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Voor welke wijken/zones zijn jullie 
verantwoordelijk?
Annelies: Waregem Oost en dit sinds 1 februari.
Ellen: Voor mij is dat Waregem Zuid. Ik ben begonnen 
op 1 augustus.

Met jullie er bij zijn er vijf vrouwelijke 
wijkinspecteurs in Waregem. Is dat een bewuste 
evolutie?
Ellen: Neen, er waren toevallig gewoon meer 
vrouwelijke kandidaten. In Waregem zijn er nu 
inderdaad meer vrouwelijke wijkinspecteurs.
Annelies: Als wijkinspecteur sta je dichter bij de 
bevolking. Ik denk dat dat vrouwen wel meer 
aanspreekt.

De meeste inwoners zien jullie bij het bezoek na 
hun verhuis. Maar waarover kunnen mensen jullie 
nog aanspreken of contacteren?
Annelies: We krijgen vooral vragen over 
burengeschillen, overlast, auto’s die verkeerd 
geparkeerd zijn…
Ellen: De algemene dingen die niet echt dringend zijn. 

Verkeersproblematiek en burengeschillen vormen de 
hoofdbrok. 
Annelies: Als het echt dringend is en de mensen 
onmiddellijke politiebijstand nodig hebben, bellen ze 
best de noodcentrale 101. Om klacht neer te leggen 
moet je bij het zonaal onthaal in de Schakelstraat 2 zijn, 
dagelijks open van 8.00u. tot 22.00u.
Ellen: We moeten vaak bemiddelen. Soms moeten we 
dan ook een proces-verbaal opstellen. 
Annelies: We proberen het meestal op te lossen zonder 
PV, helaas is dat niet altijd mogelijk.

Ben je voltijds wijkinspecteur of is het 
takenpakket uitgebreider?
Ellen: Het is uitgebreider dan dat hoor. Er komt naast 
bemiddeling nog heel wat bij: woonstonderzoeken, 
verkeersacties, opdrachten van het parket, onthaal, 
federale opdrachten, veiligheid bij wieler- en 
voetbalwedstrijden, meegaan met de 
gerechtsdeurwaarder, schooltoezicht ... Maar we 
proberen toch zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te 
zijn.
Annelies: Ook al hebben we een uitgebreid 

Wie is het aanspreekpunt voor al jouw vragen over veiligheid en leefbaarheid in jouw wijk? De 

wijkinspecteur. Hij/zij rijdt er vaak ook rond op de fiets, laat kinderen veilig oversteken aan de 

schoolpoort, bemiddelt bij burengeschillen… In Waregem zijn er vier wijken waar telkens twee 

wijkinspecteurs verantwoordelijk zijn. In twee van die wijken zijn er sinds kort nieuwe 

inspecteurs aan de slag. We maken kennis met Annelies Desmet en Ellen De Dobbeleer.

De agent van jouw wijk
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De wijkdienst in Waregem is opgesplitst in vier wijken.  

Per wijk zijn er altijd twee wijkinspecteurs 

verantwoordelijk. Hij of zij is je eerste contactpersoon bij 

de politie. Via 056 62 67 00 kan je ze elke dag contacteren.

veil igheid

takenpakket, we proberen wel altijd 
aanspreekbaar te zijn.

Op tv kan je niet naast de 
realityprogramma’s zoals 
Buurtpolitie en Luk Alloo bij de 
Lokale Politie kijken. Is dat een 
correcte weergave van de 
realiteit? 
Ellen: In Buurtpolitie zijn sommige 
situaties herkenbaar, maar het is 
nagespeeld. En dat zie je wel. Een 
programma als Een programma als 
Luk Alloo of Niveau 4 is realistischer 
omdat ze werkelijk de ploegen op 
het terrein volgen. 

Heb je het gevoel dat je als 
wijkinspecteur een deel van de 
spannende politieactie mist?
Ellen: Ik vind het een dankbaardere 
job. Bij interventies zie je de mensen 
meestal maar één keer en daarna 
hopelijk niet meer. Als wijkinspecteur 
kan je meer opvolgen. 

Leer je de mensen van jouw wijk 
dan ook echt kennen? 
Annelies: Langzaamaan leren we 
onze wijkbewoners kennen. We 
kennen nu in ieder geval al meer 
inwoners dan tijdens onze periode 
op de interventiedienst. 

Wat is het meest heftige dat je in 
je politiecarrière al hebt 
meegemaakt?
Ellen: Vroeger was ik politie-
inspecteur in Sint-Pieters-Leeuw. 
Daar hebben zich voor mij de meest 
hevige zaken afgespeeld. Dat ging 
van overvallen tot schietpartijen. 
Annelies: Het hoeven niet altijd 
spectaculaire interventies te zijn om 
je bij te blijven. Als je bijvoorbeeld 
een vermiste kan terugvinden, is dat 
heel speciaal. Zeker als je dan weet 
dat die persoon het waarschijnlijk 
niet zou overleefd hebben als we 
een paar uur later waren geweest. 

Gelukkig is het in Waregem 
meestal wel een stuk rustiger 
dan dat. Bedankt voor dit 
gesprek!

Zeker weten wie jouw wijkinspecteur is? www.lokalepolitie.be/5457/contact/je-wijk
 Politiezone Mira I 056 62 67 00 of (enkel indien dringend) 101 I www.pzmira.be

Waregem Centrum
Waar? 

Alles binnen en inclusief  
de Ring (R35)

Waregem Oost
Waar? 
O.a. Karmel, Villapark, 
De Jager, De Biest

Waregem Zuid
Waar? 

O.a. Nieuwenhove, 
Gaverke, Bilkhage

Commissaris Rudy Mabbe is de 
verantwoordelijke voor alle 

lokale posten in politiezone Mira. 
Hoofdinspecteur Arnout 

Vanacker is de coördinator van 
de lokale post Waregem, 

waartoe de wijkdienst behoort.

Waregem Noord
Waar? 
Beveren-Leie, Desselgem, 
Sint-Eloois-Vijve

INSPECTEUR
NANCY ROGGE

INSPECTEUR
GEERT VAN PRAET

INSPECTEUR
ELLEN

DE DOBBELEER

INSPECTEUR
ANNELIES DESMET

INSPECTEUR
LYNE LECLUYSE

INSPECTEUR
FRANKIE 

DEMEULENAERE

INSPECTEUR
BART T’KINDT

INSPECTEUR
KATRIEN VAN BRAEKEL

COMMISSARIS
RUDY MABBE

HOOFDINSPECTEUR
ARNOUT VANACKER

Wie is wie?
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Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Je kan 
er meerdere adressen registreren (werk, 
familie…). Registreren is volledig gratis.

Ik heb geen smartphone.  
Kan ik me ook inschrijven? 
Natuurlijk. BE-Alert kan een bericht 
versturen via verschillende kanalen: via 
sms, een e-mail of met een gesproken 
bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft 
dus geen smartphone te hebben. 

Laat je waarschuwen, waar je ook 
bent.
Een bericht van BE-Alert kan je op twee 
manieren ontvangen. Een burgemeester, 
gouverneur of de minister van 
Binnenlandse Zaken kan een alarm laten 
verzenden op basis van een adressenlijst. 
Bij een grote noodsituatie kan dat op basis 
van de locatie waar je bent. Iedereen die 
dan in die zone aanwezig is, krijgt een 
bericht. Zo kan je dus ook verwittigd 
worden als je bijvoorbeeld een dagje aan 
zee bent, in de Ardennen of ergens op 
daguitstap in België.

 
be-alert.be/nl/

Vragen over jouw pensioen
In het welzijnshuis helpen we je graag persoonlijk verder.   
Ook met vragen over je pensioen kan je bij ons terecht:

■ Pensioen werknemers: als je werknemer was in België of 
voor een Belgisch bedrijf hebt gewerkt, kan je in aanmerking 
komen.

