02

04

pagina

pagina

Stedelijke berichten

Sociaal

07

14

pagina

pagina

Zomerkalender

Seizoensstart Schakel

De Sprong
03
infokrant Waregem

verschijnt 5x per jaar • 14e jaargang • juni 2016

25 juni =

zo een zaterdag

Ballonhappening, Kinderstad, Home Made Markt én Lions Boulevard
Door de bouwwerken op de
Gaverbeekhippodroom wijken de
jaarlijkse Ballonhappening, Waregem
Kinderstad en Home Made Markt uit naar
een nieuwe locatie. Het wordt er zeker
niet minder op, wel integendeel! Samen
met het tweedaagse Lions Boulevard, het
foodtruck- en belevingsfestival, worden
de stadionvijvers en het Jeugdcentrum
één grote sensationele plek! In de
Stedelijke Kunstacademie is er diezelfde
dag bovendien opendeurdag (zie pg 12).

Aan de stadionvijvers
HOU DE
WEKELIJKSE STADSINFO
IN HET GOUDEN BLAD
ZEKER IN DE GATEN EN
MAAK ZO KANS OP EEN
BALLONVLUCHT
OP ZATERDAG
25 JUNI!

WIN EEN
BALLONVAART!

Het startschot klinkt om 14.00u. Op Kinderstad
zijn de kinderen weer helemaal baas op de
spectaculaire springkastelen, een
hindernissenparcours, een treintje dat vrolijk
rondrijdt, een ballendorp met trampolines, een
levend voetbalspel en voetbalrodeo, een heuse
speelbus, schilderworkshop, glittertattoos,…
Er zijn opnieuw enkele energieke
dansdemonstraties en clown Stef zorgt voor de
nodige animo met zijn swingende kinderdisco.

Op de Home Made Markt aan CC De Schakel
vind je meer dan dertig creatievelingen die hun
zelfgemaakte juwelen, modieuze accessoires,
grafische ontwerpen, schilderkunsten,…
presenteren. Stuk voor stuk uniek en
zelfgemaakt. Kinderstad en de Home Made Markt
vormen trouwens één geheel met de Lions
Boulevard, waar lekker eten en heerlijke drankjes
de boventoon voeren.

Aan het Jeugdcentrum

Ook aan het Jeugdcentrum gonst het van de
bedrijvigheid. Het is de uitvalsbasis voor tientallen
kleurrijke luchtballonnen die zich vanaf 19.00u.
klaarmaken om het luchtruim te kleuren. Ook dit
jaar staan er trouwens enkele niet zo alledaagse
ballonnen op de deelnemerslijst. Je kan er vanaf
16.00u. terecht voor demonstraties van
afstandsbestuurde miniatuurballonnen en
telegeleide helikopters en vliegtuigjes. Om
22.00u. sluiten we af met een spectaculaire
nightglow. Daarbij zorgen de ballonnen voor een
lichtspektakel aan de stadionvijvers.
Zoals elk jaar is deze hoogdag opnieuw volledig
gratis! Het ongetwijfeld stralende weer ook…

i Dienst feestelijkheden • 056 62 12 11 • feestelijkheden@waregem.be
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STEDELIJKE BERICHTEN
Voor je op reis vertrekt, is een checklist maken best handig. Zonnecrème,
muggenstick, bikini,… Maar zijn ook jouw papieren en documenten in orde?

ZUIDBOULEVARD
KRIJGT VORM

Schiet tijdig in actie en vermijd last-minute stress!

Slimmer op reis
met de juiste documenten
Reisadvies per land

Ben je niet zeker welke documenten nodig zijn 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 tijdens je 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.

Ondergrondse parking

De ondergrondse parking met 294 publieke parkeerplaatsen
is bijna klaar. Bedoeling is om de parking in augustus voor het
publiek te openen.

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

Bibliotheek

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.

De ruwbouw van de bibliotheek is vrijwel afgewerkt en het
gebouw is regen- en winddicht. De binnenafwerking en
definitieve inrichting volgen in de komende maanden. De
opening is voorzien in het weekend van 1 en 2 oktober.

Boven de grond

De afwerking van het openbaar domein is ook al volop bezig.
Het gaat vooral over de ruime promenade voor fietsers en
voetgangers op het Boekenplein (rond de nieuwe bib) en de
Zuiderpromenade zelf. Daarnaast komt er een nieuwe
toegangsweg voor auto’s. De totale afwerking hiervan is
voorzien in het voorjaar 2017. Noteer alvast zaterdag 2 juni
2017 in je agenda voor de magische opening.

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.

i

Dienst patrimonium
056 62 12 62
patrimonium@waregem.be

#TELEX
TELEX
Herzaaien Jeugdcentrum
Na 21 september wordt het gras tussen het
Jeugdcentrum en het Chirolokaal volledig
heringezaaid. Daarnaast wordt de aarde effen
getrokken, zodat de kans op enkelblessures tijdens
voetbaltornooien een pak kleiner wordt. n

Camerabewaking
Waregem Koerse Feesten
De camerabewaking tijdens de Waregem Koerse
Feesten kreeg zowel van de werkgroep van de
Feesten als van politiezone Mira een positieve
evaluatie. Ook dit jaar komen er camera’s op acht
plaatsen in de periode tussen 25 en 31 augustus. n

Evenementen tijdens
Waregem Koerse Feesten
Organiseer jij iets tijdens de Waregem Koerse Feesten?
Registreer je activiteit dan uiterlijk tegen eind juni via
www.waregem.be/activiteitenfiche. Deze registratie is
verplicht voor elke organisator. n
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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

RUIL JE BONNETJE IN
VOOR GRATIS P+MD ZAKKEN
Op 1 maart is het proefproject P+MD van
start gegaan. In het proefpakket kon je een
bonnetje vinden voor een gratis pak paarse
en een pak transparante zakken. Heel wat
Waregemnaars hebben hun pakket al
afgehaald, sommigen wachten nog af. Dit
bonnetje is nog geldig tot eind juni. Je kan
het inwisselen in de stadswinkel, de
deelgemeentehuizen en de recyclageparken.
Volle rollen of ongeopende pakken blauwe
zakken kunnen ook nog tot eind juni worden
omgewisseld voor een pak paarse zakken.
Haast je dus!
i Dienst milieu • 056 62 12 80 • milieuzorg@waregem.be

MOBILITEIT

De nutswerken op het traject Noorderlaan-Westerlaan zijn ondertussen beëindigd. Het ging hierbij vooral om de verplaatsing en/of vernieuwing
van leidingen om plaats te maken voor een nieuwe riolering. Begin mei startte aannemer Aclargo met de voorbereidingen van de hoofdwerken
voor de volledige heraanleg van dit stuk van de Ring. Ze gaan hierbij na of er zeker niets meer in de grond zit wat de werken kan hinderen.
Mocht dit het geval zijn, dan wordt dat in de komende tijd nog aangepakt.

#WERKENRING VANAF OKTOBER
Hoezo heraanleg?

Het traject tussen de kruispunten Noorderlaan/Stationsstraat/Vijfseweg en
Westerlaan/Duthoystraat ondergaat een volledige gedaanteverandering. De
Westerlaan is immers het enige deel van de Ring dat nog niet heraangelegd
is. Bovendien is het kruispunt Zeswegen één van de verkeersknelpunten
van onze stad. Na een voorstudie bleek dat het nuttig is om ook de
Noorderlaan mee te nemen in de plannen omdat er (te) weinig ruimte is voor
de zachte weggebruikers. Aandacht voor fietsers, voetgangers en openbaar
vervoer is dan ook het speerpunt van dit hele project, dat ongeveer 1200
meter lang is. Je vindt alle info op www.waregem.be/werkenring.

Werken gesplitst over vijf fasen

In oktober starten de eigenlijke werken. Om de bereikbaarheid zo veel
mogelijk te garanderen, is de heraanleg opgesplitst in vijf fasen:
(1) Slekkeput / Westerlaan kluifrotonde / Schoolplein aan Atheneum,
(2) Vijfseweg, (3) Noorderlaan / Vijfseweg tot helft inrit Colruyt,
(4) Noorderlaan / Colruyt tot Weversstraat en (5) Westerlaan / Weversstraat
tot kluifrotonde. Momenteel wordt gemikt op het bouwverlof van 2018 om
de werken volledig te beëindigen.

1.3 Schoolplein

De aanleg van het schoolplein is een deel van de volledige heraanleg
van het kruispunt Zeswegen. Het schoolplein komt het eerst aan bod
om voldoende parkeerplaatsen te hebben tijdens de verdere werken.
De werfzone wordt volledig afgesloten voor de veiligheid van alle
leerlingen uit het Atheneum. De hinder voor het verkeer is beperkt.
Enkel voor voetgangers is het voetpad aan de werfzone niet
beschikbaar. De bushaltes van De Lijn blijven behouden.

Blijf op de hoogte

Met grote regelmaat geven we extra info of handige herinneringen mee
over dit project. Dit doen we natuurlijk op papier via het Gouden Blad
of de lokale pers, maar digitaal kan je alles nog sneller volgen. Volg
daarom het nieuws op onze website of schrijf je in op de algemene
nieuwsbrief.
Nog sneller? Dat kan via facebook.com/stad.waregem of
twitter.com/Stad_Waregem. Daar gebruiken we #werkenring. n

Eerste fase vanaf oktober

Het betreft aanpassingswerken in de
Slekkeput achter de spoorweg. Gelijktijdig
start de aanleg van een nieuwe kluifrotonde in
de Westerlaan ter hoogte van de Vennestraat.
Er komt ook een nieuw schoolplein ter hoogte
van het Atheneum. Tijdens deze fase is er
geen hinder voor de toegang naar het station,
het Atheneum en de handelszaken in de
Noorderlaan. De bussen van De Lijn volgen
een omleiding.

