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Sinds jaar en dag ondersteunt het stadsbestuur de 11.11.11-campagne in onze stad. Dit jaar staat de campagne in het teken van voedselverspilling.
Eén derde van het voedsel wordt wereldwijd verspild. Dit gebeurt in elke schakel van de voedselketen, maar niet overal in dezelfde mate. In het
Zuiden gaat voedsel verloren op het veld, tijdens het opslaan en transport. In het Noorden wordt veel voedsel gewoon weggegooid.
Ook dit jaar organiseren de 11.groepen van Waregem allerlei acties waarmee je het evenwicht kan helpen herstellen.

11.11.11 in Waregem
Beveren-Leie

Op vrijdag 7 november is er tussen 15.30u. en
21.00u. een recreatieve estafetteloop. Kom met
een groepje van één tot zes lopers een uurtje
rondjes van 500 meter lopen. Startplaats is
de stedelijke basisschool in Beveren-Leie.
Schrijf je in voor 10 euro per ploeg via
estafetteloop11.11.11@gmail.com.
Op zaterdag 8
november staat
Vreemde Tafels op
het programma.
Enkele gastgezinnen
stellen hun eetkamer
voor je open en
verwennen je met een Zuiderse kok.
Voor 27,5 euro geniet je van een Zuiders
driegangenmenu met wijn en water. Inschrijven
doe je via mail naar vreemdetafels@gmail.com.

Nieuwenhove

Op zaterdag 8 november van 10.00u. tot 12.30u.
organiseert de 11.groep uit Nieuwenhove een
soepactie. Je kan soep krijgen aan 5 euro/liter,
vanaf drie liter aan 4 euro/liter. Wil je genieten van
een dampende kop pompoensoep, mail dan je
bestelling met je contactgegevens naar
111111soep@gmail.com. De soep wordt aan huis
geleverd.

Desselgem

verkopen. De appels worden verkocht aan 5 euro
per zak. De appels zijn geteeld op een duurzame
manier in een Waregemse boomgaard.

Overig

Tussen 7 en 12 november komen er in de Jager en
de Bilkhage vrijwilligers aan huis om de
11.11.11-omslagen op te halen. Komt er geen
vrijwilliger aan jouw deur, dan kan je een bijdrage
storten via het overschrijvingsformulier dat je
binnenkort in je brievenbus krijgt.

Op zaterdag 8 november van 10.00u. tot 12.30u.
wordt er pompoen- en preisoep aan huis verkocht
in het centrum van Desselgem. Iedereen is ook
welkom aan de soepstand op het Kerkplein. Je
kan soep kopen voor 5 euro per liter. De deuraan-deuractie staat gepland in het verste deel van
de Leiekant en over de Gentseweg.

Sint-Eloois-Vijve

Op dinsdag 11 november komen vrijwilligers van
de lokale 11.groep deur aan deur om appels te

i Dienst internationale samenwerking • 056 62 13 87 • internationalesamenwerking@waregem.be
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STEDELIJKE BERICHTEN

Iedereen die langs de Zuiderlaan of Holstraat passeert, ziet het project Zuidboulevard oprijzen. Het eerste jaar van de werken was er
enkel een werfafsluiting zichtbaar omdat er vooral in de grond gewerkt werd. Sinds kort zie je de verdiepingen van de
appartementen boven de werfafsluiting uitsteken.

Het project Zuidboulevard
Planning en hinder

Het voorbije jaar werd er vooral gewerkt op de
hoek van de Holstraat en de Zuiderlaan met
beperkte hinder. De komende maanden breidt
de werf uit richting stadhuis.

parkeren na het aanbrengen van de nieuwe
waterdichte laag.

Tijdens de verstevigingswerken aan de
bestaande draagstructuur van de Esplanade kan
je er niet onder parkeren. Je kan er terug

verlegd. Tijdens deze werken, die starten in
november, is er een omleiding over de bestaande
parking in de Schakelstraat. Daarna wordt die
parking opgebroken voor de aanleg van de
nieuwe ondergrondse parking. Tijdens deze
werken kan het verkeer de nieuwe verlaagde
rijweg gebruiken via een tijdelijke helling aan
CC De Schakel.

Het stukje Schakelstraat voor CC De Schakel zal
in de toekomst onder de nieuwe promenade
doorlopen. Hiervoor moet de bestaande rijweg
uitgebroken en lager aangelegd worden. De
riolering in de Schakelstraat wordt bovendien

Na de aanleg van de parking halfweg 2015
worden de draagstructuren van de promenade
boven de parking van de Esplanade op elkaar
aangesloten. In het najaar 2015 wordt gestart
met de technieken in de parking en de aanleg
van de verharding op de verkeersvrije
promenade. Ondertussen zal de ruwbouw van
de nieuwe bibliotheek duidelijk zichtbaar zijn in
het straatbeeld. 

i

Dienst verkeer
056 62 12 76
verkeer@waregem.be

KORT
#
GEZEGD
Nieuwe straatnamen
Wonen aan de Leie
In de gemeenteraad van 3 september zijn de
nieuwe straatnamen voor de wegen in het
project Wonen aan de Leie goedgekeurd. Het
nieuw aan te leggen deel van de Barrage wordt
de Ketsersstraat. Ketsers waren vroeger de
paardenmenners die vrachtboten via het
jaagpad langs de Leie trokken. Aan de
Spinnerijstraat is ook een nieuwe zijweg
voorzien, de Haspelstraat. n

Nieuwe boordstenen
en goten voor
ceremonieplein
De borduren en kleine tegels aan het
ceremonieplein op de Markt worden regelmatig
uitgereden door het passerende verkeer.
Daarom krijgt deze locatie een nieuwe (betere)
kantstrook in beton, en een nieuw voetpad in
duurzaam printbeton. De eerste parkeerplaats
in het begin van de Stationsstraat krijgt een
ondergrond in zwarte betonklinkers. n
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Wonen aan de Leie
In de gemeenteraad van 1 juli werden de inrichting
van het Kerkplein en de nieuwe openbare
infrastructuur in Sint-Eloois-Vijve goedgekeurd. Het
Sint-Elooisplein wordt vernieuwd en doorgetrokken
tot aan de Ketsersstraat. Het dorpsplein krijgt dus
een visuele verbinding met de Leie dankzij de
aanleg van een boulevard en groenpleinen.
De manier waarop de wegen worden aangelegd,
maakt de woonprojecten toegankelijk voor de
bewoners. Doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.
Bedoeling is om de inwoners van Sint-Eloois-Vijve
een aangename ontmoetingsruimte te bieden met
een goed evenwicht tussen parkeerplaatsen en
wandelruimte. Aan de kerk komen nieuwe
voetpaden en ﬁetsenstallingen. Daarnaast zijn er
ook parkeerplaatsen voor personen met een
handicap voorzien.

Tenslotte wordt ook het begin van de
Koekoekstraat aangepakt, net als de aansluiting op
de Aloïse Biebuyckstraat. De werken kunnen in
principe beginnen in het voorjaar van 2015, na het
verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
i

Dienst stedenbouw
056 62 12 88
stedenbouw@waregem.be

STEDELIJKE BERICHTEN

Renovatie
Koetshuis
Het avontuurlijke speelpleintje aan de Marcel Windelsstraat is ondertussen veroverd
door de jeugd, terwijl de hondenbaasjes verzamelen aan de twee hondenweiden.
Het voorbije jaar werd het bosgedeelte tussen de Keukeldam en de Markt opgefrist.
De toegang via de Markt is in een nieuw kleedje gestoken en er werd een attractief
vlonderpad aangelegd ter hoogte van het pompmolentje.

