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Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Kurt Vanryckeghem
Gemeenteplein 2
tel. 056 62 12 11
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secretariaat@waregem.be
www.waregem.be

Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle inwoners van
Waregem
De officiële berichtgeving over Waregem
is terug te vinden
■
■
■

in Het Gouden Blad
op www.waregem.be
sociale media
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Composteren
Wa n d e l e n m e t B l o b

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

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.

D IENS TVER LENING

( N E T V OOR )
D E Z OM E R

12
15

PreCongé
FietsFotozoektocht

23

Openingsuren diensten
Wa c h t d i e n s t e n n u t t i g e
telefoonnummers

Strand en Rope
Ontdek je eigen stad

I N WA R E GE M

18-21

Seniorentreffen
Seizoensstart De Schakel

Te
winnen!

Kasteelconcerten
Openluchtfilm Vlaanderen
Feest

Foodtickets ter
waarde van 30 euro
die je kan gebruiken
aan de foodtrucks
op Lions Boulevard
tijdens PreCongé
(zie p. 12-14).

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag
Natalia bundelt op donderdag 19 december haar
krachten met Jef Neve in CC De Schakel. Marleen
Vanrespaille en Keth Audooren wisten dit en
wonnen elk 2 tickets voor theater ‘Orakel’.

Nieuwe wedstrijdvraag
Hoeveel liter water moet in Waregem zijn weg
vinden na een regenbui van 1 mm?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk maandag 10 juni
via waregem.be/wedstrijdvraagdesprong, mail naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem met vermelding van
je adresgegevens en telefoonnummer.
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inspraak

DENK MEE MET WAREGEM

Jouw mening over onze toekomst telt
Het stadsbestuur moet tegen eind dit jaar een beleidsplan opmaken voor de komende zes jaar
(2020-2025). Daarom wil de stad ook graag de mening van de inwoners kennen. In dit
zogenaamde participatieproject werken we verschillende initiatieven uit. Zo willen we dat elke
Waregemnaar zijn/haar mening over de toekomst van onze stad ergens kwijt kan. Die meningen
en ideeën nemen we zo veel als mogelijk mee in het beleidsplan.

Stappenplan participatie

Hoe ziet ons participatieproject eruit? Participatie is
voor de gemeente niets nieuws. Sinds jaar en dag
hebben we heel actieve adviesraden die de stad
vooruit helpen. Voor het beleidsplan 2020-2025 willen
we graag een stap verder gaan en ook de mening van
de burgers kennen.
Bij een participatieproces doorloopt de stad een aantal
stappen. We overlopen die graag voor jou:
1. Voorbereiding: omgevingsanalyse (voorjaar 2019)
2. Participatie: digitale en papieren enquête (van 14
mei tot 15 juni)
3. Extra mogelijkheid: infomarkt (woensdag 3 juli)
4. Het resultaat: beleidsplan voorstellen aan het
publiek (december 2019)

Goed begonnen is half gewonnen:
omgevingsanalyse

De stedelijke diensten maken een eigen
omgevingsanalyse. Deze analyse wordt uitgevoerd
aan de hand van de SWOT-methodologie. Dit is een
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techniek waarbij we kijken naar de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen. De werking van het
stadsbestuur wordt geanalyseerd en er wordt ook een
analyse gemaakt van de externe omgeving. Hierbij
worden onder meer cijfergegevens gebruikt van
www.statistiekvlaanderen.be en
https://provincies.incijfers.be. In de analyse houden
we rekening met demografische, economische,
socio-culturele, technologische, ecologische en
politiek/juridische factoren. De omgevingsanalyse kan
helpen om het beleid te versterken en in te spelen op
evoluties. Het beleid kan er ook een aantal prioriteiten
uithalen die gebaseerd zijn op deze objectieve
omgevingsanalyse.

Jouw mening telt: enquête tot 15 juni

Op 14 mei lanceerden we onze digitale enquête. We
polsen daar naar de visie van onze inwoners over een
aantal beleidsitems. Je kan ons jouw mening bezorgen
door de vragenlijst in te vullen. Dat kan op twee
manieren: op papier of digitaal. In het midden van
deze editie van De Sprong vind je de papieren versie.

inspraak

Die kan je indienen in de stadswinkel of in de
deelgemeentehuizen tot 15 juni. Ofwel kies je ervoor
om alles meteen online in te vullen via
denkmeemet.waregem.be. Om goede statistieken
te kunnen maken en de juiste conclusies te kunnen
trekken, vragen we je postcode, geslacht en leeftijd.
En je mag dat ook zeggen: infomarkten op 3 juli
Maar dat is niet alles. Naast de enquête nodigen we
iedereen ook uit naar de vijf infomarkten op

woensdag 3 juli. Je kiest het onderwerp dat jou het
meest ligt en je luistert op één locatie naar een
spreker. Je krijgt er ook meteen uit eerste hand de
resultaten van de enquêtes.
Het tweede deel van de avond kan je wat napraten
over die resultaten met andere geëngageerde
inwoners. Je krijgt er ook de kans om concreet verder
mee te werken aan een visie en ideeën.

INFOMARKTEN WOENSDAG 3 JULI OM 19.00u.
Alle infomarkten zijn gratis, inschrijven is wel noodzakelijk. Kies het onderwerp dat jou
het meest interesseert en mail naar inschrijven@waregem.be. Bellen naar 056 62 12 11
kan ook.
WELZIJN
Waar: De Meers, zaal Ierse Berm
(Schakelstraat 43)
Spreker: Els Lecompte, directeur Regie
Ouderenzorg bij stad Gent. Ze spreekt
met veel kennis van zaken over de
tendensen in de zorgsector en welzijn in
het algemeen.

KERNVERSTERKING
Waar: OC De Coorenaar (Georges
Coornaertdreef 7)
Spreker: Kurt Ostyn, onafhankelijk
marketingadviseur. Hij laat zijn
publiek op een geanimeerde
manier kennis maken met de vele
kansen die de snel veranderende
wereld biedt: vergrijzing, beleving,
e-commerce…
LEEFBAARHEID
Waar: OC De Kernelle
(Kerkdreef 29)
Spreker: Gerd Bellemans, al
jarenlang HR-manager.
Vandaag helpt hij met id punt
de dromen en ambities van
ondernemers en hun
medewerkers te realiseren.

BETAALBAAR WONEN
Waar: OC De Linde
(Koekoekstraat 26)
Spreker: Christof Libbrecht,
begeleider lokaal woonbeleid bij
Agentschap Wonen Vlaanderen.
Daar ondersteunt hij lokale
besturen in woonkwaliteit,
leegstand, sociale woningen ...

VEILIGHEID
Waar: raadzaal stadhuis
(Gemeenteplein 2)
Spreker: Frederik
Vandecasteele, sinds
oktober 2018 korpschef
van politiezone Mira.
Daarvoor was hij
hoofdcommissaris bij de
federale gerechtelijke
politie in Brugge.