1.1 Slekkeput

Hier worden rioleringswerken uitgevoerd
en wordt de uitstroom in de Gaverbeek
aangepakt. Het is niet het meest
zichtbare element uit het project, maar
wel heel belangrijk voor de waterafvoer.
De toegang naar de Slekkeput voor
fietsers wordt tijdelijk afgesloten.

1.2 Kluifrotonde

Een kluifrotonde is een langgerekte
rotonde. Die wordt aangelegd in de
Westerlaan ter hoogte van de
Vennestraat en vormt de overgang van
de (brede) Zuiderlaan naar de (smalle)
Westerlaan. Ze zal ook dienst doen als
bushalte en als ruime oversteekplaats
voor voetgangers.
Om deze belangrijke verkeersroute niet
helemaal te moeten afsluiten, wordt de
rotonde in twee fasen aangelegd. Door
eerst de kant richting Regenboogstadion
en daarna pas de kant richting station
aan te leggen, is er altijd verkeer mogelijk.
Dit gebeurt met eenrichtingsverkeer, een
kleine omleiding, fietssuggestiestroken en
een afgebakend voetpad. Buslijn 71 van
De Lijn volgt een omleiding.
i Dienst wegen, waterlopen en verkeer • 056 62 12 73
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PAMPERBANK

De zon is je vriend, omdat
ultraviolette stralen (UV) nodig zijn
voor een goede gezondheid. Ze
zorgen namelijk voor onze aanmaak
van vitamine D. Je vijand, omdat
een overdreven blootstelling aan
diezelfde UV-stralen ook een
negatieve invloed op onze
gezondheid heeft: brandwonden,
zonneslagen, rimpels, huidvlekken,
huidkanker… Daarnaast is de zon
ook schadelijk voor de ogen en kan
ze schade veroorzaken aan het
immuunsysteem.

De Pamperbank is een initiatief dat
luieroverschotten inzamelt in pamperboxen
en ze verdeelt aan kwetsbare gezinnen.
Pamperbank Waregem is in 2013 ontstaan
en wordt nu uitgebreid.
Er worden op verschillende plaatsen in de stad
pamperboxen geplaatst. Er staan nu reeds enkele
boxen in de kinderdagverblijven ’t Beukennestje,
Kindervilla, Meiklokje, Vlasbloempje, het onthaal
van het OCMW, regiohuis Kind en Gezin, Bond
Moyson, WZC de Meers, Delhaize Sint-ElooisVijve,…
Alle inzamelpunten van Waregem vind je op
www.depamperbank.be

De zon:
vriend en vijand

Hoe het werkt

Na het ledigen van de pamperboxen worden de
pampers verzameld en verpakt in de loods van het
voedselbedeelpunt ’t Kelderke. Elk pakket telt dan
25 pampers. Kansengroepen die beschikken over
een pamperkaart kunnen ze dan komen ophalen
voor de prijs van slechts 1 euro per pakket.

Vijf tips om huidkanker te voorkomen:

n Zorg

dat je niet verbrandt: een rode huid is
een teken dat je te lang onbeschermd in de
zon lag.

n Draag

beschermende kleding: draag een
hoedje, een zonnebril met UV-werende
glazen en fijn geweven losse kledij die de
huid beschermt.

n Smeer

je om de 2 uur in met zonnecrème
met een beschermingsfactor van
minstens 30.

n Zoek

de schaduw op: stel je zo weinig
mogelijk bloot aan de zon. Zon niet tijdens
de middag (12.00u. tot 15.00u.) in het
voorjaar en de zomer.

De pamperbank wordt ondersteund door Huizen
van Kind Waregem-Anzegem, OCMW en stad
Waregem, vrijwilligers en Lions Club Waregem
Ascot. n

n Ga

niet onder de zonnebank of zonnelamp:
dit is trouwens verboden onder de 18 jaar.
Bescherm je kinderen optimaal! Wie voor
zijn 18 jaar een zware zonnebrand oploopt,
heeft later een groot risico op huidkanker.
Bescherm dus ook je kinderen tegen de zon
met deze tips. n

i OCMW • 056 62 98 71
debby.deklerck@ocmw.waregem.be

Hoe doen
ze het toch?

Filmproject Red de stoep
Voor minder mobiele mensen zijn er in onze steden veel
hindernissen.

ROLSTOELVRIENDELIJKE
WANDELROUTES
Wandelroutes in (West-)Vlaanderen zijn er in
overvloed. Helaas zijn die niet altijd
toegankelijk voor iedereen. Daarom heeft
Burensportdienst, een intergemeentelijke
samenwerking van sportdiensten,
verschillende rolstoelvriendelijke
wandelroutes uitgewerkt. Ze werden
gebundeld in de handige brochure
Rolstoelvriendelijke wandelroutes
Burensportdienst. De routes werden
gescreend op ondergrond, versmallingen en
niveauverschillen.
Daardoor zijn deze routes perfect
toegankelijk voor rolstoelen, buggy’s en
kinderwagens. Zo kunnen ook mensen met
een (fysieke) beperking en gezinnen met

kleine kinderen genieten van een mooie
wandeling.
Elke gemeente/stad die deel uitmaakt van
Burensportdienst heeft minstens één
rolstoelvriendelijke wandelroute uitgestippeld.
Bij elke wandelroute hoort een overzichtelijke
fiche met deze info:
n Afstand
n Vertrek- en aankomstplaats
n Openingstijden sanitaire voorzieningen
n Routebeschrijving
Ook in Waregem is er een rolstoelvriendelijke
wandelroute met start en aankomst rond de
stadionvijvers. Vraag jouw brochure bij de
sportdienst of in de stadswinkel. n

i Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregemsport.be
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Na de ‘Red de stoep’-campagne van twee jaar geleden, wil
de adviesraad voor personen met een handicap blijven
sensibiliseren. In de kortfilm Hoe doen ze het toch? zie je
hoe een rolstoelgebruiker, blinde persoon, mindermobiele
senior en een moeder met kinderwagen op weg naar een
feest heel wat obstakels op hun pad vinden. De film werd
gemaakt in samenwerking met Bruno Verhenne van de
Koninklijke Ciné Club Waregem.
Binnenkort kan je de trailer van Hoe doen ze het toch?
bekijken op de website en facebookpagina van de stad. Wil
je daarna de film volledig bekijken met je vereniging of
organisatie inclusief een inleiding en getuigenis? Dan kan je
de film ontlenen bij de dienst welzijn en sociale zaken.
Hou ondertussen rekening met deze eenvoudige tips om
hindernissen voor minder mobiele mensen te voorkomen:
n Zorg

dat je auto bij het parkeren niet deels op het voetpad
staat.
n Neem nooit een parkeerplaats voorbehouden voor
personen met een handicap in.
n Plaats je fiets, vuilniszak of reclamebord niet midden op
het voetpad.
i

Dienst sociale zaken en welzijn
056 62 12 35
socialedienst@waregem.be

SOCIAAL

DE WOONCLUB
HELPT JE ZOEKEN
NAAR EEN THUIS
Problemen met het vinden van een
huurwoning op de private huurmarkt?
Dan kan je langskomen bij de Woonclub.
We zoeken uit wat haalbaar is, helpen je
met administratie, helpen met het vinden
van een huurwoning. Je bent welkom
voor alle informatie, advies of hulp. Ook
huurders en verhuurders met
(betaal)problemen zijn welkom bij de
Woonclub. We zorgen voor begeleiding
om uithuiszettingen te voorkomen.

De Woonclub is een initiatief van W13
en is actief in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne,
Lendelede, Deerlijk, Menen, Wervik,
Wevelgem, Waregem, Avelgem,
Anzegem, Spiere-Helkijn en Zwevegem.
Je vindt de Woonclub elke
donderdagvoormiddag tussen 9.30u.
en 12.00u. in het stadhuis van Waregem.
i woonclub@welzijn13.be

SOCIALE
HUISVESTING
Er zijn in Waregem enkele organisaties die het mogelijk
maken om aan sociaal verantwoorde prijzen woningen
of bouwgronden te kopen of te huren.

Helpt Elkander

Helpt Elkander is een sociale
huisvestingsmaatschappij die vooral sociale
woningen en appartementen verhuurt. Zij hebben
woningen in Waregem, Sint-Eloois-Vijve,
Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Dentergem, Oeselgem, Aarsele,
Kanegem, Egem en Koolskamp.
i www.helpt-elkander.be • 056 60 08 00 • info@helpt-elkander.be

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor

RSVK Waregem vzw huurt woningen op de private
huurmarkt om deze door te verhuren op een
sociale manier. Momenteel verhuren zij meer dan
115 woningen in Waregem en buurgemeenten.
i www.rsvk.be • 056 62 98 93 • info@rsvk.be
Daarnaast kan je in de regio nog bij deze organisaties terecht:
n Mijn Huis (Harelbeke) - www.mijn-huis.be - 056 72 05 37 info@mijn-huis.be
n Vlaams Fonds voor de grote gezinnen (Brugge)
www.vlaamswoningfonds.be - 050 33 31 62
ddlwvl@vlaamswoningfonds.be
n West-Vlaamse intercommunale (Brugge)
www.wvi.be - 050 36 71 71 - wvi@wvi.be
n Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij (Kortrijk)
www.zwh.be - 056 23 01 20 - info@zwh.woonnet.be
Jaarlijks krijgen 350 vrouwen in Vlaanderen de diagnose van baarmoederhalskanker. Iedere
diagnose is er een te veel, daarom organiseert de Vlaamse Overheid initiatieven om dit te
voorkomen. Vorige maand zetten ze hier extra op in, met aandacht voor het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, vooral gericht op vrouwen tussen 25 en 64 jaar.

