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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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Jongeren & geestelijke
gezondheid

C ULTUUR

12

Rwanda op bezoek

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

S P ORT

13

Sportkaart voor senioren

E I N DE J A A R

14 - 17

ijspiste &
winterbar

23

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

Wa r e g e m W i n t e r t
Wa r m s t e We e k

I N WA R E G E M

16 - 21

Winterwoordennacht

Te
winnen!

Aanplant Schoondalbos
Groot Dictee in de bib

5 tickets voor de
ijspiste op de Markt
(6 december 5 januari)

Ambassadeursconcert

Slotfeest De Stad

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag
Briek Schotte reed de Ronde van Vlaanderen
20 keer. Helga Decru en Isabelle Moreeuw wisten
dit en wonnen een VIP-menu voor Waregem
Culinair.

Nieuwe wedstrijdvraag
Op welke datum vindt de Vrijetijdsmarkt 2020
plaats?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk vrijdag
6 december 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

STADHUIS
OP AFSPRAAK
vanaf 6 januari

Van thuis uit kan je al heel wat zaken regelen of aanvragen via (het e-loket op) onze website of via
Mijn Burgerprofiel. Voor sommige zaken moet je toch langskomen op het stadhuis. Om iedereen
nog beter te kunnen bedienen, werkt het stadhuis vanaf 6 januari 2020 elke namiddag en
zaterdagvoormiddag op afspraak. Naar de stadswinkel komen blijft wel altijd zonder afspraak.
Sneller bediend
Een afspraak maken heeft immers
nogal wat voordelen. Je kiest zelf
welk moment het voor jou past en
ter plaatse hoef je niet meer aan te
schuiven of te wachten. Bovendien
weet de medewerker op voorhand al
waarom je komt. Zo duurt jouw
afspraak ook minder lang. In de
voormiddag blijft het stadhuis open
zonder dat je een afspraak moet
maken. In de namiddag en op
zaterdagvoormiddag is het wel
nodig om dat op voorhand vast te
leggen.
Hoe maak je een afspraak
n Voormiddag: geen afspraak nodig
(WEL op zaterdagvoormiddag)
n Namiddag + zaterdagvoormiddag:
altijd afspraak nodig
• Ga naar www.waregem.be/
afspraak
• Voor burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand): klik op
afspraak maken en volg de
richtlijnen.
• Voor alle andere diensten: 		
klik op afspraak maken. 		
Vul het webformulier in.
• Bellen naar 056 62 12 11 kan
ook.
• De baliemedewerkers in de
stadswinkel kunnen je ook
verder helpen.

Aangepaste openingsuren
Sinds enkele jaren houden we ook het aantal bezoekers in het
stadhuis bij. Dat levert zowel drukke als kalme momenten op. Samen
met het werken op afspraak passen we vanaf 6 januari daarom ook
de openingsuren van het stadhuis licht aan. Hou hier zeker rekening
mee als je wil of moet langskomen bij de diensten!
geen afspraak nodig
op afspraak (geldt niet voor stadswinkel)
voormiddag
namiddag
maandag
9.00u.-12.00u.
13.30u.-16.30u.
dinsdag
9.00u.-12.00u.
13.30u.-18.30u.
woensdag
9.00u.-12.00u.
13.30u.-16.30u.
donderdag
9.00u.-12.00u.
gesloten
vrijdag
9.00u.-12.00u.
gesloten
zaterdag
9.00u.-12.00u. (*)
gesloten
(*) Enkel dienst burgerzaken en stadswinkel open
E-loket burgerzaken completer en completer
Voor de meest gevraagde documenten heb je vanaf 6 januari het
stadhuis zelfs niet meer nodig.
Via www.waregem.be/e-loket kan je attesten en akten in
enkele minuten in je mailbox ontvangen: uittreksel strafregister,
geboorteakte, attest gezinssamenstelling … Het document dat
je dan op je scherm ziet, is helemaal officieel en rechtsgeldig.
Ook je verhuis naar/binnen Waregem kan je er digitaal aangeven.

Ook openingsuren deelgemeentehuizen wijzigen vanaf 6 januari
Beveren-Leie
Desselgem
Sint-Eloois-Vijve
maandag
13.30u.-16.30u.
13.30u.-16.30u.
dinsdag
13.30u.-16.30u.
woensdag
donderdag
9.00u.-12.00u.
9.00u.-12.00u.
vrijdag
9.00u.-12.00u.
-

Burgerzaken I 056 62 12 40 I burgerzaken@waregem.be

nieuws

MOBIEL
PARKEREN
MET 4411
Sinds eind oktober kan je je parkeerbeurt op straat in het
stadscentrum ook betalen via de parkeerapp 4411. Later
volgen de ondergrondse parkings. Het is een extra
service, betalen aan de automaten en met de parkeerapp
InTouch blijft mogelijk.
Aan de slag met 4411
Je betaalt door een SMS te sturen of via de app een
parkeersessie te starten en stoppen. Daarom staat er op
elke parkeerautomaat langs de straat een parkeercode
die je kan ingeven op je toestel. Je betaalt per minuut en
niet per uur. Ook in 60 andere steden/gemeenten in
België kan je hiermee betalend parkeren: Gent, Roeselare
... Je kan kiezen tussen automatische betaling via
telefoonfactuur, manuele overschrijving of domiciliëring.
www.4411.be

Ken je de European
Disability Card al?
De European Disability Card (EDC) is een gratis
kaart voor personen met een handicap. Met de
kaart krijgen zij nog meer toegang tot cultuur,
musea, pretparken, toeristische attracties,
sportcentra … Sinds oktober kan je een 		
EDC ook in Waregem aanvragen via
handicap.belgium.be of in het welzijnshuis.
Elke persoon die erkend is of hulp krijgt van het
Vlaams Agentschap voor personen met een
handicap komt in aanmerking.
Organisaties die de EDC aanvaarden, maken dit
via hun eigen website, folders … kenbaar. Ze
bepalen zelf welke voordelen ze toekennen. Het
kan gaan om kortingen, maar ook om
bijvoorbeeld audiogidsen of voorbehouden
plaatsen. Let op! Deze kaart geldt niet als
parkeerkaart!
Dienst welzijn en sociale zaken
056 62 97 30
loket@welzijn.waregem.be

Word jij begeleider praattafels
Nederlands voor anderstaligen?

Anderstaligen uit Waregem oefenen tijdens de
praattafels op een ontspannende manier wekelijks
hun Nederlands. Heb je voeling met anderstaligen
en kan je een gesprek in groep op gang trekken?
Dan ben jij onze ideale kandidaat. Inbegrepen zijn:
verrijkende ontmoetingen, leren over andere
culturen, vorming, ondersteuning …
Dienst integratie
056 62 13 84
vrijwilliger@welzijn.waregem.be

DUURZAME
EVENEMENTEN
VANAF 2020

Dit najaar krijgt de Stedelijke Kunstacademie een
nieuwe verwarmingsinstallatie. We volgden het
advies van netbeheerder Fluvius om de stookplaats
duurzamer te maken door de installatie van twee
energiezuinige condensatieketels op gas. Dit project
krijgt 100 000 euro steun van de provincie
West-Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2020 is het op
alle evenementen – van
schoolfeesten over fuiven en
(bedrijfs)events tot grote
festivals – wettelijk verboden om drank te serveren in
wegwerpbekers, blikken of petflessen. Alle dranken
moeten geserveerd worden in glazen, retourflessen
of plastic bekers die herbruikbaar zijn. Kies je toch
nog voor wegwerp dan moet je die voor 90% (en
vanaf 2022 voor 95%) opnieuw inzamelen. Dit is de
verantwoordelijkheid van de organisator.