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

GEEF JOUW MENING OF IDEE OP
DENKMEEMET.WAREGEM.BE
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nieuws

Verlies documenten:
geen aangifte meer
bij politie
Speelpleinen
zijn rookvrij

Wie is de held van jouw kinderen?
Jij natuurlijk! Kinderen kijken op naar ouders
en mensen in hun omgeving. Als ze veel
mensen zien roken, is de kans groter dat ze
later ook zelf gaan roken. Daarom maakt
Waregem zijn speeltuinen rookvrij en zijn alle
scholen bij wet rookvrij.
Waarom is dit belangrijk
Elke week beginnen in ons land honderden
jongeren te roken. Daarnaast sterven er in
België elke dag 40 mensen aan de
gevolgen van roken. Generatie Rookvrij wil
alle kinderen en jongeren rookvrij houden.
Zo creëren we een eerste rookvrije
generatie. We gaan voor een samenleving
waarin niemand nog (over)lijdt aan de
gevolgen van (mee)roken.
Help jij onze kinderen om rookvrij te kunnen
spelen? Rook zelf niet op plekken die
voortaan rookvrij zijn en spreek mensen die
roken op een vriendelijke manier aan.
Welzijnshuis
056 62 97 39
preventie@welzijn.waregem.be

Sinds 2 mei moet je als Waregemnaar niet meer naar de
politie bij verlies van je identiteitskaart, reispas of
rijbewijs. Je kan alles regelen bij de dienst bevolking.
Zij annuleren de oude documenten, starten de aanvraag
voor nieuwe en brengen de politie op de hoogte. Zo
moet je niet meer naar twee locaties, maar kan alles
geregeld worden op het stadhuis.
Niet-Belgen moet wel nog altijd aangifte doen bij de
politie (algemene regel in België).
Dienst bevolking I 056 62 12 40
bevolking@waregem.be

Nieuwe wetgeving
doodgeboren kindjes

Sinds 31 maart hebben ouders van sterrenkindjes – dit
zijn kindjes die dood geboren werden – meer
registratiemogelijkheden bij de dienst burgerlijke stand.
Deze registratie kan emotioneel veel betekenen voor de
ouders.
n < 140 dagen zwangerschap: registratie is niet
mogelijk
n Tussen 140 en 179 dagen zwangerschap: registratie
is mogelijk, maar niet verplicht. De ouders kunnen
hun kindje eventueel een voornaam geven, geen
familienaam.
n > 179 dagen zwangerschap: registratie is verplicht.
De ouders kunnen hun kindje eventueel een
voornaam en een familienaam geven.
Ouders van eerder geboren sterrenkindjes hebben tot
31 maart 2020 de tijd om een nieuwe registratie te doen
of een oude registratie aan te passen. Ook hier hangt
het af van het tijdstip:
n Tussen 140 en 179 dagen zwangerschap:
mogelijkheid om via een gemeenschappelijke
verklaring alsnog het kindje te registreren en een
voornaam te geven, ongeacht het geboortejaar.
n > 179 dagen zwangerschap: mogelijkheid om via een
gemeenschappelijke verklaring alsnog een
familienaam te geven, ongeacht het geboortejaar.
De duur van de zwangerschap moet aangetoond
worden met een medisch attest.
Dienst burgerlijke stand I 056 62 12 30
burgerlijkestand@waregem.be

6 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 1 9 I

03

nieuws

ZONE 30

FIETSERS BAAS

Fietsers baas in
Noorderlaan en Westerlaan
In de heraangelegde Noorderlaan en Westerlaan geldt een
snelheidsbeperking van 30 km/uur én is de Noorderlaan
bovendien ook een fietsstraat. Dat is een nieuwe situatie die voor
alle weggebruikers soms nog wat aanpassing vraagt. Daarom
lanceerde de stad enkele weken geleden een
sensibiliseringscampagne die je op straat ziet.
Auto’s en andere motorvoertuigen moeten zowel in zone 30 als in
een fietsstraat voorrang geven aan (de veiligheid van) de fietsers.
In de Noorderlaan mogen ze fietsers ook niet voorbijsteken. In de
Westerlaan wel, maar dan enkel als er minstens 1 meter vrije
ruimte is tussen fietser en voertuig (en dus niet op de
kluifrotonde).

Geen fietspad = fietsers gaan voor
Hou minstens 1 meter afstand

Fietsers rijden er op de fietssuggestiestrook of (als die er niet is)
op de rijweg, voor de auto’s en andere motorvoertuigen. Zo
hebben ze vrij baan om hun richting te kiezen en moeten ze niet
tussen voertuigen rijden. Let op: als fietser rijd je er niet op de
parkeerstrook, zelfs niet als ze helemaal vrij is! Je houdt je
natuurlijk wel aan de algemene verkeersregels zoals voorrang van
rechts, stoppen bij stopborden, omgekeerde driehoeken …
Dienst verkeer I 056 62 12 76 I verkeer@waregem.be

Familiale bemiddeling als alternatief
voor rechtbank
Wanneer familiale conflicten niet meer binnen
het gezin kunnen worden opgelost, schakelen
mensen vaak snel over op gerechtelijke
procedures. Het kan bijvoorbeeld gaan om
ouder-kind conflicten of vechtscheidingen. Die
procedures zijn niet alleen duur, ze leiden vaak
niet tot een constructieve oplossing. Daarom
kan je bij het welzijnshuis terecht voor
familiale bemiddeling.
Het welzijnshuis zet in op scheidingsbemiddeling,
ouderschapsbemiddeling en bemiddeling in familiale
geschillen rond nieuw samenstelde gezinnen en
erfeniskwesties. Tijdens de bemiddeling
onderhandelen de betrokkenen zelf over mogelijke
oplossingen. De bemiddelaar leidt de gesprekken in
goede banen, is onpartijdig en luistert naar alle
partijen. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

Kostprijs voor deze bemiddeling
Mensen die zich onder de vastgelegde inkomensgrens
bevinden, betalen 40 euro per sessie. Voor mensen
boven de grens komt de kostprijs op 90 euro per
sessie.

Welzijnshuis I 056 62 98 11 I info@welzijn.waregem.be
Ook in het Justitiehuis in het gebouw van het Vredegerecht kan je elke woensdag van 13.30u. tot
15.30u. terecht voor gratis juridisch advies over alle mogelijke thema’s. Je hoeft geen afspraak te
maken.
056 67 60 60
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WATERGEM
(deel 3)
Waterdoorlatende verharding
Even een (makkelijk) vraagstuk: Waregem is 44,34 km² groot. Als je weet dat 1 millimeter
neerslag overeen komt met 1 liter water per vierkante meter, hoeveel liter water moet er dan zijn
weg vinden na deze regenbui? Inderdaad, dat is 44,34 miljoen liter water. Oftewel 18 olympische
zwembaden water die moeten afgevoerd worden. Indrukwekkende cijfers toch? Daarom is het
heel belangrijk dat al het water vertraagd wegloopt.
Maar hoe organiseer je zoiets?
Hoe vermijden we bijvoorbeeld dat gracht- en
beekoevers afbrokkelen door al dat wassende water?
Dat kan op verschillende manieren. In logische
volgorde is dat afstroom vermijden, water
hergebruiken, opname van water in de grond mogelijk
houden en/of slim aanleggen van rioleringen.
De stad probeert zo veel mogelijk van deze zaken te
combineren, zeker bij nieuwe projecten.
Laat het water in de grond trekken
Je las in de vorige edities van De Sprong al over
straatkolken (“de putjes”) en grachten. Die zorgen er
voor dat het water van de straat weg kan en langzaam
kan afgevoerd worden naar rioleringen en ondergrond.
Het rioleringsstelsel van Waregem is ook voorzien op
een bui waarvan de kans per jaar slechts 5% is: meer
dan 60 mm water in 10 minuten. Daarnaast zijn er ook
Vlaamse richtlijnen over “de verwerking van
hemelwater”: groendaken houden het water vast, met
een regenput hergebruik je het water en het inperken
van verharding moet er voor zorgen dat het water in
de grond kan trekken.
Als je dus verharding aanlegt en/of gazon moet
wegdoen voor een oprit of terras, dan kies je best voor
waterdoorlatende verharding. Dat kunnen bijvoorbeeld
grove kiezels, waterdoorlatende klinkers met
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openingen, grastegels of met zand opgevoegde tegels
zijn. Maar ook wat daaronder zit, moet het water
kunnen doorlaten. Als funderingslaag is onder andere
gemalen of gebroken steenpuin mogelijk. De laag
waarop je je klinkers gaat leggen is dan bijvoorbeeld
een steenslag (zoals porfier, zonder stof!)
Stad geeft het goeie voorbeeld
De stad legt dit niet alleen op aan bouwpromotoren,
maar geeft zelf ook het goeie voorbeeld. Zo werd de
7500m² Zuiderpromenade uitgevoerd in
waterdoorlatende kleiklinkers. Die beperken de
afstroom en vertragen de afvoer van het water. Om
diezelfde reden investeert het stadsbestuur ook in het
wegnemen van onnodige verharding, zoals binnen
enkele maanden in de oude Schakelstraat en de
parking in de Pompoenstraat. En er komen dit jaar
ook waterdoorlatende grasbetontegels als ontharding
van de bermen. Dit gebeurt onder andere in de Oude
Vijvestraat, de Remi Baertlaan en de Meierie.
Het zijn slechts enkele voorbeelden van de aanpak in
de komende jaren. Maar zo houden we wel belangrijke
volumes hemelwater uit de waterlopen en
afvoerleidingen. Dat zorgt niet alleen voor een lagere
kans op wateroverlast, het gaat ook de verdroging van
de grond tegen en zorgt voor een beter
grondwaterpeil.