■ Overlevingspensioen werknemers: de overlevende 
echtgenoot, kan onder bepaalde voorwaarden een 
overlevingspensioen krijgen. Dit gebeurt door het beroep  
van de overleden echtgenoot.

■ Pensioen zelfstandigen: als je in België een 
beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefende,  
kan je in aanmerking komen.

■ Overlevingspensioen zelfstandige: de overlevende 
echtgenoot, kan onder bepaalde voorwaarden een 
overlevingspensioen krijgen door het beroep van de  
overleden echtgenoot.

Elke laatste woensdag van de maand houdt de federale 
pensioendienst voor werknemers en voor zelfstandigen zitdag  
in het welzijnshuis. Dit wordt het Pensioenpunt genoemd.
■ RVP (werknemers): van 9.00u. tot 12.00u. en  

van 13.30u. tot 15.30u. 
■ RSVZ (zelfstandigen): van 9.00u. tot 12.00u.

BE-Alert:
meteen 
verwittigd bij  
een noodsituatie
Een brand, een overstroming of een 

stroomonderbreking? Bij een 

noodsituatie willen we iedereen 

graag snel verwittigen. Daarom 

gebruikt Waregem vanaf nu ook 

BE-Alert. Dat is een alarmsysteem 

voor de Belgische overheden dat je 

via sms, e-mail of telefoon verwittigt 

van een noodsituatie in de buurt. Zo 

weet je op een snelle manier dat je 

bijvoorbeeld ramen en deuren dicht 

moet houden. 

Als je verhuist binnen of naar Waregem, dan moet je dit uiteraard 
laten weten. Je kan hiervoor langskomen bij de dienst bevolking 
en in de deelgemeentehuizen. Maar het kan ook altijd via 
www.waregem.be/e-loket. Dat zet meteen de verdere procedure 
in gang. De aangifte doe je altijd nadat je verhuisd bent, maar 
dan wel binnen de acht werkdagen na je verhuis. Dan komt de 
wijkinspecteur (zie ook pagina 4-5) minstens een keer langs om 
vast te stellen dat je er effectief woont. Pas daarna krijg je ook 
een uitnodiging om jouw adres aan te passen op je 
identiteitskaart en op het inschrijvingsbewijs van je wagen. 
Vertrek je definitief naar het buitenland? Ook dat geef je aan, 
uiterlijk de dag voor je vertrekt.

Verhuisd? 
Laat het ons 
(online) weten

 Dienst bevolking I 056 62 12 40
bevolking@waregem.be
www.waregem.be/producten/adreswijziging

nieuws



05 I  In fob lad Waregem 2017  I  7

Bromfiets 
aangeven 

Sinds 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte 
vierwielers worden ingeschreven. Deze verplichting 
geldt nu ook voor alle bromfietsen die reeds vóór deze 
datum in het verkeer circuleerden. 
Bezit je een van deze voertuigen en rijd je er al van vóór 
31 maart 2014 mee? Dan moet je dit voertuig 
inschrijven en een nummerplaat aanvragen vóór 
11 december 2017. 

Wat moet je doen?
1. Verzamel de nodige documenten en informatie.
2. Ga hiermee naar een postkantoor.
3. Hier krijg je een aanvraagformulier voor inschrijving. 
4. Bezorg dit formulier aan je verzekeraar. 
5. De postbode bezorgt je nummerplaat aan huis.

Waarom is dit nodig?
Een nummerplaat van een voertuig, bromfiets of lichte 
vierwieler is belangrijk in geval van diefstal of ongeval 
want:  
1. Een nummerplaat vergemakkelijkt de identificatie van 

het voertuig.
2. De eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te 

achterhalen.

Alle informatie vind je op de website van de FOD 
Mobiliteit en Vervoer: 
http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/
inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/
bromfietsen

Wie wordt 
verdienstelijke 
sporter 2017
Naar jaarlijkse gewoonte huldigt de 

Sportraad de verdienstelijke sporters van 

het afgelopen jaar. Kom je in aanmerking 

of ken je iemand die dit zeker verdient? 

Laat het ons dan weten voor 30 november! 

De hulde zelf vindt plaats op zaterdag  

27 januari 2018 om 15.00u. in de raadzaal 

in het stadhuis.

 
Categorieën
1. Sportjongere en -jongerenploeg (competitie)
2. Sportfiguur, -ploeg of -club (competitie)
3. Sportfiguur, -ploeg of -club (recreatief)
4. Sportfiguur of -ploeg bij de sporters met een 

handicap
5. Laureaat Sportverdienste: voor iemand met 

een langdurige verdienste in de Waregemse 
sport

6. Dries Seghersprijs: voor een actief lid van een 
vereniging die een voorbeeld van fair play en 
clubliefde is

Kandidaturen indienen
Voor 30 november zijn alle kandidaturen welkom 
via lobbens.jan@belgacom.net. Binnen brengen 
bij Waregem Sport (Meersstraat 5) kan ook. 
Vergeet zeker niet om ook een foto van de 
kandidaten mee te sturen!

Waregem Sport
056 60 07 44
simon@waregemsport.be

nieuws

Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer

Voor iedere bromfiets en 
lichte vierwieler een nummerplaat!

Heb je een van deze voertuigen?

Volg dan deze
5 stappen voor
de inschrijving

ervan voor
11 december 2017

1. Verzamel de juiste info en documenten

2. Ga ermee naar een postkantoor

3. Vul het aanvraagformulier verder aan

4. Bezorg het formulier aan je verzekeraar

5. Ontvang je nummerplaat thuis
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Mobiliteit en Vervoer
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lichte vierwieler een nummerplaat!
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de inschrijving
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Volg dan deze
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de inschrijving
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1. Verzamel de juiste info en documenten

2. Ga ermee naar een postkantoor

3. Vul het aanvraagformulier verder aan

4. Bezorg het formulier aan je verzekeraar

5. Ontvang je nummerplaat thuis
Federale Overheidsdienst

Mobiliteit en Vervoer

Voor iedere bromfiets en 
lichte vierwieler een nummerplaat!

Heb je een van deze voertuigen?

Volg dan deze
5 stappen voor
de inschrijving

ervan voor
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Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer

Voor iedere bromfiets en 
lichte vierwieler een nummerplaat!

Heb je een van deze voertuigen?

Volg dan deze
5 stappen voor
de inschrijving

ervan voor
11 december 2017

1. Verzamel de juiste info en documenten

2. Ga ermee naar een postkantoor

3. Vul het aanvraagformulier verder aan

4. Bezorg het formulier aan je verzekeraar

5. Ontvang je nummerplaat thuis

HEB JE EEN 
VAN DEZE

VOERTUIGEN?

Voor iedere bromfiets
en lichte vierwieler
een nummerplaat!
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Wist je dat elke orgaandonor meer dan één leven kan redden? Zowel organen als weefsels zijn 

geschikt om een andere persoon weer een echte toekomst te geven. Marianne Terras (62) kan dit 

beamen. Vijf jaar geleden kreeg de Waregemse een nieuwe nier in het UZ Leuven. Sindsdien is ze 

opnieuw helemaal de vrouw die ze ervoor was.

Tweede leven na orgaandonatie

■ Standaard: je bent donor, 
tenzij je nabestaanden 
weigeren op het moment  
van overlijden.

■ Je zegt uitdrukkelijk nee:  
je bent geen donor en 
niemand kan daar iets  
aan veranderen.

