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 i  Dienst communicatie, feestelijkheden en lokale economie • 056 62 13 22 • lokale.economie@waregem.be
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Warme winterse dagen
op de zaterdagmarkt

Ook dit jaar zal de winterse ijspiste het marktplein innemen tijdens de eindejaarsperiode. De locatie van de ijspiste op de Markt heeft natuurlijk 

wat gevolgen voor de wekelijkse zaterdagmarkt. Van 3 december tot en met 7 januari zal de zaterdagmarkt opnieuw worden verplaatst naar 

het heraangelegde plein De Olm (parking hoek Processiestraat/Olmstraat). 

Op parking Olm
tijdens eindejaarsperiode

Het stadsbestuur wil de 
winterse dagen een beetje 
warmer voor je maken en 
trakteert tijdens de verplaatste 
zaterdagmarkt met een warm 
drankje. Op de markt zal een 
koffi ebar of soepstand 
aanwezig zijn die je een 
hartverwarmend opkikkertje 
schenkt (één per persoon, 
zolang de voorraad strekt).

Gratis marktbus 
Ook tijdens het eindejaar brengt de gratis marktbus je elke zaterdagvoormiddag tussen 9.00u. en 13.00u. 
naar de markt. Deze bus pendelt elke 20 minuten tussen de parking aan het Regenboogstadion in de 
Zuiderlaan en de Markt. (Traject bus: Regenboogstadion - Zuiderlaan - H. Lebbestraat - Vennestraat - 
Processiestraat - Olmstraat - markt - Keukeldam - Damweg - Zuiderlaan - Regenboogstadion.)

Shop
& Win

Win een gevulde winkeltrolley!
Naast de vaste marktkramers die de klanten 
opnieuw zullen verwennen met hun koopwaar, 
zorgt het stadsbestuur voor een extra 
marktactie. Vanaf 3 december tot en met 31 
december kan je bij elke aankoop op de 
zaterdagmarkt een deelnemend lot invullen en 
kans maken op een goedgevulde 
winkeltrolley! Breng je lot na je marktbezoek 
binnen in de stadswinkel of in De Schalmei 
(Olmstraat 27). Op 7 januari kunnen tien 
gelukkige winnaars hun prijs in ontvangst 
komen nemen tijdens de markt (winnaars 
worden verwittigd).

Dus kom gezellig kuieren, een leuk product op de kop tikken of sla een gezellig babbeltje… 
De zaterdagmarkt heeft voor iedereen wat in petto!



Infokrant Waregem 2016 ■ 52

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

DIEN JE BOUWAANVRAAG 
DIGITAAL IN
Sinds 1 september is het 
mogelijk om je stedenbouw-
kundige vergunning digitaal aan 
te vragen en het volledige 
verloop ook digitaal op te 
volgen. Dat kan via 
www.omgevingsloket.be. 
Om toegang te krijgen tot het 
digitale loket log je in met je 
identiteitskaart, een procedure 
die je wellicht kent van Tax-on-
Web. Op de website staat alle 
info over de formaten van de 
plannen en foto’s zodat je ze 
digitaal correct kan uploaden.

Beslissing als PDF  
in je mailbox
Naast het digitaal indienen van alle 
noodzakelijke documenten, kan je 
online de status van het dossier 
opvolgen. De uiteindelijke beslis-
sing krijg je als een PDF-document 

in je mailbox. Het is niet langer 
nodig om verschillende kopieën 
van je aanvraag in te dienen. 
Heb je toch problemen bij het 
indienen van je digitale aanvraag? 
Dan kan je terecht bij de helpdesk 
van Ruimte Vlaanderen op het 
nummer 015 45 45 91 of 
helpdesk.dba@hp.com. 

Het blijft uiteraard altijd mogelijk  
om een papieren aanvraag in te 
dienen.

www.omgevingsloket.be

DYZO, HET 
ANKER VOOR DE 
ZELFSTANDIGE IN 
MOEILIJKHEDEN

De hulde zal plaats vinden in het stadhuis op zaterdag 28 januari 2017. 

Dit zijn de categorieën: 
■ Sportjongere bij de competitiesporten
■ Sportjongerenploeg bij de competitiesporten
■ Sportfi guur bij de competitiesporten
■ Sportploeg of -club bij de competitiesporten
■ Sportfi guur, -ploeg of -club bij de recreatiesporten
■ Sportfi guur of -ploeg bij de sporters met een handicap
■ Laureaat van de sportverdienste: deze onderscheiding wordt toegekend aan 

een persoon met een langdurige sportverdienste in het Waregemse 
sportgebeuren.

■ Dries Seghersprijs: deze onderscheiding wordt toegekend aan een nog actief 
lid die binnen zijn vereniging als voorbeeld van fair play en clubliefde kan 
beschouwd worden.

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

Vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden
Jongeren tussen 18 en 20 jaar die vrijwilligerswerk of een stage doen in een 
ontwikkelingsland kunnen ook een subsidie krijgen, afhankelijk van de duur van 
hun inzet. Dan zijn er nog de projectsubsidies samenleven in diversiteit. 
Probeer je met je organisatie de ontmoeting van mensen van verschillende 
afkomst te stimuleren? Of wil je werken aan een betere participatie van 
inwoners met een migratieachtergrond in onze maatschappij? Dan kom je in 
aanmerking voor deze subsidie.

 i
Dienst Internationale samenwerking • 056 62 13 87
internationalesamenwerking@waregem.be

KIES JOUW
WAREGEMSE 
SPORTHELD 
VAN 2016

Dyzo legt zich toe op de begeleiding van zelfstandige ondernemers in 
moeilijkheden. Zij bieden ondersteuning op maat van ondernemers. 

Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt de ondernemer 
gratis verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Bij Dyzo 
kan je in alle discretie terecht voor het redden van je zaak, voor het 
leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een 
nieuwe start.

Een medewerker van Dyzo houdt zes keer per jaar zitdag. Dit is telkens 
op een woensdag van 9.00u. tot 11.00u. in de gebouwen van het 
OCMW. De eerste zitdag valt op woensdag 11 januari 2017, gevolgd door 
8 maart, 10 mei, 12 juli, 13 september en 8 november. Je kan je vooraf 
kosteloos en vertrouwelijk aanmelden, maar dit is niet verplicht. Je kan op 
werkdagen bellen naar het gratis nummer 0800 111 06 of mailen naar 
info@dyzo.be . Via de website kan je een vragenlijst downloaden en per 
mail bezorgen aan de adviseur die het intakegesprek kan voorbereiden.

 i  Dienst stedenbouw • 056 62 12 88 • stedenbouw@waregem.be

Naar goede gewoonte huldigt de 
Sportraad de verdienstelijke 
sporters van het afgelopen jaar.  
Ken je iemand die dankzij een 
uitmuntende prestatie afgelopen 
jaar in aanmerking komt in één van 

de categorieën? Of denk je zelf kans te maken? Aarzel dan niet om voor 
30 november je kandidatuur te bezorgen bij de sportdienst of via e-mail naar 
lobbens.jan@belgacom.net. Stuur in bijlage ook een foto van de kandidaat mee. 

Subsidies voor 
Noord-Zuid projecten
Wil je met je vereniging een 
project steunen dat mensen in 
het Zuiden helpt? Dan kan 
je hiervoor een subsidie 
krijgen van de stad tussen 
1000 en 1500 euro. Ook als 
je een sensibiliserende 
activiteit organiseert, kom 
je in aanmerking voor een 
toelage. Denk maar aan 
een debatavond, een 
interessante lezing of 
fi lmavond. 
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M O B I L I T E I T

HET PARKEERBELEID IN CIJFERS

Jaarlijks vinden er in Waregem 200 evenementen 
op straat plaats. Daarnaast wordt het openbaar 
domein ongeveer 1000 maal ingenomen voor 
openbare en private werken. De dienst verkeer 
gaat na of je geplande inname van het openbaar 
domein kan. De inname kan bijvoorbeeld niet als 
er dezelfde dag een evenement plaatsvindt in de 
straat of als je straat deel uitmaakt van een 
omleiding.  

Aanvraag signalisatievergunning
Voor de aanvang van de inname van het 
openbaar domein heb je een toelating van het 
stadsbestuur nodig. Die kan je aanvragen bij de 
dienst verkeer of online op 
www.waregem.be/innameopenbaardomein. 

Parkeerverbod
Wil je enkel parkeerplaatsen voorbehouden of 
een container langs de weg plaatsen, dan krijg je 
de vergunning binnen de zeven dagen. De dienst 
verkeer zal uitleggen hoe je 
parkeerverbodsborden kan afhalen in de 
stedelijke werkplaats en hoe je ze moet plaatsen.

Hinder voor het verkeer
Het kan zijn dat je geplande inname van het 
openbaar domein het verkeer hindert op het 
voetpad, fi etspad of rijweg. In dergelijke gevallen 
krijg je de vergunning binnen de tien dagen. De 

dienst verkeer moet in dergelijke gevallen 
overleggen met externen zoals De Lijn of 
hulpdiensten.

Kostprijs
Het stadsbestuur wil de hinder op het openbaar 
domein beperken. Daarom is er een belasting op 
de inname van het openbaar domein. In het 
centrum van de stad is de hinder groter dan in 
woonwijken buiten het centrum. Het 
belastingsreglement houdt daar rekening mee. 
Het tarief is 0,50 euro/m²/dag.
■ In de straten waar er betalend parkeren is, dien 

je vanaf de eerste kalenderdag van de inname 
van het openbaar domein een belasting te 
betalen.

