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De grote vakantie komt stilaan in zicht en dat betekent voor velen ook af en toe barbecueën in de tuin, feestjes,… . En terecht natuurlijk: in de
zomervakantie mag het al eens een versnelling lager en geniet je van het (hopelijk) mooie weer. Ook in de zomer hou je best rekening met je
buren. Want vergeet niet, beter een goede buur dan een verre vriend.

Bedankt beste buren

Geniet van de zomer, maar wees redelijk

Iedereen heeft buren: voor, achter of naast je huis en
boven of onder als je in een appartement woont.
Misschien kom je bij die ene buur veel over de vloer,
terwijl je met een andere iets minder contact hebt.
Misschien is alles steeds rustig aan de andere kant
van de haag, terwijl er bij een ander wel eens wat
luide muziek te horen is.
Iedereen moet wel eens een lawaaiig werkje uitvoeren,
iedereen heeft recht op zijn/haar stukje ontspanning en ja,
kindjes zijn ook wel eens luidruchtig als ze spelen. Dat
heeft weinig te maken met een tekort aan respect voor
elkaar, maar gewoon het leven zoals het is. Met een beetje
gezond verstand kan je dit wel plaatsen.
In Waregem doen we niet mee aan verzuring. We
moedigen wel verdraagzaamheid èn respect aan!
Deze begrippen zijn zowel belangrijk voor jou als
voor je buur. Geniet volop van de zomer in onze
stad, maar wees redelijk. Dan mag je er zeker
van zijn dat ook de gebuurs er hetzelfde over
denken. Wij geven alvast enkele eenvoudige
tips om de vakantie nog geslaagder te maken,
ook voor je buur.

n Maak geen overbodig lawaai voor 8.00u.
’s morgens of na 22.00u. ’s avonds. n Zet muziek
sowieso niet te luid en probeer de boxen of
geluidsbron te draaien. n Geluid binnenshuis? Hou je
ramen en deuren dan zoveel mogelijk dicht of gebruik
een koptelefoon. n Plan je een feestje? Verwittig de
buren dan in elk geval op voorhand, ze zullen je
dankbaar zijn. n Heb je enthousiaste kinderen?
Maak ze er dan van bewust dat het met enkele
decibels minder ook heel plezant kan zijn. n Een
luchtje scheppen op de stoep en een late barbecue
op het terras? Dan is gezellig keuvelen minstens
even plezant als luidruchtig joelen.
Zo wordt het zeker een onvergetelijke zomer waar
iedereen in Waregem volop van kan genieten. En mocht
er toch eens iets zijn: praten met elkaar is uiteindelijk
de beste oplossing. Ga bij problemen of verzoeken
gerust eens langs bij je buur. Misschien beland je dan
wel samen gezellig… op het terras met een fris
drankje!
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Fietsen langs de sporen
In het kader van het zogenaamde Fietsfonds wordt een
fietspad aangelegd langs de spoorlijn Waregem-Zulte. Het
fietspad wordt 3 meter breed en gemaakt in asfalt. Het zal
aansluiten op het fietspad in Zulte. Aan de Slekkeput
(stationsbuurt) zal je op het fietspad langs de sporen
kunnen rijden. n

BNIP Waregem expo
In Waregem expo zijn er regelmatig grote en zeer diverse
evenementen. De expo zelf heeft een intern noodplan,
maar nu is er ook een Bijzonder Nood en Interventieplan
(BNIP). Dit is wat vroeger het rampenplan werd genoemd.
In dit plan wordt duidelijk omschreven wie wat moet doen
mocht er iets ernstigs gebeuren in de evenementenhal. Nu
is er dus een duidelijke taakverdeling en zijn er duidelijke
afspraken tussen politie, brandweer, medische
hulpdiensten, civiele bescherming en stadsbestuur. n

Bomenplan
voor Waregem
De intercommunale Leiedal maakte voor Waregem,
Harelbeke, Kuurne, Wervik, Wevelgem en Zwevegem een
bomenplan op. Dit beleidsplan werd in maart ter
kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. In dat plan
staan de algemene principes over hoe we in de toekomst
met de bomen zullen omgaan. Enkele voorbeelden: we
geven de voorkeur aan één grote boom in plaats van drie
kleintjes, zoveel mogelijk streekeigen soorten aanplanten,…
Het plan is een opstap naar onder andere een inventaris
van het huidige bomenbestand en het ontwikkelen van een
toekomstvisie. n

OPEN
MONUMENTENDAG
175 jaar sporen door Waregem
zondag 14 september • 10.00u.-18.00u. • Station

Waregem zonder spoorlijn zou Waregem niet zijn. Meer
nog, Waregem heeft net één van de oudste
stations van België. Toch is de
spoorweg er niet altijd geweest.
Waarom werd er een treinspoor
gebouwd? Sinds wanneer rijden
er treinen door de stad? Zag het
station er altijd al zo uit? Wat
gebeurt er in de toekomst met
de spoorweg? Wist je trouwens
dat Waregem niet één, maar
oorspronkelijk vier stations telde?
En dat er vroeger twee spoorlijnen
waren in plaats van één? Ontdek
samen met je kinderen, familie en
vrienden het antwoord op al deze vragen
tijdens Open Monumentendag! n

i Stadsarchief • 056 62 12 18 • archief@waregem.be
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Binnenkort nog
meer speelplezier
De gemeenteraad keurde in maart de opdracht goed om enkele speelterreinen in
onze stad van nieuwe speeltoestellen te voorzien. Ook de kinderen zelf hadden
hierbij inspraak. Zij maakten een keuze tussen de mogelijke toestellen voor hun
speelterrein. Nog meer speelplezier op komst dus!

1

Park Baron Casier: een combinatietoestel
voor de -10-jarigen
Naast het nieuwe avonturenterrein voor de
iets oudere kinderen is er nog een speelterrein
voor de jongsten. Deze oudere toestellen
worden geleidelijk vervangen door andere
toestellen. Het nieuw combinatietoestel past
qua stijl bij het avonturenterrein. In een
volgende fase van de heraanleg van het park
krijgt het bestaande speelpleintje wel een
andere plaats. Het nieuwe toestel kan echter
makkelijk verplaatst worden en zal dus later
mee verhuizen naar de nieuwe locatie.

2

2

Baneik Desselgem: een glijbaan
Behalve schommelen, voetballen en klimmen
zal ieder kind op de bestaande speelruimte
ook naar hartenlust kunnen glijden.

3

3

Margarethapark Nieuwenhove:
een wip voor meerdere kleuters
Door de bouw van het nieuwe KLJ-lokaal
werden enkele springveertjes op dit terrein
verplaatst naar een ander pleintje. Deze worden
nu vervangen door een nagelnieuwe wip.

4

Speelpleinwerking Desselgem:
een inlooptrampoline
Door de nieuwbouw van de school was er
geen direct toezicht meer mogelijk op de vorige
trampoline. Voor de veiligheid wordt de nieuwe
trampoline ook ingegraven in de grond. Om ter
hoogst dus deze zomer in Desselgem! n
i

Jeugddienst
056 62 13 88
jeugd@waregem.be
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Sociale dakisolatiepremie
voor huurwoningen
De Vlaamse overheid wil de daken van slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor
huurwoningen bewoond door prioritaire groepen is er een extra hoge sociale dakisolatiepremie.
Als je in aanmerking komt voor de sociale
dakisolatiepremie van 23 euro/m², dan kan je
beroep doen op de energiesnoeiers ZuidWest-Vlaanderen. Na een gratis energiescan
word je begeleid bij de premieaanvraag en de
voorbereiding en uitvoering van isolatiewerken.

