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Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle inwoners van
Waregem
De officiële berichtgeving over Waregem
is terug te vinden
■
■
■

in Het Gouden Blad
op www.waregem.be
sociale media
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Vo l k s t u i n p a r k
Infoavond compostmeesters
Dimmen straatverlichting

Vergeet je UiTPAS niet! Dit logo toont aan
dat je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit.
www.waregem.be/uitpas

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. Veel van de foto’s in De Sprong
werden gemaakt door de Waregemse fotoclubs
Regenboog, Waro, VTB en F64.
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OP REIS

10
11

Zonnecrème! Een boek!

12
14
18
20
21

PreCongé
Zomer voor kids
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Festivalzomer

De juiste documenten
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Kunstacademie
CC De Schakel
seizoen 2017 - 2018

11

Te
winnen!

Een gratis ballonvlucht tijdens de
Ballonhappening op
zaterdag 24 juni.
Enkel geldig op de
dag zelf bij gunstig
ballonweer.

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag
Zuster Marleen begon in 1979 als receptioniste van
de Karmel. Pierre Desimpelaere, Raphael
Demulder, Dirk Van Gils, Simon Wante en Agnes
Verstraete wisten dat en wonnen elk twee tickets
voor het ontbijt van Radio 2.

Nieuwe wedstrijdvraag
De Home Made Markt maakt dit jaar deel uit van
PreCongé. De hoeveelste editie van de Home
Made Markt is het?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk 16 juni naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van
je adresgegevens en telefoonnummer.
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“In onze stad zijn
nog heel veel stille werkers.”

Verwennamiddag mantelzorgers
“Aanvullende, niet-beroepsmatige hulpverlening aan bejaarden, zieken en andere
hulpbehoevenden”, zo staat mantelzorg op papier omschreven in het Van Dale-woordenboek.
In de praktijk is dat best een zwaar engagement, zorgen voor bijvoorbeeld een zieke partner
of ouder. Ook in Waregem zijn er heel wat mantelzorgers. We gingen langs bij Marc en Magda
om een beter beeld te krijgen.
Voor wie zijn jullie mantelzorgers?
Marc: “Voor mijn ouders, 88 en 84 jaar. Ze kunnen zich
niet zo goed meer zelf beredderen.”
Magda: “Ik zorg voor mijn man.”
Is mantelzorg een vrije keuze voor jullie?
Magda: “Voor mij wel, ja.”
Marc: “Voor mij eerder niet. Ik woon al 62 jaar bij mijn
ouders. In de loop van de jaren zijn de rollen volledig
omgedraaid. Eerst zorgden zij voor mij, nu draag ik
zorg voor hen.”
Je rolt in een situatie waar je vaak niet op
voorbereid bent. Waar konden jullie terecht voor
info en steun?
Marc: “Dat klopt. De juiste info en steun vinden is niet
altijd vanzelfsprekend, zeker als je geen internet hebt.”
Magda: “In het ziekenhuis bereidden ze me goed voor
op de mogelijkheden van de verzorging. Later kreeg ik
thuis steun van de sociale dienst van de mutualiteit.
Het was immers geen eenvoudige keuze: kiezen we
voor een revalidatie in een zorginstelling of voor
thuisverzorging met een uitgebreid professioneel
netwerk? Zonder mantelzorg lukt dat niet.”
Hebben jullie tips om mantelzorgers beter te
ondersteunen?
Magda: “Niet direct, neen. Extra financiële hulp is in
veel situaties welkom, want er komt heel wat bij kijken.”
Marc: “Iedereen probeert het op zijn manier op te
lossen, met vallen en opstaan. Valpreventie is
belangrijk, want veel ouderen gebruiken medicatie die
invloed heeft op hun mobiliteit. Vergeet ook niet dat

4 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 1 7 I

03

mantelzorgers zelf ook ouder worden. In de toekomst
kan dit problemen opleveren. Hoe gezond blijven
mantelzorgers, hoe lang kunnen zij de werkdruk
aan…? Een tip voor de jonge mensen: sparen is
noodzakelijk, want zorg kan duur zijn. Er bestaan veel
diensten, maar dat kost natuurlijk geld.” (in Waregem
kan je een mantelzorgpremie aanvragen, n.v.d.r.)
Uit waardering trakteren we de Waregemse
mantelzorgers elk jaar op een verwennamiddag.
Op 10 juni kunnen zij terecht in CC De Schakel
voor hapjes en drankjes, workshops, muziek…
Jullie zijn er altijd trouw op post. Wat betekent
dat voor jullie?
Marc: “Ik kijk vooral uit naar wat extra info, folders of
boekjes. Zonder internet ben je vaak op zo een initiatief
aangewezen. Maar er zijn nog veel mantelzorgers die
niet naar dergelijke momenten komen. Ik vraag me af
hoeveel er effectief in Waregem zijn. In onze stad zijn
nog heel veel stille werkers.”
Magda: “Voor mij is de verwendag een ontspanning. Ik
kijk er naar uit om mensen terug te zien, goede tips te
krijgen. Ook de erkenning voor wat je doet is
belangrijk.”
Dat is dan heel graag gedaan.
Geniet er van!

welzijnshuis
056 62 97 38
geert.vanassche@welzijn.waregem.be

welzijn

Met al je welzijns(aan)vragen
naar het welzijnshuis
Het welzijnshuis is de nieuwe naam van het administratief centrum van het OCMW. Op één
centrale locatie vind je er vanaf nu alle dienstverlening rond welzijn in Waregem. Je komt er
binnen via de welzijnswinkel, waar je terecht kan met al je (aan)vragen om hulp, advies of
inlichtingen over welzijn. Net zoals in de stadswinkel word je er vriendelijk onthaald. Je krijgt
een duidelijk antwoord op je welzijnsvragen, in eerste instantie steeds zonder afspraak.
Alle dienstverlening rond welzijn zit nu onder één dak: de sociale dienst van het OCMW, de dienst welzijn van de
stad en het thuiszorgloket van het OCMW. Bovendien houden ook externe partners zoals de pensioendienst, de
woonclub, de opvoedingsondersteuning, Dyzo (de dienst voor zelfstandigen)… zitdagen in het welzijnshuis. Aan
de balie of op welzijn.waregem.be vind je gedetailleerde informatie en alle contactgegevens.

Pensioen
■

■
■

algemene inlichtingen over
pensioen
pensioen aanvragen
informatie over de
seniorenverenigingen,
seniorenadviesraad, activiteiten
voor senioren, het
dienstencentrum…

■

Huishoudelijke hulp
■

■

Leven met een beperking
■

■

■

■

■

■

adviesraad voor personen
met een handicap
aanvraag van
inkomensvervangende
tegemoetkoming en
integratietegemoetkoming
parkeerkaart voor personen met
een handicap
tegemoetkoming hulp aan
bejaarden
thuiszorg- en mantelzorgtoelage
voor personen met een handicap
vakantietoelage voor personen

met een handicap of langdurig
zieken
huisvuilzakken om medische
redenen

■

poetshulp, klusjes- en
groendienst, thuiszorg
mindermobielencentrale,
personenalarm, zorgcoördinatie,
lokaal steunpunt
wijkwerking

Tewerkstelling
■

■
■

zoeken naar een gepaste
arbeidsplaats of opleiding
sociale tewerkstelling
leefloon

■

crisisnetwerk
Regionaal Sociaal
Verhuurkantoor (RSVK), sociaal
huren, woonproblematiek,
buurtwerk en wijkwerking

Energie
■

■

info over rationeel
energieverbruik, advies krijgen
van de energiesnoeiers, een
energiemeter lenen…
budgetmeter opladen

Juridisch advies en schulden

In het welzijnshuis zijn twee juristen
aanwezig die dagelijks juridische
vragen beantwoorden. Zij kunnen
jou info geven over jouw rechten.