■ Je zegt uitdrukkelijk ja: je 
bent donor en niemand kan 
daar iets aan veranderen. 
Wie zich de komende 
maanden komt registreren  
bij de dienst burgerlijke 
stand krijgt een kleine 
attentie. Dit duurt niet 
meer dan 5 minuten.

Orgaandonatie, 
hoe werkt het?

“Door een nierziekte moest ik twee 
en een half jaar lang drie keer per 
week naar de nierdialyse. Gelukkig 
kwam ik in aanmerking voor een 
transplantatie. Vijf jaar geleden 
kreeg ik telefoon van het UZ dat 
het zover was. En dan moet je alles 
laten vallen. Enkele uren erna wist 
ik dat er een ‘match’ was: de 
donornier was geschikt voor mij, 
een hele opluchting... Een 
anonieme jonge Belg -want meer 
weet je niet van je donor- heeft mij 
echt een tweede leven gegeven. 

Mochten transplantaties niet 
bestaan, dan zou ik veroordeeld 
blijven tot nierdialyses. En dat heeft 
toch een grote impact op je leven. 
Drie keer per week een halve dag 
dialyse, dat vraagt heel veel 
planning. Zelfs enkele dagen op 
reis gaan is zeer moeilijk. Ook 
fysiek moet je lichaam meewillen.
Nieuwe organen of weefsels geven 

patiënten een nieuwe toekomst: 
voor mij een nier, voor een ander 
een hart, longen, kraakbeen… 
En gelukkig maar! Want bij mij was 
dialyse nog een soort alternatief, 
maar voor een hart of longen?

Orgaandonor worden is zeker de 
moeite, voor iedereen. Want hoe 
meer donoren, hoe minder de 
wachttijd voor wie het nodig heeft. 
Het is misschien raar om te 
zeggen, maar omdat er minder 
ongevallen zijn, vermindert ook het 
aantal donoren. Op zich is het 
goed dat iedereen in België in feite 
donor is, maar zonder registratie 
op voorhand moet de familie nog 
altijd hun goedkeuring geven. Je 
registeren als orgaandonor heeft 
dus zeker zin!”

 Dienst burgerlijke stand I 056 62 12 30
 burgerlijkestand@waregem.be
 www.waregem.be/producten/orgaandonatie



■ je betaalt een huur onder de 450 euro.
■ je hebt recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit 

en aardgas.
■ je beschikt over een actieve budgetmeter voor elektriciteit 

of aardgas.
■ je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij het 

ziekenfonds.
■ je hebt een laag inkomen
■ je doet beroep op schuldbemiddeling of wordt begeleid 

door het OCMW/CAW.
■ je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor of 

sociale huisvestingsmaatschappij.
■ je huurt een woning bij het OCMW of lokaal bestuur
■ er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit 

ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

Wij doen een duit in het zakje
Zorg jij voor het landschap door het onderhoud of 
aanleggen van landschapselementen? Dan geeft de 
stad je graag een financieel steuntje. Zo kan je 
bijvoorbeeld 12,5 euro krijgen voor het knotten van 
een wilg. Alle informatie vind je op www.waregem.be/
landschap.

Of heb je grote plannen?
Woon je ‘op den buiten’ en heb je een lap grond?   
Wil je die weide, akker of tuin aankleden met 
landschapselementen zoals inheemse knot- of 
fruitbomen? Neem dan contact op met de 
landschapsconsulent van het Stadlandschap Leie en 
Schelde. 

  Dienst Milieu
 056 62 12 80
 milieuzorg@waregem.be

Wist je dat je 10% kan besparen op je verbruik in je huis? 
Doe beroep op een energiesnoeier. Hij of zij geeft tips en 
doet energiebesparende aanpassingen: bijvoorbeeld het 
vervangen van gloeilampen door spaarlampen.

De energiescan is gratis indien je voldoet aan één 
van de voorwaarden:

Om je hierbij te helpen werkt het welzijnshuis samen met  
Eandis en de Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen.

 Welzijnshuis I 056 62 98 11 I info@welzijn.waregem.be
www.energiescans.be

De stad Waregem geeft een 
subsidie voor initiatieven rond 
rationeel energiegebruik. Kan je van 
Eandis een premie voor 
energiebesparende maatregelen 
(zoals muur-, dakisolatie, ...) krijgen, 

dan geeft de stad er nog eens 20% bovenop. De 
subsidie bedraagt maximum 250 euro per 
dossier. De subsidie wordt automatisch 
uitbetaald. Een afzonderlijke aanvraag is dus niet 
nodig. De uitbetaling gebeurt drie maanden na 
de betaling door Eandis. Opgelet: bedragen 
onder 10 euro worden niet uitbetaald.

Een voorbeeld: 
Ik laat mijn dak isoleren door een aannemer.  
De Rd-waarde van de isolatie is >= 4.5 m²Kw en 
ik heb 70 m² geplaatst. Ik ontvang van Eandis 
560 euro en van de stad krijg ik 112 euro extra.

Milieu
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  Stadlandschap Leie en Schelde I 056 23 49 86 I Mathias.boudry@west-vlaanderen.be
 www.stadlandschapleieschelde.be

Subsidie rationeel 
energiegebruik

Samen bouwen aan het landschap

Landschapselementen zijn 

eilandjes die één groot 

lappendeken vormen. Knotbomen 

of poelen maken het landschap 

aantrekkelijker. Ook de 

biodiversiteit krijgt een 

opwaardering: dieren maken 

gebruik van deze groene 

stapstenen om zich te verplaatsen, 

voedsel te zoeken...

Gratis energiescan
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Werken aan de weg

Heraanleg Noorderlaan 
- Westerlaan
Eind november is de rotonde ter 
hoogte van de Vennestraat klaar. 
Dan is er in de Westerlaan terug 
verkeer in beide richtingen 
mogelijk. De werken schuiven op 
naar het kruispunt Noorderlaan-
Vijfseweg. Als het weer meezit, is 
die fase afgerond in de loop van 
februari.

A. 36 werkdagen: Werken tussen 
de Slekkeput en de middenberm 
op het kruispunt Noorderlaan-
Stationsstraat. De tunnel onder de 
spoorweg naar de Vijfseweg is 

afgesloten. Er is een omleiding via 
de Roger Vansteenbruggestraat en 
René Sabbestraat naar de 
Westerlaan. In de Noorderlaan is 
verkeer toegelaten van de 
Oosterlaan richting Olmstraat.

B. 16 werkdagen: Werken op het 
kruispunt Noorderlaan-
Stationsstraat, kant Stationsstraat. 
Het einde van de Stationsstraat is 
afgesloten. Er is een omleiding via 
de Putmanstraat en Oude 
Vijvestraat naar de Oosterlaan. In 
de Noorderlaan is er verkeer 
toegelaten van de Oosterlaan 
richting Olmstraat.

Momenteel zijn er drie grotere wegenwerken aan de gang in Waregem. 

We geven een overzicht voor de komende maanden.

Expresweg N382 
De heraanleg van aan de 
Duthoystraat tot voorbij de 
Eikenlaan is tegen eind 
november afgewerkt. 
Vermoedelijk half februari 2018 
starten de werken in de 
tegenovergestelde richting 
(richting E17). Dit gebeurt maar 
nadat het kruispunt Noorderlaan-
Vijfseweg (zie hiernaast) weer 
open is. Voor de fietsers zijn er 
omleidingen.

Donderdag 7 december 
(Europees voetbal Essevee - SS Lazio)
■ Parkeerverbod alle openbare parkeerplaatsen   

aan Jeugdcentrum.
■ Parkeerverbod van 13.00u. tot 24.00u.: Markt, 

Holstraat tussen Zuiderlaan en Markt, Keukeldam tot 
huisnummer 24, Stormestraat tussen kleine 
Meersstraatje en Markt.