Nieuwe fase in werken
Park Baron Casier
In een derde fase wordt de omgeving van
het kasteel onder handen genomen.
Momenteel worden een aantal bomen
gerooid in het bosgedeelte tussen de
Stationsstraat en het kasteel. Ook de oude
beuk voor het kasteel moest sneuvelen. Het
wortelgestel was ernstig aangetast door de
reuzenzwam en de stabiliteit van de boom
kon niet langer gegarandeerd worden.
Uiteraard wordt gezorgd voor nieuwe
aanplant nadat de geïnfecteerde grond is
uitgegraven.
Aan de inkom Stationsstraat en langs het
hekwerk zorgen hagen en heesters voor een
aangepaste inkleding. Van de gelegenheid

wordt gebruik gemaakt om een aantal
nutsleidingen aan te leggen of te vernieuwen.
Nog voor kerst zullen deze werken afgerond
zijn en is het kasteel opnieuw bereikbaar via
de hoofdingang.

Op 15 september zijn de restauratiewerken aan het
koetshuis in Park Casier begonnen. Het koetshuis werd
beschermd op 5 juni 2003 en dat betekent dat de
restauratie gebeurt met de grootste zorg voor de
oorspronkelijke materialen, constructies,... Daarom werd
gestart met de voorzichtige ontmanteling van het
gebouw om de oorspronkelijke constructies bloot te
leggen en bepaalde materialen te kunnen recupereren.
Het einde van de werken is voorzien tegen half 2015.
Daarna zal het koetshuis dienst doen als
tentoonstellingsruimte en wordt de hondenkennel
ernaast het nieuwe openbare toilet. 
i Dienst gebouwen • 056 62 12 91

In het voorjaar van 2015 wordt het gedeelte
tussen het kasteel en het beukenmassief ter
hoogte van de Marcel Windelsstraat
gerenoveerd. De bestaande rijweg wordt een
versterkte zone voor het plaatsen van een
mobiel podium ter hoogte van de huidige
kiosk. De kiosk verdwijnt immers. Het
wandelpad krijgt ook een opfrisbeurt, onder
meer met aangepaste verlichting. 

i Dienst milieu • 056 62 12 80 • milieu@waregem.be

~ Toen het nog Waereghem was ~

HET KOETSHUIS

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.
Vanaf de Franse Revolutie tot de aankoop door de stad in 1977, werd het domein door heel
wat vooraanstaande Waregemnaars bewoond.
Onder hen ook Ferdinand Storme die het domein naliet aan zijn dochter en schoonzoon,
Natalie Storme en Felix De Ruyck. Zij lieten in 1852 het neoclassicistische kasteel en koetshuis
bouwen. Het koetshuis werd opgetrokken in baksteen, afkomstig uit de steenbakkerij van
Felix De Ruyck op de zogenaamde Kabeljauw. Het voldeed oorspronkelijk aan de eis tot
symmetrie die typisch was voor het neoclassicisme. Het koetshuis bestond namelijk uit vier
traveeën met vier rondboogpoorten waarvan de binnenste twee aan elkaar gekoppeld waren.
Een halve eeuw later, in 1904, voerde de nieuwe eigenaar, baron Casier, een eerste belangrijke
verbouwing door. De westelijke gevel van het koetshuis werd uitgebreid met een serre terwijl
ze aan de oostkant een ruime hondenkennel toevoegden. Omstreeks 1912-1913 werd het
koetshuis nog een laatste keer verder uitgebreid met een vijfde travee in de zuidelijke gevel.
Hiermee kwam een einde aan de verbouwingen. Behalve het verdwijnen van de serre na de
oorlog bleef het gebouw zo goed als honderd jaar ongewijzigd. n
Uit het stadsarchief
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.

i Stadsarchief • 056 621 218 • archief@waregem.be
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“Het verlies van 1,3 miljard ton menselijk voedsel per jaar veroorzaakt niet alleen enorme economische verliezen, maar brengt ook zware
schade toe aan de natuurlijk hulpbronnen die de mens nodig heeft. Ruim een vierde van onze landbouwgrond wordt gebruikt voor
gewassen die uiteindelijk weggegooid worden”, aldus de Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Verloren kost?

Eten met een geweten: van 13 tot 23 november
Wereldwijd gaat een derde van het voedsel
verloren. En dat terwijl bijna één miljard
mensen chronisch honger lijden.
Voedselverlies is een probleem in de hele
productieketen. Ook wij, de consumenten,
verspillen mee. Jaarlijks belandt er thuis 235
000 ton voedsel in de vuilbak. Goed voor 182
euro jaarlijks per gezin. Stop het
voedselverlies en begin bij jezelf. Start nu met
slim plannen, aankopen, telen, koken en
bewaren! Wij helpen je daar graag bij. Op de
boerenmarkt van 4 oktober gingen we van
start met onze Verloren kost en we gaan
verder tijdens de Week van de Smaak.

Moestuinieren met gezond verstand
Beperkt houdbaar?
Te gebruiken tot staat op producten die snel 		
bederven zoals verse vis of rauw vlees. Gebruik
het product sowieso niet meer na deze datum. 		
Ten minste houdbaar tot daarentegen is een
kwaliteitsgarantie. Tot deze datum garandeert de
fabrikant de kwaliteit. Na deze datum is het product
dus nog een tijd perfect eetbaar!
Ga bij twijfel af op je zintuigen…

Groenten zelf kweken is in.
Om zo weinig mogelijk te verspillen
tijdens de teelt zijn vier vuistregels
van belang:
n
n
n
n

Teel enkel wat je lust
Teel gespreid
Teel groenten die voldoende lang houdbaar zijn
Teel niet vlug-vlug, maar met een duidelijk plan

Plan je aankopen en bespaar
Vooraleer je naar de supermarkt of
buurtwinkel gaat, houd je best
rekening met een aantal zaken:
n Check je (koel)kast, berging en kelder

Maak er een soeppotje van
Je kan het zo gek niet bedenken of het kan in de
soep. Groenten die op hun einde lopen en vers
misschien niet meer zo smakelijk zijn, draai je
makkelijk in de soep. Maar ook met afval van
groenten maak je lekkere soep. Schillen van
asperges, groen van prei, loof van radijsjes, de
stam van een broccoli,… Allemaal geven ze een
fantastisch en super gezond soepje! En in de
zomer drink je die soep gewoon koud.

i Dienst milieu • 056 62 12 80 • milieuzorg@waregem.be • www.waregem.be/verlorenkost
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en maak op basis daarvan een
boodschappenlijstje
n Spreid je aankopen over verschillende
dagen, zo kan je steeds verse producten
kopen
n Let op de houdbaarheidsdatum van
je aankopen
n Koop gekoelde producten het laatst

WEEK VAN DE SMAAK

De moestuin volgens
Wim Lybaert
Iedereen stopt wel eens iets in een bokaal. Kom
tijdens de Week van de Smaak (13 tot 23
november) met jouw bokaal rabarberconﬁtuur,
ingemaakte rode bietjes, appelchutney, …
naar de bibliotheek. Wissel daar
recepten uit en proef van elkaars
zelfgemaakte creaties.