werken

Boringen onder Leie
Voor de nieuwe Leiebrug aan
de Ooigemstraat laat de
Vlaamse Waterweg in juni en
juli boringen doen onder de
rivier. Hierin komen nieuwe
nutsleidingen. De aannemers
hebben vanaf de Tienbunder
200 meter nodig om de

leidingen bovengronds te
kunnen afwerken. Daarom
komen er tijdelijke
verkeerslichten in de
Ooigemstraat. Fietsers rijden
dan tijdelijk in twee richtingen
over het enige beschikbare
fietspad.

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

Watertoets bij
omgevingsvergunningen
Ook als private eigenaar is het
belangrijk dat je hier aandacht
aan besteedt. Bij elke aanvraag
voor een omgevingsvergunning
(de vroegere bouwaanvraag)
doet de dienst stedenbouw een
watertoets. Oftewel: wat is het
effect van jouw aanvraag op het
watersysteem? Is er een
regenput voorzien? Kan het
water genoeg de grond
indringen, maar ook niet te
snel? Hoe zijn de verhardingen
voorzien?
Want die 18 olympische
zwembaden per millimeter
regen in Waregem: die moeten
toch ergens naartoe, het liefst
zo veilig en verantwoord
mogelijk. En dan kan iedereen
ook met een geruster hart naar
Frank of Sabine luisteren als ze
nog eens zeggen dat “de buien
plaatselijk veel neerslag kunnen
produceren in korte tijd”.
VOLGENDE EDITIE:
alles over afvalwater

Wegenwerken
Zuiderlaan

Sinds eind april zijn er werken in de Zuiderlaan tussen
de Verbindingsweg en de Meersstraat. Het gaat om
werken aan nutsleidingen, riolering en de inrichting van
de weg. Momenteel loopt fase 1 nog, over enkele weken
begint fase 2. Er zijn in totaal drie fases.

Fase 1 > nog tot midden juni

Aanleg nutsleidingen en riolering tussen Verbindingsweg en inrit
Regenboogstadion.
Verkeer naar/van Waregem Expo, Meersstraat en
Regenboogstadion is alleen mogelijk vanuit de richting Henri
Lebbestraat / Westerlaan. De omleiding loopt via de
Verbindingsweg, Expresweg en Lebbestraat.

Fase 2 > midden juni tot najaar

Aanleg nutsleidingen, riolering en rondpunt tussen inrit
Regenboogstadion en Meersstraat.
Verkeer naar/van Waregem Expo en Regenboogstadion is alleen
mogelijk via rondpunt Verbindingsweg. De omleiding loopt via de
Verbindingsweg, Expresweg en Lebbestraat.
Verkeer naar/van Meersstraat gaat via de Stormestraat en de
zijstraten van de Meersstraat.

Fase 3 > najaar
Dienst wegen, waterlopen en
verkeer I 056 62 12 73
technischedienst@waregem.be

Afwerken wegdek tussen Verbindingsweg en inrit
Regenboogstadion
Dienst verkeer I 056 62 12 76 I verkeer@waregem.be
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vrijwilligers

Welzijnshuis zoekt vrijwilligers
Het welzijnshuis heeft een ruime waaier aan diensten voor iedereen
die het nodig heeft. Voor de Minder Mobielen Centrale en Buddypact
zoeken we vrijwilligers die mensen graag op weg helpen.

Chauffeurs voor
Minder Mobielen
Centrale

Als vrijwillige chauffeur
vervoer je mensen die
ziek zijn, een handicap
hebben of door leeftijd
niet meer goed te been
zijn. Je brengt ze met je eigen wagen naar hun
bestemming (dokter, kapper, familiebezoek,
vereniging …). Een onkostenvergoeding en een
omniumverzekering voor de verplaatsingen met je
wagen is voorzien. Je kiest zelf wanneer en hoeveel tijd
je wenst te spenderen aan het vrijwilligerswerk.
Een chauffeur getuigt: “Familie is soms niet
beschikbaar om die mensen naar afspraken te
brengen, het openbaar vervoer is niet altijd een optie
en een taxi is voor sommigen te duur. Op dat ogenblik
spring ik in. Het is het ideale vrijwilligerswerk. Je komt
in contact met mensen en je krijgt veel dankbaarheid
terug.”

Buddypact voor niet-nederlandstalige
gezinnen

Buddypact Waregem wil personen of gezinnen
waarvan de thuistaal niet Nederlands is en die een
beperkt netwerk hebben, ondersteunen in het
versterken van hun zelfredzaamheid in de stad. Als
vrijwilliger ga je samen met het gezin op zoek naar het
meest passende antwoord op hun vragen rond vrije
tijd, administratie, oefenkansen Nederlands …
Heb je een basishouding waarin respect, openheid en
gelijkwaardigheid centraal staat? Heb je zin in boeiend
en verrijkend vrijwilligerswerk? Kan je jou tweewekelijks
enkele uren vrijmaken? Aarzel dan niet om buddy te
worden! Aangezien er zoveel verschillende gezinnen
bestaan met elk hun eigen ondersteuningsvragen, zijn
we op zoek naar diverse profielen.

We zoeken niet alleen chauffeurs die graag met de
wagen rijden, maar ook wie met een minibusje kan
rijden is zeker welkom!
Dienstencentrum Het Gaverpeirdje
056 62 97 20 I mmc@welzijn.waregem.be

Dienst integratie
056 62 97 23 I integratie@waregem.be

Verwendag mantelzorgers
Zorg je langdurig en intensief voor je hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,
ouder, kind of buur? Dan willen we jou in de watten leggen als blijk van waardering voor jouw
dagelijkse inzet.
Deze verwendag is gratis, inschrijven is noodzakelijk
(voor 10 juni). Ken je een mantelzorger? Geef dan
zeker deze info door!
Programma op zaterdag 22 juni vanaf 13.30u. in
CC De Schakel
13.30u. verwenbuffet + bib-kwis
14.30u. keuze tussen drie workshops:
bloemschikken, kennismaking Tai Chi of
thee proeven
16.00u. muzikale, humoristische afsluiter
Welzijnshuis Waregem I 056 62 97 38
geert.vanassche@welzijn.waregem.be
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milieu

Composteer, met kwaliteit doe je profijt
Op de
kringloop
kan je
rekenen!