PRAATCAFÉ
Voorkom
baarmoederhalskanker KANKER
Met een uitstrijkje is deze vorm van kanker
makkelijk op te sporen, ook de voorstadia
ervan. Het bevolkingsonderzoek moedigt dan
ook alle vrouwen in Vlaanderen tussen 25 en 64
jaar aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten
nemen. Voor de meeste vrouwen is het uitstrijkje
trouwens gratis. De consultatie bij je huisarts of
gynaecoloog krijg je deels
terugbetaald van het ziekenfonds.
Een uitstrijkje blijft trouwens ook
belangrijk na de menopauze! Vaak
denken vrouwen dat ze na de
leeftijd van 50 jaar geen risico meer
lopen. Dat is echter een
misvatting…

Overtuig jezelf

Momenteel laten ongeveer 61%
van de Vlaamse vrouwen tussen 25

en 64 jaar een driejaarlijks uitstrijkje nemen. Het
streefdoel is om dit tegen 2020 op te krikken
naar 65%. Behoor jij ook tot de doelgroep?
Kijk dan voor meer info op
www.bevolkingsonderzoek.be. Je vindt er ook
informatie over borstkanker, dikkedarmkanker
en aangeboren aandoeningen.

Elke eerste donderdag van de maand organiseert
Kom op tegen Kanker een praatcafé. Dit praatcafé
richt zich naar kankerpatiënten en hun mantelzorger
in de brede regio.
Elke maand wisselen praatcafés met een informatief
luik zich af met informele koffiemomenten. Daarnaast
biedt het ook ruimte om ervaringen uit te wisselen
met lotgenoten.
Het praatcafé start telkens om 14.00u. en vindt
plaats in De Mustang of de Rode zaal in CC De
Schakel. Deelnemen is gratis maar schrijf je op
voorhand in bij Maria Dhondt op 056 71 00 88.
Komende praatcafés:
n Donderdag 8 september: Koffiemoment
n Donderdag 6 oktober: ‘Lymfedrainage’
n Donderdag 3 november: Koffiemoment
n Donderdag 8 december: ‘Kleuradvies’
i

i

www.bevolkingsonderzoek.be
gratis nummer 0800 60 160

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

GELUI(D)T!
In Waregem hebben we een lange traditie van feesten en verenigingsleven. De goedgevulde
activiteitenkalender vormt mee de charme van onze stad en dat willen we koesteren. Om een
en ander in goede banen te blijven leiden, zijn er nu ook afspraken rond geluid. Goede
afspraken met organisatoren over geluid en geluidshinder maken immers dat levendig en
leefbaar perfect samen horen. In het geluidsplan vind je niet alleen ondersteuning en
bewustmaking om eventuele overlast te beperken, maar zeker ook om gehoorschade te
voorkomen.

WA ZEGDE?
n

n

Geluidsverantwoordelijke? Elke organisator
duidt een geluidsverantwoordelijke aan. Hij/zij is
aanwezig tijdens het evenement en is het
aanspreekpunt dat zorgt dat geluidsoverlast
efficiënt beperkt wordt, ook bij een eventuele
klacht.
Hij/zij licht de artiest/DJ/technici in wat de
geluidsbeperkingen zijn.
Buurt inlichten? Jazeker! Het is zelfs verplicht
bij evenementen van 95 dB(A) of meer. Zelfs
voor een privé-evenement is het aan te raden, of
nodig de buren gewoon mee uit natuurlijk…

n

Zelfcontrole? Dat kan makkelijk. De stad heeft
immers geluidsmeters die verenigingen
aangesloten bij een stedelijke adviesraad gratis
kunnen ontlenen. Daarnaast zijn er heel wat
apps waarmee je een gericht idee kan krijgen
van het geluidsniveau.

n

Klachten? Dat kan altijd gebeuren. Blijf vooral
rustig, luister en probeer tot een oplossing te
komen. Als de stad achteraf een klacht krijgt,
dan brengen we de organisator op de hoogte.
Er volgt dan eventueel een overleg.

EVENT MET
MUZIEK
SPONTAAN

GEPLAND

Openbaar

Privé

Enkele nuttige tips:
Beperk geluidsvolume tot 85 dB(A), zowel binnen als
buiten. Hou ramen en deuren dicht. Hou er ook
rekening mee dat dit voor jou misschien wel eenmalig
is, maar voor de buurt van de zaal niet…

Groot evenement

Klein evenement

Geen
activiteitenfiche
& geen vergunning
nodig

Overleg met stad
over mobiliteit,
veiligheid & geluid

Locatie?

Activiteitenfiche
invullen met o.a.
muziek

Van ... tot ... ?

Volume

DENK NATUURLIJK STEEDS AAN:
GEEN ALGEMENE OVERLAST,
GEEN STOREND NACHTLAWAAI
EN GEEN BURENHINDER!

Uitgebreide info via www.waregem.be/activiteitenfiche
i Jeugddienst • 056 62 13 85 • jeugd@waregem.be
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<85 dB(A)

Geen vergunning

Fanfare,
orkest

<95 dB(A)

<100 dB(A)

Vergunning nodig

Extra voorwaarden! Goedkeuring
nodig door schepencollege

perforeer mij
en hang me aan de muur!

HYPE-O-DREAM

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus

NATIONALE EVENTING L’EQUINO

i www.hype-o-dream.be

BOEK JE BOOTTOCHT OP
DE LEIE
Dinsdag 19 juli | Waregem - Roeselare | Roeselare Rond (bus terug)
Vertrek: 11.00u. – terug: 18.00u.
Prijs*: 45 euro volwassenen / 35 euro kinderen (4-12 jaar)
n

n

Vrijdag 12 augustus | Nocturne Waregem (rondvaart)
Vertrek: 19.00u. – terug: 23.00u.
Prijs*: 45 euro volwassenen / 35 euro kinderen (4-12 jaar)
n

n

Maandag 15 augustus | Waregem - Deinze | Brielmeersen (bus terug)
Vertrek: 13.00u. – terug: 19.00u.
Prijs*: 21 euro volwassenen / 15 euro kinderen (4-12 jaar)
n

n

Zaterdag 20 augustus | Waregem - Kortrijk | Over vlas en Leie
Vertrek: 11.30u. – terug: 18.30u.
Prijs*: 45 euro volwassenen / 35 euro kinderen (4-12 jaar)
n

n

Donderdag 18 augustus – 14.00u. tot 17.00u. – OC De Coorenaar

KINDERFUIF & OPTREDEN
KETNETBAND

i www.lequino.be

Waregem staat in het weekend van 6 tot en met 7 augustus weer volledig
in het teken van de paardensport. Nationale Eventing L’Equino Waregem/
Nokere organiseert dressuur op het middenplein van de
Gaverbeekhippodroom in Waregem en jumping op de all-weatherpiste
van het Sport.Vlaanderen-centrum. Op zondag is er cross-country met
natuurlijke hindernissen op het kasteeldomein Baron Casier in Nokere.

zaterdag 16 juli - 12.00u.-1.00u. - Gaverbeekhippodroom
Wie geen tickets voor Tomorrowland kon bemachtigen, kan terecht op de
Gaverbeekhippodroom voor de vierde editie van Hype-O-Dream. Het
festival staat voor een ware dance-sensatie in het hartje van Waregem.
Dit jaar mikken de organisatoren op 15 000 tickets. Artiesten die je al
zeker mag verwachten zijn Mark with a K, Charlotte De Witte, Jebroer en
Regi.

ZOMERKALENDER 2016 UITGELICHT
MUZIKALE ZOMER MET ENGIE
PARKIES KASTEELCONCERTEN
Tijdens de zomermaanden is park Casier
weer het decor van de Parkies
Kasteelconcerten. Iedere 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 gekend: een heel
divers (en gratis) muzikaal aanbod met grote
namen en jong talent, voldoende drank en
lekkere snacks.
n
n
n
n
n
n
n
n

4 juli Cleymans & Van Geel
11juli Grand Hammond
18 juli Raymond van het Groenewoud
25 juli Isolde et les Bens XL
1 augustus Silke & The Expendables
8 augustus Gene Thomas
15 augustus Lady Linn & Her Magnificent Seven
22 augustus De Corsari’s

i www.waregem.be/kasteelconcerten

WAREGEM ZINGT EN ROCKT!
Zaterdag 9 juli – 17.30u. – Plein Kunstacademie

Dit zomers stadsfestival is een regelrecht succesnummer in Waregem.
Het publiek staat centraal en zingt samen nummers die in het geheugen
gegrift staan. Naast een heus kinderdorp staat er zowel lokaal als groot
muzikaal talent op het podium:
n 17.45u. Modern Art Deze Deerlijkse band brengt frisse pop met een
hoekje af. Een dansbare opwarmer!
n 19.00u. Berlaen Zults muzikant Berlaen weet zijn muzikaliteit over te
brengen in een sappig dialect.
n 20.30u. Vlaanderen Zingt De Vlaanderen Zingt band steekt van wal
met een meezingbare setlist: zingen en dansen geblazen.
22.30u. DJ Nic Waregemse DJ Nic kreeg vorig jaar het publiek al aan
het dansen en sluit ook dit jaar het festival af.
n

Zing mee op het podium van Waregem Zingt!