■ In alle andere straten betaal je een belasting 
vanaf de achtste kalenderdag dat het 
openbaar domein ingenomen wordt.

Er kan een borgsom van 1250 euro gevraagd 
worden als je een kraan op het openbaar domein 
wil plaatsen. Deze borgsom krijg je daarna terug 
als er geen schade vastgesteld wordt. 

Evenementen
Evenementen kan je aanvragen met een 
activiteitenfi che. Meer info vind je op    
www.waregem.be/activiteitenfi che.

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

Je voert werken uit aan je woning en je wil een container op de rijweg plaatsen? Binnenkort verhuis je en de verhuislift zal de doorgang 

voor voetgangers belemmeren? Je hebt nieuwe meubels gekocht en de verhuis� rma vraagt om twee parkeerplaatsen vrij te houden? 

In al deze gevallen neem je het openbaar domein tijdelijk in gebruik en dat kan nooit zonder voorafgaande toestemming.

Inname van het openbaar domein

Parkeren kan
■  5 parkeerzones: rood, groen, blauw, ondergronds (oranje) en  

gratis parkeren
■  71 parkeerautomaten in het stadscentrum
■  59 handige shop&go-plaatsen verspreid over 13 locaties in de   

rode en groene zone
■  4 parkeerwachters voor de controle
■  2 ondergrondse parkings: Het Pand en Zuiderpromenade
■  1,85 meter maximale inrijhoogte in parking Pand
■  2 meter maximale inrijhoogte in parking Zuiderpromenade
■  564 plaatsen in de ondergrondse parkings
■  620 parkeerabonnementen (440 groene zone, 100 parking Pand,   

80 parking Zuiderpromenade)
■  750 bewonerskaarten (30 rode zone, 520 groene zone, 200 blauwe zone)
■  1 parkeerapp van INTOUCH

Gratis kan ook
■  30 minuten gratis parkeren (zonder ticket) op een shop&go-plaats
■  30 minuten gratis parkeren (met ticket) in de groene zone
■  60 minuten gratis parkeren (met ticket) in een ondergrondse parking
■  515 plaatsen op de gratis randparking Waregem Expo en Jeugdcentrum

Fietsen kan zeker
■  980 fi etsparkeerplaatsen in het stadscentrum, met nog uitbreiding   

op komst…
■ 25 fi etskluizen op parking Waregem Expo, allemaal reeds in gebruik
■ 12 fi etsen in verdeelpunt van BlueBike aan Waregem Expo 

(tien extra plaatsen op komst!)

 i   Parkeerbeleid WAGSO • 056 62 13 96 • parkeren@waregem.be
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S O C I A A L

OPVOEDINGSONDERSTEUNING 
OCMW
Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van gezinnen. Soms  
heb je twijfels en vragen bij opvoeding. Praten met iemand die naar je luistert,  
kan steun bieden.

Vertrouwelijk gesprek met een luisterend oor
Het OCMW organiseert daarom een spreekuur pedagogisch advies.  
Dat is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders die in Waregem 

wonen en behoefte hebben aan een gesprekspartner die luistert, 
ondersteunt, informeert en adviseert. Samen gaan 
we op zoek naar een antwoord op je vragen. Het 
spreekuur pedagogisch advies is gratis en op 
afspraak. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Je kan 

ook telefonisch en via e-mail advies krijgen. 

SOCIAAL 
DAKISOLATIEPROJECT
De verhoogde premie maakt dakisolatie in private 
huurwoningen bijzonder interessant!
Binnen enkele jaren wordt dakisolatie in alle Vlaamse 
woningen verplicht. Verhuur je een woning? Wacht dan 
niet langer en laat nu je dak isoleren! Voor huurwoningen 
op de private huurmarkt bewoond door kwetsbare 
huurders, geeft Eandis een extra hoge premie van 23 
euro per m² geplaatste dakisolatie (in plaats van 8 euro). 

Voorwaarden
■ je verhuurt een woning aan een kwetsbare huurder
■ je mag de huurprijs niet verhogen naar aanleiding van 

de dakisolatie
■ je mag het lopend huurcontract niet voortijdig 

opzeggen conform de bepalingen van de geldende 
huurwetgeving

■ je vraagt de premie aan voor aanvang van   
de werken

 i  
Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
056 28 77 73
nancy.versavel@bndkortrijk.be
www.energiesparen.be/socialedakisolatie

Wist je dat
■ 1 op de 3 rokende ouders nog steeds in de eigen 

woning rookt?
■ In tabaksrook meer dan 4000 giftige stoffen 

zitten, waarvan er minstens 70 kanker kunnen 
veroorzaken?

■ Giftige stoffen uit tabaksrook tot wel vijf uur in de 
lucht blijven hangen en zich overal op vastzetten?

■ Roken aan een open raam of dampkap geen 
oplossing is... 

Veel rokers willen hun huisgenoten beschermen 
door aan een open raam of in een aparte kamer te 
roken. Maar dan nog kan de sigarettenrook zich 
urenlang verspreiden in je huis. De schadelijke 
stoffen blijven immers hangen, ook als de rook is 
verdwenen. 
Daarnaast zetten deze stoffen zich overal op vast: je 
meubels, kleren, de vloer, het speelgoed van je 
kinderen,... Kinderen zijn extra kwetsbaar omdat 
hun longen en afweersysteem pas volledig 
ontwikkeld zijn als ze tiener zijn. Zij hebben 
bovendien kleinere longen en ademen sneller dan 
volwassenen waardoor ze meer giftige stoffen 
binnen krijgen. 

Binnen roken
is nooit ok

Kinderen die verblijven in een omgeving waar gerookt wordt, hebben meer kans op astma, 
longontstekingen, luchtwegklachten, oorontstekingen,… Baby’s hebben er meer kans op 
wiegendood. Ban dus de sigaret uit je huis en auto: je kinderen zullen je dankbaar zijn!

 i  www.nooitbinnenroken.be
Bron: Vlaamse Logo’s, VIGeZ vzw, Agentschap Zorg en Gezondheid en Kom Op Tegen Kanker

Vanaf 1 januari 2017 verhuist het PWA-dienstenchequebedrijf naar de   
vzw Werkplus. Noteer dus nu al de gegevens van Werkplus: 
vzw Werkplus, Windhoek 17, 8790 Waregem
Contactpersoon: Caroline Desmeytere - 056 61 34 38
caroline.desmeytere@werkplus.be Na 36 jaar verhuist dienstencentrum het Gaverke naar het centrum van 

Waregem. Het dienstencentrum opent op 3 januari 2017 onder de 
nieuwe naam het Gaverpeirdje in de gebouwen van woonzorgcentrum 
De Meers (Schakelstraat 43). Dankzij een aantal aanpassingswerken 
krijgt het Gaverpeirdje een eigentijdse accommodatie in het centrum 
van onze stad. Het dienstencentrum wil mensen ondersteunen om zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en geïntegreerd te blijven in 
de samenleving.  

Je kan in ons dienstencentrum 
terecht voor allerlei activiteiten:
■ Info en vorming: computer- en 

taallessen, infomomenten, 
stamboomkunde

■ Sport: wandelen, fi etsen, yoga, 
turnen,…

■ Ontspanning: volksspelen, 
rummikub en scrabble, 
ontspanningsnamiddagen

■ Crea en atelier: tekenen en 
schilderen, hobby, computer

■ Dienstverlening: pedicure, 
bloeddrukopname, vervoer van 
minder mobiele mensen

Op www.ocmwwaregem.be vind 
je de kalender terug met het 
aanbod van de komende maand. 
We hopen je op één van onze 
activiteiten te mogen ontmoeten!

Ook het thuiszorgloket (nu 
gevestigd in de Weversstraat 41) 
krijgt een nieuwe locatie. Vanaf 
3 januari 2017 kan je voor al je 
vragen rond 
huiszorgondersteuning terecht in 
het administratief gebouw van het 
OCMW (Schakelstraat 41).

NIEUW DIENSTENCENTRUM 
HET GAVERPEIRDJE 
OPENT DEUREN

 i  
dienstencentrum@waregem.be • 056 60 61 88
www.ocmwwaregem.be

 i  Debby Deklerck
Aanspreekpunt 
opvoedingsondersteuning
056 62 98 71
debby.deklerck@ocmw.waregem.be 

PWA-dienstenchequebedrijf 
verhuist in 2017
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M I L I E U

AFVAL KAN NAAR 
RECYCLAGEPARK IN WAREGEM 
ÉN DEERLIJK ÉN WIELSBEKE

Vanaf 2 januari 2017 kan je naast de Waregemse recyclageparken ook in die van 

Wielsbeke en Deerlijk terecht met je afval. Door deze nieuwe samenwerking is er in 

de wintermaanden op elke weekdag minstens één park open tussen 10.00u. en 

18.00u. In de zomermaanden is dat zelfs nog ruimer. In december krijgt iedereen 

hiervoor een speciale editie van de Afvalkrant in de brievenbus. 

