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In september 1839 bracht de eerste stoomtrein een nieuw soort mobiliteit naar onze streek. Zo groeide de ruggengraat van ons hedendaags

openbaar vervoersnetwerk. 175 jaar later staan we op Open Monumentendag stil bij het verleden en de toekomst van de spoorgebouwen en het
openbaar vervoer. Op zondag 14 september vieren we in en rond het station de 175e verjaardag van de spoorlijn Gent-Kortrijk! Ontdek er bijna
twee eeuwen lokale en regionale spoorgeschiedenis… Ook de stations van Harelbeke en Kortrijk nemen hieraan deel.

175 jaar sporen op
Open Monumentendag
Zondag 14 september • 10.00u. tot 18.00u. • station

In het Waregems station kom je dankzij een tentoonstelling
meer te weten over de impact van de spoorweg op onze
stad en de hele regio. Met een kleurrijke kindertentoonstelling
ontdekken de jongsten de geheimen van de trein en de
sporen. In de drie stations kan je genieten van pendelende
muzikanten en komische animatie. Het uurschema van deze
leuke acts vind je op www.waregem.be/archief.

Rondleiding in stationsbuurt

Stap aan het station van Waregem mee in een treintje en
vertrek met de gids door de stationsbuurt. Samen ontdek je
zo de geschiedenis van de sporen. Tussen 11.00u. en
15.00u. vertrekt er om het uur een rondleiding. Deelnemen is
volledig gratis. Reserveer nu alvast je plaatsje via mail naar
archief@waregem.be met vermelding van het vertrekuur van
jouw keuze. Let wel: volzet is volzet!
Kom dus zeker eens een kijkje nemen met familie en vrienden
op deze sfeervolle dag en geniet van deze gratis activiteiten.
i Stadsarchief • 056 62 12 18 • archief@waregem.be

Onroerend
Erfgoed
Open Monumentendag
is het grootste cultureel
ééndagsevenement van
Vlaanderen en focust
elk jaar op het onroerend
erfgoed in de kijker. Dit
jaar zijn we al toe aan
de 26e editie. Maar wat
verstaan we onder
onroerend erfgoed?
Erfgoed is een vlag
die een rijke lading dekt. Het is een verzamelbegrip.
Het staat voor alles wat we overerven van vorige
generaties en wat we het bewaren waard vinden.
Onroerend erfgoed is alles wat te maken heeft met
gebouwen, monumenten,…
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Kampeerautoterrein
Leiekamper geopend

Naar aanleiding van de verbouwingen aan het
Regenboogstadion werd de stedelijke camping in
september 2013 definitief gesloten. Kampeerliefhebbers
met een mobilhome kunnen sinds juni wel terecht op het
nieuwe kampeerautoterrein Leiekamper in Sint-Eloois-Vijve
(Leiesas 15). Het terrein aan de brug over de Leie is 24
op 24 uur open. Er is plaats voor acht kampeerauto’s
(mobilhomes). ■

STEDELIJKE BERICHTEN

Waregem heeft al meer dan 25 jaar een stedenband met het District Gatsibo in
Rwanda. Het nieuwe project om de gemeentelijke beroepsschool op een duurzame
manier verder uit te bouwen leidde tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
voor de periode 2014 -2016. Beide gemeentebesturen en de jumelagecomités in
Waregem en Gatsibo hebben de overeenkomst ondertussen ondertekend.

Stedenband Waregem - Gatsibo
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2016

Convenant kinderopvang
2014-2018
De gemeenteraad keurde in mei de overeenkomst voor
de voor- en naschoolse opvang in Waregem goed.
Deze convenant werd opgemaakt in overleg met vzw
Kindercentrum en de drie onderwijsnetten. Hiermee is
de uniforme aanpak en financiering van de opvang voor
kinderen in Waregem voor de periode 2014-2018
vastgelegd. Jaarlijks draagt het stadsbestuur hier in
totaal 152 500 euro aan bij. ■

