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Stedelijke berichten Seniorentreffen Speelplezier De Opsluiting
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Op de laatste zondag van april veroveren warmeluchtballonnen, speelplezier en creativiteit de Gaverbeekhippodroom. 

We duimen voor mooi weer zodat het luchtruim kleurt met  talrijke warmeluchtballonnen en iedereen met volle teugen 

kan genieten van tonnen animatie. 

De Sprong
verschijnt 5x per jaar • 13e jaargang • april 2015

 i  
Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

Voor de Ballonhappening slaan we opnieuw de 
handen in elkaar met Gino Ciers Ballonvaarten. 
Kinderstad is een organisatie van het stadsbestuur. 
De toegang is zoals steeds helemaal gratis! 

Om in de sfeer te komen, stijgen er ’s ochtends al 
enkele ballonnen op, de perfecte smaakmaker voor 
wat nog komen moet! Om 14.00u. zwaaien de deuren 
open van Kinderstad, een waar speelparadijs voor 
alle kinderen. Je ontdekt er een Disco Dome en een 
speelbus, spectaculaire springkastelen, een 
schuimparty en een treintje dat vrolijk rond draaft.  
Je vergaapt je aan telegeleide vliegtuigjes en 
miniatuurballonnen die het luchtruim doorklieven. 
Ondertussen animeert Clown Stef jong en oud op  
het podium, afgewisseld met enkele energieke 
dansdemonstraties van dansschool Beyaert. 

Ook de Home Made Markt is dit jaar opnieuw  
van de partij op de hippodroom! Een gezellige markt 
in het kader van de Week van de Amateurkunsten, 
met producten die thuis gemaakt zijn, uniek, met de 
hand, …: slow made dus! Je kan er proeven van 
talrijke eigen creaties zoals zelfgemaakte juwelen, 
modeontwerpen, modieuze accessoires, 
schilderijtjes,… je kan het zo gek niet bedenken! 

Wil je van op de hippodroom graag eens 
meevaren met een luchtballon of tegen 
hoge snelheid door het luchtruim vliegen 
met een helikopter? Reserveer dan jouw 
plaats via info@ballonhappening.be

Ballonhappening/Kinderstad
Home Made Markt
Zondag 26 april vanaf 14.00u.
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Vind ballonhappeningkinderstad 
leuk om de laatste nieuwtjes over 
het evenement op de voet te volgen.

Het slotspektakel is traditiegetrouw gereserveerd voor 
talrijke warmeluchtballonnen. In alle vormen, kleuren 
en maten stijgen ze op van op de hippodroom. 

Voldoende redenen dus om af te zakken naar de 
hippodroom!
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Consulteer je eigen   
rijksregister-dossier 

Met je elektronische identiteitskaart (eID) kan 
je een aantal documenten rechtstreeks online 
aanvragen. Dit gebeurt via je persoonlijke 
dossier bij het Rijksregister. Naast je eID  
heb je hiervoor ook een kaartlezer nodig én  
de laatste versie van de software. Nadat je 
alles (eenmalig) geïnstalleerd hebt, steek je  
je kaart in de kaartlezer en surf je naar   
https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

Daar kan je
� je gegevens in het Rijksregister raadplegen. 
� zien wie de gegevens geraadpleegd heeft 

gedurende de voorbije zes maanden. 
� een aantal uittreksels uit het 

bevolkingsregister afhalen.
 Let wel: Afgedrukte exemplaren van deze 

uittreksels hebben geen juridische waarde! 
Je bezorgt ze best digitaal aan de persoon 
of instantie die ze nodig heeft. 

 i  
Dienst bevolking
056 62 12 40
bevolking@waregem.be 

#KORT GEZEGD

Online aanvragen  
via e-loket
Op de stedelijke website vind je tientallen online 
aanvraagformulieren op het e-loket. Met deze 
aanvulling op de dienstverlening in het stadhuis kan 
je 24/24 bepaalde zaken aanvragen. Het gaat niet 
enkel over zaken voor de diensten bevolking en 
burgerlijke stand, ook andere diensten komen aan 
bod. Zo ben je niet meer beperkt tot de 
openingsuren van het stadhuis om een hele resem 
aanvragen in te dienen. Enkele voorbeelden:
� Aangifte adreswijziging
� Uittreksel uit het strafregister
� Afschrift geboorteakte
� Afschrift huwelijksakte
� Afschrift overlijdensakte
� Getuigschrift van woonst
� Getuigschrift van nationaliteit
� Attest gezinssamenstelling
� Toelating schieting bij huwelijken
� Activiteitenfi che
� Inschrijving bebloemingsactie
� Enkele formulieren voor de bibliotheek

 i  www.waregem.be/e-loket

Op donderdag 23 en vrijdag 
24 april verhuizen de diensten 
bevolking en burgerlijke stand 
naar hun nieuwe locatie. Beide 
diensten zijn daarom gesloten op 
die dagen. Vanaf eind april vind je 
hen terug naast de stadswinkel, in 
de ruimte waar vroeger Blokker 
gevestigd was. Binnenkomen doe 
je nog steeds via de stadswinkel, 
waar je je aanmeldt aan de balie. 
Let op: heel wat zaken van 
burgerzaken kan je ook online 
aanvragen via het e-loket (zie 
hiernaast). Dat bespaart je op zijn 
minst één trip naar het stadhuis!

Wist je dat ook de dienst cultuur en het stadsarchief al in maart een nieuwe stek kregen? Zij zitten nu 
op de derde verdieping samen in enkele burelen waar vroeger de belastingdiensten werkten.

 i  Bevolking: 056 62 12 40 • bevolking@waregem.be
 Burgerlijke stand: 056 62 12 30 • burgerlijkestand@waregem.be

Dienst burgerzaken verhuist

Administratieve 
diensten politie 

verhuisd 
Politiezone Mira werkte de voorbije 
maanden aan een herstructurering van 
de dienstverlening. In het kader daarvan 
zijn de administratieve directies samen 
met de korpschef en zijn dienst 
beleidsondersteuning verhuisd naar hun 
nieuwe locatie in de Kabeljauwstraat. 
Voor het onthaal in de Schakelstraat 
verandert er echter niks, daar kan je 
nog steeds 24 op 24 terecht voor 
klachten en aangiften. Door de 
herstructurering zijn alle operationele 
diensten nu samengevoegd in de 
Schakelstraat. Dat levert de politie vele 
werkingsvoordelen op. 

 i  
Politiezone Mira
056 62 67 00
korps@pzmira.be
www.pzmira.be

Het offi ciële bevolkingscijfer voor Waregem op 1 
januari 2015 was 37 312 inwoners, een stijging van 
173 tegenover 2014 door een natuurlijke groei van  
31 en 142 personen die naar Waregem verhuisden. 
Waregem (+142), Beveren-Leie (+21) en Desselgem 
(+45) kenden een stijging, Sint-Eloois-Vijve (-35) een 
lichte daling.

 i  
Dienst bevolking
056 62 12 40
bevolking@waregem.be

Kosten interventies
�  Drinkwaterbevoorrading bij ernstige watertekorten (gratis)
�  Waarschuwing aan de bevolking (gratis)   
�  Falende alarminstallatie (150 euro)
�  Verwijderen wespennesten (gratis) 
�  Redden van huisdieren (30 euro)
�  Preventieopdrachten (75 euro per fase) 
De gedetailleerde lijst en tarieven vind je op www.hvzfl uvia.be. 

Contact
�  Hoofdpost: Weversstraat 39, 8790 Waregem 
�  Vooruitgeschoven post: Liebaardstraat 243, 8791 Waregem
�  Dringende oproepen: noodnummer 112
�  Administratie: 056 23 99 11
�  administratie: info@hvzfl uvia.be
 brandpreventie: brandpreventie@hvzfl uvia.be
�  www.brandweerwaregem.be en www.hvzfl uvia.be

37 312 
Waregemnaars

Brandweer is Fluvia
Sinds 1 januari 2015 is de 
Waregemse brandweer één van de 
schakels binnen hulpverleningszone 
Fluvia. Deze hervorming smolt de 
brandweerkorpsen van veertien 
steden en gemeenten in de regio 
samen tot één zone met 17 posten.  
De brandweerzone maakte een 
overzicht van alle zaken waarvoor ze 
opgeroepen kunnen worden. Hulp 
bij brand, ontploffi ng, ongevallen en 
rampen blijft natuurlijk gratis. 
Daarnaast zijn er ook wat specifi eke 
zaken waarvoor ze een vergoeding 
kunnen aanrekenen. 

MIJN DOSSIER

Pluspunt Architectuur
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Heb je een vermoeden van misbruik, geweld, (kinder-)
mishandeling, stalking,…? Dan kan je terecht bij 1712. Je 
kan er discreet, gratis en anoniem contact opnemen voor 
alle leeftijdsgroepen van ongeboren kinderen tot ouderen. 
Dit nummer verheldert je vraag, geeft informatie en advies. 
Afhankelijk van je vraag en van de geweldsituatie verwijst 
1712 je naar hulpverlening of justitie.