Tussentijdse evaluatie P+MD project

 i  Milieu • 056 62 12 80 • milieuzorg@waregem.be

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

Altijd minstens één park open
De openingsuren van alle parken worden op elkaar afgesteld. Zo kan je van maandag tot 
zaterdag altijd wel ergens terecht. 
■ Weekdagen: minstens één van de vier parken open tussen 9.00u. en 19.00u. In de winter 

is dit van 10.00u. tot 18.00u.
■ Zaterdag: Waregem en Deerlijk zijn open van 8.00u. tot 15.00u. Beveren-Leie en 

Wielsbeke zijn open van 8.00u. tot 16.00u. 

Uitbating door IMOG
De vier parken worden vanaf 2017 allemaal door afvalintercommunale IMOG uitgebaat. Je 
betaalt dan ook overal dezelfde prijs voor dezelfde aanvoer. Het principe de vervuiler betaalt 
blijft van toepassing in het nieuwe tariefreglement.

Afvalkrant en website 
Waregem, Deerlijk en Wielsbeke krijgen begin december een speciale editie van de 
Afvalkrant van IMOG in de bus. Je leest er alles over de nieuwe openingsuren en tarieven. 
Hou dus je brievenbus in de gaten! Identieke reglementen houdt ook identieke 
communicatie in. Daarom vind je vanaf half december alle info op een gezamelijke website 
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken.

WIJZIGING 
OPHAAL-
MOMENTEN 
HUISVUIL
vanaf 1 januari 2017

Wat er wijzigt
(a) De zones A en B worden afgeschaft. Hierdoor zijn er nog 
slechts vijf afhaalzones in plaats van tien. (b) Op de onpare 
weken wordt het restafval opgehaald. Op de pare weken 
komt daar het selectief afval bij. Hierdoor zit er voor de 
vroegere A-zones éénmalig 3 weken tussen twee selectieve 
ophalingen.

Kijk achteraan je afvalkalender naar de stratenlijst 
om na te gaan in welke zone je straat ligt en wat 
je afhaaldag is. Een gouden tip blijft: vertrouw niet 
zomaar op je buur als je je afval buiten plaatst!

 i  
dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

Waar op letten?
■ Bakjes in piepschuim horen bij het restafval en niet 

in de paarse zak. Piepschuim heeft immers een 
heel andere samenstelling dan de meeste types 
plastic.

■ Plastic folie met een aluminium laagje – zoals bij 
chipszakjes – hoort ook in de restafvalzak, 
aangezien dit noch plastic noch aluminium is.

■ Stop de verpakkingen niet in elkaar. Ze kunnen op 
de sorteerlijnen vaak niet meer gescheiden worden, 
waardoor we ze ook niet kunnen recycleren.

■ Maak de afsluitingen van verpakkingen voor 
charcuterie of kaas altijd los. De afsluitingen – 
meestal plastic folie – bestaat uit een ander soort 
plastic dan de plastic bakjes. Ze kunnen in het 
sorteercentrum niet meer van elkaar gescheiden 
worden en worden daardoor niet gerecycleerd.

Eind december valt de afvalkalender voor 2017 in 

de bus. Hou deze goed bij, want naast nuttige 

info vind je er ook de wijzigingen in de 

ophaalmomenten aan jouw huis! 

Bijna een jaar geleden introduceerden we de paarse en transparante zak in Waregem met de bedoeling om meer plastic 

verpakkingen in te zamelen. Sinds het begin van dit jaar hebben de Waregemnaren  meer dan 500 ton P+MD gesorteerd. 

Dat is meer dan 5 kg per inwoner per jaar extra grondstoffen. 

Goedkoper
Je zal al gemerkt hebben dat je heel wat 
minder restafvalzakken nodig hebt, want 5 kg 
extra P+MD in gewicht vertaalt zich in heel 
wat minder volume restafval. Je hebt dan ook 
minder dure restafvalzakken nodig en dit voel 
je in de portemonnee. Sorteren loont!

Gemakkelijker
Naast metaalverpakkingen en drankkartons 
mogen alle harde plastic verpakkingen in de 
paarse zak. Zachte plastic verpakkingen 
zoals fi lms, zakjes en folies mogen in de 
transparante zak. Raadpleeg je 
ophaalkalender wanneer je de zakken 
buitenzet: de paarse zak om de twee weken, 
de transparante zak om de vier weken.
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B I B L I O T H E E K

Programmeren voor 
de jeugd met CoderDojo 
CoderDojo organiseert wereldwijd 
bijeenkomsten voor jongeren om in 
clubverband te leren programmeren. Ben 
je ouder dan 6 en jonger dan 18? Hou je 
van computers, games en zelf (leren) 
programmeren? Dan is CoderDojo 
helemaal iets voor jou! Leer alles over 
websites, games, apps en software en ga 
er onmiddellijk mee aan de slag. Één 
zaterdagvoormiddag per maand kan je in 
de bib terecht onder begeleiding van onze 
vrijwilligers. Kinderen tot 12 jaar moeten 
vergezeld worden door een volwassene.

■ Wanneer? Telkens op zaterdag van 
10.00u. tot 13.00u. op 10 december, 
21 januari, 25 februari, 18 maart, 
15 april, 13 mei en 17 juni

■  Gratis, inschrijven noodzakelijk via  
www.coderdojobelgium.be/nl/
coderdojowaar 

Eén keer per maand kan je in de bib op consultatie komen bij de Digidokter van 
Vormingplus. De workshop in december gaat over de toekomst van de digitale radio en 
tv, anno 2017 en verder. Je komt meer te weten over DAB+ (digitale zendtechniek via 
de ether), de streamingdiensten (zoals Netfl ix), podcasts, smart-tv en nog vele andere 
toepassingen. Aansluitend kan je nog ICT-gerelateerde vragen afvuren op de Digidokter.

voor kinderen tot en met het 2e leerjaar
Iedereen is hartelijk welkom in de bibliotheek aan het Boekenplein 
voor een gezellig voorleesontbijt. Op zondagmorgen 27 november 
kan je met je kleine kapoen genieten van een heerlijk ontbijt en fi jne 
voorleesverhaaltjes. Dit jaar kiezen we boekjes in het thema 
‘bouwen, wonen en…verhuizen!’.
De kinderen komen in pyjama naar de bib, brengen hun knuffel en 
dekentje mee en dromen weg bij de mooiste verhalen. Van 8.30u. 
tot 10.00u. hebben we de bibliotheek helemaal voor ons alleen!  
Vergeet niet je vooraf in te schrijven. Kindjes mogen gratis ontbijten, 
ouders of begeleiders die graag mee willen eten, betalen 3 euro. 

 i  Meer info en inschrijvingen: vooraf inschrijven tot 21 november
056 62 13 70 • bibliotheek@waregem.be

OP CONSULTATIE 
BIJ DE 
DIGIDOKTER 
IN DE BIB

 i  Bibliotheek Waregem • 056 62 13 70 • bibliotheek@waregem.be 

4000 m² groot
2500 m³ beton en 350 ton staal
3200 meter legplanken
150 browserbakken (bv. voor strips)
4 ontleenbalies
2 ruime loungezetels
12 publieke computers met internet
12 computers met online bibcatalogus
30 plaatsen in het leescafé
12 dagelijkse kranten in het leescafé
36 plaatsen in de stille leeszaal / studeerruimte
80 plaatsen in de BibBox (polyvalente ruimte)
4% stijgingspercentage hellende vlakken 
(= gemiddeld percentage Nieuwe Kwaremont…)
42 uren open per week (bibliotheek)
56 uren open per week (leescafé)

120 000 boeken
Ruim 200 e-boeken
20 e-readers
33 000 CD’s
650 luisterboeken
400 Daisy-boeken
130 taalcursussen
10 000 DVD’s
150 games
271 verschillende tijdschrifttitels

422 000 ontleningen per jaar
10 374 lidkaarten in 2015
126 950 bezoekers in 2015

1 adres = Boekenplein 1 in Waregem!

DE NIEUWE 
BIB IN 

CIJFERS

DE SINT KOMT NAAR DE BIB
Woensdag 30 november om 14.00u.
De Sint komt naar de bibliotheek en hij brengt zijn Zwarte Pieten 
mee! Zij  lezen de meest spannende, stoere en vrolijke verhalen 
voor. Alle brave kindjes tussen drie en zeven jaar zijn welkom   
op dit voorleesfeest!

■ Wanneer? Woensdag 30 november van 14.00u. tot 15.00u.
■ Waar? Bibliotheek Waregem, Boekenplein 1
■ Voor wie? Kinderen tussen drie en zeven jaar
■ Gratis, inschrijven niet nodig

 i
Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

■  Wanneer? Telkens op zaterdag van 10.00u. tot 12.00u.: zaterdag 17 december, 28 
januari, 18 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei, 24 juni

■  5 euro per workshop
■  Vooraf inschrijven via www.waregem.be/nieuws/digidokter

VOORLEESONTBIJT  
IN DE BIB 
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EDITIES 
LATER

DOSSIER

De Sprong wordt magazine

In mei 2003 kwam het nieuws dat 
Waregem een Vredegerecht ging 
krijgen. Het gebouw van Gaselwest in 
de Stationsstraat onderging hiervoor 
aanpassingswerken van 600 000 euro. 
In dezelfde editie vroegen wij ons af 
waar in Waregem dit metselaarsteken 
zich bevindt. Weet jij het? Doe dan 
mee aan de prijsvraag op pagina 16!

