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Woensdag 26 maart werd een historische dag voor Waregem. Een goede week eerder overheerste nog de verwondering en misschien wel wat 

ongeloof, maar “hij” kwam dan toch naar onze stad: de president van de Verenigde Staten, Barack Obama. De reden van zijn komst was het 

Flanders Field American Cemetery, met zijn 368 gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

Yes he can
Of #obamainwaregem zoals Twitter ons leerde

De Sprong
verschijnt 5x per jaar • 12e jaargang • april 2014 

Foto’s: Belga Image • Katleen Gobbin • Sylvie Algoet

De woorden hoog bezoek waren echt wel op zijn plaats. Het gebeurt 
immers niet elke dag dat een wereldleider in functie afzakt naar Waregem. 
De veiligheidsmaatregelen waren indrukwekkend, de (sociale) media-
aandacht minstens even groot. Waregem leek wel even het centrum van 
de wereld op die woensdagvoormiddag. Iets na 10.00u. kwamen premier 
Elio Di Rupo en koning Filip al aan, om 10.30u. klikten en zoemden 
honderden foto- en andere camera’s onafgebroken toen de colonne 
zwarte auto’s met president Obama afrit 5 van de E17 nam.

Nauwelijks 1 kilometer verder stopten de president en zijn indrukwekkend 
gevolg (inclusief sluipschutters!) aan de begraafplaats, waar hij opgewacht 
werd door de burgemeester. Na een kort gesprek met de koning en de 

premier in de visitors room, legden zij een herdenkingskrans aan het monument op 
de begraafplaats. Daarna leidde Chris Arsenault, de verantwoordelijke van de 
begraafplaats, hen nog rond langs de marmeren zerken.

President Obama toonde ten slotte dat hij zijn redenaarstalent nog niet verloren is. 
Tijdens zijn toespraak sprak hij ook uitdrukkelijk zijn dank uit voor de zorg aan de 
Amerikaanse begraafplaats.

En zo komt het dat -zelfs zonder zin voor overdrijving- Waregem en zijn Flanders 
Field American Cemetery plots wereldberoemd zijn geworden. Met dank aan 
president Obama en met blijvend respect voor het grote offer dat 368 jonge 
Amerikaanse kerels 100 jaar geleden brachten.
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Ereburgers
Piet Vanthemsche
en Francky Dury
Vier jaar nadat tennisser Dick Norman en 
kunstenaar Johan Van Geluwe het 
ereburgerschap van Waregem aanvaardden, 
mag onze stad opnieuw twee namen aan deze 
lijst toevoegen. Baron Piet Vanthemsche  
(o.a. voorzitter Boerenbond en afkomstig uit 
Sint-Eloois-Vijve) en de trainer van Essevee 
Francky Dury worden op 13 juli offi cieel 
ingehuldigd als de tiende en elfde ereburger 
van onze stad. ■

GoPress (vroeger: Mediargus) is de digitale 
kranten- en tijdschriftendatabank van de 
bibliotheek. Deze service is nu grondig veranderd, 
zowel het uitzicht als de raadpleegbaarheid. 

Binnen de muren van de bibliotheek krijg je via 
de GoPress Kiosk toegang tot de krant van 
vandaag en de meest recente artikels uit enkele 
weekbladen. GoPress verzamelt artikels uit onder 
meer Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Laatste 
Nieuws, De Morgen en De Tijd, aangevuld met 
bijdragen uit weekbladen zoals Trends, Knack 
en ook De Krant van West-Vlaanderen. Al deze 
publicaties kan je lezen op http://bibliotheek.
gopress.be/ op de internetcomputers in de 
bibliotheek, maar evengoed op je eigen tablet, 
laptop of smartphone via de hotspot in de bib. 

Archief vanuit je zetel
We stippen graag ook even het GoPress 
krantenarchief aan, waar je oudere artikels kan 
terugvinden. In de meeste gevallen gaat dit zelfs 
tot in 1988. Dat archief kan je raadplegen op 
http://waregem.bibliotheek.be/
krantenarchief/. Wie lid is van de bibliotheek zal 
het archief vanaf eind april ook gewoon vanuit de 
zetel thuis, of op je studie- of werkplek kunnen 
doorzoeken! ■

LEES KRANTEN DIGITAAL 
VIA DE BIB

Nieuwe geldigheidsduur voor eID’s
Het hing al een tijdje in de lucht, maar de FOD Binnenlandse Zaken heeft de nieuwe 
geldigheidstermijnen bevestigd voor eID’s die aangevraagd werden sinds 1 maart 2014:
 
■ Een eID voor meerderjarige Belgen is tien jaar geldig in plaats van vijf jaar.
■ Een eID voor minderjarige Belgen (12-18 jaar) is zes jaar geldig in plaats van vijf jaar.
■ Een eID voor Belgen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig in plaats van vijf jaar. 
 De certifi caten van die kaart moeten wel nog om de tien jaar vernieuwd worden voor 
 wie online toepassingen wil gebruiken.

Opgepast: voor KidsID (0-11 jaar) verandert er niets, die kaart is altijd drie jaar geldig. ■

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

 i

Stedelijke openbare bibliotheek 
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

Aanleg atletiekpiste op de uitbreiding
De huidige atletiekpiste in het Regenboogstadion verhuist naar de site van de 
stadionuitbreiding. Op de uitbreiding rond terrein 1 komt een nieuwe atletiekpiste met 
zes banen in waterdoorlatende kunststof. De piste zal ook beschikken over voorzieningen 
voor de kampnummers speerwerpen, kogelstoten, verspringen en hoogspringen. Met 
de aanleg van een waterbak wordt ook steeplechase (hindernisloop) mogelijk gemaakt. 

Het voetbalterrein in het midden van de nieuwe atletiekpiste wordt heraangelegd met de 
nodige drainage. Er wordt ook onderzocht of automatische beregening van het voetbalveld 
fi nancieel haalbaar is. Er wordt verlichting voorzien die zowel de atletiekpiste, als het 
voetbalterrein zal verlichten.

Het ontwerp kreeg al de goedkeuring van de gemeenteraad. Momenteel loopt de 
aanbestedingsprocedure, een stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend. Zodra alle 
vergunningen en procedures achter de rug zijn, kan een gespecialiseerde aannemer 
starten met de werken. De vooropgestelde aanvangsdatum is het najaar van 2014. ■
 
 i  Dienst wegen en waterlopen • 056 62 12 74 • technischedienst@waregem.be
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H U I S N U M M E R S

Het belang van je huisnummer 
Zichtbaar voor post en hulpdiensten

Stel je voor: je zit met een noodsituatie en je hebt zonet het noodnummer 112 gebeld. Het is duister weer, het regent en er is niemand in de buurt die 

je kan helpen om de hulpdiensten op te wachten. In die situatie zijn de hulpdiensten aangewezen op hun GPS en ter plaatse… het vinden van de juiste 

toegangsdeur. Dan is het natuurlijk handig als je huisnummer goed zichtbaar is aan je woning. Iets wat voor de postbode ook altijd aangenaam is!

Gratis te verkrijgen
Je kunt steeds gratis een huisnummerbordje afhalen in de stadswinkel (voor 
Waregem en Sint-Eloois-Vijve) of in de deelgemeentehuizen van Beveren-Leie 
en Desselgem. Want het is de gemeente die bepaalt welk huisnummer je 
krijgt (zie kader). Je moet dit nummer bevestigen op een goed zichtbare 
plaats. Grenst het gebouw niet aan de openbare weg, dan breng je dit 
nummer aan zodat het leesbaar is vanop straat. Het is belangrijk dat je er 
altijd voor zorgt dat het nummer goed zichtbaar is en blijft, zelfs bij 
onbewoonde gebouwen! De postbedeling bijvoorbeeld verloopt eens zo vlot 
wanneer je huisnummer duidelijk is vanaf de brievenbus. Een tweede 
huisnummerbordje kan soms nuttig zijn. 