�  Telefonisch op werkdagen van 9.00u. tot 17.00u.
�  Per email via de website www.1712.be 
 Druk op bel of mail, vul je naam of nickname, emailadres, geslacht en regio in, schrijf je 

bezorgdheid op en druk op verzenden. Binnen de 2 werkdagen ontvang je een antwoord.

@Stad_Waregem  
op Twitter
Sociale media zijn stilaan niet meer weg te denken  
uit het dagelijkse leven. Sinds begin dit jaar is het 
stadsbestuur ook actief op Twitter. Zowat dagelijks 
zetten we in maximaal 140 tekens iets in de 
spotlichten: aankondigingen, beleidsbeslissingen, 
updates,… We antwoorden er ook graag op vragen 
die gesteld worden.

 i  twitter.com/Stad_Waregem@Stad_Waregem

Ook op Facebook laten we ons niet 
onbetuigd; jouw stad heeft er twee vaste 
pagina’s. Op facebook.com/stad.waregem 

posten we regelmatig nuttige info en oproepen, terwijl 
je op facebook.com/uitinwaregem vooral 
evenementen vindt. Niet alleen het stadsbestuur  
is er actief. Kijk maar eens op /bibliotheekwaregem,  
/ccdeschakel, /sportdienstwaregem,    
/kunstacademiewaregem, /winkeleninwaregem 
of /bepartwaregem! Sinds kort kan je ook Jeugddienst 
Waregem als vriend toevoegen op Facebook!

rechtzetting
In de vorige editie van De Sprong stond bij 
raadslid M’Hamed Kasmi per abuis een foutief 
beroep vermeld. In het dagelijks leven is hij 
echter leerkracht. 

In de tweede fase is de kelderverdieping aan de 
beurt. Ook daar komt er een nieuwe 
vloerbedekking en krijgen alle kleedruimtes een 
fl inke opknapbeurt. Op de plaats van de 
kledinglockers komen er vier extra groepscabines, 
wat het totaal dan op vijftien brengt.

Beide verdiepingen krijgen tevens 
vloerverwarming en een volledig nieuw 
ventilatiesysteem. Staan ook op de planning: 
aanpassingen voor de brandcompartimentering 
en een uitbreiding van de keuken van het 
cafetaria.

Stedelijk zwembad krijgt extra comfort 
Nieuwe kleedcabines voor iedereen

Het stedelijk zwembad De Treffer is ook letterlijk een voltreffer. Jaarlijks zakken niet minder dan 350 000 zwemmers en 

schoolkinderen naar het stedelijk zwembad af voor een duik in het water. Na al die jaren van intensief gebruik zijn de 

kleedruimtes van het zwembad aan een opknapbeurt toe. De werken worden vanaf deze zomer in twee fasen uitgevoerd. 

Het zwembad zal hierdoor gesloten zijn van 1 juni tot en met 31 augustus. Het is meteen ook de grootste verbouwing sinds de 

uitbreiding van het huidige zwembad in 2001.

 i  Dienst gebouwen • 056 62 12 91 • gebouwen@waregem.be

#KORT GEZEGD

Timing en fases
Fase 1: renovatie gelijkvloers. Het 
zwembad is volledig gesloten van 1 juni tot 
en met 31 augustus.  Afhankelijk van de 
vordering van de werken is het mogelijk dat 
de heropening wat vroeger is. De cafetaria 
is enkel gesloten van 8 juni tot en met 28 
juni.
Fase 2: renovatie kelderverdieping (van 
1 september tot 10 december). Zowel het 
zwembad als het cafetaria zijn open.

Op het gelijkvloers worden alle individuele 
kleedcabines en de kledinglockers 
uitgebroken tot er niets meer staat in de 
hele ruimte.  Eerst krijgt de volledige 
betonplaat een nieuwe waterdichte 
vloerafwerking. Daarna komen er 42 
nieuwe individuele kleedcabines. Dat zijn er 
zeven meer dan nu nog het geval is. Ook 
het aantal gezinscabines verdubbelt van 
drie naar zes en er komen 385 nieuwe 
vestiairekastjes.

1712: elk vermoeden 
van geweld telt

 i  Werkplus vzw • 056 61 34 38 • veloods@werkplus.be • www.werkplus.be

Sinds midden februari is Werkplus verhuisd naar hun nieuwe gebouwen in Windhoek 17 (site 
Transvaal, zijstraat Vijfseweg). Op deze locatie vind je al hun diensten: strijkatelier Strijkijzer, dienst 
voor sociale economie Dienamo en fi etsatelier Veloods. Veloods is gespecialiseerd in fi etsverhuur, 
onderhoud en herstelwerk. Ze baten ook het Fietspunt uit.

Veloods naar Windhoek
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W E R K E N  A A N  D E  S T A D

De werken aan de Zuidboulevard zijn al een stuk gevorderd. De 
appartementsgebouwen zijn op vandaag het duidelijkst zichtbaar. Ze 
maken nu al een prominent deel uit van de Waregemse skyline. 
Ondertussen ligt er ook al een nieuwe riolering in de Schakelstraat aan 
de kant van het stadhuis. Op die plaats zal de straat een duik nemen 
onder de latere aansluiting van de Zuidboulevard op de esplanade van 
Het Pand. De voorbereidende werken hiervoor zijn aan de gang.

Ook de nieuwe bibliotheek begint zich duidelijk af te tekenen op de hoek 
Holstraat-Zuiderlaan. De volgende stap is de aansluiting van de 
ondergrondse parking tot aan de Schakelstraat. Eens de Zuidboulevard 
volledig gerealiseerd is, zullen er trouwens 284 nieuwe en extra publieke 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn pal in het centrum van onze stad.

 i  Dienst patrimonium • 056 62 12 62 • patrimonium@waregem.be

De werken in het Hollebeekproject 
zijn ondertussen voor de helft 
voltooid. Om de resterende planning 
te kunnen volgen, werken twee 
aannemers gelijktijdig door. Als alles 
verder goed verloopt, is het einde van 
alle werken voorzien tussen maart en 
juli 2016.

Reeds uitgevoerd: Hippodroomstraat, 
Langveld, kruispunt Nokerseweg - 
Hazewindstraat, op het terrein van Bloso, 
deel van Galgestraat/Bessemstraat/
Ganzendries. In uitvoering: 
Hazewindstraat, Driesstraat (tussen 
Bessemstraat en Ganzendries), 
Brouwerijstraat en rest van Galgestraat.

De uitrit is voorzien via de oude spoorwegbedding tot aan het oude stationsgebouw langs de 
Vijfseweg. Op dat punt is het aankomende verkeer optimaal zichtbaar. De nieuwe uitrit wordt 
aangelegd op het traject van de oude spoorwegbedding. Die bedding sluit immers aan op de 
parking van het OLV van Lourdesziekenhuis. Voor het beschermde stationsgebouw komt er 
een plein met ingewerkte spoorstaven. 

Aanpassingen in de Vijfseweg
Ter hoogte van de nieuwe uitrit komt er een voorsorteerstrook op de Vijfseweg. Het verkeer 
richting Sint-Eloois-Vijve wordt zo niet meer gehinderd door voertuigen die de Transvaalstraat 
links inrijden. De fi etspaden ter plaatse worden ook zichtbaarder gemaakt.
 
Ook voor fi etsers en wandelaars
Naast de 200 meter lange rijweg komt er ook een fi ets/wandelpad. Dit pad sluit aan op de 
oude spoorwegbedding richting Slekkeput. Zo kan je vanaf dat punt in een groene omgeving 
tot aan het station of richting Zulte fi etsen of wandelen. 

Kostprijs project: 300 000 euro

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

INFOVERGADERING 
21 APRIL
project 
Noorderlaan/Westerlaan
De heraanleg van de Noorderlaan en de Westerlaan is een 
project dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Het traject 
vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot aan het 
kruispunt met de Duthoystraat krijgt een volledig nieuw 
aanzicht. Om dit omvangrijke project voor te stellen 
organiseert de stad een infovergadering dinsdag 21 april  
om 19.00u.

In de raadzaal van het stadhuis krijg je een algemene 
voorstelling van het project. Ook de afkoppeling van de 
rioleringen komt ter sprake. Let wel: in deze fase is het   
nog niet mogelijk om het over een timing te hebben. 

Deze infovergadering wordt gegeven door het stadsbestuur, 
studiebureau Grontmij, het Agentschap Wegen & Verkeer  
en RioAct (rioleringen). De toegang is vrij voor iedereen.

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

Afrijden van de parking van het ziekenhuis in de Vijfseweg is niet altijd evident en veilig. 

Dat komt zowel door het toegekomen verkeer als door het stijgende bezoekersaantal 

aan het ziekenhuis. Daarom voorziet de stad op eigen gronden een nieuwe uitrit voor 

deze parking. De nieuwe uitrit zal klaar voor gebruik zijn tegen midden mei.