Tijdelijke slachtvloer
voor Offerfeest
De vermoedelijke datum voor het
jaarlijkse Offerfeest van de
moslimgemeenschap is dit jaar
zaterdag 4 oktober. Traditioneel worden
voor dit grote feest schapen ritueel
geslacht. De wet laat enkel rituele
slachtingen toe in erkende slachthuizen
of inrichtingen die erkend zijn door de
minister van Volksgezondheid en
Milieu. Voor Waregem is dit de
slachtvloer van Carlos Vanwijnsberghe
in de Kwadestraat 83 in Desselgem.
Wil je een schaap offeren, dan heb je
hiervoor een registratienummer nodig. Dat kan je krijgen in de
stadswinkel. Het registratienummer blijft altijd geldig, je moet je
dus maar één keer laten registreren. De dag van het Offerfeest
krijg je een slachtbewijs op de slachtvloer.
Hou het Gouden Blad in september in het oog. Daar wordt meer
uitleg gegeven over het verbod op thuisslachten in die periode.
i

Dienst internationale samenwerking
056 62 13 87
integratie@waregem.be
www.waregem.be/offerfeest

Sinds 2014 werken beide steden samen aan de bouw van een gemeentelijke beroepsschool.
Jongeren kunnen op het Centre de Formation Professionnel een jaar les volgen in elektriciteit,
loodgieterij, bouw, lassen, houtbewerking of naaien. Met de financiële steun van onze stad
werden klaslokalen gebouwd en lesmateriaal aangekocht. De twaalf leerkrachten worden
dan weer betaald door het plaatselijke district.
Zowel onze stad als Gatsibo District vinden het belangrijk om de uitbouw van de school
veilig te stellen. Er is geld nodig om de gebouwen te onderhouden, nieuw materiaal aan te
kopen en de leerkrachten maandelijks uit te betalen. Hiervoor wil het schoolcomité een
productie-eenheid op touw zetten. Het is de bedoeling dat de studenten meubels en
smeedwerk maken om te verkopen.
Dit kan gebeuren via een (nog te bouwen) winkel op de schoolterreinen,... Zo willen ze
voldoende geld genereren om de school draaiende te houden. Waregem en Gatsibo vinden
het noodzakelijk dat dit project ook ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs.
i Dienst internationale samenwerking • 056 62 13 83
internationalesamenwerking@waregem.be

NIEUWE WIJKINSPECTEUR
VOOR CENTRUM
In de eerste editie van De Sprong dit jaar vond je een overzicht van
alle Waregemse wijkinspecteurs van de politie. De wijkinspecteur
voor Waregem centrum ontbrak echter, omdat er toen nog geen
vervanging was voor Roland Deconinck, die net met pensioen was.
Sinds 1 juli is Lyne Lecluyse aangesteld als nieuwe wijkinspecteur
voor het stadscentrum. Alle wijkinspecteurs zijn bereikbaar via het onthaal van PZ MIRA in
de Schakelstraat 2 of via het algemene nummer 056 62 67 00 (toets 4). Binnenkort wordt
de wijkinspecteur ook bereikbaar via Twitter en/of Facebook.
i PZ MIRA • 056 62 67 00 • secretariaat@pzmira.be • www.pzmira.be
(rubriek wijkwerking)

Aanvragen via de website: E-loket bundelt 40 online formulieren
Sinds enkele jaren biedt het stadsbestuur enkele online aanvraagformulieren
aan via de stedelijke website. Deze aanvulling op de dienstverlening in het
stadhuis biedt de mogelijkheid om 24/24 bepaalde zaken aan te vragen.
Het aanbod is nu een stuk uitgebreid en gebundeld op www.waregem.
be/e-loket. Logischerwijze zijn de diensten bevolking en burgerlijke stand
goed vertegenwoordigd, maar ook andere diensten komen aan bod in het
e-loket. Waar mogelijk verwijzen we er ook telkens naar het gebruik van je
elektronische identiteitskaart (eID). Dankzij je eID kan je immers een aantal
documenten rechtstreeks online maken. Dit gebeurt via je persoonlijke
bevolkingsdossier (MijnDossier) bij het Rijksregister. Zo ben je niet meer
beperkt tot de openingsuren van het stadhuis om een hele resem aanvragen
in te dienen! Hiernaast vind je enkele voorbeelden van aanvragen waarvoor
je op het e-loket terecht kan.

