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De Klimaatbendes
Plant een (Schoondal)bos

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

C U LT U U R

13 - 16

100 jaar Briek Schotte
D e S c h a k e l o m a r m t D E S TA D

23

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

Nieuwe directeur academie
Expo Geheim Leger

I N WA R E GE M

17 - 21

Boerenmarkt
Kabinet Henry Moore

Te
winnen!

Wo r d e e n k r a k i n
composteren

2 x 1 VIP-menu* voor
Waregem Culinair op
11 november in
HIPPO.LOGGIA

Medailleparade

Vlieg Expeditie

*glas cava, gin tonic,
voorgerechtje,
hoofdgerechtje,
dessert, koffie

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag
In Waregem moet 44,34 miljoen liter water zijn weg
vinden na een regenbui van 1 mm. Jasper Mauroo
wist dit en won foodtickets voor Lions Boulevard.

Nieuwe wedstrijdvraag
Hoeveel keer reed Briek Schotte de Ronde van
Vlaanderen?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk woensdag
30 oktober 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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nieuws

Gevonden fiets
zoekt eigenaar

Soms gebeurt het wel eens: je
merkt een achtergelaten fiets op in
je buurt. Je meldt dit best aan de
politie via 056 62 67 00 of
rechtstreeks bij je wijkinspecteur.
Wat geef je door? De exacte locatie
en zoveel mogelijk kenmerken van
de fiets. De politie verwittigt op
haar beurt Veloods, zij komen de
fiets binnen de twee werkdagen
ophalen. De fietsen worden bij
Veloods gestald en ze komen ook
op www.gevondenfietsen.be.
Dus ook wie zijn/haar fiets kwijt is,
kan op deze website zien of de
fiets gevonden is.

Weesfietsen aan het station
De politie werkt ook systematisch
samen met de NMBS en Veloods
om ‘weesfietsen’ te identificeren.
Bij een vermoeden krijgt de fiets
rond de spaken een papieren
bandje dat scheurt wanneer de
fiets wordt verplaatst. Fietsen die
drie weken onaangeroerd blijven,
worden weggenomen, zelfs als ze
op slot zijn. Ook hier belandt alles
bij Veloods en op
www.gevondenfietsen.be.
Deze werkwijze hangt ook uit aan
de fietsenstallingen van het station.

Howitzer moet even wijken

TIP: laat je fiets graveren
Speel op veilig en laat je fiets
graveren bij Werkplus/Veloods
(Windhoek 17). Zij doen dit gratis.
Maandag tot vrijdag van 7.30u. tot
18.00u. en zaterdag van 9.00u. tot
12.00u.

Politiezone Mira
056 62 67 00
www.pzmira.be

In 2020 wordt de Leiebrug vernieuwd in het kader van het Seine-Scheldeproject van de Vlaamse
Waterweg. De Howitzertank die aan de voet van de brug in Desselgem staat, zal tijdens de
werken tijdelijk verhuizen naar de trakelweg langs de Leie.
Een explosieve geschiedenis
De Leiebrug tussen Desselgem en
Ooigem kwam er in 1872. Op
16 oktober 1918 werd ze door het
terugtrekkende Duitse leger
opgeblazen. De heropbouw kwam
er in 1922. In mei 1940 ging ze
door oorlogsgeweld weer ten
onder, maar werd ze door de Duitse
bezetter hersteld. In 1944 moest ze
er echter alweer aan geloven …
Het zou tot 1968 duren voor de
definitieve nieuwe brug afgewerkt
werd. De Howitzer herinnert aan de
Leieslag van mei 1940 en is een
schenking van het 6e Artillerie van
Soest.
4 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 1 9 I
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nieuws

Dorpskernvernieuwing Desselgem
Tegen eind 2025 zou de dorpskern van Desselgem
vernieuwd moeten zijn. De stad heeft daarom enkele
gebouwen in de Nieuwstraat aangekocht: Jeugdhuis
Jakkedoe, De Drie Sleutels, de vroegere
jongensschool, de bib en de pastoriewoningen.
De bouwpromotor die dit aankoopt van de stad zal
verplicht zijn om er woongelegenheden en
commerciële ruimte op te trekken. Speciale aandacht
is er voor de oude jongensschool: die moet op een
architecturale manier verwerkt worden in het project.
Na het bouwproject richt de stad nog de parking
tussen de kerk en de vrije basisschool opnieuw in.
Er komen ook enkele nieuwe doorgangen om de
mobiliteit te verbeteren.
Dienst patrimonium I 056 62 12 62 I
patrimonium@waregem.be

Jeugdhuis Jakkedoe in het nieuw

Eind november ruilt jeugdhuis Jakkedoe zijn stek in de Nieuwstraat voor een nieuwbouw in de
Pompoenstraat. Samen met het jeugdhuis bekeek de stad welke ruimtes er nodig zijn voor een
goeie werking. Het resultaat is een nieuwbouw met ruime lokalen en moderne technieken. Zo is
er in het gebouw extra aandacht voor geluid. De zware betonplaten van het gebouw beperken
geluidstrillingen en ook binnen hangt extra geluidsisolatie.
Er is een bar, een bureau voor de beroepskrachten en
een repetitielokaal voor drie muziekgroepen. Vooraan
is er een apart lokaal voor gedeeld gebruik. Enerzijds
zal Jakkedoe hier werken met jonge ondernemers die
hun producten in een eigen winkel verkopen.
Anderzijds neemt ook de Wereldwinkel hier zijn intrek.
Rondom het gebouw komt er groen en achteraan ligt
een bescheiden terras.

KOM NAAR HET OPENINGSWEEKEND
Je kan het nieuwe gebouw van Jeugdhuis Jakkedoe
(en de Wereldwinkel) bewonderen tijdens het
openingsweekend van 29 november. Later meer info.
Dienst gebouwen I 056 62 12 91 I
gebouwen@waregem.be

100 keer wonen aan Spoorweglaan
Autonoom gemeentebedrijf WAGSO bereidt het stadsontwikkelingsproject Spoorweglaan in Sint-Eloois-Vijve
voor. Het gaat om een verkaveling met honderd betaalbare woongelegenheden: twee gebouwen met elk
12 appartementen, 24 geschakelde gezinswoningen in autovrije straten, 10 parkwoningen en gecentraliseerde
carports. WAGSO verkoopt de gronden, de woningen gaan via een bouwpromotor (nog aan te stellen).
Daarnaast zijn er nog 42 loten bouwgrond voor halfopen bewoning. Geïnteresseerden die aan de voorwaarden
voldoen kunnen zich registreren. Alle informatie en voorwaarden vind je op www.wagso.be/spoorweglaan.
WAGSO I 056 62 13 96 I info@wagso.be
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nieuws

Mijn Burgerprofiel

Eén online overzicht voor overheidszaken
Sinds begin september kan je op www.waregem.be inloggen op Mijn Burgerprofiel. Dat is een
service die de Vlaamse Overheid ontwikkelde waar je al jouw overheidszaken in één overzicht
kan vinden. Daarmee springt jouw stad mee op de kar van een project dat in de komende jaren
nog flink zal groeien.
Alles veilig op één plaats
Tegenwoordig kan je in gelijk welke bankautomaat
geld afhalen, kan je op elk toestel naar muziek
luisteren … Dat is ook het idee achter Mijn
Burgerprofiel. Op termijn moet je heel veel
overheidsinformatie en dienstverlening (lokaal, Vlaams
en federaal) vinden op één plaats, ongeacht waar je
bent. Dat zorgt voor een betere en snellere
dienstverlening en vooral voor een grote tevredenheid
bij de burger. Natuurlijk is er ook flink aandacht voor
privacy. Zo worden alle gegevens steeds versleuteld
verzonden via een beveiligde verbinding en worden er
nooit (persoons)gegevens opgeslagen op je toestel.

