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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
n
n

in Het Gouden Blad
op www.waregem.be
sociale media
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Jeugdboekenmaand

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

WELZIJN

14

Dag van de zorg

23

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

VA L E N T I J N

16
I N WA R E G EM

18 - 21

Nocturne DKO
The Bowie Collective

Te
winnen!

Bib Late Night
Feest van de Cultuurraad

2 VIP-tickets voor de
Cyclocross Masters
op woensdag 26
februari

Ontbijtjogging
MAART Kunstroute

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag
De Vrijetijdsmarkt vindt plaats op zaterdag
6 juni 2020 op de Zuiderpromenade. Christine
Adams wist dit en won 5 tickets voor de ijspiste
op de Markt.

Nieuwe wedstrijdvraag
In welk bijzonder gebouw geeft Yevgueni
een Valentijnsconcert?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk maandag
17 februari 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

Stadsdiensten
op afspraak
Hoe maak ik een afspraak?
Op www.waregem.be/afspraak kan je afspraken
plannen. Voor burgerzaken (bevolking en burgerlijke
stand) maak je rechtstreeks een afspraak, op het
moment dat voor jou past. Je krijgt een mail met alle
praktische informatie over je afspraak.
Voor een afspraak bij de andere diensten in het
stadhuis geef je via een online formulier je momenten
naar keuze door. Ook hier krijg je direct een mail. Dat
is nog geen definitieve afspraak. De betrokken dienst
contacteert je daarna om de afspraak vast te leggen.

Kan ik een afspraak wijzigen
of annuleren?
Voor afspraken bij de dienst burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand) kan dit helemaal automatisch. In
de bevestigingsmail staan linken om je afspraak te
wijzigen of af te zeggen. Voor wijzigingen van
afspraken bij andere diensten neem je contact op
met deze dienst. Dat kan door te antwoorden op de
mail die je automatisch kreeg na het invullen van het
online formulier. Het kan ook telefonisch. Daarvoor
bel je rechtstreeks naar de betrokken dienst.
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Maak ik meerdere afspraken als ik
meerdere producten nodig heb?
Bij de dienst burgerzaken kan je soms producten
combineren. Bij bijvoorbeeld adreswijziging is het
mogelijk om gelijkaardige producten toe te voegen
aan je afspraak. Zie je toch niet wat je nodig hebt?
Maak dan een tweede afspraak.
Pas op: als je van een product meerdere exemplaren
nodig hebt, pas dat zeker aan! Bijvoorbeeld,
reispassen aanvragen voor het hele gezin: aantal
stuks = het aantal gezinsleden.
Bij de andere diensten vul je steeds per dienst een
online formulier in.

Wist je dat…
…
…
…

je heel wat zaken rechtstreeks via
www.waregem.be/e-loket kan
regelen?
je van maandag tot vrijdag in de
voormiddag geen afspraak nodig hebt
om langs te komen?
langskomen in de stadswinkel en in
de deelgemeentehuizen altijd zonder
afspraak kan?

NIEUWS

Gratis vuilniszakken
om medische redenen
Wat moet ik doen op
de dag van mijn
afspraak?

Elk jaar kunnen mensen
met een specifiek
ziektebeeld gratis twee
pakken vuilniszakken
krijgen. Afhalen kan in het
welzijnshuis, maar je
moet wel voldoen aan
enkele voorwaarden:
n Je bent chronisch
incontinent of
stomapatiënt of je krijgt
nierdialyse of
sondevoeding thuis.
n Je woont in Waregem.
n Je verblijft thuis.

Meld je aan in de stadswinkel. De
medewerkers aan de balie tonen je
de weg naar de juiste dienst. Kom
zeker op tijd zodat ook de mensen
die na jou komen stipt aan de
beurt komen. Zo vermijd je dat je
een nieuwe afspraak moet maken.