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

i Dienst informatie • 056 62 12 53 • info@waregem.be • www.waregem.be/e-loket
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Uittreksel uit het strafregister
Afschrift van de geboorte- of adoptieakte
Getuigschrift van woonst (met historiek)
of nationaliteit
Getuigschrift samenstelling van het gezin
Uittreksel uit de echtscheidingsakte
Aangifte adreswijziging
Reistoelating minderjarige
Verklaring wettelijk samenwonen
Orgaandonatie
Laatste wilsbeschikking
Aanvraagformulier toelating schieting
Activiteitenfiche
Subsidie onderhoud knotbomen
Enkele formulieren voor de bibliotheek

STEDELIJKE BERICHTEN

Pesticiden zijn een gemakkelijke en goedkope oplossing tegen onkruid. Maar ze
hebben wel rampzalige gevolgen voor het milieu. Samen met de Vlaamse overheid
willen we tonen dat onkruid bestrijden ook zonder chemische middelen kan. En ook
jij kan je steentje bijdragen!

De stad bindt de strijd
aan met pesticiden
(samen met jouw hulp)
Onze groendienst heeft de milieuvriendelijke onkruidbestrijding alvast onder de knie.
Dat komt van pas bij het onderhoud van de begraafplaatsen (zie verder op deze pagina),
parken en openbaar groen. Die onderhouden we milieuvriendelijk door het onkruid te
branden, borstelen, wieden, maaien,… Deze alternatieve methodes zijn arbeidsintensief
en hebben niet altijd hetzelfde effect als chemische bestrijdingsmiddelen. We moeten er
aan wennen dat we niet elk ongewenst grassprietje meteen te lijf moeten gaan. Onkruid
beperken in plaats van het uit te roeien, dat is de doelstelling.
De winst voor het leefmilieu, de lucht, het grondwater en de waterlopen en ook onze
eigen gezondheid, zal aanzienlijk zijn. Wees dus niet bang voor een paardenbloem
en ontdek op www.zonderisgezonder.be hoe je ook in je eigen tuin pesticiden kunt
vermijden!

Wieden voor eigen deur
Ook jij kan meehelpen om Waregem aantrekkelijk te houden. Merk
je op het voetpad voor je deur wat onkruid tussen de tegels op?
Of heeft er een auto een modderspoor achtergelaten in de (on)
verharde meters voor jouw oprit? Maak dan even enkele minuten
tijd om dit terug proper te maken. Als iedereen veegt (of wiedt) voor
eigen deur, dan houden we Waregem net en proper. Zo verminderen
we trouwens de kans op wateroverlast… Elk seizoen vraagt zijn
eigen aanpak, dus ook de winter: sneeuw en ijs zijn spelbreker voor
alle weggebruikers. Even vegen of ruimen en iedereen is content!
Tot slot: ook eigenaars van onbebouwde percelen moeten hun
perceel rein houden.

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

Het decreet van 8 februari 2013 verplicht alle openbare besturen
om tegen 2015 alle openbare ruimten te onderhouden zonder
daarbij verdelgingsmiddelen of pesticiden te gebruiken. Op de
Waregemse begraafplaatsen wordt daarom sinds begin dit jaar
niet meer gesproeid tegen het onkruid.

Onkruidbestrijding
op begraafplaatsen
Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud
van de paden, bomen, grasvelden en uniforme graftekens (kruisjes,
urnenkelders, columbaria).
Het onderhoud van de niet-uniforme grafmonumenten en de
grond eromheen valt echter onder de verantwoordelijkheid van de
nabestaanden. Dit is uitdrukkelijk bepaald in artikel 25 van het
reglement op de begraafplaatsen. De concessiehouders van die
niet-uniforme grafmonumenten worden dan ook verzocht om
regelmatig het onkruid van de graven te verwijderen op een
milieuvriendelijke manier.
i Burgerlijke stand • 056 62 12 30

burgerlijkestand@waregem.be

HERDENKINGSMONUMENTEN
WERELDOORLOGEN
In het kader van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog
huldigt het stadsbestuur op 11 november zes herdenkingsmonumenten in,
één op elke Waregemse begraafplaats. Nog tot 12 september kan iedereen
opmerkingen of correcties op de namenlijst doorgeven.
Begraven in Waregem
Op de herdenkingsplaten komen de namen van alle overledenen die een link hadden
met WOI en/of WOII en begraven werden op die Waregemse begraafplaats. Het
criterium is dus de laatste rustplaats, Waregemnaars die begraven werden in een
andere gemeente worden niet vermeld.
Lijst kan ingekeken worden tot 12 september
De voorlopig verzamelde informatie komt uit de begrafenisdossiers, het stadsarchief en informatie via de vaderlandslievende verenigingen. De lijst telt op dit
moment 1667 namen, ondergebracht in vijf categorieën per oorlog: oudstrijders,
gesneuvelde oudstrijders (oorlogsslachtoffers), burgerslachtoffers, civielarbeiders
(weggevoerden) en weerstanders. Via www.waregem.be/degrooteoorlog of
aan de balie in de stadswinkel kan iedereen deze lijst inkijken. Opmerkingen of
correcties kunnen nog bezorgd worden aan de dienst burgerlijke stand tegen
uiterlijk 12 september via het voorziene formulier.
i Burgerlijke stand • 056 62 12 30 • burgerlijkestand@waregem.be

