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Op zondag 4 oktober leiden alle wegen naar Waregem. Om te beginnen is het die dag Open Bedrijvendag. Van 10.00u.
tot 17.00u. gunnen het stadsbestuur en zes Waregemse bedrijven je een unieke blik achter de schermen. Naast het
vernieuwde stadhuis ontdek je ook de vernieuwde gebouwen van Werkplus (Windhoek) en het O.L.V. Van Lourdes
Ziekenhuis. De allernieuwste technologische snufjes kan je bewonderen bij Alfa Solutions. Vastgoedmakelaar en
projectontwikkelaar Eribo informeert je over wooncomfort en energiezuinig wonen. Bij BMW Lemmens-Le Couter
kan je terecht in de toonzaal en werkplaats, net zoals bij Veranda's Van Der Bauwhede. Je leest er alles over in het
Open Bedrijvendag-dossier in deze Sprong op pagina’s 7 tot en met 10.

Zondag 4 oktober
is Waregemse hoogdag
Boerenmarkt plus Braderie
Het eerste weekend van oktober is eveneens
synoniem voor de geslaagde combinatie van de
Boerenmarkt en Braderie. De Boerenmarkt pakt dit jaar
uit met de leuze Boerenbrood en spelen. Je vindt er
alle ingrediënten om eigen broodjes te bakken, je loopt
er gekke en met kaas jonglerende drummers tegen het
lijf en je kan een heerlijke FairTrade-mand winnen.
Essentie van de Boerenmarkt blijft natuurlijk de kans
om verse groenten, fruit en zuivel rechtstreeks van bij
de boer te kopen. Er is ook heel wat FairTradelekkers
verkrijgbaar en in het Repaircafé kan je met behulp van
experts je kapotte tuingereedschap herstellen. Van
14.00u. tot 18.00u. is de Markt het kloppend hart van
Waregem als FairTradestad.
Lees er meer over op pagina
6 in deze Sprong.

Home Made Markt 2.0
In de Stationsstraat wordt een kunstig
verlengstuk gebreid aan de Boerenmarkt.
Enkele creatievelingen die al hoge ogen
gooiden tijdens de Home Made Markt in
april, brengen opnieuw hun eigen creaties
mee. Op 4 oktober kan je dus de iets
kleinere Home Made Markt 2.0
ontdekken.
In de centrumstraten kan je bovendien
van vrijdag 2 oktober tot en met maandag
5 oktober terecht voor een dagje
shoppen en animatie tijdens de Braderie!

Tijdens het eerste weekend van oktober is
het variatie en animatie troef in het centrum
van Waregem!
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STEDELIJKE BERICHTEN

UITBREIDING
CULTUURCENTRUM

Nieuw parkeerbeleid
vanaf april/mei 2016

Het stadsbestuur zal nog dit jaar een ontwerper aanstellen die moet onderzoeken
wat de beste manier is om de ruimte van de huidige bibliotheek om te bouwen tot
een extra ruimte voor CC De Schakel. De stad heeft 500 000 euro voorzien om in
2016/2017 met de werken te starten. Het plan is om in de extra ruimte een black
box te realiseren. Dat is een concertzaal waar de artiest op de begane grond
staat en het publiek op een uitschuifbare tribune kan plaatsnemen. Er zijn ook
plannen voor een nieuwe bar en bedoeling is om er ook de kantoren van CC De
Schakel te centraliseren.
i Dienst gebouwen • 056 62 12 91 • gebouwen@waregem.be

De gemeenteraad heeft op 7 juli het nieuwe parkeerbeleidsplan
goedgekeurd. Dat plan wordt van kracht vanaf april of mei
2016.
Na overleg met verschillende organisaties, de horeca en andere
belangengroepen, paste het stadsbestuur het parkeerbeleidsplan aan.
Zo zal je vanaf 18.00u. gratis kunnen parkeren in het centrum (in
plaats van om 19.00u.). In de ondergrondse parkings Het Pand en de
Zuidboulevard kan je één uur gratis parkeren.
Fietsen in het centrum zullen we aanmoedigen door goedkoper
fietsverhuur en een overdekte fietsenstalling.
Dienst verkeer • 056 62 12 76 • verkeer@waregem.be

i

NIEUW RAADSLID
Omdat Ellen Devriendt (N-VA) in juli om
beroepsredenen stopte als gemeenteraadslid,
neemt Bernard Loosveldt haar plaats in.
Gemeenteraadslid Bernard Loosveldt (N-VA)
Ruitersdreef 27
8790 Waregem
0475 83 00 35
bernard.loosveldt@telenet.be

Als vrijwilliger bij Awel luister je naar de vragen en verhalen van
kinderen en jongeren, denk en voel je met ze mee. En maak je zo het
verschil voor die ene jongere of dat kleine meisje. Je kiest zelf langs
welke weg je dat wil doen: telefoon, e-mail, chat of forum. Awel, ik wil
nog meer en schrijf me in! Surf naar www.awel.be/word-vrijwilliger of
geef een seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.

OFFERFEEST
De vermoedelijke datum voor het jaarlijkse Offerfeest is dit jaar
woensdag 23 september. Traditioneel worden voor dit grote feest
schapen ritueel geslacht.
Dit jaar wordt wel anders dan vorige jaren. De minister van
Dierenwelzijn wil de Europese verordening voor bescherming van
dieren bij het doden zonder uitzondering toepassen: ritueel thuis
slachten is verboden, slachten zonder verdoving is enkel toegelaten
in een erkend slachthuis en op een tijdelijke slachtvloer mag enkel
geslacht worden mits voorafgaande verdoving. Hierdoor kan de
stad Waregem geen tijdelijke slachtvloer meer organiseren bij
slachthuis Vanwijnsberghe zoals de afgelopen 10 jaar.
Als alternatief vraagt de minister de praktiserende moslims
om een rund te slachten, een gift te schenken en vooraf
vlees te bestellen van schapen die geslacht zijn volgens de
voorschriften van de religieuze ritus.
Vragen rond de organisatie van het offerfeest?
Geloofsgemeenschappen Assounah en El Azhar of de dienst
internationale samenwerking/integratie helpen je zeker verder.
i

Dienst internationale samenwerking/integratie
056 62 13 87
integratie@waregem.be
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47 jaar
Sales & Marketingmanager Nyobe
Gehuwd met Inge Gabriëls
Vader van Anouk en Axelle
i Secretariaat stadhuis • 056 62 12 11 • secretariaat@waregem.be

Goed te Nieuwenhove
De artisanale brouwerij ’t Gaverhopke baat sinds juli een proefzaal uit in de
beschermde hoeve Goed te Nieuwenhove.
In de juni-editie van De Sprong kon je lezen dat we op zoek waren naar een
concessiehouder die het domein toegankelijker zou maken voor het publiek.
’t Gaverhopke pakt uit met een horecazaak gecombineerd met een
ambachtelijke praktijk en educatief project die wonderwel passen in het
historische kader van Goed te Nieuwenhove.
Openingstijden: elke zaterdag en zondag vanaf 15.00u.
i ’t Gaverhopke • 0496 21 31 87 • info@tgaverhopke.be • www.tgaverhopke.be

MILIEU

Het decreet van 8 februari 2013 verplichtte openbare besturen om tegen 2015 alle openbare ruimten te onderhouden zonder daarbij
verdelgingsmiddelen of pesticiden te gebruiken.

Onkruidbestrijding zonder pesticiden
Ook de stad doet het zonder
Sinds 1 januari van dit jaar gebruiken de stedelijke
diensten dus geen pesticiden meer. Voor het
onkruidvrij houden van voetpaden, greppels,
begraafplaatsen, groenzones,… zocht en vond de
stad alternatieven zoals bijvoorbeeld borstelen,
stomen en onkruid met de hand wieden.