Tuinman Wim Lybaert geeft tips en tricks aan moestuiniers,
hobbykwekers en koks. In zijn enthousiaste stijl vertelt hij tijdens deze
lezing over zijn passie voor de moestuin. Herontdek met Wim het
ontspannende plezier van tuinieren! Niet verwonderlijk dat in de bib
zijn boeken Mijn moestuin en De oogst bijna permanent ontleend zijn.
Deze ontmoeting biedt meteen dé kans om hem zelf eens grondig uit
te vragen over al jouw duurzame tuinplannen.

Praktisch

• Lezing op woensdag 19 november om 19.30u. in
CC De Schakel, oranje zaal.
• Tickets kosten 5 euro en zijn te koop in de bib en stadswinkel.
i Bibliotheek • 056 62 13 70 • bibliotheek@waregem.be

Bokaal Lokaal
en kraantjeswater
met een smaak
Kruidig water

Er staat in de leeszaal van de bib al een hele tijd een waterbidon
voor de bezoekers. Vooral onze blokkende studenten wisten dit
al sterk te appreciëren.
Tijdens Verloren Kost vervangen we de plastic bidon door
kraantjeswater. Dit perfect drinkbare water wordt speciaal voor
deze feestweek extra op smaak gebracht met zelfgekweekte
kruiden en vruchten. Santé!
i Bibliotheek • 056 62 13 70 • bibliotheek@waregem.be

Lezing Piet Vanthemsche
over Duurzame Voeding
Het CV van Piet Vanthemsche staat bol van
deskundigheid. Logisch dat hij onlangs tot
ereburger van Waregem benoemd werd. De
seniorenadviesraad is dan ook bijzonder
trots dat ze hem konden strikken voor een
lezing over duurzame voeding. Duurzame
voeding heeft een minimale impact op het
milieu en levert de producent een eerlijke
vergoeding op. Kiezen we beter voor
seizoensgebonden producten, biologische

producten, vegetarisch,…? Of kiezen we
beter voor een minimale verpakking? Piet
Vanthemsche geeft in zijn gekende stijl
antwoord op deze vragen. We sluiten de
lezing af met een duurzaam aperitiefuurtje…
Kaarten voor deze lezing kosten 3 euro
en zijn verkrijgbaar in de stadswinkel of bij
de seniorenverenigingen.

PROGRAMMA
SENIORENWEEK 2014
• Maandag 17 november - 14.00u.
Indoorpetanque - Boulodroom
Maximaal 60 deelnemers strijden niet alleen voor
de prijs van beste vrouwelijke en beste mannelijke
deelnemer, maar vooral voor de eer en de prestige…
Inleg: 1,5 euro.
• Donderdag 20 november - 9.30u.
Lezing Duurzame Voeding - Piet Vanthemsche
OC De Coorenaar - kaarten kosten 3 euro en
zijn verkrijgbaar in de stadswinkel of bij de
seniorenverenigingen.
• Vrijdag 21 november - 11.00u.
Hutsepotmiddag met muzikale animatie OC Klokhuis
Kaarten kosten 12,5 euro en zijn verkrijgbaar in
de stadswinkel of bij de seniorenverenigingen:
hutsepot, aperitief, kofﬁe en gebak inbegrepen.
i

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

5

C U LT U U R

Op zondag 16 november is het opnieuw Kunstendag voor Kinderen, voor kids tot 12 jaar en hun familie. Ga samen met Vlieg op Expeditie en ontdek
wat er te beleven valt in de bib, de kunstacademie, Be-Part en CC De Schakel. Workshops, expo's, muziek, dans, theater,... Ga jij de uitdaging aan?

Vlieg Expeditie
Schattenjacht

Met je schatkaart in de hand kan je de dag zelf op expeditie
om stempels op je schatkaart te verzamelen.
Bij een volle stempelkaart ligt een verrassing voor je klaar.
Langs het parcours kan je ook op zoek gaan naar
ReuzenVliegen met een verborgen cijfer. Waag je kans om de
schatkist te openen tijdens de feestelijke afsluiter rond 17.30u.

Kunst ze in CC De Schakel

Verf op doek

De Waregemse kunstenares Nina Verhelst neemt je mee op een reis langs verfpotten,
kleuren, technieken en een waaier aan gevoelens. Ze leert je hoe je driftig of juist heel
rustig je gedachten op een schildersdoek kunt toveren.
14.30u. + 15.30u. (hal CC De Schakel) | Duur: 40 min. | 7 - 12 jaar

Kunst op je bord (koken)
We toveren het werk van een bekende kunstenaar om tot een licht verteerbaar hapje. De
keuken staat vol lekkernijen en boeken van onder andere popart-artiest Andy Warhol,
schilder Piet Mondriaan en Frida Kahlo om je te inspireren. Achteraf gaan we lekker
smullen van kunst.
14.30u. + 15.30u. + 16.30u. (keuken CC De Schakel) | Duur: 40 min. | 7 - 12 jaar

Speurneuzen in Be-Part

Fotogrammen maken

Kunstenares Sarah Westphal zoekt als een detective naar sporen uit het verleden en
combineert ze tot iets nieuws. Een oud schilderij, een stukje behangpapier, een strookje
tapijt… Je kan ook zelf je sporen maken en vastleggen op een fotogram om zo een echte
foto in een donkere kamer te ontwikkelen.
14.30u. + 15.30u. + 16.30u. | Duur: 40 min. | 6 - 12 jaar

Avonturieren in de bib
Ga op expeditie in de bib! Klauter over en onder allerlei hindernissen en baan je een weg
doorheen de bib. Poseer zelf op de cover van een strip, steek je handen in de voeldozen
en spits je oren in onze donkere geluidenkamer.
Van 14.00u. tot 17.30u. | 0 - 99 jaar

De wondere wereld van de kunstacademie

Wil je zelf later een bekende zanger(es), steracteur/sterartiest of kunstenaar worden?
Ontdek hier je talent.
• Muziek – Leer avontuurlijk zingen in groep
• Woord – Ontdek je acteerstem via de vier natuurelementen (aarde, lucht, vuur en water)
• Beeldende Kunst – Maak kunst rond junglecamouﬂage via druktechnieken of via
collages en buttons
Alle workshops om 14.30u. + 15.30u. | Duur: 40 min. | 6 - 12 jaar
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Vlieg zoekt feestneus

Zet je feestneus op en sluit de Expeditie af met een superdeluxe
feest voor jong en oud. We bouwen ons Expeditie Punt om tot een
gezellig kindercafé met muziek, animatie en iets lekkers. De dames
van Femma Beveren-Leie bakken overheerlijke broodpudding.
Expeditie Punt (rode/blauwe zaal CC De Schakel) - 17.30u

Praktisch
n
n
n
n

Zondag 16 november 2014
14.00u. tot 18.00u.
Tickets: 2 euro per persoon voor de hele namiddag
Kinderen < 6 jaar: gratis toegang. Voor de kleinsten
voorzien we Grabbelpas-opvang in CC De Schakel

Vlieg Expeditie is bedoeld voor de ganse familie. Kinderen én
(groot)ouders toegelaten. Vooraf inschrijven (ook als ouder) is
een must want de plaatsen zijn beperkt. Voor de
doorlopende activiteiten (zoals in de bib) is vooraf inschrijven
niet nodig.Hoe? via www.waregem.be/vlieg of aan de
ticketbalie van de bibliotheek. Resterende tickets zijn de dag
zelf te koop in de deelnemende huizen, zolang de voorraad
strekt.
i