3

C U LT U U R

Lachen!
Film!
Vorming!
William Boeva,
BIG in comedyland

De ietwat klein uitgevallen William Boeva geeft in Megalomaan
zijn eigen klare kijk op de wereld. Hilarisch in zijn bevindingen én
messcherp voor zowel de aanstarende medemens als zichzelf.
Met een mond groter dan zijn gestalte wil hij de mensen zijn
‘soort’ leren kennen.
Grijp deze kans om één van de aanstormende talenten uit het
comedywereldje op zaterdag 13 december in De Schakel aan
het werk te zien. Tickets kosten 14 euro en kan je online
bestellen via www.ccdeschakel.be.

Vorming

Solotentoonstelling
Sarah Westphal
Van 12 oktober tot
30 november
Be-Part

Voor doorgedreven kookcursussen,
gitaarlessen zowel voor beginners als
gevorderden, kaligrafie, vilten,
wijnproeven, een initiatiecursus
Facebook, diverse uitstapjes, filosofische
en kunstige avonden - moet je vanaf
september in De Schakel zijn. De meer
dan dertig cursussen in ons
vormingsaanbod en het overdagaanbod
van onze vorming door liefhebbers, kan
je nu terugvinden op onze website.
Inschrijven kan online sinds
maandagavond 8 september.

Maandagavond =
filmavond
Op maandagavond is het in De Schakel ook dit seizoen
weer filmavond. Om de veertien dagen serveren wij in onze
schouwburg een film die je niet mag missen. Oscar-winnaar
12 Years a Slave mag op maandag 29 september de spits
afbijten. Verder staan ook o.a. Deux jours, une nuit de
laatste van de gebroeders Dardenne, The Railway Man met
een schitterende Colin Firth, het knotsgekke The Grand
Budapest Hotel en Flying Home, de comebackfilm van
Dominique Derudder op het programma.

Het werk van Sarah Westphal is een verhulde vorm
van performancekunst. De toeschouwer neemt actief
deel aan het gebeuren. De foto’s, lichtprojecties,
sculpturen en installaties bevinden zich in een ruimte
tussen fotografie en sculptuur, tussen installatie en
architectuur, tussen architectuur en theater.
Daarnaast kan je haar werk ook veel ruimer zien, met
motieven en thema’s uit de kunsthistorische traditie.
Op de foto’s en in de ruimtelijke constructies herken
je bijvoorbeeld het venster als doorkijk, het gordijn
als scherm, de transparantie versus de materiële
dichtheid van het (schilderkunstige) beeld. Als beeld
wil Sarah inwerken op een fysiek aanwezige
toeschouwer die ervaart dat de ogenschijnlijke rust
van wat wordt getoond bedrieglijk is.
Praktisch
Open van zondag tot en met vrijdag van 11.00u.
tot 17.00u.
■ Op zaterdag enkel op afspraak voor groepen
■ Gratis toegang
■

i Be-Part • Westerlaan 17 • 056 62 94 10
info@be-part.be • www.bepartlive.org

Alle films starten om 20.00u. en tickets kosten 7 euro of
6 euro wanneer je een filmpas neemt.

i

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

Inschrijvingen Stedelijke Kunstacademie
Wil jij (of één van je kinderen) vanaf dit schooljaar een
krak in Muziek, Woord, Dans of Beeldende Kunst
worden? Dan kom je maar beter naar de Stedelijke
Kunstacademie voor een creatieve en intrigerende
opleiding kunstonderwijs. Wie wil (her)inschrijven kan
dat nog tot en met zaterdag 13 september op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00u. tot 19.00u.,

op woensdag van 13.30u. tot 19.00u. en op zaterdag
van 9.00u. tot 12.00u.
De Stedelijke Kunstacademie biedt zowel Muziek, Woord,
Dans als Beeldende Kunst aan op tien verschillende
locaties in Waregem, Anzegem en Dentergem. Alle info
over de studierichtingen, vakken, uren en locaties vind
je via www.academiewaregem.be.

i Stedelijke Kunstacademie • 056 60 09 18 • secretariaat@academiewaregem.be • www.academiewaregem.be
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BIBLIOTHEEK

De dertigste Week van de Bibliotheek zet de bib in de kijker als een gastvrije en gezellige plek waar het goed toeven is:
“Kom binnen en zet u! Wat wil je weten? Wat lees je graag? Welke films zie je het liefst? Kopje koffie…?”