Nog meer heraanleg: de Markt en het 
op- en afrittencomplex van de E17 
worden aangepakt. Als kers op de 
taart verhuisden eind september de 
bewoners van RVT De Zonne en RVT 
d’Hagewinde naar… De Meers dat zijn 
deuren opende. Nog meer deuren 
gaan open: op 26 september 2003 
opent Vlaams minister van 
werkgelegenheid Renaat Landuyt 
offi cieel sociale werkplaats 
vzw Tandem. Sinds 5 juni 2003 is park 
Casier dan weer een beschermd 
goed. ■

2003

2004
“Wie bij het opruimen oude foto’s, kranten, prentkaarten, 
affi ches,… in verband met Waregem ontdekt, mag die 
zeker niet zomaar weggooien”, het is een oproep die nog 
steeds geldt. Het stadsarchief ontvangt ze graag voor hun 
collectie! In het meinummer werd een ode gebracht aan 
Ijzeren Briek Schotte, die stierf op 4 april 2004, de dag van 
de Ronde van Vlaanderen. 

Vanaf mei 2004 kan ieder lid van de bib ook online zijn/haar 
ding doen: de catalogus bekijken, verlengen, reserveren,… 
Het restafvalcijfer van de Waregemnaar is gezakt van 
298 kg in 1999 tot 165 kg! Om nog beter te doen, is er de 
introductie van het milieustraatje op het containerpark. 
Topper tijdens de Waregem Koerse Feesten is een optreden 
van Gorki, met Luc De Vos zaliger. Op zaterdag 23 oktober 
opent BE- PART, platform voor actuele kunst in de 
Zuiderlaan, offi cieel zijn deuren. En als klap op de vuurpijl: 
de introductie van de elektronische identiteitskaart. ■

De opener van het februarinummer was 
droevig: het overlijden van ereburger en 
kardinaal Jan Pieter Schotte op 10 januari 
2005. OC Nieuwenhove krijgt een 
nieuwbouw, terwijl ook voor de bib een 
nieuwe locatie werd gevonden… op/boven  
de parking achter Het Pand! 
Wie een muziekactiviteit organiseert, moet 
een goedkeuring van het schepencollege 

krijgen. Kunstig bezoek in Waregem tijdens 
de Waregem Koerse Feesten: 
200 glasvezelpaarden vormen de Horse 
Parade op de hippodroom. Eveneens in 2005 
werd Euro Equus, het Europees Netwerk van 
Het Paard opgericht. Waregem is één van de 
stichtende leden. Vechten tegen het water: in 
het julinummer kreeg je meer uitleg over de 
oeverversterkingen van de stadionvijvers en 

de aanpassingswerken in de 
Brabantstraat en Mannebeekstraat 
tegen overstromingsgevaar. Nog meer 
aanpassingswerken, want 
winkelcentrum Het Pand krijgt na 
30 jaar een nieuwe vloer. Het jaar sloten 
we af met wat vrolijke cijfers: 8500 
bomen en struiken vormen sinds eind 
november het Kabouterbos en de 
fonotheek in de bib leende 41 816 CD’s 
en 10 769 DVD’s uit. ■

een goedkeuring van het schepencollege oeverversterkingen van de stadionvijvers en 
de aanpassingswerken in de 
Brabantstraat en Mannebeekstraat 
tegen overstromingsgevaar. Nog meer 
aanpassingswerken, want 
winkelcentrum Het Pand krijgt na 
30 jaar een nieuwe vloer. Het jaar sloten 
we af met wat vrolijke cijfers: 8500 
bomen en struiken vormen sinds eind 
november het Kabouterbos en de 
fonotheek in de bib leende 41 816 CD’s 
en 10 769 DVD’s uit. 

2005

EDITIES 
LATER

“Jouw stad kiest voor meer communicatie”, dat was in maart 2003 de titel op de voorpagina van de allereerste editie van De Sprong. Na de 

opstart van de wekelijkse stadsinfo in het Gouden Blad en een nieuwe website (ja, toen al!), was De Sprong een volgende stap in het beter 

informeren van de Waregemnaars. 14 jaar, 68 edities en iets meer dan 1000 pagina’s verder is De Sprong nog altijd een belangrijk instrument om 

jou op de hoogte te houden. Vanaf de volgende editie pakken we het echter iets anders aan: de infokrant wordt een infomagazine met een 

makkelijk formaat, meer bladzijden, een nieuwe opmaak en nog betere teksten en beelden. Spannend? Ja, dat vinden wij ook! Maar vooraleer het 

zover is, nemen we je graag even terug mee in 14 jaar De Sprong. We grasduinden door alle edities en pikten er enkele aha-momenten uit…

68
14 jaar De Sprong
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2006
We startten het jaar eveneens met 
cijfers: er kwamen 12 341 bezoekers 
naar de ijspiste in park Casier en er 
werd ongeveer 2 miljoen euro voorzien 
in de aanpassing en uitbreiding van de 
sportaccommodatie in onze stad. De 
editie van mei meldt dat oud-minister 
Erik Derycke en professor Dr. Marc 
Waelkens ereburger worden! In 
september maakten we melding dat er 
schot zat in de zaak voor een 
geluidsmuur tussen wijk De Biest en 
de Expressweg. Nog meer goeie 
vooruitzichten: Waregem zet alle zeilen 
bij om Fair Trade-gemeente te 
worden… En we sloten het jaar af met 
een klapper: de Tour De France komt 
naar Waregem! ■

De eerste editie van 2007 is exclusief 
voorbehouden voor het nieuw verkozen 
schepencollege, gemeenteraad, OCMW-raad 
én politieraad. In de editie februari werd de 
heraanleg van de Keukeldam en de 
Churchilllaan voorgesteld, werken die je 
trouwens nog steeds deels kan zien op Google 
Streetview! Ondertussen groeide ook de 
spanning naar de tourstart van 10 juli… Het 
meinummer vertelt alles over grote werken in 
Beveren-Leie: Aquafi n bouwt er een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De tweede grote paardenstoet op 19 augustus 
trekt vele duizenden toeschouwers naar het 
stadscentrum. Zij zien drie thema’s passeren: de 
evolutie van dorp naar stad, 160 jaar Waregem 
Koerse en Euro Equus.

Een pluim op het einde van het jaar met de 
verkiezing van Waregem tot Eenvoudigste 
Gemeente. Met dank aan het 
stadswinkelproject. Ook digitaal zitten we niet 
stil: toenmalig Vlaams minister van 
Bestuurszaken Geert Bourgeois drukte op de 
startknop van de online Waregemse 
Bedrijvendatabank. ■

Alle beetjes helpen: naast tonnen respect krijgen 
mantelzorgers nu ook een toelage van de stad. Alle beetjes 
helpen, bis: je kan zeven attesten online aanvragen. Dat 
bespaart je een trip naar het stadhuis. Je las in juni ook dat 
Dick Norman en Johan Van Geluwe de nieuwste ereburgers 
van Waregem zijn geworden. En dat de werken voor de 
stadswinkel goed opschieten. En dat quasi-BV professor Carl 
Devos een 11-julilezing komt geven. Om dat alles door te 
spoelen, is er nu het nieuwe Boothuis aan de vijvers. “Nee oh 
nee” (of “ja oh ja”!), De Kreuners spelen de boel plat tijdens 
de Waregem Koerse Feesten.

Nagelnieuw: in september lees je dat de stadswinkel opent 
op 3 oktober. Je bent er ondertussen zeker al geweest, toch? 
Iets ouder, maar nog even springlevend: Nieuwenhove 
bestaat 75 jaar als parochie.

De Sprong in december leert dat je in Waregem nu ook een 
aanvraag voor een speelstraat kan indienen bij de 
jeugddienst. Voor de hele kleintjes zijn er nu ook Fundels in 
de bib, voor de iets groteren is de Waregembon op komst! ■  

Een nieuw jaar startten we met… 
paarden. Het stadsarchief stampt de 
tentoonstelling “Van paardenmiddel tot 
paardendokter” uit de grond. Vind ik 
leuk! Zeker omdat de stad nu ook een 
Facebookpagina heeft. Zowel zwembad 
De Treffer als het stadsbestuur hebben 
iets te vieren: De Treffer bestaat 10 jaar 
en de stad haalt (als eerste stad in 
België) het OHSAS-certifi caat als veilige 
werkgever. Voor de nieuwe feestcheque 
komen zij niet in aanmerking, de vele 
Waregemse verenigingen echter wel. 

Het dossier in het septembernummer 
maakt iedereen wegwijs in het 
(vernieuwde) OCMW. De nieuwe 
energiezuinige vleugel wordt immers in 
gebruik genomen.

Nog een weetje uit de laatste editie: het 
brandweerkorps wordt onderdeel van 
de regionale brandweerzone Fluvia. Zij 
mogen overal komen, ook in straten 
waar de stad vanaf dan enkel plaatselijk 
verkeer toelaat om sluipverkeer te 
vermijden. ■

2007

2010

2011
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2012
2013

2009
Alweer een klapper om het jaar mee te 
beginnen: koning Albert II en koningin Paola 
komen op 31 maart naar onze stad, net 
geen 25 jaar na het vorige koninklijke bezoek 
(koningin Fabiola op 16 mei 1984). Nog meer 
nieuwe kleedjes: de stedelijke website is 
vernieuwd en Waregem heeft voor het eerst 
een stadslogo! Het wordt een druk jaar, want 
nog steeds in de eerste editie staan de 
plannen van de brug over de Gentseweg in 
Sint-Eloois-Vijve en het rondpunt aan de 
Verbindingsweg. Op de front van de editie 
juni: de NMBS geeft Waregem het statuut 
van IC-station! En de bib werkt nu met 
RFID-badges. U weet wel, die kleine bolletjes 
onder een witte sticker in elk boek… 

Ondertussen maakt het zoneringsplan ook 
voor iedereen duidelijk hoe het zit met de 
waterzuivering aan zijn/haar huis.