 
Basisregels voor huisnummering
■ Elk gebouw dat voor bewoning, administratief, commercieel of 

industrieel gebruik bestemd is, krijgt een apart nummer.
■ Garages en bijgebouwen krijgen geen nummer
■ De linkerkant van de weg krijgt altijd de onpare nummers, de 
 rechterkant de pare nummers. Waar het huisnummer 1 komt, 
 hangt af van welk uiteinde van de straat het dichtst bij het stadhuis 
 of een hoofdweg ligt.
■ Voor eventuele percelen die later nog bebouwd kunnen worden, 

worden ook nummers voorzien.
■ Appartementen krijgen nummers per verdieping. Het tiental verwijst 

naar de juiste verdieping. Bijvoorbeeld: bus 23 is de derde bus 
op de tweede verdieping. Welk appartement welk busnummer 
krijgt, is ook afhankelijk van een aantal voorwaarden.

Wijziging huisnummer
Na verloop van tijd gebeurt het soms dat er toch huisnummers 
te weinig zijn of dat er onduidelijke situaties ontstaan. 
Busnummer 1 op de vierde verdieping van een appartement is 
bijvoorbeeld heel onduidelijk voor de hulpdiensten. In zo een geval 
kan het stadsbestuur beslissen om de nummering te wijzigen. 
Deze maatregel is eerder uitzonderlijk en wordt dan ook niet 
zomaar genomen. Als blijkt dat de huidige nummering kan leiden 
tot moeilijke situaties voor de hulpdiensten, dan is het wel in 
ieders belang om de nummering aan te passen. 

Mocht het zo ver komen, dan brengt het stadsbestuur niet alleen de eigenaar 
en de bewoners/gebruikers op de hoogte. Ook BPost, Eandis en de 
Watergroep krijgen dit bericht. Als bewoner krijg je dan van BPost een 
pakket do my move. Hiermee maak je de adreswijziging op eenvoudige 
manier en gratis bekend. Gaat het over een bedrijf dat een ander 
huisnummer krijgt, dan geven we dit ook door naar de beheersdienst van de 
Kruispuntbank Ondernemingen. ■

 i  GIS • 056 62 13 04 • gis@waregem.be 

Volg deze stappen:
■ Bel het nummer 112 voor brandweer en ambulance.
■ Bel het nummer 101 voor dringende politiehulp.
■ Zeg wie je bent (kennis, dokter, familie,…)
■ Leg uit wat er is gebeurd (brand, ongeval, 
inbraak, hartaanval,…).
■ Geef het juiste adres en eventueel de makkelijkste 

manier om er te raken.
■ Geef aan of er mensen in gevaar/gewond zijn

en hoeveel.
■ Vertel wie het slachtoffer is. Het is belangrijk om door te   

geven of het om een baby, kind of volwassene gaat.
■ Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken.

■ Als de situatie verergert of verbetert, bel dan terug naar de 
noodcentrale om dit mee te delen.

www.112.be 

 hangt af van welk uiteinde van de straat het dichtst bij het stadhuis 

Voor eventuele percelen die later nog bebouwd kunnen worden, 

Appartementen krijgen nummers per verdieping. Het tiental verwijst 
naar de juiste verdieping. Bijvoorbeeld: bus 23 is de derde bus 
op de tweede verdieping. Welk appartement welk busnummer 

bijvoorbeeld heel onduidelijk voor de hulpdiensten. In zo een geval 

zomaar genomen. Als blijkt dat de huidige nummering kan leiden 

 hangt af van welk uiteinde van de straat het dichtst bij het stadhuis 

Volg deze stappen:
■

■

en hoeveel.
■ Vertel wie het slachtoffer is. Het is belangrijk om door te   

geven of het om een baby, kind of volwassene gaat.
Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken.

Als de situatie verergert of verbetert, bel dan terug naar de 
noodcentrale om dit mee te delen.

www.112.be 

 hangt af van welk uiteinde van de straat het dichtst bij het stadhuis 

Voor eventuele percelen die later nog bebouwd kunnen worden, 

Appartementen krijgen nummers per verdieping. Het tiental verwijst 
naar de juiste verdieping. Bijvoorbeeld: bus 23 is de derde bus 
op de tweede verdieping. Welk appartement welk busnummer 

en hoeveel.
■

geven of het om een baby, kind of volwassene gaat.
■ Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken.

■ Als de situatie verergert of verbetert, bel dan terug naar de 
noodcentrale om dit mee te delen.

www.112.be 

Wie een noodnummer moet bellen, bevindt zich meestal 
in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je 
precieze en juiste informatie meedeelt aan de operator. 
Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te 

weten te komen: de juiste locatie, het soort 
noodgeval en of er gewonden zijn.

BELLEN NAAR EEN 
NOODNUMMER

112
101
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Jaarlijks zijn er al heel wat Waregemnaren die in het kader 
van de bebloemingsactie hun gevel, voortuin, hoeve of zaak 
prachtig decoreren met bloemen en planten. Dat levert je een 
mooi huis op en vrolijkt bij uitbreiding ook de hele straat, wijk 
en stad op. 

Er zijn echter nog heel wat beeldige bebloemingen die niet 
aan onze actie deelnemen. Dat is jammer, de stad beloont 
immers elke deelnemer! 

Door jouw deelname zet je niet alleen je huis, straat, wijk en 
stad in de bloemetjes, maar dus ook jezelf. 

Schrijf je daarom vandaag nog in via 
www.waregem.be/bebloemingsactie of via het formulier 
dat je vindt in de stadswinkel, bij de dienst milieu in of de 
deelgemeentehuizen. Inschrijven kan tot 15 juni. ■ 

De moestuinbank
Er zijn in Waregem twee 
groepen tuinliefhebbers die wat 
op hun honger blijven zitten. 
Enerzijds zijn er de mensen die 
wel een tuin hebben, maar 
geen tijd of inspiratie vinden om 
te investeren in een moestuin. 
Anderzijds zijn er dan weer 
groene vingers die dolgraag 
aan de slag willen, maar zelf 
geen bewerkbaar lapje grond 
hebben. Die twee groepen 
willen we samenbrengen via de 
databank met de toepasselijke 
naam: moestuinbank. 

Tuin zoekt tuinder
Heb je een stukje grond (of een deel van je tuin) waar je niks mee aanvangt?
Laat je dan opnemen in onze databank! 

Tuinder zoekt tuin
Wil je graag een moestuin, maar bezit je geen bruikbare grond? 
Laat je dan registreren. 

Je kan je inschrijven op de moestuinbank via 
www.waregem.be/moestuinbank of bij de milieudienst.
 
De vereniging Tuinhier Waregem (vroeger Werk voor Volkstuinen) 
werkt mee aan de uitbouw van de moestuinbank. ■ 

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

Niets boven een speels kipje of 
een heuse Chickendale die 

parmantig door je tuin loopt. 
Het is amusant, maar 
kippen zijn bovendien ook 
uitstekende 
afvalverwerkers. Een 
composthoop of -bak 
verteert je tuin- en 
keukenafval niet altijd zo 

snel. En kippen zijn nu net 
verlekkerd op dat deel van 

jouw organisch afval dat niet of 
nauwelijks te composteren is. 

Bovendien legt onze gezonde 
gevederde tweevoeter om de twee 

dagen een ei. 

Tot eind mei kan elk Waregems gezin bij de deelnemende handelszaken 
terecht voor kippen met een korting. Per kip krijg je 2,5 euro korting en dit 
voor maximaal vier kippen per gezin. Meer info in de stadsinfo van het 
Gouden blad of op onze website. 
www.waregem.be/kippenactie. ■

KIPPEN VOOR EEN 
APPEL EN EEN EI

Je tuinafval aan de 
deur opgehaald
Voor al het groenafval in je tuin heeft Imog een praktische oplossing. 
Met de tuinafvalbakkenservice wordt al je groen aan huis opgehaald 
en verwerkt in de composteringsinstallatie van Imog. Zo geniet je heel 
snel van een leuke en nette tuin. 

Je kan kiezen tussen de grote of kleine ophaalmodule. Van april tot 
en met september wordt de tuinafvalbak naar gelang je keuze 
wekelijks of tweewekelijks opgehaald. Van oktober tot en met maart 
gebeurt de ophaling één keer per maand. 

Een bak van 180 liter komt overeen met drie restafvalzakken. In een 
bak van 280 liter kan je zelfs de inhoud van vijf zakken kwijt.