Zorgcoördinatie
Info en advies om zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te
wonen
Als je door hoge leeftijd of ziekte zorgbehoevend
wordt, kan je een beroep doen op tal van hulpverleners in de thuiszorg. De zorgcoördinator helpt je
door het bos de bomen te zien.
Welke diensten bestaan er? Welke hulp is het
meest geschikt in mijn situatie? Heb ik recht op
bepaalde tegemoetkomingen?

Wanneer de werken meer kosten dan de
premie inhoudt, krijgt de eigenaar een aparte
factuur. Op deze restfactuur kan hij geen
premie meer krijgen, maar wel een
belastingvermindering van 30%.

De zorgcoördinator is een vertrouwenspersoon
die de nodige antwoorden kan geven op al deze
vragen. Samen met de zorgbehoevende en de
familie wordt gezocht naar de meest passende
oplossing.

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat
hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend
huurcontract niet voortijdig opzegt. n

Bij complexe zorgsituaties organiseren we soms
een zorgoverleg waarbij alle betrokkenen samen
rond de tafel zitten. Zo kunnen we de hulpverlening
op maat van de zorgbehoevende organiseren. n

i

i

Sociale dienst OCMW
056 62 98 32
kris.verhelst@ocmw.waregem.be
www.energiesparen.be/socialedakisolatie

Mantelzorgers
in de bloemetjes
Verwendag 21 juni
Dankzij de belangeloze inzet van mantelzorgers kunnen zieke of
zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Tijd om
iets terug te doen voor hen!
Samen met een aantal vrouwenverenigingen en de bibliotheek
organiseert stad Waregem op zaterdag 21 juni van 14.00u. tot
17.00u. de Dag van de Mantelzorg in CC De Schakel. Op die
dag mogen alle mantelzorgers zich verwachten aan een
verwenbuffet, boeiende workshops, muziek, een quiz en een
verwenattentie. Dit jaar kunnen de vrijwilligers kiezen tussen een
workshop handmassage, stijladvies of wijnproeven.
De muziekgroep Zonder Bandjes sluit de dag af met een vleugje
humor. Het programma van de verwendag is gratis maar
inschrijven is wel noodzakelijk. Vraag zeker na bij de dienst
welzijn en sociale zaken of er nog beschikbare plaatsen zijn. n
i

Dienst welzijn en sociale zaken
056 62 12 36
socialedienst@waregem.be

Thuiszorgloket
056 61 34 78
zorgcoordinatie@ocmw.waregem.be

Mindermobielencentrale
Heb je problemen om je te verplaatsen of ben je
rolwagengebruiker? Een vrijwilliger van de
Mindermobielencentrale brengt je zo naar de
winkel, de dokter, vrienden of familie. We
hebben ook een minibus die is uitgerust
met een rolwagenlift. Je betaalt een jaarlijks
lidgeld van 10 euro. Voor het vervoer zelf
betaal je 0,30 euro per kilometer of 0,50
euro per kilometer voor de liftbus met een
minimum van 3 euro per rit. Reserveren kan
door minstens twee dagen op voorhand naar de centrale te
bellen. Ritten met de liftbus reserveer je best vijf werkdagen op voorhand. n
i Dienstencentrum • 056 60 61 88 • dienstencentrum@ocmw.waregem.be

Pedagogisch advies
Soms heb je twijfels en vragen bij opvoeding. Praten met iemand kan vaak steun
bieden. Het OCMW organiseert daarom een spreekuur pedagogisch advies. Dat
is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders die in Waregem wonen en
behoefte hebben aan een
gesprekspartner die luistert,
ondersteunt, informeert en adviseert.
Het spreekuur pedagogisch advies is
gratis en op afspraak. Alle
gesprekken zijn vertrouwelijk.
Advies per telefoon of mail is
ook mogelijk. n

i

Sociale dienst OCMW
056 62 98 77
debby.declerck@ocmw.waregem.be
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Slimmer op reis met
de juiste documenten
Voor je op reis vertrekt, is een checklist maken best handig. Zonnecrème, muggenstick, bikini,… Maar zijn ook jouw papieren en
documenten in orde? Schiet tijdig in actie en vermijd last-minute stress!
Reisadvies per land
Ben je niet zeker welke documenten je
nodig hebt voor je reis? Surf naar
www.reisadviesperland.be en bekijk bij
‘reisdocumenten’ wat je precies bij de dienst
bevolking moet aanvragen.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Voor reizen binnen Europa en een aantal
populaire vakantiebestemmingen volstaat je
elektronische identiteitskaart (eID).
Controleer of deze nog geldig zal zijn gedurende
de reis. De gewone aanvraagprocedure (drie
weken) kost 16 euro. Voor een spoedprocedure
van vier werkdagen betaal je 117 euro, en voor
een spoedprocedure van drie werkdagen
182 euro.
Voor veel niet-Europese bestemmingen heb je
een internationale reispas nodig, eventueel in
combinatie met een visum. Voor de pasfoto’s
gelden strenge regels. Zo is het bijvoorbeeld niet
toegelaten om je tanden bloot te lachen. De
gewone aanvraagprocedure (één week) kost
75 euro, een spoedprocedure 250 euro. Je
reispas ligt dan klaar de volgende werkdag
(bij aanvraag vóór 15.00u.) of na twee
werkdagen (bij aanvraag na 15.00u.).
Kinderen tot 12 jaar
Kinderen jonger dan 12 jaar die reizen naar het
buitenland, moeten een identiteitskaart hebben.

Met een kids-ID kan je reizen binnen Europa en
sommige niet-Europese landen. De gewone
procedure (drie weken) kost 7 euro, de
dringende (vier werkdagen) 110 euro en de
superdringende (drie werkdagen) 175 euro.
Voor veel niet-Europese bestemmingen is ook
een internationale reispas nodig. Er gelden wel
goedkopere tarieven.
Reistoelating minderjarigen
Elke minderjarige die op reis gaat met een
andere persoon dan de ouders of voogd moet
in het bezit zijn van een reistoelating. Een ouder
of voogd moet zich aanbieden in het stadhuis
om de toelating te ondertekenen.
Internationaal rijbewijs
Vooral in landen buiten de EU heb je een
internationaal rijbewijs nodig. Breng een
recente pasfoto en je Belgisch rijbewijs mee
naar de dienst bevolking. Het kost je 16 euro.
Verlies of diefstal
Wanneer je identiteitsdocumenten verliest,
doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie en
contacteer de dienst bevolking.
i

Dienst bevolking
056 62 12 40
bevolking@waregem.be

Jaarlijks zijn er in België meer dan 60 000 woninginbraken. Gezond verstand en
enkele goede gewoontes kunnen heel wat voorkomen.

