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Waregem, stad in galop
Wie over Waregem spreekt, begint spontaan over Waregem Koerse. Onze stad is dan ook dé
paardenhoofdstad van Vlaanderen. De befaamde Grote Steeple Chase van Vlaanderen, met de
spectaculaire sprong over de Gaverbeek, brengt sport en sensatie en lokt jaarlijks een massa volk naar de
Gaverbeekhippodroom. Ook PreCongé, Parkies kasteelconcerten, de ijspiste en vele andere evenementen
brengen ieder jaar tienduizenden bezoekers naar Waregem.
Maar Waregem is natuurlijk veel meer dan dat. Trek je graag je wandelschoenen aan of rijd je liever met
de fiets? Verdiep je je graag in de geschiedenis van een stad? Of snuif je graag een beetje cultuur op?
Waregem heeft voor elk wat wils.
Er werd voor het eerst over Waregem gesproken in het jaar 826. Onze stad heeft een rijke geschiedenis
en enkele parels van monumenten, zoals de historische kerken en de middeleeuwse hofsteden waaronder
Goed te Nieuwenhove. Natuurlijk mogen we het Flanders Field American Cemetery niet vergeten, de enige
Amerikaanse begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog in België.
Heel wat fiets- en wandelpaden doorkruisen onze stad. Je passeert de bezienswaardigheden die Waregem
rijk is en vele mooie groene plekjes zoals het park Baron Casier, de Oude Spoorwegberm, het Karmelbos,
de Zavelput in Beveren-Leie en de boorden van de Leie.
Cultuurliefhebbers kunnen een voorstelling bijwonen in cultuurcentrum De Schakel, hedendaagse kunst
bewonderen in het platform voor actuele kunst Be-Part of genieten van professionele en amateurfotografie
en beeldende kunst in de Stedelijke Kunstacademie en het Koetshuis van kasteel Casier.
Shoppers kunnen hun hart ophalen in de vele charmante en stijlvolle winkels en boetieks. Achteraf kan
je uitblazen op een van de talrijke terrasjes of lekker eten in een van de vele tearooms en restaurants.
Gezelligheid verzekerd!
Waregem, veel meer dan je denkt!
Pietro Iacopucci
Schepen van toerisme

Kristof Chanterie
Schepen van economie
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Bezienswaardigheden
Met of zonder stadsgids
We helpen je graag verder om een programma op maat uit te werken. De meeste zaken zijn vrij toegankelijk
en kunnen bezocht worden zonder gids. Neem je toch graag een gids onder de arm? Dan kan je er een
boeken vanaf 55 euro. Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur, afhankelijk van de locatie.
Amerikaanse begraafplaats Flanders Field
Het Flanders Field American Cemetery, in de
volksmond het ‘Amerikaans kerkhof’, is de enige
Amerikaanse militaire begraafplaats in België uit
de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats ligt
in een mooi verzorgd park van twee hectare en
telt 368 zerken in wit marmer, die geschikt zijn
in vier perken rond de monumentale kapel. Elk
jaar, op de zondag voor de laatste maandag van
mei, wordt op de begraafplaats een Memorial
Day ceremonie gehouden voor de Amerikaanse
oorlogsslachtoffers. In 2014 bezocht de
toenmalige president van de Verenigde Staten
Barack Obama de begraafplaats.
Op 6 april 2017, 100 jaar na de Amerikaanse
oorlogsverklaring, werd een nieuw
bezoekerscentrum geopend op de Amerikaanse
begraafplaats. Het gebouw waarin het
bezoekerscentrum is ondergebracht deed tot
begin jaren 2000 dienst als conciërgewoning voor
de Amerikaanse beheerder. Vandaag kom je hier
als bezoeker meer te weten over de Amerikaanse
betrokkenheid tijdens de Eerste Wereldoorlog in
België en het ontstaan van de begraafplaats. Er is
ook aandacht voor enkele persoonlijke verhalen
van soldaten.
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Bezoek je de begraafplaats met een gids,
dan sta je stil bij enkele graven en verneem
je onder andere het persoonlijke verhaal van
de soldaten die er begraven liggen. Ook in
het bezoekerscentrum valt er heel wat te
ontdekken.