•

•

•

•

•

•

•
•

Van vrijdag 17 tot en met maandag 20 juni
Pandjes en Batjes koopjesdagen met diverse
animatie en optredens in centrumstraten
Zaterdag 18 juni
13.30u. Atletiek jeugdmeeting en uurloop
AZW/WAC aan de atletiekpiste Uitbreiding
Stadion | www.azw.be
14.00u. tot 17.00u. Verwennamiddag mantelzorg
in POC De Ark | www.waregem.be
Zondag 19 juni
10.00u. tot 17.00u. Elegantietocht voor koetsen |
www.uitinwaregem.be
Donderdag 23 juni
12.00u. Piekniek Elektriek in park Casier |
www.uitinwaregem.be
Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juni
Ommegangsfeesten Beveren-Leie
Prov. Amabeachtornooi (volleybal) op domein
De Kernelle Beveren-Leie
Feesten Craswijk
Van vrijdag 24 tot en met maandag 27 juni
Torenhofkermis
Zaterdag 25 juni
9.00u. tot 12.30u. Opendeurdag Stedelijke
Kunstacademie | www.academiewaregem.be
13.00u. tot 16.30u. Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Sint-Eloois-Vijve voor baby- en
kinderkledij/spullen in OC De Linde en sportzaal
SB Sint-Eloois-Vijve
14.00u. Spellendag De Spelmaeckers met bbq
en spellentombola in de Stedelijke Basisschool
Beveren-Leie | www.despelmaeckers.be
Vanaf 14.00u. Kinderstad aan de Stadionvijvers
en Home Made Markt in CC De Schakel |
www.facebook.com/ballonhappeningkinderstad
Vanaf 16.00u. Demonstraties telegeleide
vliegtuigjes, drones, miniatuurballonnen,...

JUNI

Zondag 10 juli
• Vanaf 7.30u. Waregemse Gordel met recreatieve
fiets- en wandelroutes met start op de Markt |
www.waregemsegordel.be
• 11.00u. tot 22.00u. Zomerfeest Gaverke met
volksspelen, barbecue en volleybaltornooi in
OC Gaverke
Maandag 11 juli
19.00u. Academische zitting nav Vlaamse
Feestdag in stadhuis Waregem |
www.uitinwaregem.be
19.30u. Kasteelconcert met Grand Hammond in
park Baron Casier | www.parkies.net
Van woensdag 13 juli tot en met zaterdag
16 juli
Drogenboomkermis o.a. met wielerwedstrijd
Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli
Sint-Margrietfeesten Nieuwenhove |
www.sintmargrietfeesten.be
Zaterdag 16 juli
12.00u. tot 01.00u. Hype-O-Dream, openlucht

Gordel

Zaterdag 9 juli
Waregem Zingt en Rockt op het plein aan de
Stedelijke Kunstacademie | www.uitinwaregem.be

&

Waregem
zingt
rockt

Van vrijdag 8 tot en met maandag 11 juli
Ommegangsfeesten Desselgem |
www.chirodesselgem.be

Opening
Waregem
Koerse
Foor

Donderdag 18 augustus
14.00u. Kinderfuif en optreden Ketnetband in
OC De Coorenaar | tickets in stadswinkel
Zaterdag 20 augustus
11.30u. Boottocht op de Leie met bezoek aan
Texture, museum over Leie en vlas |
www.waregem.be/boottochten
Zondag 21 augustus
10.30u. Koetsentocht voor personen met een
handicap
Maandag 22 augustus
19.30u. Kasteelconcert met De Corsari’s in park
Baron Casier | www.parkies.net
Van donderdag 25 augustus tot en met
woensdag 31 augustus
Waregem Koersefeesten met unieke foor op de
Markt | www.waregemkoersefeesten.be

Donderdag 11 tot en met zondag
21 augustus
Summerbar | groenzone Leiekamper
Vrijdag 12 augustus
19.00u. Boottocht op de Leie met varkentje aan
‘t spit | www.waregem.be/boottochten
Maandag 15 augustus
13.00u. Kindvriendelijke boottocht op de Leie met
vrije tijd in de Brielmeersen |
www.waregem.be/boottochten
19.30u. Kasteelconcert met Lady Linn | Her
Magnificent Seven in park Baron Casier |
www.parkies.net

Zaterdag 3 september en zondag 4
september
BK Horse Ball Rijvereniging De Gaverbeek in
Sport Vlaanderen Waregem (Bloso)
Zaterdag 3 september
13.30u. atletiekmeeting op atletiekpiste in
Zuiderlaan | www.azw.be
14.00u. Koningwerpen naar aanleiding van
Beveren Kermis

HorseBall

BK

Van donderdag 1 tot en met vrijdag
30 september
Maand van de sportclub - initiaties, demonstraties
en open trainingen
Van donderdag 1 tot en met maandag
5 september
Kermis Beveren-Leie met vuurwerk op
zaterdagavond | www.beverenkermis.be
Van vrijdag 2 tot en met zondag 4
september
Hoekskeskermis |
facebook.com/Den-Hoek-vzw-268908039891327

MAAND VAN DE
SPORTCLUB

SEPTEMBER

WAREGEMSE ZOMERKALENDER 2016
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Maandag 4 juli
19.30u. Kasteelconcert met Cleymans & Van Geel
in park Baron Casier | www.parkies.net
Vrijdag 8 juli
Potjebuur: stap met een smakelijk hapje naar
iemand uit je buurt! | www.potjebuur.be
Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli
• Zomerevent Unizo Desselgem in Pitantiestraat
met kubbtornooi, reuzekinderdorp en
hindernissenparcours Derinofderover |
facebook.com/unizodesselgem
• Minivoetbaltornooi Schrijnwerken Vercaemst in
Sint-Margarethapark Nieuwenhove
Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juli
Pré-fête des belges in tent achter Keukenweelde
met o.a. gala-avond, walking dinner, voetbal op
groot scherm | www.fetedesbelges.be

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli
10e Zomerfeest Millenniumwijk
Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli
Waterhoekfeesten | www.waterhoek.be
Zaterdag 2 en zondag 3 juli
Outdoor jumping in Sport Vlaanderen Waregem
(Bloso) | www.jumpingwaregem.be
Van zaterdag 2 tot en met maandag 4 juli
Bilkhagefeesten | www.bilkhage.be
Zondag 3 juli
10.00u. tot 18.00u. 3-on-3 baskettornooi in
sporthal Desselgem

JULI

• Vanaf 19.00u. Ballonhappening aan het
Jeugdcentrum | www.ballonhappening.be
Zaterdag 25 en zondag 26 juni
• Lions Boulevard: Food Truck, Street Art en
Belevingsfestival Lions Club Waregem aan
Stadionvijvers |
www.facebook.com/lionsboulevard
• Eindejaarsexpo Stedelijke Kunstacademie met
werk van leerlingen Beeldende Kunst |
www.academiewaregem.be

25/26

Maandag 1 augustus
19.30u. Kasteelconcert met Silke & The
Expendables in park Baron Casier |
www.parkies.net
Zaterdag 6 en zondag 7 augustus
Nationale Eventing L’Equino met op zaterdag
dressuur en jumping in Bloso Sportcentrum en op
zondag cross-country in kasteeldomein Baron
Casier Nokere | www.lequino.be
Maandag 8 augustus
19.30u. Kasteelconcert met Gene Thomas in park
Baron Casier | www.parkies.net

AUGUSTUS

Donderdag 21 juli
10.00u. Nationale Feestdag met misviering voor
Vorst en Vaderland in de Dekenale Kerk en
bloemenhulde en receptie in het stadhuis |
www.uitinwaregem.be
Zaterdag 23 juli
11.00u. tot 17.00u. Ravotdag voor thuisblijvers
aan de stadionvijvers met reuze veel
springkastelen en andere kinderpret |
www.uitinwaregem.be
Maandag 25 juli
19.30u. Kasteelconcert met Isolde et les Bens XL
in park Baron Casier | www.parkies.net

21
JULI

dancefestival op middenplein Hippodroom |
hype-o-dream.be
Zondag 17 juli
• 11.30u. tot 19.00u. Tijdrit Memorial Igor
Decraene op de Biest |
www.memorial-igor-decraene.be
• 13.30u. Voetbaltornooi Schepen van Sport op de
terreinen KWS Desselgem | www.uitinwaregem.be
Maandag 18 juli
19.30u. Kasteelconcert met Raymond van het
Groenewoud in park Baron Casier |
www.parkies.net
Dinsdag 19 juli
11.00u. Boottocht op de Leie met bezoek aan
brouwerij Rodenbach |
www.waregem.be/boottochten

Dinsdag 30 augustus
14.30u. Grote Steeple Chase ‘Waregem Koerse’
op de Hippodroom | www.waregemkoerse.be
22.00u. Vuurwerk Waregem Koerse Feesten aan
de stadionvijvers
Woensdag 31 augustus
14.30u. Afsluitende dag Waregem Koerse Foor

Zaterdag 27 augustus
12.30u. De Kleinste Steeple in park Baron Casier
met zomerpicknick vanaf 12.30u.
19.00u. Tiroler Schwung Waregems
Harmonieorkest in tent op plein Stedelijke
Kunstacademie
20.00u. Ename Music – optredens in
park Baron Casier
Zondag 28 augustus
11.30u. Waregem Koerse Concert Waregems
Harmonieorkest en Jeugdorkest met bbq in tent
op plein Stedelijke Kunstacademie
15.00u. Mabatobato – multiculturele namiddag in
park Baron Casier
Maandag 29 augustus
Vanaf 13.00u. Jaarmarkt met tal van
straatanimatie in de centrumstraten
14.00u. Muzikale namiddag Waregems
Harmonieorkest met pannenkoekenfestijn in tent
op plein Stedelijke Kunstacademie
20.00u. Ename Music - optredens in park
Baron Casier