Dienst gebouwen I 056 62 12 91
gebouwen@waregem.be

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

NIEUWE
VERWARMINGSINSTALLATIE
IN KUNSTACADEMIE
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nieuws

Draag zorg voor je huis

Enkele tips om je huis en grond gezond en leefbaar te houden.
VERWARMINGSTOELAGE

GRATIS WOONMETER ONTLENEN

Aanvragen in het welzijnshuis
Kom naar het welzijnshuis om te bekijken of jij recht
hebt op de toelage. Breng mee:

ACTIE: Woonmeter terug inleveren = gratis
douchewisser! Want een droge douche zorgt voor
minder condens en vocht in je huis.

Deze toelage is voor de verwarmingskosten thuis
(huisbrandolie, verwarmingspetroleum of
bulkpropaangas). Je doet je aanvraag binnen de 60
dagen na levering. De toelage is enkel voor personen
met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met een
laag inkomen of met een schuldoverlast.

n
n
n
n
n

Kopie identiteitskaart gezinshoofd (beide zijden)
Factuur van de levering brandstof
Klevertje ziekenfonds van het gezinshoofd
Bankrekeningnummer en telefoonnummer
Voor personen in schuldbemiddeling: attest van de
schuldbemiddelaar

Lucht in je woning kan meer vervuild zijn dan
buitenlucht. Je woning ventileren en verluchten is
daarom erg belangrijk. Om dat zo goed mogelijk te
doen, kan je in het welzijnshuis gratis een woonmeter
ontlenen voor maximum 14 dagen. Dit eenvoudige
toestel helpt je met correct verluchten om zo
luchtvochtigheid, schimmel ... tegen te gaan.

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

Welzijnshuis
056 62 97 30
thuiszorg@welzijn.waregem.be

ISOLATIEPREMIES
Isoleren: altijd de moeite voor het energieverbruik en milieu, maar het kost je wel wat geld. Gelukkig verlichten
interessante premies deze inspanning. Vraag je premie wel ten laatste een jaar na je laatste factuur aan!
n

Premies via Fluvius: dak -of zoldervloerisolatie,
buitenmuur via buitenzijde of binnenzijde,
spouwmuur, vloerisolatie, beglazing. De premie is
afhankelijk van het aantal m² isolatie die je geplaatst
hebt. Aanvragen kan via www.fluvius.be/premies.

n

Dienst milieu I 056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be
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Subsidie via het stadsbestuur: Je krijgt van de
stad een extra subsidie ‘rationeel energieverbruik’ van
20% (maximum 250 euro, minimum 10 euro). Die krijg
je automatisch drie maanden na de premie van
Fluvius. Je moet hiervoor geen afzonderlijke aanvraag
indienen.

milieu

WORD
SORTEERKAMPIOEN

Alle afval in de juiste zak
Heel wat afval bevat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden.
Die grondstoffen worden almaar schaarser en dus ook duurder. Het is zowel in het belang
van het milieu als van onze portemonnee dat we ons afval zo goed mogelijk sorteren en
recycleren. Er zijn verschillende afvalzakken in Waregem. Een goede sortering zorgt
immers voor een kwalitatievere recyclage. Weet jij wat in welke zak hoort?
RESTAFVAL

P+MD

FOLIES

PAPIER &
KARTON

Witte afvalzak

Blauwe of paarse
afvalzak

Transparante afvalzak

Aan te bieden in een
doos of gebonden

WAT MAG

Alle huishoudelijk afval
dat je niet gesorteerd
kan aanbieden.

Harde plastic
verpakkingen
Metalen verpakkingen
Drankkartons

Plastic folie
Lege plastiekzakken
Winkelzakjes

Tijdschriften, kranten,
dozen uit papier en
karton

WAT NIET

Folies met laagje
Chemische producten, Speelgoed, emmers ...
aluminium
scherpe voorwerpen,
Biodegradeerbare
Bioafbreekbare zakjes
glas, dode dieren …
schaaltjes
…
Piepschuim schaaltjes

SOORT ZAK

OPHALING

wekelijks

tweewekelijks

TIPS
n

n

n

De data van de ophalingen vind je op je
afvalkalender. De kalender van 2020 krijg je
automatisch in de bus voor het einde van het
jaar.
De app Recycle! weet alles over afval. Hij weet
wanneer je je afval moet buiten plaatsen en waar
de glasbol is. Je vindt de app in de AppStore of
op GooglePlay. Zo zitten de antwoorden steeds
in je broekzak.
Plaats je afval buiten ten vroegste om 19.00u.
‘s avonds voor de ophaling of ’s morgens voor
5.00u.

n
n
n
n

achtwekelijks

Vuil papier en karton
Behangpapier
Cellofaanpapier en
aluminiumfolie

tweewekelijks

Klem je foliezak tussen de restafvalzak en papier
en karton om te vermijden dat hij wegwaait.
Denk aan de ophalers en maak je pakken en
zakken niet te zwaar.
Knoop of bind alles mooi dicht. Zo kan de
ophaling vlot gebeuren en vermijd je waaivuil.
Ook bedrijven hebben sorteerverplichtingen.
In totaal zijn er 21 afvalstromen die een bedrijf
verplicht apart moet houden. Alle info hierover
vind je op www.waregem.be/iksorteer

Dienst milieu I 056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be
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ZO VLOT MOGELIJK
DOOR DE WINTER
Nu de wintermaanden er stilaan aankomen, wordt ook de kans op winterse weerstoestanden
groter. Tot maart staan de stadsdiensten dan ook weer paraat om gladheid te bestrijden als het
nodig is. Alle middelen worden ingezet om de belangrijkste wegen en fietspaden in Waregem
begaanbaar te houden. Maar hoe gaat dat nu juist in zijn werk?
Wanneer strooien
Alles begint met het volgen van het weerbericht. Niet
alleen de voorspellingen van het KMI zijn een bron van
informatie, we krijgen ook specifieke verwachtingen
via Weerstation Waregem. Op basis daarvan rijden
onze eigen strooidiensten uit op de Waregemse
gemeentewegen, voor de gladheid kan toeslaan. Dat
kan zowel overdag als ‘s nachts zijn.
Waar strooien
De strooimachines rijden een vaste route, die op
voorhand nauwkeurig bepaald is. Eerst komen de
toegangswegen voor de hulpdiensten aan de beurt,
dan volgen andere wegen. Dat zijn belangrijke
invalswegen, routes naar scholen, woonzorgcentra,
routes van het openbaar vervoer, hellingen … Daarna
is het de beurt aan routes voor fietsers, bromfietsen
en voetgangers, inclusief de toegangen naar openbare
gebouwen. Ook met noodinterventies voor
hulpdiensten is er rekening gehouden.
Alle hoofdroutes strooien / pekelen duurt ongeveer
drie uur. Als het nodig is, rijden de strooimachines
meerdere keren uit op hetzelfde traject. En bij zware
sneeuwval komen de sneeuwschuivers erbij. De
fietsroutes strooien duurt ongeveer 2,5 uur.
Een vraag die elke winter terugkeert, is waarom
parkings niet gestrooid worden. Het antwoord is
eenvoudig: omdat dat geen zin heeft. Dooizout helpt
alleen als er genoeg wagens over rijden en dat is op
een parking niet het geval. Extra voorzichtig zijn is hier
de enige oplossing.