COMPOSTEER !
MET KWALITEIT DOE JE PROFIJT
www.kringloopweekend.be

Composteer jij
ook al thuis?
Reken er maar op
dat dat financiële
winst oplevert. Om
je keuken- en
tuinresten thuis te
composteren, moet
je eenmalig
investeren in een
compostvat. Maar
daarna pluk je de
vruchten, want je
bespaart op
restafvalzakken én
op ritten naar het
recyclagepark.

Als je rekening houdt met enkele basisprincipes, heb
je na negen maanden een kwaliteitsvolle
bodemverbeteraar. Compost kopen hoeft dan niet
meer. We geven deze tips al weg: wissel voedselrijk en
droog materiaal af en zorg voor een goede balans van
zuurstof en vocht.

Wil je meer weten? Tijdens het Kringloopweekend
organiseren we verschillende activiteiten:
Infostand 8-15 juni | doorlopend | inkom bib
Waregem
In de inkomhal van de bib ontdek je heel wat info over
composteren. Je kan ook deelnemen aan een
wedstrijd en een compostvat winnen.
Voorlezen XL woensdag 12 juni | 15.00u.-16.30u. |
bib Waregem
Negentig minuten voorlees- en knutselplezier! We
vertellen het verhaal van toverdiertjes en maken een
minimoestuin. Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar.
Gratis, inschrijven via bibliotheek@waregem.be.
Infosessie composteren donderdag 13 juni |
19.30u. | bib Waregem
Wil je nog meer weten over composteren en hoe je
kan helpen om de biologische kringloop te sluiten?
Kom dan zeker naar deze infosessie en leer waarop je
moet letten bij het composteren en hoe je compost
optimaal kan gebruiken in je tuin.
Gratis, inschrijven via milieuzorg@waregem.be.

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

Bekijk de plannen om te planten
Het Agentschap voor Natuur en
Bos van de Vlaamse Overheid is
eigenaar van het akkerland tussen
de Leiegoeddreef, Vijve-Trakel, de
Expresweg en de wijk van de
Hoevelaan. Eind november planten
ze er samen met de stad een
nieuw bos aan.

Ben je benieuwd om de plannen in
te kijken?
Kom dan naar het infomoment op
woensdag 5 juni tussen 15.00u. en
19.00u. op onze infostand in de
Leiegoeddreef.

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

Avontuur

Waregem
TE

WAT
AARD VAN DE WEG
VERTREKPUNT
MEENEMEN

Op avontuur met Blob
Blob de speelse gastheer en zijn
vriendje Ali de aalscholver
nemen je deze zomer mee op
avontuur langs de Leie. Ze
hebben een korte wandeling van
2,2 kilometer uitgestippeld met
heel wat uitdagende
natuuropdrachten onderweg.
Deze avontuurlijke zoektocht is
ideaal voor gezinnen met
kinderen tussen 7 en 12 jaar.

Je kunt de folder afhalen in het
stadhuis of downloaden op
www.waregem.be/blob.
Op avontuur met Blob is een
initiatief van de Provincie
West-Vlaanderen, het
Stadlandschap Leie en Schelde,
Westtoer en Toerisme
Leiestreek.

Zoektocht van 2,2 km voor gezinnen met kinderen
jonger dan 12 jaar.
Regelmatig onverharde stukken en bospaden,
minder geschikt voor buggy’s en rolstoel
Leiegoeddreef ter hoogte van nr. 12,
Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
Een verrekijker en fototoestel zijn altijd leuk.
Vergeet ook je picknick niet!
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Tijdens het voorlaatste weekend van juni vormen de stadionvijvers het ideale decor om de
zomer in te zetten met vrienden en/of familie. Deze keer valt PreCongé uitzonderlijk samen
met Pandjes & Batjes, Elegantietocht én de onthulling van een indrukwekkend kunstwerk
op het Boekenplein. PreCongé XL dus: je kan een gezellig terrasje meepikken, shoppen,
knappe paarden spotten, lekkere gerechtjes proeven van de foodtrucks, genieten van
zomerse muziek en dansoptredens. Kinderen kunnen naar hartenlust ravotten op de vele
attracties. Kortom, tijdens dit weekend zet iedereen net voor het verlof de zomer goed in!

PIEKNIEK ELEKTRIEK
Nog voor PreCongé echt van start gaat, zetten de scholieren hun
zomervakantie in met Piekniek Elektriek. Eens de school is
afgelopen kan je op de Zuiderpromenade genieten van een fris
drankje, leuke muziek en allerlei zomerse spelletjes. We
verwelkomen alle leerlingen van de middelbare school vanaf de
middag voor een picknick aan de fonteinen. Drankjes worden
voorzien door Jeugdhuis Den Uitvlucht en Jeugdraad Waregem
voorziet versnaperingen.
Vrijdag 21 juni van 12.00u. tot 17.00u. (Zuiderpromenade)

KINDERSTAD
Dit jaar kunnen kinderen twee dagen ravotten aan de
stadionvijvers. Onder andere een unicornspringkasteel,
rodeostier en verschillende hindernisbanen liggen op jou te
wachten om je volledig uit te leven. Niet spectaculair
genoeg? Probeer dan zeker eens de glijbaan met banden uit,
30 meter glijplezier gegarandeerd! De Apollo Flyers geven
dan weer vliegdemonstraties met echte drones. We geven
Kinderstad een extra sportieve toets met demonstraties
tennis, golf en dans. Wie weet heb je na dit weekend wel een
nieuwe hobby gevonden? Bovendien zijn deze twee dagen
weer helemaal gratis!
Zaterdag 22 juni van 15.00u. tot 19.00u.
Zondag 23 juni van 11.00u. tot 17.00u.

DANSEN IN CULTUREN
De beentjes losgooien en de leukste internationale
volksdansen aanleren? Dat kan tijdens PreCongé!
Drie volksdansgroepen uit Bulgarije, Filipijnen en
West-Afrika zetten hun beste beentje voor. Iedere
groep brengt enkele typische dansen uit hun cultuur.
Na elk optreden nodigen zij je uit om mee te dansen.
Moeilijk? Onder de deskundige begeleiding van de
groepen zal dat geen enkel probleem opleveren.
Eenzaam aan de kant staan hoort er niet bij.
Zondag 23 juni van 14.00u. tot 17.00u.
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HOME MADE MARKT
Het bruist in Waregem van creatieve ideeën en zo hebben we het graag. Meer nog, op 22 en 23 juni helpen we
al deze creatievelingen graag een handje met een achtste editie van de Home Made Markt. Juwelen, breigoed,
unieke schilderijen en andere creatieve producten: alles is zelfgemaakt! Makers gonna make en dat is in Waregem niet anders. Gezellig snuisteren doorheen fijne hebbedingetjes? Je kan op de Home Made Markt tijdens
PreCongé naar hartenlust shoppen!
Zaterdag 22 juni van 15.00u. tot 19.00u.
Zondag 23 juni van 13.00u. tot 17.00u.

LIONS BOULEVARD
Lions Boulevard is dat
supergezellige foodtruckfestival in
het mooie decor van de
stadionvijvers. Kom er proeven
van het vele lekkers aan de
foodtrucks of van een smakelijke

cocktail. Kom gezellig keuvelen
met vrienden, genieten van het
mooie weer en de sfeer, met op
de achtergrond zomerse muzikale
vibes. Eten, drinken, muziek en
gezelligheid troef!

Vrijdag 21 juni van 17.00u. tot 00.00u.
Zaterdag 22 juni van 14.00u. tot 00.00u.
Zondag 23 juni van 11.00u. tot 18.00u.