Zorg voor wonen

Sociale hulp

■

■

■

hulp bij het zoeken naar een
sociale woning
crisisopvang, Kiwanishuis, lokaal
opvang initiatief, regionaal

■

opvoedingsondersteuning
Huis van het Kind, de
kinderopvangwijzer…

Openingstijden welzijnshuis
Op maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag: van 8.30u. tot 12.00u. en
van 13.30u. tot 17.00u. Op dinsdag:
van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.30u.
tot 18.00u.

Welzijnswinkel
056 62 98 11
www.welzijn.waregem.be
info@welzijn.waregem.be
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ondernemen

Waregem steunt
zijn starters met
een premie
Omdat handelszaken zeer belangrijk zijn voor
het sociaal en economisch weefsel in een stad
wil Waregem starters steunen. Deze premie
kan onder de juiste voorwaarden oplopen tot
maximum 3000 euro.

1000 euro voor promotie

Starters die minstens 6 maand actief zijn, kunnen
binnen het jaar na hun opstart een premie van 1000
euro ontvangen voor de promotie en marketing van hun
zaak. Er zijn geen ingewikkelde voorwaarden of
moeilijke clausules om de aanvraagdrempel van de
premie zo laag mogelijk te houden.

Renovatie
Het Pand

1000 euro tegen leegstand

Het Pand is al 40 jaar het commerciële centrum
van Waregem. Tussen de architectuur en de
commerciële beleving van 1977 en 2017 ligt wel
een wereld van verschil. Daarom is het de
bedoeling om Het Pand in de komende jaren
volledig te renoveren.
Het autonoom gemeentebedrijf WAGSO staat in
voor dit project. De toewijzing van dit dossier
gebeurt tegen januari 2018. Voor de renovatie
zelf is er nog geen exacte timing. In elk geval
komt Het Pand ‘nieuwe stijl’ er niet zomaar.
De renovatie moet aan enkele doelstellingen
voldoen. Afbreken en heropbouwen is
bijvoorbeeld uitgesloten. Het vernieuwde
complex moet ook naadloos aansluiten met de
Zuiderpromenade. En Het Pand blijft het
commerciële hart van het winkelgebied. Maar wel
in een modern jasje en in een aantrekkelijk
aangelegde omgeving.
Naast het renovatiedossier loopt er ook een
project over de detailhandel (lees: de
handelszaken) in Waregem. Hoe evolueert dit en
waar zijn er verbeteringen mogelijk? Het klinkt
misschien wat abstract, maar de resultaten van
deze studie worden ook meegenomen in het
renovatiedossier van onze 40-jarige. Wordt
vervolgd!
WAGSO
056 62 13 95
wagso@waregem.be
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Starters kunnen een bijkomende premie van 1000 euro
krijgen als hun pand minstens 6 maanden voor de start
leeg stond.

1000 euro voor buurtwinkels

Ten slotte wil het stadsbestuur ook buurtwinkels buiten
de ring R35 extra ondersteunen met een bijkomende
toelage van nog eens 1000 euro. Buurtwinkels zijn
immers extra belangrijk door de bijdrage die ze leveren
aan het sociale leven in de buurt.
De starterspremie is vanaf nu beschikbaar. Het
reglement en het aanvraagformulier vind je terug
op www.waregem.be/producten/starterspremieaanvragen De premie wordt uitbetaald binnen de
3 maanden na de beslissing van het schepencollege.
Lokale economie I 056 62 13 22
www.waregem.be/producten/starterspremie-aanvragen

Nieuwe uitbaters kasteel
park Baron Casier
Sinds 1 maart loopt een concessie met de nieuwe
uitbaters van het kasteel in park Baron Casier. De zaak
werd eind mei geopend. De bvba Baron Casier baat het
kasteel uit voor 12 jaar (tot 28 februari 2029) als tearoom/bistro.
De bovenverdieping van het kasteel wordt privaat
bewoond. De concessiehouders controleren het
dagelijkse openen en sluiten van de poorten van het
park.
Dienst patrimonium I 056 62 12 62
patrimonium@waregem.be
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#Werkenring zijn gestart
Sinds enkele dagen is de heraanleg van de Westerlaan en Noorderlaan gestart. Na de
nutsmaatschappijen is het nu de beurt aan de omgeving zelf én de rioleringen. Ongeveer anderhalf
jaar heraanleg zal zorgen voor een nieuwe, aangename en vooral veilige school- en
stationsomgeving. Met ruime aandacht voor fietsers en voetgangers, maar ook plaats voor
gemotoriseerd verkeer voor de handelszaken en het station.
Beginnen met fase 1
(60 werkdagen)
Op 1 juni stak de aannemer de
eerste spade in de grond in de
Slekkeput (fase 1.1). Omdat dit
stuk niet op de openbare weg ligt,
is er weinig tot geen hinder voor
het verkeer. Tussen 10 juli en
1 augustus is het bouwverlof voor
de aannemer. Daarna start fase 1.2
ook op in de Westerlaan aan de
Duthoystraat/Vennestraat. Daar
komt een langgerekte rotonde met
een bushalte. De aanleg hiervan is
gesplitst in twee deelfasen. Zo blijft
het verkeer richting Zuiderlaan
mogelijk. In fase 1.3 komt er een
parking en voetgangerszone aan
het Atheneum.
Fase 2 aan Vijfseweg
(43 werkdagen)
Daar komt een nieuw kruispunt
Noorderlaan-VijfsewegStationsstraat. Fase 2a strekt zich
uit van de Slekkeput tot op het
kruispunt aan de kant van de
Vijfseweg. Fase 2b pakt de kant
van de Stationsstraat aan. Later

volgen nog vier of vijf fasen.
Daarover lees je meer in de
volgende edities.
Fietsen, stappen en rijden
tijdens de werken
Grote werken brengen
onvermijdelijk hinder met zich mee.
Door de werken te faseren en de
bewegwijzering naar handelaars te
optimaliseren, werken de stad en
het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) aan een zo goed mogelijke
bereikbaarheid tijdens de werken.
Tot eind juli is er weinig of geen
hinder. Vanaf 1 augustus zijn er wel
enkele omleidingen.

te voet, met de fiets of het
openbaar vervoer. Elke fase heeft
een eigen omleidingsplan. Daarom
is het (ook voor de ouders)
belangrijk om de afzonderlijke
omleidingen voor voetgangers,
fietsers en lijnbussen te kennen.
Bijvoorbeeld door de werfzone
stappen of rijden heeft geen zin.
Het kan zelfs gevaarlijk zijn.
Daarom: respecteer de
verkeersborden en volg de
nieuwsbrief of mailing van jouw
school!
Blijf op de hoogte
Volg onze Facebookpagina en
Twitteraccount. We werken
met de vaste hashtag
#werkenring
■ www.waregem.be/werkenring
en www.wegenenverkeer.be/
waregem
■ digitale nieuwsbrieven: van de
stad of 'Heraanleg R35
Waregem' van AWV
■ stadsinfo in het Gouden Blad
en natuurlijk hier in De Sprong
■

Wie in of rond het stadscentrum
moet zijn, volgt de Ring in
tegenwijzerzin. Enkel tijdens fase 2
kan het verkeer niet onder de
spoorweg via de Vijfseweg. Verkeer
dat richting Sint-Eloois-Vijve moet,
volgt een omleiding via de E17.
Je neemt dan afrit Deerlijk of
Kruishoutem. Dagelijks gebruiken
ook heel wat scholieren de
Westerlaan en/of Noorderlaan;

Dienst wegen, waterlopen en verkeer I 056 62 12 73 I technischedienst@waregem.be
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milieu

Volkstuinpark
zoekt tuiniers

Bodemverbeteraars,
organische meststoffen
en substraten
Donderdag 8 juni - 19.30u.
raadzaal stadhuis

Geraak jij nog wijs uit de termen potgrond, NPK,
meststof, humus bodemverbeteraar? Op onze
komende infoavond wordt duidelijk waarom
compostgebruik zoveel voordelen biedt. Daarnaast
passeren ook vele andere producten die in de handel
verkrijgbaar zijn de revue.

