan er 
meteen je soort melding aanduiden zodat 
dit direct bij de juiste dienst belandt.
Meldingen kan je ook steeds doorgeven 
aan de balie in de stadswinkel of via 
056 62 12 11.

#WerkenRing
De heraanleg van de Noorderlaan/
Westerlaan is een project van lange duur. 
Via de hashtag #WerkenRing posten we op 
Facebook en Twitter regelmatig updates over 
de stand van zaken.

Kapotte straatlampen
Defecten of beschadigingen aan de 
straatverlichting kan je 24 op 24 melden via 
www.straatlampen.be.
Dat kan ook via het gratis telefoonnummer 
0800 6 35 35.

Aanvraag parkeerverbod
Wil je enkele parkeerplaatsen vrij laten houden? Dan vraag je dit gewoon (maar 
wel tijdig) aan bij de dienst verkeer. Zij zullen je antwoorden of dit kan en je uitleg 
geven over het afhalen van de parkeerverbodsborden in de stedelijke werkplaats 
en de plaatsing. Wanneer je een evenement organiseert is het altijd aangewezen 
om een activiteiten� che in te vullen via www.waregem.be/activiteiten� che.

Hinder voor het verkeer
Het kan zijn dat je geplande inname van het openbaar domein het verkeer   
hindert op het voetpad, � etspad of rijweg. Dan heb je twee toelatingen nodig:
■ Toelating van de dienst verkeer  (inname openbaar domein)
■ Toelating van de lokale politiezone Mira (signaleren van de hinder).  

Hiervoor dien je een signalisatievergunning aan te vragen.

Kostprijs
Het tarief is 0,50 euro per m² per dag. In de straten met betalend parkeren betaal 
je vanaf de eerste kalenderdag van de inname. In alle andere straten betaal je 
vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein ingenomen wordt.
Als je een kraan op het openbaar domein wil plaatsen, wordt er een borgsom van 
1250 euro gevraagd. Je krijgt dit bedrag achteraf terug als er geen schade 
vastgesteld wordt.

VOLGEN & MELDEN

Mogelijkheden

Plannen voor

2016
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Het budget van
de stad voor 2016 

Net zoals elk jaar maakte de stad een budget op. Dat is een gerichte raming van de ontvangsten en de uitgaven voor het komende 

jaar. Ook voor 2016 streven we naar een gezond � nancieel evenwicht, waarbij de uitgaven en ook de schuld onder controle worden 

gehouden. Dit geeft de stad de � nanciële ruimte om verder te investeren en geen problemen om bijvoorbeeld leningen af te betalen.

Het exploitatiebudget
Ramingen van alle uitgaven en ontvangsten van de gewone werking 
van de stad.
 
43,093 miljoen euro uitgaven
Hier gaat het enerzijds om 10,45 miljoen euro aankopen van goederen 
(materialen) en diensten (energie). Anderzijds gaat het om de 
loonkosten van het stedelijk personeel (17,23 miljoen), maar ook de 
werkingssubsidies voor het OCMW, politiezone Mira, brandweerzone 
Fluvia, CC De schakel, Sportbeheer,… en de subsidies aan de 
gezinnen voor bijvoorbeeld energiezuinige investeringen aan de 
woning,… (14,24 miljoen). De toelage aan de politiezone (3,29 miljoen) 
is het grootst, gevolgd door het OCMW (2,95 miljoen). Voor CC De 
Schakel en de vzw Sportbeheer is er respectievelijk 0,904 miljoen en 
1,552 miljoen euro voorzien.

54,34 miljoen euro ontvangsten
Dit zijn de ontvangsten uit de eigen werking: opbrengsten 
containerparken, huuropbrengsten gebouwen van de stad,…   
Deze worden geraamd op 4,06 miljoen euro. Daarnaast komen 
de ontvangsten uit belastingen die geraamd worden op 29,55 miljoen 
euro. De aanvullende belasting op de personenbelasting zal 
10,27 miljoen euro opbrengen, de ontvangst uit de 
opcentiemen op de onroerende voorhef� ng 15,84 miljoen 
euro en de andere belastingen (milieubelasting,…) 
2,69 miljoen euro. Er zijn ook 17,68 miljoen euro 
werkingssubsidies die de stad bekomt van 
de hogere overheden, zoals het  
Gemeentefonds (10,01 miljoen euro). 
Er komen daarnaast nog ontvangsten uit 
beleggingen en dividenden uit de 
intercommunales Gaselwest en Figga 
voor 2,7 miljoen euro.

Budget om 
leningen af te 
lossen
De stad heeft nog 21,4 miljoen euro 
aan eigen leningen bij de banken lopen. 
Op basis van de prognoses van de 
banken moet er 3,098 miljoen euro 
kapitaal en intresten terugbetaald worden. 
Voor 2016 is de opname van een nieuwe 
lening van 1 miljoen euro voorzien.

Spaarreserves
Voor 2016 wordt de spaarpot voor   

het betalen van de toekomstige 
pensioenen van de ambtenaren 

aangevuld tot 5,4 miljoen euro.   
Er is ook nog een reserve voor  
de bouw van de nieuwe 
brandweerkazerne (0,5 miljoen) 
en het project Zuidboulevard 
(0,4 miljoen euro) en een 
reservefonds Waregem Zuid 
(sport) van 1,4 miljoen. 

 i   Dienst � nanciën • 056 62 12 61 • � nanciën@waregem.be

B U D G E T  2 0 1 6

Het investeringsbudget
Geplande investeringen (grote werken, aankopen duurzame 
goederen,…), goed voor 16,69 miljoen. Een greep uit de 
investeringsuitgaven.

■ Collectorwerken Hollebeek 3 miljoen
■ Weg- en rioleringswerken Westerlaan-Noorderlaan 1 miljoen
■ Openbaar domein Zuidboulevard 1 miljoen
■ Meubilair nieuwe bibliotheek 0,85 miljoen
■ Aankoop grond nieuwe brandweerkazerne 0,80 miljoen
■ Bezoekerscentrum en inrichting 0,95 miljoen
■ Omgevingswerken nieuwe tribune Regenboogstadion 0,50 miljoen
■ Renovatie en sanering stedelijke werkplaats 0,50 miljoen
■ Heraanleg parking Olm 0,47 miljoen
■ Ontsluiting bedrijventerrein Eugène Bekaertlaan 0,40 miljoen
■ Kapitaalsinbreng Figga 0,30 miljoen
■ Kapitaalsinbreng Gaselwest 0,30 miljoen
■ Inrichting POC Desselgem 0,30 miljoen
■ Nieuwe voetpaden Liebaardstraat 0,24 miljoen
■ Uitbreiding CC De Schakel  0,18 miljoen

De belangrijkste investeringsontvangsten voor 2016 zijn:
■ Verkopen gronden Regenboogstadion fase 1 2,50 miljoen
■ Subsidie collectorwerken Hollebeek 1 miljoen
■ Subsidie stadskernvernieuwing 0,81 miljoen
■ Subsidie bezoekerscentrum 0,79 miljoen
■ Verkopen gronden Transvaalstraat 0,50 miljoen
■ Verkopen gronden private ontwikkeling Zuidboulevard 0,50 miljoen
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Vanaf 1 maart wordt de blauwe zak daarom 
vervangen door twee nieuwe zakken: een 
paarse zak en een doorzichtige zak. 

n Wat kan in de paarse zak? Alles van  
de blauwe PMD-zak + andere verpakkingen 
in hard plastic. De ophaling blijft 
tweewekelijks. 

n  Wat kan in de transparante zak? 
Verpakkingen in zacht plastic. Deze zak 
wordt om de vier weken opgehaald.