Bibliotheekweek: Thuis in de bib
van 11 tot 19 oktober
Verwendag: zaterdag 11 oktober
Op zaterdag 11 oktober wordt de Bibliotheekweek traditioneel op gang geschoten met de
Verwendag. Kom naar de bibliotheek en hef samen met ons het glas in het bibterras-café op
30 jaar Bibliotheekweek! De hele dag valt er in ons extra feestelijk aangeklede huis heel wat te
beleven: een workshop cupcakes, kinderanimatie, een wedstrijd, verrassingen,…
Komen eten
Van 8.30u. tot openingstijd 10.00u. kunnen
vroege vogels aanschuiven aan onze lange
ontbijttafel. Voor 3 euro begin je de dag
gesterkt en in goed gezelschap. In een
aangepast hoekje kan je met je gezin een
fotoshoot meepikken.
Schatten in de bib
Van 10.00u. tot 12.00u. ontvangen we het
gereputeerde Veilinghuis Bernaerts voor een
gratis schattingsvoormiddag. Botste je bij het
opruimen van je zolder op een oud schilderij of
vergeten vaas? Kocht je op de rommelmarkt een
leuk beeldje en wil je wel eens weten of het kunst
of kitsch is? Veilinghuis Bernaerts en de bib
zoeken het voor je uit. Schrijf je vooraf in, maak
een foto van het voorwerp en stuur het samen
met een korte beschrijving door naar

bibliotheek@waregem.be (maximum drie
voorwerpen per persoon). Wanneer het om een
interessant voorwerp gaat, word je uitgenodigd
op de schattingsdag. Let op, de plaatsen zijn
beperkt en enkel voor Waregemse
bibliotheekklanten.
Voor de twee bovenstaande activiteiten moet je
vooraf inschrijven!
Wees welkom
Al kom je gewoon eens nieuwsgierig
binnenwippen of ben je echt op zoek naar een
actueel infoboek, spannende thriller of
beklijvende film, je bent steeds welkom! Je wordt
verwacht tussen 10.00u. en 16.00u. in de
bibliotheek van Waregem en van 10.00u. tot
12.00u. in de afdelingen in Desselgem en
Sint-Eloois-Vijve.

Het gezicht van de oorlog
Rudi Vranckx
Maandag 13 oktober
19.30u. - oranje zaal Schakel

Oorlogsjournalist Rudi Vranckx verlegt op 13 oktober zijn ‘front’ naar
Waregem. Tijdens een ongetwijfeld boeiende lezing vuurt Vranckx
straffe en adembenemende verhalen uit verschillende conflictgebieden
op je af (Afganistan, de Palestijns-Israëlische zaak, Syrië,…).
Hij illustreert zijn verhalen met videomateriaal uit de docureeksen die hij
voor Canvas draaide. Hoe beleefde de verslaggever zelf de oorlogen
van de afgelopen tien jaar? En welke mensen en anekdotes wil hij zeker
van de vergetelheid redden? Reserveer snel je plekje!
Praktisch
Lezing op 13 oktober om 19.30u. in de oranje zaal van CC De Schakel
Tickets kosten 5 euro en kan je kopen in de bib en de stadswinkel.

Woensdag 15 oktober
19.30u.
Oranje zaal Schakel

Derde
Quiz

Voor het derde jaar op rij organiseert de bib een quiz volgens het
beproefde recept: een pittige uitdaging ook prima geschikt voor
niet-quizzers. Het wordt opnieuw een gevarieerde en
geanimeerde avond met leuke en originele vragen die gestoffeerd
zijn met beeld- en geluidsfragmenten. Je hoeft geen wandelende
encyclopedie te zijn om te kunnen deelnemen aan deze quiz,
een dosis gezond verstand volstaat. Vorm een kwartet met
vrienden of familieleden en schrijf je snel in aan de balie van de
Waregemse bib. Het aantal ploegen is beperkt.
Praktisch
Derde Bibquiz op woensdag 15 oktober, om 19.30u
in de oranje zaal van CC De Schakel
Vooraf inschrijven is noodzakelijk (10 euro per quizploeg)

i Bibliotheek Waregem • 056 62 13 70 • bibliotheek@waregem.be
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Klankkast met Geppetto & The Whales
en Milo Meskens
Vrijdag 7 november - 20.00u. - Zaal Fools Garden

