
De Sprong
S t e d e l i j k  i n f o b l a d  Wa re g e m

WAREGEM TEKENT

HERDENKING WOI

V E R S C H I J N T  5 X  P E R  J A A R  -  1 6 E  J A A R G A N G  -  A P R I L  2 0 1 8  -  0 2

Bebloemingsactie

Biblab



2 I  In fob lad Waregem 2018  I  02

MOBILITEIT

Gelu idsarm asfa l t

Werken Ring

Poster i js t raat

Eugène Bekaert laan

9

WERKPLUS

Wat Werkplus  voor  jou kan 
doen4

De Sprong
Verantwoordelijke uitgever 
Burgemeester Kurt Vanryckeghem

Gemeenteplein 2
tel. 056 62 12 11
fax 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be
www.waregem.be

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

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.

Vergeet je UiTPAS niet! Dit logo toont aan 
dat je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit. 
www.waregem.be/uitpas
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Wat krijg je op zaterdag 21 april bij het 
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KGA-stand op het recyclagepark?

Stuur je antwoord tegen uiterlijk 25 april naar  
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong, 
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van 
je adresgegevens en telefoonnummer.

Te 
winnen!

Een pakket  
geraniums om je 
voorgevel op te 

fleuren n.a.v. de 60e  
bebloemingsactie

17

AMATEURKUNSTEN

Waregem Tekent

20

19

21

14
15

Feest  met  de buren

Speelstraat

KOM JE HUIS UIT

16



4 I  In fob lad Waregem 2018  I  02

Hij werkt nog steeds met plezier voor Werkplus. En dat die aangeboden koffie van een handelaar 

hem onlangs veel plezier deed. Net zoals Ken (zie pagina hiernaast) werken dagelijks een goeie 

vijftig medewerkers bij Werkplus. Dit is het bedrijf in de sociale economie in Waregem. Je 

passeerde wellicht al meerdere keren met de fiets langs hun gebouw, net naast de nieuwe 

volkstuintjes aan de Slekkeput achter de spoorweg. Maar ken jij Werkplus eigenlijk echt? Wij 

spraken daarom met directeur Sylvie Van de Putte.

Werkplus
is er voor iedereen

Sinds drie jaar al huist Werkplus in de 
nieuwbouw in Windhoek 17. Maar wie werkt hier 
eigenlijk allemaal?
Sylvie: Werkplus helpt mensen aan het werk die niet 
onmiddellijk op de gewone arbeidsmarkt terecht 
kunnen. Dat gebeurt niet zomaar. We leren hen de 
juiste vaardigheden en attitudes aan zodat ze op 
termijn eventueel de stap kunnen zetten naar reguliere 
arbeid. Daarvoor staan onze vier werkbegeleiders in. 
Zij staan onze werknemers bij op technisch vlak, maar 

ze steken minstens evenveel tijd in coachwerk. 
Omgaan met verschillende situaties, afspraken 
respecteren, enzoverder: het is allemaal even 
belangrijk.

Naast het sociale deel is er ook een economisch 
aspect. Want zonder werk geen werknemers en 
dus geen leertraject of begeleiding. Waarvoor 
kan de doorsnee Waregemnaar bij jullie terecht?
Sylvie: Dat is best wat. Kort gezegd kan elke inwoner 

“Het werk is 
afwisselend en we zijn 
veel onder de mensen.”
Ken Vandermeulen

Sylvie Van de Putte

“Werkplus helpt 
mensen aan het 
werk die niet 
onmiddellijk   
op de gewone 
arbeidsmarkt 
terecht kunnen.”
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werkplus

Maak kennis met  
Ken Vandermeulen 
medewerker Werkplus

Leeftijd: 30 jaar
Waregemnaar: geboren en getogen
Hobby’s: zwemmen, kajakken en naar de  
bioscoop gaan
Werkt bij Werkplus sinds: 2006

Na mijn schoolcarrière in Zonneburcht en VIBSO 
ben ik bij Veloods beland. In de Oude Vijvestraat 
heb ik eerst aan de fietsen gewerkt: uit elkaar 
halen, oppoetsen… En heb ik dan ook nog mijn 
rijbewijs gehaald. Sinds enkele jaren werk ik bij 
Kluster (de klus- en karweidienst van Werkplus). 
Mijn werk is er heel divers. Auto’s wassen (van 
bedrijven, de stad en het welzijnshuis, nvdr.), het 
groen onderhouden van het OCMW, de 
sportcomplexen in Waregem en Zulte 
onderhouden, de ondergrondse parkings in 
Waregem proper houden en werken voor Nette 
Regio. In Waregem, Wielsbeke en Kruishoutem 
zijn we veel onderweg om de straten netjes te 
houden. We zijn er ook tijdens de Waregem 
Koerse Feesten. We ruimen dan elke dag park 
Baron Casier op. 

Dat doe ik natuurlijk niet alleen. We zijn altijd met 
twee, drie of vier. Dan gaat het werk rapper 
vooruit! Ik doe het nog altijd heel graag. Het 
werk is afwisselend en we zijn veel onder de 
mensen. Zo passeer ik in juli en augustus altijd 
even in park Baron Casier tijdens de 
Kasteelconcerten. Want mijn collega’s houden 
daar de fietsparking in de gaten.

Ik heb graag dat het in orde is. En het doet dan 
dubbel deugd als de mensen dat ook 
waarderen. Zo kregen we onlangs zomaar een 
koffie van een handelaar. Omdat het zo proper 
was voor zijn deur. Goed hé?!

bij ons langskomen met kledij, voor klusjes en groen 
en met/voor hun fiets. Wij hebben immers een 
strijkdienst, maar we doen ook retouches en 
herstelling aan kleren. Je kent het wel: kapotte 
ritsen, mouwen inkorten… Daarnaast voeren we 
ook klusjes en groenonderhoud uit bij particulieren. 
Dit gebeurt vooral bij ouderen, of mensen die het 
bijvoorbeeld financieel niet zo breed hebben.

En niet te vergeten, Veloods. Dat is wellicht het 
meest bekend?
Sylvie: Dat klopt. Wij verhuren niet alleen fietsen, 
maar verkopen ook tweedehands exemplaren. In 
onze werkplaats bouwen onze werknemers een 
“nieuwe” fiets uit verschillende gerecycleerde 
onderdelen. Met een kwaliteitscontrole voor verkoop 
natuurlijk. Je krijgt er ook garantie op. Dat is 
trouwens niet alles: samen met politiezone MIRA 
zorgen we voor gratis fietsgravering. En we 
herstellen of wassen ook fietsen.

Al dit moois, is dat er enkel voor inwoners of is 
het ruimer?
Sylvie: Nee hoor, zowat alles kunnen we ook doen 
in opdracht van bedrijven en openbare besturen. Wij 
zijn een ideale ondersteuning van de gewone 
werking van bedrijven en openbare besturen. Dit is 
voor onze werknemers goud waard. Zo doen ze 
ervaring op, wat hen later zeer goed van pas kan 
komen.

Naast dit zichtbare werk doen ze ook veel 
nuttigs dat niet zo direct opgemerkt wordt. 
Kan je enkele voorbeelden geven?
Sylvie: We zorgen voor nogal wat bedelingen van 
drukwerk. Zo staan we bijvoorbeeld altijd in voor de 
bedeling van De Sprong (ja, ook de editie die je nu 
leest, nvdr.). We doen ook het onderhoud van 
straten, parkings… van de besturen die ons dat 
vragen. Een heel specifiek maar minder zichtbaar 
werk is dan weer het beheer van de publieke 
brandbluskranen. Wij waren de eerste die dit deden. 
Ondertussen zijn er al heel wat andere bedrijven in 
sociale economie in West-Vlaanderen ingestapt. We 
inventariseren, controleren en repareren samen  
68 500 van de 80 000 van de bluskranen in onze 
provincie. En we mogen daar best trots op zijn.