Cultuurdienst • 056 62 13 10
cultuur@waregem.be • www.waregem.be/vlieg
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DE GROOTE OORLOG

Onze oorlog

november en december in CC De Schakel
Openingsmoment met Jonas Van Thielen
Maandag 17 november | 19.00u.
In het Eén-programma Ten Oorlog trok Jonas Van Thielen samen
met tv-maker Arnout Hauben langs de Europese frontlijn van de
Eerste Wereldoorlog. In elke aﬂevering sloegen ze
herdenkingspaaltjes in de grond voor bijzondere mensen met een
beklijvende rol in WOI. Tijdens dit openingsmoment brengt Jonas
dagboekfragmenten van Waregemse frontsoldaten.
i.s.m. Heemkundige Kring De Gaverstreke - Gratis

tentoonstellingen
pop-up Onze Oorlog

Doorlopend
In het stadsarchief bleven 24 plakbrieven uit WOI achter. Sinds
kort tonen ze zich in de splinternieuwe Zuidkant-ruimte van
CC De Schakel.
i.s.m. het stadsarchief - Gratis

Erik Nagels: Hinderlaag

Van vrijdag 14 november tot woensdag 3 december
Hedendaags expressionist Erik Nagels vertaalde zijn indruk van de
Eerste Wereldoorlog in prachtige doeken.
Gratis

Filip Claus: Landschap in metamorfose

Van vrijdag 5 december tot vrijdag 19 december
De littekens van de Groote Oorlog zijn nog duidelijk te zien in het
landschap. De streek rond West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk
wordt dan ook vaak “herinneringslandschap” genoemd.
Persfotograaf Filip Claus bracht de fysieke en emotionele sporen
van het verleden in beeld.
Gratis

ﬁlm
Flying Home

Maandag 17 november | 20.00u.
WOI-toerist Colin strijkt neer in het kleine Vlaamse dorpje
Bunderzeele en vertelt er dat hij op zoek is naar het graf van zijn
grootvader, maar dat blijkt slechts een dekmantel te zijn voor een
gemene zakendeal.
7 euro/6 euro

12 minuten over vrede

November – december voor elke ﬁlm op maandag
Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog
lanceerde het Vlaams Audiovisueel Fonds een unieke oproep naar
de animatiesector om aan de slag te gaan met de WOI-thematiek
in een kortﬁlm. Twaalf ultrakorte animatieﬁlms van één minuut
zijn het resultaat.

7

DOSSIE

R

DE GROOTE OORLOG

vorming

concert

Koken in oorlogstijd

Spiegel String Quartet

Bezoek aan het Belgisch
Legermuseum in Brussel

Alan Stivell

Donderdag 13 november | 9.00u.-13.00u.
Had je al eens radijzenlofstoemp of rabarberrol op je bord? In
oorlogstijd was het niet anders. Met een hedendaagse twist zijn die
gerechten even voedzaam en zelfs lekker!
6 euro/11 euro + foodkost

Zaterdag 15 november | 8.30u.-14.30u.
In het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
loopt EXPO 14-18, dit is onze geschiedenis. De tentoonstelling
beschrijft zowel de Europese als de Belgische dimensie van de
oorlog aan de hand van unieke archiefstukken.
24 euro (incl. trein, ticket en gids)

Woensdag 10 december | 20.00u.
Het Spiegel String Quartet laat de Eerste Wereldoorlog weerklinken in
een concert dat de verschrikkingen van de oorlog zal doen vergeten,
maar de herinnering des te levendiger maakt. Ze brengen werk van
Stravinsky, Weill en Barber.
15 euro (12 euro < 26 jaar)

Vrijdag 19 december | 20.00u.
In het teken van het project Kerstbestanden creëerde de
wereldberoemde musicus Alan Stivell nieuw werk. Met deze nieuwe
composities houdt hij drie maal halt in België. En tot ieders vreugde is
Waregem een van die haltes.
21 euro

Bezoek aan de Westhoek

Zondag 23 november | 10.30u.-15.30u.
Een gids onthult de markantste verhalen achter Tyne Cot Cemetery,
de grootste Britse militaire begraafplaats in Europa, en leidt je door
het volledig vernieuwde Memorial Museum in Passendaele met zijn
onderaardse gangen en dugouts.
12 euro (of 23 euro met broodmaaltijd en consumptie)
Kinderen > 13 jaar: 7 euro of 16 euro
Ook kinderen zijn niet ongevoelig voor de sporen van WOI. Neem
hen mee op trip en zet de geschiedenisles om in de praktijk. De
Schakel zorgt voor een educatieve gids die hen op sleeptouw
neemt! (vanaf 9 jaar).

i CC De Schakel • 056 62 13 40 • www.ccdeschakel.be

De bib presenteert:

Stefan Hertmans over
Oorlog en Terpentijn

Woensdag 17 december | 20.00u.
Oorlog en Terpentijn is een
aangrijpende roman geïnspireerd
op twee schriftjes die Hertmans'
grootvader vol schreef tijdens de
Eerste Wereldoorlog. VRT-journaliste
Ann De Bie interviewt auteur Stefan
Hertmans in de Oranje zaal van
De Schakel over dit boek waarmee
hij een nominatie voor de Gouden
Boekenuil 2014 in de wacht sleepte.
Oranje zaal CC De Schakel - tickets
kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar in
de bib en CC De Schakel.
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Herdenking
Wapenstilstand
Dinsdag 11 november
Programma

10.00u.: Eucharistieviering in Waregem en deelgemeenten
10.45u.: Bloemenhulde aan monument in Waregem
deelgemeenten
11.00u.: Uitreiking eretekens en receptie op het
stadhuis en in deelgemeenten
i

Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

en

DE GROOTE OORLOG

ER

DOSSI

BOEKEN
OVER WAREGEM
EN WOI
Memorial Rain
(173 blz.)

Naast de tijdelijke aandacht die de Eerste Wereldoorlog overal krijgt, vind je in de
stadsarchieven altijd heel wat sporen terug van deze wereldbrand. Ook in het
Waregemse stadsarchief is dat niet anders.

De Groote Oorlog
in het stadsarchief
Eerst en vooral beschikt het stadsarchief
over een mooie collectie afbeeldingen van
Waregem en de deelgemeenten tijdens en
kort na de Eerste Wereldoorlog. Daaruit
blijkt meteen hoeveel schade de oorlog
hier aanrichtte. Verder is er ook een mooie
collectie tekstafﬁches bewaard gebleven.
Deze afﬁches zijn onder de titel pop-up
Onze Oorlog te bezichtigen in CC De
Schakel (zie pagina 7). Bijzonder interessant
is de briefwisseling tussen de Waregemse
soldaat Jef van Geluwe en zijn

oorlogsmeter Mies Wijffels uit Nederland.
Deze brieven geven een uitzonderlijk beeld
van het gewone leven tijdens de oorlog,
zowel aan als achter het front. Ook andere
archiefstukken zoals telegrammen,
krantenknipsels, ofﬁciële documenten,
noodgeld,… geven een betere kijk op het
Waregemse leven tijdens de periode
1914 – 1918.
Je kan (de leeszaal van) het archief altijd
bezoeken tijdens de openingstijden van het
stadhuis.

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

Ter gelegenheid van de
tentoonstelling Memorail Rain in
2002 publiceerde het
stadsarchief een boek met
dezelfde titel. In het boek vind je
het verhaal van Waregem(naars)
tijdens WOI, de link met de
Verenigde Staten, Memorial Day,
de Amerikaanse begraafplaats
en de overvlucht van Charles
Lindbergh. Een aanrader voor
iedere lezer! 
10 euro, te verkrijgen in de stadswinkel

WIN DIT BOEK!