Minder blauw
op straat

De blauwe PMD-zak is na twintig jaar volledig ingeburgerd. Dankzij nieuwe technieken 

kunnen we vandaag echter al veel meer verpakkingen recycleren. Daarom heeft Waregem 

zich samen met afvalintercommunale IMOG geëngageerd om deel te nemen aan een 

proefproject om nog beter te sorteren én recycleren.

Proefpakket in de brievenbus
Om iedereen op weg te helpen, ontvangt elk Waregems gezin  
binnenkort een proefpakket. Daarin zitten volgende zaken: 
n een sorteergids
n drie paarse PMD-zakken en één transparante zak 
n een bon voor een pakket van 20 P+MD-zakken en een pakket  

van 10 transparante zakken
n de ophaalkalender voor de periode maart tot december 2016
De bon kan je omwisselen tijdens één van de infosessies (zie verder) of in 
de stadswinkel, containerparken of deelgemeentehuizen tot eind juni.

Infosessies
Wil je nog meer info over het hoe en waarom van deze actie, dan kan je naar 
één van onze vier infosessies komen. Die avond kan je ook je bon voor de 
gratis paarse en transparante zakken omwisselen.
n  Stadhuis Waregem - maandag 22 februari om 18.30u. 
n  OC De Coorenaar Desselgem - maandag 22 februari om 20.00u. 
n OC De Linde Sint-Eloois-Vijve - donderdag  25 februari om 18.30u. 
n  OC ’t Klokhuis Beveren-Leie - donderdag 25 februari om 20.00u.  i  Dienst milieu • 056 62 12 80 • milieuzorg@waregem.be

AFVALDOSSIER

Fost Plus, de organisatie die 
instaat voor het inzamelen, 
sorteren en recycleren van 
huishoudelijk verpakkingsafval, 
wil een aantal scenario’s 
onderzoeken om de inhoud 
van de PMD-zak uit te breiden. 
Bedoeling is om te testen hoe 
bijkomende verpakkingen best 
gesorteerd en gerecycleerd 
worden. 

METALEN  
VERPAKKINGEN
n  Drankblikjes en 
 conservenblikken
n  Spuitbussen voor 
 voedingsmiddelen en 
 cosmetica
n Deksels en kroonkurken
n Aluminium bakjes 
 en schaaltjes

DRANKKARTONS
n Melk, fruitsap… 
 in brik
n Soepen en sauzen
n Drankjes

Wat mag er in de P+MD-zak?

Wat mag er in de foliezak?

Wat mag er NIET in de P+MD of foliezak?

RESTAFVALZAK 

RESTAFVALZAK OF
RECYCLAGEPARK 

RESTAFVALZAK OF
RECYCLAGEPARK 

RECYCLAGEPARK 
(klein gevaarlijk afval)

RECYCLAGEPARK 
(klein gevaarlijk afval)

RECYCLAGEPARK 
(klein gevaarlijk afval)

RESTAFVALZAK 

HARDE PLASTIC VERPAKKINGEN 
Plastic flessen, flacons, schaaltjes,  
vlootjes, bakjes en potjes
n  Flessen voor water, fruitsap, melk…
n  Flacons van douchegel, wasmiddel, 
 onderhoudsproducten…
n  NIEUW: Bakjes, vlootjes en 

schaaltjes van boter, fruit, groenten, 
beleg… 

n  NIEUW: Bloempotten, ijsdozen, 
 yoghurtpotjes… 

 X  Afsluitfolie van plastieken schaaltjes 
 voor kaas en vleeswaren                

X  Piepschuim (voeding en niet voeding)        
 
X  Plastic verpakkingen met een laagje aluminium 
	 (bv.	chipszakjes,	verpakking	van	koffie,	drankzakjes…)		
 
X Andere voorwerpen uit harde plastic die geen 
 huishoudelijke verpakking zijn (bv. speelgoed, emmer…) 

X Verpakkingen met kindveilige sluiting (bv. verpakkingen 
 van corrosieve ontstoppers en WC-ontkalkers)
 
X  Verpakkingen met minstens
 één van deze pictogrammen
  
X  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger,
 mosbestrijder, rattengif, motorolie, verf, 
 lak en vernis    

n  Folies die je vind rond bijvoorbeeld drankverpakkingen, 
keukenpapier en reclamefolders.

n  Plasticzakjes voor voedingswaren (salade,  
sandwiches, pasta, ...)

n  Lege zakken van potgrond, korrels voor huisdieren …
n  Winkelzakjes

Overgangsperiode
Je bestaande blauwe zakken mag je nog verder gebruiken tot eind juni. 
Je mag hierin dezelfde dingen steken als in de paarse zak. 

Heb je nog volle pakken of rollen blauwe PMD-zakken? Dan kan je   
deze komen inwisselen voor een pak paarse zakken in de stadswinkel   
of deelgemeentehuis. Losse zakken worden niet ingewisseld.

Proefproject paarse P+MD-zak vanaf 1 maart

moi
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SNOEIHOUT
(VIER KEER PER JAAR)
n		Enkel met natuurkoord gebundeld snoeihout
n		Pakken van maximaal 15 kg en 1,5 meter lang
n		De eerste 2 m³ zijn gratis, per bijkomende m³ betaal je 

13 euro aan de ophaler
n		Geen ongebundeld groenafval, wortels of fi jn tuinafval
n		Ophalingen in 2016 in de week 15-19 februari,   

14-18 maart, 14-18 november, 12-16 december
n		Buiten te plaatsen op dezelfde dag als de witte 

huisvuilzak

Je dient wel vooraf in te schrijven voor deze ophaling  
via www.waregem.be/snoeihout.