Vermijd ongewenst bezoek
Beheer je sleutels goed: hang er geen naamplaatjes met adres aan, verberg ze niet
onder de bloempot of deurmat,…
n Sluit altijd ramen, deuren en garagepoort. Vergeet ook kantelramen en je
vliegenraam niet!
n Vermijd veel cash geld in huis. Ook je bankkaart
samen met de code bewaren is taboe.
n Snoei tijdig je haag. Een beetje sociale
controle kan nooit kwaad.
n Ga je op vakantie, geef je huis dan een bewoonde
indruk. Dit kan door je brievenbus
op tijd leeg te laten maken, het licht te laten
branden met een timer of je rolluiken af en toe
omhoog te laten halen.
n Ben je voor een bepaalde periode niet thuis, dan
kan je bij politiezone Mira toezicht aanvragen. Zij
komen dan een kijkje nemen rond jouw woning.
Alle info vind je op www.pzmira.be. Toezicht
aanvragen doe je online via police-on-web.be.
n

OPENINGSTIJDEN
ZWEMBAD DE TREFFER
ZOMER 2014
Elke namiddag aqua speelplezier in het 25m-bad van 14.30u. tot 16.30u.
Maandag t.e.m. vrijdag:
10.00u. - 12.00u. / 14.30u. - 21.00u.
Zaterdag:
10.00u. - 18.00u. doorlopend
Zondag:
9.00u. - 18.00u. doorlopend
Feestdagen (21/7 – 15/8)
10.00u. - 12.00u. / 14.30u - 18.00u.
Gesloten van 30/8 tot en met 2/9. Woensdag 3/9 open om 14.30u.
i Sportdienst • 056 60 07 44 • info@waregemsport.be
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Politiezone Mira
cel preventie en veiligheid
056 62 64 93
preventie@pzmira.be

BIBLIOTHEEK

De Kinder- & Jeugdjury Vlaanderen (KJV) start in september al voor het negentiende jaar op in
Waregem. Wie tussen 4 en 16 jaar jong is en graag leest, krijgt tien genomineerde boeken
voorgeschoteld. Doorheen het jaar kom je samen in leesgroepjes om te praten over of te knutselen
rond die boeken. KJV telt in Vlaanderen zowat 6 000 jonge leesfans in een 150-tal gemeenten!

KJV breidt verder uit

Coole en creatieve leesgroepen voor kinderen en jongeren
Stemmen op je favoriet
Bij KJV is het leesplezier het allerbelangrijkste, maar je leert
er ook het oordeel en de boeken-top-10 van jouw
medelezers kennen. Daar zorgen de verrassende en
creatieve opdrachten van de begeleiders wel voor. Als
afsluiter is er een groot Boekenfeest in mei. Naast de
bekendmaking van de winnaars voor heel Vlaanderen is dit
ook een unieke kans om auteurs en illustratoren
persoonlijk te ontmoeten.
Broodje Bib
Sinds vorig jaar stelt de bib KJV ook open voor het derde
kleuter en het eerste en tweede leerjaar. Voor deze
leeftijdsgroep verschijnen prachtige prentenboeken die
kinderen samen met hun ouders kunnen ontdekken.
Een tweede primeur was het gewijzigde aanbod voor de
jongeren uit het middelbaar onderwijs: Broodje Bib: KJV
Plus. Dit sloeg aan bij een kern gemotiveerde KJV’ers van
het eerste tot vierde jaar middelbaar: tijdens enkele
middagpauzes kwamen zij hun lunch verorberen in de
leeszaal van de bibliotheek. Intussen babbelden ze over
enkele pas gelezen KJV-boeken en/of voerden ze een
creatieve opdracht uit. Kijk alvast samen met de bib uit
voor een vervolg vanaf september!

De mening van een jonge lezer
“Ik vind de KJV superleuk omdat je er kan
spreken over gekende en minder gekende
boeken. Op school babbelen we tijdens de
pauzes meer over games en zo. De boeken
die we lazen, vond ik ook zeer tof. Mijn favoriet
werd De banneling, een boek dat ik uit mezelf
in de bib niet meteen zou gekozen hebben,
maar dat toch mega goed was.
Meestal kies ik altijd hetzelfde soort boeken,
maar door de KJV ben ik ook begonnen met
andere boeken te lezen. Ik ben zeer tevreden
dat ik heb meegedaan, een aanrader dus voor
ieder die van lezen houdt. Ik hoop ook volgend
jaar de kans te krijgen om opnieuw van de
partij te zijn”.

Getuigenis van een nieuwe begeleider
“Als KJV-begeleider is het leuk, aangenaam om…
n
n

n

…te zien hoe jongeren durven uitkomen voor hun mening
en aangeven wat hen geraakt of ontroerd heeft.
…de KJV’ers hun leeservaringen enthousiast te horen
meedelen aan elkaar. Ze luisteren écht naar de
argumenten van anderen en praten zo eens over iets
anders dan hun vertrouwde digitale media.
…te zien dat de KJV’ers in school met een spreekbeurt
of een toneelstukje hun klasgenoten motiveren om de
voorgestelde KJV-boeken ook eens te lezen”.

i

Stedelijke openbare bibliotheek
056 62 13 70
kjv@waregem.be

Het eindoordeel

Een selectie van de favorieten van KJV Waregem en de winnaars voor heel Vlaanderen.
Meteen ook echte aanraders voor in de zomervakantie!
GROEP 1 (3e kl)

Nog een keer! door Emily Gravett
Findus gaat verhuizen door Sven Nordqvist

GROEP 2 (lj 1 + 2)

Jacques naar de stad door Alex T. Smith
De zeepridder door Kristien In-‘t-Ven

GROEP 3 (lj 3 + 4)

De grote konijnenreddingsactie door Katie Davis
Dertien rennende hertjes door Edward Van De Vendel

GROEP 4 (lj 5 + 6)

Spinder door Simon Van Der Geest
Ik kan nog steeds niet vliegen door Anna Woltz

GROEP 5 (sec 1 + 2)

Ik zal er zijn door Holly Goldberg Sloan
Het Wonderkabinet door Brian Selznick

GROEP 6 (sec 3 + 4)

Saeculum door Ursula Poznanski
iBoy door Kevin Brooks

VOLG DE BIB
OP FACEBOOK
De Waregemse bibliotheek heeft nu ook een Facebook-pagina.
Word fan, ‘vind ons leuk’ en blijf op de hoogte van het reilen en
zeilen in de bib. Bekijk onze tips en lees wat anderen ervan
vinden.
Wanneer komt de volgende bibquiz? Kan ik nog inschrijven
voor een voorleesontbijt? Wie is er te gast tijdens de Bibweek?
Welke verfilmde boeken kan ik deze week op tv zien? Is de
nieuwste cd van Triggerfinger al aangekocht? Via Facebook
kom je het allemaal te weten. n
www.facebook.com/bibliotheekwaregem

5

RAVOTTEN

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je tijdens de schoolvakanties kiezen tussen
verschillende toffe activiteiten? Dan is Grabbelpas zeker iets voor jou! Je kan
grabbelen tussen sport, waterspelletjes, bosspelen, knutselen, koken, uitstappen en
nog veel meer. Heb je een Grabbelpas, dan krijg je enkele weken voor de vakantie een
boekje met alle mogelijke activiteiten waaruit je naar hartenlust kan kiezen. Het
programma kan je ook digitaal lezen op de website.