Ga voor kwaliteit 
Gooi niet alles zomaar in de 
tuinafvalbak. Enkel tuinafval 
hoort er thuis: grasmaaisel, 
kort snoeihout, haagscheersel, 
plantenresten. Niet toegelaten: 
huisvuil, boomwortels, mest, 
groente- en fruitafval, aarde en 
stenen. Na de verwerking van 
jouw tuinafval ontstaat er 
Vlaco-gecertifi ceerde compost. 
Een goede basis is dus 
cruciaal! ■

 i

Imog
0800 99 827
www.imog.be

BEBLOEMINGSACTIE ZET 
IEDEREEN IN DE BLOEMETJES
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Sinds half maart is het bedrijvigheid troef op de voormalige site van het Ware Heem. Er wordt dagelijks vooruitgang geboekt in de voorbereidende 

werken van de Zuidboulevard en nieuwe bibliotheek. Op www.waregem.be/zuidboulevard lees je de recentste ontwikkelingen in het project en de 

eventuele impact op het verkeer.

Misschien zegt Werkplus je niets, maar Veloods, Strijkijzer of DieNaMo 
doen zeker een belletje rinkelen. Dit zijn de Waregemse 
maatwerkbedrijven die onder de vleugels van het OCMW zijn 
uitgegroeid tot sterke dienstverleners. Hier werken mensen die 
moeilijk(er) toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. 

Op dit moment is Werkplus goed voor 62 werknemers. Werkplus werkt met 
bijzondere aandacht voor diversiteit en duurzaamheid. Bovendien bereiden we 
onze werknemers maximaal voor op blijvende tewerkstelling en doorstroom naar 
reguliere bedrijven. 

De huidige locatie in de Oude Vijvestraat is te klein geworden en niet meer 
aangepast aan de noden van een goede arbeidsorganisatie. Daarom nam het 
OCMW het initiatief om Werkplus te huisvesten in een aangepaste omgeving. 
Op de terreinen van Transvaal wordt nu een bedrijfsgebouw opgetrokken. Het 
einde van de werken is voorzien in het najaar. Werkplus krijgt daardoor 
mogelijkheden om klanten en bezoekers met meer faciliteiten te ontvangen. Een 
centraal onthaal, met ruime parkeermogelijkheid, situeert zich op het gelijkvloers. 
De werkplaatsen (fi etsatelier -, strijkatelier -, fi etswinkel en magazijn) worden 
eveneens ingericht op het gelijkvloers. Op het verdiep bevinden zich de 
personeelsvoorzieningen (kleedkamers, douches, refter), vergaderzaal en enkele 
burelen. De kelderverdieping wordt een opslagplaats voor de huurfi etsen en 
afbraakstraat voor tweedehandsfi etsen.

De Transvaalsite maakt deel uit van het fi etsnetwerk en ligt dicht bij het station. 
Daarom voorziet Westtoer, dat instaat voor toerisme en recreatie in 
West-Vlaanderen, er een uitgerust inrijpunt voor de fi etsers. ■ 

 i  OCMW • 056 62 98 11 • info@ocmw.waregem.be

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. 

Charles De Zutter was een voortrekker in de 
industrialisering van het landelijke Waregem. Rond 
het jaar 1900 stichtte hij de Société Anonyme de 
Waereghem. Het was een grote industriële juteweverij 
(Tissage de jute, toiles d’emballage et sacs 
confectionnés) langs de Vijfseweg, op de huidige site 
Transvaal. Maar liefst 155 man werd er tewerkgesteld, 
een voor die tijden behoorlijk aantal.

Site Transvaal is dus één van de oudste 
geïndustrialiseerde plaatsjes in Waregem. Waarom 
deze plaats net Transvaal heet, is niet helemaal 
duidelijk. Het is namelijk het gebied ten noorden van 
de rivier Vaal in Zuid-Afrika. Tijdens de 
Boerenoorlogen in de late negentiende eeuw bevond 
het gebied zich in het heetst van de strijd. Zou de 
Waregemnaar de associatie hebben gemaakt tussen 
de economische bloeiperiode, de juteproductie van de 
fabriek en de Zuid-Afrikaanse oorlogen? ■

Uit het stadssarchief 

~ Toen het nog Waereghem was ~

TRANSVAAL

Bedrijvigheid rond Zuidboulevard

NIEUWBOUW
WERKPLUS
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De 1000 km van 
Kom op tegen Kanker
Zaterdag 31 mei – 11.00u. - Heilig-Hart College

Stemmen op zondag 25 mei
Europese, federale en regionale verkiezingen

Wat is de 1000 km
De 1000 km is een van de acties waarmee Kom op 
tegen Kanker geld inzamelt voor kankeronderzoek. 
Ieder team dat deelneemt aan de 1000 km 
engageert zich immers om 5000 euro startgeld te 
verzamelen. Dat geld wordt rechtstreeks gebruikt 
voor onderzoek naar kanker.
In vier dagen rijden de deelnemende teams in 
pelotons 1000 km. De volledige afstand wordt 
onderverdeeld in acht etappes van 125 km, twee 
per dag dus. Telkens rijdt een lid van het team een 
etappe. Vorm je dus een team op je eentje, dan rij 
je alle acht etappes. Zijn er meerdere teamleden, 
dan worden de etappes onder elkaar verdeeld. Een 
team bestaat maximum uit acht renners.
Mechelen is de start- en aankomstplaats van alle 
dagritten. Van hieruit fi etsen de renners doorheen 
alle Vlaamse provincies en houden ze iedere 
middag halt voor de maaltijd in een van de middag-
steden. Dit jaar zijn dat Landen, Geel, Evergem en 
Waregem!

Langste erehaag
Alle middagsteden worden 
uitgedaagd om de renners te 
verwelkomen met de langste 
erehaag. Waregem wil 
natuurlijk deze titel binnen 
halen en zo alle renners een 
warm welkom bieden. We 
bouwen de erehaag op in de 
Stationsstraat (aan het Heilig-Hart College) en 
hopen om tot ver over de Markt te komen met 
onze mensenketting! Kom dus op zaterdag 31 mei 
om 11.00u. mee de erehaag vormen! Je steekt er 
alle renners een hart onder de riem mee, en samen 
met hen alle mensen die vechten tegen kanker…

Volop animatie
Nadat de pelotons het Heilig-Hart College zijn 
binnen gereden en genieten van hun middagmaal, 
voorzien wij natuurlijk nog de nodige animatie op de 

speelplaats. Optredens, 
kinderanimatie, eet- en 
drankstandjes,… Gezelligheid 
troef. Bovendien vertrekken de 
pelotons omstreeks 13.15u. terug 
voor hun namiddagetappe en krijg 

je de kans om ze een tweede maal aan te moedigen! Zak 
dus zeker nog eens af naar de speelplaats en geniet van 
de unieke sfeer op de 1000 km. Bovendien wordt de 
opbrengst van spijs en drank geschonken aan Kom op 
tegen Kanker. Je betuigt dus eveneens je steun voor 
levensnoodzakelijk kankeronderzoek! ■

Opbrengst
Onderzoek naar diagnose en therapie van residuele tumorcellen en metastasen (uitzaaiingen), daar fi etsen 
we in 2014 voor. Door de vooruitgang in chirurgie, chemotherapie en radiotherapie is de behandeling van 
kanker in de laatste decennia gevoelig verbeterd: de ziekte kan meer en meer gedurende een korte of 
langere periode onder controle worden gehouden. Toch blijven er vaak onopgemerkte kankercellen achter 
in het lichaam, die op termijn kunnen leiden tot uitzaaiingen of herval. Vandaag zijn er nog te weinig 
mogelijkheden om residuele tumorcellen en metastasen effi ciënt op te sporen en te behandelen. Doel van 
het onderzoek is zoals steeds om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de kankerpatiënt te 
verbeteren. ■

 i  Dienst welzijn en sociale zaken • 056 62 12 93 • preventie@waregem.be

Tijdens het Hemelvaartweekend organiseert Kom op tegen Kanker voor de vijfde keer de 1000 km. Duizenden fi etsers trappen samen tegen kanker en 

zamelen zo geld in voor levensnoodzakelijk onderzoek. Waregem is dit jaar een van de steden waar de renners ’s middags halt houden voor een 

verkwikkende maaltijd. De ideale gelegenheid om deel uit te maken van dit unieke evenement!

