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IS HET NU 
50, 70 OF 90?

OPENING
ZUIDBOULEVARD

ERFGOEDDAG 
IN DE KARMEL

OPENING
ZET GROTE OGEN OP TIJDENS

Het jaar van het paard
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Welkom aan de bal ie

Schenk je  f ie ts

Energiekompas

Het  Woord
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PAARDEN

Waregem met  voorsprong 
dé paardenstad van Belg ië12

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 offi ciële berichtgeving over Waregem   
is terug te vinden

■  in Het Gouden Blad
■  op www.waregem.be
■  sociale media

GEZONDHEID

Mei  =  bevolk ingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

Telex

Beleef  meer  met 
#Waregemsport

10

11
POLITIE

Voortaan twee pol i t ie-
inspecteurs  per  wi jk

Is  het  nu 50 ,  70  of  90

6

De sprong is gedrukt op 
FSC-gecertifi eerd 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, VTB, Waro en F64.
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HERDENKINGEN

Nieuw bezoekerscentrum 
op Amer ikaanse 
Begraafp laats

14

UIT IN WAREGEM

DIENST-
VERLENING

Agenda

Ergoeddag op de Karmel

CC De Schakel

De Opslu i t ing 2017

Zomerse boottochten

Proeven op de hoeve

Openingsuren d iensten

Wachtdienst  en nutt ige 
te lefoonnummers

16
18
19
20
21

23

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag
Het bezoekerscentrum dat op de 
Gaverbeekhippodroom geopend wordt, heet 
HIPPO.WAR. Dirk Decostere wist dat en won twee 
VIP-tickets voor de Cyclocross Masters. 

Nieuwe wedstrijdvraag
In welk jaar begon Zuster Marleen als 
receptioniste in de Karmel?

Stuur je antwoord tegen uiterlijk 28 april naar 
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong, 
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van 
je adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen!
5 x 2 tickets voor 

live-uitzending 
(incl. ontbijt) 

Radio 2 
De Weekwatchers 

op 3 juni
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Sinds januari zijn er strengere regels 
voor pasfoto’s op identiteitskaarten, 
vreemdelingenkaarten, Kids-ID’s,…  
Deze vereisten bestonden al voor 
internationale reispassen, maar zijn 
nu dus gelijk gesteld voor de andere 
documenten.

De dienstloketten van de drie deelgemeentehuizen 
hebben een fl inke opfrisbeurt gekregen (in Sint-
Eloois-Vijve zijn de werken nog even bezig tot  
14 april). Om ook in de toekomst een vlotte 
dienstverlening te garanderen werd het 
informaticamateriaal gemoderniseerd en uitgebreid. 
Onze technische dienst vernieuwde de balies en 
net zoals in de stadswinkel en de dienst 
burgerzaken kan je er vanaf nu met Bancontact 
betalen. De openingstijden en het aanbod van 
diensten blijven hetzelfde (zie pg 23).

Deelgemeentehuizen 
Heringerichte loketten met 
Bancontact

Jouw pasfoto moet aan deze criteria voldoen:
■ Neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten,   

tanden niet zichtbaar, geen grote glimlach.
■ Maximaal 6 maanden oud.
■ Het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen.
■ Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires, behalve om  

medische of godsdienstige redenen. 
■ De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
■ De achtergrond van de foto moet licht, effen en  zonder schaduw zijn.

Professionele fotografen zijn van deze richtlijnen op de hoogte.

 Dienst bevolking I 056 62 12 40 I bevolking@waregem.be

 Stadswinkel Burgerzaken Deelgemeentes E-loket
Waregembonnen    
Huisvuilzakken    
Identiteitskaarten (eID/Kids-ID)    
Rijbewijzen   enkel afhaling 
Internationale reispassen enkel afhaling  enkel afhaling 
Aangiften adresverandering    
Attesten en akten burgerzaken enkel afhaling   
Uittreksels strafregister 
(bewijs goed gedrag en zeden)    
Wettigen handtekening en 
reistoelating minderjarige    
Aangiften burgerlijke stand 
(geboorte, huwelijk, overlijden)    
Vreemdelingenzaken    

Strengere regels pasfoto’s identiteitskaarten

NIEUWS

Welkom aan de balie

BALIE!

“Trek je plan”, een slogan die in Waregem gelukkig al lang verleden tijd is. Naast de balies in de 

stadswinkel is nu ook het onthaal in de deelgemeentehuizen helemaal mee met de tijd. Bovendien 

opent op 3 juni ook de welzijnswinkel voor al je vragen over welzijn. We helpen je er graag verder!



Jouw pasfoto moet aan deze criteria voldoen:
■ Neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste wenkbrauwen, de mond gesloten,   

tanden niet zichtbaar, geen grote glimlach.
■ Maximaal 6 maanden oud.
■ Het aangezicht moet 70 tot 80% van de oppervlakte van de foto innemen.
■ Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires, behalve om  

medische of godsdienstige redenen. 
■ De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
■ De achtergrond van de foto moet licht, effen en  zonder schaduw zijn.

Professionele fotografen zijn van deze richtlijnen op de hoogte.

Op zaterdag 3 juni staat er naast de feestelijke 
inhuldiging van de Zuidboulevard (zie pag. 8-9) 
nog een belangrijke opening op het 
programma: de welzijnswinkel in het 
welzijnshuis. Je kan er vanaf dan aan de balie 
terecht met al je (aan)vragen over welzijn of 
voor eenvoudige diensten. Het principe is dus 
net hetzelfde als in de stadswinkel: een 
vriendelijke onthaal, een duidelijk antwoord en 
in eerste instantie steeds zonder afspraak. Het 
welzijnshuis is dan weer de nieuwe naam van 
het administratief centrum van het OCMW.

Moet ik voor mijn verwarmingstoelage nog 
naar het OCMW?
Jazeker, alleen heet dit nu het welzijnshuis en je 
komt binnen via de welzijnswinkel.

Ga ik voor een aanvraag huishoudelijke 
hulp nog naar het thuiszorgloket op het 
Gaverke? 
Neen, je komt hiervoor naar de welzijnswinkel.

Vraag ik mijn pensioen nog aan op de 
dienst welzijn en sociale zaken in het 
stadhuis?
Neen, kom vanaf 3 juni gerust langs in de 
welzijnswinkel.

En wat met de zitdagen voor pensioenen 
en Dyzo (zelfstandigen)?
Die zitten vanaf 3 juni ook allemaal in het 
welzijnshuis, niet meer in het stadhuis.

Wat als ik nog vragen over welzijn heb?
De medewerkers aan de balie in de 
welzijnswinkel helpen je graag verder!
 
De opening van de welzijnswinkel is een eerste 
grote stap in de samensmelting van het OCMW 
en het stadsbestuur die in 2019 klaar moet zijn. 
Vergeet niet dat de dienst welzijn en sociale 
zaken die in het stadhuis zat vanaf 3 juni ook in 
het welzijnshuis te vinden is: Schakelstraat 41.

 Welzijnshuis Waregem I 056 62 98 11

Met al je 
welzijnsvragen 
naar de 
welzijnswinkel

NIEUWS

Schenk je fi ets…
… een poetsbeurt
De lente is aangebroken, tijd om jouw fi ets(en) een 
opfrisbeurt te geven voor het komende seizoen. Werkplus 
Veloods helpt je daar graag bij. Je kan er terecht voor een 
bike wash en/of een volledig fi etsonderhoud. Zo zal je fi ets 
opnieuw blinken in het zonlicht!

… aan Veloods
Heb je een verouderde fi ets die je niet meer gebruikt? 
Schenk hem dan aan Werkplus Veloods! Zij geven je fi ets 
een nieuw leven. Voor de medewerkers van de sociale 
werkplaats is dit zeer zinvol lesmateriaal. Op eenvoudige 
vraag komen ze de fi etsen zelfs ophalen.