De redelijke afstand
Strooien of pekelen tot voor of aan ieders deur is een
onmogelijke taak. Bij winterweer is het alleen haalbaar
om de belangrijkste en meest gebruikte routes te
behandelen. Daarom is het uitgangspunt van het
strooiplan ‘de redelijke afstand’. Oftewel: elke inwoner
moet binnen een redelijke afstand op een gestrooide
of geruimde weg of aan een bushalte geraken. Die
route kan ook langs voetpaden lopen. De
stadsdiensten strooien de voetpaden in de buurt van
openbare gebouwen, zelf ben je verplicht om het
voetpad voor je eigen deur schoon te houden. Je doet
dat door de sneeuw te stapelen op de rand van het
voetpad of berm, niet door het op de weg of fietspad
te vegen! Je mag op het voetpad gerust ook wat
strooizout strooien. Voorbijgangers vertrappelen dit en
zo kan het zout zijn werking doen. Het is wel zo dat je
bij het stadsbestuur geen strooizout kan krijgen,
daarvoor kan je terecht bij de lokale handelaars. Enkel
scholen en openbare centra kunnen hiervoor bij de
stad terecht.
Stad doet haar best, AWV doet de rest
Als goede huisvader probeert het stadsbestuur bij
winterweer altijd de gevolgen ervan zoveel mogelijk te
beperken. Dit doen we op alle gemeentewegen.
Daarnaast zijn er op ons grondgebied ook enkele
gewestwegen. Daar komen onze eigen strooidiensten
niet, wel de strooiers van het Agentschap Wegen en
Verkeer. Het gaat om de Expresweg N382, de
Verbindingsweg, de volledige Ring, de Gentseweg/
Kortrijkseweg N43, de Anzegemseweg, de Franklin
Rooseveltlaan (stukje tussen de Expresweg en de
watertoren), de Kruishoutemseweg en de Vijfseweg.

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

WEGENWERKEN
ZUIDERLAAN

Tips voor sneeuwen ijzelvrij voetpad
n
n
n
n
n
n
n

Ruim met een sneeuwschop, een harde borstel of vloertrekker.
Maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van de stoep en boven
de rioolputjes.
Verplaats het probleem zeker niet naar het fietspad!
Giet bij vriesweer nooit water op het voetpad.
Strooien zonder eerst sneeuw te ruimen heeft geen effect.
Zout heeft pas effect wanneer er op gelopen is.
Koop strooizout bij een Waregemse handelszaak
(geen strooizout te verkrijgen bij de stedelijke diensten).

Sinds midden september is de
aanleg van de rotonde aan de
Meersstraat gestart. De uitvoering
van dit stukje Ring gebeurt in
dezelfde stijl als de heraangelegde
Westerlaan en de Noorderlaan. Dat
wil zeggen: dezelfde materialen,
met een versmalde rijweg en een
geïntegreerd busperron én
voldoende aandacht voor groene
aanplanting. Nog tot minstens eind
dit jaar blijven de gekende
omleidingen via de Stormestraat –
Meersstraat – Kwaestraatje geldig.
Alle informatie over de omleidingen
vind je op
www.waregem.be/wegenwerken
Dienst wegen en waterlopen
056 62 12 75
technischedienst@waregem.be

WINTERSE CIJFERS
soorten behandeling:
strooizout en pekel
ton strooizout als
startvoorraad

uur voor een
eventuele
aanvulling

strooironde =
117 km

2

100

24

16 000

117

3
2

pekelstrooiers voor
fietspaden per strooironde

liter pekel als
startvoorraad

strooiwagens op de
weg per strooironde

7
personen dagelijks
stand-by voor
strooiwerk
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(technisch)

onderwijs

Slimme handen

Onze bedrijven zoeken steeds meer werknemers met technische profielen. Die zoektocht
verloopt niet altijd even makkelijk. De technische scholen zien hun leerlingenaantallen op veel
plaatsen terugvallen. Nochtans staan er ons in de toekomst grote uitdagingen te wachten,
bijvoorbeeld op vlak van automatisering en robotisering. De Waregemse vakscholen houden
echter goed stand en ook het STEM-onderwijs (*) biedt perspectieven. We vonden twee leerlingen
die heel goed weten waarom ze voor het technisch onderwijs kozen.

MAARTEN DECONINCK
(6e jaar Industriële Wetenschappen, VTI)
Maarten: “Ik wil later ingenieur worden. IW is met
8 uur wiskunde per week de beste vooropleiding die
je dan kan kiezen. We leren ook technische
tekeningen maken die je daarna kan 3D-printen.
Ik maak dit schooljaar een eigen satelliet als eindwerk.
Die zal de grootte hebben van een blikje, maar het is
wel de bedoeling om ze op 30-35 kilometer hoogte te
krijgen en er verschillende metingen mee uit te voeren.
Volgend jaar kies ik voor de opleiding Industrieel
Ingenieur, later wil ik mij specialiseren in alles wat met
energie te maken heeft.”

SILKE TUYTENS
(5e jaar Werktuigmachines, Groenhove)
Silke: “Veel mensen reageren verrast als ik zeg dat ik
later lasser wil worden. Ik zou alle meisjes in het zesde
leerjaar aanraden om te kiezen wat ze écht willen
doen, niet omdat hun vriendinnen dat kiezen. Ik kom
niet tegen mijn goesting naar school. Ik hielp als kind
al regelmatig mijn papa bij allerlei technische klusjes.
Volgend jaar doe ik nog een specialisatiejaar. Daarna
kan ik aan de slag als lasser”.