Kan ik langskomen
zonder afspraak?
Van maandag tot vrijdag kan dat
zonder probleem in de
voormiddag. Kom je in de
namiddag of op
zaterdagvoormiddag langs en ben
je vergeten om een afspraak te
maken? De medewerkers in de
stadswinkel zoeken samen met jou
het eerstvolgende vrije moment
voor een afspraak.

Wat als ik heel dringend
een afspraak nodig
heb?
Als je via www.waregem.be/
afspraak niet direct een geschikt
moment vindt, dan bel je best naar
de betrokken dienst voor een
oplossing op korte termijn.

Ik heb geen computer
of smartphone, wat nu?
Wij plannen graag je afspraak in.
Want een afspraak maken kan ook
telefonisch. Daarvoor bel je
rechtstreeks naar de betrokken
dienst. De medewerkers aan de
balie in de stadswinkel kunnen je
ook verder helpen.

Stadhuis
056 62 12 11
secretariaat@waregem.be

Je vindt het aanvraagformulier op www.waregem.be/welzijnshuis
of in de welzijnswinkel. Let op: er is een gedeelte dat je huisarts
moet invullen! Geef het ingevulde formulier terug af in de
welzijnswinkel en je krijgt onmiddellijk twee gratis pakken
vuilniszakken mee. Deze aanvraag moet je elk jaar opnieuw doen.
Welzijnshuis I 056 62 98 30 I loket@welzijn.waregem.be

BOUWEN IN
SPOORWEGLAAN
Eind 2016 kocht WAGSO, het Waregems Autonoom
Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling, 3 hectare grond aan voor
een nieuw en betaalbaar woonproject. De verkaveling voor honderd
woongelegenheden ligt op de hoek van de Spoorweglaan en de
Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve.
Van de honderd voorziene woongelegenheden zijn er 42 loten
bouwgrond voor halfopen bebouwing. Kopers kunnen hier vrij van
bouwpromotor zelf een woning optrekken. Daarnaast zijn er 24
geschakelde gezinswoningen in autovrije leefstraten voorzien en
tien parkwoningen. In beide zones komen gecentraliseerde
carports. De bouwpromotor voor deze twee projectzones wordt
nog aangesteld.
Ook interesse? www.wagso.be/spoorweglaan
WAGSO I 056 62 13 96 I info@wagso.be
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VEILIGHEID

Ken je wijkinspecteur
Tot voor kort was de wijkdienst van de politie in Waregem opgesplitst
in vier ‘wijken’, met twee inspecteurs per wijk. Sinds 1 januari zijn dat tien
kleinere zones geworden, telkens met één verantwoordelijke inspecteur.
Zo brengt politiezone Mira de wijkinspecteurs nog dichter
bij de inwoners. Zij zijn en blijven immers jouw
eerste contactpersoon bij de politie als je iets wil
melden of vragen.

Taken van een wijkinspecteur
n
n

n
n
n

n

Aanwezig zijn in de wijk en contact leggen met de
inwoners. Dat verhoogt het veiligheidsgevoel.
Opvangen van klachten en bekommernissen van de
bevolking. Indien mogelijk koppelt hij/zij daar graag
al een oplossing aan.
Kleine sluimerende conflicten en geschillen
opsporen en bemiddelen.
Informatie inwinnen.
Advies geven over wetgeving,
bijvoorbeeld over
gemeenschappelijke muren,
snoeien van bomen en hagen,
werking van het gerecht …
Preventietips geven
over inbraak,
jeugdbescherming,
familierecht …

DESSELGEM
Bart T’Kindt

BEVEREN-LEIE
Sandrina Staelens

WIE IS NU MIJN
WIJKINSPECTEUR?
Bekijk de kaart op deze pagina of zoek
op straatnaam via www.pzmira.be
(rubriek ‘Je wijk’).