Win een ticket 
voor Plopsaland!
Wie aanwezig is op de 
Ballonhappening/Kinderstad van 
zondag 27 april (zie pagina 13) zal 
misschien het Hart voor C-team 
ontmoeten. Zij delen er Plopsabonnen 
uit. Hou deze bon goed bij en neem 
hem mee op zondag 31 mei in de 
langste erehaag. Geef je bon dan af en 
ontvang 1 gratis ticket voor Plopsaland! 
Als dat geen mooi cadeau is…

Gratis souvenirtje 
Kijk kort voor 31 mei uit naar de bon in 
het Gouden Blad. Kom op 31 mei deze 
bon in de erehaag omruilen voor een 
aandenken aan de 1000 km! Het zal je 
alleszins helpen om de fi etsers aan te 
moedigen!



7

Stemmen op zondag 25 mei
Europese, federale en regionale verkiezingen

VERKIEZINGENVERKIEZINGENDOSSIER

Ruim 29 100 Waregemnaars trekken op zondag 25 mei naar 

de stembus. Omdat de Europese, federale en regionale 

verkiezingen samenvallen op één dag, wordt dit wel eens de 

moeder aller verkiezingen genoemd. Op zich verandert dit 

niets aan het feit dat je die dag, net zoals bij andere 

verkiezingen, naar het stemhokje trekt. Je zal wel iets meer 

tijd nodig hebben om je stem uit te brengen voor zowel 

Vlaanderen, België als Europa. In dit verkiezingsdossier vind 

je vooral praktische en belangrijke informatie over het hoe en 

wat van zondag 25 mei.

Wanneer, waar en wat
Belangrijk om weten is dat er in Waregem wordt gestemd op tien 
verschillende plaatsen, in 43 verschillende stembureaus. 
Kiezen moet tussen 8.00u. ’s morgens en 14.00u. ’s middags. We gebruiken 
in onze stad nog steeds de traditionele rode stempotloden. Digitaal stemmen 
is voorlopig niet aan de orde. Om te stemmen krijg je op 25 mei in het 
stemlokaal drie kiesbiljetten:

 � Blauw voor de Europese verkiezingen (Europees Parlement):
12 kandidaten en 7 opvolgers

 � Wit voor de federale verkiezingen
(Kamer van Volksvertegenwoordigers):  
16 kandidaten en 9 opvolgers

 � Roze voor de regionale verkiezingen (Vlaams Parlement):   
22 kandidaten en 16 opvolgers

Oproepingsbrief
Tegen 10 mei mag je een witte oproepingskaart in je brievenbus 
verwachten. Voor de EU-burgers zijn er speciale blauwe oproepingskaar-
ten. Voor de volmachten van Belgen in het buitenland zijn er speciale 
groene oproepingskaarten.

Wat is er nieuw
1 Geen directe verkiezing meer van de Senaat

Momenteel bestaat de Senaat nog uit 71 senatoren. Na de 
verkiezingen zullen dat er maar 60 meer zijn, waarvan 50 
parlementsleden van de deelstaten. Die onrechtstreeks verkozen 
senatoren worden vanuit de regionale parlementen naar de Senaat 
afgevaardigd op basis van het resultaat van de regionale verkiezingen. 
De resterende 10 senatoren zijn gecoöpteerd. Zij worden aangeduid 
op basis van het resultaat van de federale verkiezingen.

2 Gelijktijdige verkiezingen
Tot voor kort werden de leden van de (federale) Kamer verkozen voor 
4 jaar. Vanaf nu wordt het federale parlement echter ook voor 5 jaar 
verkozen, waardoor de verkiezingen samenvallen met de Europese en 
regionale verkiezingen. De volgende zijn gepland in 2019. De 
gemeente- en provincieraden worden nog steeds om de 6 jaar 
verkozen. Hiervan is de volgende stembusgang voorzien in 2018.

3 Stembureaus open tot 14.00u.
Omdat er drie stembrieven moeten worden ingevuld, zullen de 
stembureaus een uur langer open zijn, namelijk van 08.00u. tot 
14.00u. (in plaats van tot 13.00u.).

4 Nieuwe stemlocatie Nieuwenhove
zie pagina 9. ■ 

Bijzondere categorieën kiezers
Belgen in het buitenland
Belgen die offi cieel in het buitenland wonen, kunnen eveneens hun stem 
uitbrengen. Zij kunnen echter alleen stemmen voor de federale verkiezingen 
(Kamer). Ze konden kiezen uit vijf manieren om te stemmen.

        

Burgers uit de Europese Unie (EU)
EU-burgers die in Waregem wonen, kunnen hier ook stemmen. Dit kan enkel 
voor het Europese parlement én indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

 � De nationaliteit hebben van één van de 27 EU-lidstaten: Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 � Uiterlijk op 1 maart 2014 ingeschreven zijn in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.

 � Minstens 18 jaar oud zijn.
 � Geen schorsing of uitsluiting van het kiesrecht. 
 � Uiterlijk op 28 februari 2014 een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst 

hebben ingediend. ■ 

ten. Voor de volmachten van Belgen in het buitenland zijn er speciale 
groene oproepingskaarten.zie pagina 9. ■ 

Manier van stemmen Aantal aanvragen 
voor Waregem

Persoonlijk stemmen in Waregem 4

Laten stemmen in Waregem bij volmacht 45

Persoonlijk stemmen in diplomatieke post in het 
buitenland

33

Bij volmacht laten stemmen in de diplomatieke post 1

Stemmen per brief 148

231 in totaal
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Wanneer en hoe kan ik een volmacht geven?
In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je om een bepaalde 
reden niet naar het stembureau kunt gaan op de dag van de verkiezingen 
(bijvoorbeeld bij examens hoger onderwijs). In dat geval kan je toch stemmen 
door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Je hebt hiervoor twee 
documenten nodig:

 � het volmachtformulier: dit kun je vragen bij de dienst bevolking of  
downloaden op de website www.verkiezingen.fgov.be 

 � het attest waarmee je bewijst dat je zelf niet kunt gaan stemmen

Reden Vereist attest Af te leveren door

Ziekte of handicap Medisch attest Arts

Beroepsredenen in 
binnen- of buitenland

Attest werkgever Werkgever

Vrijheidsbeneming 
(gevangenis)

Attest strafi nrichting Directie strafi nstelling

Geloofsovertuiging Attest religieuze overheid Religieuze overheid

Studieredenen (vb. 
examens)

Attest schooldirectie Schooldirectie

Verlof in het buitenland 
(privéredenen)

Attest op basis van 
bewijsstukken of 
verklaring op erewoord

Dienst bevolking, ten 
laatste op 24 mei

Schipper, marktkramer 
of kermisreiziger

Attest uitoefening 
beroep

Dienst bevolking, ten 
laatste op 24 mei

Wie kan ik aanwijzen?
Je kan je volmacht aan elke andere kiezer geven. Die kiezer mag wel slechts 
één volmacht hebben. Bovendien moet hij/zij gaan stemmen in het stembureau 
waar je als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.
Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer aanduiden als 
gevolmachtigde. Het mag geen kiezer uit een andere EU-lidstaat zijn, aangezien 
die niet stemgerechtigd is voor de federale en regionale verkiezingen. Een kiezer 
van een andere EU-lidstaat mag daarentegen wel een Belgische kiezer 
aanduiden als gevolmachtigde voor de Europese verkiezingen.

Wat als ik geen volmacht wil of kan geven?
Je bent niet verplicht om een volmacht te geven. Om als wettig afwezige kiezer 
geregistreerd te worden, bezorg je jouw oproepingskaart aan de dienst 
bevolking, samen met het attest dat bewijst dat je niet kunt gaan stemmen. Je 
hoeft dit niet noodzakelijk persoonlijk te doen. Op 25 mei zelf kan je die 
documenten ook laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar je in 
principe moest gaan stemmen. 