AFVALAFVALDOSSIER

Wanneer is die ophaling nu ook alweer? 
Kijk op…
n	papier =  je afvalkalender
n		het internet =  
 www.imog.be/afval-inzamelen/ophaalkalender
n	 je smartphone = gratis Recycle-app

Afval, en wat nu…
Ophalingen aan huis

PAPIER EN KARTON
(OM DE 2 WEKEN)
n		Samengebonden met een touw of in een 

stevige kartonnen doos
n		Verwijder zeker alle plastiekfolie van 

kranten, tijdschriften en folders 
n		TIP: Wil je geen reclamedrukwerk meer in 

je bus? Kleef dan een anti-reclame-sticker 
op je brievenbus. De sticker is verkrijgbaar 
in het stadhuis of deelgemeentehuis. 

RESTAFVAL
(ELKE WEEK)
n	Stop je vuilnis enkel in offi ciële huisvuilzakken die te 

koop zijn in de stadswinkel, de deelgemeentehuizen,  
de kleinhandel en warenhuizen. Er zijn witte zakken 
voor gezinnen en oranje zakken voor kmo’s, bedrijven, 
verenigingen,…

n	Knoop de zak op een correcte manier dicht.
n		Zet het huisvuil buiten de avond voor de ophaling na   

19.00u.
n		Vuilnisophalers tillen acht uur per dag zakken op.  

Hou daarom het gewicht op maximum 15 kg voor een 
grote zak en 8 kg voor een kleine zak. 

n		Vermijd scherpe voorwerpen in je vuilniszak en verklein 
of verpak kleine scherven van glas, satéstokjes of scheermesjes 
zodat ze niet meer gevaarlijk zijn en niet door de zak kunnen 
prikken. 

n		Door je zak iets hoger te plaatsen en voedselresten te verpakken, 
vermijd je een straat vol zwerfkatten én –vuil. Peper, bleekwater, 
eau-de-cologne op je huisvuilzak strooien is niet de ideale 
oplossing. Het schrikt ongedierte niet af en kan bij de ophalers 
zelfs oogirritatie of brandwonden veroorzaken (bij bleekwater) 

n		TIP: Dump geen huisvuil in de openbare straatvuilnisbakjes.  
Dat kan je zelfs een boete opleveren… 

PAARSE P+MD-ZAK
(OM DE 2 WEKEN)
Zie pagina 7

PAARSE P+MD-ZAK
(OM DE 2 WEKEN)
Zie pagina 7

TRANSPARANTE 
ZAK

(OM DE 4 WEKEN)
Zie pagina 7

TUINAFVALBAK
(WEKELIJKS OF TWEEWEKELIJKS)
Je kan je tuinafval aan huis laten 
ophalen via de tuinafvalbak van Imog. 
Naar gelang de grootte van je tuin kies 
je het type afvalbak en de frequentie van 
ophaling. Op de voorziene dag plaats je 
de afvalbak buiten. Makkelijker kan 
niet... Vanaf 94 euro per jaar heb je al 
een tuinafvalbak van 180 liter die 24 
maal wordt opgehaald!

PAPIER EN KARTON

TEXTIELINZAMELING
(TWEE KEER PER JAAR)
Ophaling via de Kringwinkel
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 i   Imog • 0800 99 827 • www.imog.be • info@imog.be / Dienst milieu • 056 62 12 80 • milieuzorg@waregem.be

n	 onbeperkt gratis 
 ijzer, afgedankte elektrische en
 elektronische apparaten, frituurolie,
 isomo, oude fi etsen, 
 PVC-bouwplastics, batterijen,
 matrassen, tapijten, cd’s, dvd’s,  
 harde plastics. 

n	 beperkt gratis
 -  klein gevaarlijk afval: maximaal 10 kg 
 - TL-lampen: maximaal 10 stuks
 -  autobatterij: maximaal 1 stuk
 -  minerale olie, frituurolie en –vetten: 

maximaal 10 liter
 -  asbestcement: maximaal 100 kg per 

aanvoer en 200 kg per jaar per gezin

In Waregem staan er veertig druk gebruikte glasbollen. 
Een overzicht vind je op www.waregem.be/glasbollen.

n	Verwijder dopjes, deksels, kurken,…. Spoel de 
fl essen en bokalen vooraf ook even uit. Dat vermijdt 
wespen en vliegen in en rond de container. 

n	Hou de omgeving van de glasbollen rein. Afval naast 
een glasbol zetten, is sluikstorten. En dat levert je 
een administratieve belasting tot 400 euro op…

n	Alle andere voorwerpen die samengesteld zijn uit 
glas en andere materialen (bijvoorbeeld TL-lamp, 
serreglas, autoruit, ...) zet je af in het containerpark, 
niet in een glasbol.

n	TIP: Denk aan de buren en werp geen glas in na 
20.00u. en vóór 8.00u. 's morgens. Ook op zondag 
hebben de mensen graag rust. n

Imog biedt ook nog andere ophalingen aan huis aan.   
Voor meer info kan je terecht bij Imog, www.imog.be of   
0800 99 827 (gratis).

n	Grof vuil: een oude kachel, tafel, grote staande lamp die 
kapot is,… Ophaling elke eerste dinsdag van de maand. 
Kostprijs: transportkost 12 euro en 0,20 euro per kilo 
ingezameld gewicht. Betaald uiterlijk donderdag voor  de 
ophaling. 

n	Groenzak: grote snoei- of aanlegwerken in je tuin met  
veel groenafval? Haal dan een groenzak bij Imog. 

 Kostprijs: 55 euro per zak. Imog haalt de gevulde zak  
op aan je voordeur.

n	Puinzak: Zelf aan het verbouwen of renoveren? Voor 
hoeveelheden tot 1500 kg kan je bij Imog terecht voor een 
puinzak. Kostprijs: 111 euro per puinzak. Imog haalt de 
gevulde zak na afspraak op aan je huis.

n	Asbestcement: Je kan een asbestcementzak ophalen  
bij Imog, die dan aan huis wordt opgehaald. De prijs is 
afhankelijk van de grootte van de zak en het gewicht van  
het asbestcement. n

AFVAL DOSSIER

Recyclageparken

Glasbollen

Textiel

Er zijn twee recyclageparken: in Waregem (Lindestraat 75) en in Beveren-Leie (Leenakkerstraat 73). 

De openingstijden staan steeds vermeld op de laatste pagina van de Sprong, op onze website en in de Recycle-app.

Tips voor een vlot recyclageparkbezoek: 
n	sorteer zoveel mogelijk op voorhand
n		hou altijd de veiligheid van jezelf en andere in het oog
n		gooi alle afvalstoffen in de juiste container
n		probeer niet in een container te klimmen
n		volg de instructies van de parkwachters op en wees hoffelijk
n		vermijd drukke momenten
n		spring extra voorzichtig om met asbest en gevaarlijke producten

Gratis Recyle-app
Vergeet nooit meer je afval buiten te zetten met de gratis 
Reccyle-app voor je smartphone. Downloaden, locatie 
instellen en klaar: je krijgt dan elke week netjes een 
herinnering wanneer en welk afval je moet klaar zetten. 
Bovendien kom je er meer te weten over de sorteerregels  
en alle inzamelpunten.