JE WIJKINSPECTEUR
CONTACTEREN
De wijkinspecteurs zijn bereikbaar
via het onthaal van de politiezone
Mira in de Schakelstraat 2. Bellen naar
056 62 67 00 (toets 4) kan ook. Je kunt
0
ook een afspraak maken met de
wijkinspecteurs om langs te gaan in
een van de deelgemeentehuizen. Voor
dringende politiehulp bel je natuurlijk
nog steeds naar 101.
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* Torenhof
Alles binnen en inclusief de
Ring (R35) ten noorden van
de Stationsstraat - Holstraat
* Waregem Centrum
en inclusief
de
250 Alles
500 binnen1.000
1.500
Ring (R35) ten zuiden van de
Stationsstraat - Holstraat,
inclusief deze twee straten
* Gaverke
Gaverke tot aan spoorweg

* Waregem Oost
Wijken Karmel en De Jager
* Waregem Zuid
Villapark, De Biest,
Paardenwijk, industrie
Flanders Field en Vijverdam
2.000
* Waregem
Noord
Meter
Wijk Bilkhage tot aan
spoorweglijn, wijk Waterhoek

W

VEILIGHEID

TORENHOF*

SINT-ELOOIS-VIJVE

Nancy Rogge

Katrien Van Braekel

CENTRUM*
Annelies Buyck

WAREGEM OOST*
Annelies Desmet

WAREGEM NOORD*
Frankie Demeulenaere

GAVERKE*
Angie Deweer

WAREGEM ZUID*
Geert Van Praet

Commissaris
Luc Detollenaere
NIEUWENHOVE
Stefaan Soreyn

Verantwoordelijke voor alle
lokale posten in politiezone
Mira

Hoofdinspecteur
Arnout Vanacker
Coördinator van de lokale post
Waregem
Politiezone MIRA I 056 62 67 00 I pz.mira@police.belgium.eu
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MOBILITEIT

Telraam: jouw raam telt mee
Tellingen van het verkeer zijn meestal de eerste hulp (of houvast) om te zoeken naar
mobiliteitsoplossingen. Naast de eigen apparatuur die de stad daarvoor heeft, komt daar vanaf
dit jaar Telraam bij. Neen, niet zo een houten rek met gekleurde kraaltjes, maar een heuse digitale
variant die al het passerende verkeer op een plaats constant meet.
De stad heeft twee radartellers en
twee snelheidsinformatieborden
-de gekende boze of blije smileysom het verkeer te monitoren. Deze
toestellen hangen wekelijks in een
andere straat. Ze registreren
24 uur per dag alle verkeer en
maken een onderscheid tussen
auto’s, fietsers, voetgangers …
Telraam doet dat nu ook, maar
handiger en uitgebreider.

binnenkort met de vraag om een
Telraam op te hangen in jouw
woning. De minicomputer met
camera monteer je aan een raam
op de eerste verdieping, met zicht
op de straat. Zo monitort deze tool
op een eenvoudige en anonieme
manier het passerende verkeer. Je
hebt hiervoor wel een stopcontact
en een constante wifiverbinding
nodig.

Tellen aan het raam

Open data

Met steun van het fonds Smart
Mobility Belgium van de Federale
Overheid heeft Transport & Mobility
Leuven Telraam ontwikkeld.
Samen met Intercommunale
Leiedal start Waregem nu een
eigen Telraamproject op om
verkeersprojecten te evalueren.
Misschien contacteren wij jou

Alle verzamelde data is onmiddellijk
zichtbaar op www.telraam.net.
Wanneer passeert welk verkeer en
in welke richting: het is allemaal
direct duidelijk. Met deze informatie
kan de stad verkeersplannen en
infrastructuur beter afstemmen op
de reële verkeersstromen. En op
langere termijn geeft het een zicht

© Telraam

op de evolutie van het verkeer in
onze stad.

Dienst verkeer
056 62 12 76
verkeer@waregem.be

WEGENWERKEN IN 2020
Zuiderlaan
Na de opening van het nieuwe rondpunt aan de
Meersstraat wordt de volgende fase aangepakt:
de Zuiderlaan tussen de Verbindingsweg en de
Meersstraat. Daarom zijn Waregem Expo,
Regenboogstadion en de Meersstraat enkel bereikbaar
via het nieuwe rondpunt. Later volgt ook nog de
heraanleg van de site voor het Regenboogstadion.