Heb jij interesse in een moes-, fruit- en/of kruidentuin
in ons volkstuinpark? Vul dan de vragenlijst in op
www.waregem.be/volkstuinpark. Deze inschrijving is
vrijblijvend. Wel groene maar geen digitale vingers?
Vraag dan een inschrijvingsformulier bij de
milieudienst.

Compost,
jouw smaakmaker

Vlaamse Compostorganisatie vzw

170046 www.mink.be

Begin 2018 opent het volkstuinpark aan de
Slekkeput. Momenteel zijn we, in samenwerking met
Tuinhier, druk bezig met het ontwerp en de realisatie
van dit project. Maar een volkstuinpark kan niet
zonder tuiniers. Stel je daarom nu al kandidaat voor
een perceeltje grond. Tijdens een infoavond in
oktober wordt het plan voorgesteld en kan je dan
effectief inschrijven. Voor de huur betaal je jaarlijks
een kleine vergoeding.

Deze infoavond
wordt gebracht in
samenwerking met
de Waregemse
compostmeesters
in het kader van het
Kringloopweekend
op 10 en 11 juni.

Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be
Bezoek onze nieuwe website
Vlaco vzw - Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - Tel.: 015 451 370 - www.vlaco.be - info@vlaco.be

170046_VLACO_POSTER_THUISCOMPOSTEREN EN VOEDING_01.indd 1

Dimmen straatverlichting
De stad en Eandis dimmen voortaan de openbare verlichting in alle nieuw verkavelde
woonwijken en in straten waar dit kostenefficiënt haalbaar is. De verlichting brandt er dan
tussen 23.00u. en 5.00u. op een lager vermogen. Zo besparen we energie zonder verlies aan
comfort of veiligheid. De verkaveling op de site Interlin (Beveren-Leie) is de eerste locatie waar
dit principe wordt toegepast.
De openbare verlichting is er gedimd op 62
verlichtingsarmaturen. Hierdoor besparen we jaarlijks
4629 kWh (Kilowattuur) aan energie. Of 1160 euro en
1,1 ton CO2 minder uitstoot. Vanaf nu worden nieuwe
verkavelingen in Waregem altijd op die manier verlicht.
Ook bestaande straten komen in de volgende
maanden aan bod, maar enkel diegene waar het
technisch mogelijk is en tegen verantwoorde kosten.
Zo dimmen we binnenkort ook de lichten op de
vernieuwde parking Olm en de Zuidboulevard.

verlichting is niet alleen belangrijk voor de veiligheid,
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van elke publieke
ruimte. Met 6859 verlichtingsarmaturen betekenen ze
in Waregem ook een groot deel van het
elektriciteitsverbruik van onze stad. Straatverlichting
dimmen is een stap richting rationeel energiegebruik.
En o ja, als er dan toch eens een straatlamp helemaal
niet meer brandt: dat meld je altijd via www.eandis.be/
straatlampen of 0800 6 35 35 (gratis).

Alles past in het masterplan openbare verlichting dat
Waregem heeft uitgewerkt met Eandis. Openbare
Dienst wegen, waterlopen, verkeer I 056 62 12 73 I technischedienst@waregem.be

8 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 1 7 I

03

10/01/17 12:05

dienstverlening

Die avond om 20.37u…
E-loket altijd open voor jouw (aan)vragen

Het zal je maar gebeuren (en het gebeurt zeer zeker): ’s avonds zie je dat je dringend nog een
uittreksel moet aanvragen bij de dienst burgerzaken. En morgen kan je onmogelijk langskomen.
Of je zit op zondag samen met vrienden om die fuif in elkaar te steken. En daar draai je uiteraard
muziek en kan je wel een podium gebruiken. En voor die verbouwing? Tja, dat wordt de straat
innemen voor een afvalcontainer. Ook dat moet je even aanvragen bij de stad.

Maar je moet daarvoor niet langs komen op het
stadhuis. Het mag natuurlijk wel, maar weet dat er op
www.waregem.be tientallen aanvraagformulieren in
een e-loket staan. Het aanbod is er heel breed: van
burgerzaken tot aanvragen voor evenementen, de
bibliotheek, snoeihout of uitleendiensten. Het is een
aanvulling op de dienstverlening in het stadhuis, maar
wel eentje dat 24/24 open is. Zo ben je daarvoor niet
meer afhankelijk van de openingstijden van het
stadhuis. Als je het e-loket gebruikt, ben je ook zeker
dat je alle nodige informatie doorgeeft aan ons. Alles
komt ook meteen bij de juiste persoon terecht. Zo
gaat de behandeling een stuk vlotter!

Burgerzaken boven
Er zit heel wat in het e-loket, maar de dienst
burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) spant de
kroon. Dat is ook logisch, want deze dienst heb je het
meest nodig in het dagelijkse leven. Je vindt in het
e-loket twintig populaire aanvraagformulieren voor
deze dienst. Ze verwijzen je door naar een formulier
op de website, een pdf-document of naar de
aanvraag via de website van de federale overheid
(zie kaderstuk).
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aangifte adreswijziging
Uittreksel uit het strafregister
Getuigschrift van woonst
Getuigschrift van nationaliteit
Attest gezinssamenstelling
Afschrift geboorteakte
Afschrift huwelijksakte
Afschrift overlijdensakte
Laatste wilsbeschikking
Orgaandonatie
…

‘Mijn dossier’ bekijken
Met je eID kan je een aantal documenten
rechtstreeks online aanvragen. Dit gebeurt via
je persoonlijke dossier bij het Rijksregister. Je
hebt hiervoor ook een kaartlezer nodig én de
laatste versie van de software. Nadat je alles
(eenmalig) geïnstalleerd hebt, steek je je kaart in
de kaartlezer en surf je naar
https://mijndossier.rrn.fgov.be/.
Daar kan je
■ je gegevens in het Rijksregister raadplegen.
■ direct en zonder tussenkomst van het
stadsbestuur uittreksels uit het
bevolkingsregister ophalen: woonst,
nationaliteit, gezinssamenstelling en bewijs
van leven.

Dienst burgerzaken I 056 62 12 49 I burgerzaken@waregem.be I www.waregem.be/e-loket
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op reis

Ik ga op reis
en ik neem mee…
De zon, dat is zowel je vriend als je
vijand. Het is je vriend, omdat
ultraviolette stralen (uv) nodig zijn voor
een goede gezondheid. Ze zorgen
namelijk voor onze aanmaak van
vitamine D. Bijvoorbeeld voor de
gezondheid van onze botten.

V.U.: Luc Van Hautte, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel

Zonnecrème!
Daarom is een goeie bescherming
noodzakelijk! Kies binnen jouw favoriete
merk zonnecrème altijd de hoogste
factor. Kijk ook na of er zowel een UVA
als UVB filter is.

tip1:

Zorg dat je niet verbrandt.

tip2:

30 tip3:

Ga in de schaduw!