Ename
Music

Donderdag 25 augustus
18.00u. Opening Waregem Koerse Foor, gratis
kermis en geschenkenworp voor kinderen tot
12 jaar, op de Markt
Vrijdag 26 augustus
14.00u. Seniorensteeple in Waregem Expo
17.00u. Jump Rock | VC Poincaré
20.30u. Nacht van de Humor in Waregem Expo
Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
Outdoor jumping in Sport Vlaanderen Waregem
(Bloso) | www.jumpingwaregem.be

•
•

•

•

Zondag 4 september
10.30u. Herdenking bevrijding WO II Heldentrouw in Dekenale Kerk met
herdenkingsplechtigheid aan monument Geheim
Leger | www.uitinwaregem.be
14.00u. Viking Kubb tornooi in Beveren-Leie |
www.despelmaeckers.be
Van vrijdag 9 tot en met dinsdag 13
september
Kermis Desselgem met vuurwerk op
zaterdagavond
Zaterdag 10 september en zondag 11
september
Outdoor jumping in Sport Vlaanderen Waregem
(Bloso) | www.jumpingwaregem.be
Weekendarrangement wandelen, fietsen en
mountainbiken in Sport Vlaanderen Waregem |
www.bloso.be
Zaterdag 10 september
7.00u. tot 14.00u. Tour de Briek – 3 recreatieve
fietstrajecten door het land van Briek - met start
aan Sportkaffee Desselgem (G. Coornaertdreef)
Vanaf 7.00u. 22e Steepletocht Het Wandelend
Paard met vertrek aan het SOBA |
hetwandelendpaard.wordpress.com
Zondag 11 september
Open Monumentendag | www.uitinwaregem.be
11.00u. tot 21.00u. Vijfde Waregem Streetrace
rond garage Ghistelinck (Rooseveltlaan). Gratis
ingang! | www.waregemstreetrace.be
Dinsdag 13 september
14.00u. Grote Prijs Memorial Briek Schotte voor
elite met contract | www.desselgemkoerse.be
Van vrijdag 16 tot en met zondag 18
september
Kermis Sint-Eloois-Vijve ‘Vive Vijve’ op
Sint-Elooisplein

Voor het meezingspektakel Vlaanderen Zingt 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,…)?
Schrijf je in: bel 056 62 13 10 of mail naar flore.deman@waregem.be
Waregem Zingt & Rockt is een organisatie van de cultuurdienst en
vzw Rock Waregem.
i Dienst cultuur • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be
www.waregem.be/vlaanderenfeest

ACADEMISCHE ZITTING MET
GEERT BOURGEOIS
Maandag 11 juli – 19.00u. – Raadzaal Stadhuis
Op de Vlaamse Feestdag nodigen
de stad en de cultuurraad je uit
naar de officiële 11 juliviering in het
stadhuis met centrale gast Geert
Bourgeois, minister-president van
de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Buitenlands Beleid en
Onroerend Erfgoed. De voorbije
jaren passeerden onder andere
politicoloog Carl Devos, journalist
Yves Desmet en wijlen Jan Hoet de
revue. Dit jaar neemt de minister-president het woord over Vlaanderen in
al zijn facetten, al dan niet aansluitend bij de actualiteit. Naast deze
boeiende uiteenzetting word je getrakteerd op een muzikaal intermezzo
door Carlos Meersman (zang) en Hilde Vandevoorde (piano).
Nog meer UiTtips voor 11-daagse Vlaanderen Feest
Op zaterdag 9 juli brengt rasvertelster Hilde Rogge met accordeonist
Rein De Vos de unieke voorstelling Pittige Vertellingen om 20.00u. in
OC De Kernelle, Beveren-Leie.
Op zondag 10 juli nodigen het 11 juli-comité en Davidsfonds Desselgem
je uit naar het Vlaams Feestontbijt met muziek van Tom Accordeon.
Tussen 8.30u. en 11.00u. kan je aanschuiven aan het uitgebreide
ontbijtbuffet in De Mote in Desselgem. Bekijk het volledige programma
op: www.waregem.be/vlaanderenfeest
i Dienst cultuur • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be

Wandelaars en fietsers
kunnen op zondag 10
juli vanaf 7.30u. naar de
jaarlijkse Waregemse
Gordel. Alle routes
starten en eindigen op de
Markt. Vanaf 16.00u. is er
een DJ op de Markt en
vanaf 18.00u. worden de
tombolaprijzen verdeeld.

WAREGEMSE GORDEL

i www.waregemsegordel.be

* Prijs inclusief maaltijd op de boot. Je kan online boeken via
www.toerisme-leiestreek.be/boottochten of via de dienst
toerisme in de stadswinkel.
i Dienst toerisme • 056 62 12 52 • boottochten@waregem.be •
www.waregem.be/boottochten

NATIONALE FEESTDAG
Op donderdag 21 juli vieren we ook in Waregem de Nationale Feestdag.
Dit is het programma:
n 10.00u. Eucharistieviering voor Vorst en Vaderland in de dekenale kerk
gevolgd door Te Deum.
n 10.45u. Bloemenhulde aan het oorlogsmonument op de Markt.
n 11.00u. Optocht naar stadhuis met toespraak door de burgemeester,
gevolgd door een receptie.
De plechtigheid wordt opgeluisterd door het Waregems Harmonieorkest.

i Dienst feestelijkheden • 056 62 12 11 • feestelijkheden@waregem.be

RAVOTDAG VOOR
THUISBLIJVERS
Zaterdag 23 juli - Stadionvijvers
Op zaterdag 23 juli staan de thuisblijvende families centraal in Waregem.
Die dag is ravotdag aan de stadionvijvers en dat in het goede gezelschap
van Belgische striphelden als Suske & Wiske, Kiekeboe, De Rode Ridder,
Urbanus, F.C. De Kampioenen,… Sport, spel en cultuur gaan tijdens de
ravotdag hand in hand.
i Dienst feestelijkheden • 056 62 12 11 • feestelijkheden@waregem.be

www.waregem.be/ketnetband
De Ketnetband komt naar OC De Coorenaar! Charlotte, Matthew,
Maureen, Sien en Giovanni reizen het hele jaar door het land om overal
een onvergetelijke, swingende en knettergekke show te brengen.

Programma
n 14.00u. tot 15.00u. kinderfuif
15.00u. tot 16.00u. optreden Ketnetband
16.00u. tot 17.00u. kinderfuif
n

n

Tickets kan je kopen in de stadswinkel. De kostprijs per ticket is 5 euro.
Om te reserveren voor groepen (verenigingen en organisaties) kan je
mailen naar grabbelpas@waregem.be .

i Jeugddienst • 056 62 13 88 • jeugd@waregem.be

WAREGEM KOERSE FEESTEN

Waregem Koerse doet Vlaanderen spontaan denken aan paardenrace en
weelderige hoofddeksels. Wij weten natuurlijk beter: het is véél meer dan
dat! Laat je in de aanloop naar koersedinsdag weer een hele week
onderdompelen in cultuur en feestgedruis met festivals, kermissen,
straatfeesten en sportevenementen!

Ook dit jaar presenteren we onze eigen grote feestweek van donderdag
25 augustus tot en met woensdag 31 augustus.

i www.waregemkoersefeesten.be
www.facebook.com/waregemkoersefeesten

BK HORSE BALL

Op zaterdag 3 en zondag 4 september is het Sport.Vlaanderencentrum decor van een bijzonder spectaculaire sport. Tijdens het
Belgisch kampioenschap horse ball strijden de deelnemers te paard om
de bal en proberen ze zo snel mogelijk te scoren in de korf. Het is een
interessante mix van handbal, basketbal en korfbal. Paarden en ruiters
schuwen daarbij geen enkel gewaagd manoeuvre.

i www.gaverbeek.be

BIBLIOTHEEK

Lego-games (Avengers, The Hobbit,…)
voor PS3, PS4 en Xbox One
(avonturen beleven met de blokjes)
Fifa 16 voor PS3, PS4, Xbox One en Wii
(helemaal voetbalgek tijdens de EK-zomer)
Just Dance voor PS4, Wii en Xbox One
(beentjes los!)

perforeer mij
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Fifavela. Orchestre International du Vetex
(zomers fuiven)
Late Night Tales-serie (voor zwoele
zomeravonden: de favorieten van bekende
artiesten)
Barbara Barbara, we face a shining
future van Underworld (onverslijtbare
oude rotten)
Goe vur in den otto: road dawgs:
Studio Brussel-compilatie (hard en luid richting
zuiden)
Betogen van De Piepkes (supergroep voor
kinderen met onder andere Frederik Sioen,
Roland en PJ De Smet)

Op avontuur met punkGRATIS
kabouter Freddy STAD
SAPP!