Ziekenhuis krijgt nieuwe uitrit

ZuidBoulevard
Project stadskernvernieuwing

 i  Aquafi n Dienst wegen en waterlopen
 03 45 04 545 056 62 12 74
 contact@aquafi n.be technischedienst@waregem.be

Collectorwerken Hollebeek
Update na 1 jaar werken

Nog uit te voeren
�  Driesstraat (tussen Ganzendries en Ginstestraat): midden mei tot eind 

augustus
�  Brouwerijstraat (tussen Driebek en Lijsterlaan): midden mei tot eind oktober
�  Ganzendries en Bessemstraat (tussen Heidestraat en Bergstraat): midden 

augustus tot eind oktober.
�  Heidestraat en Bergstraat: november tot maart 2016
�  Driesstraat (tussen Bergstraat en Ginstestraat) en de Bessemstraat 
 (tussen Bergstraat en Nokerseweg): maart 2016 tot juli 2016

Sinds het begin van de aanpassingswerken (januari 2013) is het aanzicht in park 
Casier al fl ink veranderd: een nieuwe speeltuin, heraanleg van heel wat 
stukken,…  Momenteel vormt de aannemer het oude, vervallen koetshuis om tot 
een moderne tentoonstellingsruimte. De werken verlopen vlot en moeten tegen 
de zomermaanden afgerond zijn. Eind vorig jaar werd de cultuurzone aan de 
voorzijde van het kasteel in zijn historisch kader hersteld.
Dit voorjaar wordt het landschapspark aan de achterkant van het kasteel 
aangepakt: nieuwe elektrische leidingen, water en riolen, versteviging van de weg 
richting kasteel en de aanleg van een nieuw wandelpad. De kiosk op het grasveld 
is inmiddels verdwenen. In die omgeving komt er een versterkte zone voor 
bijvoorbeeld een mobiel podium. De Kasteelconcerten mogen deze zomer de 
aangepaste omgeving inzingen!

 i  Dienst milieu • 056 62 12 81 • milieu@waregem.be

Park Casier - renovatie landschapspark
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S O C I A A L

De mindermobielencentrale van het OCMW biedt 
vervoer aan aan personen die ziek zijn, een 
handicap hebben of niet meer goed te been zijn.  
Om deze dienstverlening verder te kunnen zetten, 
zijn we op zoek naar extra vrijwillige chauffeurs.

Familie is soms niet beschikbaar, het openbaar 
vervoer niet altijd een optie en een taxi is soms te 
duur. Op dat ogenblik spring jij als vrijwilliger in en 
breng je hen met je eigen wagen naar hun 
bestemming (dokter, kapper, vereniging,…). Een 
onkostenvergoeding en een omniumverzekering is 
voorzien. Je kiest zelf wanneer en hoeveel tijd je 
wenst te spenderen aan het vrijwilligerswerk.

 i  
056 60 61 88
dienstencentrum@ocmw.waregem.be
www.ocmwwaregem.be > vacatures

De praatcafés van Kom Op Tegen Kanker richten 
zich naar kankerpatiënten en hun mantelzorger 
in de brede regio. Elke maand wisselt een 
informatief luik af met informele koffi emomenten. 
Daarnaast biedt het praatcafé ook ruimte om 
ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. 
Deelname is gratis maar vooraf inschrijven bij 
Maria Dhondt is nodig (056 71 00 88).

Komende praatcafés
�  Donderdag 7 mei: Koffi emoment
�  Donderdag 4 juni: Menopauze en kanker 

 i  
Dienst welzijn en sociale zaken
056 62 12 93
preventie@waregem.be
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Het autootje van 
uw kleinzoon kan 
gevaarlijker zijn 
dan het verkeer.
Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. 
En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Gelukkig kunt u de kans 
op vallen makkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en uw 
veiligheid te verhogen. Hoe jonger u daarmee begint, hoe beter.

Tientallen tips die er staan, vindt u op www.vermijdvallen.be

Seniorentreffen
Vrijdag 8 mei 2015 - 14.00u - Cafetaria De Treffer

Wist je dat…

… 1 op 3 ouderen minstens 1 maal per jaar valt?

… de kans dat je als oudere op de spoedgevallendienst belandt door 

een valpartij, 10 maal groter is dan als gevolg van een 

verkeersongeval?

… een valpartij kan veroorzaakt worden door het dragen van 

verkeerde schoenen?

… je na een valpartij meer risico loopt om te worden opgenomen in 

een ziekenhuis of een woonzorgcentrum ?

Gelukkig kan je de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en je veiligheid te 
verhogen. Volgens Janine Bischops, ambassadrice voor De Week van Valpreventie is voorkomen het 
belangrijkste. Je moet blijven doen wat je graag doet, maar alleen voorzichtiger.

Janine Bischops (Jenny uit de serie ‘Thuis’), liep 
enkele jaren geleden een dubbele enkelbreuk op 
nadat ze was gevallen. Janine behoort intussen al 
enkele jaren tot de groep van de 65-plussers. 
Breuken en andere lichamelijke letsels zoals 
verstuikingen en snijwonden komen vaak voor na 
een val. Andere gevolgen zoals valangst, verlies 
van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement 
en toegenomen zorgafhankelijkheid zijn minder 
zichtbaar, maar hebben een grote invloed op het 
welzijn en de zelfstandigheid.

Wandelen is een prima activiteit om in beweging 
te blijven en biedt heel wat voordelen: het is 
goedkoop en veilig, er is geen conditie vereist en 
door een half uurtje per dag fl ink door te stappen, 
voel je je fi tter en energieker en heb je een beter 
uithoudingsvermogen. Bovendien krijg je sterkere 
botten, een betere conditie van hart- en 
bloedvaten en een verhoogde weerstand tegen 
ziektes. 

Wandelen is dan ook één van de activiteiten die 
aangeboden wordt op het eerste Waregems 
seniorentreffen. 

 i  
Dienst welzijn en sociale zaken
056 62 12 35
socialedienst@waregem.be

Dringend gezocht: 
vrijwillige chauffeur

Programma 
eerste Waregems 
seniorentreffen:

� 14.15u.: geleid bezoek aan de nieuwe 
tribune van SV Zulte Waregem, met  
initiatie wandelvoetbal voor senioren  
(vertrek aan de Treffer)

� 14.00u.: onthaal en gezellig samenzijn 
 in cafetaria De Treffer.

� 14.30u.: start WO I-wandeling (4,5 km), 
onder begeleiding van een gids (vertrek  
aan de Treffer)

�  Doorlopend:
-  De Treffer is start- of tussenstop 
 van fi etstochten van de diverse    
 seniorenverenigingen. Je kan ook   
 individueel één van de Waregemse   
 fi etsroutes verkennen. 
-  Initiatie curling
-  Koffi e met taart en muzikale animatie

Kaarten kosten 5 euro per persoon
(1 stuk taart, 1 koffi e en 1 activiteit 
inbegrepen) en zijn te verkrijgen in de 
stadswinkel of bij de verantwoordelijken 
van de seniorenverenigingen.

PRAATCAFÉ 
KANKER
Elke eerste donderdag van de 
maand - 14.00u. - De Mustang
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M I L I E U

Start  
met een  
schone  
Leie !

Om kippen als afvalverwerkers te promoten geeft het stadsbestuur 
een extra duwtje in de rug. Per gezin krijg je voor maximum vier 
scharrelkippen een tussenkomst van 2,50 euro per kip. Deze actie 
loopt tot 31 mei. 
Met scharrelkippen in je tuin werk je mee aan het voorkomen van 
onnodig afval, tot wel twintig afvalzakken per jaar. Resten van onder 
andere groenten en fruit komen zo niet in de huisvuilzak terecht, maar 
wel bij je kippen.

Kippen met korting bij
� Aveve Tuincentrum (Roterijstraat 242)
� Groenservice Hooghe (Nieuwenhovestraat 80) 
(korting rechtstreeks verrekend bij aankoop kippen)

 i  
Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be
www.waregem.be/kippenactie

Neen aan zwerfvuil op het water
Onderzoek toont aan dat 3 op 4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil, dat ruim 
de helft van de Vlamingen zich wil inzetten voor acties die hen nauw aan het hart 
liggen en dat 70% van de Vlamingen zich zorgen maakt over het leefmilieu en de 
vervuiling. Toch stellen we allemaal samen vast dat zwerfvuil een steeds 
terugkomend probleem is. Een enkel papiertje weggooien lijkt alsof het niets is, 
maar de wind vervoert dit zwerfvuil en zo belandt het in het water van de Leie. 
Door de stroming hoopt zwerfvuil zich op in de meandering en de rietkragen van 
de rivier. Een probleem natuurlijk! 
Om dat pijnpunt de komende jaren effi ciënt en effectief aan te pakken, zullen alle 
partners van het project (de Leiegemeenten, de afvalintercommunales, 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Toerisme Leiestreek en VVV Leiestreek, 
bootverhuurders, jachthavens), samen met de inwoners en toeristen hier hun 
schouders onder zetten. De ondertekening van een charter bekrachtigt dit dan 
ook. 