Oude kledij, schoenen, handtassen, 
gordijnen,... kunnen dikwijls nog een 
tweede leven krijgen. Daarom is er 
twee maal per jaar een ophaling 
huis-aan-huis, zijn er veertig 
straatcontainers en kan je er ook mee 
terecht op het containerpark. n

ANDERE 
OPHALINGEN
AAN HUIS

Je kan in het recyclagepark terecht met de volgende fracties: 

n	 groenafval
 -  zacht groen (haagscheersel, gras,…) 
  en snoeihout (takken,…) 
 -  eerste 50 kg is gratis 
 -  per bijkomende kg betaal je 0,07 euro/kg
n	 andere betalende fracties
 -  Recupereerbaar bouw- en sloopafval, papier en karton: 

0,02 euro per kg
 -  houtafval: 0,07 euro per kg
 -  boomwortels, brandbaar afval, stortafval, multistroom: 

0,20 euro per kg
 - Als je aanvoer minder is dan 50 kg, dan betaal je 2 euro 

voor je bezoek aan het betalend gedeelte van het park. 
Boven 50 kg betaal je volgens de aangevoerde 
gewichten. Het minimumbedrag is steeds 2 euro.

Vergeet nooit meer je afval buiten te zetten met de gratis 
Reccyle-app voor je smartphone. Downloaden, locatie 

herinnering wanneer en welk afval je moet klaar zetten. 
Bovendien kom je er meer te weten over de sorteerregels  Bovendien kom je er meer te weten over de sorteerregels  voor

Android
en iOS
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Netheidsmeester (m/v), 
ook iets voor jou?

Vind je het belangrijk dat de omgeving van een 
glasbol proper blijft, dan is het peter- of 
meterschap van een glasbol misschien iets voor 
jou. Je zorgt voor één glasbol in de buurt van je 
woning door het zwerfvuil rond de bol op te 
ruimen. Via een centraal nummer meld je een 
sluikstort of een overvolle bol. 

Opleiding, ondersteuning    
en vergoeding
Zowel de netheidsmeesters, glasbolpeters-   
en meters krijgen voor hun taak materiaal van 
Imog en een fi nanciële aanmoediging. Omdat 
informatie en kennis noodzakelijk is en om de 
kans te krijgen elkaar te leren kennen, organiseert 
Imog regelmatig opleidingen en infomomenten. 

Ben je geïnteresseerd? 
Contacteer dan snel Imog. n

 i   Imog • 0800 99 827 • duurzaamheid@imog.be

AFVALAFVALDOSSIER

Honderden mensen maken er elke dag hun werk van om zwerfvuil op te ruimen. Daar worden veel geld, tijd en middelen voor ingezet. 

Heb je ook genoeg van al dat zwerfvuil en wil je een positief verschil maken voor je eigen buurt? Dat kan!

Word onze nieuwe 
netheidsmeester of 
glasbolpeter/meter
Een netheidsmeester is een 
inwoner die helpt zijn eigen buurt 
net te houden. Hij/zij vormt een 
lokaal aanspreekpunt voor vragen 
over afval en geeft afvaltips aan  
al wie dit nodig heeft. De 
netheidsmeester ruimt,  
eventueel samen met andere 
buurtbewoners, geregeld 
zwerfvuil op in zijn straat of buurt. 
Bijvoorbeeld op de dagelijkse 
route van huis naar de slager. 
Verder is de netheidsmeester  
ook een doorgeefl uik van vragen 
en opmerkingen naar het 
stadsbestuur.
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 i   www.ccdeschakel.be

 i   www.ccdeschakel.be

Film
Het fi lmaanbod van De Schakel is ook in 2016 een aaneenschakeling van recente kwaliteitsfi lms met uiteenlopende thema’s. 

Optredens en voorstellingen
Dit voorjaar heeft De Schakel enkele niet te missen optredens en voorstellingen op de agenda staan. De perfecte start voor een meeslepend 2016.

Teresa Salgueiro
Zondag 21 februari – 20.00u.

Jarenlang was Teresa Salgueiro de frontvrouw van 
Madredeus, de bekende groep die traditionele 
Portugese fado-muziek mengt met pop- en 
wereldmuziek. In 2013 bracht Salgueiro haar eerste 
soloplaat O Mistério uit. Hartverscheurende 
melancholie en een impressionante stem 
weerklinken nog steeds. Dit jaar verschijnt een 
nieuwe plaat en gaat ze met een uitgebreide band 
op tournee. En jawel, ze komt ook bij ons langs.

Axl Peleman,
Eric Melaerts, Neeka 
& Wouter Mattelin: 
Histrylogie Lennon 75
Zaterdag 26 maart - 20.00u.

In 2015 zou de legendarische John Lennon 75 
geworden zijn, maar 35 jaar geleden kwam een 
abrupt einde aan zijn leven. Zijn muzikale erfenis is 
weliswaar nog lang niet uitgedoofd, want we 
maken ons op voor de komst van vier 
hedendaagse artiesten die Lennon eren met een 
heuse Hystrologie: Axl Peleman (Camden, The 
Paranoiacs) en Eric Melaerts (Clouseau, Soulsister) 
zijn al jaren bezeten door The Beatles, Neeka 
maakt platen die grote affi niteit tonen met de 
muziek uit het Beatles-tijdperk en Wouter Mattelin 
presenteert al 15 jaar radioprogramma’s die er 
zonder Lennon niet geweest zouden zijn. Samen 
trekken ze je binnen in de wereld van John Lennon: 
een wereld vol citaten, anekdotes en verhalen, vol 
kunst, muziek en poëzie, maar ook vol twijfels en 
intriges. En met Lennons mooiste songs.

Toneelgroep NUNC:
Het Geslacht Borgia – 
Tutti, de marathon
Zaterdag 12 maart - 18.00u.

Op zaterdag 12 maart maakt de Gentse 
Toneelgroep NUNC ons deel van de uitbundige 
wereld rond paus Rodrigo Borgia. Regisseur 
Benjamin Van Tourhout toont hoe de Borgia’s zich 
verbergen achter een façade van feest en 
vrolijkheid. Geleidelijk aan vallen de maskers af en 
moet de Italiaanse familie zichzelf in de ogen 
kijken… De opvoering van Het Geslacht Borgia 
wordt een bijzondere theateravond van vijf uur, in 
drie delen. Maar wees gerust, bij een goedgevulde 
avond horen ook goedgevulde magen. Daarom 
krijg je tijdens de pauzes heerlijke Italiaanse 
gerechten voorgeschoteld. En ook het muzikale 
oor wordt bediend, dankzij het live-spel van Steak 
Number Eight.

Son of Saul
Maandag 29 februari - 20.00u.

