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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. Veel van de foto’s in De Sprong 
werden gemaakt door de Waregemse fotoclubs 
Regenboog, Waro, VTB en F64.

Vergeet je UiTPAS niet! Dit logo toont aan 
dat je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit. 
www.waregem.be/uitpas

12



04 I  In fob lad Waregem 2017  I  3

UIT IN WAREGEM

Dit  najaar  in  De Schakel

Week van de Smaak

Buren b i j  kunstenaars

Jean Paul  Van Bendegem

HIPPO.WAR vanaf  11/11

Dig i ta le  Week in  de b ib

14
15

18
19

16

SPORT

Start  to  badminton

Sportkaart  voor  senioren

Wedstrijdvraag
Nieuwe wedstrijdvraag
In welke straat lag de zogenaamde Appelmarkt?

Stuur je antwoord tegen uiterlijk 27 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 op 
zondag 1 oktober 
(mand enkel af te 
halen tijdens de 
Boerenmarkt).

CARTOON

LEKKER GEZOND

20

20

DIENST-
VERLENING

Openingsuren d iensten

Wachtdienst  en nutt ige 
te lefoonnummers

23De groe(n) t jes  van Luc

Boerenmarkt



4 I  In fob lad Waregem 2017  I  04

Hoe lang zijn jullie al gemeenschapswachters?
Geert: “Elf jaar”.

Marnix: “Ik ben ook al zeven jaar bezig”.

Jullie hebben daar wellicht een opleiding voor 
gekregen? 
Geert: “Vroeger kregen we de titel van gemachtigd 
opzichter. Toen moesten we gewoon eens bij de 
politiecommissaris passeren, die gaf enkele 
verkeerstips. Om gemeenschapswachter te worden, 
volgden we een opleiding in Brugge, in totaal 92 uren. 
Dat ging van het verkeersreglement tot zelfverdediging 
en EHBO.” 

Van waar de ambitie om gemeenschapswacht te 
worden?

Marnix: “We verloren onze job en kwamen zo bij de  
werkwinkel terecht met PWA-statuut. Op die manier 
konden we toch aan de slag blijven en iets zinvols 
doen.”

Krijgen jullie respect van de kinderen en andere 
weggebruikers?
Geert: “Van het merendeel wel”.

Marnix: “Al zijn er chauffeurs die per sé willen door 
rijden. Ook fietsers die zich er snel langs schieten.”

Geert: “Of mensen die op hun fiets het zebrabad 
oversteken. Je stapt best af om over te steken op het 
zebrapad, dat is veel veiliger. Veel chauffeurs houden 
zich niet aan de zone 30. Maar daar kunnen we niet 
zoveel aan doen.”

Sinds 1 september komen er terug heel wat scholieren met de fiets of te voet naar school. Door de 

heraanleg van de Noorderlaan – Westerlaan (zie ook pagina 9) is de dagelijkse route misschien 

wat anders dan normaal. De scholieren moeten soms ook drukke invalswegen kruisen. Daarom 

zet de stad op twee schoolroutes gemeenschapswachten in. Zij laten de kinderen elke schooldag 

op een veilige manier oversteken. We maken even kennis met Geert Vanrenterghem die dagelijks 

aan de Zuiderlaan staat en Marnix Ampe die de Posterijstraat voor zijn rekening neemt. Geen 

politieagenten, maar ze hebben wel een machtiging om het verkeer stil te leggen op het 

grondgebied van Waregem.

Veilig naar School
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Fietsverlichting
Als het donker is of bij verminderde zichtbaarheid 
(bijvoorbeeld mist of hevige regen) ben je verplicht 
om een geel of wit licht vooraan en een rood licht 
achteraan te gebruiken. Deze lichten mogen in 
knipperstand werken. Wist je trouwens dat je deze 
verlichting niet noodzakelijk op je fiets moet 
aanbrengen? Het mag ook op kleding, bagage… 
zolang ze maar goed zichtbaar zijn. Hangt er een 
aanhangwagen aan je fiets? Dan moet je ook daar 
een rood licht op voorzien als het achterlicht van je 
fiets niet meer zichtbaar is.
 
Reflecterend materiaal
Op je fiets zijn een witte reflector vooraan en een 
rode reflector achteraan verplicht. Op je pedalen 
zitten ook steeds gele of oranje reflectoren aan beide 
zijden. Op elk wiel zijn er minstens twee gele of 
oranje dubbelzijdige reflectoren en/of een witte 
reflecterende strook aan beide zijden van het wiel. 
Een fluo-hesje dragen als je met de fiets rijdt, is niet 
verplicht. Maar het zorgt er wel voor dat je vlugger 
gezien wordt! Je wordt herkend door andere 
weggebruikers:

■ Met donkere kledij: vanaf 20 meter
■ Met heldere (fluo) kledij: vanaf 50 meter
■ Met reflecterend materiaal: vanaf 150 meter

 Dienst verkeer I 056 62 12 76
verkeer@waregem.be

Opvallen mag, 
neen… moet!
Stilaan is het ’s morgens langer donker en ’s 

avonds sneller weer donker. Daarom is het 

van belang dat je als fietser goed opvalt in het 

verkeer. Fietsverlichting en reflecterend 

materiaal zijn en blijven de beste oplossingen.

veil igheid

Het is heel belangrijk dat kinderen veilig naar 
school kunnen. Hebben jullie ook het gevoel 
dat jullie echt het verschil kunnen maken?
Geert: “We staan er voor iedereen die wil 
oversteken. We mogen helaas het verkeer niet 
regelen (lacht).”

Marnix: “Het is zeker nodig dat we er zijn voor de 
veiligheid van de kinderen. Er is veel (zwaar) 
verkeer.”

Geert: “We moeten zelf soms uitkijken dat we niet 
worden aangereden. Terwijl ik midden de weg 
stond, was er eens een oudere vrouw die met haar 
auto op het fietspad reed om toch maar door te 
kunnen rijden. Heel gevaarlijk. Mensen zijn vaak 
gehaast. Terwijl iedereen gewoon veilig op zijn 
bestemming wil geraken. Daar kunnen wij bij 
helpen.”

Wanneer helpen jullie bij het oversteken?
Geert: “Ik sta aan het kruispunt Zuiderlaan-
Hippodroomstraat van maandag tot vrijdag. ’s 
Morgens van 7.45u. tot 8.30u., na de middag van 
15.45u. tot 16.30u. Op woensdag sta ik er ’s 
middags van 11.30u. tot 12.15u. en op vrijdag van 
14.45u. tot 15.30u. 

Marnix: “Ik help oversteken in de Posterijstraat elke 
werkdag van 7.45u. tot 8.30u. en op de middag 
van 12.45u. tot 13.45u., niet op woensdagmiddag. 

Onze kinderen en wijzelf zijn jullie meer dan 
dankbaar! Bedankt voor dit gesprek Geert en 
Marnix.