Herinrichting Oude Schakelstraat

We plannen in 2020 ook nog …

Begin januari startte de effectieve herinrichting van de
Schakelstraat (nu officieel Zuiderlaan). Asfalt wordt
groen en/of waterdoorlatende materialen, de
stadionvijvers worden een nog grotere groene long,
fietsen en wandelen wordt aangenamer en WZC
De Meers en de tennisclub blijven optimaal bereikbaar.
Het project kost 1,18 miljoen euro inclusief btw en
duurt 75 werkdagen. Er is een omleiding voor fietsers
en voetgangers.

… een veilige fietsoversteek aan de begraafplaats in de
Deerlijkseweg, omgevingswerken op site Transvaal,
verkeersdrempels in de Zilverbergstraat en Vredestraat,
een zachte verbinding in Nieuwenhove, een
onthardingsproject aan OC De Mote, omgevingsaanleg
voor rugby en scouts en een fietspad in de Felix
Verhaeghestraat.

Dienst wegen en waterlopen I 056 62 12 73 I technischedienst@waregem.be
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SPORT

Stevig wielervoorjaar
in Waregem
Eens het jaar enkele maanden oud is, begint het
bij veel wielerliefhebbers weer te kriebelen. In
Waregem is er voor elk wat wils: cyclocrossfans,
wegliefhebbers en ook voor iedereen die naar de
bib afzakt.

Lezing 75 jaar Dwars
Door Vlaanderen
Het boek ‘75 Dwars door Vlaanderen’ van Dries De
Zaeytijd, Thomas Ameye en Tieneke Van de Velde
geeft een unieke inkijk in het verleden van de enige
echte Waregemse voorjaarsklassieker. Inschrijven
via lezing@waregem.be of 056 62 12 17.
n Dinsdag 10 maart om 19.30u.

Het wielervoorjaar
in de bib: Cyclobib
Al voor het vierde jaar op rij ontdek je tijdens
Cyclobib heel wat activiteiten rond fietsen en de
koers, in samenwerking met Waregem Sport.

Veldrijden in het stadscentrum
Cyclocross Masters op woensdag 26 februari
Het kruim van het internationale veldritpeloton (m/v) laat
zich zien op een parcours van ongeveer 1 kilometer vol
hindernissen en veel ambiance. De toegang is helemaal
gratis! En natuurlijk trapt de jeugd dit sportieve evenement
weer op gang tijdens de kinderinitiatie in de namiddag.
www.cyclocrossmasters.be

De fietsavonturen van Wouter Deboot
Een lezing van de avontuurlijke West-Vlaamse
fietser uit Iedereen Beroemd (Eén). Hij doorkruiste
de USA al van oost naar west via de Trans Amercia
Bicycle Trail en Australië van noord naar zuid.
n Donderdag 2 april om 19.30u.
n 5 euro, kaarten in bib en stadswinkel

Verantwoord trainen naar een
fietsdoel met Kristof De Kegel

Generale test voor de Ronde
Dwars door Vlaanderen op woensdag 1 april
Het startschot van deze WorldTour-wedstrijd klinkt in
Roeselare en dan slingert het peloton zich door de
Vlaamse Ardennen naar de aankomstlijn in onze stad.
Een belangrijke test voor de Ronde van Vlaanderen van
enkele dagen later. De finish op de Verbindingsweg is
voorzien rond 16.30u.
www.dwarsdoorvlaanderen.be

Steek bruikbare en verantwoorde fietstrainingstips
op van een gewaardeerde professional.
Bewegingswetenschapper Kristof De Kegel kan
inmiddels sprekende resultaten voorleggen als
performance manager bij team Corendon-Circus
(met Mathieu Van Der Poel als speerpunt).
n Maandag 30 maart om 19.30u.
n 5 euro, kaarten in bib en stadswinkel

Social rides
Social rides zijn ideaal voor wie graag in groep op
de weg fietst en even graag eindigt met een koffie
en versnapering.
n Data nog te bepalen, start op het Boekenplein
n Info & inschrijvingen via 056 60 07 44 of
simon@waregemsport.be
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H E T PA N D

HERNIEUWBOUW
HET PAND
In 2017 blies winkelcentrum Het Pand 40 kaarsen uit. Toen werd onder impuls van WAGSO een
hernieuwbouwproject voor het volledige winkelcomplex opgestart.