Briek Schotte blijft een grote meneer: in 
september lees je dat ‘zijn’ Desselgem Dorp 
van de Ronde (Van Vlaanderen) 2010 wordt. 
Eind november opent het containerpark in de 
Lindestraat zijn deuren en sluit dat in de 
Transvaalstraat. En er is ook een nieuwe 
huisvuilzak op komst: de Marcel. We lezen in 
december 2009 ook iets over “de 
herinrichting van de site Ware Heem”. Iets 
over een nieuwe bib, appartementen, een 
boulevard en een ondergrondse parking… ■

Het jaar waarin het startschot klinkt voor ons nieuwe aanzicht: 
op de voorpagina van maart prijkt de voorstelling van het 
project Zuidboulevard. Maar dat hoeven we niet meer uit te 
leggen… In hetzelfde stuk lazen we dat het “de kostgangers 
ten strengste verboden is op den grond te spuwen in de 
kapel”? (Godshuis Sint-Jozef, eind 19e eeuw, site Ware Heem).

Waregem is ook twee kunstige paarden rijker, ze krijgen een 
plaats in het straatbeeld. Bruggen bouwen, deel 1: wat midden 
de jaren ‘80 allemaal begon met een bezoek van dokter Pierre 
Mugabo, houdt al 25 jaar stand, de stedenband met Ngarama 
in Rwanda. Bruggen bouwen, deel 2: na de opening van de 
brug over de Gentseweg, wordt nu ook de straat zelf 
heraangelegd. Net zoals park Casier, lezen we in de juni-editie.

CC De Schakel is dan weer 40 jaar jong en viert dit in oktober. 
Nog meer kwaliteit: het stadsarchief wordt een Erkend Cultureel 
Archief. Springen zij een gat in de lucht, de trampolineclub in 
Beveren-Leie ook met de nieuwe trampolinehal. In Desselgem 
openen de nieuwe sporthal en OC De Coorenaar. 
En in de 
donkerste dagen 
van het jaar laten 
we een extra licht 
schijnen met het 
ledscherm aan de 
Markt. ■

Vers van de verkiezingspers: de eerste 
editie laat zijn licht schijnen over de 
nieuwe gemeenteraad! Op 1 januari 
2013 telt Waregem 36 952 inwoners. 
“Op naar 37 000” was toen de 
boodschap, en dat is ondertussen meer 
dan gelukt. Voorjaar = koerskriebels, 
daarom stond het dossier in maart 
2013 vol met wielrennen, met de expo 
Iedereen Flandrien op kop én het logo 

van het BK cyclocross in Waregem voor 
een jaartje later…

Meer comfort is ook aan de orde met 
de heraanleg van het fi etspad in de 
Deerlijkseweg en de aankondiging van 
het project collectorwerken Hollebeek. 
In park Casier is de speeldrang op het 
nieuwe speelterrein in april al groot. We 
vroegen toch nog even geduld, want 
eigenlijk was de aanleg nog niet 
helemaal klaar. Wie geen geduld heeft, 
kan nu wel zijn/haar boeken dag en 
nacht bij de bib inleveren met de 
inleverbus. 

AED, drie letters die je leven kunnen 
redden: de stad beslist om defi brillators 
aan te kopen voor heel wat openbare 
(sport)locaties. Ondertussen waren er 
ook veel projecten in uitvoering: 
KMO-zone Groenbek, een parkje in 
Sint-Eloois-Vijve, oefenterreinen voor 
Essevee, het Schoondalbos, de 
Zuidboulevard… En Jeugdhuis 
Jakkedoe blies in oktober 40 kaarsjes 
uit! ■

2008
Taarten in het begin van het jaar: het 
dossier in de editie van februari legt 
haarfi jn uit hoe jouw stad de fi nanciën op 
orde houdt. We zien ook een eerste 
vermelding van het woord “huisstijl”. Ter 
voorbereiding vroegen we onze inwoners 
om Waregem te omschrijven in vijf 
woorden. Nog meer medewerking 
gevraagd: we zochten meer dan 
1500 personen om tijdens Kinderstad het 
wereldrecord jumpen te verbreken! De 
jaarlijkse bebloemingsactie viert haar 
50e jubileum. Het mag af en toe ook ‘iets 
minder zijn’, want in Waregem loopt het 
UNIZO-proefproject voor het afschaffen 
van de eurocentjes. In de novembereditie 
las je ten slotte dat er een nieuw Boothuis 
op komst was, inclusief een fi jn brokje 
voorgeschiedenis… ■

we een extra licht 

ledscherm aan de 
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2016

In de editie van februari stond er nogal veel… euh… 
nieuws: nieuw wandelpad, nieuwe kleedkamers, 
nieuwe huisvuilzakken, nieuwe tarieven, nieuwe 
openingstijden,… Ook de meerjarenplanning van de 
stad is nieuw. We probeerden het zo bevattelijk 
mogelijk uit te leggen in het dossier.

Nog (wereld)nieuws: president Barack Obama kwam 
op 26 maart naar de Amerikaanse begraafplaats! En of 
we dat geweten hebben, maar uniek was het in elk 
geval. Piet Vanthemsche en Francky Dury worden 
tiende en elfde ereburger van Waregem. En door de 
verbouwingen in het Regenboogstadion komt er een 
nieuwe atletiekpiste op de oefenterreinen. Ook 
Werkplus zit te krap en krijgt een nieuw onderkomen 
op de site Transvaal. De voormalige Blokkerwinkel 
wordt de nieuwe dienst burgerzaken, kampeerauto’s 
kunnen terecht op terrein Leiekamper, het Koetshuis in 
park Casier wordt gerenoveerd en het project Wonen 
aan de Leie krijgt groen licht. De stad onderhoudt alle 
openbare ruimten vanaf het najaar zonder 
verdelgingsmiddelen of pesticiden, prima voor het 
milieu!

In november was er ten slotte nog een hot item: 
energieschaarste en wat te doen als het licht uitgaat. ■

Welkom in een nieuw openbaar bos: het Karmelbos! Eveneens   
in de eerste editie, de eerste voorstelling van het nieuwe 
parkeerbeleid. En WinterWoordenNacht? Dat is naar goeie 
gewoonte weer helemaal uitverkocht. We zien ze vliegen in de  
editie april, want de stad heeft nu ook een account op Twitter. In 
vogelvlucht lees je ook alles over de vijftig speelterreintjes in 
Waregem. Meer comfort komt er dan weer in het zwembad 
(kleedruimtes), ziekenhuis (nieuwe uitrit) en de Slekkeput  
(fi etspad langs spoorweg).

In juni stellen we de nieuwe dienst burgerzaken voor en vooral  
het project voor de heraanleg van de Noorderlaan-Westerlaan.   
Zo wist je meteen ook wat een kluifrotonde is…

We sloten het jaar af met… een nieuw kunstig paard van 
Kamagurka en de aankondiging van de heraanleg parking Olm. ■

De verbouwingen in het zwembad zijn klaar, de 
drinkwateraansluiting in de Liebaardstraat volgt. 
Heel wat fi etspaden, voetpaden en rijwegen 
volgen nog in de loop van het jaar. 

Paars, blauw of doorzichtig: in de eerste editie 
staat ook het proefproject P+MD grondig 
uitgelegd. Eén editie later is er aandacht voor de 
nieuwe tribune op de hippodroom en het WOI-

bezoekerscentrum dat er komt. Deze zomer vond 
je naar goede gewoonte de uitgebreide 
zomerkalender en in september mochten we ons 
verheugen op onze nagelnieuwe bibliotheek. Dat 
levert zeker mooie plaatjes op, die je dan weer kan 
zien op de stedelijke Instagramaccount.

En parkeren in het centrum? Dat doen we sinds 
oktober even iets anders (en beter) dan vroeger. ■ 

2014

Wil je één en ander nog eens opnieuw lezen? Dat kan op onze website. Alle edities staan 
online op www.waregem.be/desprong, van maart 2003 tot november 2016!

 i  Dienst communicatie • 056 62 12 51 • info@waregem.be

2015
68 EDITIES LATER68 EDITIES LATERDOSSIER
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Schaatsplezier op ijspiste
Van 9 december t.e.m. 8 januari - MarktAnimatie

■ Optredens van Swoop (9 december om 
19.00u.), Yves Segers (23 december om 
20.00u.) en Sam Gooris (8 januari) 

■ Vrijdagavond = thema-avond en zaterdagavond 
= disco-avond!

■ Kermissfeer met kindermolen, visspel, 
schietkraam, frietjes en oliebollen

■ Vergeet ook niet… dat er ook dit jaar weer vier 
winterchalets staan die uitgebaat worden door 
Waregemse verenigingen. Stop er zeker eens, 
want alle opbrengst hiervan gaat integraal naar  
de uitbatende vereniging van die dag!