Klankkast, de muzikale speeltuin van onze stad geeft opnieuw het beste van zichzelf! Klankkast gaat voluit voor een podium met goeie
muziek van bij ons in alle soorten, kleuren en maten. Deze keer met een steengoede affiche: Geppetto & The Whales vullen het podium met
dromerige winterblues en meerstemmige melodieën. Deze zes knappe koppen brachten vorig jaar hun eerste full-album Heads of Woe uit,

Athos Burez®

een mix tussen Americana, indiepop en folk. Dat de band een sterke live-performance heeft, is zeker.
In het voorprogramma staat een
jongeman om naar uit te kijken: Milo
Meskens. Deze Deinzenaar laat met
zijn akoestische sessies het haar op je
armen recht staan. Meskens is een
singer-songwriter van het fragiele niveau
met intieme teksten en inspirerende
invloeden als Jeff Buckley, John Mayer
en Bob Dylan.
Praktisch
• Kaarten in voorverkoop via
www.waregem.be/klankkast (4 euro)
• Aan de deur betaal je 6 euro. Ben je
lid van een Waregems jeugdhuis?
Dan geniet je van een korting en
betaal je 4 euro.
• Locatie: Zaal Fools Garden, Noorderlaan
32, Waregem
Klankkast is een fijne samenwerking
tussen de stedelijke jeugd- en cultuurdienst, cc De Schakel, de jeugdhuizen,
vzw Misfit en vzw Rock Waregem.

Dag en nacht
van de jeugd
Op zaterdag 18 oktober is het feest voor de
Waregemse jeugd. Je kan genieten van optredens en
je waant je op een echt festival met allerlei standjes.
Heel de namiddag zijn er tal van leuke activiteiten.
Dat is dan nog gratis ook!
Enkele uren later zal er tijdens de nacht van de jeugd
flink op los gefuifd worden. De Jeugdraad onthult op
de fuif hun nieuw logo en trakteert daarom met een
spetterende fuif. Meer info over de Nacht van de
Jeugd volgt nog.
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor
onze digitale jeugdnieuwsbrief (of één van de zes
andere nieuwsbrieven van het stadsbestuur) via
www.waregem.be/nieuwsbrief.
i Jeugddienst
056 62 13 85 • jeugd@waregem.be

i Cultuurdienst • 056 62 13 10 • cultuur@waregem.be • www.waregem.be/klankkast

INFO BORSTRECONSTRUCTIE
OP BRA DAY
Woensdag 15 oktober - 19.00u. - OLV zaal ziekenhuis

Donderdag 6 november - 20.00u.
Dekenale kerk
1000 Voices for Peace is de verbroedering tussen twintig Belgische koren
en vijftien koren uit landen die tijdens de Groote Oorlog bij het conflict
betrokken waren. Dit project is de bijdrage van het Festival van Vlaanderen
Brussel tot de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Waregems Cultureel Ambassadeur Con Cuore onderschrijft de
noodzaak van dit vurige pleidooi voor de vrede en verwelkomt het
Slovaaks koor Canzona Neosolium. Op 6 november om 20.00u. brengen
ze in een duoconcert het beste uit hun repertoire tijdens een gezamenlijk
concert in de Dekenale Kerk op de Markt.
Muziek raakt ons en brengt ons samen over alle grenzen heen. Laat je
mee op sleeptouw nemen op deze muzikale reis.
i www.1000voices.be/nl/concerts/sint-amanduskerk-waregem

Ongeveer één op negen vrouwen
wordt slachtoffer van borstkanker.
De helft van die vrouwen overweegt
een borstreconstructie samen met
of na hun behandeling. Soms is er
echter te weinig informatie
beschikbaar om het uiterlijk te
verbeteren en het welzijn na
borstkanker te versterken. Op
woensdag 15 oktober, BRA Day,
organiseren we daarom een gratis
info-avond in OLV zaal van het
ziekenhuis. Alle vrouwen kunnen er
zich informeren of laten bijstaan om
een beslissing te vormen / nemen in
moeilijke tijden.
BRA staat voor Breast
Reconstruction Awareness.
Op BRA Day voert men wereldwijd
een sensibilisatiecampagne over
de mogelijkheden van borstreconstructie
voor borstkankerpatiënten.

