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The Price of Freedom Award is een initiatief van de 
American Overseas Memorial Day Association 
(AOMDA) en richt zich naar zowel het lager als het 
middelbaar onderwijs. Dit van oorsprong 
Amerikaanse project werd door het stadsarchief en 
enkele scholen uitgebreid naar Waregem. Het stelt 
de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en de 
bevrijding van de regio rond Waregem door 
Amerikaanse troepen centraal. Het enthousiasme 
voor de opdrachten blijft ook in 2015-2016 groot. 
Niet minder dan 900 leerlingen nemen deel.

Ceremonie als slotmoment
Het eindpunt is een ceremonie op het stadhuis voor 
het secundair onderwijs (10 mei) en een ceremonie 
op de Amerikaanse begraafplaats voor het lager 
onderwijs (24 mei). Daar krijgen alle deelnemende 
leerlingen hun Price of Freedom Award-patch uit de 
handen van een vertegenwoordiger van de 
Amerikaanse ambassade, enkele Amerikaanse 
militairen en AOMDA.

Voor het zover is, leren de leerlingen over de Eerste 
Wereldoorlog en de impact ervan op onze stad, 

We will remember them…
… is slechts één zin uit het oorlogsgedicht For The Fallen van Robert Laurence Binyon (1869-1943). Het gedicht was oorspronkelijk bedoeld

voor de slachtoffers van het Engelse leger tijdens WOI, maar groeide later uit tot een ode aan alle oorlogsslachtoffers. In Waregem houden we

deze gedachtenis al decennialang in ere tijdens Memorial Day. Sinds het schooljaar 2013-2014 is daar ook een educatief project aan toegevoegd: 

The Price of Freedom Award.

 i  
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toen nog een kleine gemeente.
Dat kan gaan over de bevrijding van Waregem, 
de Amerikaanse strijdkrachten, de Amerikaanse 
begraafplaats en de traditie van Memorial Day. 
Om een en ander nog aantrekkelijker te maken 
voor de leerlingen, stelt het stadsarchief heel 
wat archief- en beeldmateriaal ter beschikking.

Memorial Day op 29 mei
AOMDA gaf niet alleen de aanzet voor The Price 
of Freedom Award, maar is ook -samen met het 
stadsbestuur- de drijvende kracht achter 
Memorial Day op de Amerikaanse 
begraafplaats.
De plechtige herdenking van de gesneuvelde 
Amerikaanse soldaten uit WOI staat dit jaar op 
zondag 29 mei op het programma. Zoals elk 
jaar zijn hier heel wat (bekende) genodigden 
aanwezig, maar de toegang is er gratis voor 
iedereen. We verwelkomen iedereen graag op 
die dag om 15.00u. in de Wortegemseweg! 
Hou er rekening mee dat de omgeving van de 
Amerikaanse begraafplaats afgesloten zal zijn 
voor autoverkeer. Best op tijd vertrekken dus!
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S T E D E L I J K E  B E R I C H T E N

Zitdagen in het
stadhuis

Er zijn nogal wat instanties die in het stadhuis een zitdag organiseren om je zo 

efficiënt mogelijk de juiste informatie te geven of je te helpen bij het invullen van 

moeilijke formulieren. Binnenkort valt de belastingsbrief in de bus en die invullen is 

niet altijd vanzelfsprekend. Daarom organiseert de FOD financiën in mei en juni 

zitdagen. Daarnaast zijn er het hele jaar door nog zitdagen van andere instanties, 

we geven een overzicht:

Zitdagen FOD Financiën
invullen belastingsaangifte

Waregem
n In mei iedere werkdag
 van 9.00u. tot 12.00u.
n In juni iedere werkdag 
 van 9.00u. tot 15.00u.
n Burelen controle der belastingen, 
 Pand 304, 3e verdieping, deur 122

Desselgem
n Donderdag 19 mei van 9.00u. tot 11.45u. 

en van 13.45u. tot 16.00u.
n OC De Mote, Liebaardstraat 34

Beveren-Leie
n Donderdag 26 mei van 9.00u. tot 11.45u. 

en van 13.45u. tot 16.00u.
n OC ’t Klokhuis, Kerkdreef 23

Sint-Eloois-Vijve
n Dinsdag 31 mei van 9.00u. tot 11.45u. en 

van 13.45u. tot 16.00u.
n OC De Linde, Koekoekstraat 26

Zitdag pensioenen
n Iedere laatste woensdag van de maand 
 in het stadhuis
n Voor zelfstandigen van 9.00u. tot 12.00u.
n Voor werknemers van 9.00u. tot 12.00u. 

en van 13.00u. tot 15.30u.

Zitdag personen  
met een handicap
n Iedere eerste woensdag van de maand 
 in het stadhuis
n 9.00u. tot 11.00u.

Zitdag inburgering
n Elke 1e, 2e en 3e dinsdag van de maand 
 in het stadhuis (eventuele uitzonderingen 

mogelijk)
n Van 8.30u. tot 12.00u. en 
 van 13.00u. tot 16.45u.

Huis van het Nederlands
n Zitdagen op woensdagen 27 april, 25 mei 

en 15 juni bij de dienst internationale 
samenwerking/integratie 

n 13.30u. tot 16.30u.

Nieuwe     
brandweerkazerne
De gemeenteraad keurde begin dit jaar de aankoop 
van de grond goed waar de nieuwe brandweerkazerne 
gebouwd zal worden. Deze site ligt aan het kruispunt 
met de brug van de Expresweg N382 over de 
Gentseweg. Voor 388 774,8 euro koopt de stad 
6 653,79 m² grond. Enkele percelen hiervan worden 
later ook nog verkaveld. n 

Ruil je gratis bon   
voor afvalzakken in
Sinds maart loopt het proefproject met de paarse 
P+MD-afvalzakken en de doorzichtige foliezakken. 
Daarvoor kreeg elk Waregems gezin een proefpakket 
in de brievenbus met een gratis bon voor één pak 
P+MD-zakken en één pak foliezakken. Die kan je nog 
inruilen tot eind juni. Je hoeft natuurlijk niet zo lang te 
wachten: kom gerust langs in de stadswinkel, in de 
deelgemeentehuizen of op het recyclagepark met je 
gratis bon en je krijgt de zakken onmiddellijk mee! n

Bewonersvergadering 
parking Olm
Voor de heraanleg van de parking aan de Olmstraat 
(aan het oud kerkhof) is er een bewonersvergadering 
gepland in mei. Daar krijgen alle buurtbewoners, 
omliggende handelszaken en het Heilig-Hartcollege 
meer uitleg over het project. n

Werken Zuidboulevard
Begin april is gestart met de aanleg van de ingang naar 
de ondergrondse parking aan de kant van de 
Zuiderlaan en met de aanleg van het Boekenplein 
(tussen de nieuwe bib en de appartementen). Vanaf 
mei begint ook de aanleg van de klinkers ter hoogte 
van CC De Schakel. Het is de bedoeling dat deze 
klinkers uiteindelijk over de hele Zuiderpromenade 
komen. n

Omgevingswerken 
Regenboogstadion
Vanaf begin mei zou er meer zicht moeten zijn op de 
definitieve plannen voor de heraanleg van het stuk 
grond tussen de nieuwe tribune en de Meersstraat. 
Bedoeling is om hier extra parkeergelegenheid te 
maken. n

Heraanleg Noorderlaan-
Westerlaan
De aannemer voor de heraanleg is gekend. In de 
komende maanden doen zij een grondonderzoek over 
het hele traject. Daarmee sluiten ze alle onvoorziene 
obstakels uit tijdens de uiteindelijke werken. n

Verlichting Markt
De openbare verlichting op de Markt werd in februari 
vervangen door ledverlichting. Dat leverde minder 
lichtpunten, maar wel meer licht op. Er is nog meer op 
komst: ook het paardenkunstwerk en de onbekende 
soldaat krijgen binnenkort nieuwe ledbelichting. n

#TELEX

Elke eerste donderdag van de maand 
organiseert Kom op tegen Kanker een 
praatcafé. Dit praatcafé richt zich naar 
kankerpatiënten en hun mantelzorger in de 
brede regio.

Elke maand wisselen praatcafés met een 
informatief luik zich af met informele 
koffiemomenten. Daarnaast biedt het ook 
ruimte om ervaringen uit te wisselen en 
contacten te leggen met lotgenoten.