Neem deel aan de prijsvraag op pagina 16 en maak
kans op 1 exemplaar van Memorial Rain!

De soldaten van de Amerikaanse
militaire begraafplaats (632 blz.)
Een uitmuntend werkstuk uit
2011 van Patrick Lernout en
Christopher Sims. Het boek
vertelt het (levens)verhaal van
elke soldaat die op de Flanders
Field begraafplaats begraven is.
Aan de hand van uniek en nog
nooit uitgegeven fotomateriaal is
dit boek een eerbetoon aan de
individuele soldaten die louter uit
idealisme, vaderlandsliefde en/of
plichtsbesef hun leven gaven
voor de bevrijding van een klein
deeltje van Vlaanderen en er
samen hun laatste rustplaats
vonden. 
35 euro, te verkrijgen in de stadswinkel

Inhuldiging
herdenkingsmonumenten
Maandag 10 november

In het kader van de 100-jarige herdenking van WOI heeft het stadsbestuur op elke Waregemse
begraafplaats een herdenkingsmonument opgericht, met de namen van alle overledenen die een link
hadden met de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog en begraven werden op die Waregemse begraafplaats.

Op maandag 10 november vinden alle inhuldigingen plaats
• Begraafplaats Waregem Olmstraat (Den Olm) om 16.30u.
• Begraafplaats Waregem Deerlijkseweg (De Barakke) om 17.00u.
• Begraafplaats Sint-Eloois-Vijve Emiel Clausstraat om 15.30u.
• Begraafplaats Desselgem Schoendalestraat om 16.00u.
• Begraafplaats Desselgem Ooigemstraat om 16.30u.
• Begraafplaats Beveren-Leie Sint-Jansstraat om 17.00u.

i Dienst burgerlijke stand • 056 62 12 30 • burgerlijkestand@waregem.be
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DE GROOTE OORLOG
Waregemse verenigingen en organisatoren die (tot 2018) initiatieven organiseren in
verband met de Eerste Wereldoorlog kunnen nog altijd een ﬁnanciële ondersteuning
aanvragen bij het stadsbestuur. Lezingen, een ﬁetstocht, een muzikaal evenement, een
tentoonstelling, een toneelstuk,… het is zeker mogelijk.

Subsidiereglement
herdenking van WOI
Ingediende projecten moeten plaatsvinden binnen onze stadsgrenzen en moeten open
staan voor het grote publiek. Omdat wij een overzicht zouden kunnen behouden, moet je
het project ook zelf invoeren in de UiTdatabank.

Praktische richtlijnen

• Voor wie: verenigingen aangesloten bij een erkende Waregemse adviesraad of
vaderlandslievende verenigingen van Waregem. Samenwerkingsverbanden zijn mogelijk.
• Bedrag: een vast bedrag van 200 euro. Kost het project minder dan 200 euro, dan
verlaagt ook het bedrag van de subsidie.
• Wanneer aanvragen: minstens twee maanden voor de datum.
• Hoe aanvragen: via het aanvraagformulier. Te verkrijgen in de stadswinkel of via de
stedelijke website.

Opmerking

Wie een aanvraag doet, kan maximum één projectsubsidie ontvangen in de periode
2014-2018. Dit kan wel gecombineerd worden met andere projectsubsidies vanuit de stad
of haar adviesraden voor eenzelfde project.
Alle informatie, het aanvraagformulier en een overzicht van alle geplande evenementen in
Waregem vind je op www.waregem.be/degrooteoorlog
i Stadsbestuur • 056 62 12 11 • info@waregem.be

Wil je op de hoogte blijven van de evenementen rond de
herdenking van WOI in Waregem? Surf dan naar
www.waregem.be/degrooteoorlog en houd onze stadsinfo
in het Gouden Blad in de gaten!
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25
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EINDEJAAR
17/11/2011

17/11/2011

Evely
nonkel Pieter en tante

25 euro
16/11/2012

16/11/2012

25 euro

Deze cadeaucheque krijgt u van
krijgt u van
nonkel Pieter en tante Evelyn
Deze cadeaucheque
n

WIN

25

TWINTIG
Pakjestijd in de stadswinkel WAREGEMSE
Elk jaar weer hetzelfde probleem! Wanneer de feestdagen naderen, bedenk je ineens dat
PRIJZEN!
het ook stilaan tijd wordt voor de kerstinkopen. In de stadswinkel kan je gelukkig terecht

voor een origineel geschenk. Kies je voor een degelijke deurmat, handige magneetjes, een

Eindejaarstijd is pakjestijd! Mogen wij daarom ook eens
gul zijn? We verdelen voor een keer niet één prijs, maar
wel liefst twintig leuke Waregemse hebbedingen!
Beantwoord de prijsvraag op de laatste pagina en
wie weet word jij wel uitgeloot als één van de gelukkigen…

een stevige soepkom of een kaartspel? Er zit voor iedereen wel wat bij!

Altijd succes met de Waregembon

waregembon@waregem.be • www.waregem.be/waregembon

IJSPISTE

16/11/2012

i Dienst toerisme, feestelijkheden en lokale economie • 056 62 13 22

25 euro

Nog niet overtuigd? Of kan je niet kiezen? Dan is de succesvolle Waregembon zeker iets
voor jou! Deze handige cadeaubon in een feestelijke envelop blijft een jaar geldig en kan je krijgen
in schijven van 5, 10 of 25 euro. Je kan met je Waregembon in meer dan 280 Waregemse zaken
terecht. Een nieuwe broodrooster, een verwenbeurt bij de kapper of toch liever die mooie sjaal…
de mogelijkheden zijn eindeloos. Geen beter cadeau dus, zowel om te geven als om op je
wenslijstje te plaatsen!
Wil je weten waar je met je bon terecht kan? Neem een kijkje op www.waregem.be/waregembon.
Een bon kan je enkel kopen in de stadswinkel. Ben jij als Waregemse winkelier of horecauitbater
ook geprikkeld om deel te nemen? Heb je nog vragen of wens je in te schrijven, doe dit via
waregembon@waregem.be.

Doe mee en maak kans op…
Eerste prijs
Tweede tot vierde prijs
Vijfde prijs
Zesde tot tiende prijs
Elfde tot twintigste prijs

Inzendingen tegen uiterlijk vrijdag 28 november.

eque krijgt u van
Deze cadeauchEvelyn
nonkel Pieter en tante

*

Waregembon van 25 euro
Vijf schaatstickets voor de ijspiste
Boek Memorial Rain
Waregems magneetdoosje
Wijnstopper met stadslogo

17/11/2011

prachtig boek of een sportieve ﬁets- en wandelbox? Of toch liever een zachte handdoek,

25

De Waregemse boysband Malibré opent ofﬁcieel de schaatspiste op vrijdag
5 december om 18.00u. Nadien kan je nog genieten van een knallend
vuurwerk. Er is een ruime parking voorzien aan de uitbreiding van het
Regenboogstadion, op een kleine kilometer van het park. Op donderdag
18 december vieren we vanaf 11.00u. het einde van de examens aan de
ijspiste.