(*) Science, Technics, Engineering & Mathematics

KRIJG OOK GOESTING IN TECHNIEK
Waregem zet ook in op events die
het technisch onderwijs een duwtje
in de rug geven. De educatieve
beurs Technoboost kwam in
november naar Waregem expo. Op
12 en 13 december is het de beurt
aan Technopolis on Tour. Daar
kunnen alle leerlingen van het lager
onderwijs wetenschapsshows
bijwonen rond de thema’s lucht,
gassen en druk. De toekomstige
wetenschappers en techniekers
mogen opstaan! n
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Nog voor het lager onderwijs, voor
kinderen van het 5e en 6e leerjaar is
er de Techniekacademie. In dit
technologielabo maak je kennis
met gereedschap en materialen.
Inschrijven kan vanaf 14 december
via www.techniekacademiewaregem.be. Afhankelijk van de
groep waarvoor je inschrijft, start
de eerste workshop op woensdag
22 januari 2020 of zaterdag 25
januari 2020. Alle lessen vinden
plaats in het Oblatenauditorium,
Olmstraat 25. n
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Hou je van computers en (leren)
programmeren? Dan is Coderdojo
ook een optie! Geen saaie
theorielessen maar gewoon doen:
spelletjes bedenken, apps
ontwikkelen, robots besturen en
websites maken. Je hebt helemaal
geen voorkennis nodig, wel bij
voorkeur een eigen laptop.
www.coderdojo-waregem.be

welzijn

Warme
Stad
Waregem stapt, samen met 41 andere
steden, in het project Warme Steden
en Gemeenten. Stad Waregem draagt
zo een steentje bij aan het verhogen
van het mentaal welbevinden van
kinderen, jongeren en bij uitbreiding
iedereen in de stad.

Warme Stad
In een Warme Stad heeft iedereen de taak om er echt
te zijn voor elkaar. Samenwerken is dé sleutel tot
succes. Daarom werken alle instellingen en
organisaties alvast samen om het welbevinden te
versterken. Daarnaast kan iedereen helpen om van
Waregem een Warme Stad te maken. Dit doe je door
een Warme William te zijn voor elkaar.
Warme William
Warme William is een grote blauwe beer die iedereen
uitnodigt om te vertellen wat er scheelt én graag een
luisterend oor biedt. Iedereen zit wel eens wat minder
goed in zijn vel. Dan is het fijn dat er een Warme
William voor je klaar staat.

Waregem
Zelf organiseerden we reeds verschillende acties. Zo
was er in oktober opnieuw ‘spreuken in het
straatbeeld’ en ‘soep met babbeltjes’. Daarnaast
willen we Warme William zoveel mogelijk in het
straatbeeld. Warme William zit op zijn bankje waarop
staat: ‘Zit je met iets? Praat erover. Warme William
luistert’. Dit bankje zal vanaf dit najaar op verschillende
plaatsen opduiken in het straatbeeld. Ga gerust naast
William zitten en vertrouw hem iets toe. Of laat je
inspireren door de grote blauwe beer en vraag eens
aan een ander hoe het écht gaat…
Samen maken we van Waregem een echte Warme
Stad waarin we allemaal elkaars Warme William zijn!

DE GEZONDSTE ORGANISATIE VAN WAREGEM
De werkgroep Waregem wordt
Gezonder zette in 2019 in op deze
thema’s: niet roken, bewegen en
geestelijke gezondheid.
Nam je als organisatie, vereniging, club
of bedrijf initiatief rond één van deze
thema's? Dan kom je in aanmerking
voor de trofee Gezondste Organisatie
van Waregem. Je organisatie kan een
stevige prijs ontvangen: goud levert
750 euro aan Waregembonnen op,
zilver 500 euro en brons 250 euro!
Inschrijven kan via
www.waregem.be/
gezondsteorganisatie

Deze drie ambassadeurs gingen je
in 2018 voor:
n TVH Waregem (goud) toverde hun
nieuwe parking om tot een gezonde,
groene plek met kans tot sporten,
picknicken …
n Femma Waregem-Karmel (zilver)
organiseerde een zomerse
wandelzoektocht met oog voor
zowel beweging als ontmoeting.
n VBS Beveren-Leie (brons)
veranderde hun speelplaats in een
groene speelzone voor de kinderen.
Zo (her)ontdekken ze spelen in de
natuur, wat ook hun geestelijke
gezondheid ten goede komt.

Welzijnshuis I 056 62 97 39 I preventie@welzijn.waregem.be
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Waregem kleurde blauw, geel en groen
Sedert 1987 hebben Waregem en het district Gatsibo in Rwanda een verbroederingsovereenkomst.
De voorbije jaren investeerde Waregem er vooral in technisch onderwijs: de bouw van een school
werd gefinancierd en educatieve materialen werden gekocht. Om nieuwe krijtlijnen uit te zetten,
nodigde de stad een delegatie uit. De burgemeester, de communicatieverantwoordelijke en een
afgevaardigde van het jumelagecomité in Gatsibo kregen uiteindelijk slechts enkele dagen vóór
vertrek een reisvisum. Ondanks de korte voorbereiding hadden ze van 15 tot 21 september een
goed gevuld programma.
(g)een gezondheidswandeling
Het stadsbestuur speelt met de idee om
gezondheidszorg als centraal thema te kiezen voor de
toekomstige samenwerking. De gezondheidssector in
Rwanda behoort tot de betere op het Afrikaanse
continent. Maar toch missen zij heel wat cruciale
materialen om operaties, bevallingen en
patiëntenbegeleiding tot een goed einde te brengen.
Samen bezochten we onder andere
Woonzorgcentrum De Meers, waar zij geïnspireerd
terug buiten liepen. De burgemeester vertelde dat hij
het niet verwonderlijk vindt dat onze ouderen
gemiddeld twintig jaar ouder worden dan hun
ouderen. In Rwanda worden ouderen thuis verzorgd
door de familie, waardoor ze niet altijd de juiste zorg
krijgen of kunnen betalen.
Ook het O.L.V.-Van-Lourdesziekenhuis kreeg de
delegatie op bezoek. De uitgebreide rondleiding en de
boeiende gesprekken illustreerden het enthousiasme
van het ziekenhuis. Dat enthousiasme is alvast een
goede basis om een eventuele samenwerking verder
uit te werken.
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Een natje en een droogje
Natuurlijk lieten wij onze stad zelf ook zien. Daarom
stonden een bezoek aan de vrije basisschool Gaverke,
het Flanders Field American Cemetery en HIPPO.WAR
op het programma. Maar ook de wegenwerken aan
de Zuiderlaan: wegenwerken zien er in Gatsibo
helemaal anders uit. Niet alleen is er hier veel minder
fysiek werk, wij hebben veel meer materiaal en
machines. De delegatie kon vooral hun oren niet
geloven toen ze hoorden hoeveel water uit de bodem
gepompt moet worden om de wegenwerken te doen
slagen, terwijl de bodem in Rwanda kurkdroog is.
Friet en schlagers
Om hen nog meer kennis te laten maken met onze
Belgische cultuur was er ook een Belgische avond. De
delegatie kon er samen met geïnteresseerden genieten
van friet met stoofvlees, Waregemse streekbieren en
op en top Belgische muziek. Na een bezoek aan de
zaterdagmarkt ging de delegatie vol inspiratie terug
naar Rwanda.
Lokaal Mondiaal I 056 62 13 83 I
lokaalmondiaal@waregem.be