In Son of Saul (László Nemes, 2015) schuilt één 
van de meest confronterende fi lms ooit over de 
Holocaust. De jood Saul Ausländer werkt in 
Auschwitz als lid van het Sonderkommando. 
Dagelijks leidt hij nietsvermoedende gevangenen 
naar de gaskamers om daarna hun lichamen en 
kleren te verbranden. Op een dag vindt hij het 
lichaam van een jongetje in wie hij zijn zoon 
herkent. Son of Saul is een veeleisende en bittere 
fi lm, maar de intelligentie en kracht ervan maken 
het opmerkelijk fi lmdebuut.  

Cafard
Maandag 8 februari - 20.00u. 

Met de fi lm Cafard (2015) van Jan Bultheel 
brengen we een uitzonderlijke animatiefi lm voor 
volwassenen over de allereerste tankdivisie ten 
tijde van WOI, deels in een sappige, West-Vlaamse 
tongval. Worstelaar Jean Mordant, gespeeld door 
Wim Willaert (Eigen Kweek, Bevergem) zweert de 
aanranding van zijn dochter door Duitse soldaten 
te wreken en sluit zich aan bij het leger. Hij komt 
terecht bij de ACM-tankdivisie en raakt betrokken 
bij de Russische Revolutie. 

Youth
Maandag 15 februari - 20.00u. 

Youth (2015) was vorig jaar de grote winnaar van 
de Europese Filmprijzen. De fi lm van regisseur 
Paolo Sorrentino, waarin twee gepensioneerden 
terugkijken op hun leven, werd uitgeroepen tot 
beste Europese fi lm. Fred en Mick zijn op vakantie 
in een elegant hotel aan de voet van de Alpen. Fred 
is een dirigent op rust, Mick is nog altijd actief als 
fi lmregisseur. De twee vrienden bespreken, 
beklagen en bespotten niet alleen hun eigen 
levens, maar ook dat van hun kinderen, hun 
entourage en de andere hotelgasten. 
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PAASVAKANTIE (4 - 8 april)

Sporthal De Treffer - telkens van 9.00u. 
tot 16.00u. - 85 euro
n		Ponygewenning voor beginners - Omnisport: 
 1e tot en met 3e leerjaar (105 euro)
n	Omnisport – Ponygewenning voor beginners: 4e tot en met 6e leerjaar
 (let op, tot 17.00u.) (105 euro)
	 Beide ponykampen worden georganiseerd in samenwerking met
 BLOSO ruitersportcentrum.
n	Balsporten – Omnisport: 1e tot en met 6e leerjaar
n	Zwemmen – Omnisport: 1e tot en met 3e leerjaar

Sporthal Leiestadion Desselgem - telkens van 9.00u. tot 16.00u. - 85 euro
n	Badminton – Omnisport: 4e tot en met 6e leerjaar

Sporthal Guido Gezelleschool - telkens van 9.00u. tot 16.00u. - 85 euro
n	Kleuterkamp - Kijk mama, ik kan fi etsen: 2e en 3e kleuterklas
n	 (enkel in de voormiddag is ook mogelijk (45 euro)

 i   Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregemsport.be

Wil je op de hoogte blijven van schoolsport, 
sportevenementen, sportkampen en initiaties of 
lessenreeksen: like de sportdienst op Facebook! 
www.facebook.com/SportdienstWaregem

Je kan tijdens een gezellige nocturne ontdekken 
waarvoor het deeltijds kunstonderwijs in Waregem, 
Anzegem en Dentergem staat. Vanaf 19.00u. kan je 
in de gebouwen van de kunstacademie in de 
Olmstraat genieten van optredens, voorstellingen of 
expo’s.  Of nog beter: ontdek verfrissende en 
vernieuwende combinaties van muziek, woord, dans 

en beeldende kunst. Denk bijvoorbeeld aan een 
expo die opgeluisterd wordt met muziek. Of een 
theatervoorstelling die aangevuld wordt met 
animatie. Of een muzikaal optreden ondersteund 
door dansers. Alle grenzen en mogelijkheden 
worden afgetast tijdens de Nocturne van het DKO.

Loungebar en eetstand 
Tussendoor kan je ook bijpraten in de 
loungebar of een hapje eten aan de eetstand. 
Een absolute aanrader voor iedereen die 
kennis wil maken met de dynamische en 
eigentijdse werking van de Waregemse 
kunstacademie met afdelingen Podiumkunst 
(Muziek, Woord & Dans) en Beeldende Kunst.

 i
Stedelijke Kunstacademie Waregem
056 60 09 18
onthaal@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be

Nocturne van het
Deeltijds Kunstonderwijs

Vrijdag 5 februari 19.00u.
Stedelijke Kunstacademie

vrijdag 5 februari 2016
van 19.00u tot 23.00u

olmstraat 25, 8790 waregem
www.academiewaregem.be

van het dko

muziek

dans

beeld

woord

2de

SPORTKAMPEN
PAASVAKANTIE

PAASVAKANTIE (29 maart - 1 april)
Kampen starten pas op dinsdag!

Sporthal De Treffer – telkens van 9.00u. tot 16.00u. – 75 euro
n	Sprokkelsport: 1e tot en met 6e leerjaar
n		Ropeskipping – Trampoline: 3e tot en met 6e leerjaar
n		Gymnastiek – Omnisport: 1e tot en met 4e leerjaar

Sporthal Guido Gezelleschool – telkens van 9.00u. tot 16.00u – 75 euro
n		Kleuterkamp - in het circus: 2e en 3e kleuterklas
n		(enkel in de voormiddag is ook mogelijk: 40 euro)

PRAKTISCH
Inschrijven voor de sportkampen doe je via www.waregem.be/sportkampen.
Boek snel, de plaatsen zijn beperkt! Bij alle sportkampen is er opvang 
mogelijk vanaf 8.00u. en na het kamp tot 17.00u.

Kijk snel of er nog 
plaatsen over zijn voor 
de sportkampen in de 

krokusvakantie via
www.waregem.be/sport.
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Programma
15.00u.  Jeugdinitiatie (tot 16.30u.)
18.00u. Presentatie renners
18.30u.  Tijdrit dames en heren
19.20u.  Cyclocross Jumping
20.00u.  Wedstrijd elite dames (20 min)
20.30u.  Wedstrijd elite heren (30 min)
21.10u.  Podiumceremonie dames en heren elites
21.15u.  Kroning Koning Winter

CycloCrossMasters
Woensdag 24 februari - 18.00u. 

 i  Dienst feestelijkheden • 056 62 12 11 • feestelijkheden@waregem.be • www.cyclocrossmasters.be

Deze reismarkt is er voor meerwaardezoekers met interesse voor anders 
reizen, cultuurbeleving, contact met de lokale bevolking,…
Landenexperts uit Waregem geven informatie uit eerste hand. Zij kennen 
een bepaald land of streek goed omdat ze er geboren zijn of ze hebben er 
een tijd gewoond. Ze stellen hun land voor en geven tips die je niet in een 
reisbrochure leest. Daarnaast is er nog heel wat leuke randanimatie! 

