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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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Engie Parkies
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Boottochten
...

Wedstrijdvraag

Te
winnen!

Foodtickets ter
waarde van 20 euro
die je kan gebruiken
aan de foodtrucks
op Lions Boulevard
tijdens PreCongé
(zie pg 18-19)

Vorige prijsvraag
Op zaterdag 21 april kreeg je bij het binnenbrengen
van pesticiden op het recyclagepark een
voegenborstel. Celine Van Laecke wist dat en won
een pakket geraniums.

Nieuwe wedstrijdvraag
Wie is er te gast tijdens de academische zitting
op 11 juli?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk woensdag 13 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 beeld

De stedelijke werkplaats
Een bedrijf met 82 werknemers
en 8 hangars

Veel Waregemnaren weten wel dat ‘den depot’ langs de Deerlijkseweg zit. Minder geweten is dat
de stedelijke werkplaats een bedrijf met 82 medewerkers is. We gingen er op verkenning met
Christoph Wannyn (2,5 jaar in dienst) en Rudy Malfait, elektricien op rust met 29 jaar ervaring.
We spreken af in de nieuwbouw van de stedelijke
werkplaats naast de begraafplaats. Het nieuwe
gebouw is praktisch ingericht en was
broodnodig om te beantwoorden aan de
logistieke behoeften van de 82 medewerkers.
Er zijn vier aparte bureaus voor de coördinatie en
administratie, een landschapsbureau voor de
ploegchefs en een ruime vergaderzaal. De
bovenverdieping is als refter ingericht. Een
modern gebouw dat past bij een goed
georganiseerde werkplaats met een waslijst aan
taken en verantwoordelijkheden.
Rudy: Eigenlijk waren we in de depot allemaal allarounders. We moesten van alles kunnen. Al was ik
wel de beste elektricien van ’t stad! (lacht)
Christoph: Ik kom van Avelgem. Ook goed, maar veel
kleiner dan Waregem. Daar werken ze met 20 op de
stedelijke werkplaats, hier zijn we met 82. In Avelgem
moeten de werknemers effectief alles kunnen. Dat was
hier vroeger ook zo. Hier werken we gespecialiseerder
in verschillende diensten, veel efficiënter dus.
Rudy: Toen ik hier in dienst kwam op 1 maart 1985
had ik in de privé gewerkt als elektricien. Ik werd bij de
stad aangeworven als elektricien omdat ze er nog
geen hadden. Ik had echter ook een rijbewijs C en
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moest bijgevolg mijn hele eerste zomer rondrijden met
de camion van de dienst feestelijkheden. Het was daar
razend druk met alle wijkfeesten, kermissen en de
Waregem Koerse Feesten. Mijn elektriciteitswerk bleef
dan maar even liggen...
Als we hier rondlopen is het clichébeeld van de
op-zijn-spade-leunende-gemeentearbeider ver
zoek. Dit is een groot terrein met liefst acht
hangars waar bedrijvigheid troef is. Welke
diensten zijn hier allemaal actief?
Christoph: We hebben een smidse die heel veel
herstellingen en laswerk doet, bijvoorbeeld als er
nadarafsluitingen kapot zijn. Er zijn twee elektriciens
voor alle stedelijke gebouwen, en dat zijn er heel wat.
Zij voorzien onder andere de Waregem Koerse
Feesten en ijspiste van elektriciteit. We hebben een
schrijnwerkerij met volwaardig houtmagazijn. Zij doen
veel maatwerk, zoals tentoonstellingspanelen maken.
Rudy: Enkele jaren geleden maakte het stadsarchief
een straffe tentoonstelling Van Paardenmiddel tot
Paardendokter. We hebben die helemaal zelf in
mekaar gebokst. De tentoonstelling reisde later door
naar Gent waar ze ons vroegen welk ontwerpbureau
de panelen had gemaakt. Wijzelf! Dan ben je toch
collectief trots op het resultaat.

in beeld

Christoph: In de loods van de verkeersdienst hebben
ze een indrukwekkende collectie verkeersborden
(omleidingen, parkeerverbod…). Zij schilderen ook de
lijnen op de wegen. Ik werk zelf voor de groendienst.
Samen met mijn vaste compagnon ben ik
verantwoordelijk voor de zone park Baron Casier,
Hoge Kave, Vredegerecht, Kunstacademie, een deel
van de ring en Spei. We scheren, snoeien alle groen
en bestrijden onkruid. We fleuren de stad ook op met
bloemen en planten.
Rudy: Park Baron Casier was vroeger onmogelijk te
onderhouden, het was veel te dicht begroeid. Sinds
de heraanleg is het gelukkig veel
onderhoudsvriendelijker.
Christoph: We werken ook met degelijk materiaal.
We krijgen binnenkort een nieuwe machine om het
onkruid te bestrijden. De machine heeft sensoren die
het onkruid detecteren en besproeien met
kokendheet water. We mogen geen onkruidverdelger
meer gebruiken en dat is maar goed ook. Door het
herhaaldelijk te doorschoffelen krijgen we het wel
klein!
Rudy: Er is natuurlijk nog de dienst feestelijkheden.
Zij zijn elke week in de weer met podiumstukken en
nadar. Gelukkig zijn die nu vaak van aluminium en een
stuk lichter. Nu hebben we nadarkarren, maar nadars
werden vroeger vervoerd met oude vlaskarren van de
boeren. We hebben ook nog twee héle goeie
schilders bij de schilderwerken, een garage waar de
auto’s en machines onderhouden worden en de
dienst openbare werken voor alle grondwerken:
herstellingen aan het asfalt, verzakte goten…
Christoph: En in de winter strooien wij. De
gewestwegen worden door het Agentschap Wegen &
Verkeer gestrooid. Ook het onderhoud van de
begraafplaatsen is onze verantwoordelijkheid. Ons
nieuwste paradepaardje is dan weer de elektrische
bakfiets waarmee we zwerfvuil ophalen en inzetten
voor snelle herstellingen. Heel handig!

Op welke vlakken heb jij de stedelijke
werkplaats zien evolueren, Rudy?
Rudy: Alles is professioneler geworden. We werken
met beter materiaal, er is meer structuur en we zetten
maximaal in op veiligheid. Vroeger ging de adjunctcontroleur één keer per dag naar het stadhuis om
daar de taken te verzamelen. Die werden op
bierkaartjes gekrabbeld en zo verspreid onder de
collega’s. De tijd van de arbeiders ter plaatse aan te
spreken over bijkomende opdrachten is voorbij.
Christoph: Vandaag moeten de burgers hun
meldingen doen via www.waregem.be/meldingen.
Daar klik je aan over welke melding het gaat. Je
melding komt terecht bij de administratie die ons via
onze ploegchef aan het werk zet. Nog over die
professionalisering: ik merk vooral aan mijn collega’s
dat die de juiste competenties hebben. We hebben
allemaal drie examenrondes afgelegd en hebben ons
bewezen. En ja, de veiligheidsvoorschriften zijn
streng, maar erg doordacht. Ik merk dat ik die
maatregelen zelfs thuis toepas bij het klussen.
Rudy: Vroeger was het veiligheidsplan eerder beperkt
tot “zorg dat je niks tegenkomt”.
De stedelijke werkplaats bruist van de
bedrijvigheid!
Christoph: De vooroordelen over werken bij de stad
leven nog steeds, maar ik verdedig ons overal: hier
wordt wel degelijk hard gewerkt!
Rudy: 82 medewerkers, dat klinkt misschien veel.
Maar al die man- en vrouwkrachten zijn absoluut
nodig voor een stad die blijft groeien. De hoeveelheid
gebouwen en evenementen die wij hebben, dat is
fenomenaal. Daar moet je misschien eens aan denken
als je tijdens de Waregem Koerse Feesten ’s ochtends
door propere straten wandelt.
Christoph, werk naarstig verder en Rudy:
geniet verder van je pensioen. Bedankt voor
deze rondleiding!