Bedankt voor dit gesprek!

Interesse om bij    
Werkplus te werken?
Neem dan contact op met de VDAB/Werkwinkel 
(Noorderlaan 66 of 056 62 28 20). Enkel zij 
kunnen beslissen of je in aanmerking komt.

  
Werkplus
Windhoek 17, 8790 Waregem
056 61 34 38
info@werkplus.be
www.werkplus.be



nieuws

Op zondag  
14 oktober gaat 
iedereen (verplicht) 
naar het stemlokaal. 
Ook niet-Belgen 
kunnen hun stem 
uitbrengen voor de 
gemeenteraad. Je 
moet dan wel aan 
bepaalde voorwaarden voldoen en je registreren als kiezer 
in Waregem. Wie zich bij de vorige gemeenteraads-
verkiezingen al registreerde, moet dit niet opnieuw doen. 
Behalve als je jouw verblijf in België de voorbije jaren 
onderbrak of je je uitschreef van de kiezerslijst. 

Als niet-Belg kan je tegen uiterlijk 31 juli een 
registratie indienen als je:
■ op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar bent.
■ bent ingeschreven in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister op 1 augustus 2018.
■ niet ontzet bent uit je burgerlijke of politieke rechten  

op 14 oktober 2018.
■ (enkel voor niet-Belgen van buiten de EU) minstens  

5 jaar ononderbroken wettelijk verblijft in België op het 
moment van je registratie. 

Je vindt het aanvraagformulier op vlaanderenkiest.be of bij 
de dienst bevolking. Ben je ingeschreven, dan moet je ook 
gaan stemmen. Let op: je kan enkel stemmen voor de 
gemeenteraad, niet voor de provincieraad!

  Dienst bevolking I 056 62 12 40
bevolking@waregem.be I https://vlaanderenkiest.be 
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KORTE 
BERICHTEN
Einde geluidstesten 
sirenenetwerk. Jarenlang deed 
het federaal Crisiscentrum op de 
eerste donderdag van elk trimester 
een geluidstest. Dit netwerk van 
sirenes rond de Seveso- en 
nucleaire sites dient als alarm bij 
noodsituaties. Er komen nog testen 
op 5 juli en 4 oktober. Daarna 
houdt het sirenenetwerk ermee op. 
Er zijn nu immers voldoende 
andere kanalen om de bevolking te 
alarmeren, zoals bijvoorbeeld 
BE-Alert. Als je je registreert op 
www.be-alert.be, word je via 
telefonische oproep, SMS, mail of 
sociale media verwittigd. ■ Chatten 
met de Kankerlijn. Sinds 5 maart 
beschikt www.kankerlijn.be over 
een online chat. Kankerpatiënten 
en naasten kunnen er hun hart 
luchten of advies vragen, elke 
maandagvoormiddag, woensdag-
namiddag en -avond. De Kankerlijn 
contacteren kan natuurlijk ook via 
0800 35 445 (gratis, op 
werkdagen), het webformulier op 
hun website of via  
kankerlijn@komoptegenkanker.be. 
■ SILC enquête. Statbel, het 
Belgische statistiekbureau, 
organiseert tot september een 
enquête. Het is dus mogelijk dat je 
hiervoor een brief in de bus krijgt. 
De enquête gaat over inkomens en 
levensomstandigheden en wordt in 
de hele EU georganiseerd. 
Deelname is vrijwillig, maar je krijgt 
er wel een vergoeding van 30 euro 
voor. Een enquêteur komt dan 
langs bij jou thuis. ■

Stemmen als niet-Belg

Ontdek  
Groene Plekjes
Iedereen kent park Baron Casier en het jaagdpad langs de 
Leie. Maar er is veel meer dan dat in Waregem. Misschien 

nog meer dan je op het eerste 
gezicht zou denken. Daarom 
kreeg elke Waregemnaar begin 
april een exemplaar van Groene 
Plekjes in de brievenbus. Op die 
kaart vind je alle ideale plekjes in 
Waregem waar je je kan 
ontspannen, even tot rust kan 
komen of genieten van mooie 
vergezichten. Verder vind je er 
ook fietsknooppunten, 
speelpleinen, sportzones… aan 
de hand van symbolen. En dus: 
een ideale houvast voor deze 
lente en zomer!

GROENE 
PLEKJES
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nieuws

D.O.P. 
D.O.P. staat voor Dienst Ondersteuningsplan.  
Deze dienst is er voor volwassenen, jongeren en 
kinderen met (een vermoeden van) een beperking én 
voor de personen die belangrijk voor hen zijn. D.O.P. 
helpt zoeken naar de juiste ondersteuning. Met 
andere woorden, om je een zo kwaliteitsvol mogelijk 
leven te geven.

Maandelijkse zitdag
Sinds kort is er een maandelijkse D.O.P.-zitdag in het 
welzijnshuis. Elke eerste maandag van de maand 
kan je er van 13.30u. tot 16.00u. terecht met je 
vragen, wensen en toekomstverwachtingen. Het 
resultaat is een ondersteuningsplan met alle 
mogelijkheden voor jou en jouw omgeving.

www.dop-wvl.be of  
www.facebook.com/DOPWVL
frauke.cosaert@dop-wvl.be

HET 
WOORD

Wijk-werken: 
opvolger van 
PWA 
Wijk-werkers? 
Sinds 1 januari heet het PWA-systeem 
wijk-werken. Daarmee gaan heel wat  
werkzoekenden aan de slag en helpen ze 
enkele uren per week. Het kan bij mensen 
thuis, maar ook in scholen, verenigingen, 
lokale overheden of land- en  
tuinbouwbedrijven. Deze ervaringen zijn goud 
waard: het is immers een stap in hun  
zoektocht naar een duurzame job.

Welke activiteiten? 
De wijk-werker doet activiteiten die aanvullend 
zijn aan het gewone circuit: kleine herstellings- 
en onderhoudswerken, klein tuinonderhoud, 
huishoudelijke taken… De volledige lijst vind 
je bij de VDAB.

Gebruikers? Je kan je registreren via de 
website van de VDAB, telefonisch of op één 
van de zitdagen. Registratie kost 7,50 euro 
per jaar. Je wijk-werker(s) betaal je per 
begonnen uur met een speciale cheque die 
7,45 euro per stuk kost. 

www.vdab.be/wijk-werken
bert.velghe@welzijn13.be of 056 62 28 29
dorine.keirsbulck@welzijn.waregem.be  
of 056 62 28 28
zitdag elke dinsdagvoormiddag  
in de werkwinkel (Noorderlaan 66)

Daar zijn de 
kippen weer
Koop je maximum vier scharrelkippen via de jaarlijkse 
kippenactie, dan krijg je ook dit jaar weer 2,5 euro 
tussenkomst per kip. De actie loopt nog tot eind mei. 
Kippen aankopen kan bij Aveve Tuincentrum Waregem, 
Groenservice Hooghe bvba en pluimveehandel Nathalie 
Vanneste.

Kippen zorgen niet alleen voor sfeer maar 
zijn ook echte veelvraten. Daarom zijn ze 

ideaal voor de verwerking van 
je keukenafval. Bovendien 
trakteren kippen je op 

kakelverse eitjes. Hoog tijd 
dus om deze dieren in je 
tuin te halen! Het 
aanvraagformulier voor de 
tussenkomst van de stad 
vind je bij de handelaars 

en op de website.
 