Landenexperts
Brazilië, VS, Polen, Zuid-Afrika, Marokko, Rusland, Indonesië, Venezuela, 
Filippijnen, Portugal, Australië, Tanzania, India, Tsjechië,...

 i   Dienst internationale samenwerking • 056 62 13 87 • integratie@waregem.be

Voor wie niet genoeg krijgt van het veldrijden, serveren we op woensdag 24 februari de CycloCross Masters. Net zoals vorige jaren is de 

spectaculaire afsluiter van het veldritseizoen te gast in het Waregemse stadscentrum. De ingrediënten zijn dezelfde: het kruim van het 

internationale veldritpeloton (m/v), een parcours van ongeveer 1 kilometer vol hindernissen en veel ambiance. Bovendien is het de laatste 

wedstrijd waarin je Sven Nys, de beste Belgische veldrijder ooit, kan zien schitteren. De toegang is natuurlijk helemaal gratis! 

Het parcours door het 
stadscentrum zit vol 
hindernissen: de zandbak, 
boomstammen, het wasbord, 
de trappen oplopen ... Kortom, 
geen moment rust voor de 
toppers en voortdurend 
spektakel voor het publiek. Je 
ziet de renners op het 
compacte parcours immers de 
hele tijd aan het werk. 

De presentatie van de renners, alle podiumceremonies en de kroning van Koning Winter 
vinden plaats op de Markt. n

De Wereld in Waregem
Reismarkt
Zaterdag 27 februari - Kunstacademie

In Waregem wonen mensen van over heel de wereld. Mensen met een passie 

voor reizen zijn vaak nieuwsgierig naar culturenmix. Daarom organiseren de 

werkgroep Waregem Internationaal en stad Waregem een alternatieve reismarkt 

‘De Wereld in Waregem’.

Praktisch
n	Zaterdag 27 februari, 13.00u. tot 18.00u.
n		Stedelijke Kunstacademie
n		Inkom: 2 euro
n		Met medewerking van Pasar vzw, bibliotheek Waregem, 
 stedelijke kunstacademie en kringloopwinkel

Interview met Martin Heylen (14.00u. - 15.00u.)
Journalist en documentairemaker Martin Heylen, bekend van 
programma’s zoals Terug naar Siberië, Dr. Livingstone en Heylen en de 
Herkomst, komt vertellen over zijn reiservaringen en de zoektocht naar 
de roots en herkomst van een aantal bekende Vlamingen. 

Workshops
15.30u. - 16.15u.: Fotografie op reis
Op reis gaan is fantastisch, maar terugkijken naar herinneringen is minstens zo 
fijn. Je mooiste herinneringen vastleggen zonder dat je denkt “in het echt was het 
mooier”, is het doel van deze workshop. 

15.30u. - 16.15u.: Achter de schermen van een toeristisch paradijs
Michel Vandendriessche (Pasar vzw) was dit jaar in de Dominicaanse Republiek 
naar aanleiding van een internationaal congres rond sociaal toerisme. Michel 
vertelt over zijn ervaringen en doet ons nadenken over de sociale aspecten die 
verband houden met toerisme.

17.00u. - 17.45u.: Fiets- en wandelroutes op GPS
De outdoor GPS is een handig hulpmiddeltje voor wie er graag te voet of met de 
fiets op uittrekt en opent een nieuwe wereld buiten de klassieke routes. Een 
enthousiast gebruiker geeft concrete tips voor wie aan de slag wil gaan met een 
outdoor GPS.

17.00u. – 17.45u.: Solo salsa
Louise laat je kennis maken met het ritme van de salsa.
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Op 4, 5 en 6 maart zetten tientallen deelnemende handelszaken 
uit het centrum hun deuren open en zichzelf in de kijker. Op 
vrijdag en zaterdag zijn er al opendeurdagen maar op zondag 
komt daar nog heel wat extra animatie bovenop. Vanaf de 
middag worden de Stormestraat en de Markt afgesloten voor  
het verkeer en kunnen bezoekers en klanten genieten van 
straatanimatie.

Verschillende muziekgroepen zorgen voor entertainment.  
Voor de kinderen zijn er ook extra activiteiten en ze kunnen zich 
bovendien laten schminken aan verschillende grimestanden. Alle 
deelnemende winkels zijn zondagmiddag uitzonderlijk geopend.      

Steps Shopping Day
Bovendien rollen heel wat handelszaken 
hun rode loper uit tijdens de Steps 
Shopping Day. Het hele weekend kan  
je bij de deelnemende winkels terecht 
voor kortingen en leuke extraatjes.   
Op zaterdag vind je bovendien 
verschillende Steps-standjes terug  
aan de kerk. Redenen genoeg dus  
om een kijkje te komen nemen in de 
winkelstraten!  n

Rode lopers, animatie 
en kortingen tijdens 
Waregem in de kijker

 i   
Handelaars Waregem Winkelstad 
056 60 54 31 
waregem.winkelstad@skynet.be

 i  Dienst cultuur • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be

 i  
bib Waregem
056 62 13 70
bib Desselgem
056 72 25 38
bib Sint-Eloois-Vijve
056 61 65 81
bibliotheek@waregem.be

Op zijn jaarlijkse feest bekroont de 
Waregemse Cultuurraad jubilerende 
verenigingen, bijzondere prestaties en 
verdienstelijke personen die op een 
bijzondere manier kleur en uitstraling 
geven aan het cultuurleven.

Verdienstelijke personen: Etienne 
Deman (50 jaar bestuurslid fotoclub 
Waro), Guy Opsomer (jarenlange inzet  
in CC De Schakel en brede culturele 
netwerk) 

Uitzonderlijke prestaties: Fien Deman 
(winnaar Nieuwe Lichting met groep I 
will, I swear), André Braet (prijs 
Heemkunde Waregem), Nele Tiebout 
(Gran Prix Golden Saxophone 

Competition), Lieske De Vuyst en 
Yannick Van Hove (tangokoppel behaalt 
5e plaats als enige Europees koppel op 
wedstrijd in Argentinië) 

Jubilerende verenigingen:  
Fotoclub Waro (50-jarig bestaan) 

De huldigingen worden afgewisseld  
met optredens en beelden van de 
gehuldigden.  

Het 37e Feest van de Cultuurraad  
vindt plaats op zaterdag 5 maart  
om 20.00u. in CC De Schakel. 
 
Toegang is gratis.