Speciaal voor de kinderen
■ Op vrijdag 9 december meet & greet met Mega 

Mindy van 16.00u. tot 18.00u.
■ Woensdagnamiddag 28 december komen de 

Minions naar de ijspiste!
■ Elke woensdagnamiddag kinderdisco en 

schmink
■ Kindergewenning op zaterdag- en 

zondagvoormiddag
■ Op 8 januari om 11.00u. is er een 

kampioenschap schaatsen voor kinderen 
tot 12 jaar. 

Praktische info
■ Handschoenen dragen wordt aangeraden   

voor iedereen die op de ijspiste komt
■ Gezellige bar en proper sanitair
■ Toegankelijk voor mensen met een rolstoel

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

Pakjestijd in de stadswinkel
Altijd succes met de Waregembon

KOOPZONDAGEN
De meest fervente shopper kan zijn/haar hartje ophalen in Waregem. 
Op zaterdag 17 december, zondag 18 december én zaterdag 24 
december is er kerstshopping in het stadscentrum, met gezellige 
kerstsfeer en straatanimatie! Er is ook dit jaar weer een eindejaarsactie 
met bijzonder mooie prijzen. De publieke trekkingen hiervoor zijn telkens 
op vrijdag om 18.30u. aan de ijspiste: 9 december, 16 december, 
23 december en 30 december. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er 
de wintersolden vanaf dinsdag 3 januari! 

OOK DE SCHAKEL EN DE   
TREFFER HEBBEN CADEAUBON
Je kan je partner, vriend(in) of familielid ook een plezier doen met een 
cadeaubon van CC De Schakel of zwembad De Treffer. De cadeaubon 
van De Schakel is er vanaf 5 euro en kan je kopen aan de onthaalbalie 
van het cultuurcentrum. De bon is een jaar geldig voor een 
Schakelactiviteit naar keuze. 
De cadeaucheque van zwembad De Treffer komt in cheques van 
4,5 euro. De ontvanger krijgt gegarandeerd een sportief en 
ontspannend moment cadeau. Je koopt de zwembadcheque aan de 
kassa van het zwembad of in de stadswinkel.  

Nog niet overtuigd? Of kan je niet kiezen? 
Dan is de succesvolle Waregembon zeker 
iets voor jou! Deze handige cadeaubon in 
schrijven van 5, 10 of 25 euro, kan je 
betalen met bancontact of cash. Voor 
bedrijven is een factuur ook mogelijk. De 
bon zit in een feestelijke envelop, blijft een 
jaar geldig en je kan er in 300 Waregemse 
zaken mee terecht. Een nieuwe 
broodrooster, een hapje gaan eten, een 
verwenbeurt bij de kapper of toch liever 
die mooie trui… de mogelijkheden zijn 
eindeloos. Geen beter cadeau dus, voor je 
zoon, je tante, je kleinkind of je 
personeel… de Waregembon blijft een 
geschenk dat door iedereen 
geapprecieerd wordt!

Wil je weten waar je met je bon terecht kan? Neem een kijkje op 
www.waregem.be/waregembon. Wil jij hier als Waregemse winkelier of 
horecauitbater ook aan deelnemen? Heb je nog vragen of wil je je inschrijven, 
doe dit via waregembon@waregem.be. 
Het populairste geschenk in Waregem! 

De verhuis van de jaarlijkse schaatspiste van park Casier naar de Markt was vorig jaar een schot 

in de roos. Voor het eerst werd de kaap van 15 000 schaatsers bereikt. Ook dit jaar kan je er dus 

tussen 9 december en 8 januari elke dag terecht voor je portie ijsglijden en ander plezier! In 

december komt de eindejaarssfeer je tegemoet…

Elk jaar weer hetzelfde probleem! Wanneer de feestdagen naderen, bedenk je ineens dat het ook stilaan tijd wordt voor de kerstinkopen. In de 

stadswinkel kan je gelukkig terecht voor een mooie attentie. Kies je voor een praktische USB-stick, een degelijke drankbidon, handige magneetjes, 

een prachtig boek of een sportieve � ets- en wandelkaart? Of toch liever een zachte handdoek, een stevige soepkom of een kaartspel? Er zit voor 

iedereen wel wat bij! 

Van 9 december t.e.m. 8 januari - Markt

Pakjestijd in de stadswinkel

Schaatsplezier op ijspiste

Pakjestijd in de stadswinkel

Van 9 december t.e.m. 8 januari - Markt

Pakjestijd in de stadswinkel

Openingstijden
■ Elke dag open van 10.00u. tot 22.00u. ■ Schaatsbeurten per anderhalf uur!  (zie schaatsbeurten)■ 24 en 31 december: open van 10.00u. tot 18.00u.

■ Zaterdag- en zondagvoormiddag voorbehouden voor kinderen.Schaatsbeurten
Elke schaatsbeurt duurt 1,5 uur. Hierna sluit de piste telkens even en wordt ze schoongemaakt. Schaatsbeurten zijn mogelijk…

■ van 10.00u. tot 11.30u.■ van 12.00u. tot 13.30u.■ van 14.00u. tot 15.30u.■ van 16.00u. tot 17.30u.■ van 18.00u. tot 19.30u.■ van 20.00u. tot 22.00u.
Tickets
■ 4 euro per schaatsbeurt (max. 1,5 uur), huur schaatsen inbegrepen■ Klantenkaart 40 euro (10 schaatsbeurten + 2 gratis)
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E I N D E J A A R

Net voor de drukste dagen van het jaar slaan de 
Waregemse cultuurdienst en vzw Sportbeheer de handen in 
elkaar voor Music For Life, de opbrengst gaat naar Somival. 

Dit jaar toveren we het zwembad weer om tot een gezellige dive-in cinema met 
de betoverende fi lm The Jungle Book (2016). In deze gloednieuwe remake zien 
we de dappere Mowgli, de wijze panter Bagheera en de gekke beer Baloo in de 
Indiase jungle. Drijf gezellig rond in het zwembad en geniet mee van deze unieke 
fi lmervaring. Wij zorgen voor lekkere drankjes en snacks. Koop nu je ticket in 
zwembad De Treffer en krijg een gratis portie nacho's op Zwemglinsters!
De deuren van de dive-in cinema openen om 19.30u., de fi lm start stipt om 
20.00u.

Praktisch
■ Tickets: 5 euro (zwemabonnees: 3 euro)
■ Tickets te koop in zwembad De Treffer (voorverkoop: gratis portie nacho's)

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

Zwemglinsters
Dive-in cinema - Vrijdag 16 december – 19.30u. – Zwembad De Treffer

Net zoals de voorbije dertien jaar, kan je ook dit jaar gratis 
en veilig naar je feestbestemming tijdens oudejaarsavond. 
Vorig jaar lieten 568 feestvierders zich vervoeren. 

Deze gratis bus pendelt tussen de verschillende feestlocaties en 
de deelgemeenten. Hij rijdt de hele nacht (van 20.00u. ’s avonds 
tot 08.00u. ’s morgens) tussen zeven stopplaatsen. Na 3.00u. 
kan je van de deelgemeenten (behalve Desselgem) niet meer tot 
in Waregem geraken. Vanuit het centrum brengen de bussen je 
wel nog tot 8.00u. ’s morgens naar huis. 

Busje op, 
laat je rijden
Gratis Sylvesterbus tijdens oudejaarsavond 

 i  Jeugddienst • 056 62 13 85 • jeugd@waregem.be

 EERSTE LAATSTE BUS VAN  LAATSTE BUS VAN 
 BUS DE DEELGEMEENTEN  WAREGEM NAAR
  NAAR CENTRUM DEELGEMEENTEN 

  

Kerk Sint-Eloois-Vijve 20.00u. 02.00u.    

OC Desselgem 20.10u. 07.10u. 

Kerk Beveren-Leie 20.20u. 02.20u. 

Kerk Nieuwenhove 20.30u. 02.30u. 

Kerk Gaverke 20.40u. 02.40u.

Station Waregem 20.45u.  07.45u.

Expo 20.50u.  07.50u.

Op donderdagavond 22 december organiseert de Stedelijke 
Kunstacademie de jaarlijkse WinterWonderAvond. Om 18.00u. en 
19.30u. kan je genieten van Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst. 
Leerlingen en leerkrachten concerteren dan in het Oblatenauditorium. 
Iedereen is meer dan welkom. Let wel: het aantal plaatsen is beperkt! 
Kaarten kosten 2 euro (of 1 euro als je jonger bent dan 18 jaar) en kan je 
verkrijgen via 056 60 09 18 of onthaal@academiewaregem.be.

Gratis Sylvesterbus tijdens oudejaarsavond  EERSTE LAATSTE BUS VAN  LAATSTE BUS VAN 
 BUS DE DEELGEMEENTEN  WAREGEM NAAR

Het stadsbestuur nodigt 
alle inwoners van harte uit 
naar de nieuwjaarsreceptie 
op zondag 8 januari van 
11.00u. tot 13.30u.

Stadhuis Waregem
OC Nieuwenhove
OC De Roose (Biest)
SOBA Bilkhage
OC Eikenhove (Torenhof)
OC Gaverke
Wijklokaal Karmel
PC Kamiano (De Jager)
OC ’t Klokhuis (Beveren-Leie)
OC De Coorenaar (Desselgem)
OC De Linde (Sint-Eloois-Vijve)

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

WINTERWONDERAVOND 
IN KUNSTACADEMIE
Donderdag 22 december

 i  www.academiewaregem.be. 
Volg de kunstacademie ook via Facebook, Twitter of Instagram.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zwemglinsters
is ten voordele 

van MUSIC 
FOR LIFE!
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Ben je kunstenaar?
Het Koetshuis staat open voor elke (amateur)
kunstenaar. Je kan huren volgens beschikbaarheid, 
maar de plaatsen zijn fel gegeerd. Tot en met 2017 
is de agenda voor verhuur nagenoeg steeds volzet. 
Momenteel kan je reserveren tot in 2018.  
De kalender vind je op www.waregem.be/koetshuis 
of je neemt contact op met de cultuurdienst. 
Reserveer via het aanvraagformulier.