Stadsgids Freddy neemt je op
missie doorheen het stadscentrum, langs de
mooiste plekjes van Waregem. Daar serveert
hij hilarische zoek- en foto-opdrachten of
grappige quizvragen die je uitstap omtoveren
tot een waanzinnig avontuur. Maak de leukste
foto, daag je
tegenspelers
uit tot een
duel en
beantwoord
zoveel
mogelijk
vragen
correct, dan
is de
overwinning
nabij!
Gratis te
downloaden
vanaf vrijdag
1 juli zowel
via Android
als IOS.

i Dienst toerisme • 056 62 12 52
toerisme@waregem.be
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MUZIKALE ZOMER MET ENGIE
PARKIES KASTEELCONCERTEN

n
n
n
n
n
n
n
n

zaterdag 16 juli - 12.00u.-1.00u. - Gaverbeekhippodroom
Wie geen tickets voor Tomorrowland kon bemachtigen, kan terecht op de
Gaverbeekhippodroom voor de vierde editie van Hype-O-Dream. Het
festival staat voor een ware dance-sensatie in het hartje van Waregem.
Dit jaar mikken de organisatoren op 15 000 tickets. Artiesten die je al
zeker mag verwachten zijn Mark with a K, Charlotte De Witte, Jebroer en
Regi.

HYPE-O-DREAM

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus

NATIONALE EVENTING L’EQUINO

i www.hype-o-dream.be

BOEK JE BOOTTOCHT OP
DE LEIE

Waregem staat in het weekend van 6 tot en met 7 augustus weer volledig
in het teken van de paardensport. Nationale Eventing L’Equino Waregem/
Nokere organiseert dressuur op het middenplein van de
Gaverbeekhippodroom in Waregem en jumping op de all-weatherpiste
van het Sport.Vlaanderen-centrum. Op zondag is er cross-country met
natuurlijke hindernissen op het kasteeldomein Baron Casier in Nokere.

n

n

Dinsdag 19 juli | Waregem - Roeselare | Roeselare Rond (bus terug)
Vertrek: 11.00u. – terug: 18.00u.
Prijs*: 45 euro volwassenen / 35 euro kinderen (4-12 jaar)
n

n

i www.lequino.be

n

KINDERFUIF & OPTREDEN
KETNETBAND

n

Donderdag 18 augustus – 14.00u. tot 17.00u. – OC De Coorenaar

i Bibliotheek • 056 62 13 70 • bibliotheek@waregem.be

i www.waregem.be/kasteelconcerten

Zaterdag 9 juli – 17.30u. – Plein Kunstacademie

n

n

n

n

Samba van Eric Toledano (nieuwe film
van de makers van Intouchables)
Girls seizoen 4 (een van de vele
succes-series in de bib-collectie)
Fargo seizoen 1 & 2 (sterke afgeleide
serie van de gebroeders Coen-film uit
1996)
Phantom boy (animatie-jeugdfilm in
decor van New York)
Shaun het schaap: Zomervakantie
(zomerse fratsen, virtuoos
vormgegeven)

n

Vrijdag 12 augustus | Nocturne Waregem (rondvaart)
Vertrek: 19.00u. – terug: 23.00u.
Prijs*: 45 euro volwassenen / 35 euro kinderen (4-12 jaar)
n

n

n

n

n

Maandag 15 augustus | Waregem - Deinze | Brielmeersen (bus terug)
Vertrek: 13.00u. – terug: 19.00u.
Prijs*: 21 euro volwassenen / 15 euro kinderen (4-12 jaar)

Kijktips dvd’s

n

n

n

n

Luistertips

Zaterdag 20 augustus | Waregem - Kortrijk | Over vlas en Leie
Vertrek: 11.30u. – terug: 18.30u.
Prijs*: 45 euro volwassenen / 35 euro kinderen (4-12 jaar)

n

n

n

n

De grenzeloze door Jussi Adler-Olsen
(Deense spanning in de reeks Q)
Als het zaterdag wordt door Nicci French
(psychologische thriller met Frieda Klein)
De naaister uit Parijs door Rosalie Ham
(verfilmd als The Dressmaker)
Meisje in het donker door Anna Lyndsey
(waar gebeurd: wat als je een lichtallergie
hebt?)
Verlangen naar chocolade door Care
Santos (historisch, met Barcelona als decor)

n

n

De waanzinnige boomhut van 65
verdiepingen door Andy Griffiths (steeds
hoger, steeds populairder…)
De kleine ballerina door Patrick Modiano
(jeugdboek van Nobelprijswinnaar,
illustraties van Sempé)
Fabians feest door Marit Törnqvist
(veelkleurige ode aan de fantasie)
De X, of Hoe fout een leraar kan zijn
door Brigitte Van Aken (spannend
schoolverhaal voor adolescenten)
De legende van Sally Jones door Jakob
Wegelius (beeldrijke omzwervingen van een
gorillababy)

Leestips volwassenen
fictie

n

Dit zomers stadsfestival is een regelrecht succesnummer in Waregem.
Het publiek staat centraal en zingt samen nummers die in het geheugen
gegrift staan. Naast een heus kinderdorp staat er zowel lokaal als groot
muzikaal talent op het podium:
n 17.45u. Modern Art Deze Deerlijkse band brengt frisse pop met een
hoekje af. Een dansbare opwarmer!
n 19.00u. Berlaen Zults muzikant Berlaen weet zijn muzikaliteit over te
brengen in een sappig dialect.
n 20.30u. Vlaanderen Zingt De Vlaanderen Zingt band steekt van wal
met een meezingbare setlist: zingen en dansen geblazen.
22.30u. DJ Nic Waregemse DJ Nic kreeg vorig jaar het publiek al aan
het dansen en sluit ook dit jaar het festival af.
n

n

n

n

WAREGEM ZINGT EN ROCKT!

Leestips volwassenen informatief

4 juli Cleymans & Van Geel
11juli Grand Hammond
18 juli Raymond van het Groenewoud
25 juli Isolde et les Bens XL
1 augustus Silke & The Expendables
8 augustus Gene Thomas
15 augustus Lady Linn & Her Magnificent Seven
22 augustus De Corsari’s

Lees-, kijk-, luister- en
games-tips uit de bib

Zing mee op het podium van Waregem Zingt!

n

n

n
n

Leestips voor de jeugd

Games-tips

n

Handboek van een astronaut:
hoe te leven op aarde door Chris Hadfield
Lucien! Hoe ik als laatste Belg de Tour won
door Filip Osselaer (sporten in de heetste zomer)
Cradle to cradle: afval=voedsel
door Michael Braungart
Lien gezond gulzig door Lien Willaert
(lichte recepten voor zonnige dagen)
De residentie door Kate Andersen Brower
(achter de schermen van het Witte Huis)
n

Tijdens de zomermaanden is park Casier
weer het decor van de Parkies
Kasteelconcerten. Iedere 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 gekend: een heel
divers (en gratis) muzikaal aanbod met grote
namen en jong talent, voldoende drank en
lekkere snacks.

zomertips. Ze zijn geplukt uit de rijke collectie van de bib en er zit zeker iets tussen dat jou kan bekoren.

ZOMERKALENDER 2016 UITGELICHT
Deze Sprong puilt uit van zomerse activiteiten, maar je vindt ongetwijfeld nog wat opgespaarde tijd voor deze

ELEGANTIETOCHT

PANDJES & BATJES

Tijdens de Elegantietocht veroveren mooie
paradepaardjes het stadscentrum. Het is die dag
niet de snelheid van de paarden die telt, wel hun
gracieuze verschijning. Er nemen opnieuw tientallen
authentieke koetsen deel. Om 16.00u. kan je deel
uitmaken van de publieksjury door te stemmen op
je favoriete koets. Daar kan je trouwens een
Waregembon van 25 euro mee winnen. Bij elke
koets moet het totaalplaatje kloppen. Bovendien
zijn er gratis rondritten met de stadskoets op de
Markt en met de pony’s in park Casier van 14.00u.
tot 17.00u. Een hippisch evenement om van te
genieten!

Koopjesjagers, kinderen en dagjestoeristen kunnen
tijdens de Pandjes & Batjes rekenen op een flinke
portie winkelplezier, animatie, muziek en vooral heel
veel ambiance! De handelszaken in de
centrumstraten, op de Markt en in het
winkelcentrum Het Pand zetten hun deuren
opnieuw wagenwijd open en trakteren je op de
mooiste koopjes. Ondertussen kom je oude
vrienden tegen, blijf je hangen op de vele terrasjes
en bieden ambulante handelaars hun waar aan.
Diverse muziekgroepen en straatanimatie doen je
de alledaagse sleur vergeten en ook voor de
kinderen is er tal van animatie voorzien. Er is gratis
kindergrime en kindertattoo, een ballonplooier,
clowns en een kinderfoor.

Zondag 19 juni - 14.00u. tot 17.00u. Markt en park Casier

i

Dienst feestelijkheden • 056 62 12 51
feestelijkheden@waregem.be
www.waregem.be/elegantietocht

Vrijdag 17 tot en met maandag 20 juni
– vanaf 13.00u. - Centrumstraten

www.winkeleninwaregem.be

PIEKNIEK ELEKTRIEK
voor het eerst in Park Casier
Donderdag 23 juni - 12.00u. tot
18.00u.

Wat versuft na de lange examenperiode? Dan kan
je tijdens Piekniek Elektriek komen relaxen in park
Casier. Weg van alle zorgen met leuke beats die
zullen weergalmen tijdens de zesde editie. Breng je
lunch mee of koop lekkers bij één van de standjes
van de jeugdverenigingen, geniet van de zon, sfeer
en het aangename gezelschap. De jeugddienst
zorgt voor picknicklakens en DJ’s. De zon is ook al
besteld!

i

Jeugddienst
056 62 13 88
jeugd@waregem.be
www.waregem.be/piekniekelektriek

Opendeurdag Kunstacademie Waregem
Muziek - Woord - Dans - Beeldende Kunst
Zaterdag 25 juni van 9.00u. tot 12.30u.
Maak kennis met het deeltijds onderwijs tijdens de
opendeurdag van de Stedelijke Kunstacademie.
We tonen je die dag hoe fantastisch fijn Muziek,
Woord, Dans en Beeldende Kunst zijn. Met onder
andere optredens van leerlingen uit de hoofdschool
en afdelingen:
n Pop & Jazz
n Kamermuziek
n Drama, toneel, voordracht
n Klassieke en hedendaagse dans
Je kan tijdens de opendeurdag ook al onze
instrumenten uitproberen.