PANDJES & BATJES

is XL!
Koopjesjagers kunnen in de centrumstraten
opnieuw volop hun hartje ophalen door te
shoppen en zich te laten verrassen.
Vrijdag 21 juni tot maandag 24 juni
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EIN
ONTHULLING KUNSTWERK BOEKENPL
Op zondag 23 juni om 11.00u. is iedereen
welkom op het Boekenplein voor de feestelijke
onthulling van een gloednieuw kunstwerk van
kunstenaar Nick Ervinck. Zijn werken staan
bekend om hun gele kleur en organische vormen.
Voor Waregem creëerde deze West-Vlaamse
kunstenaar een indrukwekkende sculptuur. Hoe
het werk eruit ziet, blijft een verrassing tot 23 juni.
De kunstenaar zal zelf aanwezig zijn op de

onthulling. In aanloop van het nieuwe kunstwerk
laten maar liefst 780 leerlingen uit het
basisonderwijs zich inspireren door het werk van
Ervinck. In de klas knutselen zij massaal gele
beeldjes die allemaal vooraf worden
tentoongesteld in de bib. Ook tijdens de onthulling
op 23 juni zijn de beeldjes van al die jonge
kunstenaars te bewonderen.
Zondag 23 juni om 11.00u. (Boekenplein)

ELEGANTIETOCHT
Tijdens de Elegantietocht kan je gracieuze paarden en
fraaie koetsen spotten. Er nemen opnieuw tientallen
authentieke koetsen deel. De kinderen kunnen een
ponyrit maken en de hele familie kan gratis mee op de
stadskoets.
Zondag 23 juni van 14.00u. tot 17.00u.
(park Baron Casier + Markt)

DRAFRENNEN

Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
preconge@waregem.be
www.preconge.be
#preconge
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Op de Gaverbeekhippodroom zijn er datzelfde weekend ook nog
de wekelijkse drafrennen, een staaltje hippische topsport.
Zondag 23 juni vanaf 14.00u. (Gaverbeekhippodroom)
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Waregem Zomert
Of je nu een wereldreiziger bent of je vakantie liever in eigen tuin spendeert, in Waregem heb je
heel wat mogelijkheden om er een zalige zomer van te maken. Je kan prijzen winnen met onze
fotozoektocht, met Blob op avontuur langs de Leie, bootje varen óp de Leie, toerist spelen in
eigen stad, de schatkist van Vlieg plunderen en zelfs voor het strand hoef je niet per sé naar de
kust.

Fietsen en winnen (NIEUW!)

Van 10 juni tot eind augustus kan je Waregem al
fietsend verkennen met onze familievriendelijke
FietsFotoZoektocht. Deze tocht van 35 kilometer
loodst je langs mooie plekjes met een fraaie mix
van natuur, cultuur en plezier. De tocht is
uitgestippeld via het knooppuntennetwerk.
Je hoeft dus enkel de bordjes met de nummers
van de knooppunten te volgen. De route is een lus
met een vast startpunt in de Bessemstraat en
brengt je weg van het centrum langs groene
uitzichten in Wortegem, naar Anzegem en zo terug
in Waregem en de deelgemeenten. Onderweg kan
je je dorst lessen in één van de gezellige
horecazaken. En wie weet win jij wel één van onze
mooie prijzen!
Hoe het werkt? Deelnemen is gratis. Op het
deelnemingsformulier (te verkrijgen in de
stadswinkel of waregem.be/zoektocht) staan
twintig foto’s met een bijhorende vraag. Het
antwoord vind je telkens in de buurt van het
onderwerp op de foto. Hou je ogen goed open,
want niet elk plekje is even gemakkelijk te vinden!
Wie alle vragen juist heeft, kan een mooie prijs
scoren. Drop je deelnameformulier voor
4 september in de stadswinkel.
Wie zoekt die wint!
Ga je liever op avontuurlijke wandel met Blob langs
de Leie? Blader dan snel terug naar pagina 11!

Zestig keer speelplezier

Wil je kroost na al dat speurwerk gewoon lekker
buitenspelen? Dan kunnen zij zich uitleven op de
bijna 60 speelruimtes in Waregem. En het wordt
nog beter, want jaarlijks worden er speelpleintjes
(her)ingericht. Zo komen er dit jaar nieuwe
minivoetbaldoelen in de Driebek en in de
Mercatorlaan, een heuse familieschommel in
Baneik, een minipitch met kunstgras in de
Oostpoort en voetbaldoelen én een klimmuur aan
de stedelijke basisschool in Beveren-Leie. Hou
ook de agenda van de pannakooi in de gaten,
want die gaat in de zomer ook op tournee in
onze stad. Heb jij trouwens nog een opmerking
of suggestie over een speelplein? Laat het dan
even weten aan onze jeugddienst via
jeugd@waregem.be of 056 62 13 88.
Zij zetten met plezier in op een speels Waregem!

ZUIDERSE ZUIDERPROMENADE

Deze zomer kan je rekenen op een extra unieke
ontspanningsruimte! Van begin juli tot begin
augustus geven we het vakantiegevoel een extra
boost met een zomers strand op de
Zuiderpromenade. En nog is het niet gedaan.
Er komt nog een extra speelattractie bij met
‘Rope’. Dat zijn twee grote touwen van elk
12 meter lang om te zitten, klimmen, hangen en
chillen!
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Met de fiets en te voet op verkenning

De zomer is ook de uitgelezen kans om ons fiets- en
wandelnetwerk te (her)ontdekken. In de stadswinkel
kan je de gratis boekjes met Waregemse fiets- en
wandelroutes meenemen. Ze leiden je langs de
mooiste en interessantste plekjes van onze stad.
De routes zijn uitgebreid beschreven en voorzien van
extra uitleg.
Zin om wat verder van huis op verkenning te gaan?
Je kan in de stadswinkel ook nog fietskaarten kopen
van de Leiestreek, de Kust, de Vlaamse Ardennen ...
Je kan ze ook allemaal in één keer in huis halen met
de Fietsbox (25 euro). Ook wandelaars komen
absoluut aan hun trekken met bijvoorbeeld de
populaire routes Land van Mortagne en Land van
Streuvels, echte toppers in ons aanbod!

Schenk je fiets aan Veloods

Na de zomer (of vroeger) je verouderde fiets beu?
Schenk hem dan aan Veloods! Zij geven je fiets een
nieuw leven. Voor de medewerkers van dit
maatwerkbedrijf is dit zeer zinvol lesmateriaal. Op
eenvoudige vraag komen ze de fietsen zelfs
ophalen. www.werkplus.be

Toerist in eigen stad

Ben je een rasechte Waregemnaar? Dan kan je tóch
nog heel wat bijleren over je stad! Onze Gidsenkring
neemt je deze zomer mee op sleeptouw als toerist in
eigen stad. Tijdens ‘Waregem in een nieuw jasje’
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(vrijdag 19 juli) loodsen onze gidsen je langs de
vernieuwde stukken van onze stad en kijken ze vooruit
naar de veranderingen die nog op til zijn. Tijdens
‘Verrassend Sint-Eloois-Vijve’ (vrijdag 16 augustus)
zetten we deze bloeiende deelgemeente met al haar
facetten in de kijker. De ‘Felix De Ruyck wandeling’
(vrijdag 23 augustus) tot slot loopt door het centrum
van Waregem en doet de plaatsen aan waar de
stichter van Waregem Koerse een belangrijke rol
speelde. Elke wandeling start om 19.00u., is ongeveer
3,5 km lang en duurt ongeveer twee uur. Om het
gezellig en interactief te houden, kunnen er op elke
wandeling maximum 20 deelnemers mee. Schrijf je
dus snel in via daguitstappen@waregem.be.