Attesten in 1 minuut
Mijn Burgerprofiel is een groeitraject. Dat betekent dat
je er nu al handige zaken vindt, maar dat je er op
termijn nog veel meer voordeel zal uithalen: gegevens
over jezelf en jouw gezin, voordelen en belastingen,
onderwijs … Nu kan je er al aan de slag met heel wat
attesten. Van de 26 veel gevraagde attesten kan je er
al zelf tien in 1 minuut (en rechtsgeldig!) laten
aanmaken: gezinssamenstelling, hoofdverblijfplaats,
attest van leven … Voor de andere 16 attesten en
uittreksels word je correct doorverwezen. Makkelijk,
snel en efficiënt.

2 3

1

4

Hoe het werkt
1. Ga naar www.waregem.be en klik rechtsboven op AANMELDEN
2. Kies een aanmeldmethode: eID (kaartlezer), itsme, code via app, code via SMS of een token
3. Meld je aan
4. Klik op je naam (rechtsboven) en ga aan de slag met één van de mogelijkheden
Wist je dat Mijn Burgerprofiel net hetzelfde werkt op
alle websites waar je de login-balk vindt? Nu vind je ze
al op de websites van o.a. Vlaanderen, Kortrijk,
Genk … Binnenkort vind je ze ook op alle websites in
onze regio: Harelbeke, Deerlijk, Wielsbeke,
Anzegem …

Mijn Burgerprofiel is een extra dienstverlening voor
elke burger, geen vervanging. Je kan voor alle
informatie en attesten natuurlijk nog steeds terecht bij
de diensten op het stadhuis, deelgemeentehuizen of
op www.waregem.be/e-loket.

Dienst communicatie I 056 62 12 53 I info@waregem.be
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BEDANKT VOOR JOUW MENING
Resultaten Denk Mee Met Waregem

Van midden mei tot midden juni kon iedere inwoner een enquête invullen, zowel op papier als
digitaal. Daarin polsten we in 45 stellingen naar jouw mening over de (nabije) toekomst van onze
stad. De resultaten per vraag vind je in het Gouden Blad van 10 oktober en op onze website. Ze
worden ook zo veel mogelijk meegenomen in het beleidsplan voor de periode 2020-2025. Dit plan
moet tegen eind dit jaar klaar zijn. In tussentijd geven we graag enkele resultaten van de enquête
mee.

Enkele cijfers

In totaal vulden 782 inwoners een enquête in. Dat
gebeurde 581 keer digitaal via denkmeemet.waregem.
be. 201 inwoners vulden het papieren formulier in dat
in de vorige editie van De Sprong zat. Binnen alle
antwoorden zit een mooie verdeling van alle
leeftijdscategorieën (zie figuur 1): van twintigers tot
Waregemnaars van meer dan 70 jaar. De antwoorden
kwamen niet alleen uit Waregem, maar ook uit de
deelgemeenten (zie figuur 2).

Enkele thema’s

De 45 vragen van de enquête waren verdeeld over vijf
thema’s: betaalbaar wonen, kernversterking,
leefbaarheid, veiligheid en welzijn. Acht vragen kregen
gemiddeld minder dan 5,5 op 10, dertig vragen
kregen tussen 5,5 en 8 op 10, terwijl 7 vragen meer
dan 8 op 10 kregen. Bij de minst scorende vragen
blijkt dat jullie onder andere aandacht vragen voor
ijspiste (niet per se op de Markt), de kostprijs van
betalend parkeren, de bereikbaarheid van de stad,
fiets-en wandelinfrastructuur en dat er voldoende
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Het stadsbestuur dankt iedereen die de bevraging
invulde en/of een idee had om onze stad in de
toekomst nog beter te maken. In december wordt het
beleidsplan 2020-2025 voorgesteld. De resultaten van
Denk Mee Met Waregem zijn ondertussen heel nuttige
informatie om het plan mee vorm te geven.
2
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Naast de enquête kon iedereen voor elke thema ook
vrije ideeën indienen. Iets waar jullie gretig gebruikt van
maakten, want we telden er maar liefst 295.
Voorstellen rond leefbaarheid (101) en veiligheid (110)
waren het meest populair. Welzijn (48) en
kernversterking (46) volgden, terwijl er ook
12 voorstellen kwamen rond betaalbaar wonen.

600
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160

Enkele (eigenlijk veel) ideeën

Respons / Leeftijd
179

180

aanpak moet blijven tegens drugs. Aan het andere
eind van het spectrum zijn er ook duimen omhoog
voor duurzame feesten, ondergrondse afvalcontainers,
het kwalitatief onderwijs, de nood aan blijvende inzet
tegen kleine criminaliteit en zwerfvuil en verder inzetten
op projecten rond preventie, gezondheid en
eenzaamheid.
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Secretariaat stadhuis I 056 62 12 11 I secretariaat@waregem.be
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WATERGEM
(deel 4)
Wat met ons afvalwater
In de vorige edities van De Sprong las je reeds over straatkolkjes, grachten en waterdoorlatende
verharding. Met andere woorden: de beste manieren om regenwater te verwerken. Maar weet je
eigenlijk wat er gebeurt met ons afvalwater?
Als een peuter voor het eerst op het potje gaat en een
“boodschap” achterlaat, bestaat de kans dat hij/zij de
buurt bijeen huilt als je dat weggiet. Want waarom laat
je dat ook onmiddellijk verdwijnen? En waar gaat dat
naartoe? Als volwassenen staan we daar veel minder
bij stil. Vuil water giet of spoel je weg en daarmee
basta. Want vuile kledij of kookgerei komt magisch
proper uit de wasmachine tevoorschijn. En water dat
wegloopt in kleine putjes van douche, bad of
afwasbak zet de kelder niet onder water, maar
‘verdwijnt’ gewoon. Toch?
Geen magie
De magische verdwijntruc is echter nog maar de
eerste stap op de lange weg die vuil water in
Waregem aflegt richting de Leie. Een gemiddeld
Vlaams gezin verbruikt 253 liter water per dag. Per
persoon uitgerekend is dat 40 liter voor douche of
bad, 30 liter voor het toilet, 17 liter was, 8 liter afwas,
4 liter voor de tuin, 4 liter om te poetsen en 3 liter om
te koken en drinken. En vaak gaat het hier om
(kostbaar) drinkwater.
Watertip: Overschakelen
op het hergebruik van
regenwater zorgt niet
alleen voor een zachtere
was, je voelt het ook in de
portemonnee.