Eindexpo Fata Morgana

Je kan ook een bezoek brengen aan de eindexpo
van onze leerlingen Beeldende Kunst die rond het
jaarthema Fata Morgana werkten. De boeiende
resultaten worden zowel in de hoofdschool als in
de afdelingen tentoongesteld. In de hoofdschool
zijn de mooiste werkjes van de allerkleinsten te zien
naast de teken-, schilder- en boetseerwerken van
de middelbare graad. Ook de hogere graad toont
het beste van zichzelf: schilderijen, glaskunst,
monumentale kunst en digitale vormgeving.
i

Stedelijke Kunstacademie Waregem (Olmstraat 25)
056 60 09 18
onthaal@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be
Volg ons ook op Facebook, Twitter of Instagram.
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INSCHRIJVINGEN
KUNSTACADEMIE 2016-2017

Vernissages Beeldende Kunsten
De eindexpo’s zijn er niet alleen in Waregem, maar
ook in onze afdelingen:
n Waregem (Kunstacademie/hoofdschool)
vrijdag 17 juni om 19.30u.
n Nieuwenhove (OC Nieuwenhove)
zaterdag 18 juni om 10.00u.
n Desselgem (OC De Mote)
zondag 19 juni om 10.30u.
n Vichte (Kunstacademie/afdeling)
vrijdag 24 juni om 18.30u.
n Anzegem (Kunstacademie/afdeling)
vrijdag 24 juni om 19.30u.
n Beveren-Leie (OC Klokhuis) finissage Weken van
het Woord – zondag 5 juni om 10.00u.

Je kan (her)inschrijven tijdens de opendeurdag
(zaterdag 25 juni) en de openingstijden van de
eindejaarsexpo in de hoofdschool in Waregem.
Daarnaast kan je ook inschrijven van woensdag
15 juni tot en met vrijdag 8 juli en van maandag
22 augustus tot en met zaterdag 10 september.
In die periodes kan je inschrijven op:
n Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 16.00u. tot 19.00u.
n Woensdag van 13.30u. tot 19.00u.
n Zaterdag van 9.00u. tot 12.00u.
Let wel: in onze negen afdelingen gelden
specifieke inschrijvingsdata.
Alle info via www.academiewaregem.be.

De opendeurdag en eindexpo’s van onze Stedelijke
Kunstacademie zijn een absolute must voor
iedereen die wil weten waarmee de leerlingen van
de Kunstacademie bezig zijn. Of voor iedereen die
volgend schooljaar wil starten.

Tip: haal het gratis infomagazine met alle
uurroosters, lessenpakketten, contactgegevens
af in de hoofdschool of één van de afdelingen of
stuur een mailtje naar
onthaal@academiewaregem.be en ontvang je
gratis exemplaar thuis!
Waarom liefst voor 8 juli inschrijven?
Wie snel inschrijft, is zeker van zijn plaats.
Het betekent namelijk niet omdat je al leerling
bent dat je automatisch voorrang krijgt. Omdat
de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs
erg ingewikkeld is, kunnen we geen plaatsen
vrijhouden. Wie dus in september inschrijft, kan
alleen (her)starten als er nog plaatsen vrij zijn.

Samen met de maatjes ravotten, knutselen, zandkastelen bouwen, op daguitstap
gaan... Er bestaat geen betere manier om de zomervakantie door te brengen.
Ook voor de werkende ouders is de speelpleinwerking een ideaal initiatief. Bij de
speelpleinwerkingen zijn je kinderen zeker in goeie handen! Net zoals vorig jaar
zet de grabbelpas volledig in op de speelpleinwerkingen. Daardoor zijn er tijdens
de zomervakantie geen andere grabbelpasactiviteiten. In de Kidsgids vind je per
speelpleinwerking wanneer we langs komen met de grabbelpaswerking.
De kinderen beleven gegarandeerd hun leukste zomervakantie!

SPEELPLEINWERKINGEN
ZOMERVAKANTIE
Verveling krijgt geen kans

TENTOONSTELLING
THORSTEN BRINKMANN IN
BE-PART
28 augustus – 27 november

De Duitse kunstenaar Thorsten Brinkmann noemt zichzelf een
serieverzamelaar. Hij verzamelt de meest uiteenlopende,
alledaagse objecten. Brinkmann wil ons op humoristische
wijze tonen hoe de mens zich vandaag de dag verhoudt tot
de objecten die hem omringen. Zowel de vindingrijke titels als
de schilderachtige esthetiek van zijn foto’s, beeldhouwwerken
en driedimensionale installaties verwijzen naar bekende
namen uit de kunstgeschiedenis, de moderne mediacultuur
en de hedendaagse kunst.
In zijn speelse en kleurrijke installaties waant de bezoeker zich
Alice in de absurde en wondere wereld van Thorsten
Brinkmann.
i Be-Part • 056 62 94 10 • info@be-part.be

Speelplein De Speeldooze
Koekoekstraat 34
n
n
n

Van 4 tot 22 juli &
van 15 tot 26 augustus
Vanaf 3e kleuterklas tot
4e secundair
van 8.30u. tot 17.00u.

Speelplein De Speelberg
Tomberg 21a
n
n
n

Van 4 tot 15 juli &
van 15 tot 26 augustus
Vanaf 3 tot en met 14 jaar
van 7.45u. tot 17.30u.

Speelplein ’t Pad
Zuiderlaan 46 (Jeugdcentrum)
n
n
n

Van 4 tot 22 juli &
van 8 tot 26 augustus
Vanaf 1e kleuterklas tot
3e secundair
Van 7.30u. tot 17.30u.

Speelplein Desselgem
Pompoenstraat 44
(stedelijke basisschool)
n
n
n

Van 1 tot 20 juli &
van 8 tot 19 augustus
Vanaf 4 tot 14 jaar
van 8.00u. tot 17.00u.

i Jeugddienst • 056 62 13 88 • jeugd@waregem.be

HELDENTROUW
Zondag 4 september

Tijdens Heldentrouw herdenken we de weerstanders en de
burgerlijke slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de
bevrijdingsdagen van eind 1944.

Programma
n
n

10.30u.: Bloemenhulde aan het oorlogsmonument
op de Markt.
11.00u.: Herdenkingsplechtigheid aan het monument
van de weerstand aan de grens Waregem/Anzegem
met gebedsdienst, toespraken, hymnen, bloemenhulde
en receptie.

i Dienst feestelijkheden • 056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

Wat te doen met al die UiTpaspunten?
Tijdens veel van de stedelijke activiteiten
of tijdens een bezoek aan de bib, CC De
Schakel of het zwembad kan je punten
sparen met de UiTPAS, maar wat kan je
allemaal doen eens je die punten hebt?
Alle Waregemse balies hebben hun voordelen
te bieden. Voor twee punten kan je in de
stadswinkel bijvoorbeeld al een gratis kaart
van de Gaverbeek Fietsroute krijgen. Voor vijf
punten kan je in zwembad de Treffer een gratis
zwembril verdienen. Vanaf tien verzamelde
punten wordt het nog interessanter. Dan kan
je gratis van een film genieten in CC de
Schakel of je kan een badhanddoek krijgen in
de stadswinkel. Of maak kans op een

waardebon om te spenderen op de Home
Made Markt op 25 juni. Fanatieke spaarders
kunnen 30 punten omruilen voor een
rondleiding achter de schermen in CC de
Schakel en als klap op de vuurpijl kan je 100
punten gebruiken voor een ballonvaart tijdens
de jaarlijkse Ballonhappening.
Bovendien is je pas geldig in alle
UiTPASgemeenten over heel Vlaanderen.
Alleen al in de regio Zuidwest kan je terecht in
verschillende musea, kan je gratis minigolfen
of tennissen en kan je in alle deelnemende
zwembaden gratis zwemmen voor tien
punten.
i www.uitinzuidwest.be/uitpas
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In 2016-2017 kan je in De Schakel opnieuw genieten van nieuw talent, oude bekenden, lokale én internationale podiumbeesten. We
pikken er alvast enkele kleppers uit die je zeker gezien moet hebben.

Seizoensstart CC
De Schakel 2016-2017
Een nieuw cultuurseizoen vol kleppers
1 & 2 SEPTEMBER 2016

21 OKTOBER 2016

WALTER BAELE

T,ARSENAAL

16-18, de volgendjaarsconference

Dood van een handelsreiziger

Ons seizoen begint met een knal. Streekproduct
Walter Baele werpt met zijn unieke
‘volgendjaarsconférence’ 16-18 een blik op de
toekomst. Zowel nieuwe als bekende typetjes
onthullen wat ons nog te wachten staat.
In OC ’t Klokhuis schittert hij twee avonden op rij.