Grabbelen tijdens
de zomervakantie
Hou deze datums alvast vrij voor de zomervakantie:
n
n
n
n

SPEELPLEINWERKINGEN
IN WAREGEM
Om werkende ouders uit de nood te helpen zijn er
in Waregem verschillende speelpleinwerkingen
actief. Niet enkel de ouders, ook de kinderen
staan te popelen tot de speelpleinzomer opnieuw
begint omdat ze er samen met hun vriendjes
kunnen ravotten, knutselen, kampen bouwen,…
Zo kunnen je kinderen vollebak van de vakantie
genieten, want bij de speelpleinwerkingen zijn ze
zeker in goeie handen!

Speelplein Het Pad

Zuiderlaan 46 - 8790 Waregem
30 juni tot 18 juli
11 augustus tot 29 augustus
Meer info:
www.speelpleinhetpad.be
of jeugddienst

Speelplein De Speeldoze

n
n
n
n

Regionale daguitstap naar de Efteling (1 juli)
Kindertheater Acaboe met Het web van de suikerspin (10 juli)
Avonturendag in Ronse (24 juli)
Circustechnieken (29 juli)
Dierentuin Pairi Daiza (12 augustus)
2-daagse op de kinderboerderij (19 & 20 augustus)
Plopsaland (21 augustus)
Vakantiefeest (29 augustus)

Ook tijdens de vakantie kan je nog
inschrijven voor activiteiten. De
inschrijvingen worden pas
afgesloten op het moment dat de
activiteit volzet is. Ben je ziek of
kan je toch niet komen naar een
geplande activiteit? Zorg dan voor
een doktersbriefje of verwittig
twee dagen vooraf, zoniet wordt
de activiteit toch aangerekend.

Gezocht!

Al jaren lang zorgen onze
enthousiaste Grabbelpasmonitoren
voor een uitstekende begeleiding
van de activiteiten. Ga je graag om
met kinderen en vind je in je vrije
tijd nog een plaatsje om enkele
supertoffe activiteiten uit te werken
en te begeleiden? Ben je
gemotiveerd, enthousiast,
zelfstandig en 16 jaar of ouder?
Dan ben jij de geknipte jongere die
we zoeken! Interesse om ons team
te versterken? Neem dan gerust
contact op met de jeugddienst.
i

Meer info en inschrijvingen • Jeugddienst • 056 62 13 85 • grabbelpas@waregem.be
www.waregem.be/grabbelpas

Koekoekstraat 34 - 8793 Waregem
30 juni tot 18 juli
18 augustus tot 29 augustus
Meer info:
despeeldoze@gmail.com
of jeugddienst

Vakantiespeelplein Desselgem
Pompoenstraat 44 - 8792 Waregem
30 juni (namiddag) tot 18 juli
4 augustus tot 22 augustus
(15 augustus gesloten)
Meer info:
speelpleindesselgem@hotmail.com
of jeugddienst

Speelplein De Speelberg
Tomberg 21a - 8791 Waregem
30 juni tot 18 juli
18 augustus tot 29 augustus
Meer info:
www.despeelberg.be
of jeugddienst
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Kiezen en inschrijven
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en wil je samen met
vrienden eens op avontuur? Dan is Swappas iets voor
jou. Je kiest tussen de verschillende activiteiten zelf
uit wat je tof vindt. Geen tijd voor verveling want
Swap staat garant voor een fijne vakantie.
Hou deze datums alvast vrij voor de zomervakantie:
n Regionale daguitstap naar de Efteling (1 juli)
n Tweevandevier - kies 2 van de 4 aangeboden
workshops (8 juli)
n Golf (14 juli)
n Avonturendag in Ronse (24 juli)
n Paintball (18 augustus)

Om deel te nemen aan de Swap- of
Grabbelpasactiviteiten moet je vooraf
een Grabbelpas of SWAPpas
aankopen. Dit pasje kost 3 euro, is het
hele jaar geldig en is te verkrijgen bij de
jeugddienst.
De inschrijvingen voor de Grabbelpas
en Swappas voor de zomervakantie
starten op zaterdag 14 juni van
10.30u. tot 12.00u. Er kan zowel online
als telefonisch ingeschreven worden.
Na de inschrijvingsdag kan er op de
jeugddienst zelf ingeschreven worden.

DOSSIE
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Waregem, stad in opbouw
VOOR

In de vorige edities van de Sprong berichtten we al uitvoerig over de vele projectwerken
die momenteel plaatsvinden in Waregem. Aan de hand van plannen en cijfermateriaal
probeerden we telkens een duidelijk overzicht te geven. Toch kan het gebeuren dat je
door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom vonden wij de tijd rijp om alles nog eens
op een rijtje te zetten zonder complexe cijfers en moeilijke vaktaal. We kunnen je alvast
vertellen dat Waregem er over enkele jaren volledig anders zal uitzien.
De einddatum van de werken aan de nieuwe Zuidboulevard is voorzien voor eind 2016. Op dit
ogenblik zijn de grondwerken van de Hollebeek aan de gang. In de laatste week van juni openen
we het nieuwe kampeerautoterrein in Sint-Eloois-Vijve. Fase twee van de werken aan de
stadswinkel is een feit en binnenkort krijgt SV Zulte Waregem een groter stadion. We kijken ook
al uit naar de nieuwe atletiekpiste en het oefencomplex van Zulte Waregem. Als laatste krijgt ook
het Park Casier een complete make-over.

Zuidboulevard
TIJDENS
NA

Eind april werd de ondergrondse parking van de Zuidboulevard voor het eerst officieel
ingereden. Dit was uiteraard nog geen effectieve ingebruikname, maar de werken aan het
nieuwe stadsdeel van Waregem gaan goed vooruit. De bouw van de nieuwe bibliotheek, de
wandelboulevard, de appartementen en handelsruimtes is te vergelijken met de bouw van
winkelcentrum Het Pand in 1977. Na de voorbereidende grondwerken en de aanzet van de
ondergrondse parking, vernieuwden de nutsmaatschappijen (gas, telefoon, water,
elektriciteit) begin mei al alle leidingen. In het najaar start de bouw van de nieuwe bib in de
vorm van een glazen paviljoen en de bouw van drie flatgebouwen. Begin 2015 start
bovendien de aanleg van een nieuwe boulevard tussen de Zuiderlaan en bioscoop Cinéstar.
Het einde van de werken is voorzien voor eind 2016. 
www.waregem.be/zuidboulevard
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Stadswinkel
fase 2
VOOR

~ Toen het nog Waereghem was ~

HET PAND
Was het vroeger beter, zoals we wel eens beweren? Het
was in elk geval anders, ook in onze stad. We spoelen even
terug naar de tijd dat Waregem nog Waereghem was.
Winkelcentrum Het Pand werd opgetrokken in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Het was toen een ware breuk
met het Waregemse verleden op en rond de Markt.
Oorspronkelijk stonden er op die locatie oude statige
woningen, winkels en horecazaken, waaronder zelfs een
16e-eeuwse herberg. Deze verdwenen ten voordele van het
administratief- en winkelcentrum Het Pand, dat zijn
deuren officieel opende op 23 september 1977.