■ Afgesloten van 12.00u. tot 20.00u.: Schakelstraat  
aan restaurant Berto.

■ Afgesloten van 14.00u. tot 24.00u.: Markt, 
Stormestraat tussen kleine Meersstraatje en Markt, 
Stationsstraat tussen Oscar Verschuerestraat en Markt.

■ Afgesloten van 16.00u. tot 24.00u.: Verbindingsweg.
■ Holstraat tussen Markt en Zuiderlaan mogelijk 

afgesloten als Lazio-supporters naar het stadion 
trekken.

Posterijstraat
In de periode november tot februari 
zijn er werken tussen de Gentseweg 
en de Meidoornstraat. De omleiding 
voor het verkeer loopt in beide 
richtingen via de Gentseweg, 
Vijvestraat en Emiel Clausstraat. 
Voor de fietsers is er een omleiding 
via de Remi Baertlaan en Gustaaf 
Mahieulaan naar de Gentseweg.

 
Dienst verkeer
056 62 12 76
verkeer@waregem.be

verkeer

Stadscentrum op 7-8-9 december

 www.waregem.be en stadsinfo in het Gouden Blad

Vrijdag 8 december (Kids Beatrun)
■ Parkeerverbod aan Regenboogstadion, Expo en in 

Zuiderlaan tussen Meersstraat en Verbindingsweg. 
■ 17.30u.-18.30u.: omleiding voor verkeer in 

Westerlaan (buitenring) via Henri Lebbestraat, 
Expresweg en Verbindingsweg.

Zaterdag 9 december (Beatrun)
■ Parkeerverbod aan Regenboogstadion, Expo en 

enkele centrumstraten. 
■ 18.30u.-22.00u.: verkeer in Zuiderlaan vanuit 

richting Oosterlaan: verplicht links in Holstraat.
	 Verkeer in Olmstraat vanuit richting Noorderlaan: 

verplicht rechts in Processiestraat. Omleiding voor 
verkeer op Westerlaan (buitenring) via Henri 
Lebbestraat, Expresweg en Verbindingsweg.

	 Enkele centrumstraten worden volledig afgezet.
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Nieuw zoekloket 
begraafplaatsen

Er is een urnenbos op de volgende 
begraafplaatsen: 
Waregem De Barakke, Beveren-Leie, Desselgem 
Schoendalestraat en Sint-Eloois-Vijve. Enkel Waregem 
Den Olm en Desselgem Ooigemstraat beschikken er 
niet over.

Voor een laatste rustplaats in het urnenbos is geen 
concessie nodig. Het is bovendien volledig gratis. 

Enkel wanneer je een (niet-verplicht) naamplaatje wil 
hangen aan een zuil, kost dit vijftig euro. Kiest iemand 
voor het urnenbos na de crematie, dan is deze keuze 
definitief. Het is niet mogelijk om nog van keuze te 
veranderen als de urne er reeds begraven werd. Dat is 
anders dan bij thuisbewaring, columbarium of 
urnenkelder. Daar is het wel nog mogelijk om nog van 
mening te veranderen. Bloemen, gedenkstenen… 
hebben een plaats aan de inkom van het urnenbos, 
niet in het urnenbos zelf.

Urnenbos voor laatste groet
Sinds kort is er op vier van de zes Waregemse begraafplaatsen een urnenbos. Dat is een extra 

alternatief naast de traditionele grafzerk, het urnenveld, het columbarium of de strooiweide. In 

plaats van de assen van een overledene na de crematie bij te zetten in een columbarium, thuis te 

bewaren of uit te strooien, worden ze in een urnenbos in een biologisch afbreekbare urne 

begraven. De vraag naar deze mogelijkheid in Waregem sluimerde al enige tijd en is nu 

gerealiseerd. Zo wordt de begraafplaats steeds meer dan alleen ‘een plaats met zerken’. Iedereen 

kan op de meest gepaste of gewenste manier afscheid nemen van de overledene.

Je kent wellicht al het vroegere zoekloket begraafplaatsen. Via de 
website kon je een overledene die in Waregem begraven ligt op naam 
opzoeken. Voor alle Waregemse begraafplaatsen weet je meteen 
waar de persoon begraven ligt. Sinds midden oktober is er een 
nieuwe versie online. Die combineert het gebruiksgemak van de 
vorige versie met een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo is er een 
verbeterde zoekfunctie, een vernieuwd uitzicht, maar nu kan je ook 
het zoekloket gemakkelijk openen op je smartphone. Ook de 
printfunctie van het handige overzicht is behouden, maar dan alleen 
op de pc-versie.

 Dienst Burgerlijke stand I 056 62 12 30 I burgerlijkestand@waregem.be

www.waregem.be/begraafplaats
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Wie kan vanaf 1 december bij jou terecht?
Mensen die beseffen dat bewegen goed is, maar die 
geen idee hebben hoe ze er moeten aan beginnen. Zij 
kunnen naar de huisarts gaan, die verwijst door naar 
mij. BOV is nuttig voor wie geen 10 000 stappen per 
dag haalt, of zittend werk heeft en nooit even recht 
staat…

Hoe zit de BOV-begeleiding in elkaar?
We bespreken wat we kunnen veranderen. Wat doe je 
graag? Hoe is je leefsituatie? Hoe kunnen we meer 
beweging brengen in het dagdagelijkse leven? Dat 
gebeurt met een individueel beweegschema. Je hoeft 
niet vijf keer per week te gaan sporten, wel eens te 
voet naar de bakker of om de kinderen gaan, zoiets. 

Hoe vaak kan iemand bij jou terecht? En tegen 
welke kostprijs?
Je kan zeven keer een uur per jaar naar de BOV-
coach. De eerste sessie duurt een uur om het 
beweegschema op te maken, de volgende 
evaluatiesessies duren minder lang. Mensen met een 
verhoogde tegemoetkoming betalen 1 euro per 
kwartier, voor anderen kost het vijf euro per kwartier.  
Dit krijg je deels terugbetaald door de mutualiteit. 

Wil jij ook meer bewegen, maar je weet niet onmiddellijk hoe? Dan kan je vanaf 1 december in 

Waregem terecht bij Lies Victor, de BOV-coach (Bewegen Op Verwijzing). Het systeem is simpel: je 

huisarts maakt een doorverwijzing naar de coach en samen met haar maak je een bewegingsplan 

op. De coach en de huisarts volgen alles op zodat je weer prima in je vel kan zitten! 

Makkelijk meer bewegen

Bewegen Op Verwijzen is een project van de Vlaamse Overheid. Het is regionaal uitgewerkt door Logo Leieland, 
waar stad Waregem lid van is.

“Ik ben nu BOV-coach 
omdat ik merk dat veel 
klachten komen door te 
weinig beweging.”
Lies Victor (27 jaar, kinesitherapeut)  
BOV-coach voor Waregem

■ Te voet naar de bakker, te voet de kinderen 
van school halen.

■ Bij zittend beroep printer wat verder zetten.
■ Glas per glas water gaan halen.
■ App installeren die je aanmoedigt om elk 

kwartier even recht te staan.
■ Als je te vroeg bent, doe dan een korte 

wandeling in plaats van in je auto te wachten.

GRATIS TIPS VAN DE COACH

 www.bewegenopverwijzing.be

Hoe meet je de vorderingen tijdens de 
begeleiding?
Als iemand een stappenteller gebruikt, is het makkelijk 
en concreet. We tellen vooral het aantal 
bewegingsactiviteiten. Ze krijgen ook een boekje 
waarin ze invullen hoeveel beweging ze hadden. 