R O YA L B E L G I A N S O C I E T Y
FOR PLASTIC SURGERY

orde
w
l
e
e
h
Weer

Kom meer te weten
over borstreconstructie

1

i Gratis infoavond - inschrijven niet nodig
OLV zaal van het ziekenhuis
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Zondag 5 oktober wordt opnieuw een hoogdag voor fans van gezonde, duurzame en (h)eerlijke voeding.
Tussen 14.00u. en 18.00u. is er op de Markt een gezellige Boerenmarkt met verse groenten, fruit, zuivel en
eieren. En alles komt rechtstreeks van bij de boer! Lekkerbekken vinden er heel wat lokaal gemaakte
producten: honing vers van bij de imker, chocolade in alle geuren en kleuren, romige ijsjes van bij de
zuivelboer, fruitige bessensappen,… De vleeseters kunnen zich bezondigen aan heerlijke hertenpaté en -worst.
En natuurlijk zijn ook eerlijke FairTrade producten uit het Zuiden te koop aan de stand van de Wereldwinkel.

Boerenmarkt 2014
Vers van de markt … en wat met de restjes?

Herstellen, kijken, genieten
Ben je zelf een fervente tuinier of heb je een eigen groentetuin? In het Repaircafé op de
boerenmarkt kan je je tuingereedschap, je botte snoeischaren, hegscharen en kapotte
spaden zelf repareren onder het toeziend oog van experts.
Op een interactieve fototentoonstelling en quiz van 11.11.11 ‘Genoeg voedsel - toch
honger’ kom je op een leuke manier meer te weten over voedselverspilling in de wereld.
De Waregemse kringloopkrachten tonen hoe je zelf kan bijdragen tot een duurzamer en
rechtvaardiger voedselsysteem. Tussen het winkelen, quizzen, koken of repareren door
kan je in de FairTrade bar genieten van een (h)eerlijke kop koffie, een glaasje wijn of een
lekker Zuiderse fruitsap, een appelsapje van bij de lokale boer en een heerlijk stukje taart.
Ben jij al Fairtrade-fan
Als afsluiter nodigen we iedereen om 17.00u. uit in de Fairtrade bar voor de officiële
inhuldiging van vier fiere Waregemse Fairtrade ambassadeurs. Zij leggen uit hoe je als
Waregemnaar fairtrade-fan kan worden en meehelpen om van Waregem een vijfsterrenfairtrade gemeente te maken!
De Boerenmarkt staat in het teken van duurzame voeding. Onder het motto Vers van
de Boerenmarkt…en wat met de restjes demonstreert een ervaren kok de kneepjes van
het vak om restjes om te toveren tot heerlijke recepten. Kinderen kunnen de koksmuts
opzetten en lekkere klakkaarts bakken.

Braderie van 3 t.e.m. 6 oktober

De Boerenmarkt valt samen met de jaarlijkse Braderie in de centrumstraten van
Waregem. Van vrijdag 3 oktober tot en met maandag 6 oktober kan je er terecht voor
een dagje shoppen en animatie!

WIN JE EIGEN

FRUITBOOM
Is verloren kost echt verloren kost? In de week van de
smaak van 13 tot 23 november zoeken we dit uit. Het volledige
programma vind je binnenkort terug op de website van de stad
en in de volgende editie van De Sprong. Maar we hebben wel
nog jullie hulp nodig…We zijn op zoek naar originele bewaartips
voor restjes en ander voedsel. Bezorg ons dit voor 25 oktober
en win je een eigen fruitboom in een professionele boomgaard!
Alle info vind je terug op www.waregem.be/verlorenkost

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

SPORTKAMPEN
HERFSTVAKANTIE
27 TOT 31 OKTOBER

13 tot 21 september

Ze zijn er weer: de sportkampen in de herfstvakantie!
Ben je jong en sportief? Ben je een echte
waterrat of wil je er één worden? Hou je ook
van een uitdaging op het droge? Dan hebben
we voor jou een ideaal sportkamp: zwemmen
- omnisport! Je krijgt iedere ochtend zwemles
van onze ervaren lesgevers en daarna kom je
met jouw groep sporten in de sporthal.
Basketbal, minivoetbal, honkbal, rollerskaten,
badminton, tennis en nog veel meer.
• Zwemmen - omnisport: 1e en 2e leerjaar
• Zwemmen - omnisport: 3e en 4e leerjaar
• Zwemmen - omnisport: 5e en 6e leerjaar
Waar: zwembad De Treffer - Sporthal De Treffer
Wanneer: 8.30u. - 16.00u.
(opvang mogelijk vanaf 8.00u. en na het
kamp van 16.00u. - 17.00u.)
Kostprijs: 60 euro