sport

Sportkaart voor
senioren

Turnen, yoga en seniorobic
Ken jij de sportkaart voor senioren van
Waregem Sport al? Met deze tienbeurtenkaart
kan je tijdens de week verschillende sporten
doen. Op maandag is er turnen van 9.00u. tot
10.00u. of van 10.00u. tot 11.00u. Op woensdag
kan je deelnemen aan seniorobic van 9.00u. tot
10.00u. en op donderdag kom je helemaal tot
rust tijdens een sessie yoga.
Want ook als senior is het heel belangrijk om
voldoende aan beweging te doen. Op deze manier
hou je jouw lichaam zo lenig mogelijk. Onze
lesgeefster yoga, Leen (78), is hier het goeie voorbeeld
van.
Waar komt jouw passie voor yoga vandaan?
Leen: “Op een zekere leeftijd was turnen voor mij te
krachtig. Yoga leert je naar je lichaam kijken. Je geeft
aandacht aan je ademhaling waardoor je meer energie
krijgt. Gewrichten worden soepel en je voelt je goed.”
Hoe kwam je erbij om yoga-sessies te
begeleiden? Van uit welk perspectief doe je dit?
Leen: “Ik vind het belangrijk om mijn rijkdom van
gedachten en houding door te geven. De deelnemers
zijn steeds tevreden en gaan welgezind terug naar
huis. Ik wil de yogasessies begeleiden zolang het voor
mij mogelijk is. Het geeft me heel wat voldoening.”
Is 1 uur yoga per week voldoende om effect te
hebben voor je gezondheid?
Leen: “Aan een zekere leeftijd mag je in niets
overdrijven. Een uur les volgen is goed, maar enkel als
je het voornemen maakt om elke morgen en avond
een paar oefeningen te doen. Zo blijf je fit en gezond.”

Waarom vind je het belangrijk dat je als senior
aan sport doet?
Leen: “Je lichaam blijft lenig en je leert positief denken.
Zo voel je je gelukkig en je straalt dit uit op je
omgeving. Je bouwt een ritme op om de dag te
beginnen en te eindigen. Yoga helpt je om gezond oud
te worden.”
Ook enthousiast om deel te nemen? Een sportkaart
kost slechts 20 euro. Je kan ze kopen bij Waregem
Sport.

Waregem Sport I 056 60 07 44 I simon@waregemsport.be

LOPEN OP DE ATLETIEKPISTE
OP DONDERDAGMIDDAG
Wekelijks kan je tussen 12.00u. en 13.00u. gebruik
maken van de atletiekpiste voor jouw looptraining.
Met de tienbeurtenkaart kan je voor 10 euro tien
keer een uurtje lopen op de piste. Volledig
vrijblijvend kan je er deelnemen aan een
intervaltraining. Hiervoor krijg je begeleiding van
onze loopcoach. Meer info en inschrijven via
www.waregem.be/lopenatletiekpiste.
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eindejaar

De gezelligste tijd van het jaar staat voor de
deur. Dampende mokken warme chocomelk en
glühwein brengen verwarming, net als de resem
winteractiviteiten die in december en januari op het
programma staan. Waregem wintert er ook dit jaar op los!

6 december tot en met 5 januari

IJspiste op de Markt

De ijspiste gaat op vrijdag 6 december al om 16.00u.
open voor de kinderen. Tot 17.00u. komt Sinterklaas
immers op bezoek. Er is voor elke kind een geschenkje
als hij/zij een tekening voor de Sint heeft. Om 18.00u.
gaat de piste officieel open. Het kind met de mooiste
tekening wint dan trouwens een schaatsbeurt voor zijn/
haar hele klas tijdens de kerstvakantie! Om 20.00u.
is er een optreden van Swoop. En dat is nog maar
het begin …
Elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond is er op de
schaatspiste ambiance met live DJ’s , op zaterdagen zondagvoormiddag (10.00u. tot 12.00u.) is de piste
voorbehouden voor de kinderen, terwijl er op 15 en 22
december een initiatie ijshockey is (10.00u. tot
12.00u.). Kinderen blijven baas, want er zijn ook drie
kindernamiddagen met gratis grime: woensdag 18
december (PJ Masks), donderdag 26 december (Paw
Patrol) en donderdag 2 januari (Toy Story). En op zondag
5 januari is er nog een gratis schaatswedstrijd voor
kinderen en een optreden Kris Wills en Co. (19.00u.)
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1 SCHAATSBEURT = 5 EURO

(tienbeurtenkaart = 2 extra schaatsbeurten gratis)
Elke dag open
- Van 10.00u. tot 11.30u.
- Van 12.00u. tot 13.30u.
- Van 14.00u. tot 15.30u.
- Van 16.00u. tot 17.30u.
- Van 18.00u. tot 19.30u.
- Van 20.00u. tot 21.30u.
Uitzonderingen
- 24 december open van 10.00u. tot 18.00u.
- 25 december open van 14.00u. tot 21.30u.
- 31 december open van 10.00u. tot 18.00u.
- 1 januari open van 14.00u. tot 21.30u.
Tijdens de schooluren is de ijspiste voorbehouden
voor scholen, uitgezonderd maandagnamiddag 16
december en dinsdagnamiddag 17 december.

GRATIS met UiTpas
Ruil in de stadswinkel 40 UiTpaspunten voor vier
ijspistetickets en beleef samen met je familie of
vrienden onvergetelijk schaatsplezier.

www.waregemwintert.be

eindejaar

Tot en met 1 februari

Eisbear Winterbar
Iedereen mag alvast op zoek gaan naar zijn/haar leukste en
zotste après-ski-outfit, want deze winter kan je helemaal
‘losgehen’ en genieten van onvervalste après-skisfeer in
Waregem. In de authentieke Almhut op de Markt waan je je
op slag in Oostenrijk. Daar horen ook heel wat optredens
van bekende Vlaamse en Nederlandse artiesten bij. De
Winterbar wordt bovendien soms ook uitgebaat door
Waregemse verenigingen. Die opbrengsten zijn ten voordele
van hun eigen werking! Eisbear is open van donderdag tot
en met zaterdag en op diverse feestdagen, telkens van
20.00u. tot 3.00u. in het weekend.
www.eisbear.be

20 tot en met 30 december
18 tot en met 22 december

Wintercircus

Zirkusspektakel Fahraway – Wo ist Toby?
Na het succes van vorig seizoen nodigt 		
CC De Schakel iedereen opnieuw uit voor een
opwindend wintercircus. Deze keer komt de
Zwitserse circusartieste Solveig Weyenteth met
haar eigen tent, voorstelling en muzikant. Ze lijkt
het goed voor elkaar te hebben. Maar dan zet
haar muzikale kompaan met zijn geklungel de
hele voorstelling op haar kop. En dat kan jij van
heel dichtbij ervaren. Met lieflijke deuntjes en
subtiele humor brengen ze in Wo ist Toby? circus,
theater, muziek en clownerie samen in een
intieme show voor jong en oud met een
verrassend groots effect.
Dagelijks van 18 tot 22 december,
tickets en info via www.ccdeschakel.be.