Vooral tussen 12 en 15 uur in lente en zomer.

Smeer je elke 2 uur in.

tip4:

Draag pet, zonnebril,

T-shirt…

Kinderen van 0 tot 16 jaar zijn extra
kwetsbaar voor de zon en bescherming
wordt nog steeds onderschat.
Nochtans verhoogt de kans op
huidkanker al na vijf keer verbrand te
zijn. Bescherm je kinderen dus
maximaal en geef zelf ook het goede
voorbeeld!

Maar een overdreven blootstelling aan
deze stralen kan ook een negatieve
invloed op onze gezondheid hebben.
Dat gaat van brandwonden,
zonneslagen, rimpels en huidvlekken
tot zelfs huidkanker.

welzijnshuis I 056 62 97 39 I sam.vandendriessche@welzijn.waregem.be

Een boek!

9x inspiratie over je reisbestemming
De geniale vriendin van
Elena Ferrante is een
boeiende roman over
twee vriendinnen, met op
de achtergrond de
geschiedenis van Napels
en Italië.

Kader Abdollah vertelt in
Het Huis van de Moskee
het verhaal van een Iraanse
tapijthandelaar en zijn
familie.

Pascal Mercier gidst je in
Nachttrein naar Lissabon
door de straten van de
Portugese hoofdstad. In het
boek raakt een Zwitserse
professor gefascineerd door
een Portugese dokter. Hij
besluit hierop halsoverkop
naar Lissabon te reizen.

In de boeken van Patrick
Modiano dwalen de
hoofdpersonages langs
bekende en minder
bekende Parijse straten
en gebouwen.

Bert Wagendorp schreef
met Ventoux het ideale
boek voor wie een
beklimming van de Mont
Ventoux plant. Een roman
met veel humor over liefde,
vriendschap en fietsen
natuurlijk.

Wie houdt van New York
komt in de trilogie van Paul
Auster zeker aan zijn trekken.
Ze is doorspekt met liefde
voor de stad, dubbele
bodems en mysterie. Een
moderne klassieker die je
gelezen móét hebben!

In La Superba beschrijft
Ilja Leonard Pfeijffer
Genua, een gezellig
doolhof van straatjes,
cafés en terrassen. Laat
je verrassen door dit
bekroond boek waar fictie
en non-fictie naadloos in
elkaar overlopen.

Into the Wild van Jon
Krakauer vertelt het
waargebeurd verhaal van
Christopher McCandless,
een jongeman die
onvoorbereid de wildernis
van Alaska intrekt.

In De Bekeerlinge van Stefan
Hertmans lezen we het
onmogelijke liefdesverhaal
van Vigdis en David. Wat
volgt is een spannende tocht
vol liefde, passie, haat en
oorlog in een klein
provencaals dorp.

Blijf je liever thuis? Of heb je een andere reisbestemming geboekt?
In de bib vind je voor elke bestemming de beste reisgidsen en de leukste romans!

Stedelijke Openbare Bibliotheek I 056 62 13 70
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De juiste documenten!
Reisadvies per land

Ben je niet zeker welke documenten nodig zijn voor je reis? Surf naar www.reisadviesperland.be
en bekijk bij ‘reisdocumenten’ wat je precies bij de dienst bevolking moet aanvragen.
Kinderen tot 12 jaar
Kinderen jonger dan 12 jaar die naar
het buitenland reizen, moeten een
kids-ID hebben. Hierna kan je reizen
binnen Europa en sommige nietEuropese landen. De gewone
procedure duurt drie weken. Voor veel
niet-Europese bestemmingen is ook
een internationale reispas nodig.
Volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar
Voor reizen binnen Europa en een
aantal populaire
vakantiebestemmingen volstaat je
elektronische identiteitskaart (eID).
Controleer of deze nog geldig zal zijn
tijdens je reis. De gewone
aanvraagprocedure duurt drie weken.
Voor veel niet-Europese
bestemmingen heb je een
internationale reispas nodig, eventueel
in combinatie met een visum.

Pasfoto’s
Voor pasfoto’s gelden strenge regels.
Zo is het niet toegelaten om je tanden
bloot te lachen. De ogen moeten goed
zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op
brilglazen, geen getinte glazen, geen te
grote montuur,…
Reistoelating minderjarigen
Een minderjarige die op reis gaat met
een andere persoon dan de ouders of
voogd is best in het bezit van een

reistoelating. Een ouder of voogd moet
in het stadhuis persoonlijk een toelating
ondertekenen.
Internationaal rijbewijs
Vooral in landen buiten de EU heb je
een internationaal rijbewijs nodig.
Breng een recente pasfoto en je
Belgisch rijbewijs mee naar de dienst
bevolking.
Spoedprocedure
Ben je te laat om je reisdocument aan
te vragen? Geen paniek, er zijn
spoedprocedures. Hou er wel rekening
mee dat die een stuk duurder zijn.

Dienst bevolking
056 62 12 40
bevolking@waregem.be
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6 straffe events op
Als het einde van juni nadert, komt ook jouw
welverdiende zomerverlof dichterbij. Als ideale
voorbereiding daarop, serveren we een serieuze
opwarmer (ruim) rond de stadionvijvers. De
Taptoe, de Ballonhappening, Kinderstad, de Home
Made Markt, Lions Boulevard én de City
Mountainbike Challenge. Zo net voor het verlof,
PreCongé dus!

Taptoe 50 jaar affiliatiefeesten
Donderdag 22 juni om 19.30u.

Een gratis muzikale avond op de Zuidboulevard!
De verbroedering van Waregem met het Bataljon Artillerie
van het Belgische leger levert om de 5 jaar een taptoe op.
Het Waregems Harmonieorkest treedt samen op met de
Geniale Jongens en de Koninklijke Fanfare Hoger Op.
De school Zonneburcht verrast de militairen met een
bijzonder optreden. Verder zijn er muzikale hoogstandjes
van de Showband Calypso, de Ypres Surrey Pipes en
Drums (doedelzakken), de Koninklijke Muziekkapel van de
Lokale Politie Antwerpen en de Koninklijke Militaire
Muziekkapel van de Luchtmacht.

Kinderstad

Zaterdag 24 juni van 14.00u. tot 18.00u.
Rond de stadionvijvers vind je spectaculaire springkastelen,
een avontuurlijk hindernissenparcours, een kleurrijk
ballendorp met trampolines, een voetbalarena met
sumopakken, levende tafelvoetbal, een razende rodeostier,
glinsterende glittertattoos... Verder zijn er ook energieke
dansdemonstraties, zorgt clown Stef voor een swingende
kinderdisco én je kan op een plezante manier kennis
maken met tennis. Hebben we al gezegd dat dit weer
helemaal gratis is?

Home Made Markt

Zaterdag 24 juni van 14.00u. tot 18.00u.
In de rode en blauwe zaal van CC De Schakel ontdek je
pareltjes (soms zelfs letterlijk) van creatieve ideeën. Op
zaterdag 24 juni helpen we alle creatievelingen graag een
handje met een zesde editie van de Home Made Markt.
Een gezellige markt met producten die thuis gemaakt zijn,
uniek, met de hand… Snuisteren is zeker toegelaten en
misschien ga je dan wel met een uniek hebbeding naar
huis. In ruil voor 10 UiTPASpunten maak je kans op een
waardebon van 5 euro voor de Home Made Markt.
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4 dagen, van 22 tot 25 juni
Ballonhappening

Zaterdag 24 juni om 18.00u.
De Ballonhappening is er eentje om te koesteren. Naast de
happenings in Sint-Niklaas en Eeklo is het één van de
weinigen die er nog zijn in Vlaanderen. Plaats van afspraak
is het Jeugdcentrum. Daar gonst het zowel aan de grond
als in de lucht van de bedrijvigheid. Het voetbalveld is de
uitvalsbasis voor tientallen kleurrijke luchtballonnen die zich
klaarmaken om ’s avonds op te stijgen. Je ziet er ook
enkele exemplaren in een speciale vorm. Er zit zelfs een
primeur tussen, iets met populaire kleine gele figuurtjes…
Verder zijn er ook demonstraties van telegeleide helikopters
en vliegtuigjes. Misschien zijn er ook vrijdagavond al
ballonnen te bespeuren.