Het praatcafé start telkens om 14.00u. en 
vindt plaats in De Mustang of in de Rode zaal 
van CC De Schakel. Deelnemen is gratis, 
maar inschrijven is noodzakelijk bij Maria 
Dhondt op 056 71 00 88.

Komende praatcafés:
n  Donderdag 12 mei om 14.00u.: 
 Koffiemoment 
n  Donderdag 2 juni om 19.30u.: 
 ‘Werken na kanker’

 i  Dienst welzijn en sociale zaken • 056 62 12 36 • preventie@waregem.be

PRAATCAFÉ
KANKER
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Eind 2014 werden op onze zes begraafplaatsen 
monumenten ingehuldigd van Wereldoorlog I en II. 
Hierop staan niet enkel de namen van oudstrijders, 
maar ook burgerslachtoffers, weerstanders, 
weggevoerden en civielarbeiders.  Sinds de 
inhuldiging hebben we een aantal ontbrekende 
namen doorgekregen en de lijsten zullen aangepast 
worden tegen 1 november 2016. Heb je gemerkt 
dat er een naam ontbreekt? Laat het ons dan 
weten tegen 31 augustus.

 i
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056 62 12 30
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S T E D E L I J K E  B E R I C H T E N

Hulpverleningszone Fluvia is continu op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers kunnen hun steentje 

bijdragen in de hulpverlening. Je kan de vacatures en het sollicitatieformulier vinden op www.hvzfluvia.be/werken-bij-de-brandweer.

FLUVIA OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGE 
BRANDWEERMANNEN

AANPASSING 
OORLOGSMONUMENTEN 
BEGRAAFPLAATSEN

Federaal geschiktheidsattest
Brandweerlieden kregen onlangs een nieuw administratief 
statuut. Dat zorgt ervoor dat je nu een federaal 
geschiktheidsattest nodig hebt om in aanmerking te komen. 
Daarover vind je meer informatie op de website van de 
provinciale brandweerschool (www.brandweer.wobra.be) of de 
website van de civiele veiligheid (www.civieleveiligheid.be).

Een zinvolle hobby
Vrijwillige brandweerlieden worden ingeschakeld voor alle brandweertaken. Hierbij 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beroepsbrandweer en de vrijwillige 
brandweer. Lid zijn van de vrijwillige brandweerdienst betekent vrije tijd opofferen om 
andere mensen in nood te helpen en dit zonder onderscheid van persoon, 
huidskleur of godsdienst. Om al die redenen staat de brandweer hoog in aanzien bij 
de bevolking.

Vrijstelling vervalt
Chauffeurs die vóór 10 september 2009 hun 
rijbewijs C behaalden, kregen in eerste instantie 
vrijstelling voor de nascholing. Deze vrijstelling 
vervalt echter op 10 september 2016. Uiterlijk 
tegen dan moet je als vrachtwagenchauffeur dus 
je eerste nascholing van 35 uur volgen om je 
vakbekwaamheid te bewijzen.

Vergeet niet om tijdig de nascholing te volgen en 
daarna een nieuw rijbewijs aan te vragen bij de 
dienst bevolking. 

Hou er rekening mee dat er standaard vier dagen 
zitten tussen aanvraag en aflevering van je 
rijbewijs.

VAKBEKWAAMHEID VOOR 
VRACHTWAGENCHAUFFEURS

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

De rijbewijscategorieën C, C1, C+E en C1+E vormen samen de groep C. Dit zijn voertuigen die 

gebruikt worden voor goederentransport, dus vooral vrachtwagens. Als aanvulling op het 

rijbewijs C moet je als professionele vrachtwagenchauffeur ook je vakbekwaamheid aantonen 

door om de vijf jaar nascholing te volgen en een examen af te leggen. Het bewijs van je 

vakbekwaamheid wordt dan op je rijbewijs genoteerd met de speciale code 95, die vijf jaar 

geldig is.



Amerika en het paard
Het bezoekerscentrum komt op de tweede 
verdieping van de tribune. Daar is ongeveer
1300 m² voorzien voor twee permanente 
tentoonstellingen. Enerzijds gaat het over de rol 
van de Amerikanen tijdens WOI en anderzijds 
over de rol van het paard tijdens WOI. Beide 
thema’s hebben immers een unieke link met onze 
stad: de Amerikaanse begraafplaats Flanders 
Field en de rol van Waregem als paardenstad bij 
uitstek.

Een tipje van de sluier
Je zal er onder andere het verhaal kunnen volgen 
van verschillende Amerikaanse divisies die in 
Vlaanderen vochten, maar ook van de 
voedselbevoorrading uit Amerika die vele levens 
gered heeft. Of over enkele Amerikaanse soldaten 
die sneuvelden in onze regio en nu begraven 
liggen op de Amerikaanse begraafplaats.

Ook het paard speelde een belangrijke rol tijdens 
1914-1918. Miljoenen paarden werden per boot 
naar Europa vervoerd, ingezet als transportmiddel 
en ze moesten zelfs gasmaskers dragen tegen de 
dodelijke gassen. Velen overleefden de oorlog 

niet. In de tentoonstelling ontdek je welke rol deze 
dieren hebben gespeeld en welke ongelooflijke 
band er tussen soldaat en paard was.

Naast de twee permanente tentoonstellingen zal 
er ook ruimte zijn voor tijdelijke tentoonstellingen 
over de Groote Oorlog.

Centrum voor iedereen
Samen met experten is de uitwerking van het 
bezoekerscentrum en de tentoonstellingen al 
volop bezig. Het is de bedoeling om een centrum 
te creëren dat (gratis) toegankelijk is voor 
iedereen: zowel Amerikanen, paardenliefhebbers, 
families, scholen en natuurlijk al onze inwoners.

De opening van het gloednieuwe 
bezoekerscentrum is voorzien in april 2017, 
precies 100 jaar nadat de Verenigde Staten de 
oorlog verklaarden aan Duitsland. 
Wordt dus zeker vervolgd!

 i
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B E Z O E K E R S C E N T R U M

Na Waregem Koerse vorig jaar werd de grote tribune op de Gaverbeekhippodroom volledig afgebroken. Wie regelmatig langs de 

renbaan passeert, zal zeker al gemerkt hebben dat er op die plaats nu stilaan een groot nieuw gebouw met vier verdiepingen verrijst.  

In die nieuwe tribune komt vanaf april 2017 ook een bezoekerscentrum over Wereldoorlog I. 

Bezoekerscentrum WOI
Vanaf 2017 in nieuwe tribune hippodroom

© goedefroo + goedefroo architecten

CNTRM ZKT NAAM
Geen fonkelnieuw 
bezoekerscentrum zonder een 
passende naam natuurlijk. We 
vragen daarom graag of jullie ook 
inspiratie hebben. Weet jij een 
geschikte naam die het 
bezoekerscentrum perfect 
omschrijft? Stuur het zeker door 
naar archief@waregem.be!

HIPPODROOM   
TIJDENS WOI?
We weten eigenlijk nog niet zo veel over 
de functie van de hippodroom tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Paardenrennen 
waren er toen niet, maar waarvoor werd 
de renbaan dan wel gebruikt? Heb jij 
informatie of beeldmateriaal over deze 
periode? Aarzel dan niet om het 
stadsarchief te contacteren. Wie weet 
lever je hiermee een bijdrage voor het 
bezoekerscentrum!

De nieuwe tribune die nu in opbouw is, 
valt in niets te vergelijken met de tribune 
die tussen 1925 en 1930 gebouwd werd. 
Toen stonden duizenden mensen, 
schijnbaar onbeschermd, op twee open 
verdiepingen. Een trap langs het torentje 
leidde naar een platform met het beste 
zicht op de paardenrennen. De tribune 
werd in 1990 vervangen door diegene die 
nu alweer tegen de vlakte is gegaan. Het 
nieuwe gebouw zal er een stuk moderner 
uit zien. Aan de kant van de renbaan zal 
ze bijna volledig uit glas bestaan. Het 
nieuwe gebouw moet klaar zijn tegen 
Waregem Koerse. Daarna begint ook de 
inrichting van het bezoekerscentrum. 

DERDE TRIBUNE SINDS 1925
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Ruitersportcentrum Sport Vlaanderen Waregem staat weer helemaal op de kaart nadat de voorbije jaren flink werd geïnvesteerd in 

accommodatie van de bovenste plank. Daar wordt nog een vervolg aan gebreid met de aanleg van een extra eb- en vloedpiste op het 

middenplein van de Gaverbeekhippodroom. Die moet de top van de paardensport nog vaker naar Waregem brengen. 