Vis in de Leie
Niet alleen zwemt er vis in de Leie, maar er dobbert ook heel wat zwerfvuil rond. 
Uit onderzoek en na water- en bodemanalyses, blijkt dat het zwerfvuil vooral in 
het water ligt en minder langs de boorden. De problematiek is – zoals 
verwacht – groter tijdens het toeristische seizoen en op de meanderende Leie 
omdat het zwerfvuil daar gemakkelijk vast komt te zitten in het riet. 
Wat drijft er dan rond? Veel kleine (plastic) voorwerpen: blikjes, aanstekers, 
fl esjes, tennisballen,… De locaties met het meeste zwerfvuil zijn ondertussen in 
kaart gebracht. Op basis daarvan kunnen we extra middelen voorzien om het 
zwerfvuil aan te pakken. Voldoende en goed onderhouden afvalinzamelpunten 
blijven immers het beste wapen tegen zwerfvuil. 

Dit project is dus een oproep aan alle inwoners en 
natuurliefhebbers om afval niet zomaar in de Leie te droppen. 
Hou je afval even bij tot aan de dichtstbijzijnde vuilnisbak. 
Dan duiken we samen een frisse lente in! 

Zet de 
bloemetjes 

buiten

KORTING 
BIJ AANKOOP 
SCHARRELKIPPEN

Bootjes op het water, wandelen en fi etsen 

langs de boorden van de Leie: het wordt steeds 

populairder. Fijn natuurlijk! Maar deze 

ontspannende activiteiten zorgen dat er ook 

heel wat zwerfvuil op en naast de waterlopen 

achterblijft. Samen met de lente wordt dan ook 

de campagne ‘Start met een schone Leie’ 

ingeluid, waarbij Leiegemeente Waregem en 

Imog samen met nog een aantal partners hun 

schouders onder deze actie zetten. De 

campagne is herkenbaar aan de borden langs 

de Leie en de kleine afvalzakjes die Leie-

liefhebbers meekrijgen op hun uitstapjes.

Start de lente met 
een schone Leie

 i   Dienst milieu • 056 62 12 80 • milieuzorg@waregem.be
 www.waregem.be/bebloemingsactie

Net zoals elk jaar is het de bedoeling 
om Waregem fl eurig en mooi te 
maken. Daarvoor hebben we jouw 
hulp nodig. Neem deel en bebloem 
je voortuin, gevel, handelszaak of 
hoeve! Meedoen is volledig gratis. 
Begin juli gaan onze keurders op pad 
om punten te geven aan je 
bebloeming die zichtbaar is vanaf de 
openbare weg. Elke deelnemer 
wordt in het najaar in de bloemetjes 
gezet. 

Begin mei ontvangen de deelnemers 
van vorig jaar een brief om zich 
opnieuw in te schrijven.
Nieuwe deelnemers kunnen 
zich inschrijven via 
www.waregem.be/bebloemingsactie. 

 i  Dienst milieu • 056 62 12 80 • milieuzorg@waregem.be
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SPEELPLEZIERDOSSIER

1. Speelpleinwerking ’t Pad (Waregem)
enkel werking in de zomervakantie

2. De Speeldooze (Sint-Eloois-Vijve)
enkel werking in de zomervakantie

3. Speelplein Desselgem
enkel werking in de zomervakantie

4. Speelplein de Speelberg (Beveren-Leie)
werking in de paas- en zomervakantie

5.  Speelpleinwerking 't Pleintje (Waregem)
werking in de paasvakantie

6. Grabbelpas (Waregem)
werking in de krokus-, paas-, herfst- en  
kerstvakantie

 Speelplein Het Pad
 Zuiderlaan 46 - 8790 Waregem
 � 1 juli tot 17 juli
 �  10 augustus tot 28 augustus
 �  Telkens van 7.30u. tot 17.30u.
 �  Leeftijd: van 2,5 tot 15 jaar
 i  www.speelpleinhetpad.be
 hetpad@hotmail.com 
 of bij de jeugddienst

 Speelplein De Speeldooze
 Koekoekstraat 34 - 8793 Waregem
 �  1 juli tot 21 juli
 �  17 augustus tot 28 augustus
 �  Van 9.00u. tot 17.00u. 
 �  Leeftijd: van kinderen die naar het 
  eerste leerjaar gaan tot 16 jaar
 i  despeeldooze@gmail.com 
 of bij de jeugddienst

 Speelplein Desselgem
 Pompoenstraat 44 - 8792 Waregem
 �  1 juli (namiddag) tot 22 juli
 �  5 augustus tot 21 augustus
 �  Vanaf 8.00u. tot 17.00u.
 �  Leeftijd: van 4 tot 14 jaar
 i  www.speelpleindesselgem.be
 speelpleindesselgem@hotmail.com
 of bij de jeugddienst

 Speelplein De Speelberg
 Tomberg 21a - 8791 Waregem
 �  kinderfestival op vrijdag 3 juli
 �  6 juli tot 17 juli
 �  17 augustus tot 28 augustus
 �  Van 7.45u. tot 17.30u.
 �  Leeftijd: van 3 tot 15 jaar
 i  www.despeelberg.be 
 of bij de jeugddienst

Beleef de zomer van je leven 
op één van onze speelpleinen

Samen met hun maatjes ravotten, knutselen, zandkastelen bouwen, op daguitstap 

gaan enzovoort. Er bestaat geen betere manier voor je kinderen om de 

zomervakantie door te brengen. Ook als werkende ouders is de speelpleinwerking 

een ideaal initiatief. Zo kan je kroost zich amuseren tijdens jouw werkuren. Bij de 

speelpleinwerkingen zijn ze zeker in goeie handen!

Stoere vrouwen en jonge ridders gezocht 
Animator worden op speelplein of Grabbelpas

 i  Jeugddienst • 056 62 13 88 • jeugd@waregem.be

Waregem heeft vijf speelpleinwerkingen en een 
Grabbelpaswerking. Hiervoor zijn we steeds op 
zoek naar nieuwe animatoren. Ben je geboren 
tussen 1990 en 1999 en steek je graag je 
handen op een plezante manier uit de  
mouwen? Dan ben jij wellicht de m/v die we 
zoeken!

De uitdagingen die op je liggen te wachten zijn 
onder andere kampen bouwen, koken, knutselen, 
kinderen uitdagen in sport en spel, schminken, 
uitstapjes, helemaal zot doen, dolle waterpret en 
ook wel eens je verkleden en de kinderen laten 
meegaan in een verhaal over stoere ridders en 
jonkvrouwen (of was het nu stoere vrouwen en jonge 
ridders?)

Bel of mail snel de jeugddienst! We helpen je graag 
verder met de beste keuze!
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Beveren-Leie
01  Leenakkerstraat
02  K. Albertstraat
03  Tomberg
04  Ter Weerst

Desselgem
05  De Mote
06  Tienbunder
07  A. Rodenbachstraat
08  Insectenwijk
09  IJzerland

10  Baneik
11  Opstalstraat
12  Radestraat
13  Astridlaan
14  OC De Coorenaar 
15  Pompoenstraat 

Nieuwenhove
16  Jules Haerinckstraat
17  Kapellestraat
18  Kerkhofstraat
19  G. Martensstraat 
20  Tategemstraat 

Sint-Eloois-Vijve
21  Steenstede
22  Hoevelaan
23  Rozenhof
24  Emiel Clausstraat
25  Oostpoort

Waregem
26  Lavendellaan 
27  A. Craslaan
28  Karelmeers
29  Biezenhof

30  Boterbloemstraat
31  Botestraat
32  Drafstraat
33  Driebek
34  G. Desmetstraat
35  Torenlaan
36  Ganzendries
37  Gemeenteplein
38  Schakelstraat
39  Het Pand
40  Jeugdcentrum
41  Keerstraat

42  Meersblomme
43  Mussekouter
44  Nieuwe Olm
45  Park Baron Casier
46  Smedenstraat
47  Spei
48  Karekietstraat 
49  Berkenlaan
50  Grasdreef
51  Hongerstraat
52  Hoge Kouter

H
A

LEW
IJN

S
TR

A
AT

B
B

EK
AER

TLA
AN

E
U

G
EN

E

6. RIJSELBERG

6

W
IN

D  
 HOEK

F. DE
RUYCKSTR

TRUWEEL
STRAAT

EUGENE B
EKAERTLAAN

TATEGEM
STRAAT

KLAVERVELD

BRUG N382

J.DELOM-
BAERDE

PLEIN

5

14

1

4

5

6

7

8

9

10

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

28
28

29

30

40

38

37

36

35

33

32

31

41

41

3
2

500 m

1/20.000

logo op witte achtergrond:

logo op blauwe (100-85-0-0) achtergrond:

opdruk stratenplan waregem .indd1   1 19/03/2010   13:15:09

Adv_stratenplanW:Adv_stratenplanW  13/10/10  08:28  Pagina 3

47

29

36

35

34

51

50

28

45
5

44

38
40

32

46

20

19

18
J.DELOM-

17

16

46

46

31
52 43

26

24

25

23

22
21

10

11
6

5 15

7 12

8

9

13

14

27

48

33

49

4

2

1

3

Vijftig speelterreinen
Wist je dat er in Waregem bijna 50 speelterreinen zijn waar je elke dag terecht kan voor tonnen speelplezier? Het 50e, 51e en 52e speelterrein 
komt er nog voor de zomervakantie in de Grasdreef, de Hongerstraat en de Hoge Kouter. Een overzicht! 