Stoepnageltraject

Tussen de begraafplaats en het
bezoekerscentrum HIPPO.WAR ligt een
stoepnageltraject. De 411 stoepnagels vormen
een fysieke verbinding tussen beide sites die
in het teken staan van het WO I gebeuren. Het
aantal stoepnagels staat symbool voor de 368
Amerikaanse soldaten die begraven liggen
op Flanders Field en de 43 die er als vermist
vermeld staan op de Muur van de Vermisten.
Het traject is 1,7 km lang.
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Gaverbeekhippodroom
De Gaverbeekhippodroom is hét visitekaartje van
Waregem. De hippodroom is 17 hectare groot en
ligt op een steenworp van het stadscentrum. De
professionele draf- en galoppiste zijn befaamd
bij paardenliefhebbers door de uitdagende
hindernissen (waaronder De Gaverbeek) en de
moderne infrastructuur. Hier vindt al anderhalve
eeuw de internationaal gekende Waregem Koerse
plaats, op de dinsdag na de laatste zondag van
augustus. De paardenrennen brengen een ware
volkstoeloop op de been, met als hoogtepunt
de Grote Steeple Chase van Vlaanderen. Van
mei tot en met september worden er drafrennen
georganiseerd.
Indien je de Gaverbeekhippodroom met
een gids verkent, leer je meer over de
geschiedenis van de site en ga je zelfs
enkele hindernissen van dichtbij bekijken.
Ook tijdens een drafren kan je een gids
onder de arm nemen. Je hoort het verhaal
van Waregem Koerse en krijgt een woordje
uitleg over de paardensport, de wedstrijden
en het gokspel. Achteraf woon je de drafren
bij en kan je zelf een gokje wagen.
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HIPPO.WAR
In het najaar van 2017 opende de stad, op de tweede
verdieping van het nieuwe tribunegebouw op de site
Hippodroom, het bezoekerscentrum HIPPO.WAR. Je
komt er meer te weten over de Eerste Wereldoorlog.
Er worden twee thema’s behandeld: de rol van de
Amerikanen en de rol van het paard tijdens WOI. Aan
de hand van foto’s, film- en audiofragmenten, tal van
authentieke stukken, een interactieve quiz en zelfs
een nagebouwd paardenhospitaal, ontdek je diverse
verhalen uit ‘Den Grooten Oorlog’.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk van woensdag
tot en met zondag en op feestdagen van 14.00u. tot
18.00u. In de tijdelijke tentoonstellingsruimte kan je van
tijd tot tijd een wisselende tentoonstelling meepikken.
HIPPO.WAR bezoeken met een gids kan
zowel binnen als buiten de openingstijden.
Naar aanleiding van Waregem Koerse is het
bezoekerscentrum gesloten van begin augustus
tot half september.
Gaat je interesse vooral uit naar paarden?
Dan kan je ook kiezen voor een bezoek aan
het gedeelte over de paarden in HIPPO.WAR
in combinatie met een rondleiding op de
Hippodroom met een ‘bezoek’ aan de
hindernissen van Waregem Koerse.
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Park Baron Casier
Het beschermde kasteelpark Baron Casier is een
groen rustpunt in het centrum van Waregem.
Het park is ongeveer 8 hectare groot en heeft
een waardevol oud bomenbestand, diverse
waterpartijen met fonteinen, sierlijke bruggetjes
en een beschermd pompmolentje. In het
beschermde kasteel, dat werd gebouwd rond
1850, vind je een bar-bistro in een exclusief
historisch kader.
Koetshuis
Het Koetshuis is een tentoonstellingsruimte in
de unieke setting van het park Baron Casier.
Het gebouw is een beschermd monument