Jeugdboekenweek 2016: 
Wég van de stad!
van 5 tot 20 maart

Ontdek de bib en jouw stad met 
het jeugdboekenweekspel 
De Jeugdboekenweek is het ideale moment  
om hals over kop in de boeken te duiken: 
wonen in de Petteflet, spelen met de Bremer 
stadsmuzikanten, op visite in Bolderburen… 
Met een geweldig uitdagingenspel willen we  
de Waregemse jeugd zoveel mogelijk “beire" 
boeken en verhalen laten ontdekken, hen tot 
actie aanzetten, naar de bib halen, aan de slag 
laten gaan met boeken, filmpjes en foto's... 
Leerkrachten die met de klas willen deelnemen, 
moeten hiervoor vooraf intekenen. 
Maar gedurende de Jeugdboekenweek kan 
elke jongere het spel komen spelen in de bib. 
Je zal zien: je krijgt te maken met uitdagingen 
om helemaal wég van te zijn.

Auteurs over de vloer 
De bib ontvangt tijdens de Jeugdboekenweek 
weer een aantal boeiende jeugdauteurs voor 
een publiek van leerlingen en klassen van het 

derde kleuter tot en met het zesde leerjaar. 
De immer actieve en populaire Do Van Ranst 
komt al voor de vijfde keer naar Waregem.  
De jongsten kunnen actief meetekenen met  
de illustratoren Pieter Gaudesaboos, Tom 
Schoonooghe en Kaatje Vermeire. 
En vanuit Nederland verwelkomen we de  
door de KJV-lezers op handen gedragen  
Anna Woltz.  n

Enkel voor klassen, reserveren op voorhand is 
noodzakelijk (www.waregem.be/bibliotheek) 

Waar woon jij? Waar wil je wonen? In de stad of liever rustig op het platteland? Of ergens 

tussenin? Hoe leef je? Ken je jouw buren? Veel vragen rond het nieuwe thema van de 

Jeugdboekenweek over wonen. De jaarslogan is dubbel: blijf je het liefst ver weg van de 

stad of ben je er juist verzot op? De Jeugdboekenweek denkt na over steden, dorpen en 

landen. Over samenleven in de stad met mensen vanuit alle windstreken. Over gezonde 

lucht en veilig mobiel zijn in het drukke verkeer. Kortom, in maart leiden alle wegen en 

gps-routes naar één plek: jouw plaatselijke openbare bibliotheek! 

4/5/6 maart 2016

Zaterdag 5 maart - 20.00u.
CC De Schakel

FEEST
CULTUURRAAD
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 i
Dienst cultuur • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be
www.waregem.be/cwrm • https://www.facebook.com/comingworldrememberme

 i   
Dienst cultuur
056 62 13 10
cultuur@waregem.be 
www.waregem.be/maart

Coming World
Remember Me
7 – 13 maart 2016 – OC Gaverke

71e

DWARS
DOOR
VLAANDEREN

MAART Kunstroute 
25 - 28 maart 

Op zaterdag 12 maart en zondag 13 maart is het doorlopend kunstatelier 
open voor iedereen, telkens van 10.00u. tot 17.00u. Ter plaatse kan je 
inschrijven en betalen (5 euro).

Praktisch
n	7 tot en met 13 maart 2016
n		OC Gaverke – Zeswegenstraat 120
n		Weekdagen: vooraf inschrijven
n		Weekend: iedereen welkom – ter plaatse inschrijven
n		Deelnameprijs: 5 euro per persoon

Coming World Remember Me is in samenwerking met Femma Gaverke, 
Beweging.net en KWB Gaverke.

Woensdag 23 maart is alweer een wielerhoogdag 
voor Waregem. Het startschot van Dwars Door 
Vlaanderen klinkt in Roeselare, maar de 
aankomstlijn ligt naar goede gewoonte in onze 
stad. De 71e editie van deze voorjaarsklassieker is 
anderhalve week voor de Ronde van Vlaanderen 
een belangrijke test. Wij zijn alvast benieuwd wie 
Jelle Wallays opvolgt en op de Verbindingsweg als 
eerste over de fi nishlijn rijdt. n

 i   
Alle info over Dwars Door Vlaanderen
vind je op www.dwarsdoorvlaanderen.be

Op vrijdagavond 25 maart gaat de vierde editie van het kunstevenement MAART van start met 
een feestelijke nocturne. Tijdens het paasweekend kan je in een aangenaam kader genieten   
van actuele kunstexpo’s en performances op een zevental locaties in hartje Waregem. Via   
een uitgestippelde wandel- of fi etsroute (3 km) kan je halt houden in CC De Schakel, Zaal 29, 
Claessens Canvas, BruthausGallery, Be-Part, La Botiga de l’Anson en V-Art.  

Het kunstparcours wordt feestelijk geopend op vrijdag 25 maart om 18.00u. in CC De Schakel. 
Alle kunstlocaties zijn die avond open van 18.00u. tot 23.00u. 

Het WOI herdenkingsproject Coming World Remember Me van 

kunstenaar Koen Vanmechelen is te gast in Waregem. Van 7 tot 13 

maart komt een mobiel kunstatelier naar OC Gaverke. 

Tijdens de periode 2014-2018 kunnen mensen wereldwijd workshops 

volgen om samen 600 000 beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor 

iedere gesneuvelde op Belgische bodem. Alle beeldjes samen zullen 

uiteindelijk een land art installatie vormen in Ieper. 

Word Peter/Meter van een gesneuvelde 
uit WOI
Deelname aan een workshop kost 5 euro. De helft van 
dit bedrag gaat naar een goed doel dat kinderen in 
oorlogssituaties ondersteunt. De andere helft wordt 
gebruikt om de land art installatie te realiseren. Elke 
peter en meter ontvangt een gepersonaliseerd 
certifi caat met CWRM-stempel, ook aan elk beeldje 
komt de naam van de peter of meter. 

Wil je deel uitmaken van dit project?
Van maandag 7 maart tot vrijdag 11 maart zijn er 
workshops waarvoor je op voorhand kan inschrijven. 
Een workshop duurt ongeveer 1 uur en telt maximum 
24 deelnemers. Via www.waregem.be/cwrm kan je 
tickets kopen en bekijken welke workshops nog 
beschikbaar zijn.  n

Tijdens het weekend kan je MAART bezoeken telkens van 11.00u. 
tot 17.00u. De toegang is gratis. Je kan je ook gratis en duurzaam 
verplaatsen met een fi ets van Veloods. Fietspunten vind je aan 
BruthausGallery, V-Art en  Be-Part. Tijdens MAART kan je expo’s 
en performances ontdekken bij volgende kunstpartners, zowel uit 
de stedelijke en provinciale als uit de privésector:
n	 CC De Schakel – Marine Dricot
n		Zaal 29 – Lore Waignein, Johan Cosijns,Suleika Van der Jeugdt, 

Charlot Winne
n		Claessens Canvas & BruthausGallery – Luk Berghe, KOCMOC
n		Be-Part - Dirk Zoete, In anticipation of improvement, 
 The Be-Part exercises
n		La Botiga de l’Anson - Martí Anson
n		V-Art - Nina Verhelst, Collective Post-Net-Art, La casa di ninja