Ook voor onze allerjongsten zijn er de
‘kleuterkriebels’ in de Guido Gezelleschool.
Knutselen, sporten, spelletjes, avonturen,
themadagen. De lesgevers halen deze vakantie
alles uit de kast!
• Kleuterkriebels: 2e / 3e kleuterklas
Waar: Guido Gezelleschool,
Guido Gezellestraat 20
Wanneer: 9.00u. - 12.00u.
(opvang mogelijk vanaf 8.00u.)
Kostprijs: 40 euro
Inschrijven kan via onze website
www.waregem.be/sport vanaf
woensdag 17 september om 13.30u.

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

Tijdens de Week van de Sportclub van 13 tot en met 21
september zetten tientallen sportclubs in regio Waregem
hun deuren voor jou open. Tijdens de gratis trainingen en
initiaties ontdek je alles over hun werking en activiteiten!
In de sportclub kan je er op los sporten onder
begeleiding van een gediplomeerd lesgever. Je kan
samen met je vrienden een nieuwe sport ontdekken
of nieuwe vrienden maken in de sportclub.
Surf snel naar
www.waregem.be/sport/week-van-de-sportclub
en ontdek het aanbod van de sportclubs in Waregem.
i

Sportdienst • 056 60 07 44 • info@waregemsport.be
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DIENSTVERLENING

Openingstijden stadswinkel en dienst bevolking
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

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

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

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
gesloten
gesloten
gesloten

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open. De eerste zaterdag
van de maand zijn alle diensten open: 4 oktober en 8 november. Sinds begin deze
maand kan je ook elke zaterdag terecht bij de dienst bevolking voor het
aanvragen of afhalen van rijbewijzen. Het stadhuis is gesloten op donderdag 11
september, zaterdag 1 november, maandag 10 november en dinsdag 11 november.

Openingstijden deelgemeentehuizen
Beveren-Leie

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Desselgem
13.00u.-17.00u.

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

8.30u.-12.00u.

8.30u.-12.00u.

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

De deelgemeentehuizen van Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op donderdag
11 september. Alle deelgemeentehuizen zijn gesloten van 27 tot en met 31 oktober, op
maandag 10 november en dinsdag 11 november.

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

16.00u.-19.00u.

09.00u.-12.00u.

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

14.00u.-19.00u.

10.00u.-12.00u.

10.00u.-12.00u.

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op
donderdag 11 september, zaterdag 1 november, maandag 10 november en dinsdag
11 november.

Openingstijden containerparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
donderdag
zaterdag

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

Alle containerparken zijn gesloten op vrijdag 31 oktober, zaterdag 1 november en
dinsdag 11 november.

De Sprong
De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem
Gemeenteplein 2
tel. 056 62 12 11
fax 056 62 12 23
De officiële berichtgeving over
e-mail secretariaat@waregem.be
Waregem is terug te vinden
website www.waregem.be
■ in Het Gouden Blad
Verantwoordelijke uitgever
■ op www.waregem.be
Burgemeester Kurt Vanryckeghem
■ 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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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

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

056 60 91 00
056 71 05 90

Tandartsen

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

Nuttige telefoonnummers
Ambulante Drugzorg Waregem
Anonieme Alcoholisten
Antigifcentrum
Awel (kinder- en jongerentelefoon)
Brandwondencentrum
Child Focus
De Druglijn
Holebifoon
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
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

WEDSTRIJD
VRAAG
Vorige prijsvraag

De Steps Shopping Day vond plaats op zaterdag 21 juni.
Regine Busschaert wist dit ook en won zo twee
cultuurbonnen van 10 euro, proficiat!

Nieuwe wedstrijdvraag

Hoeveel Waregemse Fairtrade- ambassadeurs worden er
ingehuldigd tijdens de Boerenmarkt?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk donderdag 25 september
naar desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen

Een mand vol met streekproducten op de
Boerenmarkt van 5 oktober

100
101
112