Alle wegen leiden naar
zuiveringsstations
Voor de ongeveer 16 000
gezinnen in Waregem
betekent dit elke dag
ongeveer 4 miljoen liter
afvalwater. Oftewel 4000
kubieke meter water die
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zich elke dag een weg baant door de rioleringsbuizen
richting de drie zuiveringsstations in Waregem. Deze
zuiveringsstations worden beheerd door Aquafin en
bevinden zich aan de Slekkeput (net achter de
volkstuintjes), in de Sint-Jansstraat (ter hoogte van
Goed te Beaulieu) en de Brabantstraat (op de grens
met Anzegem). Waregem is nogal vlak, maar toch
proberen we om het vuile water zoveel mogelijk uit
zichzelf te laten afvloeien naar deze installaties. Een
hele klus, want alles vertrekt vanuit die kleine afvoer bij
je thuis door systematisch groter wordende buizen.
Die kunnen tot anderhalve meter hoog worden, zoals
de buizen bij de collectorwerken in de Zuiderlaan (zie
hiernaast).
Pompen maar
Alleen waar het niet op de natuurlijke manier lukt,
wordt er gepompt. Waregem heeft twaalf
pompstations. Negen hiervan pompen enkel vuil
water. De drie andere Waregemse pompstations
verpompen naast vuil water ook proper regenwater.
Een goede werking van deze installaties is van groot
belang. Want verstopte installaties zijn niet alleen
vervelend, maar ook gewoon slecht voor het milieu.
Daarom zet het stadsbestuur, samen met Aquafin en
de Vlaamse Milieu Maatschappij, al enkele jaren volop
in op afkoppelingsprojecten. Een lopend voorbeeld is
het project Konijneveld - Galgewegel. Hierbij wordt het
regenwater afgekoppeld van de afvoer van afvalwater.
Zo kan het regenwater naar de grachten en beken,
wat natuurlijk beter is voor de bodem.

werken

Wij werken aan…
De oude Schakelstraat

Dit najaar verandert de oude Schakelstraat (nu Zuiderlaan) naar
parkgebied. De werken maken deel uit van het masterplan
Waregem Zuid. Ze verbinden het Jeugdcentrum met de
stadionvijvers op een fiets- en voetgangersvriendelijke manier.
Het asfalt van de nu doodlopende straat wordt waar mogelijk
vervangen door bomen, hagen en ander groen. De parking van
en toegang naar woonzorgcentrum De Meers en de tennisclub
blijven verhard, maar dan wel met een waterdoorlatende materie.

De Zuiderlaan

Ter hoogte van het Regenboogstadion installeert een aannemer
grote rioleringsbuizen (collectoren). Ook dit is een onderdeel van
het masterplan Waregem Zuid: de opwaardering van de
omgeving aan het stadion/expo als toegangspoort naar het
centrum. Tot in de jaren ’80 was deze de omgeving echter
moeras en stort. Dat is ook merkbaar in de uitvoering van de
werken. Daarom verlopen de werken iets complexer. Alle
200 buizen krijgen extra fundering met houten palen en een
gewapende betonplaat. De streefdatum om de Zuiderlaan terug
open stellen voor het verkeer is het einde van dit jaar. Tot zolang
blijven de omleidingen geldig.
En op het einde van deze
(ondergrondse) rit? Dan is de
cirkel rond en komt het
gezuiverde water terug in de
Leie terecht. Dat gebeurt
rechtstreeks, via de
Gaverbeek of via de
Maalbeek, afhankelijk van de
locatie van de
zuiveringsinstallatie. Dat het
water terug zuiver de natuur
ingaat kan je ook proeven.
Zo bestaan er al bieren op
basis van gezuiverd
afvalwater. Santé!

De parking in de Pompoenstraat

De parking aan de stedelijke basisschaal in de Pompoenstraat
wordt heraangelegd. Veiligheid, duurzaamheid en groen zijn de
grootste aandachtspunten. De werken zijn midden september
begonnen en duren 55 werkdagen.

Watertip:
Spoel nooit babydoekjes,
maandverbanden,
vochtige doekjes… door.
Giet ook nooit (frituur)vet
of olie in de afvoer. Dat
hoort helemaal niet thuis in
de riolering en kan de
afvoer volledig verstoppen.

Dienst wegen, waterlopen en verkeer I 056 62 12 73 I technischedienst@waregem.be
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Als zorg om ondersteuning vraagt
Dagcentra De Meers en De Manège

Dagcentra De Meers en De Manège bieden zorgbehoevende senioren de mogelijkheid om een
aangename dag te beleven en anderen te ontmoeten.
Dagcentrum De Meers onthaalt fysiek
zorgbehoevende senioren terwijl dagcentrum De
Manège gericht is op personen met dementie. Een
multidisciplinair team biedt een kwaliteits- en
respectvolle zorg en een zinvolle dagbesteding aan.
Hierdoor kunnen senioren met een groeiende
hulpvraag langer thuis wonen. De mantelzorger krijgt
bovendien de kans om even op adem te komen.

“Dit helpt me om dag en nacht voor mijn vrouw klaar
te staan.”
“Huguette wordt op maandag en donderdag goed
gesoigneerd in het dagcentrum. Zo kan ik makkelijker
het huishouden doen en al eens tijd nemen voor
mezelf of wat uitrusten.”
Roger, 76 jaar

De centra bieden begeleiding van maandag tot vrijdag
van 8.30u. tot 17.30u. en zorgen voor aangepast
vervoer van en naar huis. Aarzel niet en contacteer
hen. Ze tonen je graag hoe het er bij hen aan toe gaat.

Dagcentrum De Meers I 056 62 99 13
dvcmeers@welzijn.waregem.be
Dagcentrum De Manège I 056 62 99 79
dvcmanege@welzijn.waregem.be

Zitdagen externe partners in welzijnshuis
Wist je dat je in het welzijnshuis ook terecht kan voor de zitdagen van verschillende externe diensten?
Federale pensioendienst
De Federale Pensioendienst heeft
voor de werknemers elke tweede
en vierde dinsdag van de maand
en voor de zelfstandigen elke
vierde dinsdag van de maand
telkens van 9.00u. tot 12.00u.
een zitdag in het welzijnshuis.

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

De Woonclub
Vind je moeilijk een huurwoning op
de private huurmarkt?
De Woonclub helpt je met het
vinden van een huurwoning en de
administratie. Wekelijks op
donderdagvoormiddag tussen
9.30u. en 12.00u.

04

Dyzo
Dyzo is het anker voor zelfstandigen
in moeilijkheden. Bij Dyzo kan je in
alle discretie terecht voor het redden
van je zaak, voor het leefbaar
maken van een faillissement en voor
ondersteuning van een nieuwe start.
Er is zitdag op de tweede
woensdag van de oneven maanden
van 9.00u. tot 11.00u.

welzijn

Waregem is pleegzorggemeente
Kan jij een warme thuis bieden?