Nieuwe eb- en vloedpiste
op middenplein hippodroom

P A A R D

Ook in 2016 keert CPEDI*** terug naar Waregem, één van de 
grootste internationale dressuurwedstrijden voor personen met 
een handicap. Dit jaar heeft de wedstrijd nog meer belang met 
het oog op de selecties voor de Paralympische Spelen
in Rio 2016. 

De deelname van meer dan 90 ruiters uit negentien landen en vijf 
continenten is verzekerd. België zal voor het eerst met acht ruiters 
deelnemen. Eén van hen is Michèle Georges, goed voor dubbel goud 
op de Paralympische Spelen in Londen (2012). Zij bundelt haar krachten 
met het Grand Prix paard Kingsley Lucky van Julie De Deken en maakt 
daarmee haar veelbelovend debuut in Waregem.

Meer dan 100 vrijwilligers zullen het evenement in goede banen leiden. 
Een mooie viering van 35 jaar Quadrille, organisator van CPEDI***. 

Praktisch
n Van donderdag 21 april tot en met zondag 24 april
n Sport Vlaanderen Waregem, Veldloopstraat 11 

 i  www.quadrille.bz

 i  www.sportvlaanderen.be • 056 60 14 44 • waregem@sport.vlaanderen

Vorig jaar werd al een all weather-piste van 80 op 50 meter 
aangelegd. Dit ecovriendelijke systeem zorgt ervoor dat de 
zandbodem permanent vochtig genoeg blijft en de piste 
altijd veerkrachtig is voor de paarden. Alles vormt een 
gesloten geheel, waardoor het water maximaal 
gerecupereerd wordt. De piste is ondertussen ingewijd voor 
dagelijkse lessen en is regelmatig het decor van wedstrijden. 
Nu is er ook een bouwvergunning voor een nog grotere eb- 
en vloedpiste op het middenplein van de hippodroom. Die 
zal 110 op 65 meter groot zijn. De werken starten in mei en 
zouden nog voor de zomer klaar moeten zijn. Die piste zal 
dienen voor stages en trainingen van competitieruiters en 
grotere wedstrijden. Een echt pronkstuk dus. Zeker als je 
weet dat er bij de piste wateropslagtanks met een capaciteit 
van 100 000 liter horen. 

Nog op het middenplein komt er aan de oude arm van de 
Gaverbeek een uitdagende waterpartij met hindernis in het 
water. Ook die troef zou dit jaar afgewerkt worden. 

Op langere termijn wordt het domein nog opgesmukt met betere 
bewegwijzering (zowel op het domein als langs de openbare 
weg), verlichting aan de pistes, paden en parking en de 
installatie van paardvriendelijkere omheiningen. 

Vlaams epicentrum paardensport
Dankzij de nieuwe accommodatie is de aantrekkingskracht van 
Ruitersportcentrum Sport Vlaanderen Waregem alleen maar 
groter geworden. De internationale dressuurwedstrijd CPEDI 
keert net als vorig jaar terug naar Waregem (zie hieronder). De 
West-Vlaamse Unie voor Ruitersport beschouwt Waregem als 
ideaal wedstrijddecor en paardentoppers als L’Equino en Military 
blijven op post. Bovendien is het één van de grotere centra voor 
opleiding van lesgevers in paardensport en zijn er elke 
schoolvakantie volzette sportkampen. Op woensdagnamiddag 
en op zaterdag vinden makkelijk honderd ruiters hun weg naar 
Waregem. De Waregemse clubs De Gaverbeek en Jumping 
Waregem zorgen ook nog eens voor extra animo met de 
organisatie van almaar meer jumpingwedstrijden.

Bloso heet voortaan  
Sport Vlaanderen
Vanaf nu is alles wat sport en  
Vlaams is te vinden bij Sport 
Vlaanderen. Door alle 
ondersteuning, initiatieven en 
opleidingen te bundelen in één 
Vlaams sportagentschap met 
een nieuwe naam komt een 
definitief einde aan een 
versnipperd sportbeleid. Sport 
Vlaanderen beschikt over 
dertien eigen sportcentra, 
verspreid over heel Vlaanderen 
en daar is Sport Vlaanderen 
Waregem er eentje van. n

19 LANDEN OP CPEDI 
DRESSUURWEDSTRIJD
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Mantelzorger in de kijker
Ben je een Waregemse mantelzorger of bied 
je ondersteuning aan een zieke of 
zorgbehoevende persoon uit Waregem?
Wil je je batterijen opladen of ervaringen 
uitwisselen? Dan is deze verwennamiddag 
absoluut iets voor jou! Ken je iemand die 
zorg draagt voor een chronisch ziek kind, 
een partner met een handicap of een 
dementerende ouder?
Geef dan gerust deze info door!

Een hele namiddag kan je gratis genieten van 
een uitgebreid verwenbuffet, een ludiek 
quizmoment, een stand van de bibliotheek 
met lectuur over mantelzorg, diverse 
workshops (bloemschikken, kleur- en 
stijladvies, Ethiopische koffieceremonie) en 
een muzikaal slot. Bovendien ontvangen alle 
aanwezige mantelzorgers een attentie als 
blijk van waardering voor hun dagelijkse 
inzet.

WEST-VLAANDEREN BLIJFT 
BEWEGEN VOOR SENIOREN
Donderdag 12 mei - 13.00u. tot 21.30u. - Sportcentrum 
Ruiselede

De Provinciale hoogdag voor de sportende 50-plusser vindt dit jaar voor de 
derde maal plaats in Ruiselede. We voorzien gratis busvervoer voor de 
sportnamiddag.

Het programma ziet er als volgt uit:
n 12.15u.: vertrek parking Expo
n 13.00u.: ontvangst met koffie
n 13.45u.: officiële opening
n 14.00u.: start sportnamiddag
n 17.30u.: einde sportnamiddag
n 18.00u.: warme beenham met frietjes, verse groentjes en streekbier
n 19.00u.: muzikale animatie en dans
n 21.30u.: einde 

Je kan kiezen uit een wandeltocht (4, 6 of 10 km) of fietstocht (25 km, 35 km 
of 45 km). Je kan je inschrijven met drie personen voor een tornooitje 
petanque of je gevoel voor ritme testen met line dance of volksdans.
Of je kiest gewoon een aantal sporten uit de sportcarrousel: krulbol, GPS 
wandelen, volksspelen, curling, speedminton, golf, boogschieten, outdoor 
fitness, yoga, rugscholing, wandelvoetbal,… Een hele namiddag sportplezier!

Maak je keuze en schrijf in (via mail of telefoon) bij de sportdienst.
n 6 euro deelname sportnamiddag (busvervoer inclusief)
n 14 euro deelname sportnamiddag + avond (geen busvervoer)

West-Vlaanderen Blijft Bewegen is een initiatief van de provincie 
West-Vlaanderen en Sport Vlaanderen.

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

Verwendag mantelzorgers
Zaterdag 18 juni - 14.00u. tot 17.00u. - POC De Ark (Zuiderlaan)

Jaarlijks staat de Dag van de Mantelzorg symbool voor de grote inzet van mantelzorgers. Een engagement dat zij vaak de klok rond opnemen, 

7 dagen op 7. Door hun inzet kunnen zieke mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

 i  Meer info en inschrijving voor 8 juni: 
 Dienst welzijn en sociale zaken • 056 62 12 35 • socialedienst@waregem.be

S O C I A A L

1 Tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid
 Dien je aanvraag in bij je ziekenfonds of bij de dienst welzijn/sociale 

zaken van het stadsbestuur. Zij kunnen de aanvraag direct online 
ingeven. Je krijgt hierbij een ontvangstbewijs van je aanvraag, een 
verklaring voor de persoon met een handicap en een formulier 
Evaluatie van de handicap. Dat formulier moet je ook deels door de 
behandelende arts laten invullen!

 Stuur dan alle ingevulde formulieren op naar

  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-generaal – Personen met een handicap
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan, 50 B150
  1000 Brussel

 Extra: via de onlinedienst Handiweb kan je je dossier altijd raadplegen.
 Je hebt hiervoor wel je eID en een kaartlezer nodig!

2 Toelage thuiszorg en mantelzorgtoelage 
personen met een handicap

 Je kan deze toelage van de stad aanvragen als je reeds de 
tegemoetkoming van de FOD krijgt. Je moet ook voldoen aan een 
aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld: 

 n 21 jaar zijn op 1 januari van het betreffende jaar
 n In Waregem gedomicilieerd zijn op 1 januari van het betreffende jaar.