Openingstijden
van 5 december 2014 tot en met 4 januari 2015
• maandag - dinsdag - donderdag: 17.00u.-21.00u.
opgelet: gesloten op 8, 9 en 11 december
• woensdag: 14.00u.-21.00u. en vrijdag: 17.00u.-22.00u.
• schoolvakanties en weekends: 11.00u.-22.00u.
• vooravond kerstdag en nieuwjaarsdag: 11.00u.-16.00u.
• kerstdag en nieuwjaarsdag: 14.00u.-22.00u.

Prijzen

Individuele tickets ter plaatse: 4 euro
Groepstickets (vanaf 15 personen)
enkel verkrijgbaar in de stadswinkel: 3 euro
i Dienst info-toerisme-feestelijkheden

056 62 12 39
info@waregem.be
www.waregem.be/ijspiste

Busje op, laat je rijden
Gratis Sylvesterbus
op oudejaarsavond

De inzet van het nieuwe jaar gaat ook in 2015 gepaard met de nodige
feesten in Waregem. De stad voorziet opnieuw de Sylvesterbus, al voor
het dertiende jaar op rij. Vorig jaar hebben meer dan 500 feestvierders
hiervan gebruik gemaakt. Dit is zonder twijfel het beste vervoersmiddel
voor elk feestbeest in onze stad. Deze gratis bus pendelt tussen de
verschillende feestlocaties in Waregem. Hij rijdt de hele nacht (van
20.00u. ’s avonds tot 08.00u. ’s morgens) tussen zeven stopplaatsen.
Daarenboven zijn er ook stopplaatsen in elke deelgemeente.
Station Waregem
Expo Waregem
Jeugdcentrum
Kerk Sint-Eloois-Vijve
Kerk Desselgem
Kerk Beveren-Leie
Kerk Nieuwenhove
Station Waregem

EERSTE BUS

LAATSTE BUS

20.00u.
20.05u.
20.10u.
20.20u.
20.30u.
20.35u.
20.40u.
-

7.05u.
7.10u.
7.20u.
7.30u.
7.35u.
7.40u.
8.00u.

i Jeugddienst • 056 62 13 85 • jeugd@waregem.be
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Voor m/v met goesting
in techniek
Na het succes van vorig schooljaar komt de Techniekacademie terug naar
Waregem! Vanaf januari kunnen leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar
weer helemaal opgaan in de wonderen van de techniek. Ben je een
creatieve jongen/meisje tussen 10 en 12? Kriebelt het om zelf van alles te
maken? Dan is de Techniekacademie ideaal voor jou! In een gezellige sfeer
en in een echt technologielabo zal je heel wat opsteken. Echte
techniekmonitoren laten je kennis maken met chemie, hout, metaal,
elektriciteit, elektronica, informatica,…
Praktisch
• 12 workshops tussen 7 januari en 1 april 2015
• Telkens op woensdag van 13.30u.-15.30u. of 16.00u.-18.00u.
• Max. 20 kinderen per groep
• Locatie: Kunstacademie (Olmstraat 25)
Inschrijven
• Kostprijs: 50 euro (incl. materiaal en verzekering)
• Aanmelden kan nu al via www.techniekclub-waregem.be > inschrijven
• Deﬁnitieve inschrijvingen vanaf 6 december
i jeugddienst • 056 62 13 85 • grabbelpas@waregem.be

Smullen en genieten tijdens
Waregemse Proevers
Voor het derde jaar op rij prikkelen een twintigtal standhouders uit onze regio
de smaakpapillen. Restauranthouders, traiteurs, broodjeszaken, chocolatiers,
wijnhandelaars en bierverenigingen bundelen hun krachten om iedereen te
verwennen. Terwijl de ouders al dit lekkers proeven, kunnen de kinderen
ravotten of een snoepworkshop volgen.
Maandag 10 november vanaf 18.00u.
en dinsdag 11 november van 11.00u. tot 18.00u.
Jeugdcentrum - Zuiderlaan 46, 8790 Waregem
Inkom is gratis, vouchers om te proeven kan je ter plaatse aankopen.
i www.warpro.be

Voorleesontbijt
in de bib
Op zondagmorgen
23 november kan je
kleine kapoen in de
bib genieten van een
heerlijk ontbijt en ﬁjne
voorleesverhaaltjes.
Naar de bib in pyjama,
met knuffel en dekentje
om weg te dromen bij
de mooiste verhaaltjes
van 8.30u. tot 10.00u.
Het voorleesontbijt is er
voor kindjes van het tweede en derde kleuter en het eerste en
tweede leerjaar. Voor de kindjes is het gratis, ouders of begeleiders
betalen 3 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dat kan tot
zaterdag 15 november.

Sint-Hubertusviering
Zondag 16 november
Voor zij die van een ﬂinke brok
jachttraditie houden is er de SintHubertusviering op zondag 16 november.

Inschrijven is verplicht bij Bloso op
het nummer 056 60 14 44 of via
waregem@bloso.be.

Paardenwandeling
Om 9.00u. vertrekt van op het
Blososportcentrum een
paardenwandeling. Volgende categorieën
zijn voorzien: koetsen en paarden in drie
categorieën (rustige stapwandeling,
wandeling voor gevorderden en een
springwandeling). Alle deelnemers
moeten over een A-brevet beschikken.

Dieren zegenen
Om 10.30u. is er een eucharistieviering in
de Dekenale Kerk. Jachthoorns zorgen
voor een typische sfeer. Naar aanleiding
van het Feest van de Dynastie wordt ook
het Te Deum gezongen. Na de misviering
worden voor de kerk paarden, ruiters,
koetsiers, honden, huisdieren en hun
baasjes gezegend door ZEH Deken.

i Dienst feestelijkheden • 056 62 12 11 • feestelijkheden@waregem.be
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Tavernier en Van Hecke
in Zaal 29

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

Vrijdag 17 oktober tot
zaterdag 13 december
Niels-Jan Tavernier is gepassioneerd door ruimtetuigen,
dinosaurussen en planeten. Voor deze expo haalt hij zijn
ruimtetuigen boven die hij nabouwde door honderden
stukjes karton op maat te snijden, te plaatsen en te
bevestigen. Peter Van Hecke onderzoekt vanuit het
artistieke creatieproces de fragiele weerstand van suben objecten in de architecturale, expo- en denkbeeldige
ruimte. Hij creëert composities die de ruimte (her)
organiseert, waarbij hij een focus legt op de perifere
gevolgen van oude en recente
ingrepen in de ruimte.
Zaal 29 is de exporuimte van
de Stedelijke Kunstacademie in
de Olmstraat 29. Gratis
toegang. Open van maandag
tot en met vrijdag van 13.30u.
tot 19.00u., zaterdag van
8.30u. tot 12.00u./13.30u. tot
17.00u.

ZWEMBAD

Zwemglinsters
met I Will I Swear
De cultuurdienst, vzw sportbeheer en vzw Misﬁt slaan de handen in elkaar
voor een donkerromantische avond zwemmen bij kaarslicht. Dit alles
overgoten met geweldige livemuziek van I will I swear, sfeervolle projectie,
een gezellige poolbar en dansplaten van onze huisdj Misfatt-trio.

Zot van zwemmen? Dan staan er je fantastische dagen van
waterrecreatie en animatie te wachten in en rond het zwembad. Met
de slogan Zot van zwemmen bieden wij tijdens dit weekend heel wat
uitdagende activiteiten aan. Ook dit jaar wordt het zwembad
omgetoverd in een zwemparadijs met gezellige terrasjes.