Bootje varen op de Leie

Naar goede gewoonte kan je tijdens de zomervakantie
weer mee op tocht over de Leie. Onder meer een
gezellige Spaanse nocturne, een kindvriendelijke
boottocht en een uitstap naar Brugge staan op het
programma. Nagelnieuw is ook de sfeervolle
Schlagerboot! Bovendien is er niet enkel de tocht op
zich, maar is er ook altijd lekkers te verkrijgen op de
boot. Zo is er op de Spaanse nocturne paëlla à
volonté, op de schlagerboot heerlijke koffie met taart
en op de boottocht naar Brugge zelfs een varkentje
aan het spit. De boottochten vormen het ideale decor
voor een ontspannende zomerdag op onze
kronkelende Leie. Alle info en inschrijven via
www.toerisme-leiestreek.be/nl/boottochten

Ook de bib heeft zin in de zomer

Op vraag van onze bib verstopt Vlieg deze zomer
schatkisten in Waregem. Ga tijdens de openingsuren
van de bib op zoek en verken een verrukkelijk
parcours. Vind je de schatkist? Dan krijg je een
kleurrijk boekje boordevol spelletjes en smaakvolle
stickers. Je maakt ook kans op fantastische prijzen.
Schilderen met choco, heksensoep brouwen of eten
met je voeten? Hoe verfijnd jouw smaak is? Je ontdekt
het deze zomer in de bib!

MET DE BOOT OF OP DE FIETS?
ALLEBEI!

Ook op zondag 4 augustus kan je met de boot
meevaren vanuit Waregem. ‘De Fietsboot’
vertrekt in Harelbeke en stopt in Waregem,
Machelen en Deinze. Nadien keert de boot
langs dezelfde haltes terug naar Harelbeke.
Voor slechts 5 euro kan je mee aan boord.
Zo kan je met de boot van Waregem naar een
andere gemeente, daar een leuke fietstocht
maken en nadien terug met de boot huiswaarts
om uit te blazen.

De bib is er deze zomer ook voor kinderen die net het
eerste leerjaar achter de rug hebben en wat extra
leesoefening kunnen gebruiken. Met ZIN in de zomer
kan je elke vrijdag in juli en augustus telkens vanaf
10.00u. 45 minuten oefenen (behalve op vrijdag
16 augustus). We lezen in kleine groepjes en er is ook
tijd voor een spelletje tussendoor. Deelnemen is
helemaal gratis, maar schrijf je op voorhand even in via
bibliotheek@waregem.be.

HONGER NAAR MEER?
1 www.waregem.be/kidsgids voor alle zomerse

activiteiten voor onze jongste inwoners. Je kan de
handige pocket ook krijgen in de stadswinkel.
2 Bekijk onze volledige zomeragenda vanaf de
volgende pagina!
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

Kunst in het Koetshuis

Alle info vind je op www.waregem.be/koetshuis
en de Facebookpagina Het Koetshuis Waregem.
n 30/05 – 03/06: Geert Verstaen
n 07/06 – 10/06: Liliane Carrigan
n 15-16/06 – 22-23/06: Isabelle Bossuyt
n 29/06 – 01/07: Fotoclub WARO
n 04/07 – 15/07: Raoul Cambier, Rita Dejager,
Patricia Blijkers en Martina Denijs
n 18/07 – 29/07: Lies Vanmarcke
n 02/08 – 05/08: VTB Fotoclub
n 07/08 – 13/08: Sylvie Algoet
n 17/08 – 31/08: Kunstacademie
n 05/09 – 10/09: Marleen Vanlierde
n 12/09 – 23/09: Arlette Neirynck
n 27/09 – 06/10: Gilbert Vangampelaere

Kalender paardensport

Surf naar www.waregem.be/stadvanhetpaard voor
een volledig overzicht van de hippische activiteiten in
Waregem.

10 tot en met 20 juni

Zwembad en sporthal De Treffer gesloten
Van maandag 10 juni tot en met donderdag 20 juni zijn
zwembad en sporthal De Treffer gesloten wegens de
jaarlijkse grote schoonmaak. Ze zijn terug open vanaf
vrijdag 21 juni om 17.00u.

INSCHRIJVEN BIJ DE KUNSTACADEMIE
Wist je dat er in de Stedelijke Kunstacademie 3624 leerlingen zijn die een van de 30 verschillende
opleidingen volgen? Ze volgen natuurlijk niet allemaal les in Waregem, maar ook in de vestigingen
in de deelgemeenten, Anzegem, Vichte, Ingooigem, Wielsbeke, Wakken en Oeselgem.
Ook een opleiding volgen?
De inschrijvingen voor het volgend schooljaar zijn
al gestart. Voor het eerst kan je ook helemaal
online inschrijven: makkelijk, snel en (eerlijk is
eerlijk) ook voor de organisatie een stuk
overzichtelijker. Ter plaatse inschrijven kan ook
nog.
Hoe online inschrijven
n Maak een account op
mijnacademie.be/academiewaregem
n Voeg alle nodige gezinsleden toe en vul de nodige
informatie in
n Schrijf elk gezinslid apart in
n Toch nog een vraag? Bel 0492 13 51 02

DERTIG MOGELIJKE OPLEIDINGEN
BEELD: glaskunst, tekenen, schilderen, animatiefilm,
(digitaal) beeldatelier, keramiek, druktechnieken en
object/installaties
DANS: klassiek, hedendaags, musicaldans en
specialisatie
MUZIEK: klassiek, jazz/pop/rock, oude muziek,
koordirectie, arrangeren, muziekschrijven, geluidsleer/
opnametechnieken, muziekgeschiedenis, musical/
muziektheater en specialisatie
WOORD: woordatelier/woordlab, cabarat/comedy,
musical/muziektheater, kleinkunst, regie, specialisatie,
spreken en vertellen (presenteren) en theater (maken).
Voorproefjes ontdek je tijdens de opendeurdag op
zaterdag 22 juni > zie pagina 20.

Stedelijke Kunstacademie I 056 61 48 50 I onthaal@academiewaregem.be I www.academiewaregem.be
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

4 juni, 8 juni, 12 juni

Welkom thuis in CC De Schakel
CC De Schakel
Als vanouds pakt CC De Schakel
vanaf september weer uit met
theater, muziek, circus, humor,
dans, film... Het is alvast uitkijken
naar onder andere Bart Cannaerts,
Zap Mama, Koen Buyse, Studio
Guga, Kapitein Winokio, Lady Linn.
Wat er komend seizoen nog
allemaal op til is, ontdek je via
www.ccdeschakel.be.
Noteer volgende data alvast in je
agenda:
n dinsdag 4 juni (20.00u.): kom
gratis naar de
seizoenspresentatie
n zaterdag 8 juni (rond 10.00u.):
start voorverkoop
(abonnementen - online)
n woensdag 12 juni (rond 9.00u.):
start verkoop losse tickets
(online + aan het onthaal)

zwemmen (15.30u.) of de fietstocht
naar Desselgem voor een
infomoment over ‘vrolijk gezond’
(14.00u.). Kaarten kosten 8 euro.
056 62 97 20 of
dienstencentrum@welzijn.
waregem.be

Donderdag 6 juni

Babbelmoment NT2 poëzie
13.30u. | bibliotheek Waregem
Deze maand hebben we het over
verhalen met schrijfster Siska
Goeminne.