Wie de laatste tijd door winkelcentrum
Het Pand wandelde, merkte
ongetwijfeld de werken op naast de
stadswinkel. Op 7 april startten de
verbouwingen aan de voormalige
Blokkerwinkel. De diensten bevolking
en burgerlijke stand verhuizen naar dit
nieuwe gedeelte. De twee diensten
krijgen een centrale wachtruimte en
moderne loketten. Een ticketsysteem
zal de wachtrijen stroomlijnen, zodat
je duidelijk weet wanneer je aan welk
loket terecht kan. Om de diensten te
bereiken hoef je geen trap of lift meer
te nemen, want alles zal zich op het
gelijkvloers bevinden. Het aanmelden
aan de balie in de stadswinkel blijft
wel bestaan. Door de
werkzaamheden is de ceremoniële
ingang van het stadhuis niet
toegankelijk tot 31 augustus. De
geplande ceremonies kunnen wel
doorgaan in de trouwzaal, die
bereikbaar blijft via de stadswinkel. n

NA

Uit het stadssarchief
Heb jij nog interessant materiaal liggen over Het Pand of andere
Waregemse locaties, evenementen uit vroegere tijden? Het stadsarchief weet
hier altijd raad mee! Alle info over schenkingen aan het archief kan je
krijgen via archief@waregem.be of 056 62 12 18.

© pluspunt architectuur

Het Pand was toen een ongezien totaalproject van
stedenbouwkundige aard. We citeren het idee erachter:
“De vijftig winkelruimten, het cultureel centrum, de
bioscoop, het grootwarenhuis (en de grote parking)
worden dagelijks bezocht door talrijke bezoekers. Het
Pand trekt ook heel wat passage doorheen de autovrije
winkelgangen dankzij de nogal wat stedelijke en
openbare diensten, zoals het gemeentehuis, de bibliotheek,
de post, de politie,…” n

Collectorwerken Hollebeek
Het stadsbestuur en Aquafin leggen in de
wijk Karmel een nieuwe gescheiden
riolering aan. Dankzij deze gescheiden
riolering (met verschillende buizen voor
afval- en regenwater) wordt het afvalwater
van de inwoners aangesloten op het
rioleringsnet. Dit voorkomt dat het
afvalwater ongezuiverd in de beken terecht
komt. Het project heeft enkele gevolgen
voor de buurt. In de Hippodroomstraat,
Ganzendries, Langveld, Nokerseweg,
Galgestraat, Bessemstraat,
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Hazewindstraat, Driesstraat,
Brouwerijstraat, Driebek, Heidestraat en
Bergstraat zullen de wegen en voetpaden
gelijktijdig worden vernieuwd. De werken
startten op 5 mei en duren in totaal 2 jaar.
Alles is opgesplitst in negen verschillende
fasen. Voor al deze werken betaalt de stad
5,6 miljoen euro. Ook de kosten voor de
werken op private grond worden door het
stadsbestuur betaald. n
www.waregem.be/hollebeek

TIJDENS

1920

2005

PROJECTEN

ER

DOSSI

Heraanleg
Park Casier
2014

In 2012 stelde de stad een tuinarchitect aan
om het park te hertekenen. Het plan dat
daaruit volgde, deelt het park op in vier grote
zones waaronder een recreatiepark, een
cultuur- en groene zone en een
landschapspark. Tijdens de eerste fase werd
de recreatiezone onder handen genomen. Elke
ouder kent ondertussen wel het nieuwe
avontuurlijk speelterrein. Ook de tweede fase
van de werken werd al beëindigd. Het
pompmolentje in de groene zone werd terug in
zijn oorspronkelijke toestand hersteld. De
molen staat nu terug in het water omdat de
grond er rond werd afgegraven. Een
vlonderpad (zwevend pad boven het water)
zorgt voor droge voeten bij de wandelaars. Aan
de ingang van de Markt werden de
wandelpaden heraangelegd. In de volgende
fasen volgen er herstellingen aan de bruggen
en de oevers van de vijver. n

Kampeerautoterrein
Naar aanleiding van de uitbreidingen aan het Regenboogstadion werd
de stedelijke camping in september 2013 definitief gesloten.
Kampeerliefhebbers met een mobilhome kunnen vanaf eind juni wel
terecht op een nieuw kampeerautoterrein in Sint-Eloois-Vijve. Het
terrein bevindt zich langs de Leie in de Emiel Clausstraat aan de brug

VROEGER

over de Leie. Op deze nieuw ingerichte site is plaats voor acht
kampeerauto’s (mobilhomes). Het kampeerautoterrein is
volautomatisch en opent officieel zijn deuren eind juni. De kosten voor
de inrichting van deze nieuwe site zijn betaald door het stadsbestuur,
de provincie en met Europese subsidies. n

2014
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Vernieuwing
Regenboogstadion

NA
AB3

Eind februari stelden het stadsbestuur
en SV Zulte Waregem de
vernieuwingsplannen voor van het
Regenboogstadion. Het project wordt
uitgevoerd in verschillende fasen. Dit
laat Essevee toe al de thuiswedstrijden
in het eigen stadion te blijven spelen.

De eerste bouwwerken in het
masterplan omvatten de realisatie van
een nieuwe tribune achter het doel kant
Zuiderlaan en de vervanging van de
verouderde niet-overdekte
bezoekerstribune. De capaciteit van het
stadion wijzigt in deze eerste fase niet omdat de bestaande staanplaatsen worden vervangen
door zitplaatsen die voldoen aan de UEFA-normen. De nieuwe tribunes worden de aanzet voor
latere fases. Die moeten uiteindelijk zorgen voor een kuipvormig stadion met ongeveer 13 000
plaatsen. In de nieuwe tribunes is er ook de nodige ruimte voorzien voor kantoren en
voetbalgerelateerde commerciële ruimte. n
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Oefencomplex
en atletiekpiste
Oefencomplex

Het oefencomplex op de uitbreiding aan het Regenboogstadion is een realisatie
van het stadsbestuur en SV Zulte Waregem. Zo staat de stad in voor de
ruwbouwwerken en de dakdichting. De andere zaken (buiten- en
binnenschrijnwerk, afwerking,…) zijn voor rekening van Essevee. Het
oefencomplex bevat naast kleedkamers voor de jeugdploegen ook voldoende
kleedcabines voor scheidsrechters. Daarnaast is er een ruimte voorzien voor de
A-kern met de nodige kleedkamers, fitness- en kinesitherapieruimte, een
ontspanningsruimte,…. Bij dit project hoort ook de realisatie van een nieuwe
cafetaria met bijhorend terras en enkele kantoorruimtes. n

Atletiekpiste

NA
© wielfaert architecten

De huidige atletiekpiste in het Regenboogstadion verhuist naar de site van de
stadionuitbreiding. Op de uitbreiding rond terrein 1 komt een nieuwe atletiekpiste
met zes banen in waterdoorlatende kunststof. De piste zal ook beschikken over
voorzieningen voor de kampnummers speerwerpen, kogelstoten, verspringen en
hoogspringen. Met de aanleg van een waterbak wordt ook steeplechase
(hindernisloop) mogelijk gemaakt. Het voetbalterrein in het midden van de nieuwe
atletiekpiste wordt heraangelegd met de nodige drainage. Er wordt verlichting
voorzien die zowel de atletiekpiste, als het voetbalterrein zal verlichten. Zodra alle
vergunningen en procedures achter de rug zijn, kan een gespecialiseerde
aannemer starten met de werken. De vooropgestelde aanvangsdatum is het
najaar van 2014. n
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Pandjes & Batjes en
Steps Shopping dag
Vrijdag 20 juni tot en met maandag 23 juni • Markt
Koopjesjagers, kinderen, dagjestoeristen,… kunnen in het weekend van 20 juni tot en
met 23 juni weer terecht in Waregem voor de jaarlijkse Pandjes & Batjes. Samen met
Winkelen in Waregem zorgt het stadsbestuur voor centrumstraten vol met
winkelkraampjes, animatie, muziek, eettentjes en een goede dosis sfeer. Op de Steps
Shopping Day op zaterdag 21 juni rollen de Waregemse winkels hun rode loper uit.
Het hele weekend door zorgen ze alvast voor kortingen en leuke extraatjes. Ook voor
de kinderen is er tal van animatie voorzien. Er is gratis kindergrime en kindertattoo,
een ballonplooier, clowns en kinderfoor op de Markt. n
www.winkeleninwaregem.be