Wat moet ik doen als ik zonder te verwittigen niet ben 
gaan stemmen?
Het kan gebeuren dat je niet bent gaan stemmen en op voorhand geen reden 
hebt opgegeven voor je afwezigheid. Als je een geldige reden had, zorg dan 
voor een bewijsstuk (doktersattest, attest werkgever, bewijs verblijf in het 
buitenland) en bezorg dit uiterlijk op 31 mei per brief aan het kantonhoofdbureau 
(Vredegerecht Harelbeke, Schipstraat 1, 8530 Harelbeke). Je vermeldt er 
duidelijk je identiteitsgegevens op en voegt er indien mogelijk een kopie van je 
oproepingsbrief aan toe. Heb je geen geldige reden (gewoon vergeten, te laat 
aangeboden aan het stemlokaal,…) dan schrijf je ook best een brief naar het 
kantonhoofdburau. Je vermeldt duidelijk je identiteitsgegevens, geeft een 
woordje uitleg en voegt indien mogelijk een kopie bij van je oproepingsbrief. Hou 
er rekening mee dat er een sanctie kan volgen! ■

VERKIEZINGENVERKIEZINGENDOSSIER

VOLMACHTEN EN 
AFWEZIGE KIEZERS

De kiezers die op de dag van de verkiezingen niet verblijven in 
de gemeente waar ze moeten gaan stemmen, hebben recht op 
de terugbetaling van hun reiskosten. Enkele voorbeelden:

 � Je bent recent veranderd van hoofdverblijfplaats en je moet nog 
gaan stemmen in je vorige gemeente (attest van woonst geldt als 
bewijsstuk)

 � Je bent een loon- of weddetrekkende en je oefent je beroep uit 
in een andere gemeente dan de gemeente waar je moet gaan 
stemmen (attest van de werkgever geldt als bewijsstuk)

 � Je bent student en verblijft daarvoor in een andere gemeente dan 
waar je moet gaan stemmen (attest van de onderwijsinstelling geldt 
als bewijsstuk)

 � Je verblijft in een verpleeg- of gezondheidsinstelling in een andere 
gemeente dan waar je moet gaan stemmen (attest van de directie 
van de instelling geldt als bewijsstuk)

In zo een geval moet je het formulier ACD/17 uiterlijk tegen 25 juli 
ingevuld opsturen naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken. Dit doe je samen met je afgestempelde oproepingskaart en het 
eventuele gebruikte vervoerbewijs. Het formulier kun je verkrijgen bij de 
dienst bevolking of downloaden op www.verkiezingen.fgov.be
 
Je stuurt alles op naar FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Verkiezingen/
Reiskosten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel. Onvolledige 
dossiers worden teruggestuurd naar de kiezer. ■

REISVERGOEDING OF 
VERPLAATSINGSKOSTEN
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nr. 45-51 - 4798 kiezers
Waregem centrum
Stedelijke Basisschool
Guido Gezellestraat 20
Waregem

Stemlocaties

nr. 52-57 - 3708 kiezers
Gaverke
H.Hartcollege, Lagere Afdeling 
Zeswegenstraat 97
Waregem

nr. 58-60 - 2240 kiezers
Nieuwenhove
OC Nieuwenhove
Kerkhofstraat 30
Waregem

nr. 61-65 - 3465 kiezers
Torenhof
Stedelijke Basisschool
Albert Servaeslaan 60
Waregem

nr. 66-68 - 2091 kiezers
De Biest
OC De Roose
Smedenstraat 4
Waregem

nr. 69-70 - 1312 kiezers
De Bilkhage
Gesubsidieerde Vrije Basisschool
R. Vansteenbruggestraat 17 
Waregem

nr. 71-76 - 4114 kiezers
Beveren-Leie
Stedelijke Basisschool
Koning Albertstraat 41
Beveren-Leie

nr. 77-82 - 3965 kiezers
Desselgem
Stedelijke Basisschool
Pompoenstraat 44
Desselgem

nr. 83-86 - 2788 kiezers
Sint-Eloois-Vijve
OC De Linde
Koekoekstraat 26
Sint-Eloois-Vijve

nr. 87 - 653 kiezers
De Meers
Woonzorgcentrum De Meers
Zaal Ierse Berm
Schakelstraat
Waregem

VERKIEZINGENVERKIEZINGEN DOSSIER

GELDIG stemmen = steeds BINNEN DEZELFDE PARTIJ blijven ! 

1. Je stemt voor een partij 
 
 
    = bolletje onder de partijnaam rood 
 

2. Je stemt voor één of meer kandidaten/opvolgers 
van een partij 

 
    = 1 bolletje rood naast de naam van een  
       kandidaat/opvolger  
    = meerdere bolletjes rood naast namen van  
       kandidaten/opvolgers 

3. Je stemt voor een partij EN voor één of meer  
    kandidaten/opvolgers van die partij 
 
    = bolletje onder de partijnaam rood EN één of  
        meerdere bolletjes rood naast namen van  
        kandidaten/opvolgers 
         Let wel : de stem voor de partij telt dan niet meer. Enkel de stemmen voor één of     

         meer kandidaten en/of opvolgers tellen. 

Wat NIET kan : 
 
  = stemmen voor verschillende partijen  
  = stemmen voor één of meer kandidaten  
     en/of opvolgers van verschillende partijen    
 

= ONGELDIGE STEM 
 

GELDIGE STEM GELDIGE STEM 

ONGELDIGE STEM 
 
 
Informatie van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken: 
 
www.verkiezingen.fgov.be  
 
 

Verantwoordelijke uitgever : L. VANNESTE, Directeur-generaal—FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium—Koloniënstraat 11     1000 Brussel 
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GELDIGE STEM 

Gouden regel

Geldig stemmen = enkel bolletjes rood kleuren binnen dezelfde partij

Verschillende mogelijkheden
1 Je stemt voor een partij.
 In dat geval kleur je enkel het bolletje onder de partijnaam rood.
2 Je stemt voor één of meer kandidaten/opvolgers van een partij.
 In dat geval kleur 1 of meerdere bolletjes rood naast de namen van de 

kandidaten/opvolgers van die partij.
3 Je stemt voor een partij én voor één of meer kandidaten/opvolgers van

een partij.

 In dat geval kleur je het bolletje onder de partijnaam én één of meerdere 
bolletjes naast de namen van de kandidaten/opvolgers rood. Let wel: de 
stem voor de partij telt dan niet meer. Enkel de stemmen voor één of meer 
kandidaten/opvolgers tellen.

Je stem is ongeldig als…
 � Je op eenzelfde stemformulier stemt voor verschillende partijen
 � Je op eenzelfde stemformulier stemt voor één of meer kandidaten/opvol-

gers van verschillende partijen ■

Als je stemt, dan is dat een weloverwogen keuze voor een bepaalde partij of bepaalde pers(o)n(en). Zomaar ergens bolletjes kleuren is dus zeker uit 

den boze. Als je je stem wil laten meetellen voor het uiteindelijke resultaat, zorg er dan zeker voor dat je stemformulieren geldig zijn ingevuld. We 

geven graag wat duidelijke tips. 

Hoe stem ik geldig

1 2 3

NIEUW
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Verkiezingsloket in stadswinkel
Heb je vragen over de verkiezingen? Worstel je met die volmacht? 
Of ben je jouw oproepingsbrief kwijt? Vanaf 10 mei tot en met zaterdag 
24 mei kan je hiervoor elke werkdag terecht in het verkiezingsloket in 
de stadswinkel. 
Meer nog, zelfs op zondag 25 mei is dit loket uitzonderlijk open van 
8.30u. tot 14.00u. Aan de balie of via 056 62 12 11 kan je er terecht 
voor onder andere het uitreiken van een nieuwe oproepingsbrief, het 
regelen van volmachten, het uitreiken van een attest van verlies van 
identiteitskaart, algemene uitleg over de organisatie van de 
verkiezingen,… ■

VERKIEZINGENVERKIEZINGENDOSSIER

Europese verkiezingen 2009 
(Europees parlement)

CD&V 32,36 %

Open VLD 17,24 %

Vlaams Belang 12,86 %

sp.a 11,91 %

Lijst Dedecker 10,31 %

N-VA 8,05 %

GROEN 5,72 %

SLP 0,69 %

Federale verkiezingen 2010
(Kamer en Senaat)

CD&V 24,89 %

N-VA 24,48 %

sp.a 15,13 %

Open VLD 13,00 %

Vlaams Belang 9,75 %

Lijst Dedecker 6,45 %

GROEN 5,10 %

PVDA+ 0,81 %

V.I.T.A.L. 0,22 %

LSP 0,16 %

Regionale verkiezingen 2009
(Vlaams parlement)

CD&V 33,82 %

sp.a 12,93 %

Vlaams Belang 12,62 %

Lijst Dedecker 12,23 %

Open VLD 10,65 %

N-VA 10,37 %

GROEN 4,87 %

SLP 1,29 %

PVDA+ 0,64 %

LSP 0,22 %

VCD 0,21 %

Belgische Alliantie 0,16 %

 i

Verkiezingsloket stadswinkel
Deelgemeentehuizen
056 62 12 11
bevolking@waregem.be
www.verkiezingen.fgov.be

Resultaten 
vorige
verkiezingen
in kanton 
Harelbeke 
(Harelbeke, 
Deerlijk, 
Waregem)
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C U LT U U R

Een rasverteller en dertien muzikanten
Dankzij de voorstelling Lodewijk de koningspinguïn leren we Dimitri Leue 
kennen als acteur, auteur en duizend-dingen-man. Een sprookje, of beter een 
waggelreis, tussen droom en daad, waarin die ene kleine twijfelende pinguïn 
met zijn uitzonderlijke gedrag de aandacht weet te trekken. Het verhaal over een 
pinguïn die zijn eigen weg wil gaan en daarmee vaak tegen de stroom in zwemt, 
spreekt jong en oud aan. Rasverteller en Ketnet-gezicht Dimitri Leue laat zich 
voor de gelegenheid begeleiden door een dertienkoppige bigband en slaagt er 
zo moeiteloos in om met deze muzikale vertelling de grootste zalen in te pakken. 