Zaterdag 8 juni
CoderDojo

Woensdag 5 juni

Infomoment nieuw bos
15.00u. tot 19.00u. |
Leiegoeddreef
(zie pagina 11)

Donderdag 6 juni

Seniorentreffen
14.00u. | Sportcentrum De Treffer
Naast de verwenkoffie en muzikale
animatie kan je kiezen voor een
tripje naar de bib met een
voorstelling van ‘100 jaar Bib’
(14.15u. en 15.15u.), een
wandeling naar Sport.Vlaanderen
met rondleiding (14.30u.),
fotozoektocht (14.45u.), een
initiatie drums (15.00u.), een uurtje

9.30u.-12.30u. | bib Waregem
Coderen, programmeren en meer
voor jongeren van 7 tot 17 jaar.
www.waregem.be/bib

i n wa r e g e m

Zaterdag 15 juni

Fietsles voor kleuters
9.00u.-11.00u. | sporthal
Jeugdcentrum
Wil je jouw kleuter van 4 tot 6 jaar
leren fietsen maar weet je niet goed
hoe er aan te beginnen? Met de
hulp van een ervaren lesgever leer
je zelf je kleuter fietsen in een
veilige omgeving en aan de hand
van uitdagende oefeningen. Voor
iedere kleuter moet er één
begeleider meekomen. Breng zelf
een fiets mee, zonder steunwieltjes!
www.waregem.be/
fietslessenkleuters

Woensdag 19 juni

Infoavond / panelgesprek ‘huis
verhuren zonder zorgen’
19.30u.-22.00u. | raadzaal
stadhuis
Wat moet je vooraf doen om
wettelijk in orde te zijn als je wilt
verhuren? En hoe kun je bepaalde
problemen voorkomen? Een
deskundig panel geeft tekst en
uitleg aan de hand van een tiental
vragen. Met achteraf individueel
advies voor particulieren én
professionelen!
Gratis, maar inschrijven verplicht
via www.rsvk.be/infoavond.

Maandag 10 juni –
zondag 1 september

Vrijdag 21 juni

Woensdag 12 juni

Vrijdag 21, zaterdag 22
en zondag 23 juni

FamilieFotoZoektocht
35 kilometer gezellig fietsen, foto’s
zoeken en misschien wel een
mooie prijs winnen! (Zie pagina 15
of waregem.be/zoektocht)

Voorlezen XL
15.00u.-18.30u. | bib Waregem
(zie pagina 11)

Donderdag 13 juni
Infosessie composteren
19.30u. | bib Waregem
(zie pagina 11)

Piekniek Elektriek
12.00u.-17.00u. |
Zuiderpromenade
(zie pagina 12-13)

Lions Boulevard
vrijdag 17.00u.-00.00u., zaterdag
14.00u.-00.00u., zondag 11.00u.18.00u. | stadionvijvers
Foodtrucks en gezelligheid! (zie
pagina 12-13)
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!
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Vrijdag 21, zaterdag 22
en zondag 23 juni
Pandjes & Batjes
Centrumstraten
(zie pagina 12-13)

Zaterdag 22 juni

Opendeurdag Kunstacademie
10.00u.-16.00u. | Kunstacademie
Kom kennismaken met het ruime
aanbod van de Kunstacademie
Waregem: beeld, dans, muziek en
woord. Zin om zelf je creativiteit te
ontplooien? Je kan je online
inschrijven via
www.academiewaregem.be.
Hoe sneller, hoe beter!

Zaterdag 22 juni

Verwendag mantelzorgers
13.30u. | CC De Schakel
(zie pagina 10)

Zaterdag 22 juni,
zondag 23 juni

Kinderstad
zaterdag 15.00u.-19.00u., zondag
11.00u.-17.00u. | stadionvijvers
Kinderen zijn twee namiddagen
baas! (zie pagina 12-13)

Zaterdag 22 juni,
zondag 23 juni

Home Made Markt
zaterdag 15.00u.-19.00u., zondag
13.00u.-17.00u. | stadionvijvers
Creatieve markt (zie pagina 12-13)

Zondag 23 juni

Dansen in culturen
14.00u.-17.00u. | stadionvijvers
(zie pagina 12-13)

Zondag 23 juni

Onthulling kunstwerk
Boekenplein
11.00u. | Boekenplein
Hoe ziet het kunstwerk van Nick
Ervinck eruit? (zie pagina 12-13)

Zondag 23 juni

Zaterdag 22 juni

Digidokter
10.00u.-12.00u. | bib Waregem
Vakantie in aantocht? Dan gaat de
smartphone of tablet ongetwijfeld
mee in de reiskoffer. Je hebt alle
informatie bij de hand met één
apparaat. In deze editie van de
Digidokter leer je heel wat handige
apps kennen die je een efficiënte en
zorgeloze vakantie kunnen
bezorgen.
www.waregem.be/digidokter
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Elegantietocht
14.00u.-17.00u. | park Casier/
Markt
Mooie koetsen en puike paarden
(zie pagina 12-13)

Woensdag 26 juni,
vrijdag 28 juni

Boekenverkoop
oude bib Desselgem
(Nieuwstraat 14)
Voor een prikje kan je afgeschreven
bibmaterialen kopen op woensdag
26 juni (van 14.00u. tot 19.00u.) en
op vrijdag 28 juni (van 15.00u. tot
17.00u.). Vergeet ook je UiTpas
niet, voor vijf punten neem je vier
afgeschreven boeken mee.

Juli en augustus
iedere maandag

Engie Parkies Kasteelconcerten
20.00u. | park Baron Casier
De klassieker in de zomermaanden
is er ook weer in 2019! Kom en
geniet iedere maandagavond van
muziek in het gezellige decor van
het stadspark. Ook dit jaar zakken
heel wat mooie namen af naar het
podium in Waregem.
n 1 juli: Tom Helsen
n 8 juli: Willy Sommers
n 15 juli: Sandrine, Sofie &
Stef Caers
n 22 juli: Metejoor
n 29 juli: Imagine No Lennon
(Bosco Safari & Crabbé)
n 5 augustus: N8N
n 12 augustus: De Geest
n 19 augustus: De Mens
www.engieparkies.be

Juli en augustus
iedere vrijdag

ZIN in de zomer
10.00u.-10.45u. | Bibliotheek
Waregem
Niet op vrijdag 16 augustus.
(zie pagina 15-16)

1 juli – 1 september

Plan je tijdens de zomervakantie
een verfrissende duik in zwembad
De Treffer? Check dan op voorhand
eens de aangepaste openingstijden
op www.waregem.be/zwembad.
Elke namiddag is er bovendien van
14.30u. tot 17.00u. extra kletsnatte
pret in de waterspeeltuin.