Opendeurdag op zaterdag 7 juli
Na het lezen van dit interview benieuwd naar de stedelijke werkplaats? Op zaterdag 7 juli gooien ze
hun deuren open voor iedereen. Kom tussen 14.00u. en 17.00u. langs in de Deerlijkseweg 46 voor een
vrije rondgang en heel wat ontdekkingen!
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nieuws

Nieuwe stallingen
op hippodroom
Om het tekort aan stallingen op wedstrijddagen
op te vangen, investeert het stadsbestuur in 84
nieuwe paardenstallen en bijhorende
accommodatie op de hippodroom. Dit project
versterkt meteen ook de toekomst van Waregem
als stad van het paard.
Het project bestaat uit 84 paardenstallen, twee boxen
voor dopingcontrole, een lokaal voor de veearts en een
secretariaat, vier overdekte wasplaatsen, drie nietoverdekte wasstraten en een loods voor opslag. De
gebouwen bestaan uit een betonstructuur met een
baksteenmotief aan de buitenzijde. Deze nieuwe
infrastructuur komt op het 3000m² grote terrein tussen
site De Raedt en het tribunegebouw HIPPO.LOGGIA op
de hippodroom.
De kostprijs van het project is geraamd op
1 137 400 euro inclusief btw. Daarvan betaalt de stad het
grootste deel. Een stuk van kostprijs wordt ook gedragen
door een subsidie via Sport.Vlaanderen. Als het haalbaar
is, start de bouw zo snel mogelijk om klaar te zijn tegen
Waregem Horse Week (eind september). Indien niet, dan
starten de werken maar in oktober.

Graphic
Novel:
Oorlog in
Waregem
Oorlog in Waregem brengt de verwoestende
laatste weken van WOI in Waregem in beeld. Het
is een graphic novel met levensechte tekeningen
en een historisch achtergronddossier. Als je hem
nu al bestelt, dan krijg je er een gesigneerde
prent bij! Het boek verschijnt op 20 september.
Jim en Sophie zijn gefascineerd door de vele
graven op het Flanders Fields American
Cemetery in hun stad, Waregem. Wie zijn die
soldaten die er begraven liggen? En waarom zijn
dat meestal Amerikaanse soldaten? Ze aarzelen
geen seconde als ze een schoolwerk moeten
maken voor het vak journalistiek. Ze trekken door
Waregem, op zoek naar de verhalen van
gesneuvelde soldaten en hoe de Waregemnaars
de oorlog doorkwamen. Ontdek samen met Jim
en Sophie de verhalen van een tiental soldaten
en reconstrueer zo de laatste weken van de
Eerste Wereldoorlog in en rond Waregem!
Teken nu in op de historische graphic novel Oorlog
in Waregem en ontvang een exclusieve, gesigneerde
prent van tekenaar Ivan Adriaenssens. Dat kan via
www.waregem.be/graphicnovel of in de
stadswinkel.

19,99 euro

Actie geldig tot 30 juni 2018.

KORTE BERICHTEN
opmerkingen? De
bibliotheekmedewerkers helpen
je graag verder! ■
Stomavriendelijke toiletten. Met
enkele kleine aanpassingen en
een opschrift op de deur werden
de toiletten van het Welzijnshuis
en WZC De Meers
stomavriendelijk gemaakt. In
België zijn er immers 12 000
stomadragers. Zij kennen in het
dagelijkse leven heel wat
praktische problemen. Er is

Website bib in nieuw kleedje.
Begin juli rollen we de nieuwe
bibliotheekwebsite uit. Hier
worden de catalogus, Mijn
Bibliotheek, de bibliotheekinfo en
nieuws samen ondergebracht.
De nieuwe website is ook
mobielvriendelijk. Zo kan je nog
makkelijker online verlengen,
reserveren, materialen opzoeken
of op de hoogte blijven van het
laatste bibnieuws. Heb je hulp
nodig bij het zoeken? Vragen of
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vooral een tekort aan vuilbakjes
in de (heren)toiletten. Deponeren
in het publieke gedeelte van de
toiletten kan immers nogal
confronterend zijn. ■
Schouwburg krijgt nieuwe
zetels. Om het zitcomfort van het
publiek te verhogen, krijgen alle
zetels in CC De Schakel een
nieuwe stoffering en
armleuningen. Ook het tapijt
wordt vernieuwd. De werken
starten midden juni.

nieuws

Zo word je vrijwillig
brandweerman/
-vrouw
Heb je een hart voor hulpverlening? Dan is een job in
bijberoep bij de brandweer misschien wel iets voor
jou. De West-Vlaamse brandweer zoekt
gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze
kunnen.

Geschiktheidsattest

Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger
behaal je eerst het federaal geschiktheidsattest
(FGA). In West-Vlaanderen organiseert
brandweerschool Wobra uit Zedelgem deze proeven.
De proeven gaan over algemene kennis, een
handvaardigheids- en fysieke proef.

Ga naar Fluvia

Het FGA-attest behaald? Proficiat! Dan klop je aan bij
hulpverleningszone Fluvia, de zone voor Zuid-WestVlaanderen. Je kan ook al vrijblijvend kennis maken
tijdens twee infosessies. Dit is op zondag 3 juni om
10.00u. in de brandweerpost in Waregem
(Weversstraat 39) of op maandag 18 juni om 19.00u.
in de brandweerpost Kortrijk (Doorniksesteenweg
214a). Om deel te nemen aan de testen moet je
voldoen aan een aantal voorwaarden.
Op www.ikwordbrandweer.be vind je alle richtlijnen
rond de proeven en de voorwaarden.
HVZ Fluvia
056 23 99 70
www.ikwordbrandweer.be

Nieuwe sluis in 		
Sint-Baafs-Vijve
Begin juni 2018 start de Vlaamse Waterweg
met de bouw van een nieuwe sluis op de
Leie in Sint-Baafs-Vijve, net op de grens
met Waregem. De werken, met steun van
de Europese Unie, duren 2,5 jaar.

Een nieuwe sluis

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps
binnenvaartproject dat van de binnenvaart een
volwaardig alternatief maakt voor het
goederenvervoer op de weg. De huidige sluis is
hiervoor te klein. De nieuwe sluis komt in de buurt
van de huidige. Zo kan die nog gebruikt worden
tijdens het bouwen. De huidige sluis wordt
volledig afgebroken en er komen nieuwe
kaaimuren en een insteekdok.

Omleiding

Tijdens de werken wordt het bouwmateriaal aanen afgevoerd via het jaagpad op de linkeroever
van de Leie. Van 15 juni tot 15 september kan je
het jaagpad tussen de 13e Liniestraat en de
Vlasstraat in Wielsbeke wel gebruiken als fietser
en voetganger. Vanaf de Vlasstraat volg je dan de
normale omleidingsroute. Daarvoor en daarna is
het jaagdpad wel afgesloten tussen de 13e
Liniestraat en de Zulteburg, voor de veiligheid van
fietsers en voetgangers.
info@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be

03

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

nieuws

Inschrijvingsbewijs
voertuig bij verhuis

Procedure 		
erkenning kind
wordt strenger

Als je verhuist, moet je sinds kort niet langer je nieuwe
adres laten noteren op het inschrijvingsbewijs van je
voertuig. Dat wordt nu automatisch aangepast in de
databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen
(DIV). Je oude adres blijft op je papieren
inschrijvingsbewijs staan. Dit is echter geen probleem.
De controlediensten weten dat ze voor het juiste adres
de databank moeten raadplegen.
Dienst bevolking
056 62 12 40			
bevolking@waregem.be

De federale overheid bindt de strijd aan tegen de
schijnerkenning van kinderen. Dat is de erkenning
van een kind enkel om verblijfsrecht te krijgen in
ons land. Strengere regels moeten misbruik
tegengaan.
Belangrijkste wijziging
Wat is een frauduleuze erkenning? Stel, je bent
niet gehuwd en ook niet de biologische ouder van
het kind. Maar je wil het toch erkennen om in het
land te kunnen blijven. De nieuwe regels willen dit
vermijden. Ze gelden voor iedereen (ongeacht de
nationaliteit) bij erkenningen vóór, tijdens en na de
opmaak van de geboorteakte. De belangrijkste
wijziging is dat beide ouders nu verplicht een
aantal documenten moeten voorleggen om een
kind te kunnen erkennen:
n Identiteitskaart of paspoort
n Geboorteakte
n Attest van woonst
n Attest van nationaliteit
n Bewijs van burgerlijke staat
Geboren in België of niet
In de praktijk is er een onderscheid tussen twee
uitgangspunten. Ben je geboren in België en
woon je hier ook? Dan verzamelt de dienst
burgerlijke stand de nodige documenten. Ben je
niet geboren in België? Dan moet je een aantal
documenten opvragen in je geboorteland.
Ben je niet gehuwd en verwacht je een kindje?
Neem dan gerust contact met de dienst burgerlijke stand. Dan bespreken we jouw concrete
situatie op voorhand.
Dienst burgerlijke stand
056 62 12 30
burgerlijkestand@waregem.be
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Haast en spoed… 		
reispas komt goed
Sinds maart is het mogelijk om op minder dan een dag
een nieuwe reispas te krijgen. Je vraagt die aan bij de
dienst bevolking in het stadhuis of aan het loket van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in
Brussel. Indien je aanvraag afgerond is vóór 15.30u.
dan kan je je reispas nog dezelfde dag tegen 20.00u.
afhalen in Brussel vlakbij het Centraal Station. De prijs
voor deze procedure gaat van 280 tot 310 euro. Je vindt
alle informatie over de procedures en tarieven op 		
www.waregem.be/producten/reispas.
Dienst bevolking
056 62 12 40			
bevolking@waregem.be

mobiliteit

Werken Expresweg (N382)
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid vernieuwt de Expresweg
(N382) in Waregem. Deze werken starten vanaf 28 mei en duren tot eind augustus. De komende
weken zal de verkeershinder in en rond Waregem dan ook toenemen.