dat oorspronkelijk dienst deed als stalling voor
paarden. In 2015 renoveerde de stad het gebouw
tot een volwaardige tentoonstellingsruimte voor
lokale en regionale kunstenaars. Zo krijgt het
neoclassicistische pronkstuk zijn oude glorie
terug.
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Op www.waregem.be/koetshuis vind je
steeds een actueel overzicht van de vele
exposities in het Koetshuis.
Stadionvijvers
De stadionvijvers vormen een groenzone van 35
hectare vlakbij het centrum, aangelegd in het
vroegere overstromingsgebied van de Gaverbeek.
Aan de stadionvijvers kan je komen sporten of
gewoon gezellig wandelen, picknicken of een boek
lezen. Rond de vijvers - geliefd bij hengelaars - vind
je sportinfrastructuur voor onder andere tennis,
basketbal, zwemmen, boogschieten en fitness.
Ook het Regenboogstadion, thuishaven van
eersteklasser SV Zulte Waregem, vind je er terug.
Het Regenboogstadion dankt zijn naam aan het
wereldkampioenschap wielrennen van 1957.
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Villa Gaverzicht
Architect Gentiel Van Eeckhoutte
(1906-1963) ontwierp in 1937 zijn eigen woning,
Villa Gaverzicht. Het is een typevoorbeeld van
modernistische interbellumarchitectuur. De
woning werd in 2009 geklasseerd als beschermd
monument. De woning bestaat uit allerlei
gekleurde bouwvolumes die als blokken in elkaar
passen. Het modernistische kleurenpallet komt
overal terug: oker en aardekleuren, azuurblauw,
Engels groen, wit en zwart. De woonst werd
opgetrokken in gewapend beton, een nieuw
bouwmateriaal in die tijd. Het grondplan kon
hierdoor worden uitgewerkt met diverse
glaspartijen.
De villa kan enkel op verzoek bezocht
worden met een gids.
Sport.Vlaanderen Waregem
Sport.Vlaanderen Waregem (het vroegere Bloso)
grenst aan de hippodroom. Volwassenen en
kinderen kunnen er leren paardrijden met de
school of als particulier. Lesgevers kunnen
er het brevet van rij-instructeur behalen en
topruiters komen er trainen voor eventing- en
jumpingwedstrijden. Sportievelingen kunnen er
logeren in het sporthotel. Iedereen is er welkom
om de paarden, sportinfrastructuur en wedstrijden
te komen bekijken.
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Zavelput
Ben je een vogelliefhebber? Dan moet je vast
en zeker een kijkje nemen in het natuurgebied
de Zavelput in Beveren-Leie: een paradijsje
voor watervogels. De ligging langs de Leie
is ideaal voor trekvogels die de rivier volgen.
Vanuit de kijkhut kan je reigers, eenden, ganzen,
meerkoeten, waterhoentjes, aalscholvers en
ander natuurschoon observeren. Breng zeker je
verrekijker mee! Vlakbij ligt het historische Goed
te Beaulieu, de bakermat van deelgemeente
Beveren-Leie. De oude kerk werd gedynamiteerd
in 1940, maar het oude kerkhof is ook zeker een
bezoekje waard.
Sint-Martinuskerk
De Sint-Martinuskerk van Desselgem is een
beschermd neoclassicistisch gebouw. Het huidige
kerkgebouw dateert uit 1841. De opvallend
kleine toren is ruim 100 jaar ouder. De kerk heeft
twee waardevolle historische orgels: het Van
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Belle-orgel -met een schitterende orgelkast- en
het Loncke-orgel. Beide zijn gerestaureerd en
worden nog actief gebruikt voor vieringen en
concerten. Daarnaast beschikt de kerk ook over
een 19de eeuwse preekstoel, biechtstoelen en een
communiebank met mooi houtsnijwerk.