4
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Een hele dag 
Grabbelpas 
Nu ook met opvang voor je kind

Pluim
voor onze 
speelterreinen
Waregem mag terecht trots zijn op zijn 49 
buurtspeelterreinen met 231 speeltoestellen. Zo 
bleek na de controle van de Federale Over-
heidsdienst (FOD) Economie in januari. Slechts 
één terrein kreeg een schriftelijke opmerking, 
die reeds opgelost werd. Om de drie maanden 
komt een externe fi rma een controle uitvoeren 
op elk terrein. 

Toch iets onveiligs gezien op een speelterrein? 
Laat het dan zeker weten aan de jeugddienst 
en zij doen het nodige.  

Sinds de krokusvakantie kan iedereen een hele dag van de Waregemse 

Grabbelpas genieten! We voorzien nu immers ook opvang voor je kind voor 

en na de activiteiten. Er zijn elke dag drie opvangmomenten voorzien:  

’s morgens (vanaf 7.30u.), over de middag (van 12.00u. tot 14.00u.) en  

na de activiteit (tot 18.00u.). De prijs per opvangmoment is 2 euro.

We kiezen voor deze nieuwe aanpak om meer 
kinderen de kans te geven deel te nemen aan de 
Grabbelpasactiviteiten. De opvangmomenten 
worden georganiseerd in de stedelijke  
jeugddienst. Kinderen brengen er hun eigen 
picknick mee.

Grabbelen in de paasvakantie
Het aanbod voor de paasvakantie is ook dit jaar 
immers heel divers: paaseieren knutselen, helpen 
in een kinderdagverblijf, piratennamiddag, een 
heuse DJ-workshop, een paastaart maken, 
lekker gaan zwemmen, een bezoek aan het 
Gallo-Romeins museum, genieten van de 
animatiefi lm Frozen, muziekinstrumenten maken, 
goochelen, … 

Je kan het uitgebreide programma bekijken  
op www.waregem.be/grabbelpas. 
Grabbelpas is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
De inschrijvingen voor zowel Grabbelpas als  
de opvangmomenten gebeuren online via  
jeugddienst.waregem.be of in de jeugddienst 
zelf.

In de zomervakantie zet de grabbelpas volledig 
in op de speelpleinwerkingen. Hierdoor zijn er 
geen Grabbelpasactiviteiten in de zomervakantie. 
Zoek je dus leuke activiteiten 
tijdens de zomer, probeer dan 
zeker de speelpleinwerking in je 
buurt! 

SPEELPLEZIER
Sinds de krokusvakantie kan iedereen een hele dag van de Waregemse 

DOSSIER
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 i   Jeugddienst • 056 62 13 88 • jeugd@waregem.be • www.waregem.be/grabbelpas
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 i  
Sportdienst
056 60 07 44
lennart@waregemsport.be
www.waregem.be/sportkampen

kamp Sportkampen en vakantieateliers klas beëindigd uur prijs
  

1 juli tot 3 juli
1 Rosas danst Rosas 6e lj, 1e - 6e sec 13.00u. - 17.00u. € 45
2 Kleuterkriebels (sport) 2e - 3e kl 09.00u. - 16.00u. € 55
3 Sprokkelsport 1e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 55 

6 juli tot 10 juli  

4 Fa-mi-sol. Fa-mi-la. Fa-mi-li. Familie!  2e - 3e kl 13.30u. - 16.00u. € 45
5 Keukenpieten 3e kl - 1e lj 13.30u. - 16.00u. € 45
6 Keukenpieten + sport 1e lj - 2e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
7 Figuren in stijl + sport 2e - 3e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
8 Alles in Wonderland + sport 3e - 4e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
9 Crime Time + sport 5e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
10 Kleuters in het dierenrijk 2e - 3e kl 09.00u. - 16.00u. € 85
11a Minivoetbal (MVV 74) 1e - 5e lj 09.00u. - 12.00u. € 45
11b Minivoetbal (MVV 74) 6e lj - 4e sec 13.00u. - 16.00u. € 45
11c Minivoetbal - omnisport (MVV 74) 1e lj - 4e sec 09.00u. - 16.00u. € 85
12 Ponygewenning in VM - omnisport in NM 1e - 3e lj 09.00u. - 16.00u. € 105
13 Omnisport in VM - ponyplezier in NM 4e - 6e lj 09.00u. - 17.00u. € 105
14 Atletiek - omnisport 1e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85  
  

13 juli tot 17 juli
15 Piraten en zijn maten (BVLO) 1e -3e kl 09.00u. - 16.00u. € 85
16 Allemaal beestjes! 2e -3e kl 13.30u. - 16.00u. € 45
17 Keukenpieten 3e kl - 1e lj 13.30u. - 16.00u. € 45
18 Keukenpieten + sport 1e lj - 2e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
19 Alle indianen… + sport 2e - 3e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
20 De strip trip 4e - 5e lj 13.00u. - 16.00u. € 45
21 Filmweek 6e lj, 1e - 3e sec 13.00u. - 16.00u. € 45
22 Kijk, ik fi ets 2e - 3e kl 09.00u. - 16.00u. € 85
23 Racketlon - omnisport 3e - 6e lj  09.00u. - 16.00u. € 85
24 Gymnastiek - omnisport 1e - 4e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
25 Alles met de bal 3e - 4e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
26 a Tennis in VM - omnisport in NM 1e - 3e lj 09.00u. - 16.00u. € 95
26 b Omnisport in VM - tennis in NM 4e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 95
  

20 juli tot 24 juli (niet op 21 juli!)
27 Bij de brandweer 2e - 3e kl 09.00u. - 16.00u. € 85
28 Wereldsporten 1e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
29 Inlineskating - omnisport 3e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
30 Fundance - omnisport 1e - 4e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
  

10 augustus tot 14 augustus
31 Sportkriebels (BVLO) 1e - 3e kl 09.00u. - 16.00u. € 85
  

17 augustus tot 21 augustus
32 Welkom in Kabouterland (sport) 2e - 3e kl 09.00u. - 16.00u. € 85
33 Hockey - omnisport 1e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
34 Fietsen - avontuur 4e - 6e lj  09.00u. - 16.00u. € 85
35 Modelluchtvaart - omnisport 4e lj - 2e sec  09.00u. - 16.00u. € 85
36 New games - omnisport 1e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 86
37  Frans - omnisport 4e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85

24 augustus tot 28 augustus  

38 Piloten in de lucht (sport) 2e - 3e kl 09.00u. - 16.00u. € 85
39 Circusplezier- omnisport 1e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
40 Ponygewenning in VM - omnisport in NM 1e - 3e lj 09.00u. - 16.00u. € 105
41 Omnisport in VM - ponyplezier in NM 4e - 6e lj 09.00u. - 17.00u. € 105
42 Freerunning - omnisport 4e lj - 2e sec  09.00u. - 16.00u. € 85
43 Triatlon 4e - 6e lj 09.00u. - 16.00u. € 85
44  Atletiek - omnisport 1e - 3e lj  09.00u. - 16.00u. € 86

Sportkampen en vakantieateliers
Zomer 2015

Tijdens een sportkamp kan je op een toffe 
manier een sport aanleren, een gezonde brok 
spel en ontspanning, vrienden maken, en 
misschien wel de start van een meer 
permanente actieve sportbeoefening in een 
sportclub. (enter) Ons team van ervaren en 
toffe monitoren staat alvast te popelen om jou 
de vakantie van je leven te bezorgen.

Inschrijven vanaf woensdag 6 mei - 12.00u.
Maak je keuze via www.waregem.be/sportkampen 
of via de folder die je kan krijgen bij de sportdienst  
of bij CC De Schakel.  In de eerste week na de 
paasvakantie krijgen ook alle kinderen in de 
Waregemse basisscholen de folder mee!

Registratie verplicht
Om in te schrijven moet je je op voorhand online 
registreren. Op www.waregem.be/sportkampen vind 
je alle nodige info.

Opvang mogelijk
Voor en na de meeste kampen / ateliers is er tijdelijk 
opvang voorzien. Kijk in de folder om te zien welke 
mogelijkheden er zijn bij het kamp van jouw keuze.