Een half uur bewegen en 10 000 stappen per dag, 
dan ben je goed bezig? 
Inderdaad. En ook elke week drie keer 25 minuten 
intensief bewegen. Snel wandelen, goed doorfietsen…

Prima, snel nog even een blokje om dan!
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Spel & Sport
Nog geen plannen voor krokus-, 
paas- en zomervakantie? Bekijk 
dan het programma op onze 
website en schrijf je in. Er is weer 
voor iedereen wat! Sportkampen 
voor flink wat beweging, 
Schakelkampen voor de 
creatievelingen en Grabbelpas 
voor wie van alles wil proeven…
www.waregem.be/sportkampen

Jong geleerd
Voor de kinderen staan de komende tijd weer tal van activiteiten gepland: een voorleesontbijt, 

een knutselnamiddag en een verteluurtje. Je kan je zoon/dochter leren fietsen onder begeleiding 

van een deskundige. Denk je al aan de komende vakantieperiodes? Neem dan een kijkje op onze 

website.

 
Bibliotheek I 056 62 13 70 I bibliotheek@waregem.be
Waregem Sport I 056 60 07 44 I simon@waregemsport.be
Jeugddienst I 056 62 13 88 I jeugd@waregem.be

Jeugd

Voorleesontbijt
Van 18 tot 26 november is het Voorleesweek. 
Zondag 26 november vanaf 8.30u. is de bib 
van Waregem aan de beurt. Dit bij een lekker 
ontbijt! Ouders betalen 3 euro, kindjes (van  
drie tot acht jaar) smullen gratis. Kom langs in 
pyjama en geniet van de grappigste verhalen! 
Op zaterdag 25 november kan je vanaf 9.00u. 
in de filialen terecht voor het voorleesontbijt. 
Tickets zijn te koop in de bib en stadswinkel.

Knutselen
Hou je van kerstmis, sneeuwballengevechten 
en een winters wonderland? Op woensdag 
20 december knutselen we van 15.30u. tot 
16.30u. Het concept is gekend: eerst lezen 
we verhalen voor, daarna gaan we creatief 
aan de slag! Voor knutselaars van vijf tot 
twaalf jaar. Gratis, inschrijven via  
bibliotheek@waregem.be.

Vertellen
Elke maand kunnen 
kinderen van vier tot acht 
jaar komen luisteren naar 
verhalen in onze vertelhoek 
in de bib. Deze keer op 
vrijdag 15 december van 
16.00u. tot 16.30u.

Techniek
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? 
Kriebelt het om je creatieve ideeën uit  
te voeren? Onder begeleiding van 
techniekmentoren maak je kennis met 
techniek. Vanaf 17 januari zijn er elf 
sessies: op woensdag (13.30u.-15.30u. 
of 16.00u.-18.00u.) of op zaterdag 
(9.30u.-11.30u.). Tijdens één van  
deze sessies is er een bedrijfsbezoek  
en na alles sessies is er een heuse 
diploma-uitreiking. Inschrijven 
kan vanaf 17 december op 
www.techniekclub-waregem.be/
inschrijven. De plaatsen zijn beperkt 
dus wees er als de kippen bij!

Fietsen
Na oefeningen, een parcours op maat en 
concrete tips zou je kleuter (van vier tot zes 
jaar) zelfstandig moeten kunnen fietsen.  
De fietsles vindt plaats op woensdag  
27 december van 9.00u. tot 11.00u. in het 
Jeugdcentrum (Zuiderlaan 46). Je betaalt 
slechts 5 euro en elke kleuter brengt zijn 
eigen fiets mee zonder steunwieltjes. 
Inschrijven kan via  
www.waregem.be/fietslessenkleuters.



Het is bijna weer die tijd van het jaar. De gezellige avonden, de 

warme chocomelk en glühwein, de kerstmarkten… Inderdaad, de 

eindejaarsperiode staat voor de deur. Ook dit jaar zijn er in onze stad 

Uitzondering
■ 24 december: open van 10.00u. tot 17.30u.
■ 25 december: open van 12.00u. tot 22.00u.
■ 31 december: open van 10.00u. tot 17.30u.
■ 1 januari: open van 12.00u. tot 22.00u.

Van 8 december tot en met 7 januari is de ijspiste 
opnieuw te vinden op de Markt. Het ijsplezier-voor-
een-hele-maand wordt op vrijdagavond 8 december 
op gang gezongen door niemand minder dan Jettie 
Pallettie. Vanuit Nederland komt ze er de sfeer al 
helemaal in steken. Vanaf dan is de schaatspiste elke 
dag open van 10.00u. tot 22.00u. Hierna sluit de 
piste even en wordt ze schoongemaakt. Een 
schaatsbeurt kost 5 euro voor anderhalf uur. Bij het 
aankopen van een tienbeurtenkaart krijg je twee 
schaatsbeurten cadeau. Zaterdagvoormiddag en 
zondagvoormiddag is de piste voorbehouden voor 
kinderen. Ideaal voor de ouders die zich kunnen 
opwarmen aan de winterchalets naast de piste. De 
vier chalets zullen weer elke dag uitgebaat worden 
door Waregemse verenigingen. Altijd een voltreffer!

IJspiste

Omdat de ijspiste en de winterchalets de 
Markt inpalmen, verhuist de wekelijkse 
zaterdagmarkt ook dit jaar. Van 2 
december tot en met 6 januari kan je 
voor je zaterdagse inkopen terecht op de 
parking Olm (hoek Processiestraat/
Olmstraat). Wie met de wagen komt, kan 
zijn/haar auto dan parkeren op de 
speelplaats van het Heilig-Hartcollege in de 
Processiestraat.

Naar jaarlijkse gewoonte verrassen we de 
marktklanten die de winterse koude 
trotseren met een eindejaarsactie. Vorig 
jaar gingen tien gelukkigen naar huis met 
een goedgevulde markttrolley, het jaar 

Winterse zaterdagmarkt
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daarvoor verwenden we de mensen met gratis 
marktproducten. Dit jaar kunnen klanten die minstens 
naar drie van de zes verplaatste markten komen 
stempels verzamelen. Met minstens drie stempels 
kan je in de stadswinkel een unieke 
boodschappentas afhalen met de slogan ‘Waregem, 
van alle markten thuis!’. Eén per klant en uiteraard 
zolang de voorraad strekt!

Kom gezellig kuieren, een leuk 
product op de kop tikken, sla   
een gezellig babbeltje en verzamel 
ondertussen de nodige stempels. 
Op de Waregemse 
zaterdagmarkt ben je van  
alle markten thuis!

Dé tijd van het jaar …

1

2

www.waregem.be/waregemwintert

IJspiste elke dag open!

■ van 10.00u. tot 11.30u.

■ van 12.00u. tot 13.30u.

■ van 14.00u. tot 15.30u.

■ van 16.00u. tot 17.30u.

■ van 18.00u. tot 19.30u.

■ van 20.00u. tot 22.00u.



Nog op zoek naar het ideale cadeau? Weet je niet wat te kopen voor je 
mama, broer, dochter, …? De Waregembon! Hiermee beslist de persoon 
zelf wat hij/zij ermee wilt kopen. Deze kan gebruikt worden in 350 

Waregemse winkels. 
Er bestaan bonnen van 5 euro, 10 euro en 25 euro. Je kan er alles 

mee doen; van het kopen van een meetlat tot het dineren op 
restaurant. Benieuwd waar je met deze bon terecht kan?  
 Neem een kijkje op www.waregem.be/waregembon.

weer talrijke activiteiten waaronder de ijspiste, enkele eindejaarsacties, 

WinterWonderAvond en de koopzondagen. En de ideale cadeautip? 

Dat is en blijft natuurlijk de Waregembon.