Waregem kreeg op 22 juni het officiële pleegzorglabel. Als pleegzorggemeente willen we
pleegzorg mee helpen bekendmaken zodat alle kinderen die niet (meer) thuis kunnen wonen de
kans krijgen om op te groeien in een warm gezin. Pleeggezinnen zijn hard nodig, want er
wachten nu 200 kinderen en jongeren op een warme thuis.
Pleegzorg bestaat in verschillende vormen:
n ondersteunend: beperkte opvang (korte periode of
af en toe)
n crisis: heel snel een opvangplaats
bieden voor een korte tijd
n kortlopend: perspectiefzoekend,
enkele maanden
n langdurig: perspectiefbiedend,
langer dan een jaar
Stefanie Delanghe, één van de 23
pleegouders in Waregem vertelt:
“Als gezin bieden wij langdurige
opvang aan ons pleegzoontje.
Ondertussen woont hij al vier jaar bij
ons. De verstandhouding met de
ouders is goed. We hebben ook nog regelmatig
contact met ons vorig pleegkind dat drie jaar bij ons

woonde. Als pleegouder ben je ambassadeur van je
pleegkind. Je geeft het kind kansen, een uitweg die de
rest van zijn of haar leven kan bepalen. In een
pleeggezin kan een kind uniek zijn en
zich ten volle ontwikkelen en ontplooien,
met vallen en opstaan. Om dit te doen
moet je er met jouw gezin ten volle
achter staan en er voor gaan, want het
is niet altijd eenvoudig. Je moet je
afstemmen op de noden van het kind
en zo één taal leren spreken. Op maat
van je eigen mogelijkheden kan je voor
een bepaalde vorm van pleegzorg
kiezen. Ik vind het fijn dat Waregem
pleegzorggemeente geworden is. Zo
wordt pleegzorg ruimer bekend en
komen er misschien meer pleeggezinnen. Het zou ook
leuk zijn als pleegkinderen elkaar kunnen ontmoeten.”
Heb je interesse in pleegzorg?
Meer info en info-avonden vind je op
www.pleegzorgvlaanderen.be

Welzijnshuis
056 62 97 31
joke.hennion@welzijn.waregem.be

Kind & Gezin
De zitdag is bedoeld voor iedereen
met een kinderwens, zwangere
vrouwen en ouders met kinderen
van 0 tot 3 jaar. Je kan er elke
vierde maandag van de maand van
9.00u. tot 12.00u. terecht met al je
vragen rond kinderwens,
zwangerschap, opvoeding,
opvang …

Dienst ondersteuningsplan
(DOP)
Heb je een (vermoeden van) een
beperking en vind je het moeilijk
om je leven te organiseren? Vind je
je weg niet in het
ondersteuningsaanbod van
verschillende zorgaanbieders? Dan
kan de dienst ondersteuningsplan
(DOP) je wellicht helpen. Elke
eerste maandag van de maand
van 13.30u. tot 16.00u.
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FOD Sociale Zekerheid
Heb je vragen rond uitkeringen aan
personen met een handicap?
Een sociaal adviseur houdt elke
eerste woensdag van de maand
zitdag van 9.00u. tot 11.00u.

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

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

groen

De klimaatbendes van Waregem
Samen voor minder CO2

Veertien Waregemse basisscholen hebben zich geëngageerd om lid te worden van de
klimaatbende. Ze willen dit schooljaar de CO2-uitstoot in hun school verminderen.
Joke Oosterlijnck, MOS-begeleider voor het basisonderwijs in West-Vlaanderen,
ondersteunt het project samen met de stad.
Wat is het doel van de klimaatbendes?
Joke: “Om iedereen wakker te schudden en het
klimaatprobleem aan te pakken met realistische
doelen. Met iedereen bedoel ik de leerlingen en
leerkrachten maar ook het stadsbestuur: een
combinatie van collectieve actie en het verminderen
van onze persoonlijke uitstoot. We kunnen er samen
iets aan doen!”
Welke opdrachten zullen de trekkersklassen
moet uitvoeren in de loop van het jaar?
Joke: “De scholen gaan zich volledig verdiepen in de
klimaatverandering en onderzoeken hoe de school in
haar dagelijkse werking klimaatvriendelijker kan
worden. Ze ondernemen actie om de CO2-uitstoot
te doen dalen. Bovendien zijn er energiedetectives
die het energieverbruik opmeten.”
Hoeveel CO2-reductie hoop je te realiseren en
hoe wordt dit gemeten?
Joke: “Met het burgemeestersconvenant heeft
Waregem zich geëngageerd om tegen 2030 de
uitstoot met minstens 40% terug te dringen door
een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik
van hernieuwbare energiebronnen. De klimaatbende
zal hier ook een flink steentje aan bijdragen, wij
rekenen op minstens 5% minder uitstoot met alle
deelnemende scholen samen.”

Plant mee aan het nieuwe
Schoondalbos

Eind dit jaar planten het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad meer dan 15 000 bomen
(of 8 hectare bos) op het perceel tussen Vijve-Trakel, de Leiegoeddreef, de Expresweg en de wijk
Hoevelaan. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november steken we de handen uit de mouwen om dit bos
te planten. Op vrijdag komen bijna 500 scholieren helpen. Op zaterdag doen we een oproep naar
verenigingen, buurtbewoners, vrijwilligers … om mee te planten. Zin om onze stad mee in het groen
te steken? Schrijf je in via www.waregem.be/schoondalbos.

Dienst milieu I 056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be
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100

jaar Briek Schotte

Albéric ‘Briek’ Schotte werd op 7 september 1919
geboren, in 2019 zou hij dus 100 jaar geworden zijn.
Hij verhuisde op jonge leeftijd naar Desselgem en daar
groeide hij uit tot een succesvol wielrenner. Hij reed de
Ronde van Vlaanderen maar liefst twintig keer en
mocht acht keer op het podium staan waarvan twee
keer op de eerste plaats. Briek werd twee keer
wereldkampioen en nam vier keer deel aan de Ronde
van Frankrijk, waar hij in 1948 tweede werd.
Briek overleed op zondag 4 april 2004, de dag van de
88e Ronde van Vlaanderen. Hij ligt begraven op
begraafplaats De Barakke in Waregem.
Zijn Vlaamse koppigheid en stalen karakter bezorgden
hem de bijnaam ‘den IJzeren’. Briek wordt ook de

laatste Flandrien genoemd. Stad Waregem benoemde
hem in 1987 tot ereburger. In 1999 schonk Briek
trofeeën, foto’s en herinneringen aan het stadsbestuur
van Waregem. Een deel daarvan staat tentoongesteld
in de Briek Schottezaal in het stadhuis. Die
vergaderzaal werd naar aanleiding van zijn 100e
geboortedag vernieuwd. De Briek Schottezaal is te
bezoeken in groep met een gids. Voor meer informatie
en reservaties kan je terecht bij de dienst Toerisme.
Ter ere van zijn 100e geboortedag, heeft de Koninklijke
Munt van België een zilveren herdenkingsmunt van
tien euro ontworpen. Die heeft een gelimiteerde oplage
van 3000 stuks en kan je bestellen via
www.herdenkingsmunten.be voor 54,95 euro.