1
2
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H E T PA N D

Niet alleen de opwaardering van de gebouwen staat
centraal, maar ook de handelszaken die er gevestigd
zijn en de vernieuwing van de toegangen.
De verschillende toegangen worden gereduceerd tot
een vernieuwde toegang vanaf de Markt, een
vernieuwde monumentale ingang vanaf de
Meersstraat (foto 3) en een centraal stijgpunt vanuit
de parking onder het Pand. Vanaf de
Zuiderpromenade komt er ook een ingang met
integratie van de groenzone aan de stadionvijvers
(foto 2). Verder worden ook de esplanade en de
verbinding met het sportcomplex De Treffer onder
handen genomen.
De handelaars zullen kunnen rekenen op nieuwe,
uniforme en verhoogde etalages. Ook bestaande
luifels veranderen in nieuwe, hoge luifels die voor
meer lichtinval moeten zorgen (foto’s 4 en 5). In het
nieuwe Pand komen verschillende rustpunten met
lage beplanting, groengevels en groendaken. Dit moet
een uiterst aangename sfeer creëren om in alle rust
de etalages af te schuimen.

Om de hele hernieuwbouw vlot te laten verlopen,
sluit Het Pand in 2021 voor anderhalf jaar. Voor deze
periode worden de handelszaken ondergebracht in
leegstaande panden in het centrum. Daarnaast
voorziet WAGSO ook in mobiele winkelruimtes.

3

In de plannen zit ook de creatie van een nieuw
opvallend zicht van op de Markt, dat het uithangbord
voor het winkelcentrum zal worden (foto 1). Ook de
kant van de Zuiderpromenade krijgt een gelijkaardig
uitzicht met een volledig nieuwe toegang tot de
bioscoop (foto 2). Daarnaast voorziet de ontwerper
ook de grondige heraanleg van de parking in de
Meersstraat. Aan de kant van de Schakelstraat zal er
een oase van groen verschijnen.
Om winkelcentrum Het
Pand klaar te stomen
voor de volgende 40 jaar
worden alle technieken
(elektriciteit, water,
verwarming …)
vernieuwd en ook
de kantoren op de
derde verdieping
zullen er
eigentijdser
uitzien.

WAGSO
056 62 13 96
info@wagso.be
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MILIEU

Een nieuw geboortebos in Waregem
Samen met de vier Waregemse
Gezinsbonden hebben we sinds
2000 op vier plaatsen een
geboortebos aangeplant.
De start was in de Galgewegel
met de kinderen geboren van
2000 tot en met 2005. Voor de
Waregemnaartjes geboren van
2006 tot en met 2010 was er
plaats aan de vijvers van de
Schoendalestraat. Nadien
trokken we naar het
ontmoetingscentrum De Karmel
waar we samen met de kinderen
van 2011 tot en met 2015 een
mooie struikengordel hebben
aangeplant. Onze laatste actie
was die in maart 2018. Toen
hebben we voor de kinderen van
2016 en 2017 grote bomen
aangeplant in de Valleimozaïek.
Deze groene plek ligt tussen de
Gaverbeek en de parking van het
ziekenhuis.