Voor de shoppers is er nog meer goed nieuws. 
De Waregemse winkels openen speciaal hun 
deuren tijdens de vier koopzondagen op 10, 
17, 24 en 31 december. Dan kan je gezellig 
gaan kerstshoppen in het stadscentrum. De 
centrumhandelaars organiseren ook nu weer een 
eindejaarsactie met bijhorende prijsuitreiking op 
vrijdagavond aan de ijspiste. Je stond er in de 
voorbije jaren ongetwijfeld ook al enkele keren 
tussen (en won misschien wel Waregembonnen!). 
Deze keer zijn de uitreikingen op vrijdag 8, 15, 
22 en 29 december, telkens om 18.30u. tussen 
de ijspiste en Het Pand. En wie weet, wordt het 
dan wel een wonderlijke avond voor jou…

Koopzondagen

Over wonderen gesproken: ook de WinterWonderAvond komt terug. Op 
woensdag 20 december kan je in de Stedelijke Kunstacademie genieten 
van twee voorstellingen. De eerste start om 18.00u., de tweede begint om 
19.00u. Deze voorstellingen worden gebracht door leerlingen Muziek, 
Woord en Dans van hoofdschool Waregem en laten je vol verwondering 
achter tijdens deze WinterWonderAvond. Een kaartje voor deze succesvolle 
avond kost slechts 2 euro en 1 euro voor -18 jarigen.

WinterWonderAvond

Na alle gelukwensen aan familie en vrienden op 
oudejaarsavond en/of nieuwjaarsdag, wenst de stad 
ook graag iedereen een fijn 2018. Het stadsbestuur 
nodigt alle inwoners van harte uit naar de traditionele 
nieuwjaarsrecepties op zondag 7 januari 2018. 
Van 11.00u. tot 14.00u. zijn al onze inwoners, van 0 
tot 102 (want zo oud is onze oudste inwoner) 
welkom op de volgende plaatsen: ■ Stadhuis

■ SO Gaverke
■ OC Nieuwenhove
■ OC Eikenhove
■ SOB De Roose
■ SOBA Bilkhage
■ Wijklokaal Karmel
■ PC Kamiano
■ ’t Klokhuis
■ De Coorenaar
■ De Linde

Nieuwjaarsreceptie

De Waregembon
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Dé tijd van het jaar …

4

5

6

3

www.waregem.be/waregemwintert



Net zoals de voorbije veertien jaar, kan je ook dit jaar gratis en veilig 
naar je feestbestemming op oudejaarsavond. Vorig jaar lieten meer 
dan 500 feestvierders zich naar hun feestje brengen door de 
Sylvesterbus op 31 december. Deze gratis bus pendelt tussen de 
verschillende feestlocaties en de deelgemeenten. Hij rijdt de hele 
nacht (van 20.00u. ’s avonds tot 8.00u. ’s morgens) tussen zeven 
stopplaatsen. Na 3.00u. zijn er geen ritten meer vanuit Beveren-Leie 
en Sint-Eloois-Vijve naar Waregem. Vanuit het centrum kunnen 
feestvierders nog tot 8.00u. naar huis raken. Meer info bij de 
jeugddienst via 056 62 13 85 of jeugd@waregem.be.

 EERSTE LAATSTE BUS VAN  LAATSTE BUS VAN
 BUS DE DEELGEMEENTEN  WAREGEM NAAR
  NAAR CENTRUM DEELGEMEENTEN 
 

Kerk Sint-Eloois-Vijve 20.00u. 2.00u.    

OC Desselgem 20.10u. 7.10u. 

Kerk Beveren-Leie 20.20u. 2.20u. 

Kerk Nieuwenhove 20.30u. 2.30u. 

Kerk Gaverke 20.40u. 2.40u.

Station Waregem 20.45u.  7.45u.

Expo 20.50u.  7.50u.

Busje komt zo

  Dienst communicatie, feestelijkheden en lokale economie I 056 62 12 11
 feestelijkheden@waregem.be I lokale.economie@waregem.be

7
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www.waregem.be/waregemwintert



De bib leest
for life!
Van 8 tot en met 16 december

Music For Life van Studio Brussel 
vindt dit jaar plaats van 18 tot 

24 december. Ook de bib 
draagt haar steentje bij met 
de Lezen for Life acties! 
Lezen For Life zamelt geld 
in voor goede doelen die 
met taal, lezen en 
leesbevordering bezig zijn. 

Zo zijn onder meer de 
Luisterpuntbibliotheek en de 

Boekenkaravaan twee van de 
goede doelen die de bibliotheek 

graag steunt. 

In onze inkomhal staat vanaf donderdag 7 december 
een lege kerstboom. Samen met de bezoekers 
knutselen we van 7 tot en met 16 december de 
kerstdecoratie. Voor 1 euro versier je onze boom met 
de mooiste kerststerren en schattige rendiertjes. Op 
vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 
december kan je ook warme chocolademelk kopen in 
de bib. De opbrengst van beide acties gaat naar Lezen 
for Life. Knutselen, warme chocolademelk drinken en 
het goede doel steunen, dat noemen wij win win win!

  
Bibliotheek
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

Net voor de drukste dagen van het jaar slaan de cultuur- en 
sportdienst de handen in elkaar voor Music for Life. We 
toveren het zwembad om tot een gezellige dive-in cinema 
met de betoverende film Belle en het Beest (2017). In deze 
Disney-versie zien we hoe de sprankelende Belle en het 
indrukwekkende Beest opnieuw tot leven komen. Geniet 
mee van deze magische film terwijl je dobbert in het water 
en smult van popcorn. 

Wie liever droog blijft, kan de filmklassieker ook volgen 
vanuit comfortabele zeteltjes. Mis deze unieke filmervaring 
voor jong en oud niet!

De deuren openen om 19.30u., de film start stipt om 
20.00u. De opbrengst gaat naar de Waregemse vzw Ten 
Anker. Deze vzw biedt ondersteuning aan mensen die niet 
zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Praktisch
Tickets: 7 euro (zwemabonnees: 4 euro)
Tickets te koop in zwembad De Treffer 
Meer info op www.waregem.be/zwemglinsters

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

Net voor de drukste periode van het jaar vindt 

Music For Life plaats. Dit is de jaarlijkse actie van 

Studio Brussel voor het goede doel. De week voor 

Kerstmis wordt zo opnieuw de Warmste Week van 

het jaar, ook in Waregem. Wil je deze actie ook 

steunen? Kom dan naar één van onze events in de 

bibliotheek of in het zwembad De Treffer.

Zwemglinsters
Dive-in cinema Belle en het Beest
Vrijdag 22 december
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HIPPO.WAR is het bezoekerscentrum over de Eerste Wereldoorlog. Het is gevestigd op 

de tweede verdieping van het tribunegebouw Hippo.Loggia op de hippodroom. Je vindt 

er volledig gratis twee permanente tentoonstellingen die zeker het bezoeken waard 

zijn. Enerzijds over de rol van het paard tijdens WO I en anderzijds over de rol van de 

Amerikanen tijdens diezelfde oorlog. 

Welkom in HIPPO.WAR
Bezoekerscentrum open sinds 11 november 

Begin volgend jaar kan je de eerste 
tijdelijke tentoonstelling in HIPPO.
WAR bezoeken. Deze 
tentoonstelling vindt plaats naast 
de twee permanente 
tentoonstellingen. In Bezettering 
kan je het verhaal volgen van 
communicatie en oorlog, van 
letterzetters en bezetters. Tijdens 
WOI werden tekstaffiches gebruikt 
om te communiceren. Dagelijks 

werden er  affiches geplakt op een 
centrale plaats zoals het dorpsplein 
of het stadhuis. Een groot deel 
bleef na de oorlog bewaard in 
archieven. 100 jaar later bieden de 
affiches een interessante kijk op het 
dagelijkse leven tijdens de oorlog. 
Ze geven onder andere informatie 
over voedselopeisingen, spionage, 
het militaire verloop van de oorlog…

Bezettering 14-18 is het resultaat 
van een samenwerking tussen het 
erfgoed zuidwest, het Rijksarchief 
en de dertien gemeenten in 
Zuid-West-Vlaanderen.