Werkplus vzw 
(Windhoek 17)
056 61 34 38
info@werkplus.be
www.werkplus.be

Honderden vrijwilligers steken jaarlijks de handen uit 
de mouwen om de buurt zwerfvuilvrij te maken of de 
glasbol proper te houden. Wil jij je engageren in je 
buurt? Dan kan je als glasbolpeter of –meter zorgen 
voor maximum twee glasbollen in je buurt door het 
zwerfvuil rond de glasbol op te ruimen. Sluikstorten 
meld je op een centraal telefoonnummer of e-mail.
Je geeft ook een seintje wanneer de glasbol vlugger 
vol is dan gewoonlijk. 

Als glasbolpeter krijg je een fi nanciële aanmoediging, 
opruimmateriaal en een opleiding via intercommunale 
IMOG.

 www.waregem.be/properwaregem

HET 
WOORD

Glasbolpeter m/v

Energiekompas
Via www.mijnenergiekompas.be kan je 
eenvoudig nagaan wat de energieprestaties 
van je woning zijn. Op basis van je resultaat en 

de gegevens die je zelf toevoegt krijg je concrete tips hoe 
het beter kan. Het Energiekompas is een initiatief van 
intercommunale Leiedal en is enkel van toepassing op 
privé-woningen. De renovatiecoach van Leiedal kan je 
nadien begeleiden bij een eventuele renovatie. 
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Voortaan zijn er twee politie-inspecteurs 
verantwoordelijk per wijk. Dat zorgt voor een hogere 
politieaanwezigheid. Op www.pzmira.be kan je 
makkelijk opzoeken wie je (nieuwe) wijkinspecteur is. 

Voor bewoners is de wijkinspecteur het 
aanspreekpunt voor alle vragen en problemen rond 
veiligheid en leefbaarheid. De wijkinspecteur rijdt vaak 
rond op de fiets, laat kinderen veilig oversteken aan de 
schoolpoort, bemiddelt bij burengeschillen, houdt 
toezicht in de wijk, signaleert sluikstorten,…  
Om al deze taken goed te vervullen, waren enkele 
wijzigingen in het takenpakket noodzakelijk. 

Verandering 
De huidige wijkindeling sinds 1 maart:
■ Wijk Noord: Beveren-Leie, Desselgem,  

Sint-Eloois-Vijve.
■ Wijk Oost: wijken Jager, Hazewind, Warande, 

Karmel, Villapark, Leeuwke, Biest, Kabeljauw
■ Wijk Zuid: wijken Blauwe Zwaan, Barakke, 

Nieuwenhove, Spitaal, Waterhoek, Gaverke, 
Blikhage.

■ Wijk Centrum: alle straten binnen de R 35 (incluis) 
en het station van Waregem.

 PZ Mira I 056 62 67 00 I www.pzmira.be

Voortaan twee politie-inspecteurs per wijk
Politiezone Mira heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd in de zoneverdeling van de wijkinspecteurs 
in Waregem. We spreken voortaan niet meer van wijkposten maar over lokale posten. Oorzaak van deze 
wijziging is de forse groei van het inwonersaantal in een aantal wijken. 

POLIT IE
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Is het nu 50, 70 of 90?
Vlaanderen is een dichtbebouwde regio met een steeds toenemende verkeersdrukte. Het aantal 

ongevallen daalt niet. Vaak zijn deze het gevolg van een te hoge snelheid. In het verleden werd 

daarom op heel wat wegen in Vlaanderen een snelheidsbeperking van 70 km/uur ingevoerd. 

Daarnaast was het niet logisch dat we op landelijke wegen, vaak smal en bochtig, nog 90 km/uur 

mochten rijden.

Binnen de bebouwde kom is de 
maximum toegelaten snelheid 
nog steeds 50 km/uur. In een 
straat met veel bebouwing is dit de 
aangewezen snelheid. Om de 
zoveel jaar bekijken we of de 
afbakening van de bebouwde kom 
nog overeenkomt met de werkelijke 
bebouwing. In een aantal straten 
komen er woningen bij en is een 
aanpassing van de bebouwde kom 
nodig. Zo breiden wij dit jaar de 
bebouwde kom uit in de 
Desselgemseweg, Franklin 
Rooseveltlaan en Wortegemseweg.

Deze snelheidslimiet is niet enkel 
van toepassing binnen de 
bebouwde kom. Voor de 
verkeersveiligheid kunnen er 
snelheidsbeperkingen van  
50 km/uur zijn in straten buiten de 
bebouwde kom. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer heeft daarom 
een snelheidsbeperking van  
50 km/uur ingevoerd in de 
Vijfseweg en in de Oosterlaan 
(gewestwegen). 

Sinds 1 januari geldt in Vlaanderen 
een snelheidsbeperking van  
70 km/uur op alle wegen buiten de 
bebouwde kom. Het principe is: 
waar er geen borden staan 
buiten de bebouwde kom mag 
je 70 km/uur rijden. In Waregem 
zijn ondertussen alle borden ‘70’ 
weggehaald.

Wist je dat het stuk op de 
Expressweg richting Wielsbeke 
tussen de Jozef Duthoystraat en 
de Eikenlaan een snelheidslimiet 
heeft van 70 km/uur? Deze 
aanduiding is voor de veiligheid van 
de bestuurders omdat de weg op 
bepaalde stukken in slechte staat 
is.

Waar vroeger 90 km/uur de 
standaardsnelheid was, is dit nu  
70 km/uur. Enkel op wegen 
buiten de bebouwde kom, 
waarbij de fietspaden 
gescheiden zijn van de rijweg, 
mag je 90 km/uur rijden.  
Op die plaatsen staan er borden 
‘90’. In Waregem is dit enkel nog 
op stukken van de Expresweg 
tussen de Verbindingsweg en de 
grens met Wielsbeke.

Trajectcontrole
Het stadsbestuur laat dit jaar systemen van trajectcontrole installeren 
binnen de bebouwde kom in de Desselgemseweg en Wortegemseweg. Dit 
zijn rechte straten binnen de bebouwde kom waar bestuurders vaak te snel 
rijden. Met de trajectcontroles controleren we of bestuurders de 
snelheidsaanduidingen over een langere afstand respecteren. 

Dienst verkeer
056 62 12 76
verkeer@waregem.be

50 70 90
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Op zaterdag 3 juni krijgt Waregem een nieuw gezicht. Tal van internationale circus- en 

straatartiesten, draaimolens, levende standbeelden, muzikanten en kunstenaars verbinden  

het oude met het nieuwe en maken van deze feestelijke opening van de Zuidboulevard en 

welzijnswinkel een mijlpaal in de Waregemse geschiedenis. Van 14.00u. tot 22.00u.,   

van 0 tot 99 jaar, een ongezien feestje waarin verwondering en spektakel centraal staan.

Feestelijke opening 
Zuidboulevard

14.00u. 
De Zuidboulevard wordt omgetoverd 
tot ‘La Rambla’. Draaimolens, 
levende standbeelden, tot de 
verbeelding sprekende wandelende 
fi guren en spectaculaire 
circusvoorstellingen zoeken hun weg in 
het vernieuwde Waregem. Meer dan twintig 
locaties op en rond de Zuidboulevard krijgen 
het bezoek van onder andere het Britse 
clownsduo Men in Coats, de Spaanse 
ballonvirtuozen van El Retrette de Dorian 
Gray en de spectaculaire 
dansvoorstelling Transport 
Exceptionneles van de 
Franse groep Beau 
Geste.

La Rambla

De stad geeft het 
stadscentrum met de 
Zuidboulevard terug 
aan haar inwoners. 
Dit wordt een 
ongezien feest dat 
nog lang blijft 
nazinderen!

 krijgt Waregem een nieuw gezicht. Tal van internationale circus- en 

straatartiesten, draaimolens, levende standbeelden, muzikanten en kunstenaars verbinden  

het oude met het nieuwe en maken van deze feestelijke opening van de Zuidboulevard en 

welzijnswinkel een mijlpaal in de Waregemse geschiedenis. Van 14.00u. tot 22.00u.,   

van 0 tot 99 jaar, een ongezien feestje waarin verwondering en spektakel centraal staan.

Feestelijke opening 
Zuidboulevard

14.00u.
De Zuidboulevard wordt omgetoverd 

‘La Rambla’. Draaimolens, 
levende standbeelden, tot de 
verbeelding sprekende wandelende 

spectaculaire 
circusvoorstellingen zoeken hun weg in 
het vernieuwde Waregem. Meer dan twintig 
locaties op en rond de Zuidboulevard krijgen 
het bezoek van onder andere het Britse 
clownsduo Men in Coats, de Spaanse 
ballonvirtuozen van El Retrette de Dorian 
Gray en de spectaculaire 
dansvoorstelling Transport 
Exceptionneles van de 
Franse groep Beau 

La Rambla

FEEST

In mei droppen we het volledige 
programma in je brievenbus.   
Je krijgt er een gratis muntstuk 
bovenop dat je kan gebruiken 
om de standbeelden op de 
Zuidboulevard tot leven te 
wekken. Hou je brievenbus 
dus in de gaten!
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Gezocht: 12 deelnemers  
voor Inter-view 
Ben jij iemand die graag kijkt en mensen 
ontmoet? Dan is choreograaf Benjamin 
Vandewalle op zoek naar jou! Op 3 juni 
plaatst hij drie compacte constructies in de 
omgeving van de bibliotheek. Het lijken 
(poppen)kasten waar voorbijgangers hun 
hoofd in kunnen steken. Wat ze vanbinnen te 
zien krijgen, is een grote verrassing. Zin om 
deze installaties beter te leren kennen? Meld 
je aan bij merel@ccdeschakel.be.

Ontbijt met Radio 2 
Op zaterdag 3 juni gaat Radio 2 van 8.00u. 
tot 10.00u. live vanuit het welzijnshuis met De 
Weekwatchers. Presentator Ruben Van 
Gucht blikt er samen met zijn weekwatcher 
terug op de voorbije week. Maar hij is niet 
alleen! Ook weerman Frank Deboosere, Hans 
Otten… komen langs. We verwennen 5 x 2 
lezers met een ontbijt ter plaatse tijdens de 
uitzending. Beantwoord de wedstrijdvraag op 
pagina 3!

De oversteek 

18.30u.
Koorddansers Olivier Roustan (FR) en Oliver Zimmerman 
(DU) wagen zich aan een uniek spektakelstuk. Samen maken 
ze een oversteek van maar liefst 400 meter op grote hoogte. 
Roustan vertrekt vanop de kerktoren en wandelt over de 
huizen heen naar de Zuiderpromenade en Zimmerman 
wandelt hem op 11 meter hoogte tegemoet. Ze ontmoeten 
elkaar pal boven de Zuiderpromenade, waar oud en nieuw 
Waregem samenkomen. Het is ongezien en wordt meer dan 
waarschijnlijk een ongemeen spannende oversteek!

Afsluiter

20.00u.
Geen gillende DJ’s op de afterparty maar wel de leuke retro 
muziek van Radio Barkas Deluxe op het kunstig gepimpte 
boekenplein. Staat op het programma: gezellig napraten, 

lekkere wokgerechten en zorgvuldig gekoelde drankjes.

Muzikale apotheose 

19.00u.
Iedereen verzamelt zich aan het groot podium voor een 
spetterende apotheose.. Meer dan 200 artiesten slepen je 
mee in dit totaalspektakel, voorafgegaan door de drums en 
beats van percussiegroep DrumSpirit en de artistieke 
exploten van onze eigenste Compact Disk Dummies. 
Dagvuurwerk, speciale effecten en een groot videoscherm 
brengen je helemaal in de sfeer van verwondering en 
verrassing. De muzikanten van de Desselgemse fanfare De 
Leiezonen, Het Bevers Harmonieorkest en de koorleden 
van Con Cuore, Laidos en Qui-Vive palmen het podium in 
en bundelen hun krachten in een oorstrelend slotconcert. Als 
kers op de taart: de première van een nieuw muziekstuk dat 
speciaal voor Waregem werd gecomponeerd door 
gerenommeerd componist Wim Bex.

FEEST

Koorddansers Olivier Roustan (FR) en Oliver Zimmerman 
(DU) wagen zich aan een uniek spektakelstuk. Samen maken 
ze een oversteek van maar liefst 400 meter op grote hoogte. 
Roustan vertrekt vanop de kerktoren en wandelt over de 
huizen heen naar de Zuiderpromenade en Zimmerman 
wandelt hem op 11 meter hoogte tegemoet. Ze ontmoeten 
elkaar pal boven de Zuiderpromenade, waar oud en nieuw 
Waregem samenkomen. Het is ongezien en wordt meer dan 
waarschijnlijk een ongemeen spannende oversteek!

Afsluiter

20.00u.
Geen gillende DJ’s op de afterparty maar wel de leuke retro 
muziek van Radio Barkas Deluxe op het kunstig gepimpte 
boekenplein. Staat op het programma: gezellig napraten, 

lekkere wokgerechten en zorgvuldig gekoelde drankjes.

Muzikale apotheose 

19.00u.
Iedereen verzamelt zich aan het groot podium voor een 
spetterende apotheose.. 
mee in dit totaalspektakel, voorafgegaan door de 
beats van percussiegroep DrumSpirit en de artistieke 
exploten van onze eigenste 
Dagvuurwerk, speciale effecten en een groot videoscherm 
brengen je helemaal in de sfeer van verwondering en 
verrassing. De muzikanten van de Desselgemse fanfare 
Leiezonen, Het Bevers Harmonieorkest
van Con Cuore, Laidos
en bundelen hun krachten in een oorstrelend slotconcert. Als 
kers op de taart: de première van een nieuw muziekstuk dat 
speciaal voor Waregem werd gecomponeerd door 
gerenommeerd componist Wim Bex.

Nieuw leven 
in de oude bibliotheek!  
ONBETAALBAAR en het welzijnshuis gaan in 
de laatste week van mei aan de slag met 
jouw afdankertjes. Ze verwerken het in een 
nieuw ontwerp en bezorgen het een tweede 
leven. Hiervoor bouwen ze het gelijkvloers van 
de bib om tot een broeierig atelier. De creaties 
bieden ze op 3 juni opnieuw te koop aan. 
Haal je afgedankte materialen van onder het 
stof en breng ze op 6 of 7 mei binnen in de 
oude bib. Stuur vooraf een foto van jouw 
materiaal naar sophie@onbetaalbaar.com.
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Mei = bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

De ziekte is makkelijk op te 
sporen door een uitstrijkje om de 
drie jaar. Dat geldt ook voor de 
voorstadia van deze ziekte. Dan 
is er nog geen kanker en is een 
eenvoudige behandeling vaak 
genoeg. Het voorstadium kan 
wel tien tot vijftien jaar duren. 
Vroegtijdige opsporing blijft dus 
de beste bescherming. Laat 
daarom van je 25e tot 64e 
verjaardag elke drie jaar een 
uitstrijkje nemen.

Behoor jij tot deze doelgroep? 
Dan krijg je van het Centrum 
voor Kankeropsporing een 
uitnodiging als het vorige 
uitstrijkje te lang geleden is. 
Daarna maak je zelf een afspraak 
met je huisarts of gynaecoloog. 
Vanaf 1 mei kan je je ook 
inschrijven op de website om 
een herinnering te ontvangen in je mailbox.

Wanneer was mijn laatste uitstrijkje
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be en download 
de gratis software Patient Viewer. Bekijk er dan de 
gegevens over de bevolkingsonderzoeken. Je hebt 
hiervoor een eID, kaartlezer en je pincode nodig.

Voor de mama’s
Stuur jouw mama op moederdag 
(14 mei) een videoboodschap op 
supermamas.be. Dit zijn niet 
alleen persoonlijke wensen, maar 
ook een herinnering om deel te 
nemen aan het onderzoek.

Voor de dochters
Alle meisjes in het eerste   
jaar secundair onderwijs in 
Vlaanderen kunnen gratis   
het vaccin tegen 
baarmoederhalskanker krijgen. 
Meisjes jonger dan 19 die nog 
niet gevaccineerd zijn, kunnen 
het vaccin met een voorschrift 
van een arts bij de apotheker 
kopen. De arts kan het vaccin 
dan toedienen. Let op: ook als je 
gevaccineerd bent blijft een 
uitstrijkje nodig!

Centrum voor Kankeropsporing
Gratis nummer 0800 60 160 
(9.00u.-12.00u. en 13.00u.-16.00u.)
info@bevolkingsonderzoek.be
www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.

1000 km kom op tegen kanker  Op zaterdag 27 mei passeert het fietspeloton van de 
1000km Kom Op Tegen Kanker door Waregem. Er rijden maar liefst tien Waregemse teams 
mee, waaronder vier van de stad. Tussen 11.35u. en 12.03u. rijden ze langs het traject 
Wortegemseweg - Nachtegaallaan - Leeuwkestraat - Holstraat - Zuiderlaan - Jozef 
Duthoystraat - Expresweg. Tussen 14.00u. en 14.35u. zie je ze nog een keer in de omgekeerde 

richting. www.1000km.be  ■  Aquagym met Rekanto Ben of was je in behandeling voor kanker? Dan  
weet je dat je vaak vermoeid en futloos kan zijn. Aangepaste lichaamsbeweging helpt je om opnieuw fitter te 
worden. De sportdienst en Rekanto organiseren wekelijks een gratis uurtje aquagym: elke dinsdag (uitgezonderd 
schoolvakanties) van 15.30u. tot 16.30u. in zwembad De Treffer. Inschrijven kan via  078 15 15 50.   
www.rekanto.be  ■  Praatcafé kanker Elke eerste donderdag van de maand organiseert Kom op tegen 
Kanker een praatcafé voor kankerpatiënten en hun mantelzorger. Dit vindt altijd plaats in De Mustang in Het 
Pand. Naast een informatief luik of een koffiemoment is er ook ruimte om ervaringen uit te wisselen. De volgende 
data zijn 4 mei (koffiemoment) en 1 juni (over de rechten van patiënten). Deelname is gratis, maar inschrijven 
via 056 71 00 88 (Maria Dhondt) is verplicht.

#TE
LEX

Proficiat aan alle Waregemse vrouwen! Vorig jaar nam 61,6% deel aan het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker. Zo scoren jullie hoger dan het gemiddelde in West-Vlaanderen. Maar het 

streefcijfer tegen 2020 is 65%. Er is dus wel nog wat werk voor de boeg.

GEZONDHEID
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Sport- en schakelkampen zomervakantie
Ook deze zomer kan je kiezen uit een schitterend aanbod sport- en 
Schakelkampen. Maak je keuze via www.waregem.be/sportkampen of 
www.ccdeschakel.be. Op het einde van elk Schakelkamp komen de 
staaltjes toneel, dans, fi lm, muziek, beeldende werk en media samen in 
een toonmoment voor de ouders. Je kan het volledige overzicht van het 
vakantieaanbod in Waregem trouwens raadplegen in de Kidsgids op 
www.waregem.be/kidsgids. 

■	 Week 1: 3 juli – 7 juli: sport- en schakelkampen
■	 Week 2: 10 juli – 14 juli: sport- en schakelkampen
■	 Week 3: 17 juli – 20 juli: sportkampen
■	 Week 4: 16 augustus – 18 augustus: sportkampen
■	 Week 5: 21 augustus – 25 augustus: sportkampen

Sportquiz
Om de strafste sportkenners van Waregem te 
vinden, testen we je actuele kennis en graven  
we geregeld in de sportgeschiedenis. Vergeet 
bijvoorbeeld niet dat we dit jaar de 170e 
verjaardag van Waregem Koerse vieren… Je  
kan deelnemen met een ploegje van drie of vier 
en betaalt 15 euro per ploeg. Om mee te doen 
moet je minimum 17 jaar zijn. Schrijf je in voor  
25 april via lobbens.jan@belgacom.net.

 Sportdienst I 056 60 07 44 I info@waregemsport.be

West-Vlaanderen blijft bewegen
Donderdag 18 mei is een hoogdag voor de sportende 
50-plusser met wandelen, fi etsen, petanque, dans, djembé 
en sportcarrousel in de aanbieding. We trekken deze editie 
naar Markegem (Dentergem). De sportdienst organiseert 
gratis busvervoer vanaf parking Expo. Je betaalt 6 euro 
voor deelname aan de sportnamiddag (busvervoer inclusief) 
of 14 euro voor deelname plus avondmaaltijd en muzikale 
animatie achteraf (geen busvervoer). Schrijf je in bij de 
sportdienst.

Vrijdag 5 mei I 19.30u.
S.O. Gaverke

Donderdag 18 mei I 13.00u
Sportcentrum Den Bul Markegem

#Waregemsport
De dienst sportpromotie pakt uit met een fris 

nieuw logo. Waregem Sport daagt je uit om 

nog meer te bewegen en je sportervaringen  

te delen met #Waregemsport. De 

komende maanden wakkeren we je 

sporthonger aan met enkele fijne 

initiatieven.

Beleef meer met
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Waregem met voorsprong  
dé paardenstad van België
We dragen dit jaar fier de titel van Europese stad van het Paard en vieren 170 jaar Waregem 

Koerse mét paardenstoet. Bovendien zijn de drafrennen op de hippodroom terug van weggeweest. 

Maar eigenlijk heeft Waregem elk jaar een goedgevulde hippische kalender. Dat is zeker ook te 

danken aan SportVlaanderen Waregem, het grootste ruitersportcentrum in Vlaanderen. 

Verantwoordelijke Jan Volkaert is het best geplaatst om hierover zijn licht te laten schijnen.

De kalender voor dit jaar ziet er veelbelovend uit. 
Waar moeten we extra naar uitkijken? 
“In ons complex staan naar goede gewoonte heel wat 
wedstrijden en stages op het programma. Eigenlijk is  
er tot eind oktober elk weekend wel iets te doen.   
Het seizoen start traditioneel met een nationale 
eventingwedstrijd tijdens de paasvakantie. Dit seizoen 
komt daar nog een nationale dressuurwedstrijd bij, 
meteen een try-out voor een internationale 
dressuurwedstrijd in september.”

Is paardensport anno 2017 toegankelijk voor 
iedereen?
“Het grootste deel van de evenementen hier op het 
centrum zijn sowieso gratis toegankelijk. Wij staan ook 
enorm open voor ruiters met een beperking. We willen 
in de toekomst wel nog duidelijker communiceren 
naar het grote publiek, met onder andere een 
overkoepelende website voor alle hippische 
activiteiten.” 

De drafrennen zijn terug van weggeweest,   
wat maakt ze zo uniek?
“Ze brengen spektakel: de paarden, de mooie kleuren 
van de jockeys,… Al doe je niet mee aan de 
weddenschappen, het blijft een absolute aanrader. 
Het is voor de sport een noodzaak dat er terug 
wedstrijden in Waregem zijn, veel jockeys komen 
immers hier trainen.”

Is de ambitie van de organisatie om daar meer 
jongeren bij te betrekken haalbaar?
“Ik denk het wel. Ik heb al een paar jonge sulkyrijders 
gezien die soms zelfs met een pony rijden. We 
moeten de jeugd meehebben om de toekomst van de 
sport te verzekeren. Eens de drafwedstrijden terug op 
gang komen, is er wellicht ruimte voor dergelijke 
initiatieven”. 

Hoe onderscheidt Waregem zich als  
paardenstad van de concurrentie?
“Door het aanbod van diverse disciplines (jumping, 
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CPEDI*** 3e keer op 
rij in Waregem
Ook in 2017 keert CPEDI terug naar Waregem, één van 
de grootste internationale dressuurwedstrijden voor 
personen met een handicap. Organisator Quadrille 
begeleidt straffe ruiters bij deelname aan diverse 
competities, tot de Olympische en Paralympische 
spelen toe. Van donderdag 21 tot en met zondag 24 
april kan je terecht in Sport Vlaanderen Waregem voor 
de dressuurwedstrijden. Op zondag is er een 
afsluitende ceremonie. 

www.quadrille.bz

Waregem Europese Stad 
van het Paard 2017
Voor de tweede keer kiest EURO EQUUS, het Europese 
netwerk van Steden van het Paard, een Europese 
Paardenstad. Dit jaar is dat Waregem omdat het paard 
een grote rol speelt in de sociale cohesie binnen de 
stad. Er zijn heel wat activiteiten gepland om deze titel 
te vieren. Het hoogtepunt is de Parade van het Paard 
op 20 augustus. We koppelen er ook een 
fototentoonstelling aan. Zondag 10 september is 
Europese dag van het Paard. Elke stad organiseert dan 
sport-, ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten om 
het netwerk in de kijker te zetten. 

EURO EQUUS is een 
samenwerking van vijf Europese 
steden die een sterke band 
hebben met het paard: Waregem, 
Pardubice (Tsjechië), Jerez de la 
Frontera (Spanje), Golegã 
(Portugal) en Wroclaw (Polen). 
Waregem, Paradubice en  
Wroclaw hebben een boeiende 
renbaan die jaarlijks duizenden 
bezoekers aantrekt. Golegã en 
Jerez hebben een eeuwenoude 
traditie van paardenshows met 
Lusitano- en Kartuizerpaarden.

www.euro-equus.eu

Hippische kalender 
april – juni 2017
■	 Za 15 april – ma 17 april 

Nationale eventingwedstrijd 
(CNC Club Gaverbeek) 

■	 Di 18 april – zo 23 april 
CPEDI*** (Quadrille vzw) (zie hiernaast)

■	 Zo 23 april 
Dressuurwedstrijd para-equestrian (VLP)

■	 Zo 30 april – ma 1 mei 
jumping outdoor (vzw Jumping Waregem)

■	 1, 7, 14, 21, 28 mei / 4 juni 
drafwedstrijden

■	 Zo 21 mei
dressuurwedstrijd para-equestrian (VLP)

■	 Do 25 mei – zo 28 mei
dressuur + jumping outdoor 
(vzw Jumping Waregem)

■	 Za 3 juni – ma 5 juni
jumping outdoor (vzw Jumping Waregem)

PAARDEN

Hippische kalender 
april – juni 2017
Hippische kalender 

eventing, dressuur, draf en galoprennen) en dat op  
een unieke locatie zo dicht bij het centrum van de   
stad. Ik ben al in Pardubice (Tsjechië, nvdr.) 
geweest. Ze hebben daar een hele mooie 
renbaan, maar die ligt ver uit het centrum. Je mist 
er toch het gemeenschapsgebeuren rond de 
paardensport. In Waregem liggen de hippodroom 
en het ruitersportcentrum vlak bij elkaar, dat is een 
enorme luxe. En dan de competities: Waregem 
Koerse, drie nationale eventingwedstrijden en één 
internationale… dat is nergens anders gezien.” 

We vieren dit jaar 170 jaar Waregem Koerse   
met de paardenstoet Parade van het Paard.  
Jullie doen mee?
“Zeer zeker, we zijn startplaats. De deelnemers 
zullen hier inspannen, opzadelen en de stoet 
vormen. Het wordt een onvergetelijke dag! 
Iedereen kan dus maar beter zondag 20 augustus 
in de agenda schrijven”. 

Dat doen we zeker, bedankt voor de babbel!
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Flanders Field American Cemetery 
is de enige Amerikaanse 
begraafplaats van de Eerste 
Wereldoorlog in België. Op wens 
van de nabestaanden werden de 
soldaten in het buitenland 
begraven of gerepatrieerd naar een 
militaire of gemeentelijke 
begraafplaats dichter bij huis. 
368 soldaten vonden in Waregem 
hun laatste rustplaats en nog eens 
43 staan vermeld op de Muur van 
de Vermisten.

Op elke Amerikaanse overzeese 
begraafplaats is er een 

Amerikaanse Superintendent. Die 
woont op de meeste sites binnen 
de muren van het domein. In 
Waregem was dat niet anders. Het 
gebouw juist voorbij de ingang aan 
de linkerkant deed tot in de jaren 
1990 dienst als bureau, 
werkruimte en woonhuis voor de 
Amerikaanse opzichter en zijn 
gezin. Nu is dit gebouw 
omgevormd tot bezoekerscentrum 
en zijn de burelen naar de 
achterzijde verplaatst.

In het bezoekerscentrum krijg je 
meer informatie over de 

Amerikaanse betrokkenheid tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in België 
en het ontstaan van de 
begraafplaats. Daarbij is er 
aandacht voor enkele persoonlijke 
verhalen van soldaten. 

Praktisch
De begraafplaats en 
bezoekerscentrum (Wortegemseweg 
117) zijn dagelijks gratis te bezoeken 
van 9.00u. tot 17.00u., enkel gesloten 
op Kerstmis en Nieuwjaar. 
Rondleidingen voor scholen of 
groepen kan je aanvragen via 
fl anders-fi eld@abmc.gov. 

Nieuw bezoekerscentrum op 
Amerikaanse Begraafplaats
Op 6 april 2017 was het exact 100 jaar geleden dat de toenmalige Amerikaanse president 

Woodrow Wilson de oorlog verklaarde aan Duitsland. Symbolisch vond op die dag de officiële 

opening plaats van het nieuwe bezoekerscentrum op de Amerikaanse begraafplaats.

HERDENKINGEN
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Memorial Day 
Zondag 28 mei I 15.00u. 
Flanders Field American Cemetery
De American Overseas Memorial 
Day Association herdenkt de 
gesneuvelde Amerikaanse soldaten 
uit de Eerste Wereldoorlog. Zoals  
elk jaar is er ook in Waregem een 
plechtige herdenking op Memorial 
Day. Traditioneel hoor je er het 
gedicht In Flanders Fields en het 
Amerikaanse volkslied. Dat wordt 
gezongen door de leerlingen van 
enkele Waregemse basisscholen. 
Verder houden enkele leden uit de 

Belgische en Amerikaanse civiele 
en militaire wereld een toespraak. 
Een Belgische muziekkapel speelt 
de nationale volksliederen. 
Tenslotte maken enkele F16-
vliegtuigen indruk met de missing 
man-formation.

 
Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

USA en WOI
Voor het vierde jaar verdienen meer dan 
700 Waregemse scholieren een Price of 
Freedom Award. Eind mei ontvangen ze 
tijdens hun eigen Memorial Day-ceremonie 
deze prijs uit handen van Amerikaanse 
militairen. Een terechte beloning, want ook 
dit schooljaar stonden ze nog eens extra 
stil bij de Eerste Wereldoorlog en zijn vele 
slachtoffers. 
Ook na Memorial Day heeft het 
stadsarchief nog een tip voor wie meer wil 
weten over de Verenigde Staten en de 
Eerste Wereldoorlog: een lezing van de 
Amerikaanse schrijfster en fotografe Jodi 
Champagne. Zij komt haar nieuwe project 
Allegiance: OurHeroesNotForgotten 
voorstellen op woensdag 7 juni om 
19.00u. Later meer info hierover!

HERDENKINGEN

George Plummer Howe werd 
geboren in Lawrence (VS) in 1878. 
Hij was een uitstekend student en 
haalde een Bachelor of Arts aan 
Harvard in 1900. Na zijn studies 
werkte hij als chirurg en trok hij naar 
Alaska en Yucatan voor avontuurlijke 
expedities. In 1917 meldde George 
zich als vrijwilliger bij het Britse leger. 
Hij kwam er terecht bij het Medical 
Offi cers Reserve Corps. George werd 
naar verscheidene posten gestuurd, 
zelfs naar gevangenenkampen om 
Duitse krijgsgevangenen te 
verzorgen. Hij schreef dat hij zijn job 
in een frontlinieregiment niet had 
willen ruilen voor een job in het 
ziekenhuis. Hij sneuvelde op 28 
september 1917 bij een 
granaatexplosie. Hij werd 
omschreven als moedig, loyaal, 
intelligent, humoristisch en sportief. 
Hij was waarschijnlijk de eerste 
Amerikaanse offi cier die sneuvelde en 
is de enige op het Flanders Field 
Cemetery die sneuvelde in 1917.

 De verhalen van de 368 soldaten 
op de Amerikaanse begraafplaats 
lees je in ‘De soldaten van de 
Amerikaanse militaire begraafplaats 
Flanders Field’, voor 35 euro te 
koop in de stadswinkel. 

George Howe
Wellicht   
de eerste 
Amerikaanse 
offi cier die 
sneuvelde
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Anna Barriball en   
Hannelore Van Dijck in Be-Part
Nog tot 11 juni

De Britse Anna Barriball gaat op een minimale manier 
een wisselwerking aan met objecten zoals muren, deuren 
of luiken. Haar werk situeert zich vaak op de grens tussen 
teken- en beeldhouwkunst. Voor Be-Part maakte ze een 
video-installatie die refereert aan de Amerikaanse stomme 
fi lm Annabelle Serpentine Dance uit 1895. 
Hannelore Van Dijck beschrijft haar tekeningen als 
settings zonder personages of activiteit. Ze maakt voor 
Be-Part een nieuwe installatie waarin ze de architectuur wil 
interpreteren en herdefi niëren. Met houtskooltekeningen 
probeert ze een nieuwe plaats te creëren.

 
Be-Part 
056 62 94 10 
info@be-part.be 
www.be-part.be

En toch blijft Ry Cooder bij het grote publiek een onbekende. 
Met deze biografi e probeert muziekrecensent Wouter 
Bulckaert dat recht te zetten. Ry Cooder. Meester in de 
schaduw is een pageturner vol scherpe dialogen, snedige 
anekdotes en verrassende verhalen. Een feest voor 
liefhebbers van Americana, fi lm en soundtracks en verwante 
artiesten als Bob Dylan, Neil Young en The Rolling Stones.

De auteur komt op 20 april de biografi e voorstellen in de bib.
Tijdens de lezing zijn er muzikale intermezzo's uit Cooders 
oeuvre, gebracht door Klaas Tomme, Tom Lauwaerts en 
Antoon Lamon.

Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar in de bib  
en stadswinkel.

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

Boekvoorstelling  Ry Cooder, 
Meester in de schaduw
Donderdag 20 april I 19.30u. I Bibliotheek

Ken je Ry Cooder? Hij is een Amerikaanse gitarist, 

songschrijver en maatschappijkritische 

verhalenverteller. Hij verkocht met Buena Vista 

Social Club negen miljoen platen. Daarnaast won hij 

zes Grammy’s voor evenveel albums. Keith Richards 

van The Rolling Stones vertelde: “Ik heb gepikt van 

die man wat ik maar kon.”

Digidokter: online 
betalen  en bankieren
Zaterdag 22 april
10.00u. I Bibliotheek
De Digidokter demonstreert online bankieren  
op je computer en tablet of via de app op je 
smartphone. We gaan ook dieper in op nieuwe 
betalingssystemen die in andere landen al  
worden gebruikt, zoals contactloos betalen. 
Schrijf je in op www.vormingplusmzw.be

IN WAREGEM
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De bib opent haar deuren voor een te gek 
boekenfeest! Je kan met het gezin deelnemen aan de 
leukste activiteiten. Er staat een boekenzoektocht op 
het programma, waarbij je een mooie prijs kan winnen. 
Op de boekenmarkt kan je voor slechts 2 euro 
KJV-boeken kopen. Spring ook eens binnen in onze 
voorleescaravan, maak je eigen badge of laat een 
knotsgekke airbrush tattoo zetten. Je kan er terecht 
voor een toffe fotoshoot, haal dus zeker je beste pose 
uit de kast. In de mobiele radiostudio van Quindo is 

iedereen welkom om zelf radio te leren maken.
Uiteraard zijn er ook auteurs en illustratoren van de 
bovenste plank van de partij. Ontmoet Kim Crabeels, 
Tine Mortier, Evelien De Vlieger, Sabien Clement en 
Brigitte Minne.
■	 Voor gezinnen met kinderen tot twaalf jaar die gek 

zijn op lezen, ook niet-KJV’ers zijn heel erg welkom
■	 3 euro per persoon, gratis tot vijf jaar
■	 Inschrijven kan via www.uitinzuidwest.be of 

www.waregem.be/bibliotheek of in de bib.

Kleine Rode Eva is een dubbelspel over de verdwijning van een jong 
meisje, gebaseerd op het eeuwenoude sprookje Roodkapje. 
Kinderen en volwassenen kijken samen naar dezelfde beelden en 
scènes. Maar door de koptelefoons horen ze elk een ander verhaal.
De kinderen (vanaf 7 jaar) luisteren naar het spannende 
sprookjesverhaal. Herkenbare ingrediënten en personages uit 
Roodkapje worden versmolten tot een geestige stadsparabel.
De ouderen (vanaf 16 jaar) horen een vertelling gebaseerd op Louis 
Paul Boons Kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat en Eenzaam spelen 
met Pompon: vanzelfsprekend een pak stouter, pikanter, 
gedurfder...

Roodkapje, gepimpt & pikant

IN WAREGEM

Zaterdag 22 april I 19.00u. I CC De Schakel

 Info & tickets via www.ccdeschakel.be

Beeldsmederij DE MAAN Kleine Rode Eva

Jeugdboekenfeest
Zondag 23 april I 12.00u. tot 17.00u.

 Bibliotheek I 056 62 13 70 I bibliotheek@waregem.be
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De drie zusters wonen sinds hun vertrek uit Waregem 
in het diocesaan centrum Groenhove in Torhout. Ze 
kwamen elk op hun eigen manier in de Karmel terecht. 
Zuster Marleen begon in 1979 als receptioniste in het 
hersteloord. Het familiale gevoel sprak haar meteen 
aan. Ze besloot in 1984 zelfs om in te treden bij de 
Karmelietessen. Ook bij zuster Bernadette speelt het 
toeval een grote rol. Ze werkt in 1983 als pas 
afgestudeerde verpleegster in een Gents ziekenhuis, 
waar de zusters van de Karmel geregeld medisch 
materiaal ophalen. Van het één komt het ander: 
Bernadette en haar zus nemen deel aan een 
jongerenweekend in Waregem en meer was er niet 
nodig: 

Meteen dacht ik: De Karmel voelt als een tweede 
thuis, ik blijf hier! Mijn zus vroeg verbaasd of ik het 
meende. Zij vertrok terug naar huis.

Voor Marie-Dominique, de laatste zuster die in de 
Karmel arriveerde in 1987, liep het anders. Ze werkte 
als biologe aan een wetenschappelijk project aan de 
Gentse universiteit. Ze kwam wel vaak over de vloer bij 
de paters Karmelieten in Kortrijk, terwijl ze al ‘zoekend’ 
was, zoals ze zelf zegt. De paters brachten haar in 
contact met de gemeenschap in Waregem en 
uiteindelijk werd ze later zelfs de laatste directrice van 
het hersteloord. In elk verhaal komt de huiselijke en 
familiale sfeer die heerste in het hersteloord terug. 

Allerlei mensen kwamen in ons huis, van kapiteins 
van de zeevaart tot mensen uit de gevangenis. 
Iedereen kon ziek worden en kwam hier voor herstel.

Wat mij het meest bijblijft, is dat de herstellenden 
nog gewoon meehielpen aan de afwas. Dat was de 
plaats van vertellen en doen.

Veranderingen in het zorglandschap zorgden er voor 
dat het hersteloord het sinds eind jaren ’80 moeilijker 
kreeg. Het gebouw voldeed steeds minder aan de 
eisen voor preventie en hygiëne, de herstellenden 
kregen zwaardere behoeften en tegelijkertijd werd de 
gemeenschap steeds kleiner. Dankzij onder andere de 
Waregemse deken Vanhecke zaliger bleef het 
hersteloord nog lange tijd overleven. Eind 2008 viel 
uiteindelijk toch het doek. Voor Marleen, Bernadette 
en Marie-Dominique betekende dit meteen ook het 
vertrek uit ‘hun huis’. Een huis waar ze tijdens 
Erfgoeddag op 23 april zeker ook opnieuw een kijkje 
komen nemen!

Ook benieuwd naar De Karmel? Erfgoeddag 2017 
vindt plaats op zondag 23 april in het voormalige 
hersteloord in de Karmeldreef van 11.00u. tot 18.00u. 

facebook.com/stadsarchiefwaregem 
www.waregem.be

Op 23 april gaan de deuren van ‘de Karmel’ nog een laatste keer open met een tijdelijke 

tentoonstelling over de Waregemse zorginstellingen. Een ideale gelegenheid om samen met zusters 

Marleen, Bernadette en Marie-Dominique herinneringen op te halen aan hun leven op de Karmel. 

Melancholie in De Karmel

ANNO 2017
Van links naar rechts: 

zusters Marie-Dominique, 
Bernadette en Marleen

ANNO 1989 
Van links naar rechts: 
zusters Marleen, Marie-Dominique 
en Bernadette

Erfgoeddag
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Dag van de Dans: EVOL
Op de Dag van de Dans ontvangen we choreografe Claire Croizé 
en haar dansvoorstelling EVOL. Dat is niet alleen het woord LOVE 
achterstevoren gespeld, maar ook de naam van een album van 
de rockband Sonic Youth. En daar stopt de link naar de 
rockmuziek niet want het album The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and The Spiders from Mars van wijlen David Bowie ligt 
op de platenspeler tijdens deze beklijvende dansvoorstelling.

Claire Croizé I Zaterdag 29 april I 20.00u.

 Info & tickets via www.ccdeschakel.be 

Dag van de buren 
Kom met je stoel op straat
Vrijdag 26 mei I Dag van de Buren

Elk jaar komen mensen tijdens de 
internationale Dag van de Buren op 
straat om hun buren te ontmoeten. 
Afspreken kan je overal, zolang het maar 
ergens in de straat is. Op vrijdag 26 mei 
brengt iedereen zijn eigen stoel mee en 
iets om te eten en te drinken! 

Schrijf je in voor 1 mei
Bevestig je deelname vóór maandag  
1 mei door een activiteitenfi che in te 
vullen via waregem.be/activiteitenfi che. 
Je krijgt van ons een promopakket met 
ballonnen, affi ches, fl yers en 
uitnodigingen. Ga ook even na of je  
recht hebt op een feestcheque via  
www.waregem.be/feestcheques.  

 Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
dagvandeburen@waregem.be

Wil je het aanbod Beeldende Kunst van 
de kunstacademie uitproberen? Kom 
dan zeker naar de workshops en 
demomomenten voor volwassenen in 
de stedelijke kunstacademie op 
dinsdag 2 mei van 14.00u. tot 16.00u. 
en van 18.00u. tot 20.00u. Je kan er 
experimenteren met glaskunst, 
schilderkunst, ruimtelijk werk, tekenen 
en nog zo veel meer. Een eerste stap 
richting de ontwikkeling van je eigen 
beeldtaal. Schrijf je op voorhand in met 
voorkeur van het uur en de workshop 
zodat we voldoende materiaal kunnen 
voorzien. De workshops zijn volledig 
gratis.  

Workshops glaskunst,  
schilderkunst en mixed   
media @ Kunstacademie

 
056 61 48 50
secretariaat@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be

Volg de Kunstacademie ook op 
Facebook, Twitter, Instagram en 
YouTube.

CC DE SCHAKEL

IN WAREGEM

Rockend theater: Pitchbull
Een hedendaagse Robin Hood strijdt voor het recht op 
kwetsbaarheid en geeft een stem aan al wie niet wordt gehoord. 
Onder engelengezang en bronstige beats van de Compact Disk 
Dummies trekt hij op een mysterieuze roadtrip. Pitchbull is een 
meeslepende voorstelling van Johan De Smet en Joris Hessels 
(Radio Gaga) die de muren sloopt tussen theater, muziek en 
musical. Amaryllis Uitterlinden geeft met haar zachte stem extra 
glans aan dit theaterpareltje over de kracht van kwetsbaarheid.

Compact Disk Dummies & KOPERGIETERY
Donderdag 27 april I 20.00u.
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Meter Liesa Naert (onder andere De Ideale Wereld) 
deed in een aantal videoboodschappen een oproep 
aan podiumbeesten om deel te nemen, mét resultaat. 
Meer dan twintig enthousiastelingen meldden zich aan 
voor het project, een groep van diverse pluimage met 
eenzelfde motivatie: nieuwsgierigheid en goesting in 
een creatieve uitdaging.

 “Ik wil al heel lang eens meedoen aan een productie”

 “24 uur opgesloten worden, wat gaat dat geven?”

 “Ik ben zeer benieuwd naar hoe de mix van 
kunstinteresses zal samenkomen”

Griet Dobbelaere, actrice en dramadocente, 
begeleidt de groep en vindt het net zo spannend als de 
deelnemers. “Niks ligt op voorhand vast, je gaat mee 
met de fl ow van de groep, zij bepalen wat er gebeurt. 
Het enige waarvan we zeker zijn, is dat het een 
plezante reis wordt mét een fantastische slotavond.”

Ook Free Anckaert is benieuwd naar het 

‘communicatiebureau’ van De Opsluiting. “Met een 
aantal deelnemers focussen we op beeldmateriaal. 
Misschien wordt het een reportage, misschien 
beeldmateriaal voor de presentatie. We zijn alleszins 
goed gestart!”

Smakelijk entertainment in de hal
In de hal dalen vanaf 18.00u. amateurkunstenaars, van 
klein tot groot, neer en pakken er uit met hun creaties. 
Kom er genieten van heerlijke hapjes en drankjes in de 
pop-up resto. Simon’s Singers, de kersverse jazzpopband 
uit de stedelijke kunstacademie zorgt voor de kick-off van 
de avond. Durf jij het aan om je hand door één van de 
gaten van het tattoosalon te steken? Achter de muur 
schuilen illustratoren Ellen Loncke en Sophie 
Doutreligne. Zij toveren een unieke creatie op je arm. Laat 
je verrassen door creatieve uitspattingen in de vorm van 
audiokunst. Na de voorstelling nemen Foustache en 
Studio 45 het over met retro plaatjes.

Volg De Opsluiting via www.ccdeschakel.be 
en op Facebook.

Straffe productie in 24 uur
Voor de tweede keer slaan CC De Schakel en de Cultuurdienst de handen in elkaar voor de 

Opsluiting, een amateurkunstenproject naar het idee van Fameus vzw. Gedurende zeven 

dinsdagavonden komt een groep Waregemnaren samen om te brainstormen en ideeën uit te 

proberen. Op vrijdagavond 5 mei laten ze zich 24 uur lang opsluiten in CC De Schakel om op 

zaterdagavond 6 mei de deuren open te gooien voor het grote publiek.

De Opsluiting 2017
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Smakelijke fietsroute
Je kan deze fietsroute op eigen houtje ontdekken via 
www.toerisme-leiestreek.be/proevenopdehoeve of via 
www.west-vlinderen.be. De route is ook gratis verkrijgbaar in de 
stadswinkel. 

Fervente fietsers kunnen de volledige route fietsen (47,1 km). De 
route inkorten is evengoed mogelijk. Enkele hoeves liggen een klein 
stukje van de route af, maar je kan deze heel makkelijk vinden door 
de bordjes te volgen. 

Fietsen en proeven van april tot september
■	 De acht deelnemende hoeves bieden twee keer per maand een 

heerlijk proevertje aan. Dit gebeurt op elke tweede en vierde 
zaterdag van deze maanden (afhankelijk van beschikbaarheid 
producten). 

■	 Vooraf reserveren (minimum een week vooraf) bij de dienst  
toerisme is een must. 

■	 Je kiest een datum en de hoeves waar je wenst te proeven.  
Voor elk proevertje betaal je vooraf 2 euro per persoon. 

Zaterdag 22 juli Nocturne  
Vertrek om 19.00u. 
Sfeervolle avondtocht op de Leie met varkentje aan  
’t spit, warm groentenbuffet, aardappeltjes en brood. 
Een accordeonist zorgt voor de muzikale ambiance 
onderweg. Water en ¼ fles rode wijn per persoon zijn 
inbegrepen in de maaltijd.
Prijs: volwassene 46 euro / kind 36 euro

Donderdag 3 augustus  
Waregem-Brugge 
Vertrek om 10.00u. 
Met de boot vaar je richting het historische Brugge. 
Tijdens de tocht kan je genieten van varkentje aan  
’t spit. In Brugge verken je de stad op eigen houtje of 
ga je mee met een lokale stadsgids. Van de Markt en 
het Belfort tot de Burg, het Begijnhof en het 
Minnewater. Je keert terug met de bus. 
Prijs: volwassene 51 euro / kind 41 euro

Dinsdag 15 augustus  
Waregem-Deinze
Vertrek om 11.00u.
We varen naar domein de Brielmeersen in Deinze.  
Aan boord zorgen twee enthousiaste schminkers   
voor kleurrijk beschilderde gezichtjes! Bij het afstappen 
krijgt iedereen een gratis lunchpakket met een drankje. 
Je kan er mooie wandelingen maken, het dierenpark 
bezoeken of simpelweg luieren in de ligweide. Er is  
een superleuke speeltuin en een doolhof. Op het  
terras van de Laakmeershoeve kan je genieten van  
een verfrissing (tegen betaling). We keren met de bus 
terug.
Prijs: volwassene 21 euro / kind 16 euro 

Zomerse boottochten op de Leie

 Dienst toerisme I 056 62 12 52 I boottochten@waregem.be I www.waregem.be/boottochten 

 
Dienst toerisme I 056 62 12 52 I proevenopdehoeve@waregem.be

Proeven op de hoeve

IN WAREGEM
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SPRONG

Omdat kort maar krachtig ook kan, maken we op deze pagina 

steeds een zijsprong met enkele woorden en beelden. Een 

opsomming van weetjes en activiteiten die altijd handig zijn 

voor de komende tijd!

ZIJ

Spots op Waregem
Op zaterdag 13 mei worden de Spots op Waregem 
gericht. Een shopping-event in het weekend van 
moederdag, met tal van kortingen en fi jne 
extraatjes in de Waregemse handelszaken.

Waregembon
Ben je nog op zoek naar een leuk 
moederdagcadeau? Met de 
Waregembon kan je niet missen! 
Met bonnen van 5, 10 en 25 euro 
kan je zelf je bedrag samenstellen. 
De mama’s kunnen dan terecht bij 
meer dan 300 Waregemse 
handelszaken. 
www.waregem.be/waregembon.

Kippenactie
Tot eind mei kunnen Waregemse 
gezinnen bij de deelnemende handelaars 
kippen aankopen met fi kse korting. Voor 
maximaal vier kippen per gezin geniet je 
van een korting van 2,5 euro per kip. 
www.waregem.be/kippenactie

Home Made Markt
tijdens PreCongé
Blink jij uit in creativiteit en zet je die om in 
unieke producten? Toon je thuiscreaties aan  
het grote publiek tijdens de Home Made Markt. 
De gezellige markt maakt deel uit van 
PreCongé. Op zaterdag 24 juni pakken we uit 
met de straffe combinatie van Ballonhappening, 
Kinderstad, Home Made Markt, Lions Boulevard 
en City Mountainbike Challenge.
www.waregem.be/preconge

V-dag
Op zondag 7 mei herdenken we hoe de  
waanzin van Wereldoorlog II ten einde kwam. 

Programma
■ 10.45u.: Eucharistieviering in de Dekenale Kerk
■ 11.35u.: Bloemenhulde aan het  

oorlogsmonument op de Markt
■ 11.40u.: Ontvangst en receptie in het stadhuis

 
Dienst feestelijkheden 
056 62 12 11 
feestelijkheden@waregem.be
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Nuttige telefoonnummers
Ambulante Drugzorg Waregem  056 60 86 60
Anonieme Alcoholisten  03 239 14 15
Antigifcentrum  070 245 245
Awel (kinder- en jongerentelefoon)  102
Brandwondencentrum  09 332 34 90
Child Focus  116000
De Druglijn  078 15 10 20
Holebifoon 0800 99 533
Hulplijn misbruik en geweld 1712
Kankerlijn  0800 35 445 
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis  056 62 31 11
OCMW 056 62 98 11
Politiezone Mira  056 62 67 00
Rode Kruis Vlaanderen  105
Tele-onthaal  106
Zelfmoordlijn  1813

SOS nummers
Brandweer en ziekenwagen  100
Politiehulp  101
Algemeen Europees noodnummer  112

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 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.)

* Dienst vreemdelingen gesloten 

De eerste zaterdag van de maand 
zijn de dienst burgerzaken, milieu 
en stedenbouw open: 6 mei en 3 juni. 
Op volgende dagen zijn ALLE 
diensten gesloten: 17 april, 1 mei, 
25 t.e.m. 27 mei, 5 juni.

In Beveren-Leie kan je terecht in 
‘t Klokhuis, in Desselgem in De 
Mote en in Sint-Eloois-Vijve in De 
Linde. Alle deelgemeentehuizen 
zijn gesloten van 3 t.e.m. 17 april, 
op 1 mei, op 25 en 26 mei en 
op 5 juni.

De bibliotheek in Desselgem vind je 
in de Nieuwstraat 14, de bibliotheek 
in Sint-Eloois-Vijve in de 
Koekoekstraat 14 (achter café 
Trefpunt). De drie bibliotheken zijn 
gesloten op 17 april, 1 mei, 25 t.e.m. 
27 mei, 5 juni en 20 juni.

De recyclageparken zijn gesloten op 
17 april, 1 mei, 25 mei en 5 juni. 
Elke Waregemnaar kan ook terecht 
op de recyclageparken van Deerlijk 
en Wielsbeke.

Wachtdienst
en nuttige  
telefoonnummers

DIENSTVERLENING
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Aan alle kinderen: schuif woensdag 
19 april je huiswerk, smartphone en 
laptop aan de kant en zet de tv uit. 
We verwachten je dan aan de 
stadionvijvers voor de 
Buitenspeeldag! Tussen 13.00u. en 
17.00u. staan er heel wat spannende, 
gratis activiteiten klaar voor een 
onvergetelijke namiddag. 