Piekniek Elektriek

Hype-O-Dream

Vrijdag 20 juni • 12.00u.-18.00u.
Stadionvijvers
Wat versuft na de lange examenperiode? Geen probleem,
want je kan op vrijdag 20 juni komen chillen aan de
stadionvijvers in Waregem. Weg van alle mogelijke zorgen
met leuke beats die zullen weergalmen op de vijfde editie
van Piekniek Elektriek. Kom meegenieten van de zon, sfeer
en het aangename gezelschap. De jeugddienst zorgt voor
picknicklakens, leuke gadgets, gekke randanimatie en gratis
ijsjes! Geen betere manier om de zomervakantie in te
zetten. n
www.waregem.be/piekniekelektriek

Zaterdag 19 juli
Gaverbeekhippodroom
Wie geen tickets voor
Tomorrowland kon bemachtigen,
kan op zaterdag 19 juli terecht op
de Hippodroom voor de tweede
editie van Hype-O-Dream. Het
festival staat voor een ware
dance-sensatie in het hartje van Waregem. Dit jaar zorgen de organisatoren voor 3
000 extra tickets. Artiesten die je al zeker mag verwachten zijn Yellow Claw, Yves V,
Korsakoff,… . ‘Losgehen’ is de boodschap! n
www.hype-o-dream.be

Zomerevent voor
de kinderen
Zaterdag 26 juli • van 13.00u. tot
18.00u. • stadionvijvers

Parkies
Kasteelconcerten
Elke maandag in juli en augustus
Park Baron Casier

© Gwenny Eeckels

Tijdens de zomermaanden is het Park Baron Casier weer het decor van de Palm
Parkies Kasteelconcerten. Elke maandagavond in juli en augustus is heel
Waregem vanaf 19.30u. op de been voor steengoede live muziek en onvervalste
gezelligheid. Het recept is na al die jaren al gekend: een heel divers (en gratis)
muzikaal aanbod met grote namen en jong talent, voldoende drank en lekkere
snacks. Het programma klinkt veelbelovend: Belle Perez opent op 7 juli, Garcia
Goodbye volgt op 14 juli, De
Corsari’s (met o.a. Roel
Vanderstukken) op 21 juli, The
Wolf Banes op 28 juli, Frank
Boeijen op 4 augustus, Dr. Fred &
The Medicine Men op 11
augustus, Isolde (Lasoen) et Les
Bens op 18 augustus en Tom
Helsen mag afsluiten op 25
augustus. n
www.waregem.be/kasteelconcerten

Stad Waregem trakteert naar goeie gewoonte alle kinderen
eind juli op een onvergetelijke speelnamiddag. We spreken
af aan de stadionvijvers op zaterdag 26 juli voor enkele
bèreplezante uurtjes vertier! We serveren dit jaar kinderdisco
met Anick Berghmans, een interatieve workshop DJ’en
(Boembox), vijf grote springkastelen tot 17 meter lang,
animatie en een spetterend optreden! Je vervelen is op deze
dag onmogelijk! n

Bavik Live

Zaterdag 30 augustus
Maandag 1 september
Park Baron Casier
Goede muziek en een grote portie
ambiance, daarvoor staat het gratis
festival Bavik Live. Ook tijdens de
Waregem Koersefeesten kan je
enkele concerten meepikken in
Park Baron Casier. Op zaterdag 30
augustus opent Niels De Stadsbader
het festival gevolgd door Radio Guga
(Baul) en Not the Beatles. Maandag
1 september zijn Preuteleute, Les
Truttes en DJ Gunther D (StuBru)
aan de beurt. n
www.waregemkoersefeesten.be
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Waregem Zingt en Rockt!
Zaterdag 5 juli • 17.00u. • Plein Kunstacademie

Dit gratis meezingspektakel voor jong en oud is intussen een
regelrechte topper in Waregem. Het publiek staat centraal en zingt
samen liedjes voor de hele familie. Net als de vorige editie wordt dit
meezingspektakel ingebed in een gratis festivalprogramma
aangeboden door vzw Rock Waregem. Op de affiche: onder
andere Axl Peleman, de Leuvense band High Hi, het komische
DJ-duo Marcel & Vicky en een afsluiter van DJ Nic!

Voorzangers gezocht

Voor het meezingspektakel zijn we op zoek naar voorzangers,
mensen die van op het podium met hun zang en enthousiasme
het hele publiek aanzetten om mee te zingen. Er zijn geen
vereisten: jong of oud, man of vrouw, douchezanger of
geschoolde stem… iedereen is welkom! Goesting om mee te
zingen (alleen, met vrienden, met je vereniging,…)?
Neem dan contact op met de cultuurdienst.
i

Academische zitting
Vrijdag 11 juli • 19.30u.
Lisztauditorium Stedelijke Kunstacademie

Het stadsbestuur en de cultuurraad nodigen je graag uit op de
officiële 11-juli viering met als centrale gast Herman Matthijs,
professor economie aan de VUB
en de Universiteit Gent. Matthijs
is eveneens lid van de Hoge Raad
van Financiën, voorzitter van
VLABEST en Raad voor
Verkiezingsbetwistingen
Oost-Vlaanderen. Tijdens de
academische zitting gaat hij
dieper in op de zesde
staatshervorming en de electorale
actualiteit. Tussendoor word je
getrakteerd op een muzikaal
intermezzo van Joris Vercruysse
(dwarsfluit) en Anne Zeuwts
(harp). n

Dienst cultuur • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be

Waregemse Gordel
Zondag 13 juli • start 7.30u. • Markt

Wie de fiets- of wandelkriebels voelt opkomen, kan deelnemen aan de Waregemse
Gordel. Alle routes starten op de Markt vanaf 7.30u. Omstreeks 16.30u. is er een gratis
optreden van de coverband De Pilsjaars op de Markt. Ook het Waregemse 11 juli-comité
tekent present om alle aanwezige fietsers en wandelaars een fijn hapje aan te bieden.
i www.waregemsegordel.be

Nog meer UiTtips voor 11-daagse Vlaanderen Feest
n
n

Voor een lekker muzikaal ontbijt moet je in De Mote in Desselgem zijn op
zondag 6 juli. Ontbijten kan vanaf 8.30u!
Wie houdt van een streekbiertje kan mee op wandel langs verdwenen café’s
op zaterdag 12 juli. De wandelroute start op het Kerkplein van Beveren-Leie om
19.00u. Voor een prijs van 5 euro beleef je samen de geschiedenis en proef je
een passend streekbier.