6 I  In fob lad Waregem 2017  I  04

Be-Part, het platform voor actuele kunst in onze stad 
is een provinciale instelling. Alle provincies moeten 
echter de bevoegdheden kunst en cultuur afstaan. 
Daarom zoekt de Vlaamse overheid een oplossing 
voor de uitbating in de toekomst. Eén van de 
mogelijkheden was een samenwerking met Kortrijk. 
Het stadsbestuur heeft daarom in de voorbije tijd 
besprekingen gevoerd om tot een overeenkomst te 
komen. Tot een akkoord is het echter niet gekomen. 
De visies van de betrokken partijen liggen te ver uit 
elkaar. De voorgestelde ‘kosten en baten’ zouden ook 
niet voordelig zijn voor Waregem. Daarom wil het 
stadsbestuur Be-Part nu volledig overnemen van de 
provincie, met alle personeel en middelen. De 
gemeenteraad keurde dit goed in juli. Wordt 
vervolgd…

Veilig omgaan met asbest
Heb je asbest in huis? Geen paniek, maar wees 

voorzichtig want er zijn wel degelijk 

gezondheidsrisico’s.

Er bestaan twee soorten asbest.  Bij hechtgebonden 
asbest zijn de vezels stevig verankerd in het 
asbestcement (bijvoorbeeld leien, bloembakken, 
golfplaten,…).  Zolang je daar niet in zaagt, boort, slijpt 
of ze afspuit met een hogedrukreiniger, komen er weinig 
vezels vrij. Bij ongebonden asbest komen de vezels 
sneller vrij. Dat gaat bijvoorbeeld om asbestkoord en 
plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen. 

Met kleine hoeveelheden asbestafval kan je terecht op 
de recyclageparken. Je kan ook een speciale asbestzak 
aanschaffen bij Imog. Bij ongebonden asbest, 
verweerde of beschadigde asbest doe je best beroep 
op een professionele asbestverwijderaar. Vraag steeds 
een bewijs van opleiding en een verwijderingsattest. 

 www.asbestinfo.be I Dienst milieu
056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be

Bouw mee aan 
klimaatneutrale regio
Ben je bereid om te investeren in of mee te werken 
aan projecten van hernieuwbare energie, maar weet 
je niet hoe? Dan is er een oplossing op komst. In
samenwerking met intercommunale Leiedal wil 
Waregem (en andere steden/gemeenten uit de regio) 
een energiecoöperatieve oprichten. Op 25 oktober is 
er een infomoment in Kortrijk. De oprichting en start 
is voorzien voor het voorjaar van 2018.

De coöperatieve brengt enthousiaste mensen  
en middelen samen om lokaal te investeren in 
hernieuwbare energie. Het resultaat is een 
maatschappelijke, ecologische en financiële 
meerwaarde voor zowel de aandeelhouder als voor 
de regio. Aandeelhouders kunnen zowel burgers, 
besturen, vzw’s, verenigingen als maatschappelijk 
geëngageerde bedrijven zijn. Elke aandeelhouder 
beslist mee over de aanpak. Een mogelijkheid is 
bijvoorbeeld dat één aandeel 250 euro kost. Dat is 
ongeveer de kostprijs van een zonnepaneel. Elke 
aandeelhouder heeft ook één stem, ongeacht de 
hoeveelheid die hij/zij bezit.

INFOMOMENT
Geïnteresseerd? Kom dan op woensdag 25 oktober  
om 18.30u. naar de Budafabriek (Kortrijk). Je hoort  
er onder andere getuigenissen van bestaande 
energiecoöperatieven. Iedereen is welkom, schrijf 
je wel in via www.leiedal.be/energiecooperatieve.

 Intercommunale Leiedal I 056 24 16 16
Jeroen.vanthournout@leiedal.be

 Stadsbestuur I 056 62 12 11
secretariaat@waregem.be

 Secretariaat stadhuis I 056 62 12 11
secretariaat@waregem.be

Nieuw gezicht in 
gemeenteraad
Omdat raadslid M’Hamed Kasmi verhuisde naar Laken, 
neemt Tom Demunter zijn plaats in als lid van de 
gemeenteraad. Hij legde begin juli de eed af.

Gemeenteraadslid Tom Demunter (sp.a)

Noorderlaan 6
8790 Waregem
0478 69 80 76 
demunter.tom@skynet.be

31 jaar
technisch begeleider bij mensen 
met een beperking
vrijgezel

nieuws

Overname
Be-Part
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Niet alleen het Regenboogstadion van Essevee  
ondergaat stap voor stap een gedaanteverwisseling. 
Ook in de omgeving is er heel wat beweging 
(voorzien). De aanleg van een nieuw wandel/fietspad 
en parking langs de Meersstraat zijn al een feit. Het 
stadsbestuur wil nu ook de gronden aan het stadion 
commercialiseren. De stad deed een oproep naar 
bouwpromotoren om hun voorstellen in te dienen voor 
de realisatie van appartementen, een hotel, 
commerciële ruimte en de nodige parkeerruimte. De 
verkoop van de gronden zal een kleine 6 miljoen euro 
opleveren aan de stad.  

Vanaf 2020 moet het project Waregem een  
gloednieuwe aanblik geven als je onze stad binnen 
rijdt. De twee woontorens en het hotel komen naast 
het stadion aan de vijvers. De commerciële ruimte 
verrijst op de site waar nu nog de fanshop van het 
stadion is. Het parkinggebouw komt dan weer op de 
parking Expo, het dichtst bij de oefenvelden. Vooral de 
ronde vormen van het hotel en de commerciële ruimte 
en de imponerende woontorens spreken tot de 
verbeelding.

Wonen aan het stadion
Groot bouwproject vanaf 2020

copyright afbeeldingen: S
teenoven, iO

N
, A

lheem
bouw

.

 Dienst patrimonium I 056 62 12 62 I patrimonium@waregem.be
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In de Sprong van februari kon je al lezen dat de heraanleg van 

de Posterijstraat in Sint-Eloois-Vijve op het programma stond 

voor 2017. Door het vele verkeer is deze drukke straat immers 

dringend aan een opknapbeurt toe. Vanaf begin oktober starten 

de werken aan het kruispunt met de Gentseweg. Het einde van 

dit project is voorzien in het najaar van 2018.

Het traject tussen de Aloïse 
Biebuyckstraat en de Gentseweg 
krijgt een nieuw rioleringsstelsel en 
een nieuw wegdek. Voor de 
riolering komt er een gescheiden 
stelsel: het regenwater en het 
afvalwater worden apart afgevoerd. 
De werken kosten in totaal 1,6 
miljoen euro. Daarvan is 600 000 
euro voorzien in het budget van 
2017, de rest volgt in 2018. 