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

Zondag 21 juli

Vrijdag 5 juli

Vlaanderen Feest - Openluchtfilm
Vanaf 18.00u. | Film om 22.00u. | Zuiderpromenade
geselecteerd voor de grote
Tijdens de eerste weken van juli
Europese finale. Wanneer de
viert Vlaanderen feest en in
solist van Sint-Cecilia dood
Waregem is dat niet anders.
neerstort op het podium heeft de
Vrijdagavond 5 juli wordt de
dochter van de dirigent een idee
Zuiderpromenade het decor van
om alsnog hun finale te redden:
een gezellig volksfeest. Denk aan
de fantastische trompettist bij de
een portie puur amusement, met
Walen weghalen. Brabançonne is
aanstekelijke fanfaremuziek,
een muzikale romantische
verrassend straattheater én een
komedie waarin geen middel
openluchtfilm als afsluiter. Vanaf
wordt geschuwd om elkaar de
18.00u. is het volop family-time
loef af te steken: list en bedrog,
en serveert CC De Schakel een
solo’s en duetten en ja, zelfs de
aantal speciallekes. Tussendoor
liefde. Met in de hoofdrollen onder
kan je genieten van een hapje en
andere Amaryllis Uitterlinden, Jos
een drankje.
Verbist en Tom Audenaert.En dat
Omstreeks 22.00u. (bij
allemaal gratis!
zonsondergang) kan je vanuit
Tip: breng je eigen zitje mee als je
strandzeteltjes genieten van de
zeker wil zijn van een plaatsje.
film in openlucht Brabançonne.
In de film zijn de Vlaamse
www.waregem.be/
harmonie Sint-Cecilia en het
vlaanderenfeest
Waalse En Avant allebei

1 juli – 31 augustus

Schatten van Vlieg
Bibliotheken Waregem,
Desselgem & Sint-Eloois-Vijve
(zie pagina 15-16)

Donderdag 11 juli

Academische zitting
Ivan De Vadder
19.00u. | Raadzaal stadhuis
Ivan De Vadder is Wetstraatwatcher
bij de VRT en geeft duiding bij wat
er leeft op de verschillende politieke
niveaus van ons land. Tijdens de
Vlaamse Feestdag komt hij vertellen
over onze binnenlandse politiek in
de nasleep van de Vlaamse
verkiezingen. Toegang is gratis.

Vrijdag 19 juli

Wandeling met gids ‘Waregem
in nieuw jasje’
19.00u. | Waregem Expo
(zie pagina 15-16)

19 juli, 24 juli, 1
augustus, 7 augustus

Zomerse boottochten op de
Leie
Jachthaven Sint-Eloois-Vijve
www.waregem.be/boottochten
Spaanse nocturne, kindvriendelijke
tocht, uitstap naar Brugge en de
Schlagerboot! (zie pagina 15-16)

Nationale feestdag
10.00u.-11.00u. | Raadzaal
stadhuis
Om 10.00u. is er een
eucharistieviering in de dekenale
kerk, gevolgd door een
bloemenhulde aan het monument
voor de oorlogsslachtoffers van
Waregem.

Zondag 4 augustus

Fietsboot Harelbeke-WaregemMachelen-Deinze
10.00u. | Jachthaven Sint-ElooisVijve
(zie pagina 15-16)

Vrijdag 16 augustus

Wandeling met gids ‘Verrassend
Sint-Eloois-Vijve’
19.00u. | kerk Sint-Eloois-Vijve
(zie pagina 15-16)

Donderdag 22 augustus
– woensdag 28 augustus
Waregem Koerse Feesten 2019
www.waregemkoersefeesten.be

Vrijdag 23 augustus
Wandeling met gids
‘Felix De Ruyck’
19.00u. | kerk Waregem
(zie pagina 15-16)

Vanaf september

Lessenreeksen sport/maand
van de sportclub
Wil je jouw sportieve ambities in het
najaar aanscherpen? Dan schrijf je
je best op tijd in voor één van de
lessenreeksen die starten in
september. Je kan onder andere
kiezen uit multimove voor kleuters,
seniorensport en hydrofit, maar er
is nog véél meer, voor jong en oud!
Bovendien is september de Maand
van de Sportclub. De Waregemse
sportclubs zetten hun deur voor jou
open zodat je vrijblijvend kan
kennismaken.
www.waregem.be/sport
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ZIJ
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!

Koop je
rookmelder in de
stadswinkel

Keramiek in de
kunstacademie

Vanaf 1 januari 2020 moet elke
woning over de nodige
rookmelders beschikken. Wacht
dus niet langer en koop voor
amper 10 euro per stuk een
rookmelder in de stadswinkel!

Op vraag van velen start
Kunstacademie Waregem volgend
schooljaar met de nieuwe richting
Keramiek. Een mooie aanvulling op
het reeds bestaande aanbod. Het
aantal plaatsen is beperkt, snel
inschrijven is dus de boodschap!
www.academiewaregem.be

Ken jij onze zorgflats?

Woonzorgcentrum De Meers heeft ook 14 volledig uitgeruste
zorgflats: woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer, berging
en terras. Dat is 60m² leefruimte voor koppels waarvan
minstens één van de partners zorgen nodig heeft. Alle info via
onthaal.demeers@welzijn.waregem.be of 056 62 99 35.

Vinyl in de bib
Sinds kort kan je opnieuw LP’s
uitlenen in de bib van Waregem.
Niet alleen klassiekers, ook nieuwe
releases komen in de collectie.
Verwacht je dus aan David Bowie of
Fleetwood Mac, maar ook aan Alt-J
en The War on Drugs.
www.waregem.be/bibliotheek

Onderdompelen
in een babbelbad
Babbelbad is een taalatelier
voor kinderen van de tweede
kleuterklas tot het zesde
leerjaar. We oefenen
Nederlands voor de start van
het nieuwe schooljaar met leuke
spelletjes en activiteiten! Van
19 tot 23 augustus (telkens van
9.00u. tot 12.00u.),
voor slechts 5 euro.
www.waregem.be/nieuws/
babbelbad

A
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dienstverlening

Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

Gesloten van do 30/05 t.e.m. za
01/06, ma 10/06, do 11/07, za 27/07,
za 03/08, za 10/08, van do 15/08
t.e.m. za 17/08, maandagnamiddag
26/08 (stadswinkel wel open), di
27/08 en do 26/09.

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

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
-

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

Gesloten van do 30/05 t.e.m. za
01/06, ma 10/06, do 11/07, van do
15/08 t.e.m. za 17/08,
maandagnamiddag 26/08, di 27/08
en do 26/09.

Openingstijden deelgemeentehuizen
Beveren-Leie
13.00u.-17.00u.
8.30u.-12.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Sint-Eloois-Vijve
13.00u.-17.00u.
-		
8.30u.-12.00u.
-

De deelgemeentehuizen zijn
gesloten van do 30/05 tot en met
zaterdag 01/06, maandag 10/06,
donderdag 11/07, van 21/07 t.e.m.
18/08, ma 26/08 en di 27/08 en do
26/09.

Openingstijden welzijnswinkel
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

van
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.

tot
17.00u.
18.00u.
17.00u.
17.00u.
17.00u.

Het welzijnshuis is gesloten op do
30/05 en vr 31/05, ma 10/06, vr 21/06,
do 11/07, do 15/08 en di 27/08.

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Leescafé
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

Desselgem
14.00u.-19.00u.
13.30u.-17.30u.
10.00u.-12.00u.

Sint-Eloois-Vijve
9.00u.-12.00u.
Alle bibliotheken zijn gesloten van
16.00u.-19.00u. do 30/05 t.e.m. za 01/06, ma 10/06,
do 11/07, do 15/08 t.e.m. za 17/08, ma
26/08 en di 27/08 en do 26/09.
Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn
10.00u.-12.00u. ook dicht van 05/08 t.e.m. 18/08.

Openingstijden recyclageparken
				
Waregem
maandag 				
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
zaterdag 				

Beveren-Leie
12.00u.-19.00u. 12.00u.-19.00u. 14.00u.-18.00u.
8.00u.-15.00u. 8.00u.-16.00u.

Je kan ook terecht op de recyclageparken
van Deerlijk & Wielsbeke. Alle parken
zijn gesloten op do 30/05, ma 10/06, do
11/07 en do 15/08. Deerlijk is gesloten
van 22/07 t.e.m. 04/08. Beveren-Leie is
gesloten van 05/08 t.e.m. 18/08.
Waregem & Wielsbeke blijven open.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers
Apothekers

Centraal nummer

Tandartsen
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#

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

03

056 62 31 11
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