Lions Boulevard

Vrijdag 23 juni vanaf 18.00u.
Zaterdag 24 juni van 14.00u. tot 00.00u.
Zondag 25 juni van 11.00u. tot 18.00u.
Foodtrucks zijn populair, en terecht! Na het succes van
vorig jaar is Lions Boulevard aan de stadionvijvers aan zijn
tweede editie toe. Dit unieke belevingsfestival is een mix
van Montmartre in Parijs en La Rambla in Barcelona.
Een twintigtal foodtrucks presenteren de meest
uiteenlopende gerechtjes en dit gecombineerd met heel
wat randactiviteiten en streekbieren. De hele site rond de
vijvers is uitgelicht en dompelt je onder in een unieke
setting. Daarenboven gaat de opbrengst van dit festival
integraal naar goede doelen in de regio.
www.facebook.com/lionsboulevard

City Mountainbike Challenge

zaterdag 24 juni van 16.30u. tot 20.00u.
zondag 25 juni van 12.30u. tot 18.00u.
Spectaculair, dat is het minste wat je kan zeggen van de
City Mountainbike Challenge! Dit jaar verwelkomen we de
UCI MTB Eliminator Wereldbeker, met een parcours dat
zich exclusief rond één van de stadionvijvers slingert. De
nieuwe wereldbeker wordt mee mogelijk gemaakt door de
Waregemse organisatie City Mountainbike en telt in totaal
acht wedstrijden, waarvan er ééntje plaats vindt aan de
stadionvijvers. Ook bedrijven en lokale renners mogen hun
kans wagen op een circuit vol leuke hindernissen! Wil je
ook nog deelnemen? Neem snel een kijkje op
www.citymountainbike.com.

www.preconge.be I #preconge
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Sport, spel en creativiteit
troef deze zomer
Verveling is deze zomervakantie géén optie. De sportdienst, CC De Schakel en de verschillende
speelpleinwerkingen hebben een fantastisch zomeraanbod klaar voor alle kleuters en kinderen
van het basisonderwijs. Je kan de gedetailleerde info lezen in de zomereditie van de Kidsgids
die het volledige vakantieaanbod bundelt (verkrijgbaar in de stadswinkel of online te
doorbladeren op www.waregem.be/kidsgids).

Speelpleinwerkingen

Samen met de maatjes ravotten, knutselen, zandkastelen bouwen, op daguitstap gaan… 			
De grabbelpas zet volledig in op de speelpleinwerkingen. Er zijn dan ook geen andere
grabbelpasactiviteiten tijdens de zomervakantie.
Speelpleinwerking Het Pad
■ Van 3 juli tot 21 juli en van 7 augustus 		
tot 25 augustus.
e
e
■ 1 kleuterklas tot 3 secundair
■ Van 7.30u. tot 17.30u.
Speelpleinwerking De Speelberg
Van 3 juli tot 14 juli en van 14 augustus 		
tot 31 augustus
■ 3 tot en met 14 jaar
■ Van 7.45u. tot 17.30u.
■

Jeugddienst I 056 62 13 85 I jeugd@waregem.be
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Speelplein Desselgem
■ Van 3 juli tot 20 juli en van 7 augustus 		
tot 23 augustus
■ 4 tot 14 jaar
■ Van 7.15u. tot 17.45u.
Speelpleinwerking De Speeldooze
Van 3 juli tot 20 juli en van 7 augustus 		
tot 25 augustus
e
e
■ 3 kleuterklas tot 4 secundair
■ Van 8.00u. tot 17.00u.
■

zomer voor kids

Sportkampen

Schakelkampen
Zin in een sportieve
uitdaging, één of
meerdere weken? 		
Dan zit je goed bij de
sportkampen. De
combinatie van sport,
spel en plezier zorgen
ongetwijfeld voor
nieuwe
vriendschappen.

Er zijn sportkampen tijdens deze weken:
■ 3 juli – 7 juli
■ 10 juli – 14 juli
■ 17 juli – 20 juli
■ 16 augustus -18 augustus
■ 21 augustus - 25 augustus

In de zomervakantie
samen creatief spelen,
dat is waar de
Schakelkampen voor
staan. Een week lang
gaan we in het
cultuurcentrum aan de
slag met theater, dans,
film, muziek, beeldend
werk, media of 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 het resultaat tijdens het
toonmoment.

Neem snel een kijkje op de webshop via 		
www.waregem.be/sportkampen om nog een
plekje te bemachtigen.

Er zijn schakelkampen tijdens deze weken:
■ Van 3 tot 7 juli
■ Van 10 tot 14 juli

Sportdienst
056 60 07 44
simon@waregemsport.be

CC De Schakel
056 62 13 40
onthaal@ccdeschakel.be

Schatten van Vlieg: speur- en geurtocht
Bericht aan alle speurneuzen! Hou je
van raadsels, puzzels, zoektochten en
schattenjachten? Heb je in juli of
augustus nog een gaatje in je agenda?
Kom dan zeker eens langs in de bib,
want ook dit jaar verstopte Vlieg er een
schatkist. Ga samen met Vlieg op
geuravontuur, want in de schatkist vind
je een geurpakje boordevol spelletjes.
Vers gemaaid gras, een pas geschilderd
doek of een heel oud boek… van welke
geur hou jij het meest? Vlieg maakte een
oranje, blauw en groen geurpakje en liet
in elk pakje een geheime geur achter.
Doe mee aan de zoektocht en leer
ruiken met je ogen, handen, oren en
mond.
Je kan de hele zomer op speurtocht in
de hoofdbibliotheek en in de
bibliotheken in Desselgem en SintElooois-Vijve, telkens tijdens de
openingsuren.

Bibliotheek I 056 62 13 70 I bibliotheek@waregem.be
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De Kunstacademie

Een warme plek om je creatief te ontwikkelen
Zin om je passie voor muziek, woord, dans of beeld te ontplooien? De stedelijke
kunstacademie biedt een brede waaier van creatieve opleidingen aan. Van gitaar en
piano over accordeon, harp, orgel, cello tot zelfs pop & jazz. Of toneel, voordracht en
welsprekendheid. Ook klassieke en hedendaagse dans. En naast algemene beeldende
vorming voor de jongeren is er ook glaskunst, schilderkunst, mixed media én tekenen
voor volwassenen. De allerkleinsten kunnen dan weer kleuterdans volgen. Of ze kunnen
van alle opleidingen tegelijk proeven in het slingeratelier voor 7-jarigen. De
kunstacademie heeft daarnaast ook verschillende combo’s, koren en orkesten. Ze werken
nauw samen met jeugdensembles, fanfares en harmonieën.