 Bovendien moet je er ook effectief verblijven, ten minste tijdens de 
weekends en/of verlofperiodes. Voor dit jaar moet je je aanvraag 
indienen uiterlijk op 30 september.

 Alle info en het aanvraagformulier vind je onder    
www.waregem.be/welzijn.

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

TEGEMOETKOMINGEN 
PERSONEN MET HANDICAP

Als je een handicap hebt, dan kan je zowel bij de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid als bij het stadsbestuur 

terecht voor een financiële tegemoetkoming. Let wel: voor de 

toelage van de stad moet je kunnen aantonen dat je ook al recht 

hebt op de tegemoetkoming van de FOD.
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LENTEDOSSIER

Een speelstraat is een straat die gedurende twee weken volledig 
voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal 
dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen of kletsen met de 
buren. Kan je op onderstaande vragen ja antwoorden, dan komt jouw 
(deel van de) straat of wijk in aanmerking:
n  Er is geen doorgaand verkeer (ook geen openbaar vervoer) door
 mijn (deel van de) straat.
n  Je mag in mijn straat niet sneller rijden dan 50 km/uur.
n  De verschillende buren willen dit ook heel graag
 (75% van de buurt moet akkoord zijn). 
n  Er zijn minstens twee mama’s, papa’s of andere buurtbewoners die 

meter of peter worden en elke dag een oogje in het zeil houden. Zij 
plaatsen ook telkens de nadar aan het begin van de straat. 

 Op alles ja kunnen zeggen? Vul dan voor 1 mei het aanvraagformulier in 
via www.waregem.be/speelstraat. Inwoners uit de straat mogen wel 
nog stapvoets tot aan hun woning rijden. Wanneer de gemeenteraad 
jouw speelstraat goedkeurt, krijg je van de jeugddienst twee weken een 
koffer vol spelmateriaal. 

 i  Jeugddienst • 056 62 13 38 • jeugd@waregem.be

Organiseer je een wijkkermis, een sportdag, een instuif of een 
familiefeestje… dan kan je bij de sportdienst terecht voor het nodige 
sport- en spelmateriaal. Je kan kiezen tussen een sportkoffer, 
curlingset of een ruim aanbod aan volksspelen. 

n  De sportkoffer kan je zelf samenstellen uit alle beschikbare sportmaterialen.
n  De curlingset op tapijt is een goed alternatief voor curling op ijs.
n  De volksspelen variëren van bolspelen tot werpspelen, steekspelen,  

gezelschapspelen…

Zowel verenigingen als privé-personen kunnen materiaal ontlenen. Je vindt het 
aanvraagformulier op www.waregem.be/uitleendienst. Als Waregemse 
vereniging krijg je steeds voorrang (uitgezonderd de curlingset: enkel 
beschikbaar voor private doeleinden). 

De sportkoffer en curlingset kosten je 5 euro per dag, voor een volksspel 
betaal je 3 euro per dag. Er wordt telkens een waarborg van 10 euro 
gevraagd.

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

Kom met je stoel op straat
Vrijdag 27 mei – Internationale Dag van de Buren

UITLEENDIENST VOOR
SPORTMATERIALEN 
EN VOLKSSPELEN

De zomervakantie is het uitgelezen moment om te 
spelen. In Waregem kan dat op één van de meer dan 
45 speelterreintjes. Maar waarom ook niet in je eigen 
straat, elke namiddag voor twee weken lang?  

Wordt jouw straat of wijk
een speelstraat?

Babbelen met de buren
Het concept van de Internationale Dag van de Buren is eenvoudig: elk 
jaar komen mensen in diverse landen samen om hun buren te 
ontmoeten. Niet tijdens een groots opgezet evenement, maar gewoon 
in de straat. 

Hoe ga je te werk
Afspreken kan je overal, zolang het maar ergens in de straat is: een 
garage, een voor- of achtertuin, in een tent of onder een boom,… Op 
vrijdag 27 mei zorg je ervoor dat iedereen zijn of haar eigen stoel 
meebrengt. Het is ook leuk als iedereen iets kleins meebrengt om te 
eten en drinken! 

Opzet van deze dag
Het perfecte moment om jouw buur (m/v) beter te leren kennen en 
misschien wat vaker een spontane babbel te slaan. 
 
 Bevestig je deelname vóór maandag 2 mei aan de stad door een 

activiteitenfiche in te vullen via waregem.be/activiteitenfiche. Zo krijg  
je van ons een gratis promopakket met ballonnen, affiches, flyers 

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

 i  Dienst feestelijkheden • 056 62 12 11 • feestelijkheden@waregem.be
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Doe jij het al zonder
pesticiden? 

LENTEDOSSIER

Wil je ook starten met het thuis verwerken van 
keuken- en tuinafval? Of heb je reeds een 
compostvat, maar weet je niet goed wat er wel en 
niet in mag? Ben je al een aardige composteerder 
maar kan je best nog wat tips gebruiken? Kom dan 
gratis een cursus compost volgen! Een ervaren 
lesgever geeft je in drie lessen de basisknepen van 
het composteren mee. Tijdens de eerste theoretische 
sessie richten we ons op de basisregels van het 
composteren. De tweede les gaan we op pad en 
bezoeken we een bioboerderij en de laatste les wordt 
met een stukje praktijk afgesloten. 

De gratis compostcursus vindt plaats op 
dinsdagavond: 17, 24 en 31 mei (van 19.00u. tot 
22.00u.). Schrijf je zo snel mogelijk in, want het 
aantal deelnemers is beperkt. Bij de bevestigingsbrief 
ontvang je alle nodige informatie.

Waregemse gezinnen kunnen maximum vier kippen aankopen 
met een fikse korting. Bij volgende verkooppunten krijg je een 
korting van 2,5 euro per kip: 
n Aveve Tuincentrum, Roterijstraat 242
n Groenservice Hooghe, Nieuwenhovestraat 80
n Nathalie Vanneste, Deken De Bostraat 38
Vraag je inschrijvingsformulier bij de deelnemende handelaars. 

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

Sinds meer dan een jaar 
gebruiken openbare diensten 
geen pesticiden meer. 
Concreet betekent het dat 
naast de openbare besturen 
ook scholen, ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven, 
zorginstellingen en heel wat 
sportclubs hun terreinen 
pesticidenvrij onderhouden. 
Maar ook jouw stukje voetpad 
moet je voortaan pesticidenvrij 
onderhouden.

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

WORD EEN KRAK 
IN COMPOSTEREN

 i  Info en inschrijvingen • Imog • 056 71 61 17 • communicatie@imog.be

EI-LABA!

Ook dit jaar is er nog tot en 
met 31 mei een kippenactie in 
samenwerking met Imog. Bij 
de deelnemende handelaars 
kan je een kip aankopen voor 
een richtprijs van amper
8,5 euro per stuk. Alle kippen 
zijn 18 tot 20 weken oud en 
beginnen te leggen rond 20 
tot 25 weken.

Ongewenste beestjes in je (moes)tuin of planten tussen de tegels van het terras of de oprit… We 

grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten zijn echter schadelijk voor de gezondheid en 

voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, 

zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen. Gebruik liever alternatieven zonder chemische producten. 

Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu!

Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig 
onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een 
efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk.

n Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn 
 Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje 

van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. 
Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor 
bijvoorbeeld bladluizen of slakken.

n Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
 Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je 

tuin. Maak je oprit of pad zo klein mogelijk. Waar veel 
gereden of gestapt wordt, groeien geen planten. 

n Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of 
schaduwrijke plaatsen. 

 Plant bodembedekkers aan of werk met 
boomschors om open bodem te vermijden.

n Tip 4: Gebruik alternatieven. 
 Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping 

is van organisch materiaal en water. Branden werkt 
ook goed. n

Must met meerwaarde 
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden 
vormen een bedreiging voor het milieu, de 
waterkwaliteit en het behoud van duurzame 
waterreserves. We moeten ook onze 
gezondheid beter beschermen tegen de 
gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als 
kinderen, oudere mensen en mensen met een 

zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom 
moeten we het gebruik van pesticiden zoveel 
mogelijk vermijden. Om ongewenste dieren  
of planten te bestrijden, zijn er tal van goed 
werkende, alternatieve methoden zoals 
borstelen en branden. 

Word een krak in composteren en doe dubbel zo lang met één restafvalzak!