Deze thema’s belichten perfect twee unieke  
zaken die eigen zijn aan onze stad. Waregem is 
natuurlijk de paardenstad bij uitstek. Maar ook  
het Flanders Field American Cemetery, de enige 
Amerikaanse begraafplaats uit WO I in België, 
spreekt tot de verbeelding. 
Deze verhalen worden heel wat 
duidelijker aan de hand van talloze 
foto’s en filmpjes. Je kan er onder 
andere audio-fragmenten 
beluisteren, uniformen en zadels 
uit WO I bekijken, boeiende 
verhalen lezen… Maar  
HIPPO.WAR is ook meer dan 
dat. Er staan ook een aantal 
opmerkelijke zaken, zoals 
een volledig paardenskelet, 
een nagebouwd 
paardenhospitaal… 
Na een bezoek wacht 
de ultieme uitdaging: 
een interactieve 
quiz!

Naast twee permanente tentoonstellingen is  
er een ruimte voorzien voor tijdelijke 
tentoonstellingen. Bezettering 14-18 (zie kader 
onder) is de eerste tijdelijke tentoonstelling die  
je begin volgend jaar kan bezoeken. 

HIPPO.WAR bezoeken is gratis! Je kan er van 
woensdag tot en met zondag terecht, 
telkens van 14.00u. tot 18.00u. Een 
bezoek buiten de openingsuren is 
ook mogelijk, maar dan moet het 

wel verplicht met een (betalende) 
gids. Die kan je reserveren via  
hippo.war@waregem.be. Je kan 
ook een gidsbeurt reserveren 
tijdens de openingsuren.

HIPPO.WAR bezoekerscentrum
Ingang via Holstraat 95
hippo.war@waregem.be
www.hippowar.be

Bezettering 14-18

in waregeM
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Startdatum maandag 8 januari 2018
Deze lessenreeks is er voor de beginnende zwemmer, 
zonder of met beperkte ervaring. Onder het motto 
“niemand is te oud om te leren zwemmen” bieden  
wij volwassenen de kans om schoolslag te leren.
De lessenreeks start op 8 januari en omvat vijftien 
lessen op maandagavond telkens van 19.45u. tot 
20.45u. Alles vindt plaats in zwembad De Treffer.

Deelnameprijs: 75 euro voor de volledige  
reeks exclusief inkomticket zwembad  
(90 euro voor niet-Waregemnaren). 
Meer info of inschrijven doe je op deze pagina:  
www.waregem.be/zwemles-voor-volwassenen 

Jaarlijks zijn er twee sessies baby- en 
peuterzwemmen (voorjaar en najaar). Die zijn bedoeld 
voor baby’s van 6 maanden tot en met peuters van 
3,5 jaar.  Een eerste bezoek aan het zwembad komt 
voor kinderen en hun ouders vaak verrassend over. 
Daarom organiseert Waregem Sport een gratis sessie 
watergewenning voor de allerkleinsten en hun ouders.
De ontmoeting vindt plaats op zaterdag 23 december 
in zwembad De Treffer van 8.00u. tot 9.00u. 
Inschrijven is noodzakelijk (zie hieronder).

Start to
Schoolslag

Gratis sessie 
watergewenning
voor baby’s en 
peuters
Zaterdag 23 december | 8.00u. |   
Zwembad de Treffer

in waregeM

De expo Vamos Vacaturos gaat over diversiteit op 
de werkvloer. Mensen van buitenlandse afkomst 
getuigen over hun ervaringen met werken in 

Vlaanderen. De expo bevat interviews 
met arbeidsmigranten van vroeger en nu, 
buitenlandse stielmannen en experts, 
seizoensarbeiders en grensarbeiders. 
Ook West-Vlaamse bedrijven nemen het 

woord over diversiteit op de werkvloer. De expo is 
een verzameling van pakkende getuigenissen, 
sterke quotes, filmmontages en foto’s van 
fotografe Els van Bosbeke. De expo is te 
bezichtigen in de bib tijdens de openingsuren.

Bibliotheek
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

Expo Vamos Vacaturos

Van 22 december 
tot 10 januari 2018

  Waregem Sport I 056 60 07 44 I maxim@waregemsport.be
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Gaverprijs 2018:   
open call
Begin 2018 organiseren stad Waregem en Cultuurcentrum 
De Schakel de 17e editie van de Gaverprijs-wedstrijd. Deze 
wedstrijd voor schilderkunst is na de Young Belgian Art Prize 
de belangrijkste Belgische prijs voor schilderkunst. Vorige 
winnaars waren o.m. Manor Grunewald, Michiel Ceulers en 
Tine Colen, Lisa Spillebeen en Francis Bekaert. 

De winnaar krijgt de Gaverprijs van 5000 euro en een 
solotentoonstelling in De Schakel. De tweede en derde prijs 
bedragen 2500 euro en 1000 euro. De jury bestaat deze 
keer uit Jo Coucke, Norbert De Dauw, Johan Pas,  
Marc Ruyters en Cindy Wright. 
Info, reglement en inschrijving (voor 3 december)   
via www.ccdeschakel.be/gaverprijs2018

Alles komt terug, zo ook De Drie 
Wijzen. Tijdens een gezellige 
matineevoorstelling geven 
quizmaster Kurt Van Eeghem en 
de drie wijzen Jacques 
Vermeire, Gerty Christoffels en 
Walter Grootaers nog eens het 
beste van zichzelf. De chemie 
tussen het viertal is na al die 
jaren nog niet verdwenen en het 
panel zorgt voor een 
aaneenschakeling van sketches, 
invallen en uithalen.

Salva Sanchis,  
Radical Light 
18 januari 2018 I 20.00u
Radical Light is een energieke 
dansvoorstelling die opgebouwd is rond het 
muzikale concept van de ‘puls’ en werd 
geselecteerd voor Het Theaterfestival als een 
van de beste voorstellingen van 2017. 

Choreograaf Salva Sanchis gaat in dialoog 
met de muziek van Senjan Jansen en Joris 
Vermeiren. Onder de naam Discodesafinado 
brengen de twee geluidsontwerpers minimale 
techno met experimentele elektronica. 
Dompel je onder in compromisloze dans aan 
een stevige 120 beats per minuut.

in waregeM

 CC De Schakel I 056 62 13 40 I onthaal@ccdeschakel.be I www.deschakel.be

Viering Johan Van Geluwe
Donderdag 14 december I 19.00u. I stadhuis

 Stadsarchief I 056 62 12 18 I archief@waregem.be

Vijf jaar geleden schonk kunstenaar Johan Van 
Geluwe zijn archief aan de stad Waregem en werd 
de collectie MOM geboren. MOM staat voor 
Museum of Museums, een fictief museum en 
conceptueel werk van kunstenaar Van Geluwe. Dat 
vieren we met een installatie en receptie in de 
ceremoniële hal van het stadhuis op donderdag 14 

december. Ook wordt de nieuwe website van de 
stichting JVG voorgesteld en 
kan je genieten van een documentaire die Joke 
Decoopman maakte over de kunstinstallaties van 
Johan. 
Inschrijven kan tot 1 december via een 
mailtje naar mom@waregem.be.

De Drie Wijzen, 1-2-3 wijzen is onbeleefd 
10 december I 16.00u
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■ Ik ga al naar WWN sinds: het prille begin. 
Sindsdien staat WWN elk jaar vet omrand in mijn 
(jawel) klassieke, papieren agenda.

■ Daarom ben ik er altijd bij: het is telkens een 
interessante mix van aanstormend talent en 
bekende namen en dit op een sympathieke locatie. 
De keuzestress neem ik er graag bij.

■ Ik ga deze keer zeker opnieuw, want: dan kan ik 
kennismaken met Jeroen Olyslaegers. Hij schreef 
de meeslepende oorlogsroman Wil, die ik deze 
zomer verslonden heb. 

■ Mooiste WWN-herinnering: acteur Johan 
Heldenbergh die als toeschouwer plots het podium 
opstapt. Onaangekondigd zong hij samen met de 
singer-songwriter Pieter-Jan Desmet de titelsong 
van The Broken Circle Breakdown. Kippenvel!

Gitarist Bert Dockx, bassist Frederic Jacques en 
drummer Steven Cassiers zijn samen Dans Dans. 
Ze grossieren in expressieve, virtuoze instrumentale 
muziek!
Jeroen Olyslaegers schrijft columns, 
theaterteksten en proza. Met zijn laatste boek Wil 
schonk hij ons een waar meesterwerk over 
ambtenaren in oorlogsdagen en de lafheid die 
neutraliteit heet.
Pedro Elias is veel meer dan het VIER-gezicht uit 
De idioten of Control Pedro. Hij heeft ook een 
stevige pen. Dat bewijst zijn boek Van den hond, 
over een humoristische en melancholische 
wandeltocht van twee spartelende zielen.

De volledige line-up volgt begin december. 

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

ZATERDAG 27 JANUARI

KUNSTACADEMIE

WINTER
WOORDEN
NACHT

Op zaterdag 27 januari verovert 

WinterWoordenNacht opnieuw jouw hart. 

Een festival waarbij je vanuit een knusse 

zetel kan genieten van muziek, tekst, beeld 

en videokunst. We geven alvast drie straffe 

namen prijs…

Na elf keer ‘op verplaatsing’, 
is WinterWoordenNacht nu  
al de vijfde in festivalvorm in 
de Kunstacademie. Een 
succesformule, en dat kan 
Philippe Moerman (59), fan 
van het eerste uur, zeker 
bevestigen.

WWN
SUPERFAN
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sprong

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

steeds een zijsprong met enkele woorden en beelden. Een 

opsomming van weetjes en activiteiten die altijd handig zijn 

voor de komende tijd!

ZIJ

IK GEEF HET JE  
OP EEN BRIEFJE…
Aan de rand van de openbare 
weg, altijd vrij, gleuf van 23 cm op 
3 cm, 70 tot 170 cm van de 
grond, zichtbaar … Dit zijn enkele 
voorwaarden waaraan een goede 
brievenbus voldoet.
Alle info op www.waregem.be

BE-PART
Be-Part krijgt twee werkplaatsen
Eind oktober nam de Vlaamse Regering een 
beslissing over de toekomst van Be-Part, het 
provinciale platform voor actuele kunst in 
Waregem. Be-Part wordt voortaan door zowel 
Kortrijk als Waregem aangestuurd. Beide 
steden werken momenteel aan de verdere 
uitwerking van deze gedeelde overname. 

TJOLLENSSTRAAT
In de voorbije jaren reden er zich af en toe 
te hoge voertuigen vast onder de 
spoorweg aan de Tjollensstraat – Hugo 
Verrieststraat. Deze bijzonder grote 
boodschap bespaart vanaf nu hopelijk heel 
wat stoffelijke schade.

STREET-ART PROJECT 
ACADEMIE
Sinds kort siert street art de gevel van de 
Stedelijke Kunstacademie in de Olmstraat: een 23 
meter lange mural gebaseerd op Waregems 
muzikale helden Compact Disk Dummies, 
ontworpen en uitgevoerd door Sam De 
Buysscher van Toy Factory. Curator is The Crystal 
Ship, bekend van de street art routes in 
Oostende. De muurschildering heeft een QR 
code die je leidt naar een leuke verrassing.

KURKEN NAAR HET 
RECYCLAGEPARK
Vanaf 1 december zijn alle geknalde kurken welkom 
op het recyclagepark. In het milieustraatje komt hier 
een speciaal plaatsje voor. Want kurk recycleren loont 
meer dan je denkt. Het is een natuurlijk hoogwaardig 
product, vergaat niet, houdt de kurkboomgaarden in 
stand, is prima isolatiemateriaal én biedt werk aan 
langdurig werklozen bij Vlaspit vzw. Zij zorgen voor de 
verwerking van jouw kurk. 



Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
dinsdag  8.30u.  doorlopend tussen 12.00u. en 13.00u.* 18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  - -
vrijdag  8.30u.  12.30u.  - -
zaterdag  9.00u.  12.00u. * - -

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
dinsdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  - -
vrijdag  8.30u.  12.30u.  - -

Openingstijden deelgemeentehuizen
 Beveren-Leie  Desselgem  Sint-Eloois-Vijve
maandag  - 13.00u.-17.00u.  13.00u.-17.00u.
dinsdag  13.00u.-17.00u.  - -
woensdag  - - -  
donderdag  - 8.30u.-12.00u.  8.30u.-12.00u.
vrijdag  8.30u.-12.00u. - -

Openingstijden welzijnswinkel
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.
dinsdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  18.00u.*
woensdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.
vrijdag  8.30u.  12.00u.  13.30u.  17.00u.

Openingstijden openbare bibliotheken
 Waregem  Leescafé       Desselgem       Sint-Eloois-Vijve
maandag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u. - -
dinsdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u. - 9.00u.-12.00u.
woensdag  13.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u.  14.00u.-19.00u.  16.00u.-19.00u.
donderdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u. 13.30u.-17.30u. -
vrijdag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u. - -
zaterdag  10.00u.-16.00u. 10.00u.-16.00u.  10.00u.-12.00u. 10.00u.-12.00u.

Openingstijden recyclageparken
    Waregem       Beveren-Leie
maandag     12.00u.-19.00u. -
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag  12.00u.-19.00u. 14.00u.-18.00u.
zaterdag     8.00u.-15.00u. 8.00u.-16.00u.

Apothekers
Centraal nummer  0903 99 000 
(€ 1,50/minuut) of via www.apotheek.be of aan de ingang   
van iedere apotheek

Dokters
Centraal nummer  1733
Druk 1 voor Nederlands + toets je postcode in en eindig met 
een hekje: 8790#, 8791#, 8792# of 8793# 

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

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Centraal nummer  056 62 31 11

* Dienst vreemdelingen gesloten.  
Gesloten op 25 en 26 december en  
1 en 2 januari. 

Op zaterdag 2 december en 6 januari 
is Stedenbouw & Milieu geopend 
van 8.30u. – 12.00u.
Het stadhuis is gesloten 25 en  
26 december en op 1 en 2 januari.

De deelgemeentehuizen zijn 
gesloten van 25 december  
t.e.m. 5 januari.

De bibliotheken zijn gesloten op  
25 en 26 december en 1 en 2 januari.

De recyclageparken zijn gesloten op 
25 december en 1 januari.

Het welzijnshuis is gesloten op  
25 en 26 december en 1 en 2 januari.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers

dienstverlening
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Net zoals je een bibliotheek 
hebt, heb je ook een spelotheek! 
Je kan in spelotheek Vakje 
Vooruit kiezen uit meer dan  
250 spelletjes, voor kinderen 
van 2 tot 12 jaar. De spelotheek 
is elke woensdagnamiddag 
open in OC Eikenhove van 
14.00u. tot 17.00u. 

VAKJE VOORUIT