Zwembaddagen
14-15-16 november
Zwemmarathon - vrijdag 14 november

Een aﬂossingswedstrijd voor teams in vier categorieën. De winnaars krijgen
een gratis ticket voor Zwemglinsters op 19 december. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk via hilda@waregemsport.be. Deelnameprijs 1 euro (inkomticket
zwembad inbegrepen).
• Van 19.00u. tot 19.50u.: uurtje van de familie of vrienden
• Van 20.00u. tot 20.50u.: uurtje van de sportclub (geen zwemclub)
• Van 21.00u. tot 21.50u.: uurtje van de bedrijven
• Van 22.00u. tot 22.50u.: strijd der titanen (zwemclub, waterpolo en triatlon)
DJ Werner houdt er de sfeer en het tempo in.

Hoewel I will I swear vaak benoemd wordt
als een Gents duo, heeft zangeres Fien
Deman Waregemse roots. Samen met
pianist Jonathan Van Landeghem, gitarist
Pieter Beulque en enkele bedreven strijkers
overmeestert ze je ziel met breekbare,
zuivere muziek. Hun dubbelsingle
Longdays/sleep wist het platenlabel
Unday Records te overtuigen.
Na de verwarmende set van I will I swear,
geeft Misfatt dj-trio er een lap op.
Zwemglinsters is ten voordele van
MUSIC FOR LIFE.

Praktisch

• Vrijdag 19 december – 19.30u. – Zwembad De Treffer
• Tickets: 5 euro (zwemabonnees: 3 euro)
• Tickets te koop in de stadswinkel en zwembad De Treffer.
i Dienst cultuur • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be
www.waregem.be/zwemglinsters

Aquaspeeltuin - zaterdag 15 en zondag 16 november:

Van 14.00u. tot 17.00u. kan je je uitleven op een avontuurlijk parcours waarbij
er elk uur een winnaar uit de bus komt. De winnaar krijgt een gratis
gezinsticket voor Zwemglinsters.

Ontbijtzwemmen - zondag 16 november

Het zwembad is die ochtend uitzonderlijk open vanaf 8.30u. Ontbijten kan
vanaf 8.00u. Reservatie hiervoor is noodzakelijk! (056 60 07 43).

Kareltje en Karolientje – zondag 16 november

Van 9.30u. tot 11.30u. spelen Kareltje en Karolientje met de allerkleinste
bezoekers kletsnatte spelletjes.
i Sportdienst • 056 60 07 44 • info@waregemsport.be

KANDIDATUREN VERDIENSTELIJKE
SPORTERS 2014
Naar jaarlijkse gewoonte zet de sportraad de verdienstelijke sporters van het afgelopen jaar in de
bloemetjes. De hulde vindt plaats in het stadhuis op zaterdag 31 januari 2015. De kandidaturen moeten
tegen 23 november binnen zijn op het secretariaat van de sportraad (Driebek 26 – 8790 Waregem) of bij
de sportdienst (Meersstraat 5- 8790 Waregem).
i Sportdienst • 056 60 07 44 • info@waregemsport.be

Volgende onderscheidingen
worden toegekend:

Sportjongere bij de competitiesporten
Sportjongerenploeg bij de competitiesporten
Sportﬁguur bij de co mpetitiesporten
Sportploeg of -club bij de competitiesporten
Sportﬁguur, -ploeg of -club bij de
recreatiesporten
n Sportﬁguur of -ploeg bij de sporters met
een handicap
n Laureaat van de sportverdienste: deze
onderscheiding wordt toegekend aan een
persoon met een langdurige
sportverdienste in sportief Waregem
n Dries Seghersprijs: toegekend aan een nog
actief lid dat binnen zijn vereniging als
voorbeeld van fair play en clubliefde kan
beschouwd worden.
n
n
n
n
n
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ENERGIESCHAARSTE

Steek wat energie
in je verbruik
Alle informatie
over het
afschakelingsplan

Er is de voorbije maanden al heel wat
gezegd en geschreven over een
mogelijk energietekort deze winter.
Of het uiteindelijk zo zal zijn (of niet),
hangt deels af van de temperaturen
en de beschikbare capaciteit in de
energiecentrales.

Wat voorafging
De kerncentrales van Tihange 2, Doel 3
en Doel 4 liggen (tijdelijk) stil. Hierdoor
vermindert de totale productiecapaciteit
van elektriciteit en is het misschien
mogelijk dat er op een barkoude
winterdag meer elektriciteit verbruikt
wordt dan er beschikbaar is. Om een
totale elektriciteitspanne zoveel mogelijk
te vermijden, stelde het Ministerie van
Binnenlandse Zaken een afschakelplan
op. Ook Waregem ligt in een gebied
waar een tijdelijke afschakeling mogelijk
is.

Wanneer kan een
afschakeling nodig zijn
Dit is mogelijk bij een aanhoudende

Wat je zelf
op voorhand
kan doen

koudegolf over Europa met weinig wind
en zon. Het tijdstip met het grootste
risico ligt tussen 17.00u. en 20.00u.
Dan zijn de meeste mensen terug thuis
en gaat de verwarming aan, wordt er
gekookt, televisie gekeken,…

De situatie voor Waregem
Er zijn in totaal zes schijven in het
afschakelplan. Onze stad behoort tot
‘schijf 4’, schijf 6 is de eerste die zou
afgeschakeld worden. Dit betekent dat
Waregem slechts bij een derde tijdelijke
afschakeling aan de beurt is. Het gaat
vooral over Beveren-Leie, Desselgem en
Nieuwenhove. Een compleet overzicht
van alle betrokken straten vind je op het
plan in de folder die je binnenkort krijgt of
op www.winterklaar.be. n

Hulpbehoevende personen
Het stadsbestuur maakt een zo compleet mogelijk
overzicht van alle hulpbehoevende personen.
In geval van afschakeling kunnen zij opgevangen
worden. Ben jij in die situatie of ken je zo iemand?
Geef dan de naam, adres, telefoonnummer en de
reden door via info@waregem, 056 62 12 11 of aan
de balie in de stadswinkel.

Folder energieschaarste
Binnenkort krijgt iedere Waregemnaar een folder
in de brievenbus over de energieschaarste. In deze
folder vind je naast tips ook een stadsplan met alle
betrokken straten erop aangeduid.

Door solidair te zijn met iedereen,
voorkom je misschien wel het verschil
tussen licht en donker. De tips hieronder
helpen je al een heel stuk op weg. Het zijn
aanraders voor altijd, goed voor je
energierekening!

Elektrische apparaten

Verlichting

Generator

Doof lichten in ruimtes waar je niet bent.
 Als het kan, dim het licht.
 Gebruik spaarlampen of led-verlichting.
 Vermijd decoratieve verlichting.


Elektrische verwarming
Verwarm enkel de leefruimtes, en dit tot maximaal
19 of 20 graden. Een extra trui aantrekken is een
slimme optie!
 Sluit ’s avonds gordijnen en rolluiken, dat
houdt de warmte binnen.
 Zet de verwarming ’s nachts (of als je niet
thuis bent) op maximaal 15 tot 16 graden.
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Gebruik je wasmachine, droogkast en vaatwasser
enkel in de daluren (tussen 22.00u. en 06.00u.).
 Was op lage temperaturen (30 graden).
 Gebruik een laptop in plaats van een vaste
computer.
 Trek de stekker uit elektrische apparaten
als je ze niet gebruikt.