Jachthaven
Om het riviertoerisme in onze stad aan te
moedigen, werd begin 2000 gestart met de
uitbouw van een aanlegplaats ter hoogte van de
oude sluis in Sint-Eloois-Vijve. Een jaar nadien
nam vzw Waregem Yacht Club het voortouw
voor de uitbouw van een volwaardige jachthaven.
Momenteel beschikt de haven over een vijftigtal
ligplaatsen met de nodige voorzieningen. De
ligging in een oude bocht van de Leie, net buiten
de vaarroute van de grote binnenschepen, is
ideaal. In de zomer kan je er opstappen voor
één van de zomerboottochten en zie je de
Leiestreek vanuit een ander perspectief. Vlakbij
de jachthaven ligt ook het kampeerautoterrein
Leiekamper voor mobilhomes.

Op stap met een greeter
Een greeter is een enthousiaste inwoner van Waregem die op vrijwillige basis individuele bezoekers
of kleine groepjes van maximum zes personen op sleeptouw neemt. Waregem telt twee greeters.
Ze nemen je mee naar hun favoriete plekjes en tonen je de stad vanuit hun persoonlijk perspectief.
Zin om Waregem te verkennen met een rasechte Waregemnaar?
Surf dan naar www.greeters-leiestreek.be en boek een ‘meet and greet’!
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Met een gids ter plaatse

Bibliotheek
6

Of je jezelf nu graag verliest in spannende thrillers,
wegdroomt bij de nieuwste muziek of wil leren
programmeren. Leer je graag een andere taal of
zoek je info over tuinieren, tablets of je volgende
reisbestemming? Je vindt het zeker in de bib!
Wil je met je vereniging de nagelnieuwe bib graag
vanbinnen en vanbuiten ontdekken? Dat kan!
Vraag een rondleiding aan en wij nemen
jullie mee voor een exclusieve blik achter de
schermen! Meer info via
bibliotheek@waregem.be

Goed te Nieuwenhove

Be-Part

Eén van de belangrijkste hoeves van Waregem
is het beschermde Goed te Nieuwenhove.
De kasteelhoeve vormde het centrum van de
gelijknamige middeleeuwse heerlijkheid en gaf zijn
naam aan de wijk tussen Waregem en Deerlijk. De
huidige hoevegebouwen dateren uit het midden
van de 18de eeuw. Het kasteel verdween in de
Franse tijd. Sinds kort is er een ambachtelijke
brouwerij gevestigd in de grote vakwerkschuur en
een cafetaria in de vroegere paardenstallen.

Be-Part is een platform voor actuele kunst. Er is
geen vaste collectie maar jaarlijks zijn er drie à vier
tentoonstellingen van Belgische of buitenlandse
hedendaagse kunstenaars van hoog niveau.
Be-Part wil de actuele kunst toegankelijk maken
voor kinderen en jongeren door interactieve
rondleidingen en creatieve workshops aan te
bieden.

Via info@tgaverhopke kan je een rondleiding
boeken in de brouwerij met een proevertje
nadien. Wil je graag meer weten over de
geschiedenis van de site? Dan kan je beroep
doen op een stadsgids.

Reserveer een rondleiding tijdens een van
de lopende tentoonstellingen via
info@be-part.be.
Meer info over de tentoonstellingen vind je
op www.bepartlive.org.
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Bedrijfsbezoeken
Waregem is een dynamische stad en dankzij haar gunstige ligging langs de E17 (tussen Gent en Kortrijk) en
aan de Leie de thuisbasis voor heel wat grote, moderne bedrijven. In de industriezones langs de snelweg
en de rivier zijn tal van sectoren vertegenwoordigd, van textiel en metaalconstructie tot voeding en IT. Heel
wat Waregemse bedrijven zetten op afspraak graag hun deuren open voor een bedrijfsbezoek.
Wie interesse heeft om te zien hoe zo’n innovatief bedrijf er van binnen uitziet kan een overzicht
opvragen bij de dienst Toerisme.
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Wandelingen en fietstochten
Onder begeleiding van een stadsgids
Verken Waregem en haar deelgemeenten te voet of met de fiets, onder begeleiding van een stadsgids. De
wandelingen zijn drie tot vier kilometer lang en duren twee tot drie uur. De fietstochten zijn tien tot vijftien
kilometer lang en duren drie tot vier uur.
De gids kost 65 euro. Ideaal is 15 tot 20 personen per gids.
Dit zijn de keuzemogelijkheden:

Waregem vroeger en nu

Waregem artistiek

Klassieke stadswandeling langs de belangrijkste
bezienswaardigheden van het historische
en hedendaagse Waregem, waaronder de
gloednieuwe en verkeersvrije Zuiderpromenade
die de ring met het stadscentrum verbindt.

Wandeling langs cultuurcentrum De Schakel, de
Kunstacademie en diverse kunstenaarshuizen

Waregem op een drafje
Wandeling langs de Gaverbeekhippodroom
en andere plaatsen en monumenten die
tonen waarom Waregem dé paardenstad van
Vlaanderen is.

De Sporen van de Groote Oorlog
Wandeling in het stadscentrum langs de
gebouwen, monumenten en straten die
herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.
Mirakelwandeling
Wandeling in het gehucht Nieuwenhove,
van de Sint-Margaretakerk naar het Goed te
Nieuwenhove.

Waregem sportief
Wandeling langs de Stadionvijvers, het
Regenboogstadion en de Gaverbeekhippodroom
en (indien toegankelijk) het archief Briek Schotte.