Bijna de helft van wat je in je restafvalzak gooit, bestaat immers uit keuken- en 

tuinafval. Dat kan makkelijk gecomposteerd worden in een humushoudend 

product, dat een grote rijkdom betekent in de tuin. 
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LENTE DOSSIER

De lente is in het land, hoog tijd om stilaan de gezonde buitenlucht 
terug op te zoeken. Om je op weg te zetten, pakken we daarom 
uit met een lenteactie in de stadswinkel, zolang de voorraad strekt. 
Bij aankoop van minstens 25 euro krijg je een provinciale 
wandel- of fietsroute cadeau. Bij aankoop van minstens 50 
euro kan je een keuze maken uit enkele wandel- of 
fietsnetwerkkaarten. Goed mogelijk dus dat je na het kopen van 
een Waregembon of vuilniszakken getrakteerd wordt op een portie 
wandel- of fietsplezier!

De komende maanden is het 
dan ook hét ideale moment om 
het vernieuwde fietsnetwerk te 
verkennen. Westtoer maakte 
de voorbije maanden werk van 
een grondige opknapbeurt op 
het fietsnetwerk in West-
Vlaanderen. Het nieuwe 
fietsnetwerk is 600 kilometer 
langer en er zijn 405 
knooppunten bijgekomen. Ook 
voor onze regio werden de 
kaarten Leiestreek-West en 
Leiestreek-Oost samengevoegd 
tot één gloednieuwe fietskaart 
voor de volledige regio. Een 
kaart kost 8 euro. Wil je graag 
alle vernieuwde kaarten (Kust, 

Brugs Ommeland, Westhoek, 
Leiestreek) in huis halen, dan 
kies je best voor een fietsbox 
voor 25 euro. Je krijgt er 
meteen een extra pocket bij 
met tien suggestieroutes. 

Ook de fiets- en wandelboekjes 
van de stad kennen nog altijd 
een groot succes. Ze leiden je 
langs alle mooie en interessante 
plekjes van Waregem. Deze 
routes zijn uitgebreid 
beschreven en voorzien van 
wat extra uitleg bij de 
aandachtspunten onderweg. 
De brochures zijn gratis 
beschikbaar in de stadswinkel.

Je kan deze nieuwe route op eigen houtje ontdekken via de website van 
Toerisme Leiestreek www.toerisme-leiestreek.be/proevenopdehoeve of via 
www.west-vlinderen.be. De route is ook gratis verkrijgbaar in de stadswinkel. 

Fervente fietsers kunnen de volledige route fietsen (47,1 km). De route inkorten is 
evengoed mogelijk. Enkele hoeves liggen een klein stukje van de route af, maar je 
kan deze heel makkelijk vinden door de bordjes te volgen tot aan de hoeve.

Stad Waregem realiseerde in 
samenwerking met Toerisme 
Leiestreek en de sociale werkplaats 
Werkplus  het fietsinrijpunt langs de 
Slekkeput. Een fietsinrijpunt is het 
ideale start- of rustpunt voor of 
tijdens een fietstocht. Deze plek ligt 
perfect ingeplant langs het 
fietsroutenetwerk en zal in de 
toekomst nog meer mogelijkheden 
bieden, wanneer de fietsverbinding 
richting Zulte langs het spoor 
gerealiseerd is.  De nabijheid van het 
fietsatelier van Werkplus waar je 
terecht kan voor fietskaarten, 
fietsherstel en fietsverhuur is een 
pluspunt. Bovendien is er een 
oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Wie dit jaar gaat winkelen bij een 
deelnemende handelaar, wordt beloond 
met een Belgerinkel-lot met unieke 
code. Je registreert deze code online of 
stopt het in een Belgerinkel-box in het 
stadhuis. Zo maak je dagelijks kans op 
mooie prijzen. Heb je tijdens de 
campagneperiode niks gewonnen? 
Dan maak je nog steeds kans op een 

fiets of andere mooie prijzen.
Doe dus je boodschappen van 30 april 
tot 4 juni met de fiets of te voet bij een 
Waregemse handelaar en maak elke 
dag kans op mooie prijzen! Kijk goed 
uit naar de Belgerinkel-affiches en 
aarzel niet om je lot te vragen!

 i  www.belgerinkel.be

FIETSEN EN WANDELEN
LENTEACTIE

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

Fietsinrijpunt Transvaal

Proeven op de hoeve
Smakelijke fietsroute

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

Fietsen en proeven van   
april tot september
n Van april tot en met september bieden 

de acht deelnemende hoeves twee keer 
per maand een heerlijk proevertje aan. 
Dit gebeurt op elke tweede en vierde 
zaterdag van deze maanden (afhankelijk 
van beschikbaarheid producten).

n Vooraf reserveren (minimum een week 
vooraf) bij de dienst toerisme is een 
must.

n Je kiest een datum en de hoeves waar je 
wenst te proeven. Voor elk proevertje 
betaal je vooraf 2 euro per persoon.

n Voor Proeven op de hoeve sloeg stad 
Waregem de handen in elkaar met de 
gemeentes Wielsbeke, Oostrozebeke en  
vzw Toerisme Leiestreek.

De gloednieuwe en smakelijke fietsroute Proeven op de hoeve leidt je door 

onze streek en langs enkele ambachtelijke hoeves. 

 

 

BIJ AANKOOP VAN MINIMUM 25 EURO: 1 GRATIS PROVINCIALE FIETS- OF WANDELKAART BIJ AANKOOP VAN MINIMUM 50 EURO: 1 GRATIS FIETS- OF WANDELNETWERKKAART 

VAN 21 MAART TOT 21 JUNI ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

MET
BELGERINKEL

NAAR DE 
WINKEL
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Naast de praktische aankopen zoals vuilniszakken, een piafkaart(houder), een UiTPAS of een zwemcheque, kan je gerust binnenspringen voor 
een leuk gadget, een interessant boek of een Waregembon. Een greep uit het aanbod van boeken:

LENTEDOSSIER

Gifts & gadgets uit de stadswinkel

Memorial Rain
Verhalen van
Waregem(naars) tijdens WOI, 
de link met de Verenigde 
Staten, Memorial Day, de 
Amerikaanse begraafplaats en 
de overvlucht van Charles 
Lindbergh.

10 euro

Leuke hebbedingen met Waregems 
logo om te krijgen/geven:
Metalen drinkbus (3,50 euro) – handdoek
(klein: 6 euro, groot 13 euro) – magneetjes (5 euro)
pin (1 euro) – soepkom (5 euro) – kaartspel (5 euro) 
USB paard (7,50 euro)

Niet alleen kan je in de stadswinkel terecht voor een fiets- of wandelroute (zie p. 9), 

je vindt er ook een gepast geschenk voor elke gelegenheid.  

 i  Stadswinkel • 056 62 12 11 • waregembon@waregem.be • www.waregem.be/waregembon

Kan je nog niet kiezen? 
Dan is de uiterst 
succesvolle Waregembon 
zeker iets voor jou. Een 
handige cadeaubon in 
een feestelijke envelop 
die een jaar geldig blijft. 
Je kiest zelf het bedrag 
dat je wilt cadeau geven 
(in schijven van 5, 10 of 
25 euro) en de ontvanger 
maakt zelf een keuze 
waar hij of zij de bon 

inruilt. Je kan met je Waregembon in meer dan 300 
Waregemse zaken terecht.

Altijd succes met de Waregembon

60 Waregemse 
verhalen + DVD

Het boek bundelt unieke 
oorlogsverhalen en gaat 

gepaard met een DVD 
waar 35 video-interviews 

op staan die het 
Waregemse dialect 

bewaren voor het 
nageslacht.

25 euro

Flanders Fields
Het boek met uniek fotomateriaal 

vertelt het verhaal van elke 
soldaat die op de Flanders Field 

begraafplaats begraven is.

35 euro

Vensters op het 
verleden (Waregem  
of deelgemeentes)
Deze erfgoedwandeling is 
meer dan zomaar een 
wandelgids. De publicatie 
vertelt de geschiedenis van 
Waregemse straten en 
pleinen, maar het is ook een 
verzameling van legendes, 
leuke weetjes en grappige 
anekdotes.

10 euro

Van paardenmiddel
tot paardendokter
Het boek belicht de evolutie in de 
paardengeneeskunde en het ontstaan 
van het veterinair onderwijs. Van 
kruidenmengsels en bezweringsformules 
tot wetenschappelijke discipline!

10 euro

Waregem Koerse
Na een korte historiek van 
Waregem Koerse vind je een 
selectie van de meest spannende, 
grappige of ontroerende foto’s. 
Alles is gebundeld in een luxueuze 
uitgave van meer dan 350 
bladzijden.