Onlangs werden enkele kleine wijzigingen in het 
gebruikersreglement doorgevoerd. Zo werd de 
op- en afbouwperiode gewijzigd voor een beter 
comfort voor de exposerende kunstenaar. 
Daarnaast is er nu een beperking waarbij een 
kunstenaar slechts één maal per kalenderjaar kan 
exposeren in het koetshuis. Dit om iedereen de 
mogelijkheid te bieden om tentoon te stellen.

Bezoekje brengen?
Ben je geïnteresseerd in de vele exposities in het 
Koetshuis? Op www.waregem.be/koetshuis vind je 
steeds een actueel overzicht van wie exposeert. Of 
volg onze UiT in Waregem Facebookpagina waar 
we de tentoonstellingen in het Koetshuis 
aankondigen. Kunstenaars beslissen zelf over de 
openingstijden van hun tentoonstellingen. 

Sparen met je UiTPas  
Sinds kort kan je met je UiTPas terecht in het 
Koetshuis. Bij elk bezoek, spaar je 1 punt  
(1 spaarpunt per tentoonstelling).  
Nog geen UitPas? Ontdek de voordelen op  
www.uitinzuidwest.be/uitpas 

VOORSTELLINGEN

Han Solo, Kloenke
Donderdag 15 en vrijdag 16 december - 20.00u. 
In Kloenke deelt Han Solo opnieuw rake klappen uit. Meer dan ooit is hij de luis in 
de pels van alles wat conservatief, extreem en naïef is. Verantwoord 
onverantwoorde humor is hem op het lijf geschreven. Samen met Raf Jennes, die 
het voorprogramma brengt, maakt hij twee avonden op rij onze schouwburg 
onveilig. Zet je schrap. 

Matthias Romir, 
Life is (short stories)
Vrijdag 2 december - 20.00u. 
De Duitse jongleur Matthias Romir groeide op in de 
Europese jongleerfestivals en heeft zich intussen 
ontpopt tot absolute wereldtop. Zijn innovatieve 
jongleerstijl in combinatie met fijnzinnige, gelaagde 
humor laat geen enkel publiek onberoerd.

Quasi zonder woorden, soms met muziek en korte 
videofragmenten doet Matthias’ unieke stijl alle 
oubollige circusclichés verbleken. Absurd, grappig en 
af en toe ook droevig. Steeds met aandacht voor een 
goed verhaal. Deze mix van jongleren, clownerie en 
theater is zeker niet te missen.

Theater Antigone, 
Oeps…
Vrijdag 25 november - 20.00u. 
In Oeps, of het Groote Mondiale Taartgevecht in 
17,5 burleske sketches regisseren Jos Verbist 
(Quiz me Quick) en Raven Ruëll een bende jong 
acteergeweld. Op het podium trekken ze de 
beruchte War Rooms op, waar beslist wordt 
over oorlog (en vrede), waar woorden worden 
omgezet in (mis)daden. 
In de vorm van een scherpe satire wordt geweld 
teruggebracht tot een absurd en eindeloos 
taartgevecht. Op een speelse en burleske 
manier herinnert Oeps... ons aan de tijdloosheid 
van oorlog en conflict. 

OTO Machine, Funk 
– The Belgian Mothaship
Donderdag 22 december - 20.00u.
Funky time, want in december landt The Mothaship in 
Waregem. Aan boord bevindt zich Frank Deruytter en 
zijn verbluffende funk-formatie OTO Machine. Hij 
brengt een feestelijk concert samen met maar liefst 
vijftien muzikanten van onder andere Brussels Jazz 
Orchestra, El Tattoo Del Tigre en Selah Sue. 

Speelse en dansbare muziek geïnspireerd door grote 
voorbeelden als Maceo Parker, George Clinton en de 
betreurde James Brown en Prince.

Koetshuis kent groot succes

 i  Dienst cultuur • 056 62 13 10 • koetshuis@waregem.be • www.waregem.be/koetshuis  
 Volg onze facebook pagina UiT in Waregem

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

Het Koetshuis in Park Casier heeft zijn start 
niet gemist. Sinds de opening in september 
2015 volgen de tentoonstellingen elkaar in 
sneltempo op. Heel wat nieuwsgierige 
bezoekers kwamen het afgelopen jaar   
een kijkje nemen in deze unieke 
tentoonstellingsruimte. 



EEN AVOND VOL  
WARME WINTERSE 
KLANKEN
Zaterdag 4 februari - 19.30u. - 
Oblatenauditorium 

WinterWoordenNacht verovert opnieuw 
jouw winterhart. Knappe muziek, 
intrigerende teksten en videokunst en dat 
vanuit een lekkere comfy zetel met een 
drankje erbij. 

De talk of the town uit de literaire wereld Lize 
Spit komt langs. Deze 27-jarige debutante wist 
met Het Smelt binnen- en buitenland te 
overtuigen. Als headliner mogen we niemand 
minder dan Mauro Pawlowski verwachten, 
deze muziekheld ken je van dEUS en Evil 
Superstars. Hij brengt zijn gloednieuw 
Nederlandstalig project onder de naam Maurits 
Pauwels. 

 i  Alle info lees je op 
http://winterwoordennacht.waregem.be.

Techniekacademie voor 5e en 6e leerjaar
Ben je creatief? Vind je het een uitdaging om de wereld te verbeteren en mensen te helpen? 
Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te brengen? Dan is de Techniekacademie geknipt 
voor jou!

Op woensdag 18 januari vindt de eerste sessie plaats van 13.30u. tot 15.30u. voor de eerste groep. 
De sessie voor groep 2 is van 16.00u. tot 18.00u. en de sessie voor groep 3 vindt plaats op 
zaterdagvoormiddag van 9.30u. tot 11.30u.Tijdens één sessie bezoeken we een technologisch bedrijf   
op een ander tijdstip.

Inschrijven vanaf 17 december
Je kan je nu al registeren als geïnteresseerde op
www.techniekclub-waregem.be. Inschrijven kan  
vanaf 17 december. De plaatsen zijn beperkt!

De techniekacademie vindt plaats op 18 januari, 
21 januari, 25 januari, 28 januari, 1 februari, 4 februari, 
8 februari, 11 februari, 15 februari, 18 februari, 
22 februari, 25 februari, 8 maart, 11 maart, 15 maart, 
18 maart, 22 maart, 25 maart, 29 maart, 1 april, 
26 april, 29 april, 3 mei en 6 mei.

ONTDEK DE 
VOORDELEN 
VAN UITPAS
Tijdens veel van de stedelijke activiteiten of bij 
een bezoek aan de bib, CC De Schakel of het 
zwembad kan je punten sparen met je UiTPas, 
maar wat kan je allemaal doen eens je die 
punten hebt?

In Waregem kan je gespaarde punten inruilen 
voor volgende voordelen:

Hou steeds www.uitinzuidwest.be/uitpas in de 
gaten, want vaak worden er tijdelijke voordelen 
of kortingen aangeboden. Je kan met je 
UiTPAS trouwens niet alleen in Waregem 
terecht maar ook in Anzegem, Avelgem, 
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, 
Wervik, Wevelgem, Zwevegem. En ook in 
Brussel, Gent, Oostende, Aalst… 
Alle aanbieders vind je op 
www.uitinzuidwest.be 

NIEUW!! 
Sinds kort kan je met je UiTPas ook terecht in 
het Koetshuis in Park Casier & en de Stedelijke 
Kunstacademie in de Olmstraat.

Nog geen UiTPas?
Ga met je identiteitskaart en 3 euro langs in de 
stadswinkel, bib of CC De Schakel en je krijgt 
je UiTPas én extra welkomstvoordelen mee. 
Een UiTpas aan kansentarief (1 euro) kan je 
verkrijgen bij het OCMW.

 i  waregem@uitpas.be
www.uitinzuidwest.be

Bibtas 2

CC De Schakel 
Balpen CC De Schakel 2
Gesigneerde poster 2
Filmvoorstelling 10
Kinderticket (-12j) 10
Ticket voor Columbus voorstelling 10
Rondleiding achter de schermen 30

Spelotheek Vakje Vooruit 
Spelletje 5

Sportdienst Waregem 
Toegang tot de activiteiten 
van de zwembaddagen 10
Korting van 2 euro bij de uitleendienst 
van de sportdienst 5

Stadswinkel Waregem 
Drankbidon 5
Badhanddoek 10
Fietsnetwerkkaart Leiestreek 10
Kaart Gaverbeek fi etsroute 2
Kaart Oude Leie wandelroute 2
Speelkaarten 5

Zwembad De Treffer 
Zwembeurt 10
Zwembril 5

Bibliotheek Waregem & fi lialen Punten

ONTDEK DE 
VOORDELEN 
VAN UITPAS
Tijdens veel van de stedelijke activiteiten of bij 
een bezoek aan de bib, CC De Schakel of het 
zwembad kan je punten sparen met je UiTPas, 