  
Dienst milieu I 056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be
www.waregem.be/kippenactie
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Wie kent het rijtje niet in de Nieuwstraat in Desselgem: onder andere jeugdhuis Jakkedoe, 

de bib, en het Parochiaal Ontmoetingscentrum liggen er broederlijk naast elkaar. Maar 

die aanblik verandert in de komende jaren. Ook in de nabije omgeving zijn er 

aanpassingen gepland. Maar niet alles gebeurt in één keer. Wie in Desselgem woont, vond 

vorige maand al een blik op de plannen in zijn/haar brievenbus. Maar we delen dit graag 

met alle inwoners. Het centrum van Desselgem zal er over enkele jaren anders uit zien. 

Er beweegt wat in Desselgem

mobil ite it

Park De Mote:
wij worden groter

Dorpsplein: wij krijgen
een nieuw kleedje

De bib: wij gaan naar
de Nieuwstraat 22

Chiro:
wij blijven

Jakkedoe:
wij verhuizen

Dienst patrimonium
056 62 12 62
patrimonium@waregem.be

3. Jeugdhuis 
Jakkedoe 
Dit najaar starten de bouwwerken 
van een nieuw jeugdhuis in de 
Pompoenstraat. De Jakkedoe 
krijgt er, naast de stedelijke 
basisschool, een nieuwe stek waar 
ze al hun activiteiten nog beter 
kunnen organiseren.

2. Bibliotheek
Tegen deze zomer verhuizen alle 
rekken van huisnummer 14 naar 
huisnummer 22. Met andere 
woorden, de bibliotheek gaat van 
de oude jongensschool in de 
Nieuwstraat naar het gelijkvloers 
van het vroegere Parochiaal 
Ontmoetingscentrum. 

4. Bouwproject 
Nieuwstraat 
Na de verhuis van de Jakkedoe 
(2019) komt er op de plaats van 
de oude jongensschool en het 
jeugdhuis een woonproject met 
nevenfuncties. Die kunnen 
ingevuld worden als de 
bouwpromotor is gekend. Het is 
de bedoeling om een deel van de 
historische voorgevel van de 
jongensschool te behouden.

1. Chiro 
Desselgem
De jongens en meisjes van 
de Chiro blijven hun 
thuisbasis houden in de 
Nieuwstraat 22. In de 
lokalen zelf is er 
ondertussen wel al één en 
ander verbouwd en 
opgefrist.

5. Parking rond  
de kerk 
Eens het woonproject voltooid is, 
krijgt ook de parking rond de 
Sint-Martinuskerk een nieuw 
kleedje. Er komt ook een doorgang 
naar de Chiro en de bib.

Extra.  
Park De Mote
Het park aan 
deelgemeentehuis De Mote 
in de Liebaardstraat wordt 
groter na de bouw van een 
woonzorgcentrum op de site 
ernaast. Een deel van het 
terrein zal immers aansluiten 
op het park.
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mobil ite it

Op enkele invalswegen in Waregem zijn er omvangrijke wegenwerken bezig. De verschillende 

fases zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Alles uitvoeren zonder hinder is helaas niet 

mogelijk. Gelukkig tonen de planningen dat de werven tegen het najaar allemaal achter de rug 

moeten zijn.

Stand van zaken
Wegenwerken

1. Expresweg N382 
Na het stuk richting Sint-Eloois-Vijve krijgt ook de 
Expresweg tussen de Henri Lebbestraat en de 
Vredestraat geluidsarm asfalt. Van deze werken maakt 
het Agentschap Wegen en Verkeer ook gebruik om 
het rondpunt aan de Vredestraat te vervangen door 
verkeerslichten. Er komen ook nieuwe verkeerslichten 
op de kruispunten met de Lebbestraat en de 
Verbindingsweg.

2. Werken Ring 
In de komende 
maanden werkt de 
aannemer de 
Noorderlaan verder af. 
Het verkeer kan van de 
Vijfseweg naar de 
Westerlaan blijven rijden. 
Tijdens de aanleg van 
het kruispunt 
Noorderlaan – Olmstraat 
is er een omleiding via 
de Muizelstraat (oude 
Zeswegenstraat) naar 
de Olmstraat. Na het 
bouwverlof in de zomer 
start de heraanleg van 
de Westerlaan. Eerst 
komt de Noorderlaan tot 
het kruispunt 
“Zeswegen” aan bod, 
kruispunt inbegrepen. 
Daarna is er nog het 
laatste stuk tot voorbij 
de Toekomststraat. Dit 
is de laatste fase van de 
werken. Tegen eind dit 
jaar zou dit omvangrijke 
project af moeten zijn.

3. Posterijstraat 
De heraanleg schuift op van de Gentseweg richting 
Schoendalestraat. In april en mei zijn er werken tussen 
de Milleniumstraat en Remi Baertlaan. Van juni tot en 
met het zomerverlof volgt de laatste fase tussen de 
Remi Baertlaan en de Schoendalestraat. De omleiding 

blijft via de Gentseweg, Vijvestraat en Emiel 
Clausstraat. Fietsen kan via de Koekoekstraat en 
Gustaaf Mahieulaan naar de Gentseweg.

4. Eugène Bekaertlaan  
en Flanders Fieldweg 
Om het vele verkeer vanuit bedrijventerrein Waregem-
Zuid op te vangen, komt er een extra ontsluiting naar 
de E17 via de Eugène Bekaertlaan. Het stadbestuur 
kocht daarom een woning in de Anzegemseweg. Zo 
kan de Bekaertlaan doorgetrokken worden tot aan de 

Anzegemseweg, aan het 
kruispunt met de 
Flanders Fieldweg. Dit 
levert een volledig nieuw 
kruispunt op met verkeer 
dat naar vier richtingen 
kan rijden. Daarom krijgt 
de Flanders Fieldweg 
een extra rijstrook. Die 
aparte strook is er voor 
het verkeer van de 
Flanders Fieldweg 
richting E17. In juni en 
juli wordt de Eugène 
Bekaertlaan 
doorgetrokken tot aan 
de Anzegemseweg. In 
september en oktober 
volgt de heraanleg van 
de Flanders Fieldweg 
tussen Steenovenstraat 
en Anzegemseweg. Er 
komt dan een omleiding 
via de Franklin 
Rooseveltlaan en 
Wortegemseweg.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.waregem.be/nieuwsbrief en/of lees de 
wekelijkse stadsinfo in het Gouden Blad. 
Nog snellere berichten verschijnen op onze 
Facebook- en Twitteraccount.

 
Dienst verkeer I 056 62 12 76 I verkeer@waregem.be
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groen

Bebloemingsactie
We zetten al 60 jaar de bloemetjes buiten

In 1958 werd het “gemeentelijk actiecomité voor verfraaiing van Waregem” opgericht. Het doel 

was bebloeming met een prijs te belonen. De gemeente organiseerde een prijskamp en gaf voor 

20 000 frank prijzen in natura. Zestig jaar later bestaat deze bebloemingsactie nog steeds en elk 

jaar zijn er meer dan 300 gezinnen die deelnemen. Zij zorgen dat hun woning of bedrijf 

opgefleurd zijn met pelargoniums, begonias, surfinias… Zo dragen ze bij tot een aangename 

omgeving en een mooi Waregem. In 2018 wordt de bebloemingsactie een feestelijke editie.

Eén van de vele trouwe deelnemers 
is Roza Van den Driessche-Stael uit 
de Waterstraat. Deze foto uit 1989 
toont hoe fier ze is op haar tuintje en 
bebloeming. Zelfs al is ze niet meer 
van de jongste, haar voortuin is nog 
steeds mooi verzorgd. 

  
Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

Reeds meer   
dan  40 jaar een   
trouwe deelnemer

De redactie wenst alle 
deelnemers opnieuw veel 
succes in de 60e 
bebloemingsactie!

De geraniums aan mijn deur  
zijn mijn visitekaartje

Schrijf je in op www.waregem.be/bebloemingsactie

Wie in de Sprietestraat passeert, kan niet naast de mooi bebloemde 
gevel van Willy Devos kijken. De vele rode geraniums zijn een lust 
voor het oog. Ze zijn ook een bewijs dat je niet altijd een voortuin 
moet hebben om deel te nemen aan onze actie. Willy en Christiane 
(en de hond Wolf) vertellen het verhaal achter hun bloemen. 

Willy is al meer dan 25 jaar een 
trouwe deelnemer aan de 
bebloemingsactie. Niet alleen 
bloemen zijn een passie voor 
deze vrijwillige brandweerman, 
ook over zijn moestuin kan hij 
uren babbelen. 

Achteraan in zijn tuin heeft hij 
een 300 m² grote moestuin 
waarop nu nog spruitjes en 
prei staan. De geraniums 
overwinteren dan weer in de 
garage en zijn vriesvrije 
veranda. Bloemen en groenten 
verzorgen is voor Willy een 
uitlaatklep en leuke bezigheid. 
In de zomermaanden is hij 
dagelijks minstens 4 uur bezig 
met de verzorging van de 
planten. Zijn oogst deelt hij 
met plezier uit aan vrienden en 
familie. 

De geraniums aan de voordeur 
zijn Willy’s visitekaartje. Meer 
dan 100 geraniumplanten 
sieren zijn gevel. De deelname 
aan de bebloemingsactie is 
voor hem een appreciatie voor 
zijn werk. De prijs is een leuke 
meevaller. 

Willy heeft veel geleerd met vallen en 
opstaan. Zijn advies voor 
beginnende tuiniers en 
bloemenliefhebbers is dan ook: 
volhouden! Je krijgt immers veel 
voldoening als buren zeggen dat ze 
het leuk vinden dat je huis mooi 
bebloemd is. 
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groen

Straatbomen 
Kansen om te groeien en te bloeien

Het belang van bomen in de woonomgeving is algemeen 
bekend. Bomen regelen het microklimaat, zorgen voor 
verkoeling en verhogen de waarde van de woonomgeving. 
Verder verminderen ze luchtvervuiling en filteren stofdeeltjes 
uit de lucht. Bomen zijn de leefwereld voor diverse dieren 
die op die manier overleven in stedelijke omgevingen. 
Ze bepalen het beeld en maken de omgeving mooi en 
aangenaam.

Om de bomen optimaal te laten groeien, onderhoudt de 
groendienst van de stad ze professioneel. Daarom is zelf 
snoeien van de boom voor je woning niet toegelaten. Ze 
maken bijvoorbeeld deel uit van een rij bomen in de straat. 
Als iedereen dan zelf “zijn” boom zou snoeien is er geen 
eenvormigheid meer. Je kan wel altijd aan de stad vragen 
om een boom te komen snoeien. 

 
Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

Zonder is gezonder
Zet pesticiden buitenspel

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van 

mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Er bestaan heel wat 

alternatieven waarmee je de natuur respecteert en in de eerste plaats je eigen gezondheid. 

Want zonder is gezonder. 

1. Hoe doe ik het zelf (infoavond)
Imog organiseert in het kader van deze campagne 
een infoavond rond pesticidenvrij tuinieren. Een Vlaco 
lesgever geeft je tal van praktische tips: hoe hou ik 
mijn oprit/terras onkruidvrij zonder te 
spuiten? Hoe blijf ik insecten de 
baas zonder de natuur te schaden? 
De infoavond vindt twee keer plaats: 
op maandag 16 en op woensdag 18 
april om 20.00u. in Waregem 
(raadzaal - stadhuis). Deze avond is 
gratis, maar reserveren is verplicht 
via communicatie@imog.be. Vermeld 
duidelijk je naam, het aantal 
personen en de datum.  

2. Breng je pesticiden binnen
Op zaterdag 21 april kan 
iedereen zijn (restjes) 
pesticiden 
binnenbrengen aan de 
KGA-stand op het 
recyclagepark. Als 

beloning krijg je een voegenborstel (zo lang de 
voorraad strekt). 

3. Een beetje geduld
Sinds 2015 zijn gemeenten verplicht 
om pesticidenvrij te werken. Om de 
stad zo proper mogelijk te houden 
heeft de groendienst een programma 
uitgewerkt met alternatieve 
bestrijdingsmethodes. Ze passen 
deze technieken toe in de 
groenzones, langs de straatgoten,  
op de begraafplaatsen… Het gebruik 
van alternatieven vraagt wel extra 
werk. Wij vragen dan ook wat geduld 
als er ‘ongewenst’ groen in je buurt 
staat. 
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Dienst stedenbouw
056 62 12 88
beterwonen@waregem.be

Kwaliteitsvol woonbeleid 
met IGS “Beter Wonen”
Sinds begin dit jaar is het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Beter Wonen van start 

gegaan. Daarbij werken Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn samen om het woonbeleid op te 

krikken. Het IGS werkt samen met de dienst stedenbouw van de stad en met een technisch 

medewerker van de stad. Die laatste staat in voor de kwaliteitscontroles van woningen.

Beter Wonen probeert de woonkwaliteit in de stad 
te bewaken. Dit gebeurt door informatie te 
verzamelen over ongeschikte, onbewoonbare of 
leegstaande woningen en te informeren over 
premies waarop je aanspraak kan maken. Huurders 
en verhuurders kunnen bij het IGS Beter Wonen 
terecht om na te gaan of hun woning voldoet aan 
de kwaliteitsnormen van Wonen Vlaanderen. Er is 
ook een samenwerking met de renovatiecoach. Die 
kan je begeleiden tijdens je renovatie.



02 I  In fob lad Waregem 2018  I  13

BIBLAB nodigt alle Waregemnaars met creatieve 
ideeën uit om dit jaar samen aan de slag te gaan. Elke 
Waregemnaar met een goed idee komt in principe in 
aanmerking om zijn/haar praktijk in BIBLAB uit te 
werken. Gaande van een textielatelier tot coworking 
space, van fotografielabo tot opnamestudio, pop-up 
koffiebar tot concertlocatie, evenementenplek tot 
nadenkruimte… Alles kan, zolang het maar creatief is 
en er zin is om samen met anderen het labo vorm te 
geven.

Tijdens Kerekewere, het jaarlijkse mini-festival van CC 
De Schakel op 24 februari, opende BIBLAB voor het 
eerst zijn deuren. Het publiek maakte kennis met de 
dynamiek die in de ruimte kan ontstaan. Daarnaast 
zijn er reeds enkele elementen (zowel creatieve 
talenten als organisaties) die hun intrek nemen in 
BIBLAB. Jeugdhuis Jakkedoe wordt zo een vast 
element. Zij brengen een zeefdrukmachine mee en 
een collectief, genaamd ‘Lichtvis’ dat verder gaat 
experimenteren met videomapping. BIBLAB zocht 

ook contact met Waregemse scholen en daaruit 
vloeien een paar fijne samenwerkingen voort. Zo gaat 
het VTI een aantal meubels maken voor de coworking 
space. Het Heilig Hartcollege komt nadenken over de 
school van de toekomst tijdens hun Erasmus+ 
project. De dienst internationale samenwerking wil er 
experimenteren met praatgroepen en plant er 
workshops ‘Afrikaans recyclagespeelgoed’. 

BIBLAB is een open invitatie om aan de slag te gaan, 
te doen en te proberen, zonder druk en zonder 
plichten. Met de mogelijkheid om de mist in te gaan, 
maar vooral de kans om nieuwe dingen te ontdekken 
bij elkaar en bij jezelf.

Oude bib krijgt tijdelijk  
nieuwe invulling
Sinds de boeken in september 2016 van de oude naar de nieuwe bibliotheek werden verhuisd, 

stond de oude bib nagenoeg leeg… Om die leegstand tegen te gaan, heeft CC De Schakel - samen 

met de jeugd- en cultuurdienst - BIBLAB in het leven geroepen. BIBLAB is een experimenteel 

stadslabo waar talent van eigen bodem ruimte krijgt om er tot eind 2018 vrij te experimenteren. 

Voel je je geroepen om deze invulling samen met ons 
kleur te geven? Ben je op zoek naar een plek om te 
ondernemen, maken, onderzoeken of proberen in een 
atelier of gedeelde ruimte? Geef ons je idee of project 
dat je in BIBLAB zou willen huisvesten. Alles kan…

  Spring eens binnen: maandag en vrijdag van 9.00u. tot 17.00u. 
 Mail naar biblab@ccdeschakel.be I www.biblab.be I         biblabwaregem
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Oorlog in Waregem
Duitse troepen staken op 4 
augustus 1914 de Belgische grens 
over. Eind augustus passeerden 
de eerste Duitse verkenners door 
Waregem. Vanaf oktober werd 
Waregem volledig bezet en had de 
Ortskommandatur het voor het 
zeggen. Het Waregemse station 
werd een spil in de bevoorrading 
van het front in de Westhoek, waar 
de oorlog vastliep in een 
loopgravenoorlog. 

In het najaar van 1918 konden de 
geallieerde troepen zich uit de 
modderige loopgraven vechten en 
rukten ze op naar het oosten. 
Midden oktober leed onze regio 
onder zware beschietingen van de 
geallieerden. Vooral Desselgem lag 
in volle frontlinie. De Duitsers 
hielden stand achter de Leie. Op 
19 oktober slaagden de 
geallieerden er in om de Leie over 
te steken en de Duitse troepen uit 
Desselgem te verdrijven. Franse 
soldaten rukten daarna op naar 
Waregem en veroverden het 
verwoeste centrum. De Gaverbeek 
bleek echter een moeilijke 
hindernis.

The Yanks are coming
Op 30 oktober 1918 kwam de 
Amerikaanse 91e divisie aan in 
Waregem om de aanwezige 
troepen te ondersteunen. 
De Amerikanen zorgden 
voor meer slagkracht en 
op 31 oktober, na hevige 
gevechten, werden de 
Spitaalbossen veroverd. 
Vanaf dan was het volledige 
Waregemse grondgebied 
bevrijd. Al snel bereiken de 

warege
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The yanks are coming

21/4/2018  - 15/11/2018
Bezoekerscentrum Hippo.war

Holstraat 95 - 8790 Waregem

www.finaloffensive1918.org

100 jaar Groote Oorlog

Collectie Stadsarchief Waregem

Herdenking Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog woedde vooral in de loopgraven van de Westhoek, maar ook Waregem 

voelde de oorlog. Vooral in het laatste oorlogsjaar kregen de inwoners het zwaar te verduren. Nu, 

100 jaar later, blijven we deze gebeurtenissen herdenken.

geallieerde troepen Oudenaarde 
en steken de Schelde over. De 
Duitsers moeten steeds verder 
achteruit en op 11 november 1918 
geven ze zich over. De Eerste 
Wereldoorlog was eindelijk voorbij. 
Over dit eindoffensief in 
Vlaanderen is er vanaf 21 april de 
tijdelijke tentoonstelling 1918 
The Final Offensive op drie 
verschillende locaties.  
In Zonnebeke kom je meer te 
weten over het laatste oorlogsjaar. 

In Heuvelland focussen ze op de 
slag om de Kemmelberg. In 
bezoekerscentrum HIPPO.WAR 
vertellen we het verhaal van het 
laatste offensief tussen de Leie en 
de Schelde. De tentoonstelling in 
Waregem zet vooral de inzet van 
de Amerikaanse troepen centraal. 

Je kan de tijdelijke tentoonstelling 
The Yanks are coming bezoeken van 
22 april tot 15 november in  
HIPPO.WAR. De toegang is gratis. 
Meer info over de tijdelijke 
tentoonstellingen vind je op 
www.finaloffensive1918.org.

Battlefield toertocht
Op zondag 22 april organiseert de 
stad een battlefield toertocht langs 
de drie tijdelijke tentoonstellingen 
van The Final Offensive.  
De bus vertrekt om 13.00u. aan 
HIPPO.WAR. Onderweg geven de 
gidsen meer uitleg over het 
eindoffensief en breng je een 
bezoek aan de tentoonstellingen. 



De dag eindigt terug aan  
HIPPO.WAR omstreeks 18.30u. 
Deze toertocht is volledig gratis. 
Als je mee wil, schrijf je dan snel in.

Meer info en inschrijven via  
hippo.war@waregem.be.

Vergeten   
Amerikaanse
sporen
Veel Amerikaanse soldaten sterven 
tijdens de zware gevechten in de 
Spitaalbossen. Ook in de regio 
rond de Kemmelberg en in de 
Scheldevallei sneuvelen veel 
Amerikanen. Zowel in Waregem, 
Oudenaarde, Heuvelland en de 

gemeentes tussenin zijn er veel 
vergeten sporen van de 

Amerikaanse 
aanwezigheid tijdens 

WOI. In 2013 werden er 
twee 
verschillende 
fietsroutes 
gemaakt langs 
deze sporen. 
De ‘Lost Trails’ 
fietsroute werd in 
het kader van de 
herdenking 
14-18 volledig 
herwerkt. 

De vernieuwde fietsroute wordt op 
dinsdag 22 mei officieel ingereden. 
Wie mee wil, kan zich aanmelden 
in Dienstencentrum Het 
Gaverpeirdje, Schakelstraat 43. 
Je krijgt halverwege de route een 
attentie. Als je de route liever op 
een andere dag wil verkennen, 
kan je een brochure afhalen in de 
stadswinkel. 

Meer info via 
hippo.war@waregem.be.

Memorial Day
Zondag 27 mei om 15.00u.
Zoals elk jaar worden eind mei 
de gesneuvelde Amerikaanse 
soldaten uit WOI geëerd. 
De toegang tot de plechtigheid 
op de Amerikaanse 
begraafplaats is gratis.

Openingsuren Flanders Field  
American Cemetery
Elke dag open van 9.00u. tot 
17.00u. Gesloten op 25 december 
en 1 januari.

Vanaf 21 april is er een 
symbolische verbinding tussen 
bezoekerscentrum HIPPO.WAR en 
de begraafplaats door 411 
stoepnagels. Op iedere stoepnagel 
staat de naam van een 
gesneuvelde Amerikaanse soldaat 
die begraven ligt op de 
Amerikaanse begraafplaats of 
vermeld staat op de muur met 
vermisten. 
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Openingsuren HIPPO.WAR
Van woensdag tot en met zondag van 
14.00u. tot 18.00u. Buiten de openingsuren 
kan je steeds een bezoek brengen met gids. 
Meer info en reservatie: www.hippowar.be 

HIPPO.WAR    
voor/met kinderen
Ook voor de kleinsten is HIPPO.WAR een 
bezoek waard! Je vindt er scheurblaadjes 
waar de kids actief mee kunnen bijleren 
over de Eerste Wereldoorlog. Ook de quiz 
en de vele luisterfragmenten in de 
tentoonstelling kunnen de allerkleinsten 
zeker boeien. 



.... / .... / ....

Vrijdag 25 mei
Internationale Dag van de Buren

In deze vluchtige wereld vol tablets en smartphones, 
kennen we met moeite nog onze eigen buren. 
Nochtans komen elk jaar op de Internationale Dag 
van de Buren mensen op straat. Want zoals het 
spreekwoord zegt: beter een goeie buur dan een verre 
vriend! 

Hoe ga je te werk
Spreek met je buren af om deel te nemen met je 
straat in de periode rond 25 mei. In een garage, 
een voor- of achtertuin, in een tent of onder een 
boom, alles kan!
Zorg ervoor dat iedereen zijn of haar eigen stoel 
meebrengt en iets lekkers om te eten of te drinken. 
Op die manier moet je vooraf niets klaarzetten en 
zo is ook alles opgeruimd wanneer iedereen weer 
vertrekt. Het wordt vast en zeker een gezellig 
moment met jouw buren!

Vul de activiteitenfiche in en ontvang een gratis 
promopakket met uitnodigingen en feestversiering. 
Vergeet zeker niet na te gaan of je recht hebt op 
een feestcheque. (www.waregem.be/feestcheques)

  
Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
dagvandeburen@waregem.be 

Speelstraat
Wil je baas zijn in je eigen straat/wijk? Tover deze zomer 
twee weken lang, elke namiddag je straat om in een 
speelstraat. 

Een speelstraat moet aan enkele voorwaarden voldoen:
■ Er is geen doorgaand verkeer (ook geen  

openbaar vervoer) door mijn (deel van de) straat.
■ Er mag niet sneller gereden worden dan 50 km/uur.
■ De buren willen dit ook graag (75% van de buurt 

moet akkoord zijn). 
■ Er zijn minstens twee ouders of buurtbewoners  die 

meter/peter worden, elke dag een oogje in het zeil 
houden en het dranghek aan het begin van de straat 
(weg)zetten. 

Vul vóór 1 mei het aanvraagformulier in   
(www.waregem.be/jeugddienst/speelstraat). Als de 
gemeenteraad jouw speelstraat goedkeurt, leent de 
jeugddienst je twee weken een speelkoffer.

  
Jeugddienst
056 62 13 85
jeugd@waregem.be

Seniorentreffen
Donderdag 31 mei – vanaf 13.30u. – De Treffer

Tussen 13.30u. en 17.30u. kan je terecht in cafetaria De 
Treffer voor een verwenkoffie en dolkomische ambiance 
met Willy en Walters Balmobiel. Van hieruit kan je 
vertrekken naar één van de volgende activiteiten:

■ 14.00u.: Wandeling naar Amerikaanse begraafplaats 
met gids + rondleiding (10 km). Maximum 25 
deelnemers.

■ 14.15u.: Beleef een unieke stadstour met citygolf. Sla 
een balletje op 6 locaties zoals de Hippodroom, park 
Baron Casier en in de schaduw van het stadion van 
Zulte Waregem. Maximum 25 deelnemers.

■ 14.30u.: Wandeling naar HIPPO.WAR + geleid 
bezoek aan tentoonstelling. (2 km). Twee groepen 
van maximaal 25 personen.

■ 15.30u.: Initiatie ‘drums alive’ (Sporthal De Treffer): 
Drums watte? Drums alive is een leuke manier om te 
werken aan je ritme en coördinatie. We trommelen 
met drumstokken op een fitbal terwijl de muziek 
speelt. 

Tickets: 7 euro (verwenkoffie en 1 activiteit inbegrepen)
Vanaf 16 april te verkrijgen in ‘t Gaverpeirdje. 

  
Dienstencentrum ‘t Gaverpeirdje
056 62 97 20
dienstencentrum@welzijn.waregem.be
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Week van de Amateurkunsten

Urban Sketching is een gloednieuw initiatief waarbij de Waregemnaars de kans krijgen om 

creatief uit de hoek te komen. Onder de noemer Waregem Tekent zet Urban Sketcher Dirk 

Lefebvre uit Beveren-Leie zijn schouders onder dit gratis tekenevent in hartje Waregem. 

Je bent lid van Urban Sketchers Belgium, een 
groep enthousiaste tekenaars die door 
Vlaanderen trekt om samen in groep te tekenen 
zowel in openlucht als binnen op locatie. Wat is 
het en waar leerde je de manier van tekenen 
kennen?
Dirk: Ik tekende vroeger heel veel en ben opnieuw 
gestart in 2016. Ik ontdekte Urban Sketchers via 
YouTube. De spontane en directe tekenstijl sprak me 
meteen aan. Urban Sketchers schetsen wat ze zien 
in kleine schetsboekjes en doen dat samen op een 
locatie. Iedereen tekent in zijn eigen stijl en er is 
interactie tussen de tekenaars. Deze manier van 
tekenen sprak me enorm aan. Schetsen is eigenlijk 
slechts een voorbereidingsfase naar een afgewerkte 
tekening of schilderij. Het moet niet perfect zijn. Het 
is een persoonlijke interpretatie. 

Waregem Tekent is in samenwerking 
met de Waregemse Kunstkringen 
Sint-Lucas, SOBART, Kunst in Beeld  
De Vierschaere, Vrij Atelier ‘t Gaverke en 
Atelier Karmien, de Stedelijke 
Kunstacademie en de cultuurdienst. 

  Dienst cultuur I 056 62 13 10 I cultuur@waregem.be I www.waregem.be/wak

Zondag 29 april – 14.30u.-18.00u. I Park Baron Casier, Zuiderpromenade en Markt Waregem I Gratis

Wil jij ook meedoen?
Ontdek de tekenlocaties in park Baron Casier, Zuiderpromenade en 
de Markt en schets met ons mee. De kunstkringen staan je bij en 
geven je een schetsboekje en potlood waarmee je aan de slag kan. 
Stoelen zijn op elke tekenlocatie voorzien. We sluiten af met een 
drankje en een blik op de schetsboekjes aan het Koetshuis om 
17.30u. waar SPEEDDATE plaatsvindt (zie pag.19).

Je kwam op het idee om een Urban Sketching te 
organiseren in Waregem onder de noemer 
‘Waregem Tekent’. Bestaat het nog niet in de regio?
Dirk: Neen! Er bestaan amper schetsactiviteiten in onze 
provincie. Ik wil Waregem graag laten kennismaken met 
schetsen tijdens Waregem Tekent. We kozen drie locaties 
uit: de natuur in park Baron Casier, de architectuur op de 
Zuiderpromenade én de oude architectuur en passage 
van personen op de Markt. 

Kan iedereen meedoen op 29 april, ook zonder 
tekenervaring?
Dirk: Waregem Tekent is voor iedereen, ook voor mensen 
zonder tekenervaring. Ik merk dat veel mensen graag 
tekenen maar angst hebben. Deze barrière willen we met 
Urban Sketchers overwinnen. Lukt je schets niet goed? 
Draai je blad om en begin opnieuw! 

WAREGEM
TEKENT
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in waregem

Woensdag 18 april 
Buitenspeeldag
Stadionvijvers
Naar jaarlijkse gewoonte zijn alle 
kinderen welkom voor gratis 
spectaculair spelplezier rond de 
stadionvijvers.
Meer info: Jeugddienst
056 62 13 38
jeugd@waregem.be 

Donderdag 19   
tot zondag 22 april 
Quadrille CPEDI*** 
Sport Vlaanderen Waregem 
Ook in 2018 keert CPEDI terug 
naar Waregem, één van de 
grootste internationale 

Nog tot 24 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. Als 
lappenpoppen houden verweesde en vervormde lichamen zich op 
in unheimliche ruimten. Ze staan voor een mensbeeld dat in een 
complexe en snel veranderende wereld getekend is door angst, 
twijfel en onrust. Gerhards wereld krijgt vorm in ongebruikelijke, 
gedurfde kleurcontrasten, neergezet in een gedreven, 
zenuwachtige schriftuur en in vele over elkaar heen geschilderde, 
op mekaar inwerkende verflagen. Deze monografische 
tentoonstelling biedt een genereuze inkijk in het oeuvre van de 
afgelopen jaren.
Meer info: Be-Part: 056 62 94 10 of www.be-part.be

dressuurwedstrijden voor 
personen met een handicap. 
Meer info: www.quadrille.bz

Vrijdag 20 april   
en vrijdag 18 mei
Vertelhut
16.00u. | Bib Waregem
Elke maand kan je komen 
luisteren naar de leukste 
verhaaltjes in onze vertelhoek. 
Ideaal om het weekend in te 
zetten!

Meer info:
Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be  

20 april tot   
15 november
Tentoonstelling   
The Yanks Are Coming
Bezoekerscentrum  
HIPPO.WAR  
Holstraat 95
In deze tentoonstelling wordt het 
verhaal van de laatste dagen van 
de oorlog in Waregem verteld.
Meer info: zie pag. 14-15.

Zaterdag 21 april  
en zaterdag 19 mei
Coderdojo
Van 9.30u. tot 12.30u.  
Bib Waregem
Leer alles over programmeren en 
ga er onmiddellijk mee aan de 
slag. Geen saaie theorielessen 
maar spelletjes bedenken, apps 
ontwikkelen en robots besturen.
Meer info:
Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be  

Zondag 22 april
Toer de Veloods
Start tussen 10.00u. en 14.00u. 
Werkplus, Windhoek 17
Je kiest tussen de fietstochten 
van 15 kilometer of 35 kilometer. 
Met bevoorrading onderweg, 
animatie voor iedereen, gratis 
fietsgraveren, kans op een mooie 
prijs… Deelnemen kost 4 euro in 
voorverkoop (-6 jaar gratis, 7-12 
jaar 2 euro). Aan de deur betaal je 
1 euro meer. Je kan hiervoor zelfs 
een (elektrische) fiets of tandem 
reserveren! Inschrijven bij 
voorkeur vooraf en per mail.
Meer info: Werkplus
056 61 34 38
info@werkplus.be

Woensdag 25 april   
en woensdag 23 mei
Voorlezen XL
15.00u. | Bib Waregem
90 minuten voorlees- en 
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knutselplezier! We toveren onze 
vertelhut om tot een gezellige plek vol 
stoere en grappige verhalen. Daarna 
maken we de gekste knutselwerkjes.
Meer info:
Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be  

Zaterdag 28 april   
en zaterdag 26 mei
Digidokter
10.00u. | Bib Waregem
Een back-up maken van je gegevens of 
een route uitstippelen met een app? Je 
leert het bij de digidokter!
Meer info:
Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

Zondag 29 april 
Waregem Tekent - Week van de 
Amateurkunsten 
Van 14.30u. tot 18.00u.

Waregem wil iedereen aan het tekenen 
zetten. Dit evenement is gratis en vindt 
plaats in park Baron Casier, op de 
Zuiderpromenade en op de Markt.
Meer info: zie pag. 17

Vrijdag 27 april
Bib Late Night
Van 19.00u. tot 22.00u. | Bib Waregem
Je mag voor één keer na sluitingstijd in de bib blijven 
plakken. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en een 
gezellige activiteit. Jullie beloven om je ouders thuis te 
laten. Afgesproken?
3 euro, inschrijven noodzakelijk. Van 9 tot en met 12 jaar.
Meer info: Bibliotheek Waregem
056 62 13 70 | bibliotheek@waregem.be  

Zondag 29 april
Speeddate - Week van de Amateurkunsten 
Van 15.00u. tot 18.00u. | Koetshuis park Baron 
Casier

Lokale kunstenaars uit diverse disciplines krijgen een 
plekje in het Koetshuis in park Baron Casier. 
Toeschouwers worden in kleine groepjes binnen 
geloodst en gaan artistiek speeddaten. Een verrassende 
mini-beleving waar je kan genieten van muziek, woord, 
beeldende kunst en video. Voor de kunstenaar is dit een 
unieke kans om het publiek van dichtbij te laten proeven 
van zijn talent. Voor de toeschouwer een unieke, 
persoonlijke, artistieke ervaring. Nagenieten kan met een 
hapje en een drankje. Wie er na al die artistieke prikkels 
nog niet genoeg van heeft, kan in de tuin zelf creatief 
aan de slag gaan. Om 17.30u. sluiten we af met alle 
tekenaars en creaties van Waregem Tekent (zie pag. 17).

Meer info: Dienst Cultuur | 056 62 13 10
cultuur@waregem.be | www.waregem.be/wak
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Donderdag 3 mei
Praatcafé kanker
14.00u. | zaal Mustang 
Ontmoetingsmoment voor 
kankerpatiënten en hun naasten 
met gastspreker Wim Schrauwen, 
oncopsycholoog over geheugen- 
en concentratieproblemen bij en 
na kanker. 
Meer info: 
inschrijven via 056 71 00 88 
of maria.dhont@pandora.be

Vrijdag 4 mei
Sportquiz 
19.30u. | SO Gaverke 
Zijn jij en je vrienden de strafste 
sportkenners van Waregem? Tijd 
om dat te bewijzen! Al wie 
minstens 17 jaar is kan een 
ploegje vormen van drie of vier 
personen. 
Meer info: 
www.waregem.be/sportquiz 

Zondag 6 mei
Herdenking V-Dag 
Dekenale kerk
10.45u. Eucharistieviering 
dekenale kerk, 11.35u. 
Bloemenhulde monument 
Waregem, 11.40u. optocht naar 
het stadhuis.
Meer info: 
Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

Zaterdag 12 mei
Spots op Waregem
Centrum 
Een shopping event met heel veel 
aandacht voor alle mama’s. Met 
animatie, kortingen en fijne 
extraatjes in de handelszaken.
Meer info:
Lokale economie
056 62 13 22
lokale.economie@waregem.be

Zondag 13 mei 
1000 km KOTK
Het 1000 km-peloton dat fietst 
voor Kom Op Tegen Kanker 
passeert in Waregem, met heel 
wat Waregemse teams. Zo fietsen 
er maar liefst vier teams van het 
stadsbestuur mee.
Meer info: www.1000km.be 

Woensdag 16 mei
Estafetteloop lagere school
13.30u. | stadionvijvers
Ben jij de beste loper in jouw klas? 
Schrijf je dan nu in via de 
sportleerkracht op school.
Meer info:
Waregem Sport
056 60 07 44
simon@waregemsport.be

Vanaf zondag 6 mei
Draf- en galoprennen
Gaverbeekhippodroom
Draf- en galoprennen op zondag 6 mei, galop op zondag 13 mei, 
draf en galop op zondag 20 mei en draf + American Day Racing 
op zondag 27 mei. 
Meer info: www.waregemdraaft.be

Dinsdag 15 mei 
Lezing Leuven Vlaams en de   
impact op Vlaamse scholieren 
19.30u. | leeszaal stadsarchief
Lange tijd vormden de studenten 
in Leuven de voorhoede van de 
Vlaamse beweging die zijn 
hoogtepunt kende in de strijd rond 



Donderdag 17 mei 
Lezing Koen Peeters

19.30u. | Bibbox 

Koen Peeters, auteur van een rijk en veelbekroond oeuvre, 
komt naar de bib. Hij komt in de bibbox vertellen over zijn 
meesterlijke Congo-roman De Mensengenezer.

In De Mensengenezer volgen we Remi, voorbestemd om in 
de Westhoek zijn vader als boer op te volgen. De verhalen 
van zijn nonkel over de Eerste Wereldoorlog, een zwarte 
soldaat en een geest maken diepe indruk op hem. Hij wil 
andere horizonten opzoeken, treedt in bij de jezuïeten en 
volgt zijn hart naar Congo, waar hij door het Yaka-volk wordt 
beschouwd als een reïncarnatie van 
hun vroegere chef. Een 
mensengenezer. Met dit boek 
won Koen Peeters de ECI 
literatuurprijs 2017, de 
grootste literaire prijs in 
Vlaanderen en Nederland. 
5 euro, kaarten in bib en 
stadswinkel.
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Vrijdag 25 mei 
Feesten met de buren
Spreek af met je buren en neem 
samen met je straat deel in de 
periode rond 25 mei. In een 
garage, een voor- of achtertuin, 
in een tent of onder een boom, 
alles kan! 
Meer info: zie pagina 16.

Zondag 27 mei
Memorial Day
15.00u. | Flanders Field 
American Cemetery
Plechtige herdenking, inclusief het 
gedicht In Flanders Fields, de 
nationale volksliederen, 
beklijvende toespraken en 
F16-vliegtuigen die overvliegen. 
Meer info: zie pag. 14-15.

Zaterdag 2 juni
Vrijetijdsmarkt

Zuiderpromenade 
Waregemse sport-, cultuur- en 
vrijetijdsverenigingen staan in de 
kijker met demonstraties, 
workshops, animaties en 

infostanden. In combinatie met 
professionele optredens toveren 
zij de Zuiderpromenade om tot 
een echte belevingssite. Alle 
informatie vind je in de volgende 
editie van De Sprong. Hou zeker 
al een plaatsje vrij in je agenda…

in waregem

Leuven Vlaams. Tegelijkertijd 
kende Leuven echter ook zijn mei 
’68- moment. De studenten 
maakten zich steeds meer los van 
de Vlaamse beweging en kozen 
voor een nieuw-linkse 
maatschappijkritiek. Deze strijd 
beperkte zich echter niet tot 
Leuven. Studenten- en 
scholierenbewegingen 
verspreidden hun boodschap  
ook op de schoolbanken en 
speelplaatsen van de vele 
Vlaamse colleges. Historicus Em. 
Prof. Louis Vos neemt je 50 jaar 
terug mee in de tijd naar het 
moment waarop hij zelf mee op 
de barricades stond. 
Inschrijven is verplicht 
en kan via lezing@waregem.be 
of 056 62 12 17
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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!
sprong
ZIJ

Recyclagepark 
Beveren-Leie dicht
Het recyclagepark in Beveren-Leie is gesloten 
van 16 april tot en met 27 april. In die periode 
gebeuren er enkele aanpassingen aan de 
software en de infrastructuur in het park.

Aanpassingen station
Het treinstation in Waregem behoort tot de 
projecten die de NMBS in de komende 
jaren gaat uitvoeren. Er is 1 859 406 euro 
voorzien voor het vernieuwen van de 
perrons en roltrappen. Meer details 
volgen later.

Zomerprogramma 
kidsgids
Ook in de zomervakantie valt 
er voor de kinderen weer 
heel wat te beleven in 
Waregem. Je vindt het 
aanbod in de zomereditie 
van de Kidsgids die na de 
paasvakantie verschijnt!

Doe mee aan de Vlaamse 
10 000-stappenclash
Wil je meer bewegen en ben je wel te vinden voor een 
uitdaging? Registreer je gratis op www.10000stappen.be, 
sluit je aan bij groep ‘Waregem’ en geef elke dag je stappen 
in. Je gezondheid vaart er wel bij en je maakt ook kans op 
leuke prijzen!

Pedagogische studiedag
Woensdag 14 maart organiseerde de stad 
een pedagogische studiedag voor de 
Waregemse basisscholen. Maar liefst  
380 leerkrachten, directies… volgden in 
totaal 43 workshops op zes locaties.



Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
dinsdag  8.30u.  doorlopend tussen 12.00u. en 13.00u.* 18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  - -
vrijdag  8.30u.  12.30u.  - -
zaterdag  9.00u.  12.00u. - -

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
dinsdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  - -
vrijdag  8.30u.  12.30u.  - -

Openingstijden deelgemeentehuizen
 Beveren-Leie  Desselgem  Sint-Eloois-Vijve
maandag  - 13.00u.-17.00u.  13.00u.-17.00u.
dinsdag  13.00u.-17.00u.  - -
woensdag  - - -  
donderdag  - 8.30u.-12.00u.  8.30u.-12.00u.
vrijdag  8.30u.-12.00u. - -

Openingstijden welzijnswinkel
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.
dinsdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  18.00u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.
vrijdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.

Openingstijden openbare bibliotheken
 Waregem  Leescafé    Desselgem    Sint-Eloois-Vijve
maandag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u. - -
dinsdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u. - 9.00u.-12.00u.
woensdag  13.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u.  14.00u.-19.00u.  16.00u.-19.00u.
donderdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u. 13.30u.-17.30u. -
vrijdag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u. - -
zaterdag  10.00u.-16.00u. 10.00u.-16.00u.  10.00u.-12.00u. 10.00u.-12.00u.

Openingstijden recyclageparken
    Waregem    Beveren-Leie
maandag     12.00u.-19.00u. -
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag  12.00u.-19.00u. 14.00u.-18.00u.
zaterdag     8.00u.-15.00u. 8.00u.-16.00u.

Apothekers
Centraal nummer  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# 

Tandartsen
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

Gesloten op maandag 30 april, 
dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei, 
vrijdag 11 mei, zaterdag 12 mei en 
maandag 21 mei. 

Het stadhuis is gesloten op 
maandag 30 april, dinsdag 1 mei, 
donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei en 
maandag 21 mei. 
Op zaterdag 5 mei zijn stedenbouw 
& milieu open van 9.00u. tot 12.00u.

De deelgemeentehuizen zijn nog 
gesloten tijdens de paasvakantie 
tot en met 15 april. Ook gesloten 
op maandag 30 april, dinsdag 1 
mei, donderdag 10 mei, vrijdag 11 
mei en maandag 21 mei. 

De bibliotheken zijn gesloten op 
maandag 30 april, dinsdag 1 mei, 
donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei, 
zaterdag 12 mei en maandag 21 mei. 

Je kan ook terecht op de 
recyclageparken van Deerlijk en 
Wielsbeke. Alle parken zijn gesloten 
op dinsdag 1 mei, donderdag 10 mei 
en maandag 21 mei. Beveren-Leie 
extra gesloten: zie pagina 22.

Het welzijnshuis is gesloten op 
maandag 30 april, dinsdag 1 mei, 
donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei 
en maandag 21 mei. 

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers

dienstverlening
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