SPEELPLEZIER

Sportkampen en vakantieateliers
SPEELPLEZIERDOSSIER
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Altijd op tijd 
met een Blue-bike
Met de trein komen en zonder fi le raken waar je moet 
zijn... of omgekeerd, zonder fi le altijd op tijd zijn voor de 
trein: het kan met de Blue-bike deelfi etsen in Waregem! 
Je houdt je kaart voor de sleutelautomaat en klaar. De 
Blue-bike is helemaal van jou tot je terugkeert naar het 
station (max. 24 uur). De Blue-bike deelfi etsen zijn 
kwalitatieve fi etsen met verlichting, een handige fi etsmand 
en een stevig fi etsslot. De deelfi ets is dus geschikt voor 
iedereen!

Fietsen voor 1 euro
Je kan een Blue-bike huren aan 1 euro per rit in plaats 
van 3 euro. Hiervoor heb je wel nog een 
abonnementskaart nodig. Aanvragen kan via   
www.blue-bike.be en kost 10 euro per jaar. Deze kaart   
is trouwens 24/24 geldig in 44 stations!

De sleutelautomaat bevindt zich in de fi etsenstalling van 
het station. De medewerkers van het Fietspunt zorgen 
ervoor dat de fi etsen steeds in topconditie zijn.

Blue-bike voor bedrijven
Woon-werkverkeer, vergaderingen,... Met Blue-bike 
beschikken jouw werknemers over een comfortabele fi ets 
aan 44 stations in België! 

 i  www.waregem.be/bluebike

Fietsenstalling 
aan station
Het stadsbestuur en de NMBS hebben 
de handen in elkaar geslagen om de 
fi etsenstallingen aan het station veiliger 
te maken én om meer plaatsen te 
voorzien. Meer bepaald investeerde de 
stad in de aankoop en plaatsing van 
zes controlecamera’s en stelde de 
NMBS de betalende fi etsenstalling aan 
de Boulezlaan open voor iedereen.

Het resultaat is dat er sinds begin dit 
jaar 724 gratis fi etsplaatsen aan het 
station zijn. Dankzij de 
camerabewaking wordt de 
stationsomgeving 7 dagen op 7 en 24 
uur op 24 in het oog gehouden door 
het Security Operations Center van de 
NMBS. Bijkomend is er aan de 
fi etsenstallingen aan de voorkant van 
het station een afsluiting geplaatst.

Elektrische fi etsen worden steeds populairder. Maar eens onderweg wil je
natuurlijk geen platte batterij hebben. Waregem beschikt over twee oplaadeilanden 
voor je elektrische stalen ros.

1. Het Pand (betalend)
Laadeiland voor zes fi etsen en 
scooters in de hoek naast het 
speelplein. Om gebruik te 
maken van deze 
oplaadmogelijkheid heb je een 
specifi eke Blue Corner-laadkaart 
nodig. (via www.bluecorner.be). 
Volledig opladen duurt een 
viertal uren.

2. Veloods/Slekkeput (gratis)
Oplaadpunt voor twee fi etsen in 
de Slekkeput aan het 
fi etsstartpunt bij Veloods 
(zie foto).

Tussen Waregem en buurgemeente Zulte zijn er wel meer goeie 

samenwerkingen op te noemen, en daar komt er nog eentje bij. 

Sinds begin dit jaar is aan de Slekkeput (aan het Instituut voor 

Verpleegkunde Aleydis) de aanleg gestart van het 

langverwachte fi etspad langs de spoorweg. Het einde van de 

werken is voorzien tegen eind mei.

Het fi etspad start aan het station en loopt verder tot aan de 
gemeentegrens met Zulte. Daar sluit het aan op het bestaande 
fi etspad langs de spoorweg.
Het fi etspad is 3 meter breed en wordt in asfalt gegoten. Het krijgt 
een afsluiting tussen het fi etspad en de sporen en ook openbare 
verlichting. Het pad loopt door tot aan de fi etsenstalling van het 
station, je fi etst dus naast de treinen over de brug met de Vijfseweg!
Fietsers die van of naar de Vijfseweg rijden, kunnen gebruik maken 
van een nieuwe toegangshelling naar de Slekkeput. 

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

F I E T S E N

Fietsen van Waregem naar Zulte

FIETSTIP
Eens het pad in gebruik is, is het 
mogelijk om tussen Deinze en 
Waregem 14 kilometer te fi etsen 
langs de spoorweg. Je kan er 
zelfs 18 kilometer van maken: aan 
het station sluit het verder aan op 
het bestaande fi etspad op de 
oude spoorwegbedding dat 
doorloopt tot de industriezone 
Waregem-Zuid richting Anzegem.

Vlaanderen wil dit jaar de steden en gemeenten 
belonen die uitblinken met hun hoge fi etsfactor. 
Wordt Waregem de publiekslieveling van 
Fietsgemeente/Fietsstad 2015? Daar kan jij 
mee over beslissen door te stemmen via  
www.fi etsstad2015.be/waregem. Wij 
sommen even enkele redenen op waarom 
Waregem jouw stem verdient:

� Fietspad Waregem-Zulte
� Fietsbehendigheidsparcours verkeersdienst
� Blue bike voor 1 euro 
� Veloods
� Fietsroutes in de stadswinkel 
� Gratis fl uohesjes voor schoolkinderen 
� Jaagpaden langs de Leie
� Schoolbereikbaarheidskaarten 
� Fietsvriendelijke horecazaken 
� Fietslessen voor volwassenen 
� Waregemse Gordel
� Cyclocross Masters
� Dwars Door Vlaanderen
� City Mountainbike Challenge

STEM OP 
WAREGEM

Stopcontact voor je fi ets
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D E  O P S L U I T I N G

Het toonmoment
Het resultaat van De Opsluiting kan je helemaal gratis komen 
bewonderen op zaterdag 25 april om 20.00u. Vooraf wordt de hal van 
De Schakel gereserveerd voor allerlei doeditjes-en-wistjedatjes als 
voorbereiding op het grote moment: het toonmoment van De Opsluiting.

Zo kan je vanaf 16.30u. genieten van Tine Moniek of je laten overtuigen 
door de zeefdrukkunsten van het TL-collectief om over te gaan tot een 
potje grafische actie. Ondertussen kan je op tekendate bij een illustrator 
of het werk bewonderen van Eva Neirynck, Nina Verhelst of van onze 
lokale concertfotografen. Voor de muziek zorgen Band on the Run met 
Bevernaar Tom Coudijzer en het Waregemse Jazzcombo Jabbertalk. 

Het koor Awira brengt een 
ligconcert en Edward Populaire 
een DJ-set. De leerlingen van het 
OLV Hemelvaartinstituut zorgen 
voor de inkleding van de hal. Om 
de innerlijke mens te versterken is 
er een pop-up restobar met 
overheerlijke hapjes geprepareerd 
tijdens een onweerstaanbaar 
stukje showcooking door 
amateurkoks onder leiding van 
Koen Jooris.

Eind april daalt de Week van de Amateurkunsten neer in Vlaanderen. Een week waarin alle amateurkunstenaars, van groot tot klein, de kans 

krijgen om uit te pakken met hun creaties. Omdat De Schakel samen met de cultuurdienst en Jeugdhuis Jakkedoe in amateurkunsten 

geloven én behoorlijk wat plek hebben om hen een platform te bieden, springen we graag mee op de WAK-kar.

De Opsluiting
24 & 25 april - CC De Schakel

 i  CC De Schakel • 056 62 13 40 • www.ccdeschakel.be

De Opsluiting
Een twintigtal enthousiaste creatievelingen laten zich op vrijdag   
24 april opsluiten in de schouwburg van De Schakel en timmeren daar  
aan een toonmoment. Drie professionele coaches staan hen bij en twee 
bekende gasten duiken ergens tijdens de nacht op in de catacomben  
van De Schakel. 

De coaches zijn Dominique Collet: actrice bij KOPERGIETERY, Lazarus 
en Ultima Thule, Xander Desmet: het Duracell-konijn dat zijn sporen 
verdiende bij Studio Brussel, Pilch’Art en de Waregemse cultuurdienst en 
Dijf Sanders, muzikale duizendpoot en bezieler van The Violent 
Husbands en Teddiedrum, twee uitzonderlijke bands.

De gasten die tijdens de nacht de deelnemers een hart 
onder de riem komen steken, zijn niet van de minste. Tania 
Van der Sanden ontpopte zich tot ‘de grande dame’ van 
het Vlaamse theater- en televisielandschap. Haar rollen in  
Het Eiland en Man Bijt Hond blijven voor eeuwig in het 
collectieve televisiegeheugen hangen. Momenteel is ze aan 
de zijde van Robrecht vanden Thoren, de tweede gast,  
te zien in het leuke één-programma Tom & Harry. Verder 
kennen we Robrecht van zijn geschifte rollen in de 
theatervoorstellingen van het KIP, zijn bijdrages in 
programma’s als Wat Als? en Magazinski en zijn rol in de 
film Hasta la Vista. 