De bewoners van de Posterijstraat 
kregen op 23 augustus alle 
praktische informatie tijdens een 
bewonersvergadering. Daar 
hoorden ze onder andere ook dat 
de heraanleg opgesplitst wordt in 
vijf deelfasen. Omdat de werken in 
totaal ongeveer 1 jaar zullen duren, 
vermindert dit de verheershinder en 
de overlast voor de bewoners en 
handelaars ter plaatse. Van de 
eerste spadesteek tot de laatste 
opruiming zijn 170 werkdagen 
voorzien.

   Fase 1 (20 werkdagen) is de 
heraanleg aan het kruispunt met de 
Gentseweg. 

   De volgende fase is van het 
kruispunt met de Gentseweg tot 
aan restaurant De Houtsnip (45 
werkdagen). 

   Bij fase 3 zitten we al in 2018:  
in 50 werkdagen is het stuk van  
De Houtsnip tot de Remi Baertlaan 
aan de beurt.

   Fase 4 (35 werkdagen) gaat van 
de Baertlaan tot net voor het 
Sint-Elooisplein. 

   Als laatste komt het kruispunt 
met het Sint-Elooisplein aan de 
beurt (20 werkdagen).

Omleiding
Tijdens de werken is er een 
omleiding voor het verkeer. Die 
loopt via de N43 Gentseweg over 
de Vijvestraat in Zulte en de Emiel 
Clausstraat. Dit geldt voor beide 
richtingen. 

Posterijstraat 2.0
Heraanleg start in oktober

De naam Posterijstraat wijst terug 
naar de ‘paardenposterij’ uit de 18e 

eeuw. Na de aanleg van de 
rijksweg Gent – Kortrijk (1716-
1718) kwam hier een belangrijke 
paardenposterij. Dat is een 
huurplaats van paarden en rijtuigen. 
De posterij bevond zich aan het 
kruispunt met de Gentseweg.

Nog een weetje (zie foto): op de 
zogenaamde Appelmarkt in de 
huidige Posterijstraat vond vroeger 
jaarlijks een geitenkeuring plaats. 
Net zoals voor Waregem Koerse, 
moest je even op de kalender 
kijken wanneer die plaatsvond, 
namelijk op de maandag na de 
vierde zondag van september.

Een stukje  
geschiedenis
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Aanpassingen  
in Koning  
Albertstraat
Tot midden september is er werk 
gemaakt om de omgeving rond  
de stedelijke basisschool in 
Beveren-Leie verkeersveiliger te 
maken. De Koning Albertstraat is 
nu een stuk kind- en oudervrien-
delijker. Zo is er nu een kiss & 
ride-zone aan de school. Op het 
kruispunt zorgt verkeersgeleiding 
(onder andere met een gerichte 
aanplanting van groen) ervoor dat 
de kinderen makkelijker en veiliger 
kunnen passeren of oversteken.  
De werken gebeurden in  
opdracht van de stad en kostten 
127 830 euro.

Voetpaden  
Het Pand
Midden oktober start de aannemer 
met de herinrichting van de 
voetpaden in parking Het Pand.   
Wie zich in het verleden ook wel 
eens ergerde aan die grote stenen 
die eigenlijk iets te ver van elkaar 
liggen, hoeft dat binnenkort niet 
meer te doen. Er komen gewone 
klinkers in de plaats. Daarnaast 
worden de boordstenen verlaagd 
voor een betere toegankelijkheid 
en komt er belijning op de grond. 
Die zal iedereen beter tonen welke 
kant je het best op wandelt.

De werken verlopen in 
verschillende fases om de hinder 
voor de voetgangers te beperken. 
Deze herinrichting kadert in het 
grotere voetpadendossier. 
Ondertussen worden ook enkele 
andere voetpaden heraangelegd.

De heraanleg Noorderlaan-Westerlaan, het grootste wegenproject   
van de laatste jaren, is op kruissnelheid gekomen. Al goed  
anderhalve maand is de aannemer bezig met de eerste 
herinrichtingen: een kluifrotonde ter hoogte van de Vennestraat en   
een parking aan het Atheneum. Deze parkeerplaatsen kunnen in latere 
fases al gebruikt worden door de omwonenden. Vanaf november is 
het de beurt aan de Noorderlaan. Het kruispunt met de Vijfseweg is  
als eerste aan de beurt.

Volg de juiste route
Elke fase van de heraanleg heeft een eigen omleidingsplan. Die 
kunnen verschillend zijn voor auto’s, fietsers, voetgangers én 
Lijnbussen. In deze fase kunnen auto’s en fietsers langs de  
werfzone enkel van het station richting Regenboogstadion rijden. Een 
werfzone die trouwens helemaal zone 30 is. Wie richting ziekenhuis of 
Sint-Eloois-Vijve moet, volgt de ring in tegenwijzerzin (Zuiderlaan – 
Oosterlaan) of gaat via de Expresweg en Gentseweg. Fietsers rijden 
via de centrumstraten richting het station. Borden sturen je de goede 
kant op.

Voor de scholieren
De scholen op het Gaverke zijn momenteel niet bereikbaar via de 
populaire voetgangersdoorsteek aan de Sint-Jozefstraat.  
Scholieren volgen nu de Duthoystraat, Toekomststraat,  
Zeswegenstraat of Weversstraat. In de volgende fase van de 
heraanleg (schatting: november) zijn er werken op het kruispunt van de 
Noorderlaan met de Vijfseweg. Dan is de Roger  
Vansteenbruggestraat tijdelijk de beste schoolroute. En vooral: 
respecteer de verkeersborden! Door een werfzone rijden, heeft geen 
zin en is zelfs gevaarlijk…

Blijf op de hoogte
■ www.wegenenverkeer.be/waregem
■ www.waregem.be/werkenring
■	 digitale nieuwsbrieven van de stad of Heraanleg R35
■	 handelaars nemen contact op met de bereikbaarheidsadviseur  

 Dienst verkeer I 056 62 12 76 I verkeer@waregem.be

Bereikbaarheidsadviseur I 0471 12 49 04
bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be

Een stevige 
kluif(rotonde)

mobil ite it

 
Dienst wegen,    
waterlopen en verkeer
056 62 12 73 
technischedienst@waregem.be
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Waar moet je op letten als gebruiker van zo een 
parkeerkaart?
“De kaart staat op naam. Mijn kaart mag dus enkel 
gebruikt worden als ik zelf mee ben in de auto, nooit 
door iemand anders. Ze moet ook steeds zichtbaar in 
de auto liggen. Er zijn heel wat mensen die nog 
rondrijden met een kaart die vervallen is of, nog erger, 
van iemand die overleden is. Een vervallen kaart moet 
je verlengen. Voor overleden personen weet ik dat je 
de parkeerkaart dan moet indienen in de welzijnswin-
kel."

Vind je makkelijk plaats in Waregem?
"Ik parkeer meestal aan De Treffer of het stadion. Er 
zijn ook voorbehouden plaatsen op de Markt. Ik mag 
met de parkeerkaart overal gratis parkeren, behalve in 
de ondergrondse parkings. Dat is heel handig, ver 
wandelen is voor mij immers geen optie." 