Over Briek Schotte verschenen verschillende boeken.
Enkel in de bib:
Nog te koop:
n De Erfenis van Briek - Rik Vanwalleghem, Anna
n Briek, de laatste der Flandriens - Bo Decramer en
Luyten, Stephan Vanfleteren (Uitgeverij Kannibaal)
Rik Vanwalleghem (Uitgeverij Terra - Lannoo)
n Briek! De laatste Flandrien – Herman Chevrolet
n Briek Schotte – Noël Truyers (Uitgeverij de
(Uitgeverij de Arbeiderspers)
Eecloonaar)
Stadsarchief I 056 62 12 18 I archief@waregem.be
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CC De Schakel
omarmt DE STAD

Soms is de mooiste plek op aarde dichterbij dan je verwacht. Sommigen wonen
er, anderen komen er vaak. Je denkt haar te kennen. De stad, met haar straten,
haar kerken, haar parkjes, haar mensen, haar verborgen schatten ...
Bij CC De Schakel omarmen ze de stad. Weg van hun comfortzone zoekt het
cultuurcentrum verbindingen op met Waregem, zijn deelgemeenten en alles
wat we 'de stad' noemen.
“Wat is DE STAD?”, was de vraag die we met ons
meenamen toen we een fijn gesprek hadden met
publieksmedewerker Maaike Tubex van het CC.
“DE STAD is het thema waarrond onze cluster dit jaar
is opgezet. We groeperen een deel van onze
programmatie onder deze noemer. We vonden het
heel belangrijk om meer naar buiten te treden en de
stad in te trekken. Enerzijds doen we dat door
voorstellingen, lezingen en activiteiten binnen én buiten
de zalen van CC De Schakel te zetten. Anderzijds
kozen we ervoor om een project op te starten dat de
mensen in onze stad in de kijker zet. Ze zijn tenslotte
het hart van Waregem. Vanuit De Schakel willen we
een act of kindness de stad insturen. Een warm
gebaar voor hen die Waregem maken: de inwoners.
Met medewerking van ons publiek, de inwoners,
bezoekers … verzamelen we 8790 wensen aan
onbekende stadsgenoten. Deze verzamelen we in de
vorm van een origamiduif, die we later in december in
8790 willekeurige brievenbussen van Waregem gaan
posten. Héél wat mensen brachten reeds hun wens
binnen, maar 8790 is een ambitieus getal dus alle
wensen zijn welkom! Je vindt de installatie doorlopend
aan onze ingang.

Daarnaast willen we ook de lokale verenigingen naar
voor schuiven. We dagen hen uit om deel te nemen
aan onze kartonnen stad en om, op basis van
eenvoudige sjablonen, een huis te maken dat hun
positie en functie in de stad laat zien. Alle huizen
vormen samen een kartonnen stad tijdens onze
tentoonstelling en geven een mooi beeld van
Waregem anno 2019. Het zou erg spijtig zijn als er
verenigingen ontbraken! Ik kijk echt uit naar het
ontstaan en de groei van onze kartonnen stad. Ik hoop
dat het stormloopt en dat de verenigingen in Waregem
van zich laten horen. Het is een perfecte kans om in
de schijnwerpers te staan. Hopelijk wordt onze foyer
te klein en moeten we uitbreiden naar Biblab. Op 22
juni 2020 om 16.00u. kan je onze (kartonnen) stad en
Waregem komen vieren! Iedereen is dus van harte
welkom op het slotmoment van ons project.”
Met een lach, een babbel en enkele ijzersterke
voorstellingen, workshops en activiteiten nodigen
we je uit DE STAD te verkennen en eraan mee te
bouwen. Wil je een voorstelling meepikken, een
wens uitsturen of meebouwen aan DE STAD?
Surf dan naar www.destad.info.

CC De Schakel I 056 62 13 40 I onthaal@ccdeschakel.be
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Kerlijne wordt nieuwe directeur
Vanaf 1 november heeft de Kunstacademie een nieuwe directeur: Kerlijne Chanterie is 36,
woont in Waregem en ziet het bijzonder goed zitten om het roer over te nemen van huidig
directeur Paul De Meyer.
Vertel eens, waarom heb jij gesolliciteerd voor
de job van directeur van de Kunstacademie?
Kerlijne: “In de eerste plaats omdat ik een passie
heb voor het deeltijds kunstonderwijs. Ik heb als
kind en jongere opleiding piano en fluit gevolgd in
de academie van Waregem. Ik heb daar echt heel
fijne herinneringen aan. Twee jaar geleden nam ik
de draad weer op als leerling. Het deeltijds
kunstonderwijs vormt een soort rode draad
doorheen mijn leven.
Wat bedoel je precies met die rode draad?
Kerlijne: “Ik heb pedagogische wetenschappen
gestudeerd en ging als lector aan de slag in de
lerarenopleiding bachelor secundair onderwijs in
Torhout. Ik volgde in het begin van mijn
onderwijscarrière nog het postgraduaat dans. Dit
gaf me de kans de lerarenopleiding te combineren
met een job als dansleraar in de kunstacademie
van Torhout. Ik heb daarnaast gewerkt als

pedagogisch adviseur voor het deeltijds
kunstonderwijs bij het OVSG in Brussel. Ik was het
aanspreekpunt voor de West-Vlaamse directeuren
tijdens de hervorming van het deeltijds
kunstonderwijs. Ik kreeg de kans academies te
ondersteunen bij vragen of moeilijkheden. Ik heb
het leven in een academie dus al op heel wat
fronten mogen ervaren, maar altijd met plezier.
Heb je al een bepaalde visie waar je de
academie naartoe wil leiden?
Kerlijne: “Als leerling heb ik heel wat jaren zelf
mogen ervaren dat de Kunstacademie kwaliteitsvol
kunstonderwijs aanbiedt. Als directeur zou ik hier
graag mee mijn schouders onder zetten. Ik wil
vooral verder inzetten op samenwerking en
openheid: leerlingen onderling, leerlingen en
leerkrachten, leerkrachten mét leerkrachten. Ook
projecten met culturele/sociale actoren,
stadsbesturen of scholen lijken mij zeer boeiend en
verrijkend. Verder is de uitbouw van de
kunstacademie in de buurgemeenten een
belangrijk aspect. En, uiteraard: het blijven
stimuleren van alle vormen van creativiteit
bijvoorbeeld door samen projecten uit te werken
tussen de domeinen beeld, dans, muziek en
woord. Mochten we binnenkort opnieuw zo’n
project op de planken krijgen, dan zou dat
fantastisch zijn.”
Hoe ga je nu precies van start?
Kerlijne: “Vanaf 1 september starten voor mij twee
maanden inloopstage met Paul De Meyer, de
huidige directeur, vooraleer ik in november definitief
het vaandel overneem bij zijn pensioen.”
Heb je nog tijd voor hobby’s?
Kerlijne: “Ik zing bij het Waregemse koor Laidos en
ik zal zeker de tijd nemen om zelf dansles te
volgen.”
Veel succes met je nieuwe loopbaan!

Kunstacademie I 056 60 09 18 I onthaal@academiewaregem.be
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Met
UiTpas naar
Waregem
Culinair
Zin in een etentje met je UiTpas?
Op maandag 11 november is er de
derde editie van Waregem Culinair
in HIPPO.LOGGIA (hippodroom).
Meer dan 20 topzaken uit grootWaregem zorgen er voor
topgerechten! En voor
20 UiTpaspunten kan jij daar ten
volle van genieten!
Ruil tussen 7 oktober en
1 november in de stadswinkel
20 UiTpaspunten om voor een
culinair pakket (1 glas cava,
1 gin tonic, 1 voorgerechtje,
1 hoofdgerechtje, 1 dessert,
1 koffie).
Wees er snel bij, want het aanbod is
heel beperkt! Slechts 1 pakket per
gezin.