Opendeur & eindexpo’s
Geprikkeld? Kom dan zeker
naar de opendeurdag van de
academie op zaterdag 24 juni,
van 9.00u. tot 12.30u. in de
Olmstraat. Daar ontdek je alle
opleidingen tijdens activiteiten,
concerten, open lessen én
workshops. Je kan dan ook
kennis maken met de
ambassadeurs van de
academie: leerlingen,

leerkrachten en medewerkers.
Vanaf 16 juni kan je de
kunstwerken van beeldende
kunst bewonderen tijdens de
eindexpo’s op de verschillende
leslocaties. Je kan tijdens al
deze activiteiten proeven van
het goedgevulde en creatieve
aanbod van de stedelijke
kunstacademie.

Beeld als volwassene
Ben je 18+ én creatief ingesteld? Denk dan zeker aan
een opleiding glaskunst, schilderkunst of mixed media.
Je kan hierbij als extra optie ook tekenen volgen. Ontdek
die boeiende opties tijdens de open lessen in de week
van 6 juni, tijdens de eindexpo of tijdens de
opendeurdag. Tijdens het Pandjes en Batjes-weekend
(17-18 juni) vind je op het academieplein twee
ambachtententen waar je bij een gratis drankje en hapje
creatieve technieken kan uitproberen.
Zo enthousiast dat je wil starten? Aarzel dan niet
en kom vanaf woensdag 14 juni naar de
kunstacademie om je in te schrijven. Dit kan zowel
in de hoofdschool als in de afdelingen. Alle info
over inschrijvingsdata en –plekken lees je op
www.academiewaregem.be.

Stedelijke Kunstacademie
056 61 48 50
secretariaat@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be
Volg de kunstacademie ook op Facebook,
Twitter, Instagram en YouTube!
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De Schakel seizoen 2017-2018:
al wat telt
CC De Schakel pakt ook volgend seizoen uit met een rijk en gevarieerd podiumprogramma. 		
Van september tot juni is er elke maand voor elk wat wils.
Rasacteurs als Jan Decleir, Maaike Cafmeyer,
Tania Van der Sanden en Dominique Van Malder
zorgen gegarandeerd voor meeslepende
theateravonden. Jasper Steverlinck, Natalia en
Slagerij Van Kampen zijn slechts enkele van namen
op de uitgebreide muziekaffiche. Verder is het
uitkijken naar circus (onder andere Yllana) en dans
(onder andere José Navas) op topniveau. Ook in de
humorafdeling heeft De Schakel klinkende namen in
de aanbieding, met onder andere Philippe Geubels,
Urbanus en David Galle. Tot slot worden ook
families op hun wenken bediend, met fijne

keski.e.space, ASSORTIMENS

Het nieuwstedelijk, Vuur

voorstellingen voor jong en oud, door onder andere
Lotte Pinoy en Piv Huvluv. Er staan dus heel wat
mooie en amusante avonden in het vooruitzicht en
dat is al wat telt.
Het volledige podiumprogramma ontdek je op
www.ccdeschakel.be of in het seizoensmagazine van
De Schakel. Op donderdag 8 juni kan je om 20.00u.
afzakken naar de schouwburg voor de officiële
seizoenspresentatie, samen met de drie
programmatoren: Esther, Veerle en Joost. Hieronder
delen ze elk alvast hun persoonlijke tip met jou.

Erhan Demirci, Komt goed!

Sioen plays Graceland

Veerle
(programmator familie)

Joost (programmator muziek, 		
humor en circus)

“Ooit dansten de spelers van keski.e.space in een
Waregemse supermarkt. Nu trekt De Schakel samen
met hen naar het recyclagepark voor een bijzondere
blik op de mensen en spullen die daar zoal
samenkomen. Het wordt zeker een unieke
familiebelevenis.”
keski.e.space, ASSORTIMENS
za 23 en zo 24 september
@ recyclagepark Waregem

“Voor een straffe comedy-avond zorgt Erhan Demirci.
Hij veroverde al de scholen van Vlaanderen en maakte
onlangs voor tv-programma Nuff said het hilarische
‘sorry’-filmpje, waarin hij zich als ‘allochtoon’ excuseert
voor alles en iedereen. Maar nu komt hij dus met zijn
eigen show en daarin vertelt hij over zijn jeugd en het
leven in Brussel. Zijn humor is scherp en onverwacht,
wat hem zeker het ontdekken waard maakt!”
Erhan Demirci, Komt goed!
za 2 december @ schouwburg

Esther 				
(programmator theater en dans)
“Wie een onvergetelijke theateravond wil beleven,
moet zeker naar Vuur komen kijken. Rasverteller Jonas
Vanthielen brengt het beklijvende en waargebeurde
verhaal van een brand in de slaapzaal van een
internaat. Hij wordt begeleid door twee muzikanten en
als toeschouwer word je meegevoerd in het hele
verwerkingsproces. Vuur is misschien geen voorstelling
waar je vrolijk van wordt, maar wel eentje die je
ontroert en zeker nog lang nazindert.”
Het nieuwstedelijk, Vuur
za 9 december, 20.00u.
@ schouwburg

“Op muzikaal vlak is de komst van Sioen een aanrader.
Sioen treedt in de voetsporen van Paul Simon en
brengt een eigen vertolking van het legendarische
album Graceland. Hij doet dat samen met ZuidAfrikaanse backing vocals uit Soweto, N'Faly Kouyaté
uit Guinea en Rony Verbiest op accordeon en
saxofoon. Dat belooft dus een uitbundig concert te
worden.”
Sioen plays Graceland
vr 1 december, 20.00u.
@ schouwburg
De voorverkoop (abonnementen) start op zaterdag 10
juni (rond 10.00u.). Losse tickets zijn te koop vanaf
woensdag 14 juni (rond 10.00u.). Info en ticketsvia
www.ccdeschakel.be of 056 62 13 40.
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SAVE
THE
DATE
Parade van het Paard		
Zondag 20 augustus

Op zondag 20 augustus vieren we de 170
verjaardag van Waregem Koerse vanaf 15.00u. met
een spectaculaire paardenstoet. Een niet te missen
evenement voor al wie van paarden, cultuur en
traditie houdt.
e

Waregem Koerse Feesten

24-30 augustus

Waregem Koerse doet Vlaanderen spontaan denken
aan paardenraces en weelderige hoofddeksels. Wij
weten natuurlijk beter: het is véél meer dan dat! Laat
je in de aanloop naar koersedinsdag weer een hele
week onderdompelen in feestgedruis met festivals,
kermissen, straatfeesten en sportevenementen!

Prachtige
paardentraditie
tijdens
Elegantietocht
Op zondag 18 juni veroveren fraaie
paradepaarden het stadscentrum. Tijdens de
zevende editie van de Elegantietocht is het
niet de snelheid van de paarden die telt, wel
hun gracieuze verschijning. Er nemen
opnieuw tientallen authentieke koetsen deel.
We spraken met Lieven De Langhe van
menvereniging vzw Phaeton, samen met het
stadsbestuur organisator van de
Elegantietocht.