Van plan om een generator aan te kopen?
Laat die plaatsen door een professionele
installateur. Doe dit zeker niet zelf!
 Gebruik een generator alleen indien echt
noodzakelijk.
 Let op: een generator produceert energie met
pieken en dalen. Zonder omschakelkast worden
die pieken niet opgevangen en kan dit schade
toebrengen aan de aangesloten apparaten!


Schoorsteen


Maak je gebruik van een haard of kachel? Let er
dan op dat je schoorsteen tijdig gereinigd is.

ENERGIESCHAARSTE

En mocht het toch zover komen
1 week vooraf
Zowel de federale overheid, de provinciegouverneur als het
stadsbestuur laten weten dat er een tijdelijke afschakeling kan zijn.
Let wel: dit is nog geen deﬁnitieve beslissing, maar enkel een
waarschuwing dat er zeven dagen later een tijdelijke afschakeling
mogelijk is!
Ook als het (nog) niet over schijf 4 -en dus Waregem- gaat, vraagt
de overheid om solidair te zijn en je elektriciteitsverbruik te
beperken, zeker tussen 17.00u. en 20.00u. Dit kan de afschakeling
immers nog vermijden. Ook de overheid doet hieraan mee door
bijvoorbeeld de openbare verlichting waar mogelijk uit te schakelen.
Wees solidair met buren, familie en vrienden! Contacteer personen
die hulp zouden kunnen nodig hebben. Denk ook al aan opvang

voor je schoolgaande kinderen, want bij een afschakeling is er na
16.00u. uitzonderlijk geen kinderopvang.
Maak al afspraken in verband met contact of opvang op de dag zelf.
Bij een afschakeling kan je immers niet op het internet. Telefoneren
lukt alleen met een gsm, maar of en hoe lang het netwerk blijft
werken is niet zeker.
In je eigen huis kan je ook een aantal zaken voorzien: zaklampen,
opgeladen batterijen en reserve-exemplaren! Voorzie een radio op
batterijen, warme kledij, dekens, eventueel medicijnen en een
emmer voor water. Tijdens een afschakeling is er een kleine kans op
verminderde druk in de waterleiding. Denk ook al aan voedsel dat
koud kan worden gegeten.

1 dag vooraf
Dan valt de deﬁnitieve beslissing of de elektriciteit tijdelijk wordt afgeschakeld. Deze boodschap zal je in alle media opvangen, maar ook het
stadsbestuur verspreidt deze beslissing zo breed mogelijk. Houd dus onze website www.waregem.be in de gaten of schrijf je in voor onze
algemene nieuwsbrief via www.waregem.be/nieuwsbrief.

De dag zelf
Op de dag van afschakeling schakelt netbeheerder Elia een aantal
hoogspanningsposten af. In Waregem treedt het (opvang)plan in
werking:
n OC ’t Klokhuis, OC De Coorenaar en OC Nieuwenhove worden
opengesteld als opvangcentrum. Deze drie centra hebben elk een
verantwoordelijke die met de hulpdiensten in contact staat.
n Het stadhuis is het algemeen infopunt en het coördinatiecentrum
van alle hulpdiensten.
n De stad voorziet pendeldiensten voor mindermobiele personen
die dat vooraf vroegen. Zij worden vervoerd naar WZC De Meers of
naar één van de ontmoetingscentra.
Maak voor jezelf gebruik van de voorzorgen die je genomen hebt:
zaklampen, batterijen, opvang, emmers water, medicijnen,… Gebruik
trouwens liever een zaklamp dan kaarsen! Nog enkele extra tips:

n Laat de diepvries dicht. Leg er op voorhand ook een zak ijsblokjes

in. Is het ijs achteraf gesmolten, dan is er een grote kans dat je
eten bedorven is. Gooi het in dat geval zeker weg! Normaal gezien
kan een gesloten diepvries eten minstens 24 uur bevroren houden.
n Gebruik je gsm of smartphone alleen in noodgevallen.
n Trek de stekker uit gevoelige elektrische apparaten om schade te
vermijden bij een heropstart. Zet ook je thermostaat van de
centrale verwarming op voorhand op het minimum.
n Luister naar de media via een radio op batterijen of de autoradio.
n Sluit ramen en deuren om de warmte binnen te houden.
n Verwarm je met een kachel of haard? Verlucht voldoende!
n Zet een lichtschakelaar in de aan-postie om te weten wanneer er
opnieuw stroom is.

Na de afschakeling
Eens de federale overheid beslist dat de elektriciteitsvoorziening terug gegarandeerd kan worden, schakelt Elia de hoogspanningsposten
weer in. Dit gebeurt niet in één keer, wel geleidelijk aan. Zo vermijden ze dat iedereen op hetzelfde moment toch weer te veel energie gaat
verbruiken. Gebruik je een generator, schakel die onmiddellijk uit wanneer er terug stroom is. Zo vermijd je kortsluitingen.

Maar zoals steeds geldt: voorkomen is beter dan genezen.
Als je wat energie steekt in (het beperken van) je
elektriciteitsverbruik, dan komen we de winter zeker door
zonder dat het licht even uit moet.

i
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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.

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

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
gesloten
gesloten
gesloten

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open (ook voor rijbewijzen).
De eerste zaterdag van de maand zijn alle diensten open: 6 december, 10 januari,
7 februari. Het stadhuis is gesloten op maandag 10 en dinsdag 11 november, op
woensdagnamiddag 24 december, donderdag 25 en vrijdag 26 december, woensdagnamiddag 31 december, donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 januari.

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

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

Alle deelgemeentehuizen zijn gesloten op maandag 10 en dinsdag 11 november en van
22 december tot en met 2 januari.

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

Openingstijden openbare bibliotheken

SOS nummers

Openingstijden deelgemeentehuizen
Beveren-Leie

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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.

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
10 en dinsdag 11 november, op woensdagnamiddag 24 december, donderdag 25
en vrijdag 26 december, woensdagnamiddag 31 december, donderdag 1 en vrijdag
2 januari.

Openingstijden containerparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
donderdag
zaterdag

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

Alle containerparken zijn gesloten op dinsdag 11 november, woensdag 24 tot en met
zaterdag 27 december, woensdag 31 december, vrijdag 2 en zaterdag 3 januari.

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
Verantwoordelijke uitgever
n op www.waregem.be
Burgemeester Kurt Vanryckeghem
n www.facebook.com/uitinwaregem
Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle
inwoners van Waregem

De sprong is gedrukt op
FSC-gecertiﬁeerd papier

Op evenementen worden er vaak foto’s genomen in opdracht van het stadsbestuur.
Wil je niet dat een foto van deze activiteit waar jij opstaat gebruikt wordt door de
stad? Laat dit dan schriftelijk weten aan het stadsbestuur.
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056 60 91 00
056 71 05 90

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 35 445
056 62 31 11
056 62 98 11
056 62 67 00
105
106
1813

Brandweer en ziekenwagen
Politiehulp
Algemeen Europees noodnummer

100
101
112

WEDSTRIJD
VRAAG
Vorige prijsvraag

Er werden 4 Waregemse Fairtrade-ambassadeurs ingehuldigd
tijdens de Boerenmarkt op 5 oktober. Marie-Thérèse Lefebre
wist dit en kon zo genieten van een mand vol met
streekproducten, proﬁciat!

Nieuwe wedstrijdvraag

Sinds wanneer is het koetshuis in Park Casier beschermd?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk vrijdag 28 november
naar desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen

20 Waregemse prijzen (zie pagina 11)