Nieuw geboortebos
aan de Karmel
Het volgende geboortebos
komt er aan de Karmel. Deze
plek gaan we samen met de
kinderen geboren in 2018 en
2019 inrichten als een
toegankelijke,
speelvriendelijke en biodiverse
groenzone. Op zondag 15
maart zal het er zoemen van
vrolijke kindergeluiden. Er zijn
immers weinig plezantere
speelplekjes dan het bos en het
is een klein duwtje in de goede
richting voor ons klimaat.
Alle gezinnen met een kindje
geboren in 2018 of 2019 krijgen
half februari een uitnodiging
in de bus. Wie geen uitnodiging
ontving, kan contact opnemen
met de milieudienst.

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

Tijd voor grote
lenteschoonmaak
21 maart tot 5 april
Elk jaar steken duizenden vrijwilligers in de lente de
handen uit de mouwen om rondzwervende blikjes en
snoeppapiertjes in hun buurt op te ruimen. We roepen
(jeugd)verenigingen, buurt- en wijkcomités en zeker ook
burgers, vrienden, buren … op om de handen uit de
mouwen te steken en een heuse opruimactie te
organiseren. Dat kan in je eigen straat zijn, maar ook de
omgeving van je clubhuis, het parkje in de buurt waar de
kinderen spelen of misschien wel je favoriete wandelweg.
Afvalintercommunale Imog steunt de Grote
Lenteschoonmaak trouwens met materiaal: afvalzakken,
handschoenen, grijptangen … Schrijf je daarom tijdig in.
Wil je graag aansluiten bij een bestaande opruimactie?
Contacteer ons en wij bezorgen je de gegevens van een
opruimactie in jouw buurt.

www.waregem.be/lenteschoonmaak
1 2 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 0 I
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Versterk onze ploeg
mooimakers
In Waregem zijn er meer dan dertig
mooimakers. Zij ruimen een stukje van hun
omgeving wekelijks of tweewekelijks op. Wil je
ook regelmatig zwerfvuil ruimen in je straat of
omgeving? Schrijf je dan in als mooimaker via
www.imog.be. Naast de logistieke
ondersteuning kan je ook een vergoeding
krijgen.
Dienst milieu I 056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be

be

BIB

Jeugdboekenmaand:
wat doet kunst?
In maart wordt de jeugdboekenmaand uitgebreid gevierd in de Waregemse bibliotheken.
In 2020 is ‘Kunst’ het thema. We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding
stimuleert. Over waarnemen – in de zin van kijken, maar ook in de zin van luisteren en
voelen. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen.

Bib is even museum vol kunst
Meer dan 850 kleuters en leerlingen komen tijdens de
jeugdboekenmaand luisteren naar auteur Brigitte Minne of
illustrator Pieter Gaudesaboos. Bijna 400 leerlingen
ontdekken de bib tijdens het jeugdboekenmaandspel. Zelf
ook benieuwd wat er naast de schoolactiviteiten in de bib te
beleven valt? Kom dan langs tijdens de openingsuren en ga
als een echte kunstenaar aan de slag bij de thematafels. We
toveren de bib om tot een groot museum vol kunst waar
aankomen mag en zelfs moet!

Wat
doet

?

2020
1 – 31 maart
nd.be
Jeugdboekenmaa
iedereenleest.

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Isabelle Vandenabeele — vorm Kris Demey

kunst

Kunstige workshop
Op zaterdag 14 maart laten we de kunstenaar in
jouw kind los tijdens een kunstige workshop. Is hij/
zij gefascineerd door schilderen, beeldhouwen of
fotografie? Helemaal wild van zelf dingen maken op
basis van de eigen verbeelding? Dan is deze
workshop zeker iets voor jouw spruit!
n 14 maart van 14.00u. tot 15.30u.
n Voor kunstenaars van 6 tot 9 jaar
n Gratis, wel vooraf inschrijven via
bibliotheek@waregem.be

Kinderen baas in de bib
Vertelhut

Eén keer per maand kan je op
vrijdagavond in onze Vertelhut
naar de leukste verhalen komen
luisteren. Ideaal om het weekend
in te zetten!
n Vrijdag 21 februari en 20 maart
van 16.00u. tot 16.30u.
n Voor luisteraars van 3 tot en
met 8 jaar
n Gratis, vooraf inschrijven niet
nodig