Waarom de werken?

Deze gewestweg is een belangrijke verkeersader voor
het doorgaand verkeer van en naar de E17 en voor
het lokaal verkeer richting centrum. AWV wil met deze
werken het verkeer vlotter maken en de veiligheid van
de fietsers verbeteren.

Welke vernieuwingen?

AWV vernieuwt het volledige wegdek tussen de
rotonde Biestraat - Vredestraat en het kruispunt met
de Henri Lebbestraat. Die rotonde wordt bovendien
vervangen door een kruispunt met verkeerslichten en
voorsorteerstroken. Zo krijgt de volledige Expresweg
een rijweg met twee rijstroken in elke rijrichting. Ten
slotte komen nieuwe fietspaden in een groot deel van
de werfzone. Die worden met betonnen blokken
afgescheiden van de rijweg.

In fases

De werken gebeuren in verschillende fases. Elke fase
heeft een eigen omleiding, zowel voor fietsers als voor
voertuigen. De hele regio kreeg een folder met
uitgebreide info. Ook de uitgebreide info over de fases
vind je in die folder. Mocht je hem nog niet gevonden
hebben in je bus, dan kan je nog een exemplaar
afhalen in de stadswinkel.
Op de hoogte blijven?
Lees alles over de werken op
www.waregem.be/expresweg, schrijf je in op onze
digitale nieuwsbrief en/of lees de info in het
Gouden Blad. Nog snellere berichten verschijnen
op onze Facebook- en Twitteraccount.
N4
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Vlotter met de fiets

Als je tijdens de werken in het centrum wil zijn, dan is
de fiets het beste vervoersmiddel. Zo kan je het
drukke verkeer rondom de werfzone vermijden.
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Je kan er jouw wagen achterlaten en met de fiets naar
het centrum komen. Geïnteresseerden kunnen op het
stadhuis gratis een sleutel voor de fietsstalling afhalen.

Franklin Roo
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Tijdens de werken plaatst de stad twee gratis
afgesloten fietsstallingen buiten het centrum:
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LEGENDE
Fase 1
Fase 2
Afgesloten weg

Wegen en Verkeer I 050 24 80 00 I wegen.west-vlaanderen@vlaanderen.be
Dienst verkeer I 056 62 12 11 I verkeer@waregem.be
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beter wonen

Slim je woning verhuren
via het RSVK
Word jij de 150 e eigenaar die een woning verhuurt aan het Regionaal Sociaal
Verhuurkantoor (RSVK)? Het RSVK is actief in Waregem, Deerlijk, Anzegem en
Wortegem-Petegem. Eerst huren ze panden op de private huurmarkt. Dan verhuren ze
die aan mensen met een laag inkomen en een hoge woonnood. Wie de woning het meest
nodig heeft, krijgt voorrang op basis van een wachtlijst met puntensysteem. Nog niet
overtuigd? Lees dan de ervaringen van Linda.
Linda V.: “Het RSVK sloot een huurcontract af
met mij en nam het volledige beheer van de
woningen over. Ik ontvang een lagere huurprijs
dan bij private verhuring, maar ik ben wel zeker
van de maandelijkse betaling. Bovendien moet ik
me geen zorgen maken over de administratie
ervan. Het RSVK heeft ook een viertal
woonbegeleiders om het onderhoud van de
panden te bewaken tijdens de huurperiode.”

Renovatiepremies

De woningen moeten voldoen aan een aantal
minimale kwaliteitsnormen. En bij renovatie zijn er
enkele uitzonderlijke renovatiepremies. Als je het
huis energiezuiniger maakt, krijg je van Eandis
20 euro/m² voor dakisolatie, 12 euro/m² voor
spouwmuurisolatie en zelfs 85 euro/m² voor
dubbel glas. Ook de Vlaamse Overheid steunt de
eigenaar. Een totale renovatie kan tot 10 000 euro
opleveren!
Het RSVK kan bij een grote renovatie een extra
premie aanvragen bij de provincie. Er zijn aan elke
renovatiepremie een aantal voorwaarden
verbonden. De extra toelage voor een woning met
drie slaapkamers is beperkt tot 10 000 euro.

Jaarlijkse huuropbrengst van 3%

aanvragen van de premies werd geleid door het
RSVK. Ik kreeg 35% van de renovatiekost terug.
Mijn bank zegt dat ik een vaste jaarlijkse
huuropbrengst heb van 3%. Dat is toch veel meer
dan de 0,15% rente op een spaarrekening.”
Heb jij interesse in de diensten van het
RSVK?
Neem dan vrijblijvend contact voor een eerste
kennismakingsgesprek of kom naar de infoavond
voor verhuurders (zie hieronder).

Linda V.: “De twee woningen in Waregem hadden
een opknapbeurt nodig. Het RSVK heeft mij heel
goed begeleid, van offerte tot oplevering. Het

Infoavond ‘Verhuurder zijn en blijven’ | do 21 juni
Voldoet jouw woning aan alle kwaliteitseisen? Ben je op de hoogte van premies? Of wil je je woning
misschien wel verhuren aan een sociaal verhuurkantoor? Kom dan naar onze infoavond op donderdag 		
21 juni. Tussen 19.30u. en 21.00u. verneem je er alles over in de raadzaal van het stadhuis.
Inschrijving is niet verplicht, maar wordt aangeraden. Mail naar beterwonen@waregem.be of bel naar
056 62 12 36

RSVK Waregem I Schakelstraat 41(Welzijnshuis) I 056 62 98 93 I info@rsvk.be I www.rsvk.be
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groen

Ontdek
seizoen
2018-2019
uit eerste
hand

Seizoenspresentatie
CC De Schakel
op 5 juni

Je zal in de wolken zijn, want CC De Schakel wil je volgend seizoen graag opnieuw
prikkelen, ontroeren, uitdagen of aan het lachen brengen. Want beleven staat er centraal:
van muziek, theater en dans over circus, humor tot familievoorstellingen.
Naast de muzikale kleppers Stan
Van Samang, Spinvis, Luka Bloom
en Gers Pardoel, zet Pippi
Langkous de schouwburg op
stelten. Topacteurs Johan Van
Assche, Natali Broods, Nico Sturm
en Charlotte Vandermeersch
nemen je mee op boeiende
theatertrips. Er komt een heus
paardencircus op het grasplein
naast CC De Schakel en op vlak
van dans is het uitkijken naar
Rosas. Verder beloven Wim
Opbrouck, Jacques Vermeire,
Otto-Jan Ham en Jens Dendoncker
je hilarische avonden. Wil je het
volledige programma - samen met
de programmatoren - uit eerste
hand ontdekken? Reserveer dan
nu je plaatsje op de
seizoenspresentatie 		
(dinsdag 5 juni om 20.00u.)
via www.ccdeschakel.be.

De voorverkoop (abonnementen)
start op zaterdag 9 juni om 10.00u.
Losse tickets zijn te koop vanaf
woensdag 13 juni (10.00u.).
Info en tickets vind je op
www.ccdeschakel.be
of 056 62 13 40.