Praktisch
n		Vrijdag 25 maart  

van 18.00u tot 23.00u. – 
nocturne

n		Zaterdag 26 maart tot  
en met maandag 28 maart 
van 11.00u. tot 17.00u.

n		CC De Schakel en  
Zaal 29 enkel open op 
vrijdagavond en zaterdag

n		Gratis toegang, 
 gratis fi etsen!
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Apothekers
Centraal nummer 0903 99 000 (1,50 euro/minuut)
of www.apotheek.be
of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters
Waregem en Sint-Eloois-Vijve  056 60 91 00
Beveren-Leie en Desselgem  056 71 05 90
Nieuw nummer vanaf 1 april, zie pagina 2.
Tandartsen
Centraal nummer  0903 399 69 
(1,50 euro/minuut) Het callcenter verbindt je door met de 
dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, 
zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers
Ambulante Drugzorg Waregem  056 60 86 60
Anonieme Alcoholisten  03 239 14 15
Antigifcentrum  070 245 245
Awel (kinder- en jongerentelefoon)  102
Brandwondencentrum  09 332 34 90
Child Focus  116000
De Druglijn  078 15 10 20
Holebifoon 0800 99 533
Hulplijn misbruik en geweld 1712
Kankerlijn  0800 35 445 
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis  056 62 31 11
OCMW 056 62 98 11
Politiezone Mira  056 62 67 00
Rode Kruis Vlaanderen  105
Tele-onthaal  106
Zelfmoordlijn  1813

SOS nummers
Brandweer en ziekenwagen  100
Politiehulp  101
Algemeen Europees noodnummer  112

WEDSTRIJD
VRAAG

D I E N S T V E R L E N I N G

Wachtdienst en nuttige 
telefoonnummers

Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
dinsdag  8.30u.  doorlopend tussen 12.00u. en 13.00u.* 18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  gesloten
vrijdag  8.30u.  12.30u.  gesloten
zaterdag  9.00u.  12.00u.  gesloten

*Dienst vreemdelingen gesloten van 12.00u. tot 13.00u. 

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
dinsdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  gesloten
vrijdag  8.30u.  12.30u.  gesloten
zaterdag  9.00u.  12.00u.  gesloten

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open (uitgezonderd dienst 
vreemdelingen). De eerste zaterdag van de maand zijn bijkomend de diensten milieu en 
stedenbouw open: 6 februari, 5 maart en 2 april.

OPGELET: niet langer alle diensten zijn open op zaterdag! (zie pagina 2)
Het stadhuis is gesloten op Paasmaandag 28 maart.

Openingstijden deelgemeentehuizen
 Beveren-Leie  Desselgem  Sint-Eloois-Vijve
maandag   13.00u.-17.00u.  13.00u.-17.00u.
dinsdag  13.00u.-17.00u.  
woensdag    
donderdag   8.30u.-12.00u.  8.30u.-12.00u.
vrijdag  8.30u.-12.00u.

Alle deelgemeentehuizen zijn gesloten van maandag 8 tot en met zondag 14 februari en 
van maandag 28 maart tot en met zondag 10 april. 

Openingstijden openbare bibliotheken
 Waregem  Desselgem  Sint-Eloois-Vijve
maandag  13.00u.-19.00u.
dinsdag  10.00u.-12.00u.  16.00u.-19.00u.  09.00u.-12.00u.
 13.00u.-19.00u.
woensdag  13.00u.-19.00u.  14.00u.-19.00u.  14.00u.-19.00u.
donderdag  10.00u.-12.00u.  14.00u.-19.00u.
 13.00u.-19.00u.
vrijdag  13.00u.-19.00u.
zaterdag  10.00u.-16.00u.  10.00u.-12.00u.  10.00u.-12.00u.

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op Paas-
maandag 28 maart.

Openingstijden recyclageparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag   12.00u. - 19.00u.
donderdag     gesloten
zaterdag     8.00u. - 14.00u.

Alle recylageparken zijn gesloten op Paasmaandag 28 maart.

De Sprong

Apothekers
Centraal nummer 
of www.apotheek.be
of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters
Waregem en Sint-Eloois-Vijve  Waregem en Sint-Eloois-Vijve  Waregem en Sint-Eloois-Vijve  
Beveren-Leie en Desselgem  Beveren-Leie en Desselgem  
Nieuw nummer vanaf 1 april, zie pagina 2.Nieuw nummer vanaf 1 april, zie pagina 2.
Tandartsen
Centraal nummer  
(1,50 euro/minuut) Het callcenter verbindt je door met de 
dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, 
zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers
Ambulante Drugzorg Waregem  Ambulante Drugzorg Waregem  Ambulante Drugzorg Waregem  
Anonieme Alcoholisten  
Antigifcentrum  Antigifcentrum  Antigifcentrum  
Awel (kinder- en jongerentelefoon)  Awel (kinder- en jongerentelefoon)  Awel (kinder- en jongerentelefoon)  
Brandwondencentrum  
Child Focus  
De Druglijn  De Druglijn  
Holebifoon 
Hulplijn misbruik en geweld Hulplijn misbruik en geweld 
Kankerlijn  Kankerlijn  
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis  
OCMW 
Politiezone Mira  
Rode Kruis Vlaanderen  
Tele-onthaal  
Zelfmoordlijn  Zelfmoordlijn  Zelfmoordlijn  

SOS nummers
Brandweer en ziekenwagen  

Wachtdienst en nuttige 
telefoonnummers
Wachtdienst en nuttige 
telefoonnummers
Wachtdienst en nuttige 

De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem
Gemeenteplein 2
tel. 056 62 12 11
fax 056 62 12 23
e-mail secretariaat@waregem.be
website www.waregem.be

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Kurt Vanryckeghem

Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle 
inwoners van Waregem

De offi ciële berichtgeving over
Waregem is terug te vinden
n in Het Gouden Blad
n op www.waregem.be
n www.facebook.com/uitinwaregem
n @Stad_Waregem op Twitter

De sprong is gedrukt op 
FSC-gecertifi eerd papier

Op evenementen worden er vaak foto’s genomen in opdracht van het 
stadsbestuur. Wil je niet dat een foto van deze activiteit waar jij opstaat 
gebruikt wordt door de stad? Laat dit dan schriftelijk weten aan het 
stadsbestuur.

Vorige prijsvraag
Katrien De Plancke won een duoticket voor de 
circustentoonstelling Bert & Fred in CC De Schakel.

Nieuwe wedstrijdvraag
Hoe heet de app waarmee je nooit meer een afvalophaling 
vergeet? 

Stuur je antwoord tegen uiterlijk 21 februari naar 
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong, 
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je 
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen
Een 10-beurtenkaart voor zwembad De Treffer