Het Geheim Leger
in HIPPO.WAR
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Waregem vier jaar lang bezet door
het Duitse leger. De inwoners van Waregem leerden noodgedwongen met
de bezetter leven en gehoorzaamden zo goed mogelijk aan de Duitse
eisen. Toch groeide ondergronds de frustratie bij grote delen van de
bevolking. Kleine individuele verzetsacties leidden tot een georganiseerde
vorm van verzet vanaf 1942. Deze verzetsgroepering zou uitgroeien tot
het Geheim Leger van Waregem.
In de tijdelijke tentoonstelling in HIPPO.WAR wordt het verhaal van dit
Geheim Leger verteld. Je leert er alles over de leden van de verzetsgroep,
hun sabotage-acties en hun schuilplaats: hoeve Le Grèbe. Aan de hand
van talloze foto’s, persoonlijke documenten en getuigenverslagen, wordt
de omvang en het belang van het Geheim Leger duidelijk. Speciale
aandacht gaat naar de tragische bevrijdingsdagen in september 1944,
waarbij zowel het Geheim Leger als de Waregemse bevolking een zware
tol moesten betalen.
Bezoek de tentoonstelling en dompel je onder in het verhaal van deze
bevrijdingsdagen, maar ook in dat van John Mahoney. Hij was een
Amerikaanse soldaat die maandenlang werd ondergebracht door het
Geheim Leger, maar op de laatste dag van de bevrijding werd
neergeschoten. Laat je bovendien verrassen door enkele opmerkelijke
vrouwen in het verzet. En bekijk een levensgrote kijkkast over de
herdenking van de gesneuvelden van het Geheim Leger.
Praktisch
n Nog tot 15 december in bezoekerscentrum HIPPO.WAR.
n Open van woensdag tot zondag, telkens van 14.00u. tot 18.00u.
n Gratis te bezoeken
Stadsarchief I 056 62 12 18 I hippowar@waregem.be I
www.hippowar.be

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!
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Nog tot 1 december

Kunst in het Koetshuis

Alle info vind je op www.waregem.be/koetshuis
en de Facebookpagina Het Koetshuis Waregem.
n 27/09 – 06/10: Gilbert Vangampelaere
n 10/10 – 21/10: Luc Wandels en Diane Bettens
n 25/10 – 04/11: Dirk Bossouw en Geert Nachtergaele
n 07/11 – 11/11: Karel Duthoy en Dominique Vervaecke
n 15-17/11 en 22-24/11: Hendrik Van Walleghem

Expo “Sarah & Charles’s In The
Hands Of Puppets”
Be-Part
Solotentoonstelling van het
kunstenaarsduo Sarah & Charles. Ze
halen inspiratie uit de onzichtbare
structuren die onze wereld vormgeven.
Hun onderzoek resulteert in installaties,
sculpturen, soundscapes,
performances en video’s.
www.bepartexhibitions.be

Nog tot 15 december

Expo Het Geheim Leger / Verzet in
Waregem
HIPPO.WAR
Gratis, zie pag. 16
www.hippowar.be

Vanaf donderdag 3 oktober

Sport Na School-pas

Ben jij iemand die graag van alles wat doet, of wil je
gewoon eens iets anders proberen? Als het kriebelt na de
lessen, moet je SNS-en! Deelnemen kost 30 euro per
semester of 45 euro voor een volledig schooljaar.
Inschrijven en meer info: via de leraar LO op school, via
www.sportnaschool.be of bij Waregem Sport
(056 60 07 44 / simon@waregemsport.be).

Vakantieaanbod in Kidsgids

Ook in de herfstvakantie zijn er tal van activiteiten voor
onze jongste inwoners. Het volledige aanbod vind je in de
Kidsgids. Haal deze handige pocket af in de stadswinkel
of lees hem via www.waregem.be/kidsgids.

Start to pingpong
Speciaal voor onze 55-plussers een
lessenreeks Start To Pingpong.
Op 3, 10, 17 oktober + 7, 14, 21, 28
november + 5, 12, 19 december
(telkens van 9.00u. tot 10.00u.).
Deelnemen aan deze lessenreeks kost
20 euro.
www.waregem.be/
start-to-pingpong

Vanaf vrijdag 4 oktober

Start to badminton
Speciaal voor onze 55-plussers een
lessenreeks Start To Badminton.
Telkens op vrijdag van 10.30u. tot
11.30u. Deelnemen aan deze
lessenreeks kost 20 euro.
www.waregem.be/
start-to-badminton

04

I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 1 9 I 1 7

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!
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Vrijdag 4 oktober –
zondag 6 oktober

Zondag 6 oktober

Braderie
centrumstraten
Lekker shoppen in het
stadscentrum tijdens de
traditionele braderie. Met heel wat
animatie voor iedereen!

Zaterdag 5 oktober

Dag van de klant in de bib +
boekenverkoop
10.00u.-16.00u. | bibliotheek
Waregem
De bib neemt je mee op retroavontuur. Van de eerste Tourwinst
voor Eddy Merckx tot de val van de
Berlijnse muur en het huwelijk van
koning Filip en koningin Mathilde,
herontdek het in de bib! Bovendien
viert de ‘nieuwe’ bib haar derde
verjaardag. Daarom komt Marino
Punk langs met zijn accordeon en
draait DJ Jeiger draait retroplaatjes.
Geef het beste van jezelf op onze
fietsrollen en ontdek heel wat
animatie. Uiteraard kan een hapje
en een drankje in ons feestelijk
leescafé niet ontbreken.
Tegelijk is er ook de
boekenverkoop. Boeken en strips
0,50 euro, tijdschriften en
kleuterboeken 0,10 euro!
www.waregem.be/bibliotheek

Boerenmarkt
14.00u.-18.00u. | Markt
De place to be voor (h)eerlijke
producten uit het Zuiden en van
onze lokale boeren. Op het
centraal kookeiland bereiden koks
heerlijke proevertjes en wordt er
gestreden tijdens een stomende
kookbattle. De kinderen kunnen
dan weer creatief aan de slag met
chocolade.
www.waregem.be/boerenmarkt

Dinsdag 8 oktober

Mantelzorgcafé
14.00u.-16.00u. | zaal Mustang
Francky Debusschere,
vormingswerker bij
mantelzorgvereniging Samana,
bespreekt het belang van een
goede communicatie in de zorg en
hoe je een goede verstandhouding
kan realiseren met zorgverleners.
Deelnemen kost 2 euro (inclusief
koffie), UiTPAS-kansentarief:
0,40 euro. Inschrijven via
mantelzorg@welzijn.waregem.be
of 056 62 97 36.

Vanaf 10 oktober

Woensdag 9 oktober

Boekenverkoop in de bib
14.00u.-16.00u. | bib Waregem
Boeken en strips 0,50 euro,
tijdschriften en kleuterboeken
0,10 euro.
www.waregem.be/bib

9 oktober, 20 november

Voorlezen XL
15.00u.-16.30u. | bib Waregem
90 minuten voorlees- en
knutselplezier! We toveren onze
vertelhut om tot een gezellige plek
vol verhalen. Daarna is het
knutseltijd. Van kunst tot carnaval
of moestuinieren, elke maand staat
een ander thema in de kijker.
Gratis, wel vooraf inschrijven via
bibliotheek@waregem.be.