Er is geen dikke prijzenpot of grootse trofee 		
aan de Elegantietocht verbonden, wat drijft de
deelnemers?
“De deelnemers aan elegantiewedstrijden hebben
allen een passie voor paarden en authentieke
rijtuigen. Deelnemen aan een dergelijke rit vraagt vaak
uren voorbereiding (vooral poetswerk) voor menner en
familie. Iedereen wil er piekfijn uitzien en dit zowel qua
paarden, tuig, rijtuigen als de kledij van menner,
groom en passagiers op de koets. Naast de fraaie
presentatie verwachten de deelnemers een prachtige
dag met een mooie wandeling. In de voormiddag
maken we een wandeling van 20 km in Waregem en
omstreken, met doortocht door een aantal
privédomeinen. We vertrekken rond 10.30u. vanuit
het Sport Vlaanderen Waregem-centrum en komen
rond 13.00u. aan in park Casier. Om 16.00u.
presenteren de koetsen zich aan de publieksjury op
de Markt. Iedereen kan mee stemmen.”
Hoe kunnen de deelnemers zich onderling
onderscheiden?
“Door een unieke combinatie te vormen. Er wordt
perfectie nagestreefd op diverse vlakken (paarden,
tuig, rijtuigen, kledij, …). Alles moet een harmonieus
geheel vormen. Deze vaak exclusieve rijtuigen
worden enkel van stal gehaald op dergelijke ritten. De
Elegantietocht in Waregem is een vaste waarde
geworden op de rittenkalender.”
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Welke impact heeft de Elegantietocht op de
status van Waregem als paardenstad?
“Het initiatief van stad Waregem om samen met
Phaeton deze rit te organiseren, past perfect bij de
vele andere activiteiten die de stad ondersteunt. Het is
de bedoeling om een breed publiek te laten kennis
maken met de paardentradities van vroeger. Voor de
opkomst van de auto was dit de enige manier
waarmee de rijkere burger zich kon verplaatsen over
langere afstanden.”
Op 18 juni kiest de publieksjury een favoriet
rijtuig om 16.00u. op de Markt. Je hoeft geen
expert te zijn om mee te stemmen met de
publieksjury?
“In de officiële wedstrijden worden de deelnemers
steeds beoordeeld door een professionele vakjury. In
samenspraak met de stad laten we ook het publiek
mee bepalen wie de winnaar van de dag wordt. Enkele
aandachtspunten bij je jurering: de menner moet
steeds een hoofddeksel op hebben, handschoenen
dragen en een menschort (dient als bescherming van
de kledij). Geef punten aan welke aanspanning jij de
mooiste vindt, een verzorgd enkelspan kan even
waardevol zijn als een meerspan.”
Hoe hebben jullie als organisator de
Elegantietocht zien evolueren de voorbije jaren?
“In de beginjaren is het vaak moeilijk om de mooiste

aanspanningen te krijgen. Een grondige voorbereiding
en evaluatie hebben het mogelijk gemaakt dat de
laatste edities nagenoeg vlekkeloos verlopen zijn. Dat
resulteert dan ook in tevreden deelnemers en
enthousiaste toeschouwers die het tot een volksfeest
gemaakt hebben.”
Er zijn van 14.00u. tot 17.00u. gratis rondritten
met drie stadskoetsen: langs waar rijden de
koetsen?
“De eerste edities reed er één stadskoets maar door
het grote succes werd dit al vlug uitgebreid, mede
dankzij de extra koetsen van Willy Naessens. Er is
plaats voor acht passagiers per koets. Zo proberen we
lange wachtrijen te vermijden. De koetsen vertrekken
op de Markt achter de kerk en rijden zo via de
Keukeldam naar de zij-ingang van park Casier. In het
park staan de deelnemers van de Elegantietocht
trouwens opgesteld zodat het publiek de koetsen van
dichtbij kan zien. Er zijn in het park ook ponyritjes voor
kinderen aan de voorkant van het kasteel. Zowel de
rondritten met de stadskoetsen als ponyritten zijn
helemaal gratis.”

Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be
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Nationale Feestdag

Vrijdag 21 juli vanaf 10.00u.

Fietsles voor kleuters

Zaterdag 1 juli | sporthal De Treffer
Met de hulp van een deskundige leraar leer je zelf je kleuter
fietsen. Elke kleuter brengt zijn eigen fiets mee. Let wel:
zonder steunwieltjes! Aan de hand van uitdagende
oefeningen, een parcours op maat en concrete tips voor de
ouders is het de bedoeling dat je kleuter na het volgen van
deze sessie zelfstandig kan fietsen zonder steunwieltjes.
De fietslessen zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar.
Inschrijven kost 5 euro en kan via
www.waregem.be/fietslessenkleuters.
Voor elke kleuter moet er één begeleider meekomen.

Academische
Zitting
Vlaamse Feestdag

Op vrijdag 21 juli vieren we ook in Waregem
de Nationale Feestdag. Om 10.00u. is er een
Eucharistieviering voor Vorst en Vaderland in
de Dekenale kerk gevolgd door het Te Deum. Om
10.45u. is er een bloemenhulde aan het
oorlogsmonument op de Markt. Als afsluiter
trekken we om 11.00u. naar het stadshuis voor
een toespraak van de burgemeester, gevolgd
door een receptie. De plechtigheid wordt
opgeluisterd door het Waregems Harmonieorkest.

Gratis sessie
watergewenning

Zaterdag 10 juni | zwembad 		
De Treffer
Op zaterdag 10 juni is er in zwembad De Treffer van
8.00u. tot 9.00u. een gratis sessie watergewenning
voor baby’s van 6 maand tot en met peuters van
3,5 jaar. Schrijf je in via
www.waregem.be/watergewenning of 056 60 07 44.

Dinsdag 11 juli 		
om 19.00u.
raadzaal stadhuis

Het stadsbestuur en de
cultuurraad nodigen je graag uit
op de officiële 11 juliviering met
als centrale gast Frans Schotte,
voorzitter van de Gezinsbond en
van Cercle Brugge. Tijdens de Vlaamse Feestdag zal onze
gastspreker dieper ingaan op de thematiek van de Vlaamse
gezinnen aan het werk en in de sport, gisteren, vandaag en
morgen. Tussendoor word je getrakteerd op een muzikaal
intermezzo door het Desselgemse kinderkoor Muzquito.
Dienst cultuur I 056 62 12 56 I cultuur@waregem.be

Nog meer UiTtips 			
voor 11-daagse 		
Vlaanderen Feest

Pandjes & Batjes

Wie zin heeft in een stevig Vlaams feestontbijt met
muzikale omlijsting door het Brugse muzikale koppel
‘De Troubadours’ moet op zondag 9 juli in De Mote in
Desselgem zijn. Ontbijten kan van 8.30u tot 11.00u.

Jaarlijks lopen de centrumstraten tijdens de
Pandjes en Batjes vol met koopjesjagers. Ook
voor kinderen is er tal van animatie voorzien.
Er is gratis kindergrime en kindertattoo, een
ballonplooier, clowns en een heuse kinderfoor op
de Markt. Bovendien zorgen enkele muzikale
groepen voor extra sfeer. Wie houdt van shoppen
en verrassingen weet dus waarheen!

Het 11-juli comité van Beveren-Leie organiseert een
spannend ‘Moorddiner’ op zaterdag 8 juli om 19.00u.
Plaats delict: Gentseweg 176 in Desselgem.
Bekijk het volledige programma op:
www.waregem.be/vlaanderenfeest
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Vrijdag 16 tot en met maandag
19 juni | centrumstraten

Waregem Festivalzomer
Genieten van een indrukwekkend liveoptreden of zelf op een podium het beste van jezelf geven:
deze zomer kan het allemaal in Waregem op een hele reeks muziekevenementen.
Als het aankomt op de onvervalste festivalervaring, dan
is de koploper Hype-O-Dream. Op zaterdag
15 juli vindt de vijfde editie plaats van het festival rond
elektronische muziek. Dit jaar staat alles er volledig in
het thema van het historische Venetiaanse carnaval.
Verwacht gondels, bonte kostuums en mysterieuze
maskers. Lil Jon, Mark with a K, Emmanuel Top, Sara
Gold en Faisal zijn maar enkele van de topnamen op
de affiche.