De Opsluiting is voor het publiek 
veel meer dan een toonmoment. 
Het wordt een regelrechte 
showcase van Waregemse 
amateurkunstenaars, die ons 
stuk voor stuk gaan verbluffen. 
Er bij zijn, is een must.

“

“

Alle voorstellingen en workshops zijn gratis, maar voor 
bepaalde zaken kan je best vooraf reserveren op 
www.ccdeschakel.be.
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Blososportcentrum krijgt extra troeven

Vrijdag 17 juli • Nocturne Waregem (rondvaart) 
Avondtocht in Spaanse sfeer met accordeonist en lekkere paëlla!
� Vertrek: 19.00u. – terug: 23.00u.
� Prijs: 45 euro volwassen / 35 euro kinderen (4-12 jr)

Donderdag 23 juli • Waregem-Roeselare 
Verken Roeselare na een smakelijk breugelbuffet op de heenreis!
Met mogelijkheid tot bezoek brouwerij Rodenbach.
� Vertrek: 10.30u. – terug: 18.30u.
� Prijs: 45 euro volwassen / 35 euro kinderen (4-12 jr)

Donderdag 6 augustus • Waregem-Rijsel (bus terug)
Verken Rijsel op eigen tempo of kies voor een geleide wandeling 
in de historische stadskern. Er is tijd voor een wijntje of 
winkelstraat.
� Vertrek: 9.00u. – terug: 20.30u.
� Prijs: 51 euro volwassen / 41 euro kinderen (4-12 jr)

Zaterdag 15 augustus • Waregem - Deinze Brielmeersen
(bus terug)
De kinderen kunnen onderweg knutselen, zich laten schminken en 
pannenkoeken smullen. In de Brielmeersen kan je wandelen, 
beestjes kijken, ravotten in de speeltuin … 
� Vertrek: 13.00u. – terug: 19.00u.
� Prijs: 19 euro volwassen / 13 euro kinderen (4-12 jr)

 i  Dienst toerisme • 056 62 12 52 • toerisme@waregem.be

Waregem doet de komende maanden de titel van ‘stad van het paard’  
alle eer aan met een goedgevulde hippische kalender. 

� Vrijdag 24 tot en met zondag 26 april • CPEDI: Internationale 
dressuurwedstrijd voor ruiters met een handicap • Bloso Waregem 

� Van vrijdag 1 mei tot en met zondag 20 september zijn er 
drafrennen op de Gaverbeekhippodroom. Op vrijdag is dat telkens om 
19.00u., op zondag om 14.30u. 

� Zondag 24 mei om 15.00u.: American Day Racing op de 
Gaverbeekhippodroom

� Zondag 21 juni: Elegantietocht voor koetsen, inclusief gratis rondritten 
met stadskoets vanop de Markt en ponyritten in park Casier. 

� Zaterdag 1 en zondag 2 augustus: Nationale Eventing L’Equino in 
Waregem en Nokere met op zaterdag dressuur en jumping in Bloso 
Sportcentrum en op het middenplein van de Gaverbeekhippodroom en 
op zondag cross-country met natuurlijke hindernissen op kasteeldomein 
Baron Casier in Nokere. 

� Van donderdag 24 tot en met zondag 27 september: Internationale 
Eventing Waregem/Anzegem op de Hippodroom en Blososportcentrum 
en cross country in kasteelpark Hemsrode.

Boottochten 
op de Leie

Bloso investeerde de afgelopen maanden fors in uitbreiding en renovatie van de pistes op het Blososportcentrum. Er werd onder andere een 

nieuwe buitenpiste aangelegd van 80 op 50 meter ter hoogte van de Veldloopstraat. Deze piste is een eb- en vloedpiste. Dit nieuwe systeem zorgt 

er voor dat de zandbodem permanent vochtig genoeg blijft en de piste altijd veerkrachtig is voor de paarden. De piste vormt een gesloten geheel 

waardoor het water maximaal gerecupereerd wordt. Een ecologische troef dus! 

 i  Bloso sportcentrum Gaverbeek • 056 60 14 44 • waregem@bloso.be 

De rijbaan wordt aangelegd op een waterdichte 
folie, met een drainerende onderlaag en een 
zandlaag als rijbodem. De drainage is aangesloten 
op vijf regenwaterputten van elk 20 000 liter. Alle 
regenwater van de overdekte paddock en een deel 
van de grote binnenpiste wordt dus opgevangen en 
enkel het overtollige water wordt afgevoerd naar de 
Hollebeek. Bij droog weer wordt de klep tussen de 
regenwaterputten en de drainage opengezet. Het 
water uit de putten stroomt dan terug naar de 
drainage. 

Het systeem is bovendien volledig 
computergestuurd. Naast de automatische meting 
van het waterniveau in de piste  zijn er ook 
sensoren die de buitentemperatuur en de regen 
registreren. 

Meer topsport 
Naast deze buitenpiste wordt momenteel ook de 
overdekte paddock verlengd van 50 meter naar een 

piste van 80 meter. Daar wordt een kleine tribune bij 
voorzien zodat de toeschouwers kunnen schuilen 
bij slecht weer. 

Naast de voordelen voor de wekelijkse bezoekers 
zal de nieuwe 
accommodatie ook 
meer wedstrijden en 
evenementen 
aantrekken. Het eerste 
evenement dat zo 
opnieuw naar 
Waregem komt, is  
de internationale 
dressuurwedstrijd   
voor ruiters met een 
beperking. (CPEDI, 
zie artikel hierboven).  

Naast het afwerken 
van de omgeving rond 

deze pistes zal er in het najaar gestart worden met 
de aanleg van een gelijkaardige buitenpiste op het 
middenplein van de hippodroom. Die piste zal 
dienen voor stages en trainingen van 
competitieruiters en grotere wedstrijden.

Hippische 
activiteiten
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Kom met je stoel 
op straat
Vrijdag 29 mei
Internationale Dag van de Buren
Babbelen met de buren
Het concept van de Internationale Dag van de Buren is 
eenvoudig: elk jaar komen mensen in diverse landen op 
straat om hun buren te ontmoeten. Niet tijdens een groot 
feest of groots opgezet evenement, maar gewoon in de 
straat. 

Hoe ga je te werk
Afspreken kan je overal, zolang het maar ergens in de straat 
is: een garage, een voor- of achtertuin, in een tent of onder 
een boom,… Op vrijdag 29 mei zorg je ervoor dat iedereen 
zijn of haar eigen stoel meebrengt. Het is leuk als iedereen 
iets kleins meebrengt om te eten en drinken!

Opzet van deze dag
Het perfecte moment om jouw buur (m/v) beter te kennen 
en misschien wat vaker een spontane babbel te slaan. 
Bevestig je deelname vóór vrijdag 1 mei aan de stad  
door een activiteitenfi che in te vullen via waregem.be/
activiteitenfi che. Zo krijg je van ons een gratis promopakket 
met ballonnen, affi ches, fl yers en uitnodigingen.
Vergeet niet na te gaan of je recht hebt op een feestcheque. 
Info en voorwaarden via waregem.be/feestcheques. ■

 i  
Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

 i  CC De Schakel • 056 62 13 40 • www.ccdeschakel.be

Save the date(s)
Nieuw seizoen in CC De Schakel
Op dinsdag 2 juni stelt De Schakel in de 
schouwburg het aanbod voor het 
seizoen 2015-2016 voor. Dit doen ze 
traditiegetrouw met heel wat beeld- en 
klankfragmenten en persoonlijke 
interventies van de programmatoren. Je 
kan nu al je plaatsje reserveren via 
www.ccdeschakel.be of 056 62 13 40. 
Een abonnement bestellen kan online 
vanaf woensdag 10 juni om 19.00u.

Lukt het je niet om op 2 juni naar De 
Schakel af te zakken? Geen probleem, 
want het cultuurcentrum gaat met hun 
seizoenspresentatie ook op tournee. 

Waar en wanneer je hun on-the-
roadkaravaan kan ontmoeten, ontdek 
je vanaf eind april op de website van 
De Schakel en in diverse infokanalen.

Te nieuwsgierig of ongeduldig om te 
wachten tot één van bovenstaande 
momenten? Dan mag je nu al even 
wegdromen bij namen als Studio Orka, 
Axelle Red, Wim Opbrouck, 
Kamagurka, Het Zesde Metaal, Joost 
Zweegers, … En dat is nog maar een 
fractie van de artiesten die volgend 
seizoen de weg vinden naar Waregem. 
■

Hoe gaat de actie in zijn werk?
Wie dit jaar gaat winkelen bij een deelnemende handelaar, ontvangt geen stempel meer op een 
spaarkaart maar wel een sticker met unieke code. Je registreert deze code en maakt dagelijks 
kans op mooie prijzen. Heb je tijdens de campagneperiode niks gewonnen? Dan maak je nog 
steeds kans op een unieke Minerva fi ets. Als je geen internet hebt, kan je je sticker op een 
spaarkaart kleven en die in een Belgerinkel-box in het stadhuis deponeren.