   Personen met een handicap kunnen met hun   
 parkeerkaart in Waregem onbeperkt gratis  
 parkeren op plaatsen waar parkeermeters staan  
 (rode en groene zone). Dit geldt ook in de blauwe  
 zone. Let op: op de shop & go-plaatsen blijft het  
 gratis parkeren wel beperkt tot 30 minuten! In 
 de ondergrondse parkings betaal je het uurtarief.

   Een parkeerkaart aanvragen is gratis. Dit kan je  
 doen in het welzijnshuis. Je kan er ook terecht voor  
 het verlengen of afgeven.

 
Welzijnshuis
056 62 98 11
info@welzijn.waregem.be

Parkeerkaart voor personen  
met handicap
Het parkeerbeleid in Waregem voorziet heel wat parkeerplaatsen voor personen met een 

handicap. Inwoner Kristof Arno is vrijwilliger in het stadhuis en komt vaak met de auto naar het 

centrum. Hij heeft een parkeerkeerkaart waarmee hij op die plaatsen mag parkeren. 

IN HET KORT
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Van 1 tot 10 oktober 
neemt ook Waregem 
deel aan de Tiendaagse 
van de Geestelijke Gezondheid. Daarom doen we   
een oproep naar alle verenigingen, organisaties en 
bedrijven om acties te voeren rond het thema 
veerkracht. Veerkracht helpt ons omgaan met zowel 
kleine als grote uitdagingen in het leven. Steun van 
anderen is hierbij van groot belang. Dat kan zelfs met 
kleine dingen: een helpende hand, schouderklopje of 
luisterend oor. Zin om actie te ondernemen? Laat je 
inspireren op www.logoleieland.be.

Het welzijns-rendez-vous is het jaarlijks netwerk- 
moment in Waregem voor mensen die hier 
professioneel actief zijn in de welzijnssector. Dit jaar 
laten we de aanwezigen kennis maken met een 
aantal welzijnsorganisaties uit de Zuiderlaan. Ze 
liggen er op een zakdoek bij elkaar: het welzijnshuis, 

de welzijnswinkel, het Voorhuis en Kind & Gezin.
Werk je in de welzijnssector in Waregem en wil je 
meer weten over deze organisaties? Vraag dan je 
gratis uitnodiging aan. Je raakt dan op 27 oktober 
tussen 12.00u. en 16.00u. op een (inter)actieve 
manier wegwijs in het welzijnsaanbod.

Welzijns-rendez-vous
Vrijdag 27 oktober I 12.00u. I Jeugdcentrum

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

Sociaal nieuws

Het is best mogelijk dat je gevoelens je parten spelen. 
Er met iemand over praten, kan een pak helpen! Want 
je staat er zeker niet alleen voor. Kijk rond je en durf 
naar mensen toe te stappen. Je vindt vast iemand die 
naar je verhaal wil luisteren: buren, vrienden, familie, 
collega’s… Vergeet niet dat je ook altijd terecht kunt bij 
je huisarts of een vrijwilliger van Tele-Onthaal. Zij staan 
24 uur op 24, 7 dagen op 7 open voor jouw verhaal op 
het nummer 106. Chatten via www.tele-onthaal.be kan 
ook elke avond en op woensdag en zondag vanaf 
15.00u.

Wist je dat elke 
winter 1 op de 10 
mensen griep 
krijgt? Bescherm 
je tegen de ziekte 
en haal vanaf half 
oktober je 
griepprik! Dat is 
zeker ook een 

goede raad voor 65-plussers, zwangere vrouwen 
en mensen met gezondheidsproblemen zoals 
diabetes, een ziekte van long-, hart- of nierziekte. 
Dan is het risico op complicaties door griep  
veel hoger. Meer info bij je huisarts of op   
www.griepvaccinatie.be.

Oproep 
tiendaagse  
van de 
geestelijke 
gezondheid

Praten
over je 
problemen?

Bescherm je 
tegen de griep

sociaal

Leren reanimeren    
en defibrilleren 
Hoe meer mensen kunnen reanimeren en hoe meer  
er met een AED-toestel kunnen werken, hoe groter de 
kans dat er effectief levens gered worden. Daarom zijn 
er enkele vormingen in het najaar: op dinsdag 7 
november 19.00u. (OC De Linde), maandag 13 
november 19.00u. (De Kernelle), zaterdag 18 november 
9.00u. (De Mustang), donderdag 23 november 19.00u. 
(De Mustang). 

Inschrijven doe je via:  
sam.vandendriessche@welzijn.waregem.be.

 Welzijnshuis – Geert Van Assche I 056 62 97 38 I Geert.vanassche@welzijn.waregem.be
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Sport en beweging
Als het kriebelt, moet je sporten. Een klassieker, maar 
hij blijft wel tellen, ook na school! September is de 
maand van de sportclub: veel sportclubs zetten hun 
deuren voor je open. Neem een kijkje op www.
waregem.be/maandvandesportclub. Je kan je kinderen 
van 3 tot 7 jaar ook inschrijven voor een gevarieerd  
bewegingsprogramma: Multimove! Meer info op 
waregem.be/multimove.  

Probeert je kind graag verschillende sporten uit? Dan is 
Sport Na School (SNS) de ideale oplossing voor 
secundaire scholieren. Met de SNS-pas proeft je zoon/
dochter van heel wat uitdagende activiteiten uit het 
programma. Heb je nog geen brochure gekregen? Dan 
kan je ze aanvragen bij Waregem Sport of kijken op 
www.sportnaschool.be. Deelnemen kost 30 euro per 
semester of 45 euro voor een volledig schooljaar. 

Inschrijven kan ook bij Waregem Sport of bij de LO-
leerkracht op school.  

Weet je toch al dat lopen dé sport van je kind is? Dan 
is er de Vlaamse Veldloopdag op woensdag 27  
september. Op de uitbreiding van het sportstadion 
lopen de secundaire scholen vanaf 10.00u. De lagere 
scholen komen om 13.15u. aan bod. Er zijn reeksen 
per leerjaar voor jongens en meisjes. De afstanden 
variëren per leeftijd, inschrijven kan via de 
sportleerkracht op school. Een straffe 
organisatie van Waregem Sport, Stichting 
Vlaamse Schoolsport en Atletiek Zuid-West. 
En wie dan nog energie over heeft, kan op 
zondag 22 oktober naar de Dag van de 
Jeugd in het Jeugdcentrum. Van 14.00u. tot 
17.00u. wordt de hele zaal omgetoverd tot een 
speelparadijs én jungle… Spannend!

Voor het jonge geweld
De zomervakantie is al enkele weken voorbij en daar zijn die “saaie” schoolbanken weer… Na de 

laatste schoolbel heeft je spruit/kind/student natuurlijk energie te veel. Naast de sportclub of 

het speelterrein zijn er in Waregem nog veel andere mogelijkheden om die energie kwijt te raken. 