24,95 euro
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Wat?
Een vrijetijdspas in Zuid-West-Vlaanderen 
waarmee je punten kan sparen en inruilen voor 
leuke voordelen. De pas is er voor iedereen van 
jouw gezin, ook voor kinderen vanaf 3 jaar! De 
UiTPAS zuidwest staat op naam en is levenslang 
geldig.

Hoeveel kost het?
Amper 3 euro! Ga met je identiteitskaart langs bij 
de stadswinkel, bib of CC De Schakel en je krijgt 
je UiTPAS én extra welkomstvoordelen mee.

Welkomstvoordelen
n Gratis zwembeurt in een deelnemend zwembad
n Gratis museumbezoek in een deelnemend 

museum
n Gratis gadget 
n  2,5 euro korting bij een deelnemend 

cultuurcentrum
n  Drie welkomstpunten

Heb je een beperkt inkomen?
UiTPAS zuidwest is er ook voor mensen met een 
laag inkomen. Je UiTPAS kost dan maar 1 euro 
en je krijgt 80% korting bij deelname aan UiTPAS-
activiteiten. Meer info over UiTPAS aan 
kansentarief kan je krijgen bij het OCMW. 

Waar punten sparen en omruilen?
Natuurlijk in Waregem, maar ook in Anzegem, 
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 
Menen, Wervik, Wevelgem, Zwevegem. En ook in 
Aalst, Brussel, Gent, Oostende,…

Alle aanbieders vind je op www.uitinzuidwest.be

Vanaf twee punten kan je in Waregem al aan 
omruilen beginnen denken. Enkele voorbeelden…
n  2 punten: bibtas
n  5 punten: zwembril
n  10 punten: fietsnetwerkkaart Leiestreek
n  10 punten: film in CC De Schakel
n  30 punten: rondleiding achter de schermen in 

De Schakel

Zie je in De Sprong het UiTPAS-label staan? 
Dan kan je bij deze activiteit je UiTPAS 
gebruiken: sparen en/of inruilen voor extra 
voordelen!

Bewaar het overzicht
Sparen en inruilen, allemaal goed en wel, 
maar hoe bewaar je het overzicht? Registreer 
je UiTPAS op www.uitinzuidwest.be/uitpas en 
je krijgt meteen zicht op je gespaarde punten, 
de voordelen die je al kan opnemen én de 
voordelen waarvoor je nog maar enkele 
punten moet sparen. 

Spelotheek
Vakje Vooruit

Vakje Vooruit is de Waregemse 
uitleendienst voor gezelschapsspellen. Wist 
je dat je daar ook met je UiTPAS terecht 
kan? Met slechts vijf gespaarde punten 
leen je er al een spel. Er is keuze in 
overvloed: meer dan 240 spellen en 

puzzels vanaf 1 jaar, voor 1 tot soms 20 spelers, korte, lange, 
moeilijke, eenvoudige, maar vooral leuke spelen. Bij elk bezoek 
aan de Spelotheek spaar je een UiT-punt. Je hoeft daarom niet 
altijd een spel te ontlenen. Bovendien is er ook een 
wisselcollectie met leesboekjes van de Waregemse bib. 

Lid worden is gratis. Je betaalt enkel 0,50 euro per spelletje dat 
je ontleent. Dat mag je dan twee weken bijhouden. De 
Spelotheek is elke woensdagnamiddag open tussen 14.00u. en 
17.00u. Je wordt geholpen bij het kiezen en krijgt het spel 
uitgelegd.

Je vindt Spelotheek Vakje Vooruit in OC Eikenhove, Albert 
Servaeslaan 48a. Spring eens binnen en vergeet je UITpas niet! 
n

 i  0492 73 72 90

Sinds februari kan je games ontlenen in de 
bibliotheek in Waregem, zowel voor 
Playstation 3, Playstation 4, Wii en 
XBOXone. Per bibliotheekbezoek kan je 
gratis maximaal twee games ontlenen voor 
twee weken. 

Net zoals de boeken- en filmcollectie heb je 
in het nieuwe games-aanbod allerlei genres, 
zoals actie, puzzels, sport, fantasy,.. 
Allemaal games met fantastische graphics 

die soms enig strategisch inzicht en 
creativiteit vereisen, maar ook gewoon 
extreem leuk zijn voor klein en groot.  

Je kan onder andere kiezen voor Fifa 2016, 
Just Dance 2016, Lego Games, Minecraft, 
Mario Kart, Need For Speed, Gran Turismo 
en heel wat meer. Het volledige aanbod kan 
je bekijken in onze catalogus op
waregem.bibliotheek.be. n

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

Heb jij al je UiTPAS?

 i  waregem@uitpas.be • www.uitinzuidwest.be

In zowat alle Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten kan je met de hele familie terecht 

voor concerten, sport, theater, film, jeugdactiviteiten,… Met UiTPAS zuidwest kan je nu nog 

meer van dit eindeloze aanbod genieten!  

Céline (24 jaar)
houdt van muziek en sport

“Dankzij UiTPAS zuidwest 
doet Céline haar voordeel
telkens ze gaat zwemmen“

ontdek er alles over op:

www.uitinzuidwest.be

 kom je huis UiT met...

UiTPAS ZUIDWEST

LEEN
NU OOK 
GAMES
IN DE BIB
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Dinsdag 19 juli
Waregem-Roeselare  

Roeselare Rond (bus terug)
Geniet van een heerlijk potje stoverij met 
Rodenbach onderweg. Aangekomen in 
Roeselare kan je de stad op eigen houtje 
verkennen. Voor de bierliefhebbers staat 
een geleid bezoek aan brouwerij 
Rodenbach op het programma.
n Vertrek: 11.00u. – terug: 18.00u.
n  Prijs: 45 euro volwassenen en 35 euro 

kinderen (4-12 jaar)

Vrijdag 12 augustus
Nocturne Waregem (rondvaart) 
Avondtocht met een varkentje aan ’t spit. 
Een accordeonist zorgt voor muzikale 
sfeer onderweg!
n  Vertrek: 19.00u. – terug: 23.00u.
n Prijs: 45 euro volwassenen en 35 euro 

kinderen (4-12 jaar)

Maandag 15 augustus 
Waregem - Deinze  
Brielmeersen (bus terug)
Op de boot kunnen de kinderen knutselen 
en zich laten schminken. Er zijn ook 

pannenkoeken om van te smullen. In de 
Brielmeersen kan je een mooie wandeling 
maken of genieten van een verfrissing op 
het terras terwijl de kinderen ravotten in 
de speeltuin.
n Vertrek: 13.00u. – terug: 19.00u.
n  Prijs: 21 euro volwassenen en 15 euro 

kinderen (4-12 jaar)

Zaterdag 20 augustus
Waregem-Kortrijk   
Over vlas en Leie
Ontdek het vlasverleden van onze streek 
en proef onderweg van een heerlijk 
paëlla-buffet. In Kortrijk kan je kiezen voor 
een geleid bezoek aan Texture, museum 
over vlas en Leie of je kan op eigen houtje 
het stadscentrum verkennen.
n  Vertrek: 11.30u. – terug: 18.30u.
n  Prijs: 45 euro volwassenen en 35 euro 

kinderen (4-12 jaar)

Ten Gronde vertelt het gedeelde 
archeologisch verhaal van de streek. De 
stukken verlaten hun depot en illustreren 
de geschiedenis van onze streek, van de 
komst van de eerste landbouwers tot de 
sporen van de Eerste Wereldoorlog.  
Daarnaast kom je ook meer te weten over 
het verdwenen kasteel van Nieuwenhove. 

Je kan de tentoonstelling vrij bezoeken 
op zaterdag en zondag van 15.00u. 
tot 20.00u. en woensdag van 14.00u. tot 
18.00u. of na afspraak via
0497 76 04 12.