In Waregem kan je gespaarde punten inruilen 

Hou steeds www.uitinzuidwest.be/uitpas in de 
gaten, want vaak worden er tijdelijke voordelen 

Sinds kort kan je met je UiTPas ook terecht in 
het Koetshuis in Park Casier & en de Stedelijke 

Ga met je identiteitskaart en 3 euro langs in de 
stadswinkel, bib of CC De Schakel en je krijgt 

Bibtas 2

Balpen CC De Schakel 2
Gesigneerde poster 2
Filmvoorstelling 10
Kinderticket (-12j) 10
Ticket voor Columbus voorstelling 10
Rondleiding achter de schermen 30

Spelletje 5

van de zwembaddagen 10

van de sportdienst 5

Drankbidon 5
Badhanddoek 10
Fietsnetwerkkaart Leiestreek 10
Kaart Gaverbeek fi etsroute 2
Kaart Oude Leie wandelroute 2
Speelkaarten 5

Zwembeurt 10
Zwembril 5

Punten

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

Tentoonstelling Thorsten Brinkmann in Be-Part
Nog tot 12 februari 2017

 i
Stadsarchief
056 62 12 18
archief@waregem.be
www.facebook.com/stadsarchiefwaregem

Leeszaallezing 
Beeldenstormen
Woensdag 21 december – 19.30u.
Leeszaal stadsarchief 

Dr Violet Soen, oud-laureaat van de cultuurpenning 
Waregem en professor vroegmoderne geschiedenis 
aan de KU Leuven, komt vertellen over 
beeldenstormen. De Beeldenstorm vond plaats vanaf 
de zomer van 1566 tot de lente van de 1567 in de 
Spaans-Habsburgse Nederlanden. Talloze 
kunstwerken in kerken, kapellen en kloosters werden 
vernield. Maar deze beeldenstorm was slechts één 
van de beeldenstormen in zestiende-eeuws Europa. 
We blikken terug op wat 450 jaar geleden in onze 
gewesten gebeurde. De prof licht ook een tipje van 
de sluier over de vraag hoe edelvrouwen in deze 
woelige tijden een belangrijke rol konden spelen.
De lezing is gratis. De plaatsen zijn beperkt dus 
inschrijven is verplicht.

 i  Be-Part • 056 62 94 10 • info@be-part.be

De Duitse kunstenaar Thorsten Brinkmann wil 
ons op humoristische wijze tonen hoe de mens 
zich vandaag de dag verhoudt tot de objecten  
die hem omringen. Zowel de vindingrijke titels   
als de schilderachtige esthetiek van zijn foto’s, 
beeldhouwwerken en driedimensionale installaties 

verwijzen naar bekende namen uit de 
kunstgeschiedenis, de moderne mediacultuur en 
de hedendaagse kunst. In zijn speelse en 
kleurrijke installaties waant de bezoeker zich Alice 
in de absurde en wondere wereld van Thorsten 
Brinkmann.
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DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING



S P O R T

Nieuwe leerlijn 
zwemmen

Zaterdag 17 december - 8.00u.
Zwembad De Treffer
Aan de hand van leuke opdrachtjes leer je als ouders hoe je jouw 
kind het best kan prikkelen in het water. Deze sessie is bedoeld 
voor baby’s van 6 maand tot en met peuters van 3,5 jaar. 
De sessie vindt plaats op zaterdag 17 december in zwembad 
De Treffer van 8.00u.tot 9.00u. 

Vooraf inschrijven bij de sportdienst  is noodzakelijk. 

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

Met de hulp van een deskundige leraar leer je zelf je kleuter fi etsen. Elke kleuter 
brengt zijn eigen fi ets mee. Let wel: zonder steunwieltjes!
Aan de hand van uitdagende oefeningen, een parcours op maat en concrete tips 
voor de ouders is het de bedoeling dat je kleuter na het volgen van deze sessie 
zelfstandig kan fi etsen zonder steunwieltjes. Deze fi etslessen zijn bedoeld voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar. 

Praktisch
■ Inschrijven kost 5 euro
■ Voor iedere kleuter moet er één begeleider meekomen
■ Inschrijven via www.waregem.be/fi etslessenkleuters 

Praktisch
Om je te kunnen inschrijven voor de lessenreeksen moet je eerst deelnemen aan een 
testdag. De minimumleeftijd om deel te nemen aan een testdag is 5 jaar. Op die testdag 
bepalen we op welk niveau jouw kind kan starten met een lessenreeks. De niveaus volgen 
elkaar op. Je hoeft niet telkens opnieuw in te schrijven en je kan na elke reeks beslissen of 
je kind zal deelnemen aan de volgende reeks. Elke lessenreeks omvat tien lessen van 
45 minuten.

Sportdienst Waregem is één van de voortrekkers van de nieuwe leerlijn zwemmen. 

We leggen de nadruk in eerste instantie op het leren overleven in het water. Kinderen 

moeten zich eerst zonder schrik kunnen voortbewegen in het water, vooraleer ze rijp 

zijn om een zwemstijl aan te leren. Met de nieuwe leerlijn gaan nieuwe zwembrevetten 

gepaard. Samen met Fred Brevet willen we dat je kind veilig én met alle plezier in het 

water kan bewegen. Meer info op www.waregem.be/fredbrevet. 

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

Programmatie
Testdag 5 keer per jaar op zaterdag  9.00u. • 10.00u. • 11.00u. • 12.00u.
Niveau 1 woensdagnamiddag 13.15u.-14.00u. • 14.15u.-15.00u. •  

  15.15u.-16.00u.
 zaterdagvoormiddag  9.00u.-9.45u. • 10.00u.-10.45u. •  

  11.00u.-11.45u. • 12.00u.-12.45u.
Niveau 2 woensdagnamiddag  13.15u.-14.00u. • 14.15u.-15.00u. •  

  15.15u.-16.00u.
 zaterdagvoormiddag  9.00u.-9.45u. • 10.00u.-10.45u. •  

  11.00u.–11.45u. • 12.00u.-12.45u.
Niveau 3 maandag en woensdag  16.45u.-17.30u. • 17.45u.-18.30u.
 of dinsdag en donderdag    16.45u.-17.30u. • 17.45u.-18.30u.
Niveau 4 vrijdag 16.45u.-17.30u. • 17.45u.-18.30u. • 

  18.45u.-19.30u.

Inschrijven voor een testdag kan enkel via 
https://webshopwaregem.recreatex.be/
Wees er snel bij, het aantal inschrijvingen per testdag 
is beperkt. Als voorbereiding op een testdag kunnen kindjes 
vanaf 3,5 jaar deelnemen aan een reeks watergewenning. Alle 
lesdata kan je terugvinden op www.waregem.be/zwembad.

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

Fietsles voor kleuters
Woensdag 28 december - 9.00u. – 11.00u.
Sporthal de Treffer

15

S P O R T

Gratis sessie 
watergewenning 
voor baby’s en 
peuters
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Apothekers
Centraal nummer  0903 99 000 
(1,50 euro/minuut) of via www.apotheek.be
of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters
Centraal nummer  1733
Druk 1 voor Nederlands + toets je postcode in en eindig met 
een hekje: 8790#, 8791#, 8792# of 8793# 

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

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst burgerzaken open (uitgezonderd 
dienst vreemdelingen). De eerste zaterdag van de maand zijn behalve de dienst 
burgerzaken ook de diensten milieu en stedenbouw open: 3 december en 7 januari.
OPGELET: niet langer alle diensten zijn open op zaterdag! Het stadhuis is gesloten op 
zaterdag 24 december, maandag 26 december, zaterdag 31 december en 
maandag 2 januari.

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 zaterdag 24 december tot en met 
zondag 8 januari.

Openingstijden openbare bibliotheken
 Waregem  Leescafé Desselgem  Sint-Eloois-Vijve
maandag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u. 
dinsdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u.    09.00u.-12.00u.
woensdag  13.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u.  14.00u.-19.00u.  16.00u.-19.00u.
donderdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u. 13.30u.-17.30u.
vrijdag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u.
zaterdag  10.00u.-16.00u.  10.00u.-16.00u.  10.00u.-12.00u. 10.00u.-12.00u.

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op zaterdag 
24 december, maandag 26 december, zaterdag 31 december en maandag 2 januari.

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

Alle recyclageparken zijn gesloten op vrijdag 23 december, zaterdag 24 december, 
maandag 26 december, vrijdag 30 december, zaterdag 31 december. 
Let op! Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe openingstijden (zie pg 5).

De Sprong

Apothekers
Centraal nummer  
(1,50 euro/minuut)
of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters
Centraal nummer  
Druk 1 voor Nederlands + toets je postcode in en eindig met 
een hekje: 8790#, 8791#, 8792# of 8793#

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

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
■ www.instagram.com/stad.waregem

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
Je kan in de ondergrondse parkings in Waregem altijd een uur 
gratis parkeren. Ivan Derudder wist het antwoord en won een 
mand vol met streekproducten tijdens de Boerenmarkt!
Nieuwe wedstrijdvraag
Waar in Waregem bevindt zich het metselaarsteken dat je ziet 
op de foto op pagina 7?

Stuur je antwoord tegen uiterlijk woensdag 7 december naar 
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong, 
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je 
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen
Vijf tickets voor de ijspiste op de Markt 
(9 december - 8 januari). 