Winterfest 		
Waregem Expo

Waregem Expo staat eind december helemaal in
het teken van kerst. Zo is er opnieuw een indoor
kermis en een pop-up winterbar in Expo zelf.
Nieuw dit jaar is de gratis outdoor kerstmarkt met
tientallen houten chalets en fonkelende lichtjes.
Je ziet, ruikt en proeft er in alles kerst!
www.waregemexpo.be

Eindejaarsshoppen
Ook onze handelaars zijn in een gulle bui. In
december trakteren ze alle shoppers op een
spaarkaart. Op de zondagen 15 en 22 december
verloten ze daaruit op de Markt maar liefst
8000 euro aan Waregembonnen! Via sociale
media is er nog een aparte trekking. In de
weekends van 14-15 december en 21-22
december gooien de handelaars hun
winkeldeuren extra open voor iedereen.
Gepaste animatie en extra versiering in de
winkelstraten maken het plaatje compleet.
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eindejaar

30 november tot en met 4 januari

Eindejaarsactie op winterse
zaterdagmarkt
Door de ijspiste op de Markt verhuist de wekelijkse zaterdagmarkt
opnieuw van locatie. Van 30 november tot en met 4 januari kan je
voor je zaterdagse inkopen terecht op parking Olm (hoek
Processiestraat/Olmstraat).
Naast de vaste marktkramers die je
hartelijk ontvangen, koppelt de stad er
naar goede gewoonte ook een ferme
eindejaarsactie aan. Meedoen is heel
simpel! Wekelijks zetten we een bon in het
Gouden Blad. Deze bon moet je in een
urne op de markt deponeren. Iedere week
loten we een aantal winnaars die een bon
van 25 euro winnen om bij een
marktkraam op te souperen. Na de zes
verplaatste markten verloten we nog een
hoofdprijs uit alle ingediende bonnen. Je
maakt dan kans op een fiets! Alle
winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Wie met de wagen komt, kan zijn/haar
auto parkeren op de speelplaats van het
Heilig-Hartcollege in de Processiestraat.

Zondag 5 januari

Nieuwjaarsrecepties
Na alle gelukwensen aan familie en vrienden op
oudejaarsavond en/of nieuwjaarsdag wenst de
stad ook graag alle inwoners een fijn 2020. Het
stadsbestuur nodigt iedereen van harte uit naar
de nieuwjaarsrecepties op zondag 5 januari
2020. Van 11.00u. tot 13.30u. zijn jullie welkom
in: Stadhuis - OC Nieuwenhove - OC De
Roose - SOBA Bilkhage - OC Eikenhove SO Gaverke - Wijklokaal Karmel - PC
Kamiano - OC ’t Klokhuis - OC De
Coorenaar - OC De Linde

Dinsdag 31 december

Gratis Sylvesterbus 			
op oudejaarsavond
Na een nachtje stappen op oudejaarsavond heb je meestal beperkte
opties om thuis te raken. Gelukkig is er ook dit jaar weer een
alternatief voor alle feestvierende jongeren: de Sylvesterbus! Deze
gratis busdienst pendelt tussen de deelgemeentes en het
stadscentrum. Er zijn meerdere haltes en ieder uur kan je opstappen,
tot in de vroege uurtjes.
Meer info en tijdsschema vind je op waregem.be/sylvesterbus.
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Warmste Week 		
in de bib
Muziek, taart en chocolademelk: dé
ingrediënten van de Warmste Week in de
bib.
• Warmste bar met koffie en
chocolademelk: woensdag 11 en 18
december van 13.00u. tot 17.00u.,
vrijdag 13 en 20 december van
15.00u. tot 19.00u., zaterdag 14 en 21
december van 13.00u. tot 16.00u. Op
zaterdag geniet je ook van heerlijke
zelfgemaakte taart.
• Live jukebox: op zaterdag 21
december komt Koen Demey jouw
lievelingsplaatje spelen. Bied op je
favoriete lied of neem deel aan de live
muziekquiz!
• De Schrijfwijzen: het Groot Dictee
Heruitgevonden. Je hoeft geen
spellingkrak zijn om mee te doen.
Vrijdagavond 6 december om 20.00u.
Schrijf je in via de website.
www.waregem.be/bibliotheek.
Goed doel: vzw Ten Anker

eindejaar

Warmste Week
in Waregem
De Warmste Week verzamelde vorig jaar een recordbedrag van 17,2 miljoen euro.
Ook in Waregem zijn er heel wat evenementen die de goede doel-kassa doen
rinkelen. Wil je de actie steunen? Dan kan je onder andere terecht in de bib, het
welzijnshuis, zwembad De Treffer …

Zwemglinsters

Hakuna matata! Je hebt geen zorgen, zorg maar dat je
geniet. En genieten kan op vrijdag 20 december, want dan
wordt zwembad De Treffer het decor voor een gezellige
dive-in cinema. De deuren gaan open om 19.30u. Om
20.00u. geniet je er al dobberend van de muzikale
fantasiefilm The Lion King. Blijf je liever droog? Volg de film
dan vanuit comfortabele zeteltjes.
Tickets kosten 7 euro (zwemabonnees: 4 euro) en zijn te
koop in zwembad De Treffer en in de stadswinkel.
www.waregem.be/zwemglinsters
Goed doel: vzw Ten Anker

Het Warmste
Wintercircus

Cultuurcentrum De Schakel gelooft
dat cultuur je hart opent en mensen
samenbrengt. Rondom ons
wintercircus brengen we een week
lang mensen samen en zorgen we
voor meezingmomenten met bekende
en minder bekende gasten rondom
een gezellig kampvuur. En om je
heerlijk warm te houden worden in
diverse stalletjes wereldse hapjes en
lekkere drankjes aangeboden. 		
www.ccdeschakel.be
Goed doel: vzw Heartbeats.

Kerstmarkt
Welzijnshuis

Kerstmarkt met geschenken,
zelfgemaakte artikelen door bewoners
en medewerkers van De Meers, spijs en
drank. Zondag 15 december vanaf
14.00u. in zaal de Ierse Berm
(gelijkvloers De Meers).
www.waregem.be/welzijnshuis
Goed doel: Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen

Optredens/
Tentoonstellingen
Kunstacademie

Op zaterdag 21 december kan je van 10.00u. tot
16.00u. genieten van diverse optredens en
tentoonstellingen door leerlingen en leerkrachten.
Een dag vol muziek, dans, woord en beeld. Tickets
kosten 5 euro voor een volwassene, 3 euro als je
jonger bent dan 18. www.academiewaregem.be
Goed doel: Muziekbank Streekfonds 		
West-Vlaanderen
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i n wa r e g e m

Winterwoordennacht
Een winters klankenfestival

Zaterdag 25 januari 2020 is het literaire lichtpuntje tijdens de donkere winterdagen. Dan trekt
Winterwoordennacht opnieuw alle registers open voor een nieuwe editie van het winterse
klankenfestival. Het wordt een avond om opnieuw - en opnieuw - gevestigde waarden en jonge
talenten uit de literatuur- en muziekwereld in verschillende zalen te ontdekken:

Bart Moeyaert (de winnaar van de
jongste ‘Nobelprijs voor
Jeugdliteratuur’), Saskia De
Coster (één van de meest
eigenzinnige en straffe schrijfsters
van de Lage Landen), Stefan
Hermans (brengt broer en jazzmuzikant Peter mee), Absynthe
Minded Acoustic (een intiem
duoconcert als afsluiter van de
avond), Julie Cafmeyer (de getikte
theatermaakster en columniste),
Uberdope (enkele jonge
vaandeldragers binnen de Belgische
hiphopscene), The Milk Factory
(bedwelmend melancholisch
jazz-sextet) en Penelope Deltour
(illustrator).
Zaterdag 25 januari 2020 om 19.30u. in CC De Schakel en de bib
Tickets en info: winterwoordennacht.waregem.be
Like onze Facebookpagina en volg alles op de voet: www.facebook.com/winterwoordennacht
Winterwoordennacht is een samenwerking van de cultuurdienst, bib en CC De Schakel.
Cultuurdienst I 056 62 13 10 I cultuur@waregem.be

1 8 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 1 9 I

05

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

Zaterdag 30 november

Plant mee aan het Schoondalbos
10.00u.-17.00u. | Schoondalbos
www.waregem.be/schoondalbos

Zondag 1 december
Kunst in het Koetshuis

Alle info vind je op www.waregem.be/koetshuis
en de Facebookpagina Het Koetshuis Waregem.
n 27/11 – 03/12: Karel Deweer, Debbie Pauwels
		
en Marjolijn Keersebilck
n 06/12 – 16/12: Kunst in Beeld - De Vierschaere
n 20/12 – 30/12: Steffi Wylein
n 03/01 – 13/01: Linda Pot en Wim Steelandt
n 18-19/01 en 25-26/01: Emiel Vangampelaere
n 31/01 – 02/02 en 07-09/02: Myriam Van Wynsberghe

Vakantieaanbod in Kidsgids

Ook in de kerstvakantie 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.

Nog tot en met 10 december

Kabinet Nick Ervinck/Henry Moore
Bib Waregem
Be-Part presenteert in de bibliotheek van Waregem een
project van kunstenaar Nick Ervinck. Nick Ervinck
creëerde een kabinet dat de basis vormt voor zijn collectie
van kunstboeken over Henry Moore.
www.bepartexhibitions.be

Nog tot
15 december

Expo Het Geheim
Leger / Verzet in
Waregem
HIPPO.WAR
Gratis
www.hippowar.be

Finissage Sarah & Charles’s In The
Hands Of Puppets
14.00u.-17.00u. | Be-Part
Gratis rondleidingen met gids van 14.30u.
tot 17.00u. Solotentoonstelling van het
kunstenaarsduo Sarah & Charles.
www.bepartexhibitions.be

Dinsdag 3 december

Mantelzorgcafé
14.00u.-16.00u. | Mustang (aan piramide)
Hilde Van Braekel, referentiepersoon
dementie in het woonzorgcentrum
De Meers, bespreekt het veranderende
gedrag bij een persoon met dementie en
hoe we hiermee kunnen omgaan.
2 euro (inclusief koffie), UiTPASkansentarief 0,40 euro. Ten laatste een
week vooraf inschrijven via
mantelzorg@welzijn.waregem.be
of 056 62 97 36.

Donderdag 5 december

Infomoment opruimcoach Nele Colle:
Rust in je huis, ruimte in je hoofd
14.00u. | lokaal dienstencentrum Het
Gaverpeirdje
Wanneer de kinderen uit huis zijn en je
beslist om kleiner te gaan wonen, sta je
vaak voor een verscheurende keuze: wat
doe ik met al mijn spullen? Maar ook voor
wie geen verhuisplannen heeft, kan het rust
in je hoofd brengen door af en toe je
woning eens kritisch te bekijken. Tijdens dit
infomoment kom je heel wat te weten over
‘ont-spullen’. Nele Colle, een
gerenommeerd spreker rond dit thema
geeft concrete tips.
5 euro, kansentarief UiTPAS 1 euro.
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

Zaterdag 7 december

Vrijdag
6 december

De Schrijfwijzen / Groot Dictee
heruitgevonden
20.00u. | bib Waregem
Speel je graag met letters? Hou je
bovendien van bezig zijn met taal?
Doe mee met De Schrijfwijzen: Het
Groot Dictee Heruitgevonden! Je
hoeft geen spellingkrak te zijn om
deel te nemen. Het dictee wemelt
niet van de moeilijke woorden,
maar laat je in verschillende rondes
creatief aan de slag gaan met taal.
Gratis, wel vooraf inschrijven via
bibliotheek@waregem.be.

Zaterdag 7 december

Vrijdag 6 december

Dez Mona & het Gone West
mannenkoor – Book of Many
20.00u. | CC De Schakel
De band rond zanger Gregory
Frateur pakt uit met hun nieuwste
release Book of Many. Ze raken je
met songs over onvoorwaardelijke
liefde, schuld, oorlog, verlies en
hoop die door het vierkoppig
GoneWest mannenkoor een extra
dimensie krijgen.
www.ccdeschakel.be
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Beatrun
18.00u. | centrumstraten
Loopevenement met passage aan
verschillende commerciële en
culturele plaatsen. Met DJ’s en
lichtshows langs het parcours. Hou
rekening met sterke verkeershinder
in het centrum.
www.beatrun.be
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Ambassadeursconcert Con Cuore
kerk Beveren-Leie
Als cultureel ambassadeur van stad
Waregem brengt het koor Con
Cuore de Carmina Burana in de
kerk van Beveren-Leie. Dat doen ze
samen met de Gentse
Oratoriumvereniging en symfonisch
orkest La Passione.
www.concuorewaregem.be

Zaterdag 7 december

Lezing over Henry Moore door
Sebastiano Barassi
17.00u. | bib Waregem
Lezing over Henry Moore door
Sebastiano Barassi, Head of
Collections and Exhibitions van de
Henry Moore Foundation in
Hertfordshire (VK). Nick Ervinck zal
bij deze gelegenheid ook zijn
collectie boeken en het kabinet
toelichten. Naar aanleiding van dit
project verschijnt bij Hannibal een
publicatie die op 7 december zal
worden voorgesteld aan het
publiek. De toegang is gratis.
Inschrijven kan via
bepartexhibitions.be

Woensdag 11 december
San Salvador (wereldmuziek)
20.00u. | CC De Schakel
De zes enthousiaste troubadours
van San Salvador zingen a capella
in het Occitaans. Het is de taal die
in Zuidwest-Frankrijk en delen van
Italië gesproken wordt. Ze nodigen
ons uit in een hypnotiserende trip
vol ritmiek, handgeklap en
tamboerijnen.
www.ccdeschakel.be

Vrijdag 13 december,
vrijdag 17 januari

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! Gratis, vooraf inschrijven
niet nodig!