Het ene is al iets avontuurlijker en spannender dan het andere. Dat is helemaal niet erg, want 

ieder kind ontspant zich het best op een andere manier. Omdat het niet altijd televisie of 

Playstation moet zijn serveren we een overzicht voor het jonge geweld in Waregem.



Jeugdbewegingen 
boven op 20/10

Dag van de Jeugdbeweging, dat 
betekent talloze trotse vrijwilligers in 
hun bijpassende uniform. Maar, dat 
betekent ook engagement dat 
gevierd moet worden, en wel op 
vrijdag 20 oktober. Het thema dit jaar 
is: Dag van de Jeugdbeweging 
speelt! Om de dag helemaal in het 
thema te starten is er vanaf 7.15u. 
een gratis ontbijt op de Markt voor 
alle leden van een jeugdbeweging 
die in uniform komen. We sluiten die 
dag af met de Nacht van de Jeugd. 
De Jeugdraad verwelkomt de leiding 
en oudste leden van alle 
jeugdverenigingen in het Sportkafee 
van het Jeugdcentrum voor een 
fantastisch feestje. 

 
Jeugddienst
056 62 13 85
jeugd@waregem.be

Lees mee met KJV 
Startmoment  
vrijdag 29/09

KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) 
is een jury van leesbeesten tussen 5 
en 16 jaar. Als jurylid lees je acht 
boeken van je leeftijdscategorie.   
Op vrijdag 29 september organiseren 
we van 17.30u. tot 19.00u. een 
startmoment. in de bib op het 
Boekenplein. Na het startmoment 
kom je vier keer samen in de bib om 
telkens twee boeken te bespreken. 
Elk jurylid stelt daarna een top acht 
samen. Het boek dat de meeste 
stemmen haalt, wint de KJV-prijs. 
Logisch toch?

Schrijf je snel (en helemaal gratis)  
in tot 22 september via  
www.waregem.be/kjv  
of in de hoofdbib.

 
Bibliotheek
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

Herfst- en kerstvakantie
Zelfs tijdens de herfstvakantie zijn er nog drie supertoffe dagen 
sport. Voor de kleuters (2e – 3e kleuter) zijn er sportvoormiddagen in 
thema: van sprookjesbos tot Halloween! Kinderen van het eerste tot 
en met zesde leerjaar kunnen inschrijven voor acrobatie, Sportflix, 
muurklimmen, circusatelier of fietsen. Inschrijven kan op www.
waregem.be/sportkampen.  

In diezelfde vakantie, maar ook tijdens het kerstverlof is de 
Grabbelpas op post. Dat betekent een heleboel animatie voor 
kinderen van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar. 
Sporten, koken, knutselen… en allemaal aangepast per leeftijd! 
Registreer je hiervoor eerst op http://jeugddienst.waregem.be om in 
te schrijven.

Of je kiest meteen voor Sportflix. Vier sportlocaties in Waregem 
worden op dinsdag 31 oktober van 9.30u. tot 15.30u. omgetoverd 
in een gigantisch sportparadijs voor kleuters en kinderen van het 
lager onderwijs. Katapultschieten, trampoline, lasershooten, 
pannavoetbal, avontuurlijke attracties en nog veel meer. Het 
zwembad zorgt voor de natte afwisseling. De (gegeerde) plaatsen 
zijn beperkt, schrijf je dus snel in bij Waregem Sport of bij 
Grabbelpas voor slechts  
15 euro! 

Leergierig en leesgierig
Voor wie graag buiten op ontdekking gaat, is er ook dit jaar weer de 
Natuuracademie, nog tot 29 november. In deze reeks workshops 
ontdekken kinderen van het tweede tot het vierde leerjaar de natuur 
op een originele en speelse manier. Deze keer is het thema 
Bushcraft, of: leren overleven in de natuur. Vuur maken, 
onderscheiden wat eetbaar is en wat niet, gebruiksvoorwerpen van 
hout maken, enzovoort.
  

De Natuuracademie vindt telkens plaats op 
woensdag van 14.00u. tot 16.00u. in hoeve 
Beaulieu en de Zavelputten. Inschrijven kan via 
www. stadlandschapleieschelde.be/
natuuracademie en kost 4 euro per sessie. 

En tot slot een lekkere voorleestip voor de 
boekenwurmen. Van 18 tot 26 november is het 
Voorleesweek. Dit jaar staat dat in het teken van 
de voorleespapa’s. Ook in de Waregemse 
bibliotheken lezen we voor, wat had je gedacht? 
Bij een lekker ontbijt kan je op zaterdag 25 
november  vanaf 9.00u. in de filialen terecht 
voor het voorleesontbijt. Zondag 26 

november vanaf 8.30u. is de bib van Waregem aan de 
beurt. Ouders betalen 3 euro voor een ontbijt, kinderen smullen 
gratis. Kom langs in pyjama en geniet van de grappigste verhalen! 
Tickets zijn te koop in de bib en in de stadswinkel.

jeugd

 
Waregem Sport I 056 60 07 44 I simon@waregemsport.be
Jeugddienst I 056 62 13 85 I jeugd@waregem.be
Bibliotheek I 056 62 13 70 I bibliotheek@waregem.be
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EEUWIG GOED 
Uitvinderssalon
De hal van De Schakel  
transformeert in een inspirerende 
en creatieve beurs/tentoonstelling. 
Ontwerpers, makers en lokale 
initiatieven krijgen hierin een plaats 
en zijn zeker het ontdekken waard.
Nog tot en met 12 november

Technostress,  
Henk Rijckaert  
(laatste tickets)
Een hilarische avond over hoe de 
technologie ons als een allesetend 
monster opslokt.
Zaterdag 30 september

ASSORTIMENS, 
keski.e.space
Een betoverende voorstelling op 
een niet-alledaagse locatie: het 
recyclagepark van Waregem.
Zaterdag 23 + zondag   
24 september  

MULTIVERSE,  
Louis Vanhaverbeke 
(laatste tickets)
In MULTIVERSE is Vanhaverbeke 
een multifunctionele discjockey. Hij 
loopt rondjes langs een cirkel van 
objecten: een emmer, een 
zwabber, een kampeervuurtje, een 
frisbee, huisraad en andere brol. 
Terwijl hij plaatjes aan het draaien 
brengt, krijgt elk van de objecten 
een eigen rol en plaats in zijn 
bewegend universum.
Zaterdag 7 oktober

EEUWIG GOED Talks
Een fijne avond vol interessante 
gasten die elk op hun eigen manier 
bezig zijn met duurzaamheid. 
Gasten: o.a. Tine Hens, Tom 
Domen (Ecover, People Against 
Dirty), Sep Verboom (Uitvinders- 
salon) en Tiger Lili (muziek).
Meer info en tickets vind je op de 
website van het cultuurcentrum.
Dinsdag 17 oktober

GUESS WHO’S COMING 
TO DINNER,  
Nico Boon / Monty  
(uitverkocht)
De voorstelling speelt in  
verschillende huiskamers in de 
buurt van De Schakel. Betalen doe 
je in natura met ingrediënten: 
groenten, vlees of vis. Als  
voorgerecht krijg je een heerlijke 
portie theater, terwijl je diner door 
ons wordt bereid met jouw  
ingrediënten. Na de voorstelling 
gaan we samen aan tafel.
Zaterdag 28 oktober

Familiefilm: Miniscule
Een mooie speelfilm over  
geanimeerde insecten in een echt 
landschap. Schitterend gemaakt, 
spannend, ontroerend en grappig.
Donderdag 2 november
Om 14.30u.

Dit najaar in de Schakel
EEUWIG GOED
Veelzijdig en duurzaam, dat is ons motto dit najaar. De wereld is nog niet om zeep en ‘optimisme 

is een morele plicht’. Film- en theatermakers, comedians, kunstenaars, designers, lokale 

ondernemers, maar ook gewone burgers tonen in CC De Schakel hoe het anders kan: hoe we 

duurzaam kunnen omgaan met onze spullen, omgeving en planeet. Ontdek het programma en 

bouw mee aan EEUWIG GOED.

Ook jij kan je steentje bijdragen. Kom te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar De Schakel en 
ontvang een kleine attentie. 

Henk Rijckaert Multiverse, Louis VanhaverbekeEeuwig Goedkeski.e.space, ASSORTIMENS

in waregem

 CC De Schakel I 056 62 13 40 I onthaal@ccdeschakel.be I www.ccdeschakel.be
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Jean Paul  
Van Bendegem 
komt naar  
de bib
Mens en machine: verstandshuwelijk of  
passionele afwijzing? Daarover zal filosoof en 
wiskundige Jean Paul Van Bendegem het tijdens 
deze lezing hebben. Hoe verhouden mens en 
machine zich tot elkaar? Een actueel thema met 
de opkomende robotica maar evenzeer een 
eeuwenoud verhaal dat teruggaat tot de Golem 
en andere mythische figuren. Donderdag 12 
oktober om 19.30u. in de bibbox. Kaarten  
kosten 5 euro en kan je kopen in de bib en in  
de stadswinkel. 

 
Bibliotheek
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

Buren bij kunstenaars
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober nemen 
2711 kunstenaars uit de hele provincie deel aan de 
open-atelierdagen Buren bij Kunstenaars. De toegang  
is overal gratis. 

In Waregem nemen 22 ateliers deel. Van schilderkunst, 
beeldhouwkunst, mixed media tot keramiek:
acART, Gaby Anckaert, Artwork Nora, Bruneel Mireille, 
Claerhout Lieve, Duthoy Karel, Harinck Rene, Hemerynck 
Carl en Marline, Lambrecht Lut, Norman Christiane, 
Sabbe Nico, Jozefa Seynaeve, SobArt, Studio 
Sofiesticated, Jef Van Acker, Lutje Van Calbergh,   
Frans Vanhooren, Betty Verdonck, Paula Waelkens,  
Rita Waelkens en Roos Waelkens. 

 www.burenbijkunstenaars.be

Week van de Smaak
Van 16 tot 26 november  
bibliotheek

Tijdens de elfde Week van de Smaak staat De Smaak 
van Morgen centraal. 

   Woensdag 15/11: De bib nodigt haar buren uit!  
 Een kennismaking tussen buren met een heuse  
 potluck. Op uitnodiging.

   Woensdag 22/11 van 15.00u. tot 16.30u.:  
 Pimp de inhoud van je brooddoos met onze tips  
 + voorleesuurtje met ‘gezonde’ verhaaltjes. Gratis,  
 inschrijven via bibliotheek@waregem.be.

   Donderdag 23/11 om 19.30u.: Workshop   
 mocktails maken met Hilde Deweer. Je betaalt  
 10 euro voor de ingrediënten. Inschrijven via   
 bibliotheek@waregem.be.

   Zaterdag 25/11 van 13.30u. tot 16.00u.:  
 Proevertjesmarkt in de bib. Hapjes uit  
 verschillende keukens (Marokko, Indonesië, 
 Filipijnen…) en animatie.  
 Gratis, inschrijven niet nodig.

in waregem
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Waarom moest er een volkstuinpark komen in 
Waregem? 
Grote percelen grond zijn voor velen onbetaalbaar 
geworden. Zij die nog zelfstandig kunnen bouwen, 
gebruiken hun resterend stukje grond eerder voor de 
aanleg van een siertuin dan voor een moestuin. Een 
moestuin ziet er op sommige momenten minder 
elegant uit.

Waarom is er zoveel interesse in de   
volkstuintjes? 
Zelfgekweekte groenten spreken veel mensen aan. 
Maar bij plaatsgebrek moet je keuzes maken. Dat 
gaat meestal ten koste van de moestuin. 

Hoe zal de stad samenwerken met Tuinhier? 
Tuinhier neemt samen met het stadsbestuur het 
volledige beheer en de organisatie van het  
moestuinpark in handen. Het is de bedoeling om 
minder ervaren moestuiniers bij te staan met advies. 
Tuinhier zal, met de seizoenen mee, ter plaatse tonen 
hoe je moet spitten, zaaien, planten en oogsten. 

Op donderdag 26 oktober is er een infovergadering 
over het volkstuinpark, om 19.30u. in de raadzaal in 
het stadhuis. 

 Dienst milieu I 056 62 12 80 
milieuzorg@waregem.be

Zondag 1 oktober wordt opnieuw een hoogdag voor 
fans van gezonde, duurzame en (h)eerlijke voeding. 
Tussen 14.00u. en 18.00u. is er een gezellige  
boerenmarkt met verse groenten, fruit, zuivel en vlees 
rechtstreeks van bij de boer. En natuurlijk zijn er ook 
FairTrade producten uit het Zuiden te koop aan de 
stand van de wereldwinkel. 

 

Dit jaar staat de boerenmarkt in het teken van kaas en 
wijn: kaas van bij de lokale boer en fairtrade wijn uit 
het Zuiden. 

Ook Lien Haerinck-Verhaeghe van Hoeveproducten 
Haerinck zal er van de partij zijn. 
“Wij werken mee aan de boerenmarkt sinds de eerste 
editie in 2009. De datum van de boerenmarkt is ideaal 
om verse groenten te verkopen die net geoogst zijn.
Elk jaar brengen we ook een klein assortiment  
hoevezuivel mee. De boerenmarkt is een ideaal forum 
om onze hoeveproducten kenbaar te maken aan de 
nieuwsgierige bezoekers. Ze maken ook kennis met 
de mensen achter het product. Meestal zijn ze 
verwonderd dat we alles zelf doen: van productie tot 
verwerking. Veel van hen komen later naar onze 
hoevewinkel omdat ze tevreden zijn over de kwaliteit 
van onze producten en ons uitgebreid assortiment.”

In de centrumstraten kan je bovendien van vrijdag 
29 september tot en met maandag 2 oktober terecht 
voor een dagje shoppen en animatie tijdens de 
Braderie!

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

Boerenmarkt
Zondag 1 oktober I 14.00u.  
Markt Waregem

De groe(n)tjes van Luc
In 2018 zullen er naar hartenlust boontjes, 

spruitjes, salade en nog veel meer gekweekt 

worden op het nieuwe volkstuinpark.  We 

zochten Luc Bekaert, voorzitter van Tuinhier 

Waregem, op in zijn prachtige moestuin.  

lekker gezond
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Verbouwbeurs
29 september – 1 oktober

Bouwen doe je meestal maar één keer. Op de Bouw- en 
Verbouwbeurs in Waregem Expo vind je op één plaats  
een hondertal firma’s die je degelijk informeren over alle  
aspecten van bouwen en verbouwen. Alle sectoren zijn  
vertegenwoordigd. Ook het stadsbestuur zal er een infostand 
bemannen.

 Stedenbouw I 056 62 12 88 I stedenbouw@waregem.be

Maandag 20 november
Wie wordt de beste mannelijke en vrouwelijke 
petanquespeler van Waregem? Voor 2 euro inleg 
beleef je vanaf 14.00u. een gezellige namiddag  
indoorpetanque in de boulodroom.

Dinsdag 21 november 
Cinéstar draait om 14.00u. de film Jackie, een  
veelbesproken biografie van Jackie Kennedy. Voor 
deze filmnamiddag betaal je 5 euro. 

Donderdag 23 november 
Leen Heylen is sociologe, onderzoeker en auteur. Ze 
geeft om 14.00u. een lezing over de mogelijkheden 
en kansen van buurtgerichte hulp.  

Want burenhulp is meer dan nostalgie. Daarna koppelt 
Pedro Meersman de theorie aan de praktijk met een 
voorstelling van het project Hulste (be)zorg(d)t.  
Afspraak in de raadzaal van het stadhuis. Inkom is 
gratis. 

Vrijdag 24 november
We sluiten de seniorenweek smakelijk af met een 
feestmaaltijd in Salons Leieburcht. Voor aperitief, 
middagmaal, koffie en gebak betaal je 20 euro.

 
Welzijnshuis
056 62 97 38
Geert.vanassche@welzijn.waregem.be

Seniorenweek 2017
20 tot en met 24 november
Door stijgende welvaart, gezonde voeding en betere zorg blijven we als senior langer gezond en 

actief. Een uitgebreid en gevarieerd aanbod tijdens de seniorenweek is dan ook geen overbodige 

luxe. Sport, beweging, film, info en ontmoeting staan centraal.
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Internationale 
Military
21-24 september

Tijdens de internationale Military in 
Sport Vlaanderen Waregem (én 
Kasteel Hemsrode in Anzegem) 
komen de veelzijdigheid van paard 
en ruiter aan bod. Een 
spectaculaire eventingwedstrijd 
met dressuur, cross-country en 
jumping.  
De deelnemers gaan op zoek naar 
een optimaal evenwicht tussen 
gehoorzaamheid, kracht, snelheid 
en uithouding. 

 www.eventingwaregem.be

Sint-Hubertusviering
12 november

De Sint-Hubertusviering brengt een flinke portie jachttraditie naar het 
centrum op zondag 12 november. Om 9.00u. vertrekt van op Sport 
Vlaanderen een paardenwandeling. Om 10.30u. is er een 

eucharistieviering in de Dekenale 
Kerk. Jachthoorns zorgen voor 
een typische sfeer. Na de 
misviering worden voor de kerk 
paarden, ruiters, koetsiers, 
honden, huisdieren en hun 
baasjes gezegend door ZEH 
Deken.

 Dienst feestelijkheden  
056 62 12 11  
feestelijkheden@waregem.be

In het weekend van 11 november 
opent HIPPO.WAR zijn deuren.  
Het Waregemse bezoekerscentrum 
over de Eerste Wereldoorlog 
bevindt zich in de Holstraat op 
de tweede verdieping van het 
tribunegebouw op de hippodroom. 
Om de opening nog meer kleur te 
geven, zijn er ook enkele 
activiteiten en events gepland. 

HIPPO.WAR opent 
vanaf 11 november

in waregem

Denk onder andere aan een live 
radio-uitzending, de onthulling van 
een kunstwerk van de 
Kunstacademie, muziek en een 
heuse drive-in film. Je verneemt er 
binnenkort meer over! In HIPPO.
WAR zijn er op 1300 m² twee 
permanente tentoonstellingen: één 
over de rol van de Amerikanen 
tijdens WOI en één over de rol van 

het paard tijdens diezelfde oorlog. 
Thema’s die perfect gelinkt zijn aan 
Waregem, als stad van het paard 
en met het Flanders Field American 
Cemetery. Aan de hand van onder 
andere foto's, film- en audio-
fragmenten, authentieke stukken, 
een interactieve quiz en zelfs een 
nagebouwd paardenhospitaal 
ontdek je deze misschien nog niet 
zo bekende verhalen uit Den 
Grooten Oorlog. 

Gratis en vrije toegang
Vanaf 11 november is HIPPO.WAR 
open van woensdag tot en met 
zondag, telkens van 14.00u. tot 
18.00u. 

De toegang is vrij en helemaal 
gratis. Reserveren hoeft niet. 
Groepen kunnen er ook buiten de 
normale openingsuren terecht. Dat 
kan dan enkel onder begeleiding 
van een (betalende) gids.  
Hiervoor kan je nu al reserveren  
via hippo.war@waregem.be.

 Dienst toerisme 
056 62 12 11 I www.hippowar.be
Hippo.war@waregem.be
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CoderDojo
Zaterdag 21 oktober om 9.30u.

Wil je leren programmeren? Droom je ervan om je 
creativiteit los te laten op een digitaal project? Lijkt het 
je leuk om hier in groep aan te werken? Kom langs en 
leer alles over websites, games, apps en software en 
ga er onmiddellijk mee aan de slag! 
Gratis, inschrijven via www.coderdojo-waregem.be.

Digidokter
Zaterdag 28 oktober om 10.00u. 

Onderhoudstips voor je smartphone, laptop of 
tablet. Hoe kan je je toestel optimaal beschermen 
tegen een val, tegen krassen, tegen waterschade? Hoe 
zorg je dat de batterij langer gezond blijft? Wat kan je 
doen bij een tekort aan geheugen of opslag? Welke 
hardware-herstellingen of upgrades lonen de moeite? 
Na de hardwaretips schakelen we over op softwaretips, 
met focus op Android- en Windows- 
toestellen. De digidokter geeft tips over batterijduur, 
batterijbesparing maar ook over systeemupdates, 
schijfruimte en ‘terug naar fabrieksinstellingen’.
5 euro, inschrijven via vormingplusmzw.be.

Makerspace
Van maandag 23 tot en met zaterdag 28 oktober

Altijd al gebruik willen maken van een 3D-printer? 
Benieuwd hoe je een laserrobot programmeert? In 
samenwerking met Robots4all vind je een week lang 
een Makerspace in de bib. Onder begeleiding kan je 
zelf testen en proberen hoe de verschillende toestellen 
werken. Kom maar af en ontdek het zelf!  
Gratis, inschrijven niet nodig.

Digikamp
Maandag 30 en dinsdag 31 oktober  
telkens van 9.00u. tot 16.00u.

Dit jaar organiseert de bib haar eerste digikamp. Vijftien 
jongeren tussen acht en twaalf jaar zijn van harte 
welkom om de knepen van het digitale vak te leren.  
We hebben van alles in petto; stopmotionfilmpjes 
maken, werken met augmented reality, een te gekke 
tabletzoektocht of een robot knutselen, we doen het 
allemaal! 
Het kamp kost 15 euro, inschrijven kan vanaf   
25 september via bibliotheek@waregem.be.   
Je schrijft in voor beide dagen. Haast je, want de 
plaatsen zijn beperkt!

Digitale Week in de bib
20 oktober tot en met 5 november

De Digitale Week is een jaarlijkse campagne om mensen digitale vaardigheden bij te brengen, ze 

mediawijs te maken en volop te laten genieten van de mogelijkheden van digitale cultuur. Van 20 

oktober tot en met 5 november loopt de twaalfde editie van de Digitale Week. Tijdens deze extra 

lange editie organiseert de bibliotheek heel wat activiteiten. 

 Bibliotheek I 056 62 13 70 I bibliotheek@waregem.be I www.waregem.be/digitaleweek



20 I  In fob lad Waregem 2017  I  04

Start to badminton
Op vrijdag 6 oktober begint in sporthal De Treffer 
een lessenreeks badminton voor 55 plussers.  
De tien lessen vinden telkens plaats op vrijdag van 
14.30u. tot 15.30u. Deelnemen kost 20 euro. Wij 
zorgen voor de rackets en de verzekering.  

Inschrijven en meer info op www.waregem.be/
start-to-badminton.

 
Waregem Sport
056 60 07 44
simon@waregemsport.be

Sportkaart voor senioren
Turnen – seniorobic - yoga

Waregem Sport wil de gezondheid van senioren een 
flinke boost geven met sport en beweging: 

   Turnen op maandag: 9.00u. – 10.00u.

   Seniorobic op woensdag: 9.00u. – 10.00u.

   Yoga op donderdag: 9.00u. – 10.00u.

De lessen vinden wekelijks plaats (met uitzondering 
van de schoolvakanties) waarbij het turnen en de 
yoga plaats vinden in OC Gaverke en de seniorobic 
in de Meers.

Inschrijven en een 10-beurtenkaart (12 euro) kopen 
kan bij Waregem Sport.

 
Waregem Sport
056 60 07 44
simon@waregemsport.be
www.waregem.be/sportkaartvoorsenioren

sport
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Parade van het paard

‘U was weer
geweldig

deze zomer’

Waregem Koerse

Koersefoor

Steepleworp

Mabatobato

Opening Zuidboulevard

Klankkast zomerbar

Optreden Ghostrockers

Jaarmarkt

Taptoe

Ename Music

Kleinste Steeple

Nationale Feestdag
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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
TENTOONSTELLINGEN 
KOETSHUIS
Zowat elke week exposeren nieuwe 
kunstenaars en kunstverenigingen in het 
Koetshuis in park Casier. Wil je op de 
hoogte blijven? Volg de UiT-in-Waregem 
Facebookpagina of check de agenda op 
www.waregem.be/koetshuis. Tip: spaar bij 
elke nieuwe tentoonstelling een 
UiTPASpunt!

OMGEVING ZWEMBAD
Weg met aarde en plassen water! De omgeving rond het 
zwembad is in de voorbije tijd grondig heraangelegd. Voor 
het comfort van de wandelaar, fietsers en automobilisten.

ÉÉN DAG NIET
Op vrijdag 27 oktober wil de politie één 
dag zonder woninginbraken. Preventie is 
altijd belangrijk, maar misschien heb jij 
ook wel een initiatief in gedachten om je 
huis, straat of buurt veilig te houden. 
Registreer jouw actie op www.1dagniet.
be. Je vindt er ook heel wat nuttige tips 
tegen inbraken! 

NIEUWBOUW STEDELIJKE 
WERKPLAATS
Het personeel van de stedelijke werkplaats 
heeft sinds twee maanden een nieuwe 
refter en nieuwe burelen. Op de plaats van 
het oude gebouw komt nu een nieuw 
magazijn.

De openingstijden in het station van Waregem 
veranderen vanaf maandag 2 oktober. Op 
weekdagen blijft het loket open van 5.45u. tot 
20.00u. Tijdens het weekend en op feestdagen is 
het loket voortaan open van 7.45u. tot 15.00u. 
Buiten deze uren kan je tickets kopen aan de 
automaat of online. Deze aanpassing van de 
openingstijden van het loket heeft geen enkele  
impact  op het treinaanbod. 

NIEUWE
OPENINGSTIJDEN
STATIONSLOKET
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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 

De eerste zaterdag van de maand 
zijn de dienst burgerzaken, milieu 
en stedenbouw open op 14 oktober 
en 4 november. 
Het stadhuis is gesloten van 
woensdag 1 november tot en met 
vrijdag 3 november en op zaterdag 
11 november. 

Alle deelgemeentehuizen zijn 
gesloten tijdens de herfstvakantie 
van maandag 30 oktober tot en 
met zondag 5 november.

Alle filialen zijn gesloten van 
woensdag 1 november tot en met 
vrijdag 3 november en op zaterdag 
11 november. 

De recyclageparken zijn gesloten op 
woensdag 1 november en zaterdag 
11 november. 
Elke Waregemnaar kan ook terecht 
op de recyclageparken van Deerlijk 
en Wielsbeke. Vanaf 30 oktober gaat 
het winteruur in op het 
recyclagepark in Waregem. Dan is 
het gesloten om 18.00u. in plaats 
van om 19.00u.

Het welzijnshuis is gesloten op 
woensdag 1 november en donderdag 
2 november.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers

dienstverlening
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zondag

Expeditie: Kunstendag voor Kinderen
Kom uit je zetel! Expeditie zet je in beweging met doe-, kijk- 
en proefdingen. Ga mee met Vlieg op zijn wervelende expeditie 
door de bib, de kunstacademie, Be-Part en CC De Schakel.
www.waregem.be/vlieg

VLIEG
presenteert
VLIEGVLIEG