HETPALEIS • Lodewijk de koningspinquïn • zaterdag 26 april • 20.00u. • 
CC De Schakel • gezinsvriendelijk vanaf 8 jaar

Verleidelijk aanbod
Ben je in februari Valentijn alweer 
nietsvermoedend voorbij gerend? Dan kan je 
het met deze tips nog goed maken! Maarten 
Westra Hoekzema legt als inspirational 
speaker uit, aan de hand van een risicoloos 
stappenplan, hoe je vrouwen of mannen 
moet versieren. Als je dit eenmaal kan, zo 
gaat de redenering, dan kan je alles: auto’s 
verkopen, solliciteren voor je droomjob, leuke 
kinderen krijgen. Kortom: het komt allemaal 
neer op verleiden. Een doorgedreven 
presentatie, een comedyavond en een 
magistraal stuk theater in één ironische 
voorstelling: verleidelijk, niet? 

UNM/Maarten Westra Hoekzema • De Verleiding
vrijdag 25 april • 20.00u. • CC De Schakel

The Perfect Wave is de eerste uitgebreide tentoonstelling van kunstenaar 
Nicolas Provost in België. De tentoonstelling omvat fi lms en stills van de 
laatste tien jaar en pakt uit met nieuw werk. Lust, liefde en lijden zijn 
thema’s die geregeld aan bod komen in zijn oeuvre. Zijn fi lms lokken 
herkenning en bevreemding uit en nemen de toeschouwer mee in een 
spel van mysterie, abstractie en ontroering. The Perfect Wave is in 
Be-Part nog te bewonderen tot 11 mei. ■
 
 i  Be-Part • 056 62 91 40 • info@be-part.be • www.bepartlive.org

De Schakel 
kiest online
Door het kiezen voor online ticketing zorgen we ervoor dat alle 
abonnees ten allen tijde een perfect zicht hebben op de 
samenstelling van hun abonnement. Dus geen loting en geen 
rijtjes schuiven aan het onthaal. Gewoon plaatsnemen achter je 
computer en surfen naar onze website.

Natuurlijk word je niet aan je lot overgelaten. Tijdens diverse 
infosessies kan je in De Schakel vooraf kennismaken met dit 
nieuwe systeem. Ben je niet in het bezit van een computer met 
internetverbinding, dan kan je terecht in één van de 
computerlokalen die we op 2 juni ter beschikking stellen.

Alle nodige informatie vind je in de seizoensbrochure van De 
Schakel die vanaf half mei beschikbaar is. Inschrijven voor één 
van de infosessies kan via www.ccdeschakel.be of telefonisch 
via 056 62 13 40. ■

Infosessies online abonnement
maandag 26 mei 18.00u. en 20.00u.
woensdag 28 mei 15.00u., 18.00u. en 20.00u.

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

NICOLAS PROVOST
THE PERFECT WAVE

David Barbe 
en Gerd Ververs 
in Zaal 29
Donderdag 24 april t.e.m. zaterdag 7 juni 
Fotograaf David Barbe gaat in Streetview op zoek naar 
spanningsvelden waar rust in contrast wordt geplaatst met druk. Een 
druk die kan ontstaan door de alledaagse gejaagdheid, verplichtingen 
en prestatiedrang. Hij gebruikt daarvoor het voorbijrazend verkeer als 
compositiebouwer in zijn landschapsbeelden. Beeldend kunstenaar 
Gerd Ververs brengt ter aanvulling een selectie van zijn prachtige 
tekeningen onder de noemer Opera Comique. Een expo om naar uit te 
kijken dus! Zaal 29 is de exporuimte van de Stedelijke Kunstacademie 
Waregem afdeling Beeldende Kunsten in de Olmstraat 29. Gratis 
toegang. Open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30u. tot 19.00u., 
zaterdag van 8.30u. tot 12u. en van 13.30u. tot 17.00u. ■ 

 i  
Stedelijke Kunstacademie Waregem • 056 61 48 50
bk@academiewaregem.be • www.academiewaregem.be 
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Maandag 2 juni is niet alleen het moment waarop je een 

abonnement voor het Schakelseizoen 2014-2015 kan bestellen. 

Het is ook de dag waarop je voor het eerst helemaal zelf je 

plaatsje in de schouwburg kiest, je abonnement online betaalt 

en je tickets meteen ontvangt. 
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De Digitale Week is een week vol multimedia-activiteiten in heel 

Vlaanderen, steeds gratis of zeer goedkoop. Ook dit jaar hebben we 

een gevarieerd en helemaal gratis programma in de aanbieding! 

Inschrijven is wel noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt.

Digitale Week
van 17 tot 25 april
Printen in 3D, het kan
Donderdag 17 april om 19.30u.
CC De Schakel - oranje zaal (max. 20 personen)

3D-printen nog een ver-van-je-bed-show? Na deze avond met ruime tekst 
en uitleg door Timelab denk je er misschien wel anders over. Inclusief 
demo-sessie die toont hoe je in 10 minuten een nieuw object kan printen.

De digitale bib
Dinsdag 22 april om 19.30u. • Woensdag 23 april om 10.00u.
Bibliotheek Waregem - Schakelstraat 10 (max. 30 personen per sessie)

De bib is een soort multimediale omgeving geworden met meer dan 
boeken alleen. We maken je vertrouwd met al hun digitale mogelijkheden: 
internet, GoPress, bibcatalogus, online verlengen, e-boeken,…

De infosessie over Windows 8 en de introductie in tablets, e-readers en 
smartphones zijn al volzet. Hiervoor kan je helaas niet meer inschrijven.

 i

Meer info en inschrijvingen via www.waregem.be/digitaleweek
056 62 12 53 (stadhuis) of 056 62 13 70 (bibliotheek)
Aan de balie in de bib

www.waregem.be/digitaleweek

Winnen met belgerinkel
Doe van 26 april tot 31 mei met de fi ets of te voet boodschappen 
bij een Waregemse handelaar en maak elke dag kans op mooie 
prijzen! Bovendien zorgt de belgerinkel-campagne jaarlijks voor 
gezellige momenten in de stad, met aandacht voor lokale 
handelaars en geeft ze fi etsers een duwtje in de rug.

Wie dit jaar te voet of met de fi ets gaat winkelen bij een deelnemende 
handelaar, ontvangt geen stempel op een spaarkaart maar wel een 

Belgerinkel-lot met een unieke code. Je 
registreert dit lot op www.belgerinkel.be, 
en maakt zo kans op één van de 
dagelijkse mooie prijzen. 
Heb je tijdens de campagneperiode niks 
gewonnen? Dan maak je nog steeds 
kans op een unieke Achielle retro-fi ets, 
voorbehouden voor deelnemers in 
Waregem.
Kijk dus vanaf eind april goed uit naar de 
Belgerinkel-affi ches en aarzel niet om je 
Belgerinkel-lot te vragen als je te voet of 
met de fi ets bent.■
 
www.belgerinkel.be

KOM MET 
JE STOEL 

OP STRAAT

www.belgerinkel.be

KOM MET 
JE STOEL 

OP STRAAT

Elk jaar komen tijdens de Dag van de 
Buren de mensen in diverse landen op 
straat om hun buren te ontmoeten, 
zomaar… gewoon in de straat. En we 
zouden graag hebben dat ook jouw 
straat (weer) deelneemt!