Zaterdag 14 december,
zaterdag 11 januari

Digidokter
10.00u.-12.00u. | bib Waregem
n 14 december | Digitale
veiligheid. Ontdek een waaier
aan veiligheidstips bij het gebruik
van smartphones, tablets,
laptops en PC’s.
n 11 januari | Muziek lokaal
beheren versus streamen.
Hoe kopieer je een cd naar je
laptop of PC? Hoe centraliseer je
muziek via Google Music? En
wat kunnen diensten als iTunes,
Spotify en Apple music
betekenen?
5 euro, inschrijven via
waregem.be/digidokter

i n wa r e g e m

Woensdag 18 december,
woensdag 15 januari
Voorlezen XL
15.00u.-16.30u. | bib Waregem
Voorlezen XL, dat is 90 minuten
voorlees- en knutselplezier! We
toveren onze vertelhut om tot een
gezellige plek vol verhalen. Daarna
is het knutseltijd. Gratis, wel vooraf
inschrijven via
bibliotheek@waregem.be

Donderdag 26 december

Fietsles voor kleuters
9.00u.-11.00u. | sporthal De
Treffer
Onze lesgever leert je hoe je met
specifieke oefeningen zelf je kleuter
van 4 tot 6 jaar kan leren fietsen
zonder steunwieltjes. Deelnemen
kost 5 euro, schrijf je in via
www.waregem.be/sport.

Zaterdag 18 januari

Laika | De Passant
19.00u. | CC De Schakel
In dit visueel danstheater dolen vier
acteurs rond, op zoek naar hun
eigen plek. Heel helder en grappig
actueel verhaal van mensen die zich
ergens thuis willen voelen.
www.ccdeschakel.be

Zaterdag 11 januari

Zaterdag 21 december,
zaterdag 18 januari

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

Zondag 22 december

Slotfeest De Stad
16.00u. | CC De Schakel
Bij CC De Schakel zijn ze fier op
iedereen in Waregem. Maanden
werd er gewerkt aan een gi-gantische kartonnen stad. En nu kan
het doek er af en moeten we hem
vieren. Klink zondag 22 december
om 16.00u mee op DE STAD
tijdens een groots slotfeest en hef
het glas op Waregem en op jezelf.
www.ccdeschakel.be

Latif Ait | Re:latif
20.00u. | CC De Schakel
Re:Latif, zo heet de eerste
zaalshow van comedian Latif Ait.
Knack omschreef hem als een ruwe
diamant in de Vlaamse
comedyscéne. Latif vertelt je in zijn
show over zijn jeugd in DeurneNoord. Maar ook over zijn periode
bij de Arabisch Europese Liga, de
politieke beweging die hij samen
oprichtte met Dyab Abou Jajah.
Spannend!
www.ccdeschakel.be

Van 12 januari tot
23 februari

Gaverprijs 2020
CC De Schakel
Voor de 18e keer al bieden CC De
Schakel, het stadsbestuur en de
Waregemse cultuurraad een
platform aan jonge kunstenaars om
mee te dingen naar één van de
belangrijkere prijzen voor
schilderkunst in de Benelux: De
Gaverprijs. Meer dan 100
kunstenaars uit Vlaanderen en
Nederland vonden hun weg naar de
stad van het paard en lieten drie
van hun werken beoordelen door
de vakkundige jury onder leiding
van Jo Coucke. Ontdek de
laureaten en de geselecteerde
werken tijdens de
overzichtstentoonstelling van
12 januari tot 23 februari 2020.
www.ccdeschakel.be

Vrijdag 31 januari

Het Nieuwstedelijk | Gesprek
met de regen
20.00u. | CC De Schakel
Sarah Vertongen en Tom Van
Bauwel spelen een echtpaar dat na
het verlies van hun dochter in een
Oosters land gaat werken en
rouwen. Ze gaan letterlijk met de
regen in gesprek, want een
regenprinter (ism KU Leuven)
verandert druppels in pixels.
www.ccdeschakel.be

Zondag 2 februari

Sporthulde
10.00u. | CC De Schakel
Naar jaarlijkse gewoonte huldigt de
sportraad de verdienstelijke
sporters van het afgelopen jaar.
www.waregem.be/sport

Donderdag 26 december

05

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

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!

Hulde aan cultuur!

Op zaterdag 7 maart 2020 zet de cultuurraad
verenigingen en personen in de schijnwerpers die
het afgelopen jaar op een bijzondere manier kleur
en uitstraling gaven aan het Waregemse
cultuurleven. Voor meer info over de voorwaarden
mail je naar cultuur@waregem.be. Iemand
nomineren doe je voor 5 december.

Opgelet met vuurwerk
Ben je van plan om vuurwerk af te
schieten? Dan moet je dit altijd
aanvragen aan het stadsbestuur. De
enige uitzondering hierop is
oudejaarsavond tussen 23.30u. en
00.30u. Wie vuurwerk afsteekt, gaat er
natuurlijk heel verstandig mee om.
www.waregem.be/vuurwerk

Hulde aan sport!

Elk jaar huldigt de sportraad de verdienstelijke
sporters van het afgelopen jaar. Individuele
sporters, teams, medewerkers en clubs
worden op 2 februari 2020 in CC De Schakel
in de bloemetjes gezet voor hun prestatie of
inzet. Wil je nog iemand nomineren? Dat kan
tot 1 december. Bekijk de voorwaarden op
www.waregem.be/sporthulde.

Zet in je agenda:
Vrijetijdsmarkt 2020

Op zaterdag 6 juni 2020 wordt de Zuiderpromenade opnieuw
het decor voor een gezellige vrijetijdsmarkt. Lokale verenigingen
zetten er hun werking in de kijker met demonstraties, workshops, infostanden … Binnenkort krijgen alle verenigingen een
uitnodiging.
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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 dinsdagnamiddag
24 december, 25 december,
26 december, dinsdagnamiddag
31 december, 1 januari en 2 januari.
OPGELET: vanaf januari 2020
NIEUWE OPENINGSUREN
(zie pagina 4)

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
-

Gesloten op dinsdagnamiddag
24 december, 25 december,
26 december, dinsdagnamiddag
31 december, 1 januari en 2 januari.

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

OPGELET: vanaf januari 2020
NIEUWE OPENINGSUREN
(zie pagina 4)

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 23 december tot en
met 5 januari.
OPGELET: vanaf januari 2020
NIEUWE OPENINGSUREN
(zie pagina 4)

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 dinsdagnamiddag
24 december, woensdag
25 december, donderdag
26 december, dinsdagnamiddag
31 december, woensdag 1 januari en
donderdag 2 januari.

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.
Gesloten op dinsdagnamiddag
16.00u.-19.00u. 24 december, woensdag
25 december, donderdag
26 december, dinsdagnamiddag
31 december, woensdag 1 januari en
10.00u.-12.00u. donderdag 2 januari.

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

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

Je kan ook terecht op de
recyclageparken van Deerlijk en
Wielsbeke. De recyclageparken zijn
gesloten op woensdag 25 december en
woensdag 1 januari. De parken zijn op
dinsdag 24 en dinsdag 31 december
gesloten om 16.45u. ipv 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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