Onze programmatoren delen alvast enkele
van hun persoonlijke tips met jou:
Veerle (programmator familie)
“Kom dat zien met de hele familie!
KLUSTERKRAKKEKILILILOKATASTROF is een
heerlijke kinderproductie (+6 jaar) vol zottigheid.
Eentje met kleurrijke kostuums, jabbertalk met
Italiaanse/West-Vlaamse tongval, veel noten én
een kermisflosj.” Za 13 oktober 2018 I Fabuleus
/ Ballet dommage I Klusterkrakkekilililokatastrof n
Joost (programmator muziek, humor en circus)
“Mijn tip voor volgend seizoen: Cie EquiNote. Vier
acrobaten en vijf paarden halen verbluffende stunts
uit in een prachtige circustent. Een voorstelling in
regelrechte rock-‘n-roll stijl waarin mens en dier
vertellen over hun angsten. Als Waregems
cultuurcentrum moest het er ooit van komen. En nu
mogen we terecht trots zijn dat we de inspanning
kunnen leveren om dergelijke grote circusproductie
naar Waregem te halen. Vijf voorstellingen lang, in 		
het pre-kerstmis weekend, kan het nog idyllischer?”
Do 20 tot en met zo 23 december I Cie EquiNote (fr) I Facecachée n
Esther (programmator theater en dans)
“The Only Way is UP van Boris Van Severen en
Jonas Vermeulen is het best te omschrijven als
elektro-opera. Met funky popnummers, in een
flitsend neon-licht decor van Sarah Yu Zeebroeck,
creëren ze een totaalspektakel waarvan je
helemaal oplaadt en vol energie de zaal uitkomt.”Do 28 maart 2019 I
Boris Van Severen & Jonas Vermeulen I The only way is UP n
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Wijkvoetbal in Waregem
Met ‘Essevee’ in de achtertuin is voetbal nooit ver te zoeken in Waregem. Zo ook in verschillende
wijken waar de stad op regelmatige basis wijkvoetbal organiseert. Ayoub Bettioui (12) en Arno
Depoortere (13) maken deel uit van FC Torenhof. Aan hen om het sportieve fenomeen uit de
doeken te doen.
Wijkvoetbal, wat kan ik mij daar best bij
voorstellen?
Arno: Wij gaan zo nu en dan trainen met de trainer
van de ploeg en dan spelen we wedstrijdjes samen
met andere wijken. We trainen misschien wel minder
dan bij een sportclub, maar je kunt zelf wel meer
spelen omdat er minder spelers zijn dan bij een
officiële voetbalclub.
Ayoub: Er is ook een groot verschil in leeftijd. De
jongste speler is 6 jaar en de oudste is 15 jaar. Toch
spelen we allemaal samen, alle leeftijden door elkaar.
Hoe is wijkvoetbal in de wijk Torenhof ontstaan?
Arno: Enkele jongens uit de wijk hebben aan de
jeugddienst gevraagd of het mogelijk was om iets te
organiseren rond wijkvoetbal. We hebben dan samen
een carwash georganiseerd om wat geld in te
zamelen voor FC Torenhof, zoals we onze wijkploeg
noemen. Zo konden we uitrustingen voor de ploeg
aankopen. Daarna hebben de jeugddienst en de
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sportdienst gezorgd voor trainers zodat wij konden
trainen en wedstrijdjes spelen.
Hoeveel spelers telt jullie team?
Arno: Ik denk toch zeker 22 spelers. In de
zomervakantie kunnen er meer jongeren naar de
trainingen komen. Dan zijn er meer dan 20 jongens op
een training.
Ayoub: Momenteel zitten er nog geen meisjes in onze
ploeg. Maar we hebben wel al samen gespeeld met
een aantal meisjes uit de Mussekouter. Dat was toen
we deelnamen aan de voetbalnamiddag aan de Expo.
Meisjes zijn dus zeker welkom om mee te spelen. Het
wijkvoetbal is er voor iedereen.
Je vermeldde al de wijk Mussekouter. Waar zijn
jullie nog gaan spelen?
Arno: Meestal spelen we hier in het Torenhof zelf.
Maar we trokken ook al naar Oostpoort in Sint-ElooisVijve.

in beweging

Ayoub: En op het kunstgrasveld van de sportdienst
buiten aan de Expo! Tijdens de herfstvakantie was er
in Waregem Sportcenter ook een voetbaldag op het
indoor kunstgrasveld.
Wie geeft de trainingen van het wijkvoetbal?
Arno: Dat wisselt soms. Het zijn trainers van SV Zulte
Waregem of van de sportdienst. We hebben al vier
verschillende trainers gehad.
Ayoub: Van onze eerste trainer heb ik echt veel
bijgeleerd. Ik zou het leuker vinden mocht het altijd
dezelfde trainer zijn. Op die manier zouden we kunnen
trainen tijdens de week en misschien zelfs tijdens het
weekend. Tijdens de paasvakantie was er jammer
genoeg geen trainer beschikbaar en hebben we niet
kunnen trainen.
Arno: Ik vind het niet zo erg dat er meerdere trainers
zijn. Zo leer je ook eens andere oefeningen. Elke
trainer doet het anders. Ik vind die afwisseling wel
leuk.
Ayoub: De ideale trainer voor FC Torenhof zou
iemand zijn die in de buurt woont, liefst in de wijk zelf.
En iemand die al training geeft of zelf nog voetbalt.
Uiteindelijk maakt het niet uit met hoeveel trainers we
zijn. Zolang er een trainer is voor het wijkvoetbal, dat
is het belangrijkste.
Jullie dragen beiden een blauw voetbalshirt van
FC Torenhof. Dat is de uitrusting van de ploeg?
Arno: Ja! We hebben twee keer een carwash
georganiseerd om centjes in te zamelen. Dat was
samen met de jeugddienst en het buurtwerk Torenhof.
Na de eerste keer konden we onze shirts en broekjes
aankopen. Door de tweede actie verzamelden we
genoeg geld om ook ons logo te laten drukken op de
shirts. De blauwe outfit dragen we tijdens de
trainingen en wedstrijden.

Sportlessen
Waregem Sport
Naast wijkvoetbal is er nog
veel sportiefs te beleven in
onze stad. Waregem Sport
organiseert vanaf september
nieuwe lessenreeksen voor
jong en oud.

Wat vinden jullie zelf positief aan het
wijkvoetbal?
Ayoub: De meeste jongeren van de Oostpoort kende
ik al. Maar toen Mussekouter ook op de
voetbalnamiddag aan de Expo was, heb ik een aantal
mensen leren kennen. En nu spreken we met elkaar
via Instagram.
Arno: Mocht er geen wijkvoetbal zijn, zou ik
waarschijnlijk veel meer Playstation spelen. Ik vind het
leuk dat er af en toe voetbaltrainingen en wedstrijdjes
georganiseerd worden. Zo komen we toch buiten om
samen te voetballen met de vrienden.
Hebben jullie nog ideeën voor de toekomst van
het wijkvoetbal?
Arno: Het is leuk dat iedereen samen kan spelen,
maar het zou goed zijn dat de kleinsten eens tegen
elkaar kunnen spelen.
Ayoub: Het zou ook wel leuk zijn mochten we nog
wat meer supporters hebben. Onze ouders komen
wel kijken naar de trainingen en wedstrijden. Maar
omdat het wijkvoetbal niet zo bekend is, hebben we
verder niet zo veel supporters.
Wij zullen ook nog wat reclame maken, 		
tot op de volgende wedstrijd!

Zin om FC Torenhof te trainen?
Zoals je kon lezen, zijn nieuwe vrijwillige trainers
voor het wijkvoetbal altijd welkom. En misschien
zie jij dat wel zitten. Woon je in (de buurt van) het
Torenhof en heb je al enige ervaring als trainer of
voetballer? Neem dan snel contact op met de
jeugddienst en maak FC Torenhof nog beter!

Jeugddienst I 056 62 13 85 I jeugd@waregem.be

Alle sporten komen aan bod in de nieuwe lessenreeksen. De
allerkleinsten experimenteren tijdens Multimove en Multisport. In
zwembad De Treffer behalen ze hun eerste (Fred) Brevet. Oudere
zwemmers maken de keuze tussen hydrofit of lessen crawl. Dames halen
dan weer hun hart op tijdens het damesturnen. Senioren kunnen met de
sportkaart tot drie keer per week sporten. Kortom voor elk wat wils!
Ontdek het volledige aanbod op de website.
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!
Waregem Sport I www.waregem.be/sport I 056 60 07 44
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De Zuiderpromenade en het Boekenplein zijn op zaterdag 2 juni even hét epicentrum voor sport,
cultuur en vrije tijd in Waregem. We toveren de Zuiderpromenade om tot een heuse interactieve
belevingssite! Je vindt er maar liefst 60 Waregemse verenigingen en organisaties die uitpakken
met demonstraties, workshops en infostanden. De verenigingen laten zich van hun beste kant
zien en geven je alle uitleg over hun werking. Je kunt er kuieren langs leuke kraampjes, genieten
van vele optredens en heel wat opsteken van de demonstraties. Extra randanimatie zorgt voor
een nóg beter gevuld programma.

Boekenverkoop
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni is het
boekenverkoop in de bib. Om plaats te
maken in onze rekken voor nieuwe
materialen, voeren we heel wat materialen
af. Wat niet meer in onze collectie wordt
opgenomen, verkopen we aan 0,50 euro,
tijdschriften verkopen we aan 0,10 euro.
Tijdens de Vrijetijdsmarkt koop je zelfs
twee boeken/tijdschriften voor de prijs van
één! Wie langskomt met de UiTpas kan
vijf punten inruilen voor vier afgeschreven
boeken.
n Vrijdag 1 juni van 16.00u. tot 19.00u.
n Zaterdag 2 juni van 10.00u. tot 		
13.00u. en van 15.00u. tot 19.00u.

Vlieg-je-mee-parcours
Met Vlieg als leidraad volgen de kleinste
bezoekers een speels parcours waar ze allerlei
leuke opdrachten kunnen uitvoeren. Deelnemen
aan het Vliegparcours geeft kans op een leuk
prijzenpakket. Doen dus!

Fabulabus

ZATERDA

Spring binnen in de Fabulabus en ontdek de leukste
fabels, vertelsels en verhalen. Laat je fantasie
prikkelen door een bont gezelschap dieren,
fantasiefiguren, kleine en grote mensen!

Bar voor
Kom Op Tegen Kanker
Het stadsteam van Waregem dat jaarlijks
deelneemt aan de 1000 km Kom Op Tegen
Kanker, serveert dranken in een gezellig
ingerichte bar. De wereldkoks zorgen voor
versnapering. De opbrengst gaat integraal
naar het goede doel.
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ZUIDBOULEVAR

15.00u. to

Zwemloop
Een stukje zwemmen in zwembad de Treffer en daarna direct
t-shirt, schoenen en nummer aantrekken en naar de finish lopen
rond de stadionvijvers. De zwemloop is een duatlonuitdaging op
beginnersniveau die evenveel voldoening schenkt als een gewone
duatlon. Alle afstanden zijn aangepast aan de leeftijd. De
jeugdreeksen starten om 16.30u., volwassenen gaan van start rond
17.30u. Schrijf je in via www.waregem.be/sport/zwemloop.

Vergeet je UiTPAS niet op
de Vrijetijdsmarkt!
■ Je kan vijf punten inruilen
voor vier afgeschreven
boeken in de bib.
■ Je kan tien punten inruilen
voor waardebon van
5 euro te spenderen op de
Home Made Markt. Hier
telt het principe op = op.

Home Made Markt
Zelfgemaakte juwelen, breigoed, leuke
accessoires, unieke schilderijen en andere
creatieve producten. Op de Home Made
Markt is alles zelfgemaakt en allesbehalve
gewoon. Gezellig snuisteren doorheen
fijne hebbedingetjes? Je kan op de Home
Made Markt naar hartenlust shoppen!

Torenhoge en
muzikale acts!

AG 2 JUNI

RD WAREGEM

De Koninklijke Steltlopers van
Merchtem zakken massaal af naar
de Zuiderpromenade. Meer dan
50 steltlopers en muzikanten
zullen tussen de kraampjes te
vinden zijn. Om af te sluiten volgt
er een heus steltengevecht.
Tir Canard lijkt op het eerste zicht
op een typisch schietkraam. Al snel merk je dat het
eerder op een ietwat vreemd viskraam lijkt, hilarisch
voor jong en oud. Theater Savooi daagt zichzelf uit om
met hun
leger kappers, tattoo artiesten en
grimeurs zoveel mogelijk mensen
een make- over te geven.
Schrik dus niet als er iemand naast
je staat die er opeens niet meer
normaal uitziet. Voor de allerkleinsten
serveert Theater FroeFroe een
regelrecht pretpakket. Kakvangen,
babyracen en kabouterkegelen zijn
maar enkele onderdelen van deze
alternatieve speeltuin. CC De Schakel
wist bovendien nog eens één van ‘s
werelds beste handlezers te strikken.
Paranormale belevenissen!

ot 19.00u.
Zeg het met (60 gratis) bloemen
De bebloemingsactie is 60 jaar oud en dat wordt gevierd! Daarom geven wij zestig bloemetjes gratis
weg tijdens de Vrijetijdsmarkt. Die zijn gereserveerd voor de eerste zestig Waregemnaars die geboren
zijn in 1958 (en dus 60 jaar zijn dit jaar) of in huisnummer 60 wonen. Ben jij één van die
Waregemnaars? Kom dan langs op de stand van de bebloemingsactie voor jouw gratis bloemetje!
Zo maken we samen de stad Waregem fleuriger. De actie geldt zo lang de voorraad strekt. Ben je
geen 60 jaar oud of woon je niet in huisnummer 60? Geen probleem, je kan nog steeds deelnemen
aan de bebloemingsactie. Schrijf in via www.waregem.be/bebloemingsactie
Het volledige aanbod vind je op www.waregem.be/vrijetijdsmarkt.
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Deeltijds Kunstonderwijs
vernieuwt
Vanaf 1 september kunnen kinderen vanaf 6 jaar starten in alle opleidingen van het deeltijds
kunstonderwijs (DKO). Ook in Muziek en Woordkunst-Drama. Het Vlaams Parlement keurde
daarvoor eind februari het Decreet Deeltijds Kunstonderwijs goed. Ook veel nieuwe opleidingen,
zoals choreograaf, regisseur of musical, krijgen een plaats in het onderwijsaanbod. Voor de 3500
leerlingen in onze Stedelijke Kunstacademie betekent de nieuwe wetgeving vooral nieuwe
mogelijkheden. We vroegen Paul De Meyer, Bert De Smet en Patriek Roelens van het directieteam
om toelichting.
Een jongere instapleeftijd, nieuwe opleidingen,
meer keuzevrijheid voor academie en leerling:
het DKO zal er op 1 september toch een beetje
anders uitzien. Maar wat verandert er nu echt
voor nieuwe en bestaande leerlingen?
Paul: Écht veel verandert er eigenlijk niet voor de
meeste leerlingen. Alleen krijgen ze meer keuzevrijheid
en kunnen ze een aantal nieuwe opleidingen volgen.
De leerling kan nu zelf zijn lessenrooster samenstellen.
Of kiezen voor een nieuwe opleiding. Het nieuwe
decreet maakt het vooral ook mogelijk om op maat
van de leerling te werken, zonder daarbij in te moeten
boeten op de kwaliteit van de lessen.
Patriek: Waarschijnlijk is de grootste verandering dat
kinderen Muziek of Woordkunst-Drama kunnen volgen
vanaf 6 jaar. Vroeger was dat pas vanaf 8 jaar. En dat
zorgde vaak voor frustraties bij enthousiaste kinderen.
Hoewel dit niet verplicht is, willen we in al onze
vestigingen in Waregem, Anzegem, Dentergem en
Wielsbeke Muziek- en Woordinitiatie vanaf 6 jaar
aanbieden. Voor Dans en Beeldende & Audiovisuele
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Kunsten was dit al zo. De instapleeftijd blijft er 6 jaar,
net zoals vroeger.
Het decreet laat veel nieuwe opleidingen toe.
Vinden we die ook allemaal in de Waregemse
Kunstacademie terug volgend schooljaar?
Paul: Ook al zouden we dat willen, we hebben niet de
middelen en mensen om alle mogelijke opleidingen
aan te bieden. We hebben samen met het
schoolbestuur en de academieploeg een realistisch
aanbod samengesteld. Haalbaar qua beschikbare
uren, interne expertise en infrastructuur.
Bert: Sommige van die nieuwe opleidingen kunnen we
automatisch inrichten. Voor een aantal andere moeten
we de toestemming krijgen van de Vlaamse Regering.
We dienden daarvoor verschillende erkenningsdossiers
in.
Over welke nieuwe opleidingen spreken we dan?
Patriek: We willen volgend schooljaar ook graag
onder andere Oude Muziek, Musical/muziektheater,

Regisseur, Theatermaker, Cabaret & Comedy,
Kleinkunst, Choreografie, Audiovisueel Atelier,
Textielatelier en Scenografie inrichten. Het bestaande
aanbod blijft uiteraard behouden, al krijgen sommige
vakken wel een nieuwe naam en een nieuwe inhoud.
Er is ook sprake van nieuwe einddoelen en
samenwerking met de basisscholen.
Paul: De einddoelen worden inderdaad opnieuw op
punt gesteld. Voor de meeste leerlingen verandert er
echter niet zo veel. Net zoals de voorbije jaren streven
we naar een diepere en bredere evaluatie die zowel
mondeling als schriftelijk gebeurt. We geven geen
punten, maar wel sterke inhoudelijke feedback.
Leerlingen slagen daarbij volgens hun eigen
vooruitgang.
Patriek: De samenwerking met de basisscholen is
niet nieuw. We bieden al jaren workshops en zelfs
lessen aan in de plaatselijke basisscholen. Het nieuwe
decreet laat nu nog meer samenwerking toe. We
bekijken het met de collega’s uit het basisonderwijs.
Wat zijn de mogelijkheden? Waar kunnen we nog
nauwer samenwerken? Dit kan ten vroegste vanaf
september 2019.
Tot slot: kan iedereen zich inschrijven? En wat
met het inschrijvingsgeld?
Bert: Iedereen die minstens 6 jaar is, kan inschrijven.
Voorwaarden zijn er niet, behalve een lessenrooster
samenstellen volgens de aangeboden
opleidingsstructuur én het inschrijvingsgeld betalen. Er
is trouwens goed nieuws over dat laatste! Het officiële
inschrijvingsgeld is opgenomen in het decreet zelf
waardoor plotse tariefverhogingen uitgesloten zijn.
Paul: Bij jongeren was en blijft het inschrijvingsgeld
erg laag in vergelijking met andere opleidingen en

hobby’s. Het DKO is dus nog steeds een
laagdrempelige onderwijsvorm, die bovendien een
grote positieve invloed heeft op de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen!

Stedelijke Kunstacademie
056 61 48 50
secretariaat@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be
Volg de kunstacademie
ook op Facebook, Twitter,
Instagram en YouTube!

Geprikkeld? Inschrijven maar!
Geprikkeld door Muziek, Woordkunst-Drama,
Dans of Beeldende & Audiovisuele Kunsten én
goesting om je kunstzinnig te ontplooien? Dan is
de Kunstacademie Waregem-AnzegemDentergem-Wielsbeke zeker iets voor jou! Jong of
oud, in de Kunstacademie is iedereen welkom én
iedereen kunstenaar! Surf snel naar www.
academiewaregem.be voor alle
inschrijvingsmomenten in de verschillende
vestigingsplaatsen.
Door de omschakeling naar het nieuwe decreet zal
niet alle info meteen beschikbaar zijn. Voor
sommige zaken is het nog wachten op definitieve
goedkeuring van de Vlaamse overheid. Alle nieuwe
info verschijnt steeds op onze website.. Tegen
midden juni volgt ook een papieren infomagazine
met alle informatie.
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i n wa r e g e m

Tijdens het laatste weekend van juni vormen de stadionvijvers het ideale decor om de
zomer in te zetten met vrienden en/of familie. Je kan er genieten van een gezellig terrasje,
lekkere gerechtjes van de foodtrucks, zomerse muziek en dansoptredens. Kinderen
kunnen naar hartenlust ravotten op de vele attracties. Kortom, tijdens dit weekend zet
iedereen net voor het verlof de zomer goed in!

KINDERSTAD
Dit jaar kunnen kinderen twee dagen ravotten aan de stadionvijvers.
Tal van springkastelen, een hindernissenparcours, rodeo,
speelbus… vormen een kinderparadijs. Op zaterdagnamiddag staat
er ook een superlange glijbaan van 25 meter. Daar kan je op
speciale banden naar beneden glijden. Deze attractie is uniek in
België! Daarnaast kunnen de kids dit weekend ook initiatielessen
golf of tennis volgen en een schitterende glittertattoo laten plaatsen.
Op het podium zijn er energieke dansdemonstraties en zorgt clown
Stef voor ambiance met zijn kinderdisco. Bovendien zijn deze twee
dagen weer helemaal gratis. Waarom zou je niet aanwezig zijn?
Zaterdag 23 juni van 15.00u. tot 19.00u.
Zondag 24 juni van 11.00u. tot 17.00u.

Zet de zomer met

LIONS BOULEVARD
Lions Boulevard is dat
supergezellige foodtruckfestival
in het mooie decor van de
stadionvijvers. Kom er genieten
van het vele lekkers aan de
foodtrucks of van een smakelijke
cocktail. Op zaterdag kan je er
nagenieten van de overwinning
van onze Rode Duivels op het

WK voetbal. Ouders genieten van
een verfrissing terwijl de kinderen
iets verderop aan het spelen zijn.
Of kom gewoon gezellig keuvelen
met vrienden, genieten van het
mooie weer en de sfeer, met op
de achtergrond zomerse muzikale
vibes. Eten, drinken, muziek en
gezelligheid troef!

Vrijdag 22 juni van 17.00u. tot 00.00u.
Zaterdag 23 juni van 14.00u. tot 00.00u.
Zondag 24 juni van 11.00u. tot 17.00u.
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CITY MOUNTAINBIKE FESTIVAL
Sportief spektakel. Dat is het City Mountainbike Festival. Voor het zesde jaar op rij fietsen de
mountainbikers langs één van de stadionvijvers en door de zandbak van het speelpleintje. Dit jaar gaat
deze wedstrijd over een volledig vernieuwd, maar even spectaculair parcours. De zandbak en enkele
spectaculaire hindernissen vormen een speeltuin voor de sportievelingen die deze uitdaging aangaan.
Ook kinderen en lokale helden kunnen deelnemen. Twijfel niet en schrijf je snel in op
www.citymountainbike.com.
Zondag 24 juni van 12.00u. tot 17.30u.

DANSEN IN CULTUREN

een goed gevoel in!

Gooi de benen los en ontdek de
leukste internationale
volksdansen. Drie
volksdansgroepen uit Bulgarije,
de Filipijnen en Portugal zetten
hun beste beentje(s) voor. Iedere
groep brengt enkele typische
dansen uit hun eigen cultuur.
Kleurrijke, traditionele kostuums,
aanstekelijke dansritmes en veel
enthousiasme zijn de rode draad
bij alle optredens. De Bulgaarse
dansgroep Balkanica brengt een

mix van theater, dans en muziek
met live drumbegeleiding. Bij de
Filippino’s wordt dan weer
levendig geswingd en met de
handen geklapt op variërende
ritmes. De Portugese groep O
Ribatejo brengt een levendig palet
van de volkscultuur uit middenPortugal. Na elk optreden word je
uitgenodigd om mee te dansen.
Onder de deskundige begeleiding
van de groepen zal dat geen
enkel probleem zijn.

Zaterdag 23 juni van 19.00u. tot 22.00u.

Dienst feestelijkheden I 056 62 12 11 I preconge@waregem.be I www.preconge.be I #preconge

Wandelen en fietsen
tijdens de congé
Ook tijdens de zomervakantie zit Waregem niet stil. De Engie
Parkies Kasteelconcerten, de Waregem Koerse Feesten, sporten Schakelkampen, Kunstzomer… Je ontdekt het allemaal op
de volgende pagina’s. Tussen deze feestelijke drukte door kan je
ook rustig ontspannen en gaan wandelen en fietsen in onze fraaie
stad en omgeving.

waregem.routeyou.com

Al onze fiets- en wandelroutes zijn sinds kort ook
digitaal te vinden op RouteYou. Hiermee kan je nog
sneller op weg met je smartphone of GPS. De
routes zijn immers allemaal downloadbaar, maar
een klassieke print maken is ook mogelijk.
Natuurlijk kan je de volledig vernieuwde gratis
wandel- en fietsplooifolders ook nog altijd afhalen
in de stadswinkel.

Infoborden

Verspreid over het Waregemse grondgebied
komen er binnenkort borden die fietsers en
wandelaars meer info geven over onze routes.

Daarnaast tonen deze borden ook de toeristische
aanraders van iedere locatie. Zo zetten we onze
toeristische troeven extra in de kijker. Kom deze
zomer je huis uit en fiets of wandel door onze stad,
ontdek prachtige plekjes en geniet onderweg zeker
van een zonnig terrasje.

TE ONTHOUDEN!
Op zondag 23 september rijden we de nieuwe
HIPPO.WAR-fietsroute in. Onderweg vertellen de
stadsgidsen oorlogsverhalen. Er komt ook een
brochure met al deze verhalen en een digitale versie
op RouteYou. Zo kan je de route ook op eigen houtje
verkennen. Meer info volgt later.

Dienst toerisme I 056 62 12 11 I routes@waregem.be I www.waregem.be/toerisme

i n wa r e g e m

Nog tot 24 juni

Zaterdag 2 juni

Expo Tatjana Gerhard,
Rag Doll Act #1
Be-Part, Westerlaan 17
Tatjana Gerhard (°Zürich, 1974;
woont en werkt in Gent)
confronteert de toeschouwer
in haar schilderijen met een
indringende visie op de mens in
zijn hedendaagse conditie.
Meer info: www.be-part.be

Vrijetijdsmarkt
Zuiderpromenade
Maar liefst 60 Waregemse
verenigingen pakken uit met demo’s,
workshops, infostanden... Met extra
randevenementen en animaties! 		
(zie pag. 14-15)

Vanaf 3 juni
Nog tot 15 november

Tentoonstelling 		
The Yanks Are Coming
Bezoekerscentrum HIPPO.WAR
Holstraat 95
In deze tentoonstelling wordt het
verhaal van de laatste dagen van
WOI in en rond Waregem verteld.
Onder de noemer 1918, The Final
Offensive vormt dit samen met
expo’s in Zonnebeke en
Heuvelland een overzicht van
het laatste oorlogsjaar.
Meer info:
www.finaloffensive1918.org

Vrijdag 1 juni

Ambassadeursconcert
The Queen Symphony
20.30u. | Sint-Jan-de-Doperkerk
Het Bevers Harmonieorkest,
cultureel ambassadeur van onze
stad, brengt in samenwerking met
het koor Con Cuore het uniek
concert ‘The Queen Symphony’.
Het is gebaseerd op melodieën
van de legendarische rockband
‘Queen’.
Meer info: 			
www.beversharmonieorkest.be
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Eindexpo’s Kunstacademie
Bewonder de kunstwerken
van de leerlingen Beeldende &
Audiovisuele Kunsten in regio
Waregem tijdens de zeven
eindexpo’s. Van tekenen over
digitale kunst en animatiefilm tot
schilderkunst, mixed media en
glaskunst.
Meer info: Stedelijke
Kunstacademie | 056 61 48 50
www.academiewaregem.be

Dinsdag 12 juni

Herdenking bombardement
fabriek Gernay-Delbecq tijdens
WOII.
11.40u. | Olmstraat
Op 12 juni 1943 vielen zeven doden
en vele gewonden na een
geallieerde luchtaanval op de fabriek
van Gernay-Delbecque in het
centrum van Waregem. Precies 75
jaar later, op 12 juli 2018, herdenken
we deze gebeurtenis met de
onthulling van een monument ter
hoogte van de voormalige poort van
de fabriek in de Olmstraat (tussen
de Muizelstraat en de Nieuwe Olm).
Meer info: archief@waregem.be

Vrijdag 15 juni tot
zondag 18 juni

Pandjes en Batjes
Centrumstraten
Koopjesjagers kunnen opnieuw
volop hun hartje ophalen door te
shoppen en te genieten van de vele
verrassingen tijdens dit weekend.

Zaterdag 16 juni

Verwendag mantelzorgers
13.30u. tot 17.00u. | CC De Schakel
Wie voor een ander zorgt, krijgt vaak heel veel genegenheid
terug. Mantelzorg is vaak ook zwaar. Als blijk van waardering
voor de dagelijks inzet organiseert stad Waregem een
verwendag voor alle mantelzorgers. Ben jij ook een
mantelzorger? Laat je dan verwennen en geniet van een
uitgebreid en gevarieerd verwenbuffet, ontdek 1 van de 3
workshops (lachdegustatie, mocktails maken of mandvlechten),
leef je uit tijdens de muzikale/ humoristische afsluiter, win een
prijs met de bibkwis en ga naar huis met een leuke attentie.
De verwennamiddag is volledig gratis. Inschrijven kan tot 4 juni
in het Welzijnshuis (met duidelijke vermelding van keuze voor de
workshop).
Inschrijven en meer info: 056 62 97 38 of 		
geert.vanassche@welzijn.waregem.be

i n wa r e g e m

Zondag 17 juni

Elegantietocht voor koetsen
Tijdens de achtste editie van de
Elegantietocht is het niet de snelheid
van de paarden die telt, wel hun fraaie
gracieuze verschijning. Er nemen
opnieuw tientallen authentieke koetsen
deel. De kinderen kunnen een ponyrit
maken en de ganse familie kan gratis
mee op de stadskoets.
Meer info:
www.waregem.be/elegantietocht

Vrijdag 22 juni

Piekniek Elektriek
Zuiderpromenade
Het einde van de examens
vieren, doen de Waregemse
studenten op Piekniek Elektriek.
Op de Zuiderpromenade zijn er
muziek, hapjes en drankjes voor
alle studenten van de
middelbare scholen.
Meer info: 		
Jeugddienst | 056 62 13 38
jeugd@waregem.be

Vrijdag 22 juni 		
tot zondag 24 juni

PreCongé
Stadionvijvers
Tijdens het laatste weekend van juni
vormen de stadionvijvers het decor
om te genieten met vrienden en/of
familie: Kinderstad, Lions Boulevard,
City Mountainbike Festival en
Dansen in Culturen (zie pag. 18-19).

Zaterdag 23 juni

Opendeur Kunstacademie
Ontdek het aanbod Muziek,
Woordkunst-Drama, Dans en
Beeldende & Audiovisuele Kunsten
in regio Waregem.
Meer info: Stedelijke
Kunstacademie | 056 61 48 50
www.academiewaregem.be

Zaterdag 30 juni

Waregem Zingt en Rockt
Vanaf 17.00u. | Plein
Kunstacademie, Olmstraat
Het zomerse stadsfestival met
kinderdorp laat je zingen en dansen.
Johnny Got Fat, met Waregemnaar
Jonas Claerhout, geeft de kick-off
met pop punk anthems van onder
andere Blink 182 en Green Day.
Daarna is de vaste waarde

‘Vlaanderen Zingt’ aan de beurt.
Neem een zangkrantje en zingen
maar!
Meer info:
Cultuurdienst | 056 62 13 10 |
cultuur@waregem.be

Zaterdag 30 juni

Fietsles voor kleuters
9.00u. tot 11.00u.		
Sporthal De Treffer
Met de hulp van een deskundige
lesgever leer je zelf je kleuter (4-6
jaar) fietsen in een veilige omgeving
door middel van specifieke,
uitdagende oefeningen. Van 9.00u.
tot 11.00u. in sporthal De Treffer.
www.waregem.be/
fietslessenkleuters
Meer info: Waregem Sport |
056 60 07 44 | 			
simon@waregemsport.be

Zaterdag 30 juni
en zondag 1 juli

Jumping Waregem
9.00u. tot 21.00u. | Sport
Vlaanderen, Hippodroomstraat
Twee dagen lang top jumping voor
jong en oud. Kom en geniet van dit
familiegebeuren waar sport en
gezin hand in hand gaan!
Meer info:
www.jumpingwaregem.be
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Juli en augustus			
iedere maandag

Engie Parkies Kasteelconcerten
20.00u. | park Baron Casier
De klassieker in de zomermaanden is er
ook weer in 2018! Kom en geniet iedere
maandagavond van muziek in het gezellige
decor van het stadspark. Ook dit jaar
zakken heel mooie namen af naar het
podium in Waregem.
n
n
n
n
n
n
n
n

2 juli: Paul Michiels
9 juli: Gene Thomas
16 juli: Sofie & Hugh Kanza
23 juli: Mathias Vergels
30 juli: Guy Swinnen Band
6 augustus: Uncle Phil
13 augustus: Buscemi ft Squadra Bossa
20 augustus: Cocojr & The All Stars

Meer info: www.engieparkies.be

Juli en augustus

Woensdag 11 juli

Academische zitting Vlaamse feestdag
19.00u. | Raadzaal stadhuis
De Waalse journalist Christophe Deborsu is te gast in Waregem.
Tijdens de Vlaamse Feestdag komt hij vertellen over hoe Wallonië
en Vlaanderen in de geschiedenis evolueren naar steeds minder
België. Of juist niet.
Christophe Deborsu was jarenlang journalist bij de Franstalige
openbare omroep RTBF. Hij is ook één van de bekendste Walen in
Vlaanderen. In 2011 schreef hij
de bestseller Dag Vlaanderen!,
waarvan 30 000 exemplaren
verkocht werden. Met een
jarenlange bagage over politiek
en ons land komt deze gevatte
landgenoot een geanimeerde
lezing geven op de Vlaamse
Feestdag in Waregem.
De toegang is gratis.
Meer info: 		
Cultuurdienst
056 62 12 56
cultuur@waregem.be

Schatten van Vlieg
Bibliotheek Waregem
Vlieg verstopt deze zomer weer
schatkisten in de bib! Begeef je
voelsprieten naar de bibliotheken in
Waregem, Desselgem en Sint-ElooisVijve en verken een prikkelend parcours
met de toppen van je vingers. Kijken
mag, aankomen moét!
Meer info: bibliotheek@waregem.be |
056 62 13 70

Zaterdag 7 juli

Opendeur stedelijke werkplaats
Van 14.00u. tot 17.00u. |
Deerlijkseweg 46
‘Den depot’ gooit zijn deuren open voor
iedereen. Met vrije rondgang en heel wat
ontdekkingen!