Gratis muziek in het park
Voor wie al die grote drukte toch maar niks vindt, zijn
er tijdens de zomermaanden de Engie Parkies
Kasteelconcerten (zie pg 22). Iedere maandagavond
in juli en augustus is er live muziek en een heerlijk
ontspannen sfeer in park Baron Casier. Trouwens,
vanaf dit jaar kan je je voordeel doen met de UiTpas.
Voor slechts 15 punten ga je op de foto met één van
de artiesten en stel je hem/haar die ene vraag die al zo
lang door je hoofd spookt. Bovendien krijg je achteraf
nog heerlijke frietjes! (omwisselen aan de kassa, max.
1 per persoon) Ook tijdens de Waregem Koerse
Feesten is er volop topmuziek in het park! Ename
Music pakt eind augustus uit met bijzonder straffe (en
gratis!) optredens van niemand minder dan Stan Van
Samang en Arno.

Kinderen en studenten
Na de succesvolle komst van de Ketnetband vorig jaar
kon een tweede editie van het kinderfestival niet
uitblijven. Op woensdag 23 augustus komen de Ghost
Rockers naar OC de Coorenaar! Eerst is er een
swingende kinderfuif en vanaf 14.45u. is er het
optreden. Tickets kopen kan enkel in de stadswinkel
vanaf maandag 3 juli zolang de voorraad strekt. De
prijs van een ticket is slechts 5 euro. Wie zich al iets te
oud voelt voor de Ghost Rockers en na de examens
stoom wil afblazen kan dat doen op Piekniek
Elektriek, de jaarlijkse afsluiter van het schooljaar. Alle
studenten kunnen terecht in Park Casier voor de vaste
formule van lokale DJ’s, een gezellige picknick of
gewoon om wat te relaxen in de zon. Nu nog even de
boeken induiken en daarna afspraak op 23 juni in Park
Casier.
Openlucht stadsfestival Waregem Zingt & Rockt
pakt op zaterdag 8 juli op het plein van de
Kunstacademie uit met het muzikaal talent van
Band 89 en Ride This Train. Die laatste spelen een
originele en beklijvende set van hun muzikale held
Johnny Cash. Zing nadien samen de zomer in met de
hits van Vlaanderen Zingt en sluit de avond af met
DJ Nic. Zelf al eens op een podium willen staan?
We zijn nog op zoek naar voorzangers! Mail naar
flore.deman@waregem.be.

Dienst feestelijkheden I 056 62 12 11 I Feestelijkheden@waregem.be
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ZIJ
SPRONG

Omdat kort maar krachtig ook kan, maken we op deze pagina
steeds een zijsprong met enkele woorden en beelden. Een
opsomming van weetjes en activiteiten die altijd handig zijn
voor de komende tijd!

Open Monumentendag
Je krijgt op zondag 10 september een
bijzondere kans om binnen te kijken in Villa
Gaverzicht. De unieke woonst van architect
Gentiel Van Eeckhoutte (1906-1963) is een
knap staaltje modernistische architectuur
dat bij afwerking één van de meest
moderne en luxueuze woningen in
Waregem was. De villa is sinds 2009 een
beschermd monument.
(beeld: © Navid Nuur, Tentacle Thought nr: 10, 2006 – 2010)

Be-Part: Navid Nuur
Eind augustus kunnen liefhebbers in Be-Part
terecht voor een solotentoonstelling van Navid
Nuur (°1976, Teheran, IR). De tentoonstelling
FUNNELFLUX vindt plaats van 27 augustus tot
26 november 2017 in Be-Part, Platform voor
actuele kunst, Westerlaan 17.

Maand van de
sportclub
Parkies
Kasteelconcerten
Elke maandagavond in juli en augustus is er
weer gratis muziek in park Casier! Wie komt er
wanneer? Schrijf op: 03/07 Clan Hunaerts,
10/07 Kate Ryan, 17/07 Isabelle A, 24/07 Jan
& The Noise, 31/7 Buscemi ft. Squadra Bossa,
07/08 Gene Thomas, 14/08 Sofie & Hugh
Kanza, 21/08 Cookies & Cream.

Een warme oproep aan alle
Waregemse sportclubs om in
september een open training,
initiatie of proeflessen te
organiseren. Wil je jouw club
ook openstellen voor publiek?
Neem contact met Waregem
Sport via 056 60 07 44 of
simon@waregemsport.be

Nieuwe Postbedeling
Even in het achterhoofd te houden! Vanaf 26 juni
start bpost in Waregem met een nieuwe
organisatie van de postbedeling. Het is mogelijk
dat de postbode vanaf dan op een ander tijdstip
langskomt dan je nu gewoon bent.
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dienstverlening

Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

tot
van
12.00u.
13.00u.
doorlopend tussen 12.00u. en 13.00u.*
12.00u.
13.00u.
12.00u.
12.30u.
12.00u. *
-

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.30u.

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
-

Openingstijden deelgemeentehuizen
Beveren-Leie
13.00u.-17.00u.
8.30u.-12.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Desselgem
13.00u.-17.00u.
8.30u.-12.00u.
-

Openingstijden welzijnswinkel
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.

Sint-Eloois-Vijve
13.00u.-17.00u.
-		
8.30u.-12.00u.
-

van
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Waregem
13.00u.-19.00u.
10.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

Leescafé
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

tot
17.00u.
18.00u.*
17.00u.
17.00u.
17.00u.

Desselgem
14.00u.-19.00u.
13.30u.-17.30u.
10.00u.-12.00u.

Eerste zaterdag van de maand
(01/07 en 02/09): dienst
burgerzaken, milieu en stedenbouw
open. Stadhuis gesloten op 11/07,
21/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08,
14/08 en 15/08. Waregem Koerse
Feesten: gesloten op
maandagnamiddag 28/08 (behalve
stadswinkel) en op dinsdag 29/08.

Alle deelgemeentehuizen zijn
gesloten gesloten op dinsdag
11 juli, van vrijdag 21 juli t.e.m.
dinsdag 15 augustus, en op 28 en
29 augustus naar aanleiding van
Waregem Koerse.

Het welzijnshuis is gesloten op
dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli,
maandag 14 en dinsdag 15 augustus
en op dinsdag 29 augustus. *Tussen
21 juli en 15 augustus is het
welzijnshuis op dinsdag
uitzonderlijk gesloten om 17.00u.

Sint-Eloois-Vijve
Alle filialen zijn gesloten op dinsdag
20 juni, dinsdag 11 juli, vrijdag 21 en
9.00u.-12.00u.
zaterdag 22 juli, van 12 t.em. 15
16.00u.-19.00u. augustus en op maandag 28 en
dinsdag 29 augustus. De
bibliotheken van Desselgem en
Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten van 1
10.00u.-12.00u. tot en met 15 augustus.

Openingstijden recyclageparken
				
Waregem
maandag 				
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
zaterdag 				

* Dienst vreemdelingen gesloten

Beveren-Leie
12.00u.-19.00u. 12.00u.-19.00u. 14.00u.-18.00u.
8.00u.-15.00u. 8.00u.-16.00u.

De recyclageparken zijn gesloten op
dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli en
woensdag 15 augustus.
Elke Waregemnaar kan ook terecht
op de recyclageparken van Deerlijk
en Wielsbeke.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers
Apothekers

Centraal nummer

Tandartsen
0903 99 000

(€ 1,50/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#

Centraal nummer

0903 399 69

(€ 1,50/minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst
bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en
feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Centraal nummer

056 62 31 11
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TAPTOE
LIONS
BOULEVARD
KINDERSTAD
HOME MADE MARKT

BALLONHAPPENING
CITY
MOUNTAINBIKE