Vrijdag 16 mei: Internationale Dag van de Buren

Hoe ga je te werk
Spreek met je buren af om deel te nemen met je straat. Dit kan in een 
garage, een voor- of achtertuin, in een tent, op het voetpad of onder een 
boom,… De dag zelf zorg je ervoor dat iedereen zijn of haar eigen stoel 
meebrengt en iets kleins om te eten of te drinken. Dan is klaar zetten 
overbodig en afruimen snel gedaan! Bevestig je deelname vóór vrijdag 
25 april door ons een ingevulde activiteitenfi che te bezorgen. Op deze 
manier krijg je van ons een gratis promopakket met ballonnen, affi ches, fl yers 
en uitnodigingen.

Vergeet niet vooraf na te gaan of je recht hebt op een feestcheque.
Alle info en voorwaarden via www.waregem.be/feestcheques

 i

Dienst feestelijkheden • 056 62 12 52
dagvandeburen@waregem.be

Word een Street Hero
Van 14 tot 30 mei
Vanaf 14 mei kan je bewijzen dat jij de beste panna-voetballer bent uit 
de streek! Speel de bal tussen de benen van je tegenspeler en win: 
niet zo eenvoudig als je denkt, maar misschien kriebelt het wel om 
het toch eens te proberen? Kom dan jouw panna-kunsten tonen op 
één van de onderstaande momenten en wie weet schop je het wel 
tot beste speler van Waregem, Vlaanderen of België!

Voorrondes
■ Woensdag 14 mei @ Jeugdcentrum van 14.00u. tot 17.00u.
■ Woensdag 21 mei @ esplanade Pand van 14.00u. tot 17.00u.
■ Woensdag 28 mei @ Torenhof van 14.00u. tot 17.00u.
■ Vrijdag 30 mei @ Oostpoort van 14.00u. tot 17.00u.

Finale
■ Woensdag 4 juni @ Markt van 14.00u. tot 18.00u.

 i

Info en inschrijvingen 
bij jeugddienst
056 62 13 85
jeugd@waregem.be

www.streetheroes.be
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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 zwiermolen en speelbus, 
spectaculaire springkastelen, een ballendorp en een 
treintje dat vrolijk rond draaft. Je vergaapt je aan 
telegeleide vliegtuigjes en miniatuurballonnen die het 
luchtruim doorklieven. Je komt er ook te weten hoe 
een luchtballon werkt en kan op ontdekking gaan in de 
binnenkant van een ballon. Ondertussen animeert 
Clown Stef jong en oud op het podium, afgewisseld 
met enkele energieke dansdemonstraties van 
dansschool Beyaert.

Made in Waregem
Ook de Home Made Markt is opnieuw van de partij! 
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 van 

Vrijdag 16 mei - vanaf 20.00u. - 
Jeugdhuis Den Uitvlucht
Op 16 mei zetten we graag opnieuw de deuren van onze 
Klankkast open: de muzikale speeltuin van stad Waregem. 
Klankkast gaat voluit voor een podium met goeie muziek van 
bij ons in alle soorten, kleuren en maten,... Deze keer op de 
affi che een fi nalist van De Nieuwe Lichting 2014. Yawns, een 
jonge band die popnummers drenkt in lo-fi  en psychedelica, 
was de keuze van Jan Paternoster (The Black Box Revelation) 
voor deze StuBru-wedstrijd. En onlangs haalde Yawns de 
fi nale van Humo’s Rock Rally 2014. Dit wordt dus ongetwijfeld 
een knaller van formaat. De tweede naam voor Klankkast blijft 
nog even een verrassing...

Locatie: jeugdhuis Den Uitvlucht
Holstraat 97, 8790 Waregem

Klankkast is een fi jne samenwerking 
tussen de stedelijke jeugd- en 
cultuurdienst, cc De Schakel, de 
jeugdhuizen, vzw Misfi t en vzw Rock 
Waregem. ■ 

Info: www.klankkastwaregem.be

Tijdens het Paasweekend – van 19 tot en met 21 april – is er in het 
Bloso-centrum en de Gaverbeekhippodroom de nationale eventingwedstrijd 
CNC Waregem. Er worden maar liefst 500 deelnemers verwacht. 

Tijdens de wedstrijd komt de veelzijdigheid van ruiter en paard aan bod. Er staan 
immers drie proeven op het programma: een dressuurproef, een uithoudingsproef 
(cross-country) en een springproef (jumping). De winnaar is diegene met het laagst 
aantal strafpunten over de drie proeven. Paard en ruiter gaan samen op zoek naar 
een optimaal evenwicht tussen gehoorzaamheid, kracht, snelheid en uithouding. De 
toegang is helemaal gratis. ■

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

14.00u. tot 18.00u. proeven van talrijke eigen creaties 
zoals zelfgemaakte juwelen, modeontwerpen, 
modieuze accessoires, schilderijtjes,… je kan het zo 
gek niet bedenken! 

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

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! ■

Vrijdag 16 mei: Internationale Dag van de Buren

 i

Dienst feestelijkheden • 056 62 12 52
dagvandeburen@waregem.be

Ballonhappening/Kinderstad/
Home Made Markt
Zondag 27 april vanaf 14.00u. - hippodroom

Wil je vanop 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

 i  Dienst feestelijkheden • 056 62 12 52 • feestelijkheden@waregem.be 
www.waregem.be/ballonhappening • www.waregem.be/wak

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 je met volle teugen kan genieten van tonnen animatie. 

NATIONALE 
EVENTINGWEDSTRIJD 

CNC WAREGEM

Klankkast

 i

Dienst cultuur
056 62 12 56
cultuur@waregem.be
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Zondag 25 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 
gevechtvliegtuigen baas van het luchtruim en maken ze indruk 
met de missing man-formatie. 

 i

Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

Woensdag 16 juli 
Er bestaat ook nog Genièvre | Waregem-Wambrechies
Na een idyllische tocht op de Leie en de Deûle, kan je in Wambrechies 
onder leiding van een Nederlandstalige gids de ambachtelijke 
jeneverstokerij bezoeken met een proevertje als afsluiter. 
Maar je kan evengoed genieten van de natuur langs de oevers van de 
Deûle of vrij rondkuieren in het mooie stadje met haar neogotische 
Saint-Vaastkerk en fraaie stadhuis. Met de bus keer je terug naar huis.

Vrijdag 1 augustus 
Nocturne Waregem 
Tijdens deze sfeervolle avondtocht op de Leie geniet je van een varkentje 
aan ’t spit. Een accordeonist zorgt voor muzikale ambiance tijdens de 
tocht.
 

Donderdag 7 augustus
Ontdek het hart van Rijsel | Waregem-Rijsel
Via de Leie en de Deûle vaar je langs charmante dorpjes (Deûlémont, 
Quesnoy en Wambrechies) richting Rijsel. Een bus brengt je naar het 
centrum waar je een geleide wandeling kan maken in de historische 
stadskern. Wie de stad liever op eigen tempo ontdekt, kan dit natuurlijk 
ook; genietend van een Frans wijntje of kuierend door de winkelstraten. 
Een bus brengt je terug huiswaarts.

Donderdag 15 augustus
Deinze, centrum aan de Leie | Waregem - Deinze
Terwijl je naar domein de Brielmeersen vaart, kan je onderweg smullen 
van pannenkoeken en je gezichtje laten schminken. Eenmaal gearriveerd, 
kan je rustig wandelen, het dierenpark bezoeken, luieren in de ligweide of 
je heerlijk amuseren in de speeltuin of het reuzendoolhof. Geniet van een 
verfrissing op het terras of speel een partijtje minigolf tegen betaling. De 
bus brengt je terug thuis. ■

 i

Dienst info-toerisme-feestelijkheden
056 62 12 52
boottochten@waregem.be 
www.waregem.be/boottochten

Deze zomer kan je opnieuw de streek op een verrassende manier 

ontdekken. De jachthaven in Sint-Eloois-Vijve is dit jaar vertrekplaats 

voor vier ontdekkingsreizen op de Leie. 

Boottochten V-Dag
Op zondag 11 mei herdenken we hoe de waanzin van
Wereldoorlog II ten einde kwam. 