Donderdag 13 juli,
zaterdag 11 augustus 		
en zondag 12 augustus

Schakel zomert
CC De Schakel
Voor wie zou denken dat De Schakel
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twee maanden lang in een diepe
slaap gaat: vergeet het! Naast de
vakantieateliers voor de
allerjongsten serveren wij deze
zomer ook een fijne portie muziek
en circus ‘on the go’. Naast de
klassiekers Ename Music en De
Kleinste Steeple verrassen we je
half juli graag op de
Zuiderpromenade met een
knotsgekke portie circustheater
van Sitting Duck Company en half
augustus op de zomerbar in
Sint-Eloois-Vijve met een top-DJ
en een aantal gezellige
concertjes. Onze zomer wordt
helemaal fun!
Meer info:
www.ccdeschakel.be
056 62 13 40

Zaterdag 14 juli

Hype-O-Dream
Hippodroom
Pompende beats van tientallen
(inter)nationale DJ’s op
verschillende podia, zon,
ambiance en vooral veel volk…
De ideale cocktail voor een
schitterend feestje!
Meer info:
www.hype-o-dream.be

Boottochten
Vrijdag 20 juli

Nocturne Waregem
Avondtocht met een smakelijk varkentje aan het spit. Een
accordeonist zorgt onderweg voor een gezellige muzikale sfeer.
n Vertrek: 19.00u. – terug: 23.00u.
n Prijs: 49 euro volwassen / 36 euro kinderen (3-12 jaar)

Donderdag 2 augustus

Bruisend Brugge
De boot vaart richting het historische Brugge. Tijdens de tocht
geniet je van een varkentje aan ’t spit. Eenmaal aangekomen kan je
op eigen houtje rondkuieren of ga je mee met een lokale stadsgids.
Je keert met de bus terug.
n Vertrek: 9.30u. – terug: 19.30u.
n Prijs: 54 euro volwassen / 41 euro kinderen (3-12 jaar)

Woensdag 15 augustus

Kindvriendelijke tocht Deinze
Op de boot kunnen kinderen knutselen en zich laten schminken.
Onderweg smul je van een lekker lunchpakket. In de Brielmeersen
maak je een mooie wandeling of geniet je van een verfrissing op het
terras terwijl de kinderen ravotten in de speeltuin. Je keert met de
bus terug.
n Vertrek: 11.00u. – terug: 17.00u.
n Prijs: 21 euro volwassen / 16 euro kinderen (3-12 jaar)
Meer info:
Dienst toerisme - 056 62 12 52 		
boottochten@waregem.be
www.waregem.be/boottochten

Zaterdag 21 juli

Nationale feestdag
Van 10.00u. tot 11.00u. | Markt
Om 10.00u. is er een
eucharistieviering in de dekenale
kerk, gevolgd door een
bloemenhulde aan het monument
voor de oorlogsslachtoffers van
Waregem.

Zondag 29 juli

Wereldkampioenschap
amateurs draf
Vanaf 14.00u. | Hippodroom
Naast de wekelijkse drafrennen
vindt dit jaar ook het
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wereldkampioenschap draf voor
amateurs plaats in Waregem.
Een kaart kost 5 euro, een
duoticket 7 euro en voor een
seizoenskaart betaal je 50 euro.
Meer info: 			
www.waregemdraaft.be

Zondag 19 augustus
en zondag 26
augustus

Zaterdag 4 en zondag
5 augustus

Eventing L’Equino
Waregem-Nokere
Hippodroom, Sport Vlaanderen
en kasteeldomein Baron Casier
in Nokere
Eventing is een
ruitersportdiscipline waarbij
dressuur, jumping en crosscountry gecombineerd worden.
Op zaterdag vinden de dressuur
en jumping in Waregem plaats.
Op zondag verplaatst alles zich
naar het kasteeldomein Casier in
Nokere.
Meer info: www.lequino.be

Kunstzomer
14.00u. tot 18.00u. | CC De
Schakel, Goed te
Nieuwenhove, Koetshuis en
park Baron Casier
Kunstzomer trekt doorheen
de Leiestreek en laat je in
Waregem proeven van
hedendaagse kunst op drie
© Herman Van Nazareth
locaties met het werk van
Suzie Lejaeghere en Barbara
Cnockaert (CC De Schakel), Marleen Moerman, Jozefa Seynaeve en
Kichou Lycke (Goed Te Nieuwenhove) en Herman Van Nazareth
(Koetshuis en openluchtexpo in het stadspark).
Meer info: Cultuurdienst | 056 62 13 10

Zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus

Jumping Waregem
9.00u. tot 21.00u. | Sport Vlaanderen, Hippodroomstraat
Twee dagen lang top jumping voor jong en oud. Kom en geniet 		
van dit familiegebeuren waar sport en gezin hand in hand gaan!

FEESTEN

DONDERDAG
23 AUGUSTUS
TOT WOENSDAG
29 AUGUSTUS

SAVE THE
DATE(S) MAAND VAN
HET PAARD
WOENSDAG
26 SEPTEMBER
TOT ZONDAG
30 SEPTEMBER

DONDERDAG
19 SEPTEMBER
TOT ZONDAG
23 SEPTEMBER

MET
5 STERREN
JUMPING
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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
Om de vele Waregemse kapelletjes in de schijnwerpers te
plaatsen hebben we jullie hulp nodig! Ken jij leuke
verhalen over het kapelletje in jouw buurt of heb je
misschien oude foto’s liggen? Neem dan zeker contact
op met het stadsarchief.
Stadsarchief I 056 62 12 18 I archief@waregem.be

BOEKENPLEIN
ZKT KUNST
De stad start een procedure
voor de selectie van een nieuw
kunstwerk op het Boekenplein.
Een open oproep werd
gelanceerd voor het indienen
van een portfolio. Deadline
is 1 juni.
Alle info op
www.waregem.be/opencall.

Schatten van Vlieg
Kom deze zomer de schat van Vlieg zoeken en
verken een prikkelend parcours met de toppen
van je vingers. Vind je de schatkist? Dan krijg je
een voelwaaier boordevol spelletjes én maak je
kans op fantastische prijzen. Van 1 juli tot 31
augustus, in de bibliotheken van Waregem,
Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, telkens tijdens
de openingsuren.

VAKANTIEAANBOD
ZOMER
Ook deze zomer organiseren stad Waregem,
Waregem Sport en CC De Schakel tal van
activiteiten voor onze jongste inwoners. Het
volledige aanbod vind je in de Kidsgids. Haal deze
handige pocket af in de stadswinkel of lees hem via
www.waregem.be/kidsgids-voor-een-fijne-vakantie.
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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.
-

Gesloten op woensdag 11 juli,
zaterdag 21 juli, zaterdag 28 juli,
zaterdag 4 augustus, zaterdag 11
augustus, woensdag 15 augustus,
maandagnamiddag 27 augustus
(de stadswinkel is wél open),
dinsdag 28 augustus en donderdag
13 september.

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
-

Het stadhuis is gesloten op
woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli,
woensdag 15 augustus,
maandagnamiddag 27 augustus,
dinsdag 28 augustus en donderdag
13 september. Op zaterdag 2 juni,
zaterdag 7 juli en zaterdag 1
september zijn stedenbouw &
milieu open van 9.00u. tot 12.00u.

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

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.
-

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

De deelgemeentehuizen zijn
gesloten op van 21 juli tot en met
15 augustus, maandagnamiddag
27 augustus, dinsdag 28 augustus
en donderdag 13 september.

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

Het welzijnshuis is gesloten op
woensdag 11 juli, woensdag 15
augustus en dinsdag 28 augustus.

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.

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.

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.

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

Sint-Eloois-Vijve
9.00u.-12.00u.
16.00u.-19.00u. De bibliotheken zijn gesloten op
woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli,
woensdag 15 augustus, maandag
27 augustus, dinsdag 28 augustus
10.00u.-12.00u. en donderdag 13 september.

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

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

Je kan ook terecht in Deerlijk en
Wielsbeke. Alle parken zijn gesloten
op 11 juli, 21 juli en 15 augustus.
Beveren-Leie is dicht van 4 juni
t.e.m. 15 juni én 6 augustus t.e.m. 19
augustus. Deerlijk en Waregem zijn
dicht van 23 juli t.e.m. 5 augustus.

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
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