Ten Gronde – Ontdek ons 
archeologisch verleden

Nog tot 1 mei – Goed te Nieuwenhove

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

Op 4 mei trappen we Engie Street Heroes op gang. 
Het nationaal pannavoetbaltornooi keert in 2016 terug 
met vier voorrondes in Waregem. Wie zich kwalificeert 
tijdens één van deze voorrondes, mag de provinciale 
finale spelen op zaterdag 28 mei in Ronse. De 
winnaars van die dag spelen later dit jaar voor de titel 
van beste pannavoetballer van België. Deelnemen aan 
het tornooi is gratis en voor spelers van alle leeftijden 
(leeftijdscategorieën U13, +13 en +16 en meisjes).

n Woensdag 4 mei: voorronde 1 @ Esplanade  
(Gemeenteplein 6) van 14.00u. tot 17.00u. 

n Woensdag 11 mei: voorronde 2 @ Jeugdcentrum 
Waregem (Zuiderlaan 46) van 14.00u. tot 17.00u. 

n Woensdag 18 mei: voorronde 3 @ Torenhof   
(A. Servaeslaan 60) van 14.00u. tot 17.00u. 

n Woensdag 25 mei: voorronde 4 @ Oostpoort
 van 14.00u. tot 17.00u. 

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

ENGIE STREET 
HEROES 2016 
4-11-18 en 25 mei  

Meer dan een halve eeuw archeologische opgravingen in Zuid-West-Vlaanderen leverden een schat aan vondsten en informatie op. De voorbije jaren 

werd dit archeologisch erfgoed opnieuw van onder het stof gehaald. Nu houdt de reizende tentoonstelling Ten Gronde ook halt in Waregem. En waar 

anders past een archeologische collectie beter dan op één van de belangrijkste archeologische sites van de stad: het Goed te Nieuwenhove. 

Het kasteel van Nieuwenhove 
verdween op het einde van de 18e 
eeuw, maar de fundamenten werden 
tijdens opgravingen in 1933 en 1976 
opnieuw blootgelegd. Vooral de laatste 
opgraving was een succes. 
Aardewerken potjes, fragmenten van 
borden en tegels, glasscherven en zelfs 
leren schoenen werden teruggevonden. 
Een selectie van deze vondsten kan je 
bekijken tijdens Ten Gronde!
Goed te Nieuwenhove
Platanendreef 16

 i  
Dienst toerisme
056 62 12 52
boottochten@waregem.be
www.waregem.be/boottochten
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Door de bouwwerken op de 
Gaverbeekhippodroom gingen we op 
zoek naar een nieuwe locatie voor de 
gesmaakte combinatie van de 
Ballonhappening, Kinderstad en de 
Home Made Markt. Het Jeugcentrum 
blijkt de ideale opstijgplaats te zijn 
voor tientallen luchtballonnen. 
Bovendien is de nieuwe locatie een 
uitgelezen kans om het evenement 
eens op een ander moment te 
organiseren dan het

traditionele laatste weekend van april. 
Een nieuwe datum met hopelijk 
goede, zomerse weersverwachtingen! 
Extra troef is dat de Ballonhappening, 
Kinderstad en Home Made Markt nu 
samenvallen met Lions Boulevard. Dat 
is een tweedaags foodtruck-, street 
art- en belevingsfestival rond de 
stadionvijvers. Genoeg redenen dus 
om zaterdag 25 juni nu al vrij te 
houden! n   

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

Zoete weet als geen ander het moment van verwondering te vatten in 
zijn tekeningen. Hij is bovenal een tekenaar pur sang. Zijn sculpturen, 
performances en films zijn doordrongen van de logica van het tekenen. 
Zijn tekeningen ademen een puur maakplezier – het plezier om met een 
minimum aan middelen vormen, volume en ruimte te creëren.

De tentoonstelling In anticipation of improvement, the Be-Part exercises 
bestaat vooral uit recent, nooit eerder getoond werk, zoals The Be-Part 
Exercises en enkele metalen sculpturen. De potloodtekeningen dateren 
uit de periode 2011–2016. Naast de tekeningen, de digitaal bewerkte 
foto’s en sculpturen presenteert de kunstenaar ook een stop-motion 
video. 

Be-Part (Westerlaan 17) is open van zondag tot vrijdag
van 11.00u. tot 17.00u. De tentoonstelling loopt nog tot en met 
zondag 29 mei. n

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

V-DAG
Op zondag 8 mei herdenken we hoe de 
waanzin van Wereldoorlog II ten einde kwam. 

Programma 
n 10.45u.: Eucharistieviering in de Dekenale Kerk
n 11.35u.: Bloemenhulde aan oorlogsmonument 
 op de Markt
n 11.40u.: Ontvangst en receptie in het stadhuis

EXPO
ZAAL29

WWW.ACADEMIEWAREGEM.BE       OLMSTRAAT 25     8790 WAREGEM

TENTOONSTELLING 28 APRIL TOT 4 JUNI 2016
VERNISSAGE 28 APRIL 19U30

JOHAN GELPER
INSTALLATIES

KORNEEL AVIJN
SCHILDERKUNST

flyer expo zaal 29.indd   1 7/03/16   16:00

Op artistieke speeddate 
Week van de Amateurkunsten
Zondag 8 mei – 15.00u. – Koetshuis Park Casier

Tijdens de Week van de Amateurkunsten geven lokale 
kunstenaars uit verschillende disciplines het beste van zichzelf in de intieme 
setting van het koetshuis. We laten vier speeddates (elk vijf minuten) op je 
los. Laat je omver blazen door al dat talent!
Na deze twintig minuten durende explosie van prikkels nodigen we jong en 
oud uit om creatief aan de slag te gaan in de tuin van het koetshuis met 
leuke tekenactiviteiten. Een niet te missen belevenis voor jong en oud!

De kunstenaars en artiesten
Xavier Roelens (woord) Marc Eggermont en Tineke Strobbe (muziek) 
Holy Love van Compact Disk Dummies (videoclip)
Sophie Doutreligne (tekenkunst) Guillaume Decock (fotograaf) Lukas 
Amez (schilder-, tekenkunst), Alexia Taelman (beeldhouwkunst) 

Praktisch   
n Zondag 8 mei 
n Van 15.00u. tot 18.00u. (doorlopend voorstellingen van 20 minuten)
n Koetshuis Park Casier – Stationsstraat 34
n Gratis
n www.waregem.be/wak

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

Solotentoonstelling Dirk 
Zoete in Be-Part

Korneel Avijn en Johan Gelpers zijn vanaf eind april de 
gastkunstenaars in Zaal 29 van de Stedelijke Kunstacademie. 
Korneel Avijn presenteert met zijn schilderijen een opeenvolging 
van gebeurtenissen en associaties, recht uit het hart met een hint 
naar realisme, fotografie en cinema. Hopend dat dit de bezoekers 
kan inspireren. Johan Gelper brengt dan weer speelse installaties, 
samengesteld uit gevonden 
objecten die nauwkeurig 
samengevoegd worden. Het is 
steeds een humoristische poging 
om een ‘nieuwe wereld’ te 
vatten, een dynamische balans 
ook tussen wat de mens maakt 
en veroorzaakt.  

Vernissage: donderdag 
28 april, 19.30u. De expo loopt 
tot en met zaterdag 4 juni. 
Open op weekdagen van 
13.30u. tot 19.30u. 

 i  www.academiewaregem.be

BALLONHAPPENING 
OP ZATERDAG 25 JUNI

Lente-expo
in Kunstacademie
Van 28 april tot en met 4 juni

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



Infokrant Waregem 2016 n 214

Met de zomer in aantocht kondigen we 
met plezier onze Schakelkampen aan. In 
de vakantie samen kunst en plezier maken, 
daar draait het om; een week lang en met 
professionele begeleiders. Theater, dans, 
film, muziek, beeldend werk, media of juist 
een mix van dit alles. We werken in kleine 
groepjes op maat van elk kind. Je hoeft 
niets te kunnen, veel goesting is wat telt. 
Op het einde van de week zijn
(groot)ouders, vrienden en familie welkom 
om mee te genieten van de eigen creaties 
tijdens het toonmoment. Het volledige 
aanbod vind je in ons maartmagazine, de 
Kidsgids en natuurlijk op onze website, 
waar je ook kan inschrijven.

Bony King
Zaterdag 23 april - 20.00u. 
geheime locatie 

Misfit, Sjeval Blanc en De Schakel brengen muzikant 
Bram Vanparys onder het heerlijke mom van Bony 
King naar Waregem. Deze jonge vorst speelt samen met 
zijn gevolg op een ultrageheime locatie. Vorig jaar bracht 
hij zijn vierde langspeler uit, opgenomen in Los Angeles. 
Het resultaat is een straffe cd met een rijke Amerikaanse 
sound, herkenbare melodieën, een vleugje Dylan en een 
flinke snuif Neil Young. Een niet te missen topconcert 
dus, op een locatie met een kleurrijke geschiedenis… 
Verzamelen doen we om 20.00u. op het Academieplein 
in de Olmstraat.