We volgen een dag in het leven van
handelsreiziger Willy Loman, vertolkt
door klasbak Lucas Van den Eynde, die
de schijn ophoudt dat alles goed met
hem gaat. Zijn zoon bezweert hem om
zijn droom op te geven. Maar is Willy
daartoe in staat zonder zichzelf te
vernietigen? Een must see voor wie van
sterk klassiek theater houdt.
15 & 16 DECEMBER 2016

HAN SOLO
Kloenke

In Kloenke deelt Han Solo (Han
Coucke) opnieuw rake klappen uit.
Maar hij moet ook zelf slagen
incasseren nu radicale hobbyclubjes
de wereld opeisen. Meer dan ooit is
Han Solo de luis in de pels van alles
wat conservatief, extreem en naïef is.
Twee avonden op rij verantwoord
onverantwoorde humor.
4, 5 & 6 APRIL 2017

KOMMIL FOO
Schoft

Een klein geniepig schoftje, dat is het
leven en het blijft de broers Raf en
Mich Walschaerts inspireren. Na hun
solo-uitstapjes hebben ze elkaar
helemaal teruggevonden. Schoft is
Kommil Foo ten voeten uit: een
meesterlijke ontleding van de mens,
recht naar het hart. Recensenten
kwamen sterren te kort om deze
show te prijzen.

1 JUNI 2017

HOOVERPHONIC
In Wonderland

In De Schakel nam Hooverphonic
destijds afscheid van zangeres
Noemi Wolfs. Daarom willen ze
nu absoluut met hun nieuwe
bezetting in Waregem passeren.
In Wonderland wordt een sterke
mix van oud en nieuw
muziekmateriaal, bijgestaan door
een tienkoppig strijkersensemble
en verschillende gaststemmen.

2 DECEMBER 2016

MATTHIAS ROMIR
Life is... (short stories)

De Duitse jongleur Matthias Romir is
absolute wereldtop. Zijn innovatieve
jongleerstijl in combinatie met
fijnzinnige, gelaagde humor laat geen
enkel publiek onberoerd. Quasi
zonder woorden, soms met muziek
en korte videofragmenten doet
Matthias’ unieke stijl alle oubollige
circusclichés verbleken.
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Het volledige programma,
met foto’s, video en
recensies, vind je op de
vernieuwde website
www.ccdeschakel.be.
Je kan online tickets
bestellen, of telefonisch
via 056 62 13 40.

SPORT

Voor een verfrissende duik tijdens de warmste maanden van het jaar moet
je in zwembad De Treffer zijn. Ook tijdens de vakantie zit voor iedere
sporter iets plezant in ons aanbod.

Zwemplezier
tijdens de
zomervakantie
n

n

n

De sportieve baantjeszwemmers kunnen terecht tijdens het
ochtendzwemmen op dinsdag van 7.30u. tot 8.30u. en middagzwemmen
op maandag en woensdag van 12.00u. tot 13.00u.
Voor de dames is er het vrouwenuurtje van 13.15u. tot 14.15u. op dinsdag
en voor de senioren is een seniorenuurtje van 13.30u. tot 14.30u. op
donderdagmiddag.
Voor de kinderen is er elke namiddag van de vakantie tussen 14.30u. en
17.00u. de Aquascramble. Kletsnatte pret verzekerd.

Zwembad De Treffer heeft tijdens de zomervakantie (juli – augustus) aangepaste
openingstijden. Die kan je bekijken op www.waregem.be/zwembad.

Zwemmen is leuk en gezond op elke leeftijd, het is goed voor je conditie
en humeur. De sportdienst wil je helpen om je zwemconditie op peil te
brengen. Met Start To Swim leer je op tien weken 250 m of 1 000 m
zwemmen. Het trainingsschema kan je raadplegen in Zwembad De
Treffer. Twijfel niet om advies te vragen aan de redder.
i Sportdienst • 056 60 07 44 • maxim@waregemsport.be

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

INSCHRIJVEN VOOR
ZOMERKAMPEN

START TO SWIM

In juli en augustus is er opnieuw een
schitterend aanbod aan uitdagende
zomerse sportkampen. Het aanbod
kan je vinden op onze website en in
de Kidsgids. De inschrijvingen lopen
al een tijdje, wacht dus niet te lang!

Wanneer

Er zijn sportkampen tijdens de weken:
n 4 juli – 8 juli
n 11 juli – 15 juli
n 18 juli – 20 juli
n 16 augustus – 19 augustus
n 22 augustus – 26 augustus

Inschrijven

Via www.waregem.be/sportkampen.
Schrijf je meteen in via de webshop.
i Sportdienst • 056 60 07 44

simon@waregemsport.be

September is
Maand van de Sportclub
Je vindt sporten leuk? Het wordt nog plezanter in
een sportclub. Daar word je begeleid door
gekwalificeerde trainers die je helpen om nog meer
plezier en resultaten uit je inspanningen te halen.
Bovendien geniet je van de voordelen van
professioneel materiaal. Maar het allerleukste zijn de
vrienden die je er maakt. Dankzij de goede
omkadering is de sportclub de place to be voor al
wie lang en regelmatig wil blijven sporten. Dus
waar wacht je nog op?

Surf snel naar www.waregem.be/
maandvandesportclub en ontdek het aanbod
van de sportclubs. Wil je jouw club ook openstellen
voor publiek? Heb je als club nog niks gehoord over
de Maand van de sportclub of heb je ook een mooi
initiatief, neem dan snel contact op.

Kom naar de Maand van de Sportclub
in september en ontdek hoe goed onze
sportclubs bezig zijn tijdens de gratis
trainingen en initiaties van de
sportclubs in je buurt.
i Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregemsport.be

FIETSLES
VOOR
KLEUTERS

Zaterdag 25 juni
van 9.00u. tot 11.00u.
Sporthal de Treffer
Met de hulp van een deskundige leraar
leer je zelf je kleuter fietsen. Elke kleuter
brengt zijn eigen fiets mee. Let wel:
zonder steunwieltjes!
Aan de hand van uitdagende
oefeningen, een parcours op maat en
concrete tips voor de ouders is het de
bedoeling dat je kleuter na het volgen
van deze sessie zelfstandig kan fietsen
zonder steunwieltjes. Deze fietslessen
zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 6
jaar.

Praktisch
n
n
n

Inschrijven kost 5 euro
Voor iedere kleuter moet er één
begeleider meekomen
Inschrijven via www.waregem.be/
fietslessenkleuters

i

Sportdienst
056 60 07 44
simon@waregemsport.be
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DIENSTVERLENING

Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
gesloten
gesloten

Beveren-Leie

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Desselgem
13.00u.-17.00u.

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

8.30u.-12.00u.

8.30u.-12.00u.

13.00u.-17.00u.
8.30u.-12.00u.

Alle deelgemeentehuizen zijn gesloten van woensdag 20 juli tot en met maandag
15 augustus (zomerverlof) en op maandag 29 en dinsdag 30 augustus.

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

16.00u.-19.00u.

09.00u.-12.00u.

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

14.00u.-19.00u.

10.00u.-12.00u.

10.00u.-12.00u.

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op maandag
11 juli, donderdag 21 juli, maandag 15 augustus, maandag 29 en dinsdag 30 augustus.

Openingstijden recyclageparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
donderdag
zaterdag

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

Alle containerparken zijn gesloten op maandag 11 juli, maandag 15 augustus, maandag
29 en dinsdag 30 augustus.
Beveren-Leie Leenakkerstraat is gesloten van maandag 18 tot en met donderdag 28 juli.
Waregem Lindestraat is gesloten van maandag 1 tot en met donderdag 11 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
n in Het Gouden Blad
n op www.waregem.be
Verantwoordelijke uitgever
n www.facebook.com/uitinwaregem
Burgemeester Kurt Vanryckeghem
n @Stad_Waregem op Twitter
Verspreiding
De sprong is gedrukt op
Gratis en vijf maal per jaar aan alle
FSC-gecertifieerd papier
inwoners van Waregem
Op evenementen worden er vaak foto’s genomen in opdracht van het
stadsbestuur. Wil je niet dat een foto van deze activiteit waar jij opstaat
gebruikt wordt door de stad? Laat dit dan schriftelijk weten aan het
stadsbestuur.
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Dokters
tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst burgerzaken open (uitgezonderd
dienst vreemdelingen). De eerste zaterdag van de maand zijn behalve de dienst
burgerzaken ook de diensten milieu en stedenbouw open: 2 juli en 3 september.
OPGELET: niet langer alle diensten zijn open op zaterdag! Het stadhuis is gesloten op
maandag 11 juli, donderdag 21 en vrijdag 22 juli, zaterdag 30 juli, zaterdag 6 augustus,
zaterdag 13 augustus en maandag 15 augustus. Op maandag 29 augustus zijn de
stedelijke diensten gesloten in de namiddag (behalve stadswinkel) en op dinsdag
30 augustus is het stadhuis gesloten naar aanleiding van Waregem Koerse.

Openingstijden deelgemeentehuizen

Apothekers

Centraal nummer
(1,50 euro/minuut) of via www.apotheek.be
of aan de ingang van iedere apotheek

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

Openingstijden andere diensten in het stadhuis

Wachtdienst en nuttige
telefoonnummers

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

Nuttige telefoonnummers

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

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

SOS nummers

Brandweer en ziekenwagen
Politiehulp
Algemeen Europees noodnummer

100
101
112

WEDSTRIJD
VRAAG
Vorige prijsvraag

Je kan brouwerij Rodenbach bezoeken tijdens één van de
boottochten op de Leie. Steven De Clercq wist het antwoord
en won de nieuwe fietsnetwerkbox West-Vlaanderen,
goed voor 3 180 km fietsplezier!

Nieuwe wedstrijdvraag

Welke naam heeft de speciale rotonde die wordt aangelegd
in de Westerlaan?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk 1 juli naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen
Met het hele gezin naar De Ketnetband in OC De
Coorenaar! (1 x 4 gratis tickets voor optreden 18
augustus)