Beveren-Leie en de Zavelput
Ga op stap door Beveren-Leie met één van onze
stadsgidsen. Je ontdekt onder andere de oude
dorpskern en wandelt langs een prachtig stukje
natuur.
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Lekker Waregem

Vlasroute

Culinaire stadswandeling langs de belangrijkste
bezienswaardigheden, met onderweg vijf stops in
lokale handelszaken, waar een streekspecialiteit
wordt aangeboden.
Kan enkel op dinsdag-, vrijdag- en
zaterdagnamiddag.

Fietstocht langs de Leie door de deelgemeenten
Beveren-Leie en Desselgem langs textielfabrieken,
vlasschuren, oude roterijen en andere restanten
van de vlasnijverheid die welvaart brachten in de
Leiestreek.

+ 12 euro per persoon voor hapjes en
drankjes en 70 euro voor de gids

De Groote Oorlog
Fietstocht door Waregem en de deelgemeenten
langs plaatsen die herinneren aan de Eerste
Wereldoorlog, met onderweg verhalen over de
bezetting, het oorlogsgeweld en het dagelijkse
leven in de periode 1914-1918.
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Op eigen houtje
Trek je wandelschoenen aan of haal je stalen ros boven en maak op eigen houtje kennis met de mooiste
plekjes van Waregem en omgeving. Waregem heeft een leuk aanbod aan diverse wandel- en fietstochten.
Alle routes zijn digitaal beschikbaar via waregem.routeyou.com
Wandelen

Fietsnetwerk

Het stadsarchief maakte enkele jaren terug werk
van vier mooie erfgoedwandelingen die langs
de meest bijzondere bezienswaardigheden en
oude gebouwen van Waregem en haar drie
deelgemeenten lopen. Onderweg passeer je
infoborden met oude foto’s en uitleg.

Wie liever zelf een fietsroute uitstippelt, kan
gebruik maken van het fietsnetwerk Leiestreek.
Het netwerk staat garant voor kilometers
fietsplezier langs aantrekkelijke paden die met
elkaar verbonden zijn tot een samenhangend
netwerk. Op plaatsen waar meerdere trajecten
samenkomen is een knooppunt voorzien. Aan de
hand van de nummers stippel je zelf je route uit en
maak je de tocht zo lang of zo kort als je zelf wil.

De wandelingen zijn gebundeld in twee
mooie brochures, te koop in de stadswinkel.
Je kan er ook een gratis wandelbrochure
vragen met een tiental andere leuke
wandelingen door Waregem. Je kan de
brochure ook online bekijken op
www.waregem.be/wandelen-en-fietsen
Fietsen
Fietsen is hip en gezond! Aan de hand van een
aantal leuke routes ontdek je de mooiste hoekjes
en kantjes van Waregem. Een tussenstop voor
ee heerlijke verfrissing onderweg brengt jouw
fietstocht op smaak.
Aan jou om ervan te proeven!
Vraag gratis naar jouw exemplaar en ontdek
de mooie fietstochten die we voor jou in
petto hebben! Ook deze brochure kan
je online bekijken op www.waregem.be/
wandelen-en-fietsen.

De overzichtskaart van het fietsnetwerk
Leiestreek is te koop in de stadswinkel voor
8 euro.
Via de fietsrouteplanner
www.westtoer.be/fietsrouteplanner kan je
online zelf het traject uitstippelen van je
tocht.
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Fiets huren
Beschik je zelf niet over een fiets of huur je er liever een ter plaatse? Dat kan! Fietsverhuur Veloods
heeft een ruim aanbod aan stadsfietsen, racefietsen, elektrische fietsen en tandems waarmee je de
stad en regio kan doorkruisen.
Alle info vind je op www.werkplus.be.
Bezoekers die met de trein naar Waregem komen, kunnen in het station van Waregem een blue bike of
‘blauwe stadsfiets’ huren voor 1 euro per dag. Meer info vind je op www.blue-bike.be.
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Actief anders
Steek een ‘actievere’ noot in je uitstap. Maak je keuze uit enkele leuke teambuildingsactiviteiten.
Onderstaand een greep uit ons aanbod.
Een volledig overzicht vind je op www.waregem.be/toerisme
Speel een spelletje petanque

Onderweg verneem je een luchtig stukje
geschiedenis en hou je enkele keren halt om, aan
de hand van leuke opdrachten, een balletje te
slaan/schoppen.
Plezier gegarandeerd!

Speel een spelletje petanque in de Waregemse
Boulodroom of in open lucht op één van de
terreinen aan de stadionvijvers.
Meer info via info@waregemsport.be

Meer info via www.city-golf.be of
www.cityfootgolf.be

Leer golfen als een pro
Op het Waregemse 18 holes golfcomplex kan
je een initiatie golf volgen. Je leert er putten als
de beste en oefent je swing op de driving range.
Misschien krijgt de golfmicrobe je wel te pakken!
Meer info via onthaal.golf@waregemgolf.be
en www.waregemgolf.be
2

Escape Game
Ook in Waregem kan je terecht voor een leuke
escape game. De deur valt dicht, je bent
opgesloten. Samen met je team heb je exact één
uur de tijd om alles te ontrafelen en je opdracht tot
een goed einde te brengen. Een unieke en intense
ervaring voor groepen van vier tot zes spelers.
Leeftijd speelt geen rol, teamwork des te meer!
Door de moeilijkheidsgraad is het spel minder
geschikt voor kinderen jonger dan 15 jaar.
Meer info op www.egwaregem.com
Leer schieten met een karabijn

City (Foot) Golf
Ontdek onze stad met een leuke stadswandeling
langs enkele bezienswaardigheden met een
spelletje stadsgolf of voetbalgolf.

Maak kennis met de schietsport en boek een
initiatie karabijnschieten. Vast en zeker een schot
in de roos!
Meer info op www.goldenriverschutters.com
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Boek een initiatie tennis
12

Ga Kim of Justine achterna en sla er op los op
één van de tennisterreinen.
Meer info op www.wgtc.be en
www.waregemsportcenter.be
Leef je uit met enkele volksspelen
Laat het kind in je naar boven komen en
geniet van werpspelen, bolspelen, steltlopen,
touwtrekken, ...
Je kunt deze en andere oude volksspelen
lenen op de sportdienst voor 3 euro per spel.
Meer info op www.waregem.be/volksspelen
Neem een duik in het zwembad
Neem een duik in het zwemparadijs De Treffer.
Je vindt er een 25-meterbad, een peuter- en
kinderbad, een duikkuil, waterkreek, twee
waterglijbanen en een whirlpool met stoombad.

Stap eens op een gekke fiets
Probeer een ritje te maken op een fiets met
een omgekeerd stuur, een huppelwiel of een
scharnierend kader. Je kan het zo gek niet
bedenken! Gekke en andere fietsen kan je huren
via fietsverhuur Veloods.
Meer info op www.werkplus.be

Meer info
op www.waregem.be/zwembad-de-treffer
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Gastronomie en logies
Hou je van uitgebreid tafelen of van een snelle hap? Dan zit je goed in Waregem! In de Gault&Millau staan
maar liefst acht Waregemse adressen, waaonder twee sterrenrestaurants.
Maar ook in een van de gezellige tearooms en cafés vind je zeker en vast jouw ‘goesting’.
Wil je graag een weekendje doorbrengen in onze stad, ook dat kan! Er is keuze uit diverse hotels en B&B’s.
Zelfs met de kampeerauto kan je even halt houden.
Vraag gerust een exemplaar op van onze horecagids voor een volledig overzicht van dit alles. Of bekijk de
brochure online via ww.waregem.be/horecagids.
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Praktisch
Hoe plan je een daguitstap?
Neem uiterlijk één maand vóór de datum van
de uitstap contact op met de dienst toerisme
en wij doen de rest! We gaan na of jouw keuze
gerealiseerd kan worden en puzzelen mee
aan een leuke daguitstap. Zo kan je zorgeloos
genieten van jouw bezoek aan Waregem.
Bij annulering tot vijf dagen vóór de
afgesproken datum betaal je 25 euro
administratiekosten.

Toerisme Waregem - Stadswinkel
Gemeenteplein 2
8790 Waregem
056 62 12 52
daguitstappen@waregem.be
Breng alvast een digitaal bezoekje aan onze stad
op www.waregem.be/toerisme en ontdek er
heel wat nuttige informatie.
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