Kabinet Henry Moore / Nick Ervinck (expo)
Bibliotheek
Voor kunstenaar Nick Ervinck is
die inspirerend zijn (geweest) voor
vooral Henry Moore (1898-1986)
beide kunstenaars. Dit project
een grote inspirator. Hij bezit er ook komt tot stand in samenwerking
een grote collectie kunstboeken en met Be-Part, Platform voor actuele
monografieën van: maar liefst
kunst. Je kent West-Vlaming Nick
280 stuks in totaal en uniek in
Ervinck zeker al van het
België (en wellicht ver daarbuiten).
gloednieuwe kunstwerk
Van 10 oktober tot 7 december
RETMONER, het 4,40 meter
kan je in de bibliotheek een kabinet indrukwekkende sculptuur die
bezoeken met deze collectie. In dit
sinds eind juni een plaats kreeg
kabinet bevinden zich naast de
voor de bibliotheek op het
boeken ook enkele sculpturen en
Boekenplein.
litho’s van Henry Moore, werken
www.bepartlive.org
van Nick Ervinck zelf en objecten
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Woensdag 16 oktober
10 oktober, 12 oktober,
19 oktober

Word een krak in composteren
Een ervaren lesgever geeft je in drie
lessen de basiskneepjes van het
composteren mee.
Tijdens de eerste theoretische
sessie richten we ons op de
basisregels van het composteren.
De tweede les bezoeken we een
bioboerderij en de laatste les
sluiten we af met een luikje praktijk.
n Les 1 (theorie): donderdag
10 oktober 19.00u.
Recyclagepark Lindestraat,
Waregem
n Les 2 (op verplaatsing) :
zaterdag 12 oktober 10.00u.
Ganzenhof, Bosstraat 2,
Avelgem
n Les 3 (praktijk) : zaterdag
19 oktober 9.00u.
Recyclagepark Lindestraat,
Waregem
Schrijf je voor 1 oktober in voor
deze reeks gratis compostlessen,
want het aantal deelnemers is
beperkt. 056 71 61 17 of
communicatie@imog.be

Vrijdag 11 oktober

Zap Mama – Eclectic Breath
Tour
20.00u. | CC De Schakel
Op het recentste album Eclectic
breath (2018) experimenteert Zap
Mama met een combinatie van
beatboxers, vocalisten,
elektronische beats en het concept
‘Dance a cappella’ (al zingend
dansen). Kom het live ontdekken in
CC De Schakel.
www.ccdeschakel.be

Medailleparade
Bataljon Artillerie
14.30u.-15.30u. | Markt
Het Bataljon Artillerie van het
Belgische leger brengt op
regelmatige basis hulde aan hun
militairen. Dat doen ze als blijk
van waardering voor hun inzet,

Vrijdag 18 oktober

Dag van de jeugdbeweging
7.15u. | Markt
Iedereen paraat in uniform voor
een feestje (en een gratis ontbijt)
met alle Waregemse
jeugdbewegingen.

Vrijdag 18 oktober

Roosbeef & Sun*Sun*Sun
Orkestra
20.00u. | CC De Schakel
Een verrassende en
rijkgeschakeerde echtverbintenis:
Roosbeef kruist de muzikale
degens met het strijkkwintet
Sun*Sun*Sun Orkestra. Verwacht
je aan Roosbeef-klassiekers op
kamermuziekformaat, nieuwe
ideeën en Sun*Sun*Suninstrumentals intens gekruid met
Roos’ beklijvende poëzie.
www.ccdeschakel.be

18 oktober,
15 november

Vertelhut
16.00u.-16.30u. | bib Waregem
Eén keer per maand kan je op
vrijdagavond in onze Vertelhut naar
de leukste verhalen komen
luisteren. Ideaal om het weekend in
te zetten!

i n wa r e g e m

vooral in functie van de
burgerbewaking. Daarom houdt
het Bataljon de uitreiking van de
medailles niet achter de
kazernemuren, maar wel
rechtstreeks bij de burger. Door
de jarenlange goede relaties met
Waregem komt de
Medailleparade op woensdag 16
oktober naar onze stad. Tussen
14.30u. en 15.30u. zie je op de
Markt niet alleen de uitreiking van
de medailles, maar geniet je ook
van muziek door de Koninklijke
Muziekkapel van de Luchtmacht
en de leerlingen van
Zonneburcht.

19 oktober,
16 november

CoderDojo
9.30u.-12.30u. | bib Waregem
Leer alles over programmeren en
ga er onmiddellijk mee aan de slag.
Gratis, vooraf inschrijven via
www.coderdojo-waregem.be.

Zondag 20 oktober

Dag van de jeugd
14.00u.-17.00u. | Jeugdcentrum
Een gratis namiddag spelplezier
voor alle Waregemse kinderen,
aangeboden door de jeugdraad.

22 oktober tot
26 oktober

Kunstcertweek
19.30u. | Kunstacademie en
Dekenale kerk
De leerkrachten van de Stedelijke
Kunstacademie trekken zelf alle
registers open. Met doorlopend
een expo in Zaal 29 van de
leerkrachten Beeldende Kunsten.
Er is ook Jazz, Pop en Rock (22
oktober), Concert “onder de orgel”
in de Dekenale Kerk (23 oktober),
Woordprogramma (25 oktober) en
Kamermuziek (26 oktober om
11.00u.!). Gratis, maar reserveren
via de website is wel noodzakelijk.
www.academiewaregem.be
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

Zaterdag 26 oktober

Ambassadeursconcert ‘Fanfare Ambassadors’
20.00u. | kerk Beveren-Leie
Wereldpremière van het werk World of Wizards, speciaal
gecomponeerd door de Belgische componist Stijn Roels voor KMV
De Leiezonen Desselgem. Als cultureel ambassadeur van stad
Waregem brengen De Leiezonen samen met de Koninklijke Fanfare
Werkmanszonen Riemst een dubbelconcert in de kerk van
Beveren-Leie.
www.kmvdeleiezonen.be

26 oktober,
23 november

Digidokter
10.00u.-12.00u. | bib Waregem
Elke maand een ander thema bij
de digidokter! Op 26 oktober zijn er
onderhoudstips voor je
smartphone, laptop of tablet.
Op 23 november gaat het over
WhatsApp en andere
communicatie-apps. 5 euro,
inschrijven via
waregem.bibliotheek.be

Oblatenauditorium. Wees welkom
in een melancholisch universum
dat je als een warm deken om de
oren slaat!
www.ccdeschakel.be

Dinsdag 29 oktober

Portland
20.30u. | Oblatenauditorium
Kunstacademie
Naast een plaatsje op Rock
Werchter en Pukkelpop
verzilverden Jente Pironet en Sarah
Pepels met hun fabelachtige
samenzang een plaatsje in het
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Waregem Culinair
11.00u.-22.00u. | HIPPO.WAR
Zie pag. 16
www.waregem-culinair.be

Dinsdag 12 november

Mantelzorgcafé
14.00u.-16.00u. | zaal Mustang
Workshop ‘klein geluk’ met tips om
je even te laten verademen. Je leert
je eigen behoeften aan rust,
ontspanning, energie, contact of
vrolijkheid kennen. Deelnemen kost
2 euro (inclusief koffie), UiTPASkansentarief: 0,40 euro.
Inschrijven via
mantelzorg@welzijn.waregem.be
of 056 62 97 36.

Donderdag 14
november

28-31 oktober

Spelletjesweek herfstvakantie
bib Waregem
Gamen of schaken, alleen of in
groep, digitaal of met een
spelbord: tijdens de herfstvakantie
gaan we spelen in de bib! De
Waregemse spellenclubs komen je
entertainen. Zin om te leren
schaken? De schaakclub leert je
alle kneepjes van het vak. Of speel
mee met het gametornooi en de
volksspelen. Nog niet uitgespeeld?
Sinds kort leent de bib ook
educatieve spelen uit in de
spelotheek. Met je lidkaart neem je
gratis vijf spelletjes mee naar huis.