Doe dus je boodschappen van 26 april tot 31 mei met de fi ets of te voet bij een Waregemse 
handelaar en maak elke dag kans op mooie prijzen! Kijk goed uit naar de Belgerinkel-affi ches en 
aarzel niet om je sticker te vragen! ■

 i  www.belgerinkel.be

Met 
belgerinkel 
naar de 
winkel

De vele winkels in Waregem zijn een 
troef voor onze stad! Dankzij de lokale 
handelaars kunnen de inwoners, jong en 
oud, vlakbij hun woning, school of werk 
boodschappen doen. Tijdens de 
Belgerinkel-campagne worden klanten 
aangemoedigd om met de fi ets of te 
voet te winkelen. Iedereen wint een 
gezondere en veiligere stad!

Regionale 
erfgoeddag 2015
Het thema van Erfgoeddag is dit jaar Erf! 
Het stadsarchief neemt op zondag 26 april 
deel aan de eerste regionale editie. 

In het familiebedrijf Vyncke in Harelbeke is er  
de aperitiefl ezing Meneer de notaris van Bert 
Kruismans. Verschillende archieven geven tips 
over stamboomonderzoek, de bewaring van 
oude documenten. Je kan bidprentjes 
uitwisselen en je komt meer te weten over 
papieren erfgoed. 
Het Waregemse stadsarchief pakt uit met  
een mini-tentoonstelling over de familie Boulez. 
André Braet vertelt over het belang van 
genealogisch onderzoek en geeft tips om  
zelf een goede familiestudie te maken. 

In Menen en Zwevegem nemen experts je 
geërfde kunstwerken en curiosa onder de loep. 
Je kan in Menen gratis naar de exclusieve 
vinylbeurs en het Jukeboxmuseum of in 
Zwevegem een demo restauratietechnieken 
meepikken. 

Volledig programma en inschrijven op 
www.erfgoeddagzuidwest.be. ■     

 i  Stadsarchief
 056 62 12 17
 archief@waregem.be

In deze boeiende quiz van de sportraad/
sportdienst gaan we reeds voor de elfde 
keer op zoek naar de strafste Waregemse 
sportkenners. 

De sportquiz is er voor iedereen: 
Waregemse sportclubs, verenigingen, 
families, vrienden, wijkcomités,… Al wie 
minstens 17 jaar is kan een ploegje 
vormen van drie of vier personen. Je kan 
zelfs met twee ploegen deelnemen. Na 
het pijnigen van de hersenen gaat 
iedereen met een mooie naturaprijs naar 
huis! Dit jaar vindt de quiz plaats in het OC 
Gaverke (Zeswegenstraat 120). ■

 i  Inschrijven uiterlijk vrijdag 1 mei
 15 euro per quizploeg
 lobbens.jan@belgacom.net 
 of 0473 29 42 79

ELFDE

Vr 8 mei om 19.30u. – OC Gaverke
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MEMORIAL DAY 
Zondag 24 mei - 15.00u. 
Flanders Field American Cemetery
De American Overseas Memorial Day Association organiseert de herdenkingen 
van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Zoals elk 
jaar is er ook in Waregem een plechtige herdenking op Memorial Day. 
Traditioneel draagt een student van de internationale school Antwerpen het 
gedicht In Flanders Fields voor. De leerlingen van enkele Waregemse 
basisscholen zingen naar goede gewoonte een beklijvende versie van het 
Amerikaanse volkslied, wat voor de Amerikaanse aanwezigen meestal een 
emotioneel moment is. Verder zijn er enkele toespraken van leden uit de 
Belgische en Amerikaanse civiele en militaire wereld. Een Belgische muziekkapel 
speelt de nationale volksliederen. Tenslotte zijn enkele F-16 gevechtsvliegtuigen 
baas van het luchtruim en maken ze indruk met de missing man-formatie. ■

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

Op zondag 10 mei herdenken 
we hoe de waanzin van 
Wereldoorlog II ten einde kwam.

Was het vroeger beter, zoals we wel eens beweren? Het was in elk  
geval anders, ook in onze stad. We spoelen even terug naar de tijd  
dat Waregem nog Waereghem was. 

Toen de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles Lindbergh in 1927 als 
eerste succesvol en alleen van New York en Parijs vloog, werd hij in één 
klap wereldberoemd. Vanuit Parijs vloog de nieuwe held verder naar 
Brussel en Londen. Tijdens die laatste vlucht schreef Lindbergh ook 
Waregemse geschiedenis.

Hij verliet de luchthaven in Evere op maandag 30 mei 1927 omstreeks 
de middag. Op dat moment werd in Waregem hulde gebracht aan de 
gesneuvelde militairen op de Amerikaanse begraafplaats tijdens de 
gebruikelijke Memorial Day viering. Als Amerikaan moet deze traditie 
ook bij Lindbergh heel wat weerklank gehad hebben. Hij besloot dan 
ook om af te wijken van de normale route naar Londen en zijn 
gesneuvelde landgenoten te eren met een flyby. Toen hij over de 
begraafplaats vloog, gooide hij een bloemenruiker gewikkeld in een 
zijden sjaal naar beneden. 

Hoewel deze gebeurtenis ondertussen al meer dan 80 jaar achter ons 
ligt, beschikt het stadsarchief over een aantal aandenkens aan 
Lindbergh: meerdere foto’s én de originele zijden sjaal! ■

~ Toen het nog Waereghem was ~
CHARLES LINDBERGH

 i  Stadsarchief • 056 62 12 18 • archief@waregem.be

Nathalie d’Anvers bepaalt haar modecreaties niet volgens de seizoenen maar door haar eigen 
gevoelens. Haar tijdloze en complexe ontwerpen resulteren in geraffi neerde jurken met zachte en pure 
lijnen. De jurken dragen van Nathalie d’ Anvers is een ingesteldheid, een levenshouding: ‘wees alles, 
behalve vanzelfsprekend’.

Selina De Maeyer gaat als fotografe dan weer haar eigen weg. Niet verstoord door opgelegde 
stromingen of trends. Licht is wat haar aantrekt, omdat het zoveel vertelt over esthetiek en atmosfeer. 
Ze ‘is’ haar foto’s. Het gaat over de diepte van de emoties: ‘Wanneer ik fotografeer houdt alles 
rondom mij op te bestaan en betreed ik een andere wereld’. De expo loopt nog tot 29 mei in Zaal 29 
van de Stedelijke Kunstacademie. ■
Zaal 29 is de exporuimte van de Stedelijke Kunstacademie in de 
Olmstraat 29. Gratis toegang. Open van maandag tot en met vrijdag 
van 13.30u. tot 19.00u., zaterdag van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.30u. tot 17.00u.
www.academiewaregem.be • facebook.com/kunstacademiewaregem

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

Nathalie d’Anvers en 
Selina De Maeyer in Zaal 29

Heb jij nog interessant materiaal liggen over Het Pand of andere Waregemse locaties, 
evenementen uit vroegere tijden? Het stadsarchief weet hier altijd raad mee! Alle info 
over schenkingen aan het archief kan je krijgen via archief@waregem.be of 056 62 12 18.

V-Dag

Programma
� 10.30u.: Eucharistieviering  

in de Dekenale Kerk
� 11.20u.: Bloemenhulde   

aan oorlogsmonument op  
de Markt

� 11.30u.: Ontvangst en 
receptie in het stadhuis
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Vorige prijsvraag
Het Rode Kruis hoopte 452 extra Waregemse bloedgevers te 
ronselen. Paul Vergote wist dit en werd beloond met het boek 
Tsjestig Waregemse verhalen. 

Nieuwe wedstrijdvraag
In welke wijk bevindt zich het speelterrein op de  
bovenste foto van pagina 7?  

Stuur je antwoord tegen uiterlijk donderdag 30 april.
naar desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je 
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen
Een fi etspakket met drie fi etsnetwerkkaarten uit het 
stadswinkelgamma en twee bike wash-beurten.

Apothekers
Centraal nummer 0903 99 000 (0,50 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

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 bevolking
 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 bevolking gesloten van 12.00u. tot 13.00u.

Openingstijden 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 (ook voor rijbewijzen). 
De eerste zaterdag van de maand zijn alle diensten open: 9 mei en 6 juni. Het stadhuis is 
gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei, van donderdag 14 tot zaterdag 16 mei en op 
maandag 25 mei. De diensten bevolking en burgerlijke stand zijn gesloten op 
donderdag 23 en vrijdag 24 april.

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 op vrijdag 1 mei, donderdag 14 en vrijdag 15 mei 
en op maandag 25 mei.

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 vrijdag  
1 en zaterdag 2 mei, van donderdag 14 tot zaterdag 16 mei en op maandag 25 mei.

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

Alle containerparken zijn gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei en op maandag 25 mei.

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  

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  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
■ in Het Gouden Blad
■ op www.waregem.be
■ www.facebook.com/uitinwaregem
■ @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.