Dag van de Dans
Zaterdag 23 april

Zaterdag 23 april wordt de eerste Dag van de Dans. Op zoveel mogelijk 
Vlaamse en Brusselse podia – en in open lucht – is dans te zien. Het 
programma is gevarieerd, met voorstellingen, workshops, films, dance 
battles, open repetities en meer, voor jong én oud. In De Schakel 
organiseren we amusante workshops voor kinderen onder de noemer 
Proeven van dans. Onder choreografische begeleiding van Cacao Bleu 
leer je hoe je alledaagse handelingen omzet in dansante bewegingen. 
Schrijf je in via onze website voor een van deze workshops:

Kleuterdans (3+) met ouder,  5 euro (ouder met kind) 3 euro (kind)
(van 14.00u. tot 15.00u. of van 15.00u. tot 16.00u.)

Jongeren 12-15 jaar, 3 euro
(van 10.30u. tot 12.30u.)

Hof van Eede, Het Weiss-effect
Zaterdag 30 april - 20.00u. 

Misschien ken je Peter Van den Eede (Cie 
De Koe), maar wist je dat ook zijn dochters 
Ans en Louise Van den Eede geboren 
theatermakers en -spelers zijn? Samen met 
Wannes Gyselinck vormen ze Hof van 
Eede en wonnen ze al talrijke prijzen als 

jonge makers. Met Het Weiss-effect 
komen ze voor het eerst naar De Schakel. 
Deze amusante voorstelling maakt duidelijk 
hoe kunst soms... de wereld kan 
veranderen, ten goede of ten slechte. 
Grappig en uitdagend. 

Seizoensvoorstelling 
2016-2017 
Dinsdag 7 juni - 20.00u.

Het cultuurseizoen loopt met de komst van de 
zomermaanden stilaan op zijn einde, dus kunnen we 
al uitkijken naar volgend seizoen. De Schakel pakt 
vanaf september weer uit met een gevarieerde portie 
theater, muziek, circus, humor, dans, film, 
schoolvoorstellingen, vormingen en workshops. 
Wees welkom op dinsdag 7 juni op de 
seizoensvoorstelling, om 20.00u. in de schouwburg. 
Programmatoren Esther, Veerle en Joost maken je 
wegwijs in het programma voor seizoen 2016-2017. 
Het is alvast uitkijken naar onder andere Kommil Foo, 
Zita Swoon, Cie Cecilia, Soulsister, Kapitein Winokio 
en Lisbeth Gruwez. Wie en wat meer? Dat kom je op 
7 juni te weten. Reserveren kan via onze site.  i  CC De Schakel • 056 62 13 40 • www.ccdeschakel.be

Schakelkampen
Zomer 2016
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S P O R T

De Kidsgids bundelt sinds vorig jaar het volledige vakantieaanbod in 
Waregem voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs 
georganiseerd door de sportdienst, jeugddienst en CC De schakel. 
Je vindt er alles over de activiteiten van Grabbelpas, de 
speelpleinwerkingen, de vakantie- en sportkampen en een verwijzing 
naar andere initiatieven. Je kan deze raadplegen op de website van 
Waregem of bij de betrokken diensten.

Er zijn sportkampen tijdens onderstaande weken:
n 4 juli – 8 juli
n 11 juli – 15 juli
n 18 juli – 20 juli
n 16 augustus – 19 augustus
n 22 augustus – 26 augustus

De inschrijvingen voor de sportkampen zijn geopend sinds zaterdag 
16 april. Nog niet ingeschreven, maar wil je zeker een plaatsje 
bemachtigen? 
Registreer snel en schrijf je in via de webshop van de sportdienst 
(https://webshopwaregem.recreatex.be/).

Sportkampen
zomervakantie
5 weken vol sportplezier

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

De sportquiz is er voor iedereen: 
Waregemse sportclubs, verenigingen, 
families, vrienden, wijkcomités,… Al 
wie minstens 17 jaar is kan een ploegje 
vormen van drie of vier personen. Na 
het pijnigen van de hersenen gaat 
iedereen met een mooie prijs naar huis! 

 i   
Inschrijven uiterlijk vrijdag 6 mei
15 euro per quizploeg
Lobbens.jan@belgacom.net

Dit initiatieproject wil de mountainbikesport 
promoten en richt zich naar de beginnende 
mountainbiker zonder of met beperkte 
ervaring. De sportdienst organiseert in 
samenwerking met Werkplus een 
kennismakingssessie.
De lessenreeks start op 21 mei en dat  
vijf opeenvolgende zaterdagen lang.
n 25 euro: als je in het bezit bent van een 

eigen mountainbike
n 15 euro per dag extra: om een 

mountainbike te huren

Meer info en inschrijving is mogelijk via  
www.waregem.be/sportaanbod/start-to-
mountainbike of bij de sportdienst.
Start to mountainbike is een initiatief van 
Sport Vlaanderen in samenwerking met de 
erkende wielerfederaties en de Vlaamse 
wielerscholen.

Zwemmarathon
Vrijdag 27 mei - vanaf 17.00u. 
Zwembad De Treffer
Sportdienst Waregem zorgt opnieuw voor spektakel tijdens de 
zwemmarathon met DJ’s, gezellige belichting en een gezonde portie 
competitie.

Scholen, bedrijven, sportclubs en jeugdbewegingen kunnen zich 
inschrijven met een ploeg om baantjes te zwemmen in estafettevorm. 
Ieder uur wordt een winnaar bekendgemaakt. Scholen maken kans op 
een gratis zwembeurt met de hele klas (buiten de schooluren) en 
bedrijven, sportclubs en jeugdbewegingen kunnen naar huis gaan met 
een ‘cheque’ van 50 zwembeurten om in groep te komen zwemmen. 

17.00u. – 17.50u. : Scholen
18.00u. – 18.50u. : Scholen
19.00u. – 19.50u. : Bedrijven
20.00u. – 20.50u. : Sportclubs
21.00u. – 21.50u. : Jeugdbewegingen
22.00u. – 22.50u. : Strijd der titanen (actieve clubs in zwembad De Treffer)

 i  Meer info en inschrijven (1 euro per persoon)
Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregemsport.be

SPORT-
QUIZ
Vrijdag 13 mei
19.30u.
S.O. Gaverke

Komende zomer heeft de sportdienst opnieuw een schitterend 

aanbod aan uitdagende sportkampen voor jullie klaar. Het aanbod 

kan je vinden op www.waregem.be/sportkampen, maar kan je ook 

raadplegen in de nieuwste Kidsgids voor de zomervakantie.

Start to Mountainbike
Startdatum zaterdag 21 mei - 9.00u. – 12.00u. - Veloods (Windhoek 17)

 i
Sportdienst
056 60 07 44
simon@waregemsport.be

In deze boeiende quiz van de 
sportraad/sportdienst gaan we 
reeds voor de twaalfde keer op 
zoek naar de strafste 
Waregemse sportkenners. Hoe 
goed is jouw parate kennis 
omtrent sport? Naast actuele 
vragen graven we geregeld eens 
in het verleden. Vergeet ook niet 
dat er dit jaar EK voetbal en 
Olympische spelen zijn! Het kan 
dus alle kanten op!
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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 bevolking open (uitgezonderd dienst 
vreemdelingen). De eerste zaterdag van de maand zijn behalve de dienst burgerzaken 
ook de diensten milieu en stedenbouw open: 14 mei en 4 juni van 9.00u. tot 12.00u.
OPGELET: niet langer alle diensten zijn open op zaterdag! 
Het stadhuis is gesloten van donderdag 5 tot en met zondag 8 mei nav Hemelvaart en op 
Pinkstermaandag 16 mei.

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 donderdag 5 tot en met zondag 8 mei door 
Hemelvaart en op Pinkstermaandag 16 mei.

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

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten van

donderdag 5 tot en met zondag 8 mei door Hemelvaart en op Pinkstermaandag 16 mei.

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

Alle recylageparken zijn gesloten op Pinkstermaandag 16 mei.

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

De sprong is gedrukt op 
FSC-gecertifieerd 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
Wendy Viaene won een 10-beurtenkaart voor zwembad De 
Treffer.  

Nieuwe wedstrijdvraag
Welke brouwerij kan je bezoeken tijdens één van de 
boottochten? 

Stuur je antwoord tegen uiterlijk 6 mei naar 
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,  
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je 
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen
De fietsnetwerkbox West-Vlaanderen, goed voor
3 180 km fietsplezier. 