Voorlezen XL

Voorlezen XL, dat is 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.
n Woensdag 12 februari en 11 maart
van 15.00u. tot 16.30u.
n Voor knutselaars van 5 tot 12 jaar,
met volwassen begeleider
n Gratis, wel vooraf inschrijven via
bibliotheek@waregem.be

Bib Late Night

Tijdens Bib Late Night mag je
voor één keer na sluitingstijd in
de bib blijven plakken. De
ingrediënten van deze avond?
Een hapje, een drankje, een
gezellige activiteit én een leuke
film!
n Vrijdag 21 februari voor
kinderen van 9 tot 12 jaar.
Op zaterdag 22 februari voor
jongeren van 13 tot 15 jaar.
n 3 euro, kaarten in bib en
stadswinkel

Bibliotheek I 056 62 13 70 I bibliotheek@waregem.be
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DE MEERS
ZET HAAR
DEUREN
OPEN
PROGRAMMA DAG VAN DE ZORG

Op zondag 15 maart zetten wij van 10.00u. tot 17.00u.
onze deuren open voor het brede publiek.
Wat staat er op het programma?
n
n
n
n
n

Neem een kijkje in één van onze kamers
Bezoek een zorgflat
Ga eens langs in de centra voor dagverzorging
Doe mee aan de activiteiten
Test onze toestellen uit
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n
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n

Kwaliteit, waarvoor staat onze ISO 9001-norm
Heerlijke geuren …
Een drankje in De Paddock, onze cafetaria
Activiteiten Dienstencentrum Het Gaverpeirdje

WELZIJN

Remco De Meester

Verzorger in De Meers
Mannelijke zorgkundigen blijven witte merels in de ouderenzorg. Remco De Meester werkt als
enige man op de afdeling Tiercélaan in woonzorgcentrum De Meers. Na zijn studies in het SintVincentiusinstituut in Anzegem is hij op 1 juli 2019 aan de slag gegaan.
Remco, waarom heb je precies voor
ouderenzorg gekozen?
Remco: “Al van jongs af aan was ik geboeid door het
contact met ouderen. De appel viel niet ver van de
boom want ook mijn moeder was zorgkundige. Ik hou
van de vele sociale contacten in de job en voel me
gelukkig als ik iets extra kan doen voor de bewoners.
Het zit vaak in kleine dingen: kunnen luisteren naar
wat mensen nodig hebben en hierop ingaan, geeft me
veel voldoening. Ik ben tevreden als de bewoner dat
is.”
Waarom heb je voor woonzorgcentrum De
Meers gekozen als werkgever?
Remco: “Tijdens mijn studies heb ik op verschillende
afdelingen van De Meers stage gelopen. Ik heb me
hier altijd gejeund. Ik kreeg de nodige kansen om mij
te ontplooien. Er heerst een goede sfeer binnen de
teams en we bieden een kwalitatieve begeleiding. De
Meers was dan ook mijn eerste keuze. Toen ik er
mocht solliciteren en er een voltijdse job aangeboden
kreeg, heb ik niet getwijfeld. Een pluspunt vind ik
zeker het grote aanbod aan activiteiten waaraan
bewoners kunnen deelnemen.”
Kan jij nog iets leren van de bewoners?
Remco: “Onze bewoners vertellen vaak over hoe het
vroeger was. Bewoners praten over de oorlog die ze

meegemaakt hebben, hoe ze op veertienjarige leeftijd
al moesten gaan werken. Wij mogen nu naar school
gaan, hebben een GSM … Het doet me wel eens
nadenken over de kansen die wij als jongeren nu
krijgen.”
Zou je vrienden adviseren om in De Meers te
komen werken?
Remco: “Absoluut! Er mogen van mij gerust wat meer
mannen in de zorg komen werken. Ik raad het hen
zeker aan want ik voel me goed in mijn vel hier in
De Meers.”

Wij zijn ook steeds op zoek naar
enthