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Hoezo reispas?
Vanaf 3 oktober kan dit perfect
in Waregem. Voor dit en nog
veel meer zal je dan immers
midden in winkelcentrum
Het Pand terecht kunnen in
de nagelnieuwe stadswinkel.
Voor tientallen kleine
administratieve boodschappen
is de stadswinkel van
maandagochtend tot
zaterdagmiddag de juiste
plaats. En eigenlijk voor nog
veel meer.

Eenvoudig (en)
uniek
In 2007 lanceerde de Vlaamse
Overheid een oproep voor

de wedstrijd ‘eenvoudigste
gemeente/stad 2007’.
Met die wedstrijd werden
gemeentes genomineerd om
na te denken over een betere
dienstverlening.
Van de bijna vijfenvijftig
gegadigden diende Waregem
toen het beste voorstel tot
vereenvoudiging in: het
stadswinkelproject.
Het was meteen ook de
bevestiging voor onze stad dat
we op het goede spoor zaten.

website: www.waregem.be
e-mail: secretariaat@waregem.be
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Stadswinkel opent op 3 oktober

“Ik ga naar de winkel en breng
mee: een brood, een verse
krop sla, de krant en… mijn
internationale reispas.”

afgiftekantoor: 8790 Waregem
verschijnt 5 maal per jaar
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13
inhoud

Na enkele jaren van plannen en
uiteindelijk ook verbouwen, is
het op zondag 3 oktober zover.
Ter gelegenheid van de Open
Bedrijvendag kan je een kijkje
komen nemen achter de
pasgeverfde schermen.
Voor velen is de toegang tot
het stadhuis momenteel niet
duidelijk. En eenmaal binnen
is het ook niet echt eenvoudig
om je weg te vinden. Met de
stadswinkel is er nu wel één
duidelijke ingang.
Aan de balie kan je met heel
wat vragen terecht. Kunnen zij
je toch niet helpen, dan zullen
ze je nog beter dan voorheen
doorverwijzen naar de juiste
collega.
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> Lees er meer over op
pagina 5 en 6.
> Bezoek de stadswinkel
tijdens Open Bedrijvendag op
3 oktober!
De ofﬁciële berichtgeving
over Waregem is terug te
vinden
- in Het Gouden Blad
- op de stedelijke website
www.waregem.be
- op teletekst op de regionale
zender WTV
van pagina 350 tot 364
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S t e d e l i j k e b erichten

Kort uit de raad
•

•

•

Jaarlijks maakt de stad een uitgebreid
jaarverslag waarin de activiteiten
van de stedelijke diensten van het
voorbije jaar worden besproken.
Ook de externe diensten zoals de
stedelijke bibliotheek, sportbeheer
en het cultuurcentrum komen aan
bod. Je kan het boek inkijken in het
stadhuis, de deelgemeentehuizen
en de bibliotheken in Waregem,
Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.
Of je kan het natuurlijk ook online
raadplegen:
www.waregem.be/over-waregem/
beleidsinfo/jaarverslagen.
In de gemeenteraad van juni werd
de rekening van de diverse stedelijke
vzw’s ( De Schakel, Sportbeheer en
OC Nieuwenhove) en van het OCMW
goedgekeurd.
Er werden twee ruimtelijke
uitvoeringsplannen definitief
vastgesteld in de gemeenteraad:
RUP Roestraat en RUP Ware Heem.
In de Roestraat komt er een
woonwijk. Het RUP Ware Heem
omvat onder andere de bouw van
de nieuwe stadsbibliotheek en een
boulevard.

Ondersteuning van culturele
projecten voor en door
jongeren
Heb je een spetterend cultureel idee?
Wil je iets organiseren met muziek,
dans, toneel, digitale media, kunst,
poppentheater, …? En wil je ook nog
een culturele ontmoeting tussen kinderen
en jongeren bevorderen? Heeft je
project extra aandacht voor bijzondere
doelgroepen zoals kansarmen,
allochtonen, mensen met een beperking,
gender, holebi’s, …?
Dan kom je misschien wel in aanmerking
voor deze subsidie.
Zowel groepen als individuele jongeren
kunnen een aanvraag indienen bij de
stedelijke jeugddienst. Minstens de helft
van de aanvragers moet wel jonger zijn
dan 25 jaar en minstens de helft moet in
Waregem wonen.
Daarnaast moeten een aantal
bijkomende voorwaarden vervuld zijn.
Zo moet het project plaatsvinden op het
grondgebied Waregem of gebeuren met
Waregemse deelnemers. Bovendien mag
het niet enkel toegankelijk zijn voor de

eigen leden. Net als bij de feestcheques
worden ook hier eten en drank niet
aanvaard als verantwoording van kosten,
tenzij dat past binnen het cultureel
kader van het project (culturele hapjes,
Marokkaanse thee, ...).
Na de aanvraag formuleert een
kwaliteitscommissie een advies aan het
college van burgemeester en schepenen.
Ieder project wordt ook telkens
voorgelegd aan zowel de jeugdraad als
de cultuurraad. Uiteindelijk beslist het
college van burgemeester en schepenen
of het project een toelage kan krijgen.
Maximaal de helft van de uitgaven
kunnen deel uitmaken van een toelage,
met een maximum van 500 euro per
project.
Meer info
Jeugddienst
056 62 13 85
jeugddienst@waregem.be

Belgisch kampioenschap veldrijden 2014 in Waregem
De stad Waregem kon haar voorliefde voor
de wielersport reeds meermaals bewijzen.
De Grote Prijs Briek Schotte, Dwars
door Vlaanderen en de volkstoeloop
die deze evenementen steeds met zich
meebrengen, zijn hier duidelijk bewijs van.
Als kers op de taart mochten we op 10 juli
2007 ook de perfecte start van de derde
rit van de Tour de France organiseren.
In april 2010 konden de organisatoren
van de Ronde van Vlaanderen niet
naast de Waregemse wielerpassie kijken
en verkozen ze onze deelgemeente
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Desselgem zelfs tot Dorp van de Ronde
2010.
Met dit enthousiasme van de
Waregemnaars in het achterhoofd heeft
de stad zich kandidaat gesteld om het
Belgisch kampioenschap veldrijden
te organiseren in 2014. De jarenlange
traditie in het wielersportgebeuren
en de ervaring met het organiseren
van topsportevenementen (voetbal,
paardensport) heeft de Koninklijke
Belgische Wielrijdersbond kunnen
overtuigen. In 2014 wordt de stad het

decor van het Belgisch kampioenschap
veldrijden.
De exacte datum ligt nog niet vast, maar in
latere edities van dit infoblad word je zeker
op de hoogte gehouden.
Meer info
Dienst info
056 62 12 11
info@waregem.be
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Het 11.11.11-comité van Waregem
11.11.11 is een vrijwilligersbeweging die
werkt aan eerlijke machtsverhoudingen
tussen Noord en Zuid. De vrijwiligers van
het comité staan in voor de 11.11.11-acties
in Waregem: van aperitiefconcert tot
marktactie, een filmvoorstelling met
nabespreking, een soep met boterhammenactie…. Je kan het zo gek niet bedenken.
Er zijn twaalf wijkcomités en die bestaan
uit verantwoordelijken van de verschillende
deelgemeenten en wijken in Waregem.

De 11.11.11-actie in Waregem
Elk jaar probeert 11.11.11 Waregem zijn
steentje bij te dragen. Naast de organisatie
van het politieke en financiële luik van de
actie, wordt ook informatie verspreid onder
meer naar de Waregemse scholen. Daarnaast
wordt via vlaggen en affiches gezorgd voor
de zichtbaarheid van 11.11.11. Elke bijdrage
is van groot belang in de strijd voor een
rechtvaardiger en betere wereld. Iedereen moet
de kans krijgen zich te ontplooien. Voldoende
voedsel, proper drinkwater, gezondheidszorg,
een basisopleiding, een leefbaar inkomen,
veiligheid en vrijheid van meningsuiting zijn
zaken waar 11.11.11 voor ijvert.

Hoe aan de 11.11.11-actie
deelnemen

Je kan 11.11.11 op verschillende manieren
steunen. Wellicht komt een van de
vrijwilligers bij jou langs tussen 1 en 12
november. Je kan je steentje bijdragen door:
• een bijdrage in de 11.11.11-omslag te
stoppen

Boerenmarkt

Zondag 3 oktober
14.00u. tot 18.00u. - Markt
FairTrade: Waregem meent het
Vorig jaar werd Waregem één van de 86
Vlaamse FairTrade Gemeentes.
In 2010 willen we die titel blijven verdienen
en werken we verder aan de campagne
"FairTrade Gemeente 't". Hierbij besteden
we vooral aandacht aan het promoten van
duurzame lokale productie en consumptie
zonder daarbij de eerlijke handel met het
Zuiden over het hoofd te zien.
Maar ook lokale landbouwalternatieven in
het Noorden zijn belangrijk. Boeren in België
kunnen een eerlijkere prijs krijgen voor hun
product door thuisverkoop of marktverkoop.
Daarom slaan de Belgische boeren eenmaal
per jaar de handen in elkaar en organiseren
ze een gezamenlijke boerenmarkt.
Lekker, gezond en vers
Een vijftiental geïnteresseerde Waregemse
boeren en boeren uit de Leiestreek
verkopen een gevarieerd gamma verse
seizoensgroenten en fruit, zuivelproducten

•

•

een geldsom te storten via het
overschrijvingsformulier
de aankoop van bijvoorbeeld stiften,
potloden, wenskaarten die de vrijwilligers
aanbieden

Als je niet thuis bent op het moment dat
de vrijwilliger langskomt, dan wordt een
briefje in de bus gestopt. Daarop staan de
gegevens van de 11.11.11-medewerker
uit jouw buurt en het adres van de dienst
internationale samenwerking. Je kan met je
bijdrage ook terecht bij die dienst.

Campagne 2010

11.11.11 wil een sterk signaal
geven om werk te maken van de
Millenniumdoelstellingen. Die doelstellingen
moeten de wereld gaan verbeteren …
tegen 2015. Dit beloofden de staats- en
regeringsleiders in 2000 tijdens een VN-top.
Ze moeten armoede en onrecht drastisch
aanpakken.
Te verwezenlijken
doelstellingen tegen 2015
1. Extreme armoede en honger zijn gebannen
2. Alle meisjes en jongens gaan naar school
3. Vrouwen en mannen hebben dezelfde
rechten
4. Kindersterfte is sterk afgenomen
5. Minder vrouwen sterven door
zwangerschap
6. Verspreiding van ziektes zoals AIDS en
malaria zijn gestopt
7. Mensen leven in een duurzaam leefmilieu

8. Er is meer eerlijke handel,
schuldenverlichting en hulp
De 11.11.11-campagne van dit najaar
bouwt daarop verder met de focus op
Centraal-Afrika én met extra aandacht voor
landbouw en het platteland.

Waarom de focus op
Centraal-Afrika

Congo, Rwanda en Burundi hinken zwaar
achterop in de strijd tegen armoede.
11.11.11 heeft met de partnerorganisaties
in deze landen de handen in elkaar
geslagen om aan de weg te timmeren. De
ontwikkeling van de landbouw is cruciaal
voor het behalen van Millenniumdoelstelling
1 in deze regio.

Medewerkers gezocht!

Geïnteresseerd om mee te werken in
het 11.11.11-comité van Waregem?
Wens je op stap te gaan voor de
straatactie? Of werk je liever mee aan
de organisatie van een infoavond?
Wil je affiches ontwerpen of heb je
ideeën voor de campagne? Dan ben je
bij ons aan het juiste adres.
Zet jouw talenten in voor het goede
doel!
Meer info
Dienst internationale samenwerking
056 62 13 84
internationalesamenwerking@waregem.be
www.11.be

als melk, kaas, yoghurt. Verder zijn er nog
lekkere ijsjes, bessen en confituur, honing,
chocolade en aardbeien. Dit jaar worden
er ook diepgevroren rundvleespakketten
verkocht. De liefhebbers van fijne charcuterie
zullen er hertenpaté en –salami vinden. Je
zal er ook biologische producten van de
Leiestreek vinden. Om je honger ter plaatse
te stillen, kan je terecht in de ‘Bar Bizar’ bij de
KVLV, Landelijke Gilde en Wereldwinkel die
er heerlijke appel- en rabarbertaart serveren
met een lekker kopje (h)eerlijke koffie. Voor
zij die wat anders willen: dit jaar kan je op de
boerenmarkt ook struisvogeleieren kopen en
zelfs cosmetica op basis van struisvogelvet
en paardenmelk.
Randanimatie
Geen boerenmarkt zonder gezonde animatie.
Op verschillende interactieve spelstandjes
kan je je voedselvoetafdruk laten meten,
meedoen aan een FairTrade-zoektocht
en rad-van-fortuin-quiz. Ook het stadhuis
opent haar deuren voor FairTrade tijdens
de Open Bedrijvendag. In de inkomhal
verwelkomen FairTrade bananenmannetjes
en wortelvrouwtjes. Is het ook jouw
bekommernis om het leven van de boeren in
het Zuiden én bij ons te verbeteren? En wil je

lekkere verse groenten en fruit aan een goede
prijs kopen? Kom dan naar de boerenmarkt!
Meer info
Dienst internationale samenwerking
056 62 13 83
internationalesamenwerking@waregem.be
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Week van de Bibliotheek: vol onverwachte ontmoetingen
van 16 tot 24 oktober

Kijk maar naar de affiche en raak overtuigd
van ons gevarieerd aanbod: je herkent
ongetwijfeld Herman Brusselmans, Beethoven,
Bessy, Elvis, Lara Croft, Piet Huysentruyt,
Spiderman, Sherlock Holmes, en zelfs de
“zelfmoordkonijntjes” zijn actief aanwezig…
In de bib durf je al eens een boek ontlenen
enkel omdat het je nieuwsgierig maakt, durf je
een cd meenemen die je misschien nooit zou
kopen of durf je eens proeven van een totaal
andere film dan je gewend bent. Want nadien
kan je alles gewoon terugbrengen en weer op
zoek gaan naar nieuwe smaken.

Verwendag
zaterdag 16 oktober

Al voor het achtste jaar op rij verrassen we onze
leners en alle nieuwsgierige belangstellenden
met een Verwendag. We rollen op deze “dag
van de bibklant” de rode loper uit en verwennen
al onze bezoekers met een hartig drankje, een
kleine attentie en leuke activiteiten.
•

De 26e editie van de Vlaamse Week van
de Bibliotheek zet van 16 tot 24 oktober de
bibliotheek in de kijker als een sociale ruimte
met kansen voor onverwachte ontmoetingen.
Je loopt er andere klanten tegen het lijf die
de tijd hebben voor een gesprekje. De bib is
bovendien een plek waar vele personages
(weer) tot leven kunnen komen.

•

Gratis ontlenen van alle materialen, ook
dvd’s. Nieuwe leden hoeven die dag ook
geen lidgeld te betalen.
Onverwachte ontmoetingen, deel I: sta oog
in oog met tal van foto’s van leners, die trots
hun favoriete boek, cd of dvd tonen. Het
resultaat van een zomerse fotocampagne
wordt als verzamelde lees-, luister- en
kijktips gepresenteerd tijdens de Bibweek.

•

•

Onverwachte ontmoetingen, deel II: kom
onder de indruk van de leerlingen van de
Academie voor Muziek, Woord en Dans. Zij
vertolken fictieve en herkenbare personages
of tronen je als “levende wegwijzer” mee
naar een verrassend hoekje of thematafel.
Onze leeszaal is omgetoverd tot knus
leescafé. Kom even je dorst lessen in onze
“jukebox-bar” en pik ondertussen een
aperitiefconcertje van een heuse
Elvis-imitator mee.

Je wordt verwacht tussen 10.00u. en 16.00u.
in de stedelijke openbare bibliotheek van
Waregem en van 10.00u. tot 12.00u. in de
bibliotheekafdelingen Desselgem en
Sint-Eloois-Vijve.
De Bibliotheekweek op Facebook
Op de fanpagina “Bibweek” post je
jouw favoriete zin uit een boek, film of
muzieknummer en misschien ben je de
winnaar van een keno design-boekenrek!
Meer info
Stedelijke Openbare Bibliotheek
056 62 13 70
waregem@bibliotheek.be

Waregemse KJV start vijftiende leesjaar

Gedeeld leesplezier is leuker
Kinderen en jongeren van het 3e leerjaar tot
en met het 4e secundair die graag lezen,
kunnen zich deze maand nog aansluiten bij
de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV):
in Waregem begint dan op 8 oktober al het
vijftiende leesjaar. De KJV groepeert in heel
Vlaanderen overigens meer dan
6000 jonge leesfans, verspreid over een 150tal gemeenten.

Praten over lezen

Van oktober tot april lees je tien nieuw
verschenen boeken. In die tijd kom je een

viertal keer samen in kleine leesgroepen met
leeftijdsgenoten om over jouw leeservaringen
van gedachten te wisselen. Samen delen
van dezelfde leespassie (met een volwassen
begeleider) leidt vaak tot leuke gesprekken.
Als deelnemer maak je op het einde van het
leesjaar een eigen top-10 en kan je tijdens
het jaar ook een gloednieuw
“KJV-leesdagboek” bijhouden.
Als alle stemmen in Waregem en in heel
Vlaanderen samengeteld zijn, bekroont KJV
weer een nieuwe reeks winnende boeken.
Deze KJV-bekroningen zijn de enige

Hoe Congolees zijn de Congolezen?

maandag 25 oktober om 20.00u. – bibliotheek Waregem
Vijftig jaar na de onafhankelijkheid zijn
Congo en de Congolezen nog altijd niet
genezen van het Belgische kolonialisme.
Het blanke ideaalbeeld heeft de
onafhankelijkheid overwonnen. Tegelijk
slagen Congo en de Congolezen er niet
in om dat ideaalbeeld te realiseren. En zo
worstelt de Congolees met een dubbele
identiteit: de verdrongen zwarte en de
onbereikbare blanke. Die schizofrenie
verklaart in grote mate het failliet van de
Congolese samenleving, de armoede en
uitzichtloosheid.
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In deze lezing graaft Peter Verlinden naar de
wortels van de Congolese machteloosheid.
Hij gaat op zoek naar de oorzaken en opent
de discussie over de toekomst. Als
VRT-journalist is hij gespecialiseerd in het
Gebied van de Grote Meren in CentraalAfrika. Al twintig jaar verzorgt hij de
verslaggeving uit die regio.
Meer info en inschrijvingen
056 62 13 70
waregem@bibliotheek.be
Vooraf inschrijven is nodig!

jeugdboekenprijzen in Vlaanderen die door
de kinderen/jongeren zelf worden toegekend
en zijn daarom wel uniek.
Meer info
over KJV-werking Waregem
Openbare Bibliotheek
056 62 13 70
waregem@bibliotheek.be
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Een
nieuwe winkel in de stad
Werking van de stadswinkel
Je maakte er al even kennis mee op de
voorpagina. Vanaf 3 oktober is Waregem
een nieuwe winkel rijker: de stadswinkel.
Elke winkel maakt bekend wat hij in de
rekken liggen heeft. Op die manier lokt
de winkelier extra klanten. Wij doen dat
bewust niet. Niet omdat wij geen extra
klanten willen, maar vooral omdat we alle
klanten willen helpen. Wij kiezen ervoor
om onze producten niet bekend te maken.
Immers, in principe moet iedereen vanaf
eind september geholpen worden aan de
balie van de stadswinkel.

Vraag je iets wat echt
een zaak van de stad is
en is het voor ons een
routineklus?

De meest gevraagde en eenvoudige
producten kan je onmiddellijk krijgen aan
de balie van de stadswinkel: zaken uit
het volledige stadhuis waarvan we weten
dat ze in één minuut kunnen worden
afgeleverd.
Zoals in elke winkel zal ook in de
stadswinkel het gamma wel wat
veranderen. Niet zozeer en niet zo vlug
als de mode, maar veeleer omwille van
veranderende wetgeving of nieuwe
activiteiten die de stad ontwikkelt.
Bovendien zullen we in de eerste maanden
heel wat ervaring opdoen en regelmatig
evalueren of we iets bij of uit ons gamma
moeten halen.

Kan je vraag niet
onmiddellijk aan de balie
afgewerkt worden?

Nóg beter dan voorheen krijg je in de
stadswinkel correcte informatie. Je zal van
de stadswinkel onmiddellijk een afspraak
krijgen bij de administratie. Ze zullen je
zelfs niet alleen vertellen in welke dienst
je terecht moet, maar indien mogelijk
krijg je ook nog de naam van de juiste
persoon en in het juiste bureau. In de
voormiddag zal je altijd onmiddellijk door
kunnen gaan naar de administratie. In de
namiddag proberen we elke bezoeker
een betere service te geven door eerst
een afspraak te maken. Als de collega vrij
is, kan je onmiddellijk door. Heeft hij of zij
een vergadering of zit er al een andere
bezoeker, dan wordt samen gezocht naar
een latere afspraak.
In de stadswinkel kan je ook terecht voor
een minder dringende vraag of suggestie.
Jouw vraag wordt dan geregistreerd (zoals
dat gebeurt met alle post- en mailverkeer
in de stad). De administratie doet dan de
rest of zal je contacteren voor het verder
afwerken van je vraag. Het baliepersoneel
zal je ook helpen om online een aanvraag
in te vullen. Je kan dit doen op één van

de publiekscomputers die in de winkel te
vinden zijn.

En wat als je vraag eigenlijk
helemaal niet voor de stad
bestemd is?
Dan zullen onze baliemedewerkers helpen
zoeken naar de juiste dienst waar ze je wel
kunnen helpen.

Lange wachttijden?

Iedereen moet voortaan aan de balie
passeren vooraleer binnen te gaan in
het stadhuis. De enige toegang naar het
stadhuis is immers de stadswinkel. Zoals
bij elke goeddraaiende winkel zal je ook
hier misschien wel eens moeten wachten.
Zeker in de beginfase moeten ook wij
nog veel ervaring opdoen en zullen we
onze rekken (de computer dus) wat langer
moeten afzoeken vooraleer we vinden wat
we nodig hebben. Maar door een betere
doorverwijzing zijn we ervan overtuigd
dat je nog vlugger bediend zal zijn dan
voorheen. Momenteel wordt personeel
grondig opgeleid om een goede service te
kunnen bieden aan iedereen. Wij vragen
daarom een beetje begrip en geduld
tijdens de eerste weken.

Vereenvoudiging van
formulieren

In de voorbije jaren kreeg de stad
begeleiding van de Vlaamse Overheid
voor het verder uitwerken van procedures
en formulieren. Onder andere de vele
eenvoudige formulieren die reeds te vinden
zijn op onze website zijn het onmiddellijk
resultaat van deze begeleiding. Heel
wat formulieren kan je online invullen
of afdrukken en thuis invullen. Op elk
formulier staat ook duidelijk wat je moet
meebrengen, wat het je eventueel zal
kosten of opbrengen, wat de voorwaarden
zijn en wat de verdere stappen zijn.
Meer info
Dienst info-toerisme-feestelijkheden
056 62 12 11
info@waregem.be

Openingstijden stadswinkel
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

tot
van
12.00u.
13.00u.
open over de middag
12.00u.
13.00u.
12.00u.
13.00u.
12.30u.
12.00u.

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
17.00u.
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En wat gebeurt er met de rest
van het stadhuis ?

De komst van de stadswinkel brengt heel wat veranderingen met
zich mee. Het wordt niet alleen een vernieuwing voor de bezoekers,
ook intern zal er heel wat verschuiven.

Diensten verhuizen

In de eerste plaats verhuist de dienst welzijn en sociale zaken
naar de stadswinkel, achteraan de winkel, op de gelijkvloerse
verdieping van het Pand. Op die manier wordt de sociale dienst veel
toegankelijker dan voorheen.
Daarnaast verhuist de dienst info-toerisme-feestelijkheden naar
de tussenverdieping. Zij krijgen zicht op de stadswinkel en kunnen
hun toeristische en feestelijke activiteiten nog beter ontplooien.
In de vrijgekomen ruimte op de derde verdieping van het stadhuis
zullen dan de diensten stedenbouw en milieu (die nu zeer krap
behuisd zitten) samengebracht worden. Maar uiteraard zal dit pas
gebeuren nadat de andere diensten definitief hun intrek namen in
de stadswinkel.

Eén toegang

De stadswinkel wordt de enige toegang tot het stadhuis. Alle andere
deuren worden dus afgesloten. Zo maken we een einde aan het
doolhof dat het stadhuis nu soms kan zijn.
De medewerkers aan de balie van de stadswinkel worden jouw
aanspreekpunt. Zij zullen jou zo goed en zo vlug mogelijk proberen
te helpen. Zo zal je voor vele zaken niet meer bij verschillende
diensten moeten aankloppen, maar zal jouw (aan)vraag meteen
aan de balie afgehandeld worden. Op die manier willen we de
dienstverlening nog beter maken.
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Glazen lift

Om de toegankelijkheid naar de stadswinkel zo optimaal mogelijk
te maken, zal je vanaf de parking onder Het Pand een lift of de
trap kunnen nemen. Zo kom je onmiddellijk aan de ingang van de
stadswinkel.
De lift en trap worden op dit moment gebouwd, maar we kunnen
wel al verklappen hoe het eruit zal zien. Het wordt een panoramische
lift. Dat wil zeggen dat de lift volledig bestaat uit glas. Rondom de lift
loopt de trap. Het wordt dus een strak ontwerp dat volledig in lijn ligt
met de uitstraling van de stadswinkel.

Openingstijden diensten stadhuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

Tot
Van
tot
12.00u.
Op afspraak
17.00u.
12.00u.
Op afspraak
18.30u.
12.00u.
Op afspraak
17.00u.
12.00u.
Op afspraak
17.00u.
12.00u.
Op afspraak
17.00u.
12.00u.
(enkel op de eerste zaterdag van de maand)
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Intro

Open Bedrijvendag
3 oktober 2010
Op zondag 3 oktober is het opnieuw Open Bedrijvendag. Enkele Waregemse bedrijven
gooien hun deuren open. Je krijgt de unieke kans om binnen te gluren en mee te kijken
achter de schermen. Heel wat bedrijven ken je misschien enkel van naam of helemaal niet.
Het is de bedoeling om daar verandering in te brengen en er kennis mee te maken. Maak
er een familiedag van en ga op verkenning in het bedrijfsleven van Waregem.

Stadhuis
10 jaar stad
Er is al veel over gezegd en geschreven, maar op zondag 3 oktober
2010 – niet toevallig op Open Bedrijvendag – opent de stadswinkel
officieel haar deuren. Aangezien de stadswinkel de enige toegang
wordt tot het stadhuis, zal hij ook op Open Bedrijvendag dienst doen
als ingang. Je krijgt er alvast wat uitleg over de werking en je komt te
weten op welke vlakken de werking van het stadhuis zal veranderen.
Via de stadswinkel kan je de andere diensten ook bezoeken. Ze
zetten hun deuren wagenwijd open en geven hun geheimen bloot.
Wil je weten wat een landschapsbureau is of hoe de financiën
geregeld worden? Of ben je benieuwd naar wat er allemaal
veranderd is sinds Waregem stad is geworden tien jaar geleden?
Op 3 oktober kom je het allemaal te weten. Open Bedrijvendag is in
Waregem een familiedag. Volwassenen kunnen bij de verschillende
stadsdiensten de vragen stellen die op hun lippen branden en voor
de kinderen zijn er heel wat doe-activiteiten. Ze kunnen deelnemen
aan een quiz, trouwen in de trouwzaal of een tekening maken voor
de te gekke tekenwedstrijd. En natuurlijk krijgt iedere bezoeker een
lekker gadget mee naar huis.
Kom als eerste kijken hoe de voormalige Tourwinkel omgetoverd
is tot stadswinkel en ga achter de schermen van het stadhuis.
Meer info
Dienst info
056 62 12 11
info@waregem.be

Stedelijke
Academie
Dans op de woorden van muziek in beeld
Twee academies op één plaats en beide vormen een uitlaatklep
voor creatievelingen. Bij een bezoek aan de academie hoor je de
muziek in de gangen weerklinken terwijl je ogen je verwennen met
een sterk staaltje dans, toneel en kunst. Motieven genoeg om de
academies te bezoeken en jouw eigen creatief kantje te ontdekken.
In de academies geniet je op Open Bedrijvendag van een
tentoonstelling en tal van creaties die leerlingen gemaakt hebben
tijdens het voorbije schooljaar. Je komt op een plek waar
creativiteit in de lucht zit en wie weet, krijg je de microbe wel te
pakken.

Stedelijke
werkplaats
Geen verzorgde stad zonder haar
verzorgers
We hebben het over de technische dienst van de stad, die
gevestigd is in het tuighuis aan de Deerlijkseweg. Dat is de
plek van waaruit al het werk georganiseerd en vakkundig
gecoördineerd wordt. Doorheen de jaren kwam er in de stedelijke
werkplaats een containerpark, een modern wagenpark en vele
professionele machines en werkmateriaal.
Op Open Bedrijvendag kan je deze plek op verschillende
manieren ontdekken. Je krijgt een rondleiding of je kan alles
op eigen houtje verkennen. Of je kan deelnemen aan de
fotozoektocht en je zo een weg banen doorheen de werkplaats
op een ludieke manier. Verder krijg je een demo van de
tuinbouwmachines te zien en tonen de werkmannen ook voor de
eerste keer hun containerpark.
Tientallen mannen en vrouwen zijn iedere dag in de weer om
onze stad zo proper mogelijk te houden. Je ziet ze waarschijnlijk
heel vaak werken langs de straat, maar nu kan je ze persoonlijk
ontmoeten.
Meer info
Dienst info
056 62 12 11
info@waregem.be

Programma:
open ateliers digitale vormgeving, glaskunst, schilderkunst en
tentoonstelling Ria Deblaere, Els Ghyselinck en Diane Bettens
(doorlopend van 10.00u. tot 17.00u.), historische rondleiding
door de gebouwen (om 11.00u., 14.00u. en 15.30u.), minitentoonstelling met historische documenten en foto’s (van 10.00u.
tot 12.00u.), open repetitie van het Waregems Harmonieorkest (van
10.00u. tot 12.00u.), optreden in de namiddag van het Waregems
Klarinetchoir en open repetities door de leerkrachten Muziek,
Woord en Dans.
Meer info
Stedelijke kunstacademie
056 60 09 18 of 056 61 48 50
info@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be
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Waar je in Waregem een
1. Van der Bauwhede Glasveranda´s
Roterijstraat 107, 8790 Waregem
T 056 60 15 32
info@vanderbauwhede.be
www.vanderbauwhede.be

10 000 m² verandabouw: showroom en ateliers te bezichtigen. Productief met aluminium.
Veelzijdig met veranda´s. Spitsvondig met toebehoren. Van Der Bauwhede is van alle
markten thuis.... aanbevolen voor een klare kijk op veranda´s. Een gratis geschenk voor
elke vrouwelijke bezoeker. Open van 09.30u. tot 17.30u.

2. Holstra Waregem
Gentseweg 604, 8793 Waregem
T 056 60 40 73
info@holstra.be
www.holstra.be
Heb je bouw- of renovatieplannen? Hou je van de zon, maar niet van overdreven hitte op
het terras of in de woning? Vroeg of laat kom je in contact met één of meerdere van hun
producten: garagepoorten, rolluiken, zonwering, zwembadrolluiken of motorisatie. Holstra
is een toonaangevend bedrijf binnen deze sector.

3. Track International

Jan Borluutstraat 44, 8790 Waregem
T 056 72 03 80
trackinternational@telenet.be
users.telenet.be/track

Van afval tot grondstof.
Track International NV, gespecialiseerd in de recyclage van verschillende soorten plastic,
biedt een blik op de industrie van de toekomst. Recyclage en het verwerken van afval tot
grondstof, op een kwalitatieve en milieubeschermende manier, zijn hun troeven.

4. Selexion Clix Demuynck

Roterijstraat 47-49, 8790 Waregem
T 056 60 39 39
info@demuynck-printing.be
www.demuynck-printing.be

Ontdek de boeiende wereld van het beeld!
Naast een bezoek aan de multimedia-winkel kan je bovendien in de werkruimtes
ontdekken hoe digitale foto´s en grootformaat-afdrukken tot stand komen, hoe fotoboeken
en canvasprints worden geproduceerd op ambachtelijke wijze en zo veel meer...

5. Allaeys Led Instruments
Vijfseweg 3, 8790 Waregem
T 056 61 62 74
main@allaeys.com
www.allaeys.com

Hoewel leds reeds een begrip zijn sinds 1962, begint het nu pas aan zijn opmars. Dit
uniek verlichtingsbedrijf dat zich enkel toespitst op ledverlichting, nodigt iedereen vanaf
10.00u. graag uit om zelf eens te ervaren hoe geëvolueerd licht geworden is. Dit door een
voorstelling van de laatste nieuwe producten in hun gamma. Dit alles vergezeld door een
hapje en een drankje in hun showroom op de Vijfseweg 3!

6. Colora Waregem

Wijmeriestraat 5, 8790 Waregem
T 056 60 12 14
colora.waregem@colora.be
www.colora.be

Bij Colora ben je welkom met al je vragen over verf, kleuren, materialen en technieken.
Er is keuze genoeg uit de meer dan 10 000 beschikbare kleuren! Colora helpt je om jouw
verfplannen tot een succes te maken! Met de kwaliteitsverf van Boss paints heb je alvast
garantie op een geslaagd eindresultaat.
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7. Reclamebureau Pro-Vision

Noorderlaan 106, 8790 Waregem
T 056 61 30 20
info@pro-vision.be
www.pro-vision.be

Pro-Vision viert hun twintigste verjaardag graag met jou! In hun kantoren kan je
vrij rondwandelen en alle geheimen van het reclamebureau ontdekken. Al hun
medewerkers zijn op post en staan jou graag te woord! Creatieve demo´s in de
fotostudio en de video-montageruimte. Grootbeeldprojectie van onze kortfilm in de
showroom. Een verjaardagscocktail voor elke bezoeker!
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kijkje kan nemen
8. Alfa Solution

14. Enfinity

Vraag je je ook wel eens af wat er nog meer is dan de winkel Alfa Solution? Wil je
graag eens die trap op? Die bovenverdiepingen verkennen? Op zondag 3 oktober
krijg je die unieke kans! Vanaf 10.00u. ontdek je er de totaaloplossingen voor thuis en
op het werk. Het ruime assortiment wordt interactief voorgesteld aan iedereen. Geniet
mee van hun 20e verjaardag.

Hernieuwbare energie, een zonnige toekomst!
Je komt ze steeds vaker tegen in het straatbeeld, windmolens en zonnepanelen. Maar
waaruit bestaan ze, hoe worden ze geproduceerd, worden ze ook gerecycleerd en wat
brengt de toekomst? In de Solar Bar kan je zelf wat energie opdoen en wordt een live band
op de zon aangesloten. Ook kinderen kunnen creatief aan de slag in het energie-atelier.

9. Stedelijke Kunstacademie

15. Stedelijke werkplaats

Twee academies op één plaats en beiden vormen een uitlaatklep voor creatievelingen.
Bij een bezoek aan de academie hoor je de muziek in de gangen weerklinken terwijl je
ogen je verwennen met een sterk staaltje dans, toneel en kunst.

Geen verzorgde stad zonder haar verzorgers!
We hebben het over de technische dienst van de stad, die gevestigd is in de stedelijke
werkplaats.

Meer info op pagina 7.

Meer info op pagina 7.

10. Uitvaartcentrum Amez

16. Tvh - Thermote & Vanhalst

Je krijgt een rondleiding achter de schermen van het vernieuwde uitvaartcentrum: een
bezoek aan de groetkamers, de verzorgingsruimte en de drukkerij. Er zijn doorlopend
demonstraties van het audiovisuele materiaal. Specialisten ter plaatse beantwoorden
vrijblijvend alle vragen over uitvaartverzekeringen en verzorging. Elke bezoeker kan
genieten van een drankje en een geschenkje.

We lift almost everything! Hoe worden dagelijks 4500 bestellingen van heftruckonderdelen
de wereld rond gestuurd? Hoe wordt er overzicht gehouden in de voorraad van
1900 tweedehandse heftrucks en hoogwerkers? Welke oplossingen biedt TVH voor het
verhandelen van kleinere zaken? Ontdek het tijdens een bezoek aan ´s werelds grootste
one-stop shop voor heftrucks en aanverwante machines.

Processiestraat 2, 8790 Waregem
T 056 62 76 85
openbedrijvendag@alfagroup.be
www.alfagroup.be

Olmstraat 25, 8790 Waregem
T 056 60 09 18
secretariaat@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be

Olmstraat 15, 8790 Waregem
T 056 60 30 00
amez@dela.be
www.uitvaartcentrum-amez.be

11. Cine Star Bioscoop

Gemeenteplein 8, 8790 Waregem
T 056 61 45 22
eric@cinestar.be
www.cinestar.be

Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem
T 056 28 88 88
info@enfinity.be
www.enfinity.be/openbedrijvendag

Deerlijkseweg 46, 8790 Waregem
T 056 60 01 36
depot@waregem.be
www.waregem.be

Brabantstraat 15, 8790 Waregem
T 056 43 42 11
info@tvh.com
www.tvh.com

17. De Baere Haarden

Textielstraat 2, 8790 Waregem
T 056 77 34 64
info@debaereinterieur.be
www.debaereinterieur.be

De moderne bioscoop met een gezicht.
Kom een exclusief kijkje nemen achter het grote scherm van een volledig digitale
bioscoop. Voor het eerst kan je zien hoe het eraan toegaat in een projectieruimte van
een bioscoop. Tevens is er een overzicht van de projectietechnieken van vroeger tot
nu met een demo in de zaal.

De Baere Haarden is sinds jaren synoniem voor professionalisme op het vlak van kachels,
haarden en exclusieve wanden. Het bedrijf adviseert, ontwerpt, plaatst en helpt met de juiste
keuze van een houtkachel tot de meest gesofisticeerde hedendaagse gashaarden.

12. Stadhuis Waregem

18. Belle & Moi

Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
T 056 62 12 11
secretariaat@waregem.be
www.waregem.be

10 jaar stad in galop !
Die kaarsjes willen we samen met jou uitblazen op deze Open Bedrijvendag. Speciaal
voor deze gelegenheid zetten wij de stadsdeuren wagenwijd open.

Meer info op pagina 7.

13. Cras

Industrielaan 5, 8790 Waregem
T 056 60 34 44
info@cras.be
www.cras.be

Bij houtgroep Cras in Waregem gonst het van de bedrijvigheid. Zo wordt er hout
verzaagd, gedroogd, geïmpregneerd en geschaafd tot terrasplanken, gevelbekleding, ….
Op de site is ook een parketfabriek gevestigd en in de Collstrop garden productie
worden carports, poorten en tuinschermen gemaakt. Kom kijken bij de grootste
houthandel van het land.

Gentseweg 132, 8792 Waregem
T 056 70 35 91
info@bellemoi.be
www.bellemoi.be

Belle & Moi is het professionele antwoord op al jouw vragen rond wellness. Of het nu gaat
over sauna, infrarood, spa´s, stoomgeneratoren, stoomcabines, saunakachels of geuren,
opgietmiddelen en onderhoudsproducten. Belle & Moi is de link tussen jouw en het kruim
van ´s werelds topmerken.

19. DEBLAUWE TUIN- & PARKMACHINES
Kortrijkseweg 204, 8791 Waregem
T 056 71 81 94
tuinmachinesdeblauwe@skynet.be
www.tuinmachinesdeblauwe.be

Omdat groen steeds belangrijker wordt... Zoek je een topklasse gras- of zitmaaier,
kettingzaag, heggenschaar, houtversnipperaar of bladzuiger? Deblauwe T&P is de regionale
hoofdverdeler van diverse kwaliteitsmerken. Ze staan in voor verkoop, verhuur, deskundig
advies, onderhoud en herstellingen.
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Kom op 3 oktober ook naar de opendeurdagen van
Politiezone Mira

Brandweer

Op zondag 3 oktober zet de politie van de Zone
Mira de deuren van haar locaties in Waregem
wijd open. Daar zijn immers de meeste
diensten van de Zone Mira gehuisvest. De
gebouwen van de staf, de personeelsdienst,
de wijkwerking, de interventie, het gerechtelijk
bureel en de verkeersdienst zullen voor het
publiek toegankelijk zijn. Ook diensten die op een
andere locatie in de zone hun kantoren hebben, zullen die
dag hun werking tonen.

Ben je benieuwd wat er achter de poorten van een
brandweerkazerne gebeurd? Je kan het ontdekken op de
opendeurdagen op 3 oktober. Je krijgt een exclusieve rondleiding
in de kazerne en je kan eindelijk eens de brandweermannen
persoonlijk ontmoeten. Ze blussen niet alleen branden, maar
doen nog zoveel meer. Je kan het allemaal ontdekken tijdens
hun opendeurdag.

De rode draad tijdens de opendeurdag is de evolutie binnen het
politielandschap door de tijd heen en het tienjarig bestaan van de
zone. Een kleine tentoonstelling van uniformen en materieel uit
vervlogen tijden is dan ook één van de bezienswaardigheden. Niet
alleen het eigen materieel wordt voorgesteld maar ook dat van de
federale politie. Daarmee werkt de lokale politie immers heel dikwijls
nauw samen.
Naast het bezoeken van de burelen en het bekijken van
voertuigen, materieel en infostanden, zullen er ook diverse
demonstraties zijn: het werk van een patrouillehond, het arresteren
van een persoon, het werken in formaties openbare orde, …
Interactieve zaken zijn het afleggen van een blaastest, het
ondergaan van een gevoel van dronkenschap bij het opzetten van
de zogenaamde ‘pro-mille bril’, het effect van het dragen van de
gordel in de ‘tuimelwagen’.
Voor kinderen is de leukste ervaring een heus ritje met een
politiewagen. Daarnaast kunnen zij een fietsparcours afleggen,
deelnemen aan een kleurwedstrijd en niet te vergeten, een
bezoekje aan een echte politiecel.
Wie elke locatie bezoekt, kan alle vragen van een wedstrijd oplossen
en zo kans maken op één van de vele mooie prijzen. Na het bezoek
kan nog nagepraat worden met een hapje en een drankje.
Meer info
Politiezone Mira
056 62 67 00
korps@pzmira.be
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De brandweer organiseert tal van activiteiten waar zowel jong als
oud van kunnen genieten. Je kan heel wat materiaal van dichtbij
zien: echte brandweerwagens, uitrusting, brandblussers, … en
zoveel meer. De brandweerlui vertellen je over hun verschillende
taken, leren je enkele reanimatietechnieken en demonstreren hoe
een brandslang werkt. De kinderen kunnen daarnaast meedoen
aan een kleurwedstrijd en zich uitleven in het ballenbad.
De brandweer spreekt niet alleen tot de verbeelding van kinderen,
maar ook van volwassenen. Kortom, de brandweerkazerne is een
bezoekje waard met de hele familie.
Meer info
Brandweer Waregem
056 60 39 34
www.brandweerwaregem.be
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Dit smaakgebeuren is een landelijk evenement en wil mensen
samenbrengen rond ‘smaak’ en ‘eetcultuur’. In 2010 worden
enkele opvallende nieuwe accenten gelegd. Extra aandacht gaat
naar het culinair erfgoed, de smaakcultuur en voedingsmiddelen uit
Vlaanderen. Als gastheer nodigt Vlaanderen Spanje uit aan de tafel.
Ook onze stad schaart zich achter dit initiatief en heeft het volgende
op het menu staan…

Proeven van ‘tapas’

Wanneer: maandag 15, dinsdag
16 en donderdag 18 november
Wie: cursisten Spanje
Waar: CVO Viva West-Vlaanderen/
MS Groenhove
Info: 050 33 19 60 –
www.cvoviva-wvl.be

Unieke tentoonstelling ‘Kippensoep’

In het Engels betekent chicken soup niet enkel kippensoep, maar
ook het koken met restjes uit de koelkast en uit de moestuin.
Naast werken rond de kip en de moestuin zal er ook eat art zijn.
Dit zijn kippenkoekjes van hedendaags kunstenaar Koen Van
Mechelen. Op 20 november worden deze kunstige kippenkoekjes
gepresenteerd (en opgegeten!). Kortom, kunst om naar te kijken én
van te smullen.
Wanneer: van 11 tot en met 21 november
Wie: Kunst in Huis
Waar: de hal van CC De Schakel
Meer info: 056 62 69 46 –
www.kunstinhuis.be
Heel wat Waregemse restaurants laten zich inspireren door de
thematiek van de Week van de Smaak.
Ze gaan creatief aan de slag met Spaanse smaakmakers of
maken Hopas, de Vlaamse variant van de Spaanse tapas,
in combinatie met een Vlaams streekbier.
Wanneer: van 11 tot 21 november
Wie: Bistro Lourdes - d’Oude Statie - De Geestige Steen De Hoop - De Koetsier - De Postelein - Lunch Garden Moeder-Jeanne - Restaurant The Green - Ter Torre
Voor een meer actueel overzicht van de deelnemende restaurants
kan je vanaf half oktober terecht op www.waregem.be

Theatervoorstelling ‘De Vis’

Voor en na de voorstelling is Hopas te verkrijgen. De directeur van
het cultuurcentrum kruipt samen met baruitbaatster Katrien achter
het fornuis. Samen bereiden ze een assortiment Hopas, Vlaamse
tapas met streekproducten. Heerlijk bij een fris glas bier!
Nog in het cultuurcentrum kan je in vier kooksessies kennis maken
met de veelzijdigheid van de Spaanse keuken. De lessenreeksen
vinden plaats tijdens de maand november.
Wanneer: vrijdagavond 17 november
Wie: Gents Volkstoneel
Waar: bar CC De Schakel
Meer info: 056 62 13 40 – www.ccdeschakel.be

Spaanse delicatessen ‘Delicias españoles’
Dit wordt een gezellig Spaans getint samenspel.
Wanneer: donderdagavond 18 november
Wie: cursisten opleiding Spaans en koken, samen met leerlingen
Kunstacademie optie jazz en lichte muziek
Waar: CVO Sint-Paulus (Centrum voor volwassenenonderwijs)
Meer info: 056 62 69 99 –
www.cvowaregem.be

Meer info
Cultuurdienst
056 62 12 56
cultuur@waregem.be
www.weekvandesmaak.be
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Jef Van den Steen
over abdijbieren

donderdag 18 november om 20.00u.
leeszaal bibliotheek - Week van de Smaak
Wil jij meer weten
over het kloosterleven
en de traditie van de
abdijbieren?
Jef Van den Steen,
bierexpert uit Erpe-Mere
weet er alles over. Hij
was in 2004 al eens te
gast bij ons. Toen ging
het over de Belgische trappistenbieren, nu
even meeslepend over onze abdijbieren.
Affligem, Ename, Grimbergen, Leffe,
Maredsous, Tongerlo,…: namen als
klokken van al of niet langer bestaande
abdijen, maar in elk geval voorbeelden
van succesvolle bieren die nog geregeld,
maar ten onrechte voorgesteld én besteld
worden als trappist.
Met kennis van zaken, passie en

humoristische flair zal Jef Van den Steen
in de leeszaal van de bib de geschiedenis
schetsen van het kloosterleven in onze
streken en de eeuwenoude traditie van
de abdijbieren. Tijdens een prettige en
sfeervolle avond - inclusief felgesmaakt
degustatiemoment – komen we ook te
weten waarom het in 1998 nodig was om
dit typische streekproduct te beschermen
en verder te profileren met het label
“Erkend Belgisch Abdijbier”.
De toegang is 5 euro. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk!
Meer info en inschrijvingen
Stedelijke Openbare Bibliotheek
056 62 13 70
waregem@bibliotheek.be

Buren bij kunstenaars

vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 oktober
Deelnemende Waregemse
kunstenaars
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

In heel West-Vlaanderen zetten
kunstenaars hun atelierdeuren open.
Amateurs of professionelen, vanuit heel
diverse disciplines (grafiek, schilderkunst,
beeldhouwkunst, fotografie, videokunst,
kunstambachten, installatie, multimedia)
nemen deel aan het project. Ook in
Waregem doen er tal van kunstenaars mee.
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•

Geert De Loenzien
(Gentseweg 691, Sint-Eloois-Vijve)
Fotostudio Spotlights
(Roger Vansteenbruggestraat 46,
Waregem)
Lisiane Moerman
(Grafiekatelier - Toekomststraat 22,
Waregem)
Christiane Norman
(Liebaardstraat 166, Desselgem)
Nicole Nuyttens
(Sint-Jansstraat 26, Beveren-Leie)
Nathalie Pontegnies
(Atelier 23 Martinez - Sint-Jansstraat 23,
Beveren-Leie)
Jozefa Seynaeve
(Mullemstraat 1, Sint-Eloois-Vijve)
SobArt
(De Bilkhage - Lavendellaan 31,
Waregem)
Ten Anker Waregem
(Ware Heem - Holstraat 50, Waregem)
Frank Vanhooren
(De Drie Sleutels - Nieuwstraat 6-8,
Desselgem)
Rita Vantomme
(Delmulle Printing - Spitaalstraat 100,
Waregem)
Walt Vermoere
(De Mote 10, 8792 Desselgem)

Meer info
www.burenbijkunstenaars.be
Brochure te verkrijgen op het stadhuis,
bibliotheek en academies

Seniorenweek

15 tot en met 19 november
Indoorpetanque
maandag 15 november om 14.00u.
Boulodroom (1,50 euro)
Een zeventigtal deelnemers strijden
niet alleen voor de prijs van de beste
vrouwelijke en beste mannelijke
deelnemer, maar vooral voor de eer en
het prestige…
Panelgesprek ‘Armoede treft
één op vijf ouderen’
dinsdag 16 november om 14.00u.
raadzaal stadhuis (gratis)
Onder impuls van de Vlaamse
Ouderenraad wordt aandacht gevraagd
voor ouderen in armoede. In Vlaanderen
is gemiddeld een op tien inwoners arm.
Bij ouderen is dat al één op vijf. Concreet
betekent dit dat in Waregem ongeveer
1 600 zestigplussers een inkomen hebben
dat onder de armoededrempel ligt. In
een panelgesprek belichten we dit thema
vanuit verschillende hoeken: een korte
theoretische inleiding, getuigenissen vanuit
vzw ’t Kelderke en vanuit Welzijnsschakels
en beschouwingen van de schepen voor
sociale zaken en de OCMW-voorzitter.
De themanamiddag wordt afgerond
met een glaasje, aangeboden door
het stadsbestuur. Alles is gratis, maar
inschrijven op voorhand is wel verplicht.
Dit kan bij de sociale dienst of via de
Waregemse seniorenverenigingen.
WA+ Filmcircuit – Slumdog
Millionaire
donderdag 18 november om 14.00u.
bioscoop Cinéstar (8 euro)
De film Slumdog Millionaire gaat over een
jonge man uit de sloppenwijken (slums)
van de Indiase hoofdstad Bombay die
deelneemt aan de quiz ‘Who Wants to
Be a Millionaire?’
Tegen alle verwachtingen in wint hij
de hoofdprijs. Deze film werd in 2009
bekroond met maar liefst acht Oscars!
De inkom kost 8 euro, koffie en gebak
inbegrepen. Reserveren bij bioscoop
Cinéstar 056 61 45 22, info@cinestar.be
Hutsepotmiddag met muzikale
animatie

vrijdag 19 november vanaf 11.30u.
OC ’t Klokhuis (10 euro)
De burgemeester en schepenen koken in
de Week van de Smaak: lekkere Vlaamse
kost met goede muziek. Inschrijven op
voorhand is noodzakelijk.
Meer info
Dienst welzijn en sociale zaken
056 62 12 35
socialedienst@waregem.be
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Sport

Waregem zet het op een lopen
53e Jongerencross op zondag 7 november
De Jongerencross is jaarlijks hét sportief
sluitstuk van een druk seizoen op de
oevers van de beruchte Gaverbeek.
Zonder paarden en jockeys deze keer,
maar met vele honderden atleten die hun
beste beentje voorzetten om het podium
te halen of gewoon om erbij te zijn. Onze
sportstad is reeds voor de vijftigste keer
gastheer van de Jongerencross.
Het is een klassieker, die tevens het
veldloopseizoen op gang schiet.
Iedereen beleeft plezier aan dit
atletiekfeest: jong en oud, man en vrouw,
de fervente competitieloper en de gewone
recreant.
Dat niemand met lege handen naar huis
gaat, is leuk mee genomen.

de familiale volkscross (2500m), terwijl
ook de reeks voor personen met een
beperking op de agenda blijft.
Het einde is voorzien omstreeks 16.30u.,
wanneer de laatste van de mannen
seniores de finish zal bereiken.
Inschrijven is nodig en kan tot vrijdag
29 oktober.
Meer info of inschrijven
Jongerencross vzw
Meersstraat 5
056 60 07 44
info@waregemsport.be of
paul@callewaert.net
www.sportdienstwaregem.be
www.azw.be

Programma

De sportieve hoogdag vangt aan
om 11.15u. met de reeks voor niet
aangesloten meisjes. Om 13.00u. start

Vlaamse Zwembaddagen
zaterdag 20 tot vrijdag 26 november
Ook dit jaar neemt zwembad De Treffer
deel aan de Vlaamse Zwembaddagen.
Deze campagne zet het zwembad en het
zwembadbezoek in de kijker. Zwemmen
is een gezonde, plezante en gezellige
vrijetijdsbesteding voor de hele familie!
Zondag 21 november kan je genieten van
een heerlijk uitgebreid ontbijt in sportcafé
De Treffer.
Kareltje de krokodil, het nieuwe
campagnebeeld van De Vlaamse
Zwembaddagen, zal al onze
zwembadbezoekers op die dag verrassen
met aangename spelmomenten.

Kareltje zal er voor de allerkleinsten zijn van
10.30u. tot 12.30u.
Vanaf 14.30u. zorgt onze Karel voor de
meest spannende waterspelen voor jong en
oud.
Woensdag 24 november kunnen de kinderen
van het lager onderwijs het opnieuw tegen
elkaar opnemen in “De Slag om de Treffer”. Een
interscholenwedstrijd waarin leeftijdsgenoten
streven naar de hoogste score. Deze
uitdagende competitie start om 13.30u.
Als afsluiter van de Zwembaddagen wordt
op vrijdag 26 november de zwemmarathon
georganiseerd. Stipt om 17.15u. wordt
het startschot gegeven. In een 25m
aflossingswedstrijd proberen ploegen

gedurende 45 minuten zoveel mogelijk lengten
bij elkaar te zwemmen. Jeugdverenigingen,
sportclubs, scholen, oudercomités,
feestcomités, families, bedrijfsteams,
occasionele ploegen, … kunnen hiervoor
inschrijven.
Tijdens de zwembaddagen worden de
trouwe bezoekers bovendien
op diverse tijdstippen extra verwend.
Meer info
Sportdienst
056 60 07 44
info@waregemsport.be
www.waregem.be/zwembaddetreffer
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Archief

Nieuwenhove bestaat 75 jaar als parochie…
maar gaat al veel langer mee

in handen van de familie van der Vichten.
Naast de hoevegebouwen behoorde
ook een kasteel tot het domein. In 1798
werd het kasteel volledig verwoest. De
funderingen steken nog in de bodem.

Nieuwenhove, pas in de late
middeleeuwen ontstaan (1403), heeft een
voorgeschiedenis. Op het grondgebied
van het latere Nieuwenhove waren
duizenden jaren vóór Christus al een
aantal nederzettingen gelokaliseerd. Via
opgravingen werd het één en ander aan
het licht gebracht.
Het gaat hier om sporen van kleine
groepen zwervers die zich tijdelijk
vestigden en na een vrij korte tijd
uitzwermden naar interessantere
gebieden.
Vier sites:
1. tussen deTextielweg en rechteroever
Gaverbeek.
2. tussen de Papegaaistraat en
linkeroever Gaverbeek.
3. het vroeger kasteel.
4. de Kerkhofstraat net voor de
inrit Europalaan (terrein gesloopt
rijkskleuterklas).

(Gaverbeek) en de Fifta (Vichtebeek of
Kasselrijbeek) in leen aan de heer van der
Vichten. De naam ‘Nieuwenhove’ kwam
al voor op een officieel stuk uit 1428. Het
eerste kerkje ‘in plak en stak’ kwam er
onder Antheunis van der Vichten, de tweede
heer van Nieuwenhove. Hij kwam hier als
eerste definitief wonen omstreeks 1461. Hij
ontwierp het Nieuwenhoofse wapenschild en
bouwde een stenen kasteeltje. Het tweede
kerkje werd gebouwd tussen 1627 en 1630
in steen en was gedekt met leien. Tijdgenoot
Sanderus noemde het een sierlijk gebouwtje.
Er was geen officiële pastoor, wel een
kapelaan die door de heer betaald werd via
een fundatie.

Tijdens de zomer van 1976 werden
door de archeologische dienst van ZuidWest - Vlaanderen luchtfoto’s gemaakt.
Daarop werden 6 cirkelvormige structuren
geobserveerd: tegen de Hooibeek, aan
de Mirakelweg, links en rechts van de
Deerlijkseweg, aan de Papegaaistraat –
Gaverbeek.

Geschiedenis Nieuwenhove
22 februari 964
Aangenomen wordt dat Nieuwenhove is
ontstaan in relatie tot het nabijgelegen
Tategem. Tategem kan worden
gesitueerd in de omgeving van de huidige
Mirakelstraat. Het was geen nederzetting,
maar een vaste honk met toch enige
uitstraling. Van toen dateert een officieel
in het Latijn geschreven document waarbij
Graaf van Vlaanderen Arnulf I stukken land
en bos uit de Leie-Gaverstreek schenkt
aan de St.-Pietersabdij in Gent. Daarin
worden een aantal toponiemen uit onze
streek vermeld; waaronder ook Tategem
(Tatingehem cum ecclesia).
1403
De heer van Wakken gaf een
onherbergzaam gebied aan de Viva

In 1905 worden verbouwingswerken
uitgevoerd aan de toren. De houten
zoldering wordt vervangen door een
bakstenen troggewelf tussen I-balken.
Binnen wordt een houten steektrap
aangebracht.
In 1990 wordt het goed aangekocht door
de stad en in 1993 worden opgravingen
verricht die enkele fundamenten
blootleggen.
In 1995 is er de restauratie van het
bakstenen poortgebouw.
Volgende fase is de restauratie van de
stallingen en de schuur.
Op heden is het een pedagogisch centrum
waar leerlingen onderricht worden over
feodaliteit en graat tot brood.

Einde 19de eeuw
Er werd een kapel opgetrokken in 1894 –
95 en allerlei verwikkelingen in 1896 – 97
zoals ‘zwarte’ missen (12 april - 30 mei
1896), schuldendelging en ‘verkoop’ van
de kerk kwamen aan de orde.
Verder was er de inwijding op 17 juli en de
eerste mis op 19 juli 1896.
Zomer van 1976
Tijdens de zomer van 1976 werden door
de archeologische dienst van Zuid-WestVlaanderen luchtfoto’s gemaakt. Daarop
werden zes cirkelvormige structuren
geobserveerd: tegen de Hooibeek, aan
de Mirakelweg, links en rechts van de
Deerlijkseweg en aan de PapegaaistraatGaverbeek.
Goed te Nieuwenhove
Het Goed te Nieuwenhove gaf zijn
naam aan de wijk. De eerste schriftelijke
vermelding van de heerlijkheid
Nieuwenhove dateert uit 1403. In het
begin van de 16e eeuw was de heerlijkheid
tot een afzonderlijk gehucht uitgegroeid.
Tot eind 17e eeuw bleef de heerlijkheid

Werkgroep
Er werd een werkgroep “boek 75 jaar
Nieuwenhove” opgericht met priester
Stefaan Casteleyn, Norbert Follens,
Hans Geeraert, Ivan Himpe, Christine
Hooghe, Stefan Vandenbogaerde en Marc
Vanhoutte.
Info: Secretariaat
christine.hooghe@skynet.be –
tel 0475 56 17 90 – 056 60 72 83

Paard gezocht!
In april 2011 plant de stad Waregem de tentoonstelling ‘Van paardenmiddel tot paardendokter,
de geschiedenis van de paardengeneeskunde’. Voor de tentoonstelling zoekt het stadsarchief
materiaal over geneeskunde en verzorging van landbouwpaarden, racepaarden en hobbypaarden.
We denken hierbij aan het archief van gepensioneerde dierenartsen, informatie over
rijksveeartsenij, paardenmarkten, hengstenkeuringen,...
Ook anekdotes, foto’s, affiches, films, voorwerpen, prentkaarten, persberichten, boeken en
facturen zijn welkom. Wil je het materiaal liever nog niet kwijt? Geen probleem. De archiefdienst
maakt een scan of kopie van jouw document. Kan je ons helpen of heb je nuttige adressen?
Neem dan contact op met het stadsarchief van Waregem.
Meer info: Stadsarchief - archief@waregem.be - 056 62 12 18
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Stedenbouw

Nieuwe vleugel Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
De stedelijke basisschool in BeverenLeie wordt binnenkort uitgebreid met een
nieuwe vleugel. Deze uitbreiding situeert
zich aan de voorzijde van de huidige
hoofdinkom. Via een vierkante hal kan
je van de hoofdingang naar de nieuwe
vleugel. Deze geplande uitbreiding van
de school is meer dan noodzakelijk.
Momenteel zijn twee kleuterklassen en
twee lagere klassen ondergebracht in
houten noodklassen. Deze noodklassen
werden destijds geplaatst om het
tekort aan lokalen tijdelijk op te vangen.
Ondertussen kon de stad Waregem een
subsidiedossier opmaken om een nieuwe
schoolvleugel te realiseren.

Eind juli 2010 kreeg de stad bericht dat het
volledige subsidiedossier rond is en dat de
werken van start kunnen gaan. De werken
starten in het najaar van 2010 zodat de
nieuwe schoolvleugel klaar is in 2011.
De nieuwe schoolvleugel zal plaats
bieden aan zes nieuwe lokalen, een
lift, sanitair en de nodige bergruimten.
Op de benedenverdieping worden
er drie lokalen voorzien voor het
kleuteronderwijs terwijl de andere
drie nieuwe lokalen op de verdieping
bestemd zijn voor het lager onderwijs.
Doordat er zes lokalen kunnen
ondergebracht worden in de nieuwe
vleugel komen er nieuwe mogelijkheden

in het huidige schoolgebouw.
Daarom zijn ook daar enkele
aanpassingswerken gepland. Na het
realiseren van deze aanpassingen zal
de school ook een vergaderruimte
hebben die eveneens dienst zal doen als
computerlokaal.
De tweede belangrijke aanpassing is
het uitbreken van enkele muren aan het
huidige bewegingslokaal.
Hierdoor zal het bewegingslokaal
een veel meer open karakter krijgen.
Bovendien strekt het zich ook uit over
een groter oppervlak. Zo zal het mogelijk
zijn om deze ruimte bij slecht weer te
gebruiken als een overdekte speelplaats.

Ontmoetingscentrum en sporthal voor Desselgem
Het startsein
De gemeenteraad van Waregem gaf
op 6 juni 2006 het startsein om de site
van de oude sporthal om te vormen.
Het moet een eigentijdse plek worden
waar het Desselgemse verenigingsleven
en de indoor-sportievelingen kunnen
samenkomen en zich kunnen uitleven in
aangepaste infrastructuur.
Desselgem heeft een actief
verenigingsleven. Hierdoor is een
polyvalente ontmoetingszaal zeker nuttig.
Op vandaag moet de turnzaal van de
stedelijke basisschool ook gebruikt worden
voor culturele activiteiten. Een dynamische
schoolwerking vereist echter een optimale
turnzaal waar alleen de school gebruik van
maakt.
Bovendien is het parochiezaaltje De 3
Sleutels aan de kerk niet meer aangepast
aan de noden en veiligheidsnormen van
vandaag.

Het programma
Het stadsbestuur duidde een ontwerper
aan om de site te ontwerpen. Het
gevraagde programma bestond uit
een nieuwe sporthal en een nieuw
ontmoetingscentrum. Bovendien moest
het gevraagde complex passen in een
functioneel en groen kader waarbij
voldoende aandacht wordt besteed aan
parkeerplaatsen.
Het plan
Links van de bestaande sporthal komt het
nieuwe ontmoetingscentrum, rechts ervan
de nieuwe sporthal.
De bestaande sporthal zal worden
afgebroken wanneer de nieuwe afgewerkt
is. Op de plaats van de gesloopte hal komt
dan een plein dat de verbinding maakt
tussen beide nieuwe gebouwen. Beide
inkompartijen zullen uitkomen op het plein.
In het totaalproject is ook de heraanleg en
uitbreiding van de parking voorzien. Zo zal

de toegangsweg vanuit de Pompoenstraat
worden hertekend en komt er een aparte
fietsverbinding tussen de Pompoenstraat
en Kasteelstraat. Daarenboven zal een
bijkomende parkeerhaven aangelegd worden
voor het muziekcentrum De Coorengalm.
De stand van zaken
De procedure voor het bekomen van de
stedenbouwkundige vergunning is lopende.
Het Vlaamse Gewest zal deze vergunning
afleveren.
Inmiddels is een aanbestedingsprocedure
lopende met een Europese bekendmaking.
We hopen de ruwbouwfase te kunnen
starten tegen eind oktober van dit jaar. Het
einde van de werken is voorzien voor de
herfst van 2012.
Meer info
Dienst stedenbouw
056 62 12 88
stedenbouw@waregem.be
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D i e n s t v erlening
Stadhuis Waregem
In de voormiddag
• van maandag t.e.m. vrijdag: van 9.00u. tot 11.45u.
• de bevolkingsdienst (niet voor rijbewijzen) en jeugddienst is elke
zaterdag open van 9.00u. tot 11.30u.
In de namiddag
• maandag – woensdag – donderdag: van 14.00u. tot 16.00u.
• dinsdag: van 14.00u. tot 18.15u.
• vrijdag: gesloten
Rijbewijzen op weekdagen tijdens de gewone openingstijden en de
eerste zaterdag van de maand.
Open op zaterdag
Alle stedelijke administratieve diensten in het stadhuis te Waregem
zijn open op de eerste zaterdag van de maand en dat van 9.00u. tot
11.30u.: 2 oktober, 6 november en 4 december 2010.
Sluitingsdagen
Maandag 1 en dinsdag 2 november 2010
Donderdag 11 en vrijdag 12 november 2010
Deelgemeentehuizen
Beveren-Leie: dinsdag – woensdag – vrijdag: van 8.30u. tot 11.45u.
Desselgem: maandag – dinsdag – donderdag: van 13.30u. tot 16.45u.
Sint-Eloois-Vijve: maandag – woensdag – donderdag: van 8.30u. tot
11.45u.
Opgepast
Vanaf 28 september 2010 zijn er gewijzigde openingstijden.
Zie hiervoor pagina 5 & 6.

van 12.00u. tot 19.00u.

- de wachtdienst bij de apothekers loopt van 8.30u. tot 22.00u.
Op zater-, zon- en feestdagen: van 9.00u. tot 18.00u.
nog t.e.m. zaterdag 25 september 2010:
apotheek Van Moerkerke,
A. Biebuyckstraat 13 in St-Eloois-Vijve – 056 60 27 88
zaterdag 25 september t.e.m. zaterdag 2 oktober 2010:
apotheek Vande Weghe,
Stormestraat 151 in Waregem – 056 60 18 24
zaterdag 2 t.e.m. zaterdag 9 oktober 2010:
apotheek Vanwynsberghe,
Liebaardstraat 154 Desselgem – tel. 056 71 22 66
zaterdag 9 t.e.m. zaterdag 16 oktober 2010:
apotheek T’Jollyn,
Vijfseweg 54 te Waregem – tel. 056 61 08 90
zaterdag 16 t.e.m. zaterdag 23 oktober 2010:
apotheek Cnudde-Gevaert,
Rooseveltlaan 59 te Waregem – tel. 056 61 24 80
zaterdag 23 t.e.m. zaterdag 30 oktober 2010:
apotheek Vanhauwere,
Stationsstraat 52 te Waregem – tel. 056 60 16 40
zaterdag 30 oktober t.e.m. zaterdag 6 november 2009:
apotheek Deschilder,
Keukeldam 14 te Waregem – tel. 056 60 19 38
zaterdag 6 t.e.m. zaterdag 13 november 2010:
apotheek Yves Verhofstede,
Platanendreef 30 te Nieuwenhove-Waregem – tel. 056 60 29 29
zaterdag 13 t.e.m. zaterdag 20 november 2010:
apotheek Marleen Bonte,
Zeswegenstraat 84 te Waregem – tel. 056 60 27 77
zaterdag 20 t.e.m. zaterdag 27 november 2010:
apotheek Pia Desmet,
Kortrijkseweg 208 te Beveren-Leie – tel. 056 71 24 98
zaterdag 27 november t.e.m. zaterdag 4 december 2010:
apotheek Luc Van Moerkerke,
A. Biebuyckstraat 13 in St-Eloois-Vijve – 056 60 27 88
zaterdag 4 t.e.m. zaterdag 11 december 2010:
apotheek Johan T’Jollyn,
Vijfseweg 54 te Waregem – tel. 056 61 08 90
zaterdag 11 t.e.m. zaterdag 18 december 2010:
apotheek Nancy Mahieu,
Roterijstraat 234 te Sint-Eloois-Vijve – tel. 056 60 73 66
zaterdag 18 t.e.m. zaterdag 25 december 2010:
apotheek Paul Vanderhaegen,
Churchilllaan 6 te Waregem – tel. 056 60 35 88
- voor de nachtdienst van 22.00u. tot 8.30u. moet je bellen naar
056 61 32 61 of 0900 10 500 (24 op 24 uur).
Bovenstaande lijst is steeds onder voorbehoud van eventuele
wijzigingen. De meest recente informatie kan je steeds vinden aan
de ingang van elke apotheek ofwel via www.apotheek.be.

Gesloten

Dokters

Openbare bibliotheek
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Waregem
13.30u.-20.00u.
13.30u.-18.00u.
13.00u.-20.00u.
13.30u.-18.00u.
13.30u.-20.00u.
10.00u.-16.00u.

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

16.00u.-19.00u.
14.00u.-19.00u.
16.00u.-19.00u.

10.00u.-12.00u.
14.00u.-16.00u.

10.00u.-12.00u.

10.00u.-12.00u.

Sluitingsdagen
Maandag 1 en dinsdag 2 november 2010
Donderdag 11 en vrijdag 12 november 2010

Openingstijden containerparken
maandag – dinsdag –
woensdag - vrijdag
donderdag
zaterdag

van 8.00u. tot 14.00u.

Beide containerparken zijn gesloten op
Maandag 1 en dinsdag 2 november 2010

•

Antwoord vorige prijsvraag
De twee nieuwe attracties op Waregem Koerse 2010 zijn: de
Gravitron en de Speed Flip
Winnaar
De familie Beirlaen-Deroose uit Waregem
Zij kregen twee inkomkaarten voor Waregem Koerse.
Nieuwe wedstrijdvraag
Tapas zijn Spaans. Hoe heet onze Vlaamse variant?
Te winnen
Waardebon om te gaan eten in één van de deelnemende
restaurants aan de ‘Week van de smaak’.
Antwoorden te sturen tegen 10 oktober 2010 naar
De Sprong, Gemeenteplein 2 8790 Waregem
of via desprong@waregem.be

De Sprong is een uitgave van het
stadsbestuur van Waregem
Tel.: 056 62 12 11,
fax: 056 62 12 23
E-mail: secretariaat@waregem.be
Website: www.waregem.be
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Waregem en Sint-Eloois-Vijve
Beveren-Leie en Desselgem

056 60 91 00
056 71 05 90

Tandartsen

Centraal nummer
0903/39969 (1,50 euro per minuut)
Het callcenter verbindt je door met de dichtstbijzijnde tandarts van
wacht. (enkel zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers

Wedstrijdvraag

Colofon

Wachtdienst en nuttige telefoons
Apothekers

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester
Kurt Vanryckeghem
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Politiezone Mira
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Antigifcentrum
Brandwondencentrum
Kankerfoon
De Druglijn
Ambulante Drugzorg Waregem
Anonieme Alcoholisten

SOS nummers

056 62 67 00
056 62 31 11
070 245 245
09 332 34 90
0800 15 802
078 15 10 20
056 60 86 60
03 239 14 15

Brandweer en ziekenwagen
Politiehulp
Kinder- en jongerentelefoon
Rode Kruis Vlaanderen
Tele-onthaal
Child Focus
Algemeen Europees noodnummer

Samenstelling, coördinatie en
eindredactie
Dienst externe zaken
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
Tel.: 056 62 12 11
Fax: 056 62 12 90
E-mail: info@waregem.be

100
101
102
105
106
110
112

Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan
alle inwoners van Waregem