Programma 
■ 10.30u.: eucharistieviering in de Dekenale Kerk
■ 11.15u.: bloemenhulde aan het oorlogsmonument op de Markt
■ 11.20u.: optocht naar het stadhuis
 De plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door de Geniale 

Jongens.

 i

Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

MEMORIAL DAY
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Sportquiz 
Vrijdag 9 mei – 19.30u. - OC Eikenhove

Voor de tiende keer op rij testen we je algemene 
sportkennis en gaan we op zoek naar de ‘strafste 
Waregemse sportkenners’. Niet enkel sportclubs zijn 
van harte welkom, maar ook families, wijkcomité’s en 
vrienden. Kortom, iedereen met sportkriebels in het 
bloed die ouder is dan 17 jaar. Je team mag uit drie of 
vier sportkenners bestaan.
Voor enkele uurtjes quizplezier betaal je slechts 15 euro 
per ploeg en niemand gaat met lege handen naar huis.

Inschrijven tegen vrijdag 2 mei bij de Sportdienst
Meersstraat 5, 8790 Waregem
056 60 07 44 - info@waregemsport.be

The Challenge 
org. Burensportdienst
Zaterdag 14 juni – Provinciedomein De Gavers

Na eerdere geslaagde edities, gaan we opnieuw de 
uitdaging aan tijdens de recreatieve avonturensportdag 
voor dappere helden en heldinnen. Gezelligheid, plezier 
en uitdaging in één pakket. Vorm een ploeg van drie 
personen en doe je best bij de vlottentocht, kajakken, 
mountainbiken, boogschieten, survival run en het 
hindernissenparcours. 

Inschrijven - 30 euro per ploeg
Sportdienst
056 60 07 44
info@waregemsport.be 

Start to mountainbike 
Start zaterdag 26 april – 9.00u. – 12.00u. - Veloods

Ben je een beginnende mountainbiker met geen of 
weinig ervaring? Dan kan je vijf opeenvolgende 
zaterdagen terecht bij Veloods om alle basistechnieken 
(theorie en praktijk) onder de knie te krijgen. Je sluit de 
lessenreeks af met een toertocht.

Inschrijven uiterlijk 21 april
www.waregem.be/sport of sportdienst
056 60 07 44 - info@waregemsport.be 
Deelnameprijs : 20 euro (indien niet in bezit van 
een mountainbike: + 5 euro per lesdag)

Gratis sessie watergewenning 
Zaterdag 7 juni – 8.00u. tot 9.00u. – De Treffer

Omdat een eerste bezoek aan het zwembad voor 
zowel kindjes als ouders een beetje overweldigend kan 
overkomen, organiseert vzw Sportbeheer opnieuw een 
gratis sessie baby- en peuterzwemmen voor baby’s 
van 6 maand tot en met peuters van 3,5 jaar.

Vooraf inschrijven bij
hilda@waregemsport.be
056 60 07 44

S P O R T

nr Kamp Klas beëindigd in schooljaar 2014

Week 1: 30 juni – 4 juli
01 Yes! Nog een keer (crea en muziek) 2 + 3 kleuter
02A Keukenpieten (sport+koken/crea) 3 kleuter + 1 lager
02B Keukenpieten (sport + koken/crea) 1 + 2 lager
03A Fotofun (sport + crea/theater/dans) 2 + 3 lager
03B Fotofun (sport +crea/theater/dans) 4 + 5 lager
04 Wij worden idool 2014 (muziek/crea) 6 lager, 1 + 2 secundair
05 Kijk, Ik fi ets 2 + 3 kleuter
06 Schaken + omnisport 1 – 6 lager
07 Inlineskating + omnisport 4 – 6 lager
08 Mijn eerste ponyervaring + omnisport 1 – 3 lager
09 Op de rug van een pony + omnisport 4 – 6 lager
10A Tennis Desselgem 1 – 3 lager
10B Tennis Desselgem 4 – 6 lager
11 Atletiek - omnisport 1 – 3 lager

Week 2: 7 juli – 11 juli
12 Reis rond de wereld (crea) 2 + 3 kleuter
13A Keukenpieten (sport /+ koken/crea) 3 kleuter + 1 lager
13B Keukenpieten (sport + koken/crea) 1 + 2 lager
14 Meesters van de kosmos (sport + crea/woord) 1 – 3 lager
15 Twisten als Oliver (sport + crea/theater) 4 + 5 lager
16 Verzot op (dans) 6 lager, 1 + 2 secundair
17 Mijn knuffelbeer en ik 1 – 3 kleuter
18A Minivoetbal 1 – 6 lager
18B Minivoetbal + omnisport 1 – 6 lager
18C Minivoetbal 1 – 6 secundair
19 Triatlon 4 – 6 lager
20 Gymnastiek + omnisport 1 – 6 lager
21 Zeilen 4 – 6 lager, 1 + 2 secundair

Week 3: 14 – 18 juli
22 Bij de brandweer 2 + 3 kleuter
23A Tennis Beveren-Leie 1 – 3 lager
23B Tennis Beveren-Leie 4 – 6 lager, 1 + 2 secundair
24 Balvirtuoos 1 – 6 lager
25 Circusplezier + omnisport 1 – 6 lager

Week 4: 11 – 14 augustus
26 Alle kleuren van de regenboog 1 – 3 kleuter
27 Rugby + omnisport 5 + 6 lager, 1 + 2 secundair
28 Racketlon 3 – 6 lager
29 Ponygewenning + omnisport 1 – 3 lager
30 Ponyinitiatie + omnisport 4 – 6 lager
31 Hockey + omnisport 1 – 6 lager

Week 5: 18 – 22 augustus
32 Mijn eerste kamp 2 + 3 kleuter
33 Fietsen en avontuur 4 – 6 lager
34 Fundance + omnisport 1 – 6 lager
35 Windsurfen 4 – 6 lager; 1 + 2
36 Wereldsporten 1 – 6 lager
37 Modelluchtvaart + omnisport 4 – 6 lager, 1 + 2 secundair

Week 6: 25 – 29 augustus
38 Kabouterkriebels 2 + 3 kleuter
39 Frans + omnisport 4 – 6 lager, 1 + 2 secundair
40 Streetsports 4 – 6 lager
41 Sprokkelsport 1 – 3 lager
42 Kinderen van de circusvilla (circus/crea) 3 – 6 lager

 
 i

Sportdienst • 056 60 07 44 • info@waregemsport.be • www.waregem.be/sportkampen
CC De Schakel • 056 62 13 40

De inschrijvingen voor de sportkampen en vakantieateliers starten op woensdag 7 mei klokslag 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. Alle inschrijvingen gebeuren

chronologisch en zijn pas defi nitief nadat je een bevestiging kreeg. 

Sportkampen en vakantieateliers 

056 60 07 44
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Vorige prijsvraag
De vijf beleidsdomeinen in de beleids- en beheercyclus zijn: 
algemene fi nanciering, interne werking, omgeving, leven en 
welzijn en vrije tijd.
Hilde Vanhoutte wist het correcte antwoord en won een 
kinderbibpakket

Nieuwe wedstrijdvraag
Wat was de vroegere benaming van de Tuinhier vereniging?

Stuur je antwoord tegen uiterlijk maandag 5 mei naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van 
je adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen
Een 4-beurtenkaart voor de bikewash van Werkplus ter 
waarde van 20 euro.

Apothekers
Centraal nummer 0900 105 00 (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
Kankerfoon  0800 15 802
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. De eerste zaterdag 
van de maand zijn alle diensten open en kan je rijbewijzen aanvragen of afhalen: 10 mei 
en 7 juni. Het stadhuis zal gesloten zijn op maandag 21 april, van donderdag 1 mei tot en 
met zaterdag 3 mei, van donderdag 29 mei tot en met zaterdag 31 mei en op maandag 9 
juni. Verkiezingsloket uitzonderlijk open op zondag 25 mei van 8.30u. tot 14.00u.

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.

De deelgemeentehuizen zijn gesloten op maandag 21 april, van donderdag 1 mei tot en 
met zaterdag 3 mei, van donderdag 29 mei tot en met zaterdag 31 mei en op maandag
9 juni.

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, Desslegem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op maandag 
21 april, van donderdag 1 mei tot en met zaterdag 3 mei, van donderdag 29 mei tot en 
met zaterdag 31 mei en op maandag 9 juni.

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

Alle containerparken zijn gesloten op maandag 21 april en maandag 9 juni.

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  
Kankerfoon  
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  
Politiehulp  Politiehulp  
Algemeen Europees noodnummer  

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
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