Bekijk het volledige programma op www.waregem.be/vlaanderenfeest
i Dienst cultuur • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be

Inschrijvingen Be-Part
Atelier 2014-2015
vanaf juni 2014

Be-Part Atelier opent de wereld van de actuele kunst voor kinderen
en jongeren. Klassen van het basisonderwijs kunnen deelnemen
aan een interactieve rondleiding op maat in Be-Part. Gewapend
met de vers opgedane indrukken, trekken de klassen daarna het
atelier in voor een unieke creatieve workshop. Daarnaast
organiseert Be-Part ook labo’s waarbij groepen los van een
tentoonstelling met kunst gaan experimenteren. Voor de laatste
graad van het secundair onderwijs staan masterclasses op het
programma. Leerkrachten en leerlingen ontmoeten de kunstenaar,
maken van dichtbij kennis met zijn of haar werk en steken tenslotte
zelf de handen uit de mouwen tijdens een intensieve workshop.
Ook andere organisaties en groepen zijn steeds welkom in het
Be-Part Atelier. n
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WIN!

Be-Part Atelier geeft 1
workshop weg. (Mail je naam,
telefoonnummer en naam
school door naar atelier@
be-part.be met vermelding
‘wedstrijd De Sprong’)

Nieuw programma:
www.bepartlive.org
(doorklikken op atelier)
Inschrijven: Be-Part Atelier
0488 61 86 01 of atelier@be-part.be

Elegantietocht

Zondag 22 juni • Markt/park Casier
Op zondag 22 juni halen tientallen koetsiers hun
paarden van stal voor de vijfde editie van de
Elegantietocht. Die dag verandert het Waregemse
stadscentrum in een prachtig paardendefilé. Een
professionele jury beoordeelt de paarden op hun
verschijning. Ook jij kan als toeschouwer om
16.00u. een stem uitbrengen op de mooiste koets
en daarmee een Waregembon winnen. Of je kan
zelf gratis meerijden met één van de stadskoetsen
die vanaf 13.30u. rondritjes maken. In park Baron
Casier kunnen kinderen zich eveneens vanaf
13.30u. aan een ponyritje wagen. De Elegantietocht
belooft dus een waar paardengenoegen te worden
voor zowel groot als klein! n
www.waregem.be/elegantietocht

JCI Waregem City Tour
Zondag 6 juli • Markt

Drafrennen

Van halfweg juli tot eind augustus
Gaverbeekhippodroom
De hele zomer lang komen de snelste paarden in
actie op de Gaverbeekhippodroom. Drafrennen
betekent traditie, inzet, spanning en een uitgelaten
sfeer. Een uniek stukje paardensport dat misschien
wel vraagt om een welgemikt gokje. n
www.hippodroomwaregem.be

Om aan sightseeing te doen, hoef je niet
langer naar Barcelona, Parijs of Milaan te
trekken. Junior Chamber International (JCI)
Waregem organiseert samen met het
stadsbestuur de JCI Waregem City Tour.
Twee typische sightseeingbussen komen
die dag naar Waregem: een City Tour-bus
voor een rondrit met gids en een Hotspotbus die je van en naar drie bekende
plekken brengt: de hippodroom, de
Amerikaanse begraafplaats en Studio
Essevee. De Markt wordt de uitvalbasis.
Je kan er een busticket kopen, maar ook
genieten van typische artisanale producten
en talrijke kinderattracties. Meegaan kost slechts 5 euro per City Tour of Hotspot. Je schrijft je
best op voorhand in via de website, want het aantal tickets per tour en hotspot is beperkt! n
Programma en uurschema op www.waregemcitytour.be

V-Route

Vrijdag 15 augustus
Start aan Jeugdcentrum
De V-route is een landelijk en verkeersvriendelijk
parcours van ongeveer 25 km om te fietsen,
wandelen of lopen. Ze passeert doorheen
Waregem, Nokere en Wortegem-Petegem. De
route is een achtvormige lus. Op het kruispunt
in de lus kan je kiezen tussen een korte
kindvriendelijke route (12km) of een lange route
(25km). De uitgekozen wegen bieden voor elk
wat wils: klimpaadjes, afdalingen, kasseistroken,
rusthaltes,… Start- en aankomstplaats is het
Jeugdcentrum. n
www.v-route.be

City Mountainbike
Challenge
Vrijdag 15 augustus • 14.00u. • Markt

Tijdens de City Mountainbike Challenge nemen mountainbikers het
tegen elkaar op in een spannende race. Het parcours met spectaculaire
hindernissen bevindt zich in het midden van het stadscentrum. De
allerkleinsten mogen gratis deelnemen aan de Kids Race.
Geïnteresseerden kunnen nog steeds inschrijven of kunnen op vrijdag
15 augustus de renners komen aanmoedigen. n
www.citymountainbike.com

Nationale Eventing L’Equino
Vrijdag 1 t.e.m.
zondag 3 augustus
Waregem staat in het weekend van
1 tot en met 3 augustus weer volledig
in het teken van de paardensport.
Nationale Eventing L’Equino Waregem/
Nokere organiseert dressuur vanaf
9.00u. op het middenplein van de
Gaverbeekhippodroom in Waregem
en om 10.30u. jumping op de
all-weatherpiste van het Bloso
Sportcentrum. Op zondag is er vanaf
9.00u. cross-country met natuurlijke
hindernissen op het kasteeldomein
Baron Casier in Nokere. Vrijdag 1
augustus kan je het weekend inzetten
op de L’Equino’s Mid-Summer-Party in
het kasteel Baron Casier in Nokere. n
www.lequino.be
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CC DE SCHAKEL

Nieuw seizoen in
CC De Schakel à la carte
‘à la carte’ staat voor een gevarieerde menukaart waarmee De Schakel het beste uit de muziek,
theater, humor, circus en dans in huis haalt. Licht verteerbaar en aangenaam afgekruid, in een
eerder complex recept of met een te ontdekken smaak. Al de bereidingen zijn op basis van
exclusieve kwaliteitsproducten en werden zorgvuldig voorgeproefd door de programmatoren.
Wil je een tête à tête met vrienden of familie of ga je eerder voor een bedachtzame solo-lunch?
In De Schakel kan het allemaal.
Een abonnement heb je al vanaf vijf voorstellingen en kan je nu al bestellen. De losse
ticketverkoop start op maandag 23 juni om 19.00u. Abonnementen en tickets bestel je online
via www.ccdeschakel.be. 

Rawhide
We Are Not Lou Reed
And they spoke in Anthems
Gregory Frateur, Johannes
Verschaeve & Tom Pintens
Willem Vermandere
Flamenco de Flandes
Stoomboot
Karim Baggili
Bram Vermeulen (hommage)
Kotjesvolk & co
Ozark Henry
Black Flower
Spiegel String Quartet
Hannelore Bedert
Alan Stivell
Pianoduo Mephisto
Roosbeef
Mafiasko Taxi
Percossa
NEKKA
Jan Michiels
& Vlad Weverbergh
Flip Kowlier
Stanton & Guy Davis
Hooverphonic
TE GEK!?
De Temps Antan
Munt houtblaastrio

Dcransende
umble

s
met vleugjes
reality
extravaganza
en oprechte
schoonheid

Mquuzikale
iche
s

met
hinten van blues
pop rock jazz
kleinkunst en
klassiek

soepjes van

thea
en humteror

met ifjes
circus snstaund
repertoireup
caba
en komreedtie

BRONKS
Kabinet K
Maria Clara Villa Lobos
Zonzo compagnie
DE MAAN
Théâtre d’un Jour
Tom Kets, Martine de Kok
& Bart Van Aken
Villanella & Hanneke Paauwe
HETPALEIS

Koen De Preter & aabendans
Kabinet K
Maria Clara Villa Lobos
Cie Thor
José Navas
L-E-V/Sharon Eyal & Gai Behar
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Ontroerend Goed &
Sydney Theatre Company
Theater Antigone
Milo Rau/IIPM
De Spelerij
Vernieuwd Gents Volkstoneel
Cie Cecilia
het KIP
Ultima Thule
Action Zoo Humain
Theater Malpertuis
Jonas Vermeulen en
Boris Van Severen
NTGent
BOG.
SKaGeN
Cie De Koe
KVS

Gili
Raf Walschaerts
Bart Cannaerts
De Schedelgeboorten
Steven Goegebeur
Begijn Le Bleu
De Frivole Framboos
Vitalski
Mich Walschaerts
Cia. Jagat Mata
Cie Carré Curieux
Javier Guzman
The Line-Up

het

Pagadder
menu

voor families
met een neus
voor theate
dans en muzier k

K U N S TA C A D E M I E

Inschrijvingen
nieuwe schooljaar
Het is nog maar midden juni, maar de Kunstacademie denkt al volop aan het nieuwe
schooljaar. Inschrijven en herinschrijven kan tijdens de eindejaarstentoonstelling
(Beeldende Kunst) of op de opendeurdag (Muziek, Woord & Dans), maar ook in de
periode van woensdag 18 juni tot en met donderdag 10 juli en van maandag 18 augustus
tot en met zaterdag 13 september. In die periodes kan je 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.

Waarom liefst voor 10 juli inschrijven

De organisatie van het deeltijds kunstonderwijs is behoorlijk ingewikkeld. Hoe sneller
iedereen ingeschreven is, hoe vlugger de Kunstacademie de klassen definitief kan
vormgeven. En hoe zekerder je
i
ook bent van je plaats in onze
klassen. Want wie pas in
Stedelijke Kunstacademie Waregem
september inschrijft, kan alleen
Olmstraat 25
nog les volgen als er nog
056 61 48 50
plaatsen beschikbaar zijn. n
secretariaat@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be
www.facebook.com/kunstacademiewaregem

Eindejaarstentoonstelling
Beeldende Kunst

Van 20 tot 28 juni • Kunstacademie

Alle leerlingen van de afdeling Beeldende Kunst werkten dit
jaar rond het overkoepelende jaarthema De oorsprong. De
boeiende resultaten hiervan worden ruim een week
tentoongesteld in de lokalen van de Kunstacademie in de
Olmstraat. De mooie werkjes van de allerkleinsten zijn er te
zien naast de teken-, schilder- en boetseerwerken van de
middelbare graad. Maar ook de kunstwerken van de
volwassenen uit de hogere graad kan je bekijken: schilderijen,
glaskunst, monumentale en digitale vormgeving. Tot slot vind je
er ook de digitale tekeningen van het vijfde en zesde leerjaar
van de lagere graad. Het is duidelijk: deze tentoonstelling is
een absolute must voor iedereen die wil weten waarmee de
leerlingen van de Stedelijke Kunstacademie bezig zijn, of voor
iedereen die volgend schooljaar misschien zelf nog wil
starten… Zeker een bezoekje brengen dus! n

Data eindejaarstentoonstelling
Opening vrijdag 20 juni om 19.30u.
Zaterdag 21 juni en zondag 22 juni
van 10.00u. tot 12.00u. en 14.00u.
tot 18.00u.
 Maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 juni
van 16.00u. tot 19.00u.
 Zaterdag 28 juni van 10.00u. tot
12.00u. en 14.00u. tot 18.00u.



Voor de lagere graad zijn er ook
nog lokale tentoonstellingen in
de afdelingen Anzegem,
Desselgem, Nieuwenhove,
Beveren-Leie en Vichte.

Opendeurdag
Muziek, Woord en Dans
Zaterdag 21 juni • Kunstacademie
Elk jaar is de opendeurdag van de Stedelijke
Kunstacademie het uitgelezen moment om
met het deeltijds kunstonderwijs kennis te
maken. Op zaterdag 21 juni ontdek je tussen
9.00u. en 13.00u. veel van wat de afdeling
Muziek, Woord en Dans allemaal te bieden
heeft. n

Wat mag je verwachten?

Om 9.30u., 10.30u. en 11.30u.: optredens van alle
leerlingen algemeen muzikale vorming (notenleer) uit de
hoofdschool en alle afdelingen, met intermezzi van
Woord en Dans (telkens 40 minuten)
 Voorstellingen van Drama, Toneel en Voordracht
 Optredens van Pop & Jazz-combo’s
 Korte concertjes
 Kamermuziek
 Uitproberen van alle instrumenten
 En nog veel meer…
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DIENSTVERLENING

Openingstijden stadswinkel en dienst bevolking
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.

Openingstijden diensten in het stadhuis
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

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

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. De eerste zaterdag
van de maand zijn alle diensten open en kan je rijbewijzen aanvragen of afhalen: 5 juli en
6 september. Het stadhuis zal gesloten zijn op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli, zaterdag
26 juli, zaterdag 2 augustus, zaterdag 9 augustus, vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus en
maandagnamiddag 1 en dinsdag 2 september. (op maandagnamiddag 1 september is
de stadswinkel open.)

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.

De deelgemeentehuizen zijn gesloten op vrijdag 11 juli, op maandag 21 juli, op vrijdag 15
augustus, op maandag 1 en dinsdag 2 september.

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 vrijdag
11 juli, op maandag 21 juli, op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus, op maandag 1 en
dinsdag 2 september. In de zomervakantie sluiten de bibliotheken van Desselgem en
Sint-Eloois-Vijve van maandag 4 tot en met zaterdag 16 augustus.

Openingstijden containerparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
donderdag
zaterdag

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

Alle containerparken zijn gesloten op vrijdag 11 en zaterdag 12 juli, op maandag 21 juli,
op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus, op maandag 1 en dinsdag 2 september. Het
containerpark in de Leenakkerstraat in Beveren-Leie is gesloten van 21 juli tot en met
30 juli. Het containerpark in de Lindestraat is gesloten van 8 augustus tot en met 17
augustus.

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
Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle
inwoners van Waregem
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Apothekers

Centraal nummer 0900 105 00 (0,50 euro/minuut)
of www.apotheek.be
of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters

* dienst bevolking gesloten van 12.00u tot 13.00u

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Wachtdienst en nuttige
telefoonnummers

De sprong is gedrukt op
FSC-gecertifieerd papier

Waregem en Sint-Eloois-Vijve
Beveren-Leie en Desselgem

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
Kankerfoon
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
0800 15 802
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

De vroegere benaming van Tuinhier was Werk voor
Volkstuinen. Nadia Dhaene wist het correcte antwoord en won
een 4-beurtenkaart voor de bikewash van Werkplus ter
waarde van 20 euro.

Nieuwe wedstrijdvraag

Wanneer vindt dit jaar Steps Shopping Dag plaats?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk vrijdag 4 juli naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen

2 cultuurbonnen ter waarde van 10 euro.