Maandag 11 november

Maandag 11 november

Herdenking Wapenstilstand
WOI
10.00u. | Waregem en
deelgemeentes
Eucharistieviering met aansluitend
bloemenhuldes en receptie.

Maandag 11 november

Tornooi Schepen van Sport
Terreinen K. Racing Waregem
Na 25 jaar gooit dit tornooi het roer
om. Vanaf deze editie wordt volop
de kaart van de jeugd getrokken.
Waregemse voetbalclubs krijgen
de kans om deel te nemen aan het
tornooi voor ploegen van U7 tot
U12. Daarnaast is er ook blijvende
aandacht voor damesvoetbal en
G-voetbal. De opbrengst gaat dit
jaar naar ‘Ten Anker’.
www.waregem.be/
tornooischepenvansport

Benjamin Glorieux – Cello
Timelapse
20.00u. | CC De Schakel
Topcellist Benjamin Glorieux
studeerde aan het Conservatorium
van Kortrijk en is, zo zegt Klara,
‘één van de meest veelzijdige
musici op deze planeet’. Hij speelt
zowel Bach, kamermuziek, modern
cellowerk als jazz en doet dat
allemaal schitterend en met veel
overgave.
www.ccdeschakel.be

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

14-24 november

Week van de smaak
bib Waregem
We brengen kleur in ons bord! Laat
je creativiteit de vrije loop, samen
met vrienden, bibbezoekers,
klasgenoten of wildvreemden.
Deze week brengt voeding ons
samen.

Zondag 17 november

Sint-Hubertusviering
10.45u. | dekenale kerk/Markt
Zegening op de Markt van
paarden, ruiters, maar ook alle
huisdieren en hun baasjes om
11.30u. Voorafgegaan door een
eucharistieviering (10.45u.) en een
paardenwandeling (9.00u.)

Woensdag 20 november

Boekvoorstelling/lezing Ae Jin
Huys over de Koreaanse
keuken met proevertjes
19.30u. – bibliotheek
Chef Ae Jin Huys promoot al jaren
de lekkere en pure Koreaanse
keuken. Denk aan foodsharing,
exotische pittige smaken,
fermentatie… Op 20 november
stelt ze haar nieuwe kookboek
voor in de BibBox. Verwacht je aan
een smakelijke avond vol
traditionele recepten en Koreaanse
cultuur. Eten én weten. Superlekker
en –interessant! Tickets kosten
10 euro. Te verkrijgen in de bib,
stadswinkel en CC De Schakel.

Zondag 17 november

Gravity & Other Myths –
A Simple Space
18.00u. | Jeugdcentrum
Ze worden vergeleken met Cirque
du Soleil, maar dan zonder alle
effecten en dikke laag make-up.
Deze Australische act brengt puur
en oversneden acrobatie. Niet-temissen!
www.ccdeschakel.be

Zondag 17 november
Vlieg Expeditie
14.00u.-18.00u. | bib, CC De
Schakel, Kunstacademie en
Be-Part

i n wa r e g e m

Zondag 24 november

Voorleesontbijt
8.30u. | bibliotheek Waregem
Kom langs in pyjama en geniet van
de grappigste verhalen! Tijdens de
Voorleesweek zetten we het belang
én het plezier van voorlezen in de
kijker bij een lekker ontbijt. Kindjes
(3 t.e.m. 8 jaar) smullen gratis,
(groot)ouders betalen 3 euro.
Tickets in bib en stadswinkel.

Vrijdag 29 november

Opening nieuwbouw Jakkedoe
& Wereldwinkel
18.00u. | Pompoenstraat 36
De nieuwbouw van Jeugdhuis
Jakkedoe opent feestelijk de
deuren voor het grote publiek, met
een goed gevuld programma. (zie
pag. 4, later meer)

Zaterdag 30 november
Plant mee aan het
Schoondalbos
9.00u.-16.00u. | Schoondalbos
Zie pag. 12
www.waregem.be/
schoondalbos

Kunstendag voor kinderen tot 12
jaar met hun familie. Ga jij als een
echte kunstenaar aan de slag in de
bib, de Kunstacademie, Be-Part en
CC De Schakel? Kom op
spannende expeditie met
workshops en doorlopende
activiteiten in alle locaties: coole
stempels en kleurrijk/kunstig koken
in CC De Schakel, maffe portretten
met de iPad en een groot
kunstwerk maken in Be-Part.
Ontdek Breughel in de bib dankzij
illustrator Carll Cneut of het
avontuurlijk parcours en voor het
eerst ook een workshop voor
peuters. En de grappige selfieclub,
die vind je in de kunstacademie!

Pimp je schildersdoek
Voor kunstenaars van 4 tot 12 jaar:
tover een leeg schildersdoek om
tot een kunstwerk! Dat kan in de
bib tijdens Voorlezen XL (9 oktober,
15.00u.-16.30u.) of doorlopend op
19 oktober (14.00u.-16.00u.).
Liever thuis? Haal je schildersdoek
af vanaf 7 oktober en breng je
kunstwerk binnen voor 6 november
in de bib. Elk doek wordt een deel
van de Grootste
Kunsttentoonstelling op Vlieg
Expeditie!
www.waregem.be/vlieg
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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!

Langer ontlenen in de bib

Sinds begin september kan je ook cd’s, dvd’s…
4 weken ontlenen in de Waregemse bib in plaats
van 2 weken. Er zijn nog enkele andere wijzigingen
in het bibliotheekreglement. Die lees je op de
website. www.waregem.be/bibliotheek

Word knotter bij
knotsgek
Hou je van actie en een warme winter?
Sluit je dan aan bij de knotploeg
‘Knotsgek!’ en leg gratis je houtvoorraad
voor vele winters aan … Volg een dag
kettingzaagopleiding en kies uit het
aanbod knotbomen bij jou in de buurt.
(gratis verzekering, opleiding en
ondersteuning)
www.waregem.be/knotploeg

Maak je tuin groener

Natuurpunt organiseert weer een
verkoopactie van steekeigen (fruit)
bomen, struiken, klimplanten en
kleinfruit. Alles is aan een voordelige
prijs en geschikt voor de kleine of grote
tuin. De opbrengst gaat naar de
aankoop van natuurgebieden.
www.maakhetgroener.be

Bewegen op verwijzing

Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe
beroep op Lies Victor, onze coach bewegen op verwijzing.
Samen stel je een beweegplan op maat op. Wist je dat 78%
van de deelnemers de doelstellingen behaalt? Vraag ernaar bij
je huisarts.
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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 op vrijdag 1 november,
zaterdag 2 november en
maandag 11 november.

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 op vrijdag 1 november en
maandag 11 november.

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.
-

Gesloten van 28 oktober tot en
met 3 november en op
maandag 11 november.

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.

Gesloten op vrijdag 1 november en
maandag 11 november.

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.
16.00u.-19.00u.
Gesloten op vrijdag 1 november,
zaterdag 2 november en
10.00u.-12.00u. maandag 11 november.

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 en
Wielsbeke. De parken zijn gesloten
op 1 november en 11 november. De
winterregeling gaat in vanaf 28
oktober. Het park in de Lindestraat
sluit dan om 18.00u.

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
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