Vele handen
Dit vraagt echter veel meer tijd dan het sproeien
van weleer. Het personeel van de groendienst doet
al het mogelijke, maar ze kunnen onmogelijk op
alle plaatsen tegelijk zijn. Daarom vragen wij ook
een beetje meer tolerantie als er onkruid groeit in
de greppel van je straat of op andere openbare
plaatsen. Zie je onkruid in jouw buurt? Aarzel dan
niet om het zelf ook wat aan te pakken. Vele

handen maken immers licht werk…
En om misverstanden te vermijden: wie op de hoek
van een straat woont, zou beter de strook voor
zijn/haar huis onderhouden, maar ook de zijkant.
Het gebeurt immers nog dat de voorkant piekfijn in
orde is, terwijl de zijkanten er rommelig bij liggen.

Hulp bij het onkruid wieden
Sociale werkplaats DieNaMo vzw kan je tegen een
vergoeding helpen bij het wieden van onkruid. Surf
naar www.veloods.be/dienamo voor meer
informatie of bel 0493 70 08 49.
i

Dienst milieu
056 62 12 80
milieu@waregem.be

Vanaf 2020 kunnen woningen zonder dakisolatie ongeschikt
verklaard worden. Als verhuurder kan je de woning dan niet meer
verhuren.
Wist je dat de totale
oppervlakte aan
privétuinen in Vlaanderen
veel groter is dan alle
natuurgebieden samen?
Tuinen, boerenerven en
groenschermen op
bedrijventerreinen spelen
een belangrijke rol in
natuurbehoud.

MAAK HET GROENER
IN ZUID-WEST-VLAANDEREN
Onder de noemer Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen willen we
iedereen aanmoedigen om streekeigen bomen en struiken aan te planten. Zo
kunnen we die soorten in stand houden. Er zijn verschillende plantpakketten
samengesteld volgens het type haag, bosje of houtkant dat je wenst. Wil je
een bijen- of vogelvriendelijke tuin of heb je een boontje voor klimplanten?

Fruitbomen geven structuur aan je tuin
Nieuw dit jaar is het assortiment streekeigen kleinfruit en fruitbomen. Dit geeft
extra structuur aan je tuin en oude fruitrassen hebben bovendien een
belangrijke cultuurhistorische waarde. In het sneukelhoekjespakket bieden we
dit jaar maar liefst zeven verschillende bessensoorten aan.
Alle pakketten en soorten kan je aanplanten op een beperkte oppervlakte. De
pakketten kan je aan een zeer voordelige prijs aankopen. De opbrengst van
de actie gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in jouw
omgeving. Dubbele winst voor de natuur!

Bestellen

Sociaal
dakisolatieproject
Binnen enkele jaren wordt dakisolatie in alle Vlaamse woningen
verplicht. Verhuur je een woning? Laat dan nu je dak isoleren! Voor
huurwoningen op de private huurmarkt, bewoond door kwetsbare
huurders, zorgt de Vlaamse overheid samen met Eandis voor een extra
hoge premie van 23 euro per m². Goed om weten is dat ook de
zoldervloer mag geïsoleerd worden indien de zolder enkel als
bergruimte wordt gebruikt. Het doel is immers om de warmte te
behouden in de onderliggende ruimtes.
Voorwaarden
Je verhuurt een woning aan een kwetsbare huurder, dat wil zeggen:
- die een huur betaalt onder de 450 euro
- met een laag inkomen (verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds)
- met statuut beschermde afnemer en recht op sociale maximumprijs
- met een actieve budgetmeter
- die in begeleiding is bij het OCMW of CAW
- die een woning huurt bij een sociaal verhuurkantoor, OCMW of
gemeente
■ De huurprijs mag niet verhoogd worden naar aanleiding van de
dakisolatie
■ Het huurcontract mag niet voortijdig opgezegd worden
■

De premie kan je aanvragen bij een promotor
vóór de aanvang van de werken.
i

Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
Nancy.versavele@bendkortrijk.be of 056 28 27 73
www.energiesparen.be/socialedakisolatie

Op www.maakhetgroener.be vind je alle info over de aangeboden planten en
de inhoud van de verschillende pakketten.
Fruitbomen en kleinfruit bestellen kan tot vrijdag 25 september. Alle andere
soorten tot uiterlijk vrijdag 6 november. Je bestelling kan je ophalen op
zaterdag 28 november op een locatie in je buurt.

Organisatie
Natuur koepel vzw met de lokale afdelingen van Natuurpunt en Velt, de
Provinciale Tuinbouwschool Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen en de
gemeentebesturen.
i

Natuur.koepel vzw • 056 36 28 04 • info@maakhetgroener.be
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BIBLIOTHEEK

Bibliotheekweek
van 8 tot 15 oktober

Ontdek verborgen parels en nog veel meer
Tijdens de Week van de Bibliotheek wordt onze ruime, actuele en veelzijdige collectie in de kijker gezet. Daar zitten ook tal
van vergeten parels tussen. Kom die ontdekken en deel je aanraders met anderen!

Welkom op de Verwendag
van zaterdag 10 oktober
Expert over de vloer
Op 10 oktober geeft een interieur-specialist
tips over hoe je oude meubels een tweede hip
leven kan geven. Voor deze workshop dien je
vooraf in te schrijven en jouw gekoesterde
meubeltje mee te brengen de dag zelf.

Originele
themastands en
terugblik op de
bib-historiek
Overal in de bib ontdek je standjes met
verborgen pareltjes: boeken, films en
muziekalbums. Op www.verborgenparels.be
kan je trouwens vanaf 1 oktober stemmen op
jouw favoriet uit een select clubje van 25
boekenparels.

Welkom in de bib
Op zaterdag 10 oktober kan
je in ons Bibcafé terecht
voor spijs en drank en
geniet je van een resem
vergeten muziekparels. De
jeugd kan deelnemen aan
een parelworkshop en naar
huis gaan met een
zelfgemaakt juweeltje.

En zoals je wel weet, vieren we dit jaar onze
laatste Verwendag op de huidige locatie aan
de Schakelstraat. Daarom blikken we graag
terug op de geschiedenis van de Waregemse bibliotheek: ga op zoek naar onze
vijf mijlpalen en jouw eigen herinneringen komen vanzelf…

Wees welkom
Je wordt verwacht tussen 10.00u. en 16.00u. in de bibliotheek van Waregem en
van 10.00u. tot 12.00u. in de afdelingen in Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.

DE FABULEUZE
VIERDE BIBQUIZ
Voor het vierde jaar op rij daagt de bib jou uit om
deel te nemen aan een pittige quiz. Het wordt
opnieuw een gevarieerde en geanimeerde avond
met leuke en originele vragen die gestoffeerd zijn
met beeld- en geluidsfragmenten. Je hoeft geen
allesweter te zijn om te kunnen deelnemen aan
deze quiz. Een dosis gezond verstand, teamgeest
en scherpe ogen en oren volstaan ruimschoots.
Vorm een kwartet met vrienden of familieleden en
schrijf je snel in. Het aantal ploegen is beperkt.

De bib presenteert

LIEVE BLANCQUAERT
MET BIRTH DAY
Birth Day is de wereldreis van Lieve Blancquaert als moeder, fotografe en
journaliste. Zij zoekt in woord en beeld een antwoord op vragen als:
“Waarom zetten wij vandaag kinderen op de wereld? En wat betekent het
om op een bepaalde plek in de wereld geboren te worden?” Lieve stapt
mee de bevallingskamer binnen en legt het prille begin van nieuw
babyleven vast op foto. Ze ontmoet de ouders, neemt deel aan feesten en
rituelen en bezoekt bijzondere plaatsen die haar meer vertellen over de
cultuur waarin het kind zal opgroeien. Het wordt een lezing vol
vertederende beelden, maar soms ook met schrijnende en confronterende
verhalen.

Praktisch

i

Lezing op donderdag 15 oktober
om 19.30u. in de oranje zaal van
CC De Schakel. Kaarten kosten 5 euro
en zijn verkrijgbaar in de bib en in de
stadswinkel.

Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be
Is dit al razend interessant?
Dan zal je zeker ook
gecharmeerd zijn door het
themafestival Ons Moeder
van CC De Schakel. Kijk snel
hiernaast op pagina 5.

Info en inschrijvingen
Donderdag 8 oktober, om 19.30u. in de oranje
zaal van CC De Schakel. Vooraf inschrijven
noodzakelijk (10 euro per quizploeg)

KJV start twintigste leesjaar
Zit je op de eerste rij als de juf
een verhaal voorleest of ben je al
wat ouder en blijf je spannende
boeken lezen superleuk vinden?
Dan is de KJV zeker iets voor jou!
De Waregemse Kinder en
Jeugdjury (KJV) viert dit leesjaar
haar kristallen jubileum!
Op vrijdag 2 oktober zijn alle
Waregemse leesbeesten van het
derde kleuter tot en met het
zesde leerjaar welkom op ons
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KJV-startmoment. Maar daarvoor
moet je je wel éérst inschrijven:
surf snel naar onze blog en
ontdek alles over ons nieuwe
leesjaar.
Ook leerlingen van het eerste tot
en met vierde secundair kunnen
meelezen voor de KJV. Voor hen
vinden de bijeenkomsten plaats
op donderdagmiddag in de bib.
Later kom je nog de juiste data te
weten.

i

Bibliotheek Waregem
kjv@waregem.be
Ontdek onze blog
http://bibwaregem.wix.com/kjvblog

CC DE SCHAKEL

Moeders zijn er in alle werelddelen, in alle maten en gewichten en in alle
kleuren. Ieder van ons bracht negen maand door onder haar hart en moest ooit
van die zachte schoot afglijden om op eigen houtje de wijde wereld in te
trekken. De reclamemama’s met parelwitte tanden moederen op uiterst
perfecte wijze. Maar is het moederschap echt zo zonnig als moeders elkaar
willen laten geloven en wat als het moederskindje uitgroeit tot een monster? In
het najaar duikt De Schakel de roze wolk in!

Ons Moeder
VORMING

PODIUM

A reason to cook: kookworkshop
voor moeders en dochters

kunstZ: A reason to talk
Sachli Gholamalizad, een jonge
actrice van Iraanse afkomst,
zoekt naar verklaringen voor de
moeizame relatie die zij met haar
moeder ondervindt. Ze duikt in haar
familiegeschiedenis en gaat de
confrontatie aan met haar moeder
en grootmoeder. De vraag blijft of
het verhaal van uitersten eigen is
aan het opgroeien in twee culturen
of eerder eigen aan de relatie
tussen moeders en dochters?

Dinsdag 6 & 13 oktober (19.00u. – 22.00u.)
20 euro per duo voor 2 kookavonden
(inclusief tickets voor de voorstelling A reason to talk)

Blij, bang, boos bij peuters en kleuters
Dinsdag 6 oktober (19.00u. – 21.30u.) - 11 euro

Birth Day door Lieve Blancquaert (zie pagina 4)
Donderdag 15 oktober (19.30u.)
5 euro (tickets enkel in de bib of stadswinkel)

Mijn baby lacht, nu ik nog…

Maandag 9 november (19.30u. – 21.30u.)
5/3 euro (leden van FemmA Fatale) in de Onze Lieve Vrouw-zaal
van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem

Zaterdag 17 oktober (20.00u.)
13/9 euro (-26j) - inleiding om 19.30u.

Filosoferen met kinderen

Woensdag 18, 25 november; 2, 9 december (19.30u. – 21.30u.)
51/61 euro (inclusief ticket voor de voorstelling De koningin is verdwenen)

Malpertuis: GAZ
In deze monoloog, geschreven
door Tom Lanoye en
geregisseerd door Piet Arfeuille,
vertelt een moeder van een
gedode terrorist haar verhaal.
Zonder de aanslag die haar
enige zoon pleegde te
vergoelijken en zonder zichzelf
te sparen, neemt ze de maat
van een tijdperk en bouwt ze
zich om tot spiegel van de huidige samenleving. Actrice Viviane Demuynck
verloor zelf haar zoon en tastte diep in haar eigen ziel voor dit magnifieke
portret van een moeder. Goed voor alleen maar sterrenrecensies.
Donderdag 10 december (20.00u.)
15/12 euro (-26j) - inleiding om 19.30u.

FILM

Melody

Twee vrouwen: de één een rijke alleenstaande zakenvrouw van 48, de
ander een dakloze kapster met een droom. Een zwangerschap
verbindt deze zeer verschillende levens. Meer bepaald een
zwangerschap op bestelling en tegen betaling, met alle twijfels en
vragen, onzekerheden en aarzelingen die daarbij horen.
Regisseur Bernard Bellefroids volgt de weg van een wens- en een
draagmoeder. Het is een ontroerend, invoelend en sterk geacteerd
drama dat vragen stelt over moederschap en kind zijn. Wie zorgt voor
wie? En wat maakt iemand een (goede) moeder?
Maandag 14 december (20.00u.) - 7/6 euro (filmpas)

© Phile Deprez

KOPERGIETERY:
De koningin is verdwenen
In het koninkrijk heeft het noodlot
toegeslagen: de koningin is
verdwenen en de koning kan niet
tegen zijn verlies. De narren zijn het
rijk uitgevlucht en de prinses wacht
op de dooi. Waar zijn die
vingertoppen van een prins toch,
wanneer je hart bevroren is? Een
prachtig verhaal dat net dat beetje
hoop onthult waardoor een ‘het
komt nooit meer goed!’
omgetoverd kan worden tot ‘het
komt misschien toch wel goed!’
Familietheater met een knap staaltje muziek, illustraties en acteerwerk.
Zaterdag 12 december (19.00u.) - 13/9/6 euro (-26j/-13j)

MOEDERS is een cluster-festival van CC De Schakel in samenwerking met de integratiedienst stad Waregem, de Waregemse Bibliotheek,
FemmA Fatale, het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en het Kindercentrum. Het volledige aanbod vind je op www.ccdeschakel.be/moeders
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FAIRTRADE

Zondag 4 oktober wordt opnieuw een hoogdag voor fans van gezonde, duurzame en (h)eerlijke voeding. Tussen 14.00 en 18.00u. is er een gezellige
markt met verse groenten, fruit en zuivel rechtstreeks van bij de boer. En natuurlijk zijn er ook eerlijke FairTrade producten uit het Zuiden te koop aan
de stand van de Wereldwinkel.

Boerenmarkt 2015

Boerenbrood en spelen
Zondag 4 oktober - 14.00u. tot 18.00u. - Markt

Bak je eigen broodjes
Dit jaar staat de boerenmarkt in het teken van brood
en spelen. Er zijn enkele speciale marktkramen. Je
kan er alle ingrediënten vinden om zelf je brood te
bakken (diverse soorten granen, meel, gist,...). In
een ander kraam kan je lekker bio boerenbrood
kopen. Zoet broodbeleg vind je dan weer bij de
kraampjes die lekkere confituren van eigen makelij
verkopen. Voor hartig beleg heb je de keuze tussen
lekkere kazen, hertensalami, paté…

i

Gekke drummers en
jongleren met kaas

Win een (h)eerlijke
fairtrade-mand

Ook de randanimatie staat volledig in het teken van
brood en spelen. Kinderboerderij Bokkeslot
begeleidt een workshop brood bakken voor
kinderen: deeg maken, broodjes kneden en zelfs
afbakken in een echte houtoven.
Daarnaast kan je genieten van een levendige
demonstratie over het dorsen en vlegelen van koren
en graan. Ook de straatanimatie van gekke
drummers die trommelen op potten en pannen,
jongleren met kazen, broden en allerlei groenten is
niet te missen.

Tussen het winkelen, koken of repareren door kan je
in de FairTradebar genieten van een (h)eerlijke kop
koffie, een glaasje wijn of een lekkere Zuiderse
fruitsap, een appelsapje van bij de lokale boer of
een heerlijk stukje taart.
En natuurlijk kan je zoals elke jaar meedoen aan de
prijskamp om een (h)eerlijke mand FairTrade lekkers
te winnen!

Dienst internationale samenwerking • 056 62 13 83 • internationalesamenwerking@waregem.be

De week van de FairTrade wil de Belgen bewustmaken van het belang van eerlijke handel:
als consument kan je wel degelijk een verschil maken voor de kleine producent in het
Zuiden. FairTrade is meer dan koffie, fruitsap en chocolade. Er zijn meer dan honderd
verschillende eerlijke voedingsproducten op de Belgische markt: wijn, fruit, honing, ijs,
rijst, suiker… Bovendien beperkt FairTrade zich niet tot voeding. Er is ook een steeds
ruimer aanbod aan artisanale producten, cosmetica, bloemen, kleding uit katoen, ...

Week van de
FairTrade
7 – 17 oktober

Ga mee de uitdaging aan om van Waregem
een vijfsterren FairTrade gemeente te maken.
We kunnen één ster behalen wanneer 25%
van onze inwoners FairTrade-fan worden.
Je kan fan worden door je te registeren
op www.fairtradegemeenten.be. In de
stadswinkel vind je registratieformulieren
en een deponeerdoos.

Nazomer Fairtrade-actie
De nazomer FairTrade-actie zet Waregem
extra in de kijker als FairTrade-gemeente.
Een greep uit het aanbod: de historische
fietstoer WO I van Pasar Waregem Leiekant
op 10 september, een spellennamiddag van
Incognito spellenclub op 19 september of
een Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond
Waregem op 10 oktober. Ander acties kan
je terugvinden op www.waregem.be.
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Enkele eenvoudige FairTrade-tips
voor thuis of op het werk.
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Ga op zoek naar het blauw-groene label van Max Havelaer in je
supermarkt of buurtwinkel en ontdek nieuwe FairTrade producten.
Ga eens langs bij je lokale wereldwinkel in Waregem of Desselgem en
ontdek nog meer FairTrade producten.
Koop je groenten en fruit bij de lokale boer of hoevewinkel.
Probeer eens eerlijke melk van Belgische productie uit. Fairebel is het
eerste Belgische merk van solidaire en eerlijke melk die de
melkproducenten een fatsoenlijke verloning voor hun werk geeft.
Verwen je kinderen met een (h)eerlijke boterhamdoos met een lekker
chocobroodje en een stukje lokaal fruit of een Max Havelaar banaan.
Zin in een ijsje? Met het ijs van gigant Ben & Jerry’s kan je een eerlijke
keuze maken.
Doe op 8 oktober mee aan de FairTrade bananendag en verras iemand
met een lekkere fairtrade banaan met gepersonaliseerde slogan.
Laat je huis blinken, je afwas glanzen, je kleren schitteren met eerlijke
huishoudproducten van het Ecovertlabel.
Verwen jezelf met een leuke nieuwe outfit van bio-katoen.

DOSSIE

R

OPEN
BEDRIJVENDAG

Zondag 4 oktober is een hoogdag voor nieuwsgierige mensen! Het is dan namelijk weer Open Bedrijvendag, de
dag van het jaar waarop een heel aantal bedrijven de deuren opent en iedereen eens achter de schermen laat
kijken. Zo krijg je als bezoeker de kans om te ontdekken hoe je favoriete producten gemaakt worden, hoe bedrijven
te werk gaan, waar je buurman werkt,... Voor een bedrijf is het dé gelegenheid om trots te tonen wat er dag in dag
uit achter de bedrijfsmuren gebeurt. Benieuwd? Deze bedrijven kan je ontdekken in Waregem.

Een blik achter de schermen
Open bedrijvendag 4 oktober 2015 van 10.00u. tot 17.00u.

Stadhuis

Gemeenteplein 2, Waregem
Het stadsbestuur trok de voorbije jaren voluit de
kaart van vernieuwing. Klantvriendelijkheid was
daarbij opnieuw de drijfveer. De dienst
burgerzaken is immers verhuisd naast de
stadswinkel en is daarmee veel toegankelijker
geworden. Behalve burgerzaken zijn er nog heel
wat andere diensten verhuisd. De diensten
cultuur, archief, personeel, patrimonium,
gebouwen en wegen/waterlopen en verkeer
hebben ook ergens anders hun intrek genomen.
Bovendien zit ook de ceremoniële ingang in een
nieuw jasje. Het moment dus om wegwijs te
worden in het stadhuis versie 2015!

Steun een
goed doel
aan de bar
Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober baat ACAR een bar uit
in de ceremoniële inkomhal van het stadhuis. De opbrengst van jouw
consumpties gaat integraal naar de werking van dit activerings- en
activiteitencentrum.
ACAR werd in 2013 in het leven geroepen in een samenwerkingsverband tussen
de Waregemse vzw’s Ten Anker en Beschut Wonen De Rank. Het is een
laagdrempelig initiatief dat dagactiviteiten aanbiedt. De doelgroep zijn
volwassenen in Waregem die omwille van een medische, psychische of sociale
beperking niet meer (of nog niet) in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten.
Het doel van ACAR is duidelijk: de deelnemers aan de activiteiten de kans geven
om hun talenten maximaal te ontplooien en hen helpen een plekje te zoeken in
de maatschappij. Dat kan alleen maar door het isolement te doorbreken en
structuur in het dagelijkse leven te brengen.
Les je dorst op 4 oktober dus aan de bar
in de inkomhal. Je steekt er dit goeie doel
een hart mee onder de riem!
i

www.acarwaregem.be

OE
IST?
Oe ist? We krijgen de vraag dagelijks voorgeschoteld maar
krijgen amper de tijd om er op te antwoorden of om te luisteren
naar het antwoord van de andere. Daarom blijven we in het
stadhuis inzetten op persoonlijk contact. Dat begint bij het
binnenkomen in het stadhuis: de baliemedewerkers zijn altijd het
eerste aanspreekpunt en proberen te helpen waar mogelijk.
Vervolgens kan je ook bij de betrokken dienst terecht voor jouw
specifieke vraag. Dan is er tussen de regels door al eens ruimte
voor een persoonlijke toets of een korte babbel. Het stadhuis
blijft een ontmoetingsplaats voor iedereen.
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Werkplus

Windhoek 17, Waregem
Werkplus is het sociaal economiebedrijf van Waregem. Het bundelt de krachten van
Veloods, Strijkijzer, DieNaMo en de klus-en groendienst in één gebouw.

Veloods wil iedereen op de fiets en is specialist in fietsverhuur,
onderhoud en het bouwen van kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen.
Veloods heeft ook een groot aanbod voor bedrijven:
gepersonaliseerde fietsen, fabrieksfietsen, onderhoudsopdrachten en
fietslease voor personeelsleden.
De mensen van Strijkijzer willen je graag helpen met één van
jouw huishoudelijke beslommeringen. Ze doen kleine herstellingen en
bieden een nieuwkuisdienst aan. Bedrijven die hun werknemers
graag willen trakteren op een strijkservice kunnen eveneens bij
Strijkijzer aankloppen.

DieNaMo werkt voor lokale overheden en organisaties. De

controle en onderhoud van brandkranen, groenonderhoud, opruimen
van sluikafval, het schoonmaken van bushokjes en verkeersborden
en opruiming van huizen of andere gebouwen zijn maar enkele van
de mogelijkheden. Ook de huis aan huis-bedeling van poststukken,
grote en kleine schilderwerken en onderhoud van sportaccomodatie
zitten in het aanbod.
Ben je benieuwd welke activiteiten er nog worden uitgevoerd
of wie er werkt? Wil je liever het gekke fietsenparcours testen
of eens een proefrit maken met een elektrische fiets, dan ben
je bijzonder welkom om hun nieuwe locatie te ontdekken!

O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis
Vijfseweg 150 , Waregem

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem was de voorbije tien jaar
voortdurend aan het bouwen en verbouwen. Aan die activiteiten kwam deze
zomer een eind. Om het volledig vernieuwde ziekenhuis voor te stellen,
zetten ze de deuren wijd open op 4 oktober. Je kan er diverse diensten
bezoeken waar je normaal gezien niet komt: de operatiezalen, de
ziekenhuisapotheek, het verloskwartier, de rugschool... Je bent van harte
welkom op een gevarieerd parcours!
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Eribo

Zonneveld 15, Sint-Eloois-Vijve

Alfa solutions

Processiestraat 2, Waregem
Als erkend IT en multimedia specialist adviseert Alfa
solutions zowel particulieren als KMO’s. In hun drie winkels
tonen specialisten hoe klanten hun comfort kunnen
vergroten binnen de hedendaagse technologie.

Eribo Bouw & Immo is een familiaal bouwbedrijf,
projectontwikkelaar en erkend vastgoedmakelaar.
Het bedrijf heeft een 50-tal werknemers en biedt
reeds 25 jaar een uitstekende reputatie op vlak
van kwalitatieve nieuwbouwwoningen en –
appartementen in de regio Waregem - Kortrijk.
De projecten beantwoorden stuk voor stuk aan
de strengste normen inzake wooncomfort en
zijn steeds duurzaam en energiezuinig.
Omdat kwaliteit belangrijk is, staat hun eigen
team van ervaren mensen steeds garant voor
vakmanschap.

Naast de klassieke IT-instrumenten stelt Alfa solutions sinds
kort onder meer hun eigen Alfa Cloud backup, Alfa
monitoring en Alfa inhouse voor. Ontdek er ook de nieuwste
technologieën! Zo zal je onder meer zien hoe een 3D-printer
je ontwerp levensecht maakt, hoe een drone zijn weg baant
door het bedrijf, hoe Windows 10 werkt en nog veel meer.
Zowel Open Bedrijvendag als Alfa solutions vieren dit jaar
hun 25e verjaardag. Een goede reden dus om langs te gaan
en te genieten van verschillende demonstraties!

Van Der Bauwhede
Roterijstraat 107, Waregem

Van Der Bauwhede is een bedrijf dat al 90 jaar, drie
generaties lang gespecialiseerd is in het bouwen van
veranda´s. Een veranda betekent een tuinkamer, een
gezellig salon of een fantastische eetkamer. Of je kiest
voor een veranda met zwembad met zicht op de natuur
als uitbreiding van de leefruimte.

BMW Lemmens-Le Couter

Alles wordt gebouwd met respect voor de architectuur
van je woning en er wordt rekening gehouden met alle
wensen en budget.
Welke veranda je ook kiest, het is altijd een waardevolle
keuze en een mooi verlengstuk van zowel je huis als je
tuin. Van Der Bauwhede gaat elke uitdaging aan!

Gentseweg 209, Desselgem

Reeds meer dan 20 jaar is Lemmens – Le Couter officiële verdeler van
nieuwe BMW-wagens in de streek. Na een grondige verbouwing kan
je nu in de nieuwe showroom alle modellen bezichtigen. Daarnaast zijn
ze ook gespecialiseerd in de verkoop van jonge BMW
tweedehandswagens. Stuk voor stuk wagens die aan een strenge
controle worden onderworpen en worden geleverd met twee jaar
waarborg en twee jaar pechverhelping in Europa.
In hun goed uitgeruste werkplaats met opgeleide techniekers
onderhouden en herstellen ze je wagen in de beste condities.
Samen met hun 17 medewerkers bieden ze hun klanten de beste
service.
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Goed gegidst!
KIEZEN EN GENIETEN
MET DE HORECAGIDS
In Waregem zijn er vaak gelegenheden
om het glas te heffen of een gezellig
etentje te plannen. Om het aanbod voor
iedereen zo overzichtelijk mogelijk te
maken, bundelden we alles in deze derde
editie van de horecagids. De gids is een
smakelijke oplijsting van alle 154
horecazaken binnen onze stadsgrenzen
op 76 goedgevulde pagina’s.

Wie zoekt die vindt…
in de online bedrijvengids
Stad Waregem staat dicht bij haar inwoners en ook bij haar
ondernemingen. Enkele jaren geleden werd de bedrijvengids in
het leven geroepen. Dit is een correcte, actuele maar vooral
handige online databank met gegevens over het Waregemse
bedrijfsleven. Alle ondernemingen hebben hun plaats in deze
gids: KMO’s, grote ondernemingen, horeca, vrije beroepen,...
Dankzij de bedrijvengids vind je vlug de juiste info terug.
Standaard wordt de bedrijvengids gevoed door de KBO
(Kruispuntbank van Ondernemingen) met basisgegevens zoals
de firmanaam en adresgegevens. Maar daarnaast kunnen
bedrijven zelf deze informatie verrijken met andere informatie:
hun website, logo, foto, e-mailadres, openingstijden, een korte
beschrijving van hun activiteit/specialiteit,… Zo kan je heel gericht
een onderneming zoeken… en vinden!

Van veel horecazaken vind je naast de
adresgegevens en openingstijden ook een
foto en extra uitleg over het aanbod.
De gegevens van de hotels en B&B’s
maken het overzicht nog completer. Het is
een brochure vol nuttige informatie, die je
helpt om het leukste en lekkerste plekje te
vinden voor elke gelegenheid. Want of je
nu woont, werkt, naar school gaat of
gewoon op bezoek bent in onze stad:
onze horecazaken staan altijd met open
armen voor je klaar om je honger en dorst
te stillen!
Kom hem halen in de stadswinkel of
bekijk hem online!
www.waregem.be/horeca

Horecagids
i

Lokale economie • 056 62 13 22 • lokale.economie@waregem.be

10

Infokrant Waregem 2015 ■ 4

KOETSHUIS

Tijdens de 27e Open Monumentendag zetten we het vernieuwde Koetshuis en het park Casier
in de schijnwerpers. In 2003 werd het Koetshuis in het park beschermd als monument omwille
van de bijzondere architectuurhistorische waarde. Helaas zorgde de slechte staat van het
gebouw ervoor dat je weinig van de architectuur kon genieten. Dankzij een grondige
restauratie krijgt het neoclassicistische pronkstuk haar oude glorie terug. Kom een kijkje
nemen naar het resultaat van de werken en leer meer over de nieuwe functie van het
Koetshuis.

Ontdek het Koetshuis tijdens
Open Monumentendag
Zondag 13 september – 10.30u. tot 17.00u. – Park Casier

We bieden een gevarieerd programma aan onder de muzikale
begeleiding van de Downtown Gentlemen Dixieband.
10.30u.: Optocht van de Markt naar de ingang van het park in
de Stationsstraat. Vervolgens worden het Park en het Koetshuis
plechtig geopend.
■ 10.30u. – 17.00u.:
- Fototentoonstelling van de vier Waregemse fotoclubs onder
de noemer Park Casier in de kijker.
- Archieftentoonstelling over de geschiedenis van het
Koetshuis en het park.
- Fototentoonstelling paardensteden Euro Equus netwerk
doorheen het park.
■ 12.00u. – 16.00u.: Unieke rondleiding met gids en acteurs
doorheen het Park Casier in de tijdsgeest omstreeks 1900.
(elk uur start een nieuwe rondleiding)
■ 12.00u. – 17.00u.: Authentieke kinderspelen.
■ 14.00u. – 17.00u.: Ponytochtjes voor de kleinsten.
■

i

Stadsarchief Waregem • 056 62 12 18 • archief@waregem.be

GEBRUIKERSREGLEMENT
KOETSHUIS
Je kan het gerestaureerde koetshuis reserveren als
tentoonstellingsruimte. Daar zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan
verbonden, we sommen hier de voornaamste op. Je kan het volledige
reglement bekijken op www.waregem.be/koetshuis.
■

■
■
■
■
■
■
■
■

i

Elke aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier. Dat kan je downloaden
via www.waregem.be/koetshuis, je kan het opsturen naar de cultuurdienst
(Gemeenteplein 2) of via e-mail versturen naar koetshuis@waregem.be
Je kan in de online agenda op waregem.be/koetshuis zien wanneer het
koetshuis nog vrij is.
Elke aanvraag moet door het schepencollege goedgekeurd worden.
Elke tentoonstelling die er georganiseerd wordt, moet gratis toegankelijk zijn
voor iedereen.
Het koetshuis bestaat uit vijf ruimtes waarvan je er vier kan gebruiken als
tentoonstellingsruimte. In de vijfde ruimte is er een kitchenette en balie.
In de kitchenette zijn er wijn- en cavaglazen om recepties te organiseren.
Achteraan het koetshuis is een tuin die mag gebruikt worden als deel van de
expositieruimte.
Je kan zelf de openingstijden van je tentoonstelling bepalen, maar daarbij
moet je rekening houden met de openingstijden van het park Casier.
Als je muziek wil afspelen ben je als huurder verantwoordelijk voor het
aangeven van Sabam en Bilijke Vergoeding. In de tuin mag er geen muziek
afgespeeld worden.
Cultuurdienst • 056 62 12 56 • cultuur@waregem.be

Eerste Internationale
Dag van het Paard
Op zondag 13 september is het behalve Open
Monumentendag ook nog de allereerste editie van de
Internationale Dag van het Paard. Daarom leggen we graag de
link met Waregem als stad van het paard en ons lidmaatschap
van het Euro Equus-netwerk dat verschillende paardensteden
in Europa met elkaar verbindt. Je vindt in het koetshuis een
kijkboek met de historiek van de Euro Equus-leden Pardubice
(Tsjechië), Golegã (Portugal), Jerez (Spanje), Wrocław (Polen) en
Waregem.
Waregem internationale hoofdstad van het paard in 2017
Het Euro Equus-netwerk heeft de tweede zondag van
september uitgeroepen tot Internationale Dag van het Paard.
Daarnaast zal er ook jaarlijks een internationale hoofdstad van
het paard zijn en die eer gaat in 2017 naar Waregem. Je mag je
over twee jaar dus verwachten aan heel wat extra aandacht
voor onze paardenpassie.
i

Dienst internationale samenwerking
056 62 13 83
internationalesamenwerking@waregem.be
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Elke vijf jaar opent de brandweerpost van Waregem zijn deuren voor het grote
publiek. Dit jaar kan je er op zondag 20 september terecht van 10.00u. tot
18.00u. Vanaf 11.30u. wordt het extra feestelijk, want dan verzorgt de
Waregemse harmonie een aperitiefconcert in de kazerne.

Brandweer zet alle
deuren open
Zondag 20 september – vanaf 10.00u.

Doorlopend is er voor iedereen wat te beleven.
De jongsten komen aan hun trekken door zich
te verkleden als brandweerman, door te
blussen met een echte brandslang,... De
ouders kunnen dan weer ervaren hoe het is
om met een brandblustoestel een vuur te
blussen, met een korte deskundige uitleg.
Verder kom je wat meer te weten over de
speciale teams binnen de brandweer zoals het
klimteam, het gaspakkenteam, het team voor
interventies met dieren, enzovoort.
Buiten staan een resem speciale voertuigen.

We denken hierbij aan het voertuig van
brandweer Brussel dat over rails kan rijden,
ambulancemotors die wielerwedstrijden
begeleiden en zowaar een MUG-helikopter!
Ook de andere veiligheidsdiensten ontbreken
niet. De politie zorgt voor een infostand, de
Civiele Bescherming stelt enkele van haar
zware pompen voor, en zowel het Rode Kruis
als het Vlaamse Kruis geven elk een stukje
EHBO.

LUCHTDOOP

Op 20 september kan je ook een echte luchtdoop maken! Voor 35 euro per persoon vlieg je
een stukje boven Waregem. Inschrijven via opendeurbrandweerwaregem2015@gmail.com
is aangeraden, want het aantal plaatsen is beperkt!

i Brandweerkazerne Waregem • Weversstraat 39 • Opendeurbrandweerwaregem2015@gmail.com

BUREN BIJ
KUNSTENAARS
2015

Praatcafé kanker

12e editie

.17 .18
BUREN BIJ 16oktober
15
KUNSTENAARS

Elke eerste donderdag van de maand –
14.00u. – De Mustang

OPEN-ATELIERDAGEN

v.u.: Jan Denolf - Provincie West-Vlaanderen

De Provincie WestVlaanderen organiseert
op 16, 17 en 18 oktober
voor de twaalfde keer
Buren bij kunstenaars, de
open-atelierdagen. Er
nemen in 2015 maar liefst
2 332 West-Vlaamse
kunstenaars deel aan dit
evenement dat is
uitgegroeid tot een ware
West-Vlaamse
cultuurklassieker.

Amateurs of professionelen
0800 20 021
vanuit diverse disciplines
www.burenbijkunstenaars.be
(grafiek, schilderkunst,
beeldhouwkunst, fotografie,
videokunst,
kunstambachten, installatie, multimedia, enzovoort) nemen
deel aan het project. Door de ateliers ook op vrijdag open te
stellen, wordt aan scholen de kans geboden een kunstenaar in
klasverband te bezoeken en aan het werk te zien in zijn/haar
atelier.
Het project loopt gelijktijdig in Noord-Frankrijk in het
Département Nord en het Département Pas-de-Calais. Voor
het eerst zwaaien de deuren aan de andere kant van de grens
op andere tijdstippen open. Zo kan je op 2, 3 en 4 oktober een
duizendtal kunstenaars in Le Nord gaan bezoeken. Op 9, 10
en 11 oktober zijn de ateliers in Pas-de-Calais aan de beurt.
i

Cultuurdienst
056 62 13 10
cultuur@waregem.be

Elke eerste donderdag van de maand organiseert Komende praatcafés:
Kom op tegen Kanker een praatcafé. Dit
■ Donderdag 3 september:
praatcafé richt zich naar kankerpatiënten en
Nieuwe technologie in de zorg
hun mantelzorger in de brede regio. Naast een
■ Donderdag 1 oktober:
informatief luik of een koffiemoment, biedt het
Erfenissen en testamenten
praatcafé ook ruimte om ervaringen uit te
■ Donderdag 5 november: Koffiewisselen met lotgenoten. Het praatcafé start
moment met een creatieve ontmoeting
telkens om 14.00u. en vindt plaats in De
■ Donderdag 3 december:
Mustang. Deelname is gratis maar inschrijven
Zorg voor de zorgende
op voorhand is noodzakelijk bij Maria Dhondt
■ Donderdag 7 januari:
op 056 71 00 88.
Nieuwjaarsbabbel
i Dienst welzijn en sociale zaken • 056 62 12 93 • preventie@waregem.be

Inschrijvingen
Kunstacademie
Academiejaar 2015-2016

Wil je leren zingen, dansen, acteren of een kunstwerk maken of een instrument bespelen?
Dat kan in onze kunstacademie. Herinschrijven voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende
Kunst kan nog tot en met zaterdag 12 september. Je kan inschrijven op
■ maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00u. tot 19.00u.
■ woensdag van 13.30u. tot 19.00u.
■ zaterdag van 9.00u. tot 12.00u.
Let wel: in onze negen afdelingen gelden specifieke inschrijvingsdata!
Alle info via www.academiewaregem.be.
i Stedelijke Kunstacademie • 056 60 09 19 • www.academiewaregem.be
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KLANKKAST
Zaterdag 17 oktober
Klankkast is er terug op 17 oktober met de achtste editie van dit
alternatief muziekcircuit! Wie onze headliner is en wie het lokaal
voorprogramma zal vertegenwoordigen, houden we nog even geheim.
Laten we alvast stellen dat we weer een mooie line-up vormen, na Wallace
Vanborn, Gepetto & The Whales die ook al op ons podium stonden. Stip
alvast aan in je concertkalender! Voor de geweldige prijs van 4 euro
(voorverkoop) en 6 euro aan de deur, wordt dit weer een ‘check’ op je
to-see-list. Heb je zelf een band en ben je van Waregem (of omstreken)?
Laat het ons weten via cultuur@waregem.be en wie weet sta je op de
volgende Klankkast!

Waregemse
Steepletochten

Wandelen voor het goede doel
op 16, 17 en 18 oktober

Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober kan je
wandelen voor het goede doel tijdens de eerste editie van de
Waregemse Steepletochten.
Je kan elke dag verschillende afstanden wandelen. Er wordt bovendien
een gelegenheidscamping ingericht op de terreinen van Bloso-centrum
Gaverbeek. Wie wil kan ook overnachten in het Bloso-sporthotel.
De opbrengst van de Waregemse steepletochten gaat integraal naar
vzw De Nachtlichtjes die op hun beurt Kom Op Tegen Kanker steunen.
Waregemse Steepletochten is een organisatie van Pasar De
Nachtlichtjes met de steun van verschillende afdelingen van Pasar,
Bloso en het stadsbestuur.
Voor meer informatie en om je in te schrijven surf je naar
www.steepletochten.be.

Vlieg Expeditie:
save the date!
De Waregemse cultuurhuizen
zetten opnieuw hun deuren
wagenwijd open op zondag 15
november. Ga samen met Vlieg op
wervelende Expeditie en ontdek
wat er te beleven valt in de bib, de
kunstacademie, Be-Part en CC De
Schakel. Prikkelende workshops,
expo's, muziek, dans, theater,...
Kortom, een dag op ontdekking
door de kunsten.

De nieuwste videogames, de
lekkerste ijsjes, de mooiste kledij:
kinderen komen voortdurend in
contact met commerciële en
materiële prikkels. Deze dag
kunnen kinderen op
ontdekkingstocht gaan naar wat
het leven allemaal te bieden heeft
op vlak van kunst en cultuur. Zet
15 november maar vast aan in je
agenda!

i Dienst cultuur • 056 62 12 56 • cultuur@waregem.be

In Zuid-West-Vlaanderen is het onmogelijk je te vervelen in je vrije tijd. In zowat alle steden
en gemeenten in de regio kan je terecht voor concerten, theater, een museumbezoek, film,
workshops allerhande, zwembeurten al dan niet samen met de kinderen. Met UiTPAS
zuidwest geniet je nu nog meer van dit eindeloze aanbod. Je spaart punten telkens je

Céline (24 jaar)

deelneemt die je bovendien kan inruilen tegen extra voordelen.

houdt van muziek en sport

“Dankzij UiTPAS zuidwest
doet Céline haar voordeel
telkens ze gaat zwemmen“

UiTPAS ZUIDWEST

Kom je huis UiT

ontdek er alles over op:

www.uitinzuidwest.be

Voor jong en oud uit de regio en daarbuiten...
UiTPAS zuidwest staat op naam en is er voor iedereen vanaf 3 jaar. Je kan ermee terecht in de
volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen,
Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.
Met UiTPAS zuidwest kan je bovendien ook terecht in andere gemeenten buiten de regio
(Gent, Oostende, Brussel, Aalst,…).

Wil jij ook graag je gepersonaliseerde UiTPAS?
Ga met je identiteitskaart langs in de stadswinkel of bij één van de verkooppunten die je kan
terugvinden op www.uitinzuidwest.be. Ontvang je UiTPAS zuidwest samen met een fijn
welkomstpakket en start met UiTpunten sparen.

et...

is UiT m
kom je hu

UiTPAS

T
ZUIDWES

UiTPAS met kortingstarief
UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Je ontvangt een
UiTPAS aan 1 euro en kan genieten van 80% korting bij deelname aan UiTPAS activiteiten.
Meer info over UiTPAS aan kansentarief kan je verkrijgen bij het OCMW.
i Dienst cultuur • 056 62 12 56 • cultuur@waregem.be
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Lancering van
de Kidsgids
Brochure vakantie-initiatieven
sport- en jeugddienst en CC De Schakel
Op zoek naar een tof kamp of een leuke workshop? Dan is de Kidsgids de handige
brochure die je vanaf nu moet bemachtigen. In deze brochure vind je alle activiteiten en
kampen voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs georganiseerd door de
sportdienst, jeugddienst en CC De Schakel. Door verschillende kleuren vind je vlug wat
er in welke vakantie doorgaat en waarvoor je een volledige week vrij moet zijn of wat er
maar een voor- of namiddag duurt. Zo kan je als kleuter bijvoorbeeld een fantasiakamp
bij de sportdienst kiezen vol met sprookjes of kunnen kinderen van het lager onderwijs
halloweenkoekjes bakken of de knepen van het vak leren van een echte goochelaar bij
de grabbelpas. Of je nu op zoek bent naar creatieve, sportieve of nog andere activiteiten
of uitstappen? Je vindt er zeker wat je zoekt. Elk kind krijgt de Kidsgids mee naar huis in
de eerste of tweede week van september als het in een Waregemse school zit. Maar
ook in de stadswinkel, jeugd- en sportdienst of CC De Schakel kan je een exemplaar
vinden.
i Jeugddienst • 056 62 13 88 • jeugd@waregem.be
opm. kidsgids_kerstherfst2015-ok.indd 1

6/08/15 11:47

Voor het eerst naar school
Nieuwe infogids voor ouders met kleine kinderen
Wist je dat Waregem maar liefst achttien scholen telt waar er
kleuter- en/of lager onderwijs wordt aangeboden? Dat is
heel wat, zeker als je als jonge ouder een keuze moet
maken om je kind voor het eerst in te schrijven als het
schoolplichtig wordt. Gelukkig kent onze stad geen
ellenlange wachtlijsten of overnachtende ouders… Maar om
de keuze toch wat makkelijker te maken, is er vanaf nu een
nieuwe infogids voor ouders met kleine kinderen.
Daarin vind je een compleet overzicht met alle scholen in het
stedelijk onderwijs, vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs
en Freinetonderwijs. Elke school stelt zich op één pagina
voor: naast de contactgegevens lees je er ook kort en
krachtig waar elke school voor staat en wat ze te bieden
hebben voor jouw spruit. De scholen leverden hiervoor zelf
de nodige informatie aan. Dat alles is gecombineerd met een

handig uitklapbaar stadsplan zodat je ziet waar elke school
gelegen is.
Drie keer per jaar stuurt de stad deze infogids – samen met
Mijn kind gaat naar de kleuterklas (Klasse) – op naar alle
ouders in Waregem met een kind dat 2 jaar wordt. Zo krijg je
als ouder ruim de tijd om je keuze te bepalen.

1

Voor

het eerst
naar school

Gekozen! Wat nu?

Heel eenvoudig: op de achterflap van de gids staan de
algemene mogelijke instapmomenten voor het
kleuteronderwijs in de komende tijd. Specifieke infodagen en
inschrijfmomenten staan dan weer op www.waregem.be/
naardekleuterklas
infogids voor Waregemse ouders

i Dienst communicatie • 056 62 12 53 • info@waregem.be
STAD_WAREGEM-infogids2015-cc.indd 1

17/07/15 08:35

DAG VAN
DE JEUGD
Zaterdag 24 oktober
Jeugdcentrum
Op zaterdag 24 oktober is er van 14.00u. tot
17.00u. een nieuwe editie van de Dag van
de Jeugd. Dit jaar zal deze dag vol leuke
activiteiten voor kids plaatsvinden in en rond
het Jeugdcentrum.
Kom springen op het springkasteelparcours,
zoek je weg in de speleobox, trap een
balletje bij het bumperbalspel of scoor bij het
levend tafelvoetbal, blijf zolang mogelijk
overeind op de rodeostier, waag je aan de
highlandgames en aan nog veel meer…! De
Dag van de Jeugd is volledig gratis en ieder
kind krijgt een drankje en vieruurtje. Ook dit
jaar is er een grote snoepenworp!
i

Jeugddienst
056 62 13 88
jeugd@waregem.be
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Dag van de
jeugdbeweging

Vrijdag 23 oktober - 07.15u. - Markt
Op vrijdag 23 oktober roepen we iedereen op om in
jeugdbewegingkledij naar school of naar het werk te trekken. Alle
mensen in jeugdbewegingkledij kunnen die dag vanaf 7.15u. genieten
van een gratis ontbijt op de Markt. Nieuw dit jaar is dat er een battle
georganiseerd wordt tussen de verschillende jeugdverenigingen. Wie
wordt de strafste jeugdbeweging? Thema dit jaar is Dag van de
Jeugdbeweging Zingt. Op tocht, aan het kampvuur, tijdens de afwas
of voor het slapengaan. In een jeugdbeweging wordt er wat
afgezongen. Je kan je bij de battle dus al iets voorstellen…

J e vi n

dt di

t oo

SPORT

k in

…

SPORTKAMPEN
HERFSTVAKANTIE
Zwemmen - Omnisport (1e - 6e leerjaar)

Een ideaal kamp voor echte waterratten! In de voormiddag krijgen de
kinderen 1,5 uur zwemles van onze ervaren lesgevers. Na het zwemmen
staan er nog talrijke sportieve uitdagingen op het programma in de sporthal.
■
■
■
■

Waar: Sporthal De Treffer
Wanneer: 9.00u. tot 16.00u.
Prijs: 85 euro
Opvang: 8.00u. tot 9.00u. en 16.00u. tot 17.00u. in sporthal De Treffer

Kleuters in Fantasialand (2e - 3e kleuterklas)

Voor onze allerjongsten is er deze vakantie een adembenemend mooi kamp.
Sporten, spelletjes, avonturen, knutselen en nog veel meer. Samen met de
sportlesgevers zullen de kleutertjes een hele week reizen doorheen
Fantasialand en werken rond sprookjes en oeroude verhalen.
■
■
■
■
■

Waar: Sporthal Guido Gezelleschool
Wanneer: 9.00u. tot 16.00u.
Prijs: 85 euro
Opvang: 8.00u. tot 9.00u. en 16.00u. tot 17.00u in sporthal De Treffer
Opmerking: sportkamp halve dagen ook mogelijk (45 euro)

i Voor alle info over inschrijven (vanaf woensdag 16 september om 18.30u.)

en registratie (op voorhand verplicht): www.waregem.be/sportkampen

Sportreeksen
voor jong en oud
DAMESTURNEN
■
■
■
■
■

In een ontspannen sfeer en met tal van variaties de algemene fitheid
bevorderen
Locatie: turnzaal O.L.V.H. instituut - Guido Gezellestraat 51
Iedere donderdag van 20.00u. - 21.00u.
Het seizoen loopt van 17 september 2015 tot eind mei 2016.
Er is geen les tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.
Kostprijs: 75 euro

MULTIMOVE VOOR KINDEREN
■
■
■

Gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
Vanaf woensdag 16 september 2015 (Waregem);
kostprijs: 52 euro voor 13 lessen
Vanaf zaterdag 19 september 2015 (Beveren-Leie);
kostprijs: 56 euro voor 14 lessen

NORDIC WALKING
■
■
■
■
■

Lessenreeks sportief wandelen, waarbij specifiek aandacht wordt
besteed aan de lichaamsbeweging met wandelstokken
Locatie: verzamelen aan kleedkamer 9 in Sporthal De Treffer
Iedere donderdag van 9.00u. – 10.00u. en iedere vrijdag van
13.30u. – 14.30u.
Lessenreeks start donderdag 17 september en eindigt
16 oktober (10 lessen).
Kostprijs: 20 euro voor de lessenreeks

START TO MOUNTAINBIKE
■

■
■
■
■

Lessenreeks die klemtoon legt op het recreatieve aspect van MTB en
zich richt tot de beginnende mountainbiker zonder of met beperkte
ervaring.
Locatie: Veloods, Windhoek 17
Elke zaterdag van 9.00u. – 12.00u.
Lessenreeks start op 19 september en eindigt op 17 oktober
(5 lessen).
Kostprijs: 25 euro voor de lessenreeks (fiets huren ter plaatse kan aan
15 euro/dag)

START TO RUN en OP NAAR DE 10 KM

Looptraining gedurende 10 weken onder professionele begeleiding
Doel: 5 of 10 km onafgebroken lopen
Testdag: donderdag 3 september om 18.00u. voor zowel beginners
als gevorderden.
■ Locatie: Verzamelen aan de atletiekpiste op het oefencomplex,
Zuiderlaan 30
■ Start to Run (5km): iedere dinsdag om 18.00u.,
eerste training 8 september
■ Start to Run voor kinderen: iedere donderdag om 18.30u.,
eerste training 10 september
■ Op naar de 10 km: iedere donderdag om 18.30u.,
eerste training 10 september
■ Kostprijs: 25 euro
■
■
■

Je kan je voor alle lessen inschrijven via
www.waregem.be/sport/sportaanbod of bij de sportdienst.

12-20 september

i Sportdienst • 056 60 07 44 • lennart@waregemsport.be

Je vindt sporten leuk? Het wordt nog plezanter in een sportclub. Want
daar word je begeleid door gekwalificeerde trainers die je helpen om nog
meer plezier en resultaten uit je inspanningen te halen. Bovendien geniet je
van de voordelen van professioneel materiaal. Maar het allerleukste zijn de
vrienden die je er maakt. Dankzij die goede omkadering is de sportclub de
place to be voor al wie lang en regelmatig wil blijven sporten. Dus waar
wacht je nog op?
Kom naar de Week van de Sportclub van 12 tot en met 20 september
en ontdek hoe goed onze sportclubs bezig zijn tijdens de gratis trainingen
en initiaties in de sportclubs in je buurt.
Surf snel naar http://www.waregem.be/sport/week-van-de-sportclub
en ontdek het aanbod van de sportclubs.
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Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
gesloten
gesloten
gesloten

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open (ook voor rijbewijzen).
De eerste zaterdag van de maand zijn alle diensten open: 3 oktober en 7 november.
Het stadhuis is gesloten op maandag 2 november en woensdag 11 november.

Openingstijden deelgemeentehuizen
Beveren-Leie
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Desselgem
13.00u.-17.00u.

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

8.30u.-12.00u.

8.30u.-12.00u.

13.00u.-17.00u.

8.30u.-12.00u.

Alle deelgemeentehuizen zijn gesloten van maandag 2 tot vrijdag 6 november en ook op
woensdag 11 november.

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Waregem
13.00u.-19.00u.
10.00u.-12.00u.
13.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-12.00u.
13.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

16.00u.-19.00u.

09.00u.-12.00u.

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

14.00u.-19.00u.

10.00u.-12.00u.

10.00u.-12.00u.

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op maandag
2 november en woensdag 11 november.

Openingstijden containerparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
donderdag
zaterdag

12.00u. - 19.00u.
gesloten
8.00u. - 14.00u.

Alle containerparken zijn gesloten op maandag 2 november en woensdag 11 november.

De Sprong
De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem
Gemeenteplein 2
tel. 056 62 12 11
fax 056 62 12 23
De officiële berichtgeving over
e-mail secretariaat@waregem.be
Waregem is terug te vinden
website www.waregem.be
■ in Het Gouden Blad
■ op www.waregem.be
Verantwoordelijke uitgever
■ www.facebook.com/uitinwaregem
Burgemeester Kurt Vanryckeghem
■ @Stad_Waregem op Twitter
Verspreiding
De sprong is gedrukt op
Gratis en vijf maal per jaar aan alle
FSC-gecertifieerd papier
inwoners van Waregem
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.
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Centraal nummer 0903 99 000 (0,50 euro/minuut)
of www.apotheek.be
of aan de ingang van iedere apotheek
Waregem en Sint-Eloois-Vijve
Beveren-Leie en Desselgem

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.30u.
12.00u.

Apothekers

Dokters

*Dienst vreemdelingen gesloten van 12.00u. tot 13.00u.
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

Wachtdienst en nuttige
telefoonnummers

056 60 91 00
056 71 05 90

Tandartsen

Centraal nummer
0903 399 69
(1,50 euro/minuut) Het callcenter verbindt je door met de
dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag,
zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers
Ambulante Drugzorg Waregem
Anonieme Alcoholisten
Antigifcentrum
Awel (kinder- en jongerentelefoon)
Brandwondencentrum
Child Focus
De Druglijn
Holebifoon
Hulplijn misbruik en geweld
Kankerlijn
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
OCMW
Politiezone Mira
Rode Kruis Vlaanderen
Tele-onthaal
Zelfmoordlijn

056 60 86 60
03 239 14 15
070 245 245
102
09 332 34 90
116000
078 15 10 20
0800 99 533
1712
0800 35 445
056 62 31 11
056 62 98 11
056 62 67 00
105
106
1813

SOS nummers

Brandweer en ziekenwagen
Politiehulp
Algemeen Europees noodnummer

100
101
112

WEDSTRIJD
VRAAG
Vorige prijsvraag

Op dinsdag organiseert speelpleinwerking Het Pad een zotte
activiteit. Anne-Marie Vanthuyne wist het antwoord en won
drankbonnen voor tijdens de kasteelconcerten.

Nieuwe wedstrijdvraag

Tussen welke organisaties is ACAR een
samenwerkingsverband?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk donderdag 24 september naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen

Een mand vol met streekproducten op de Boerenmarkt
van 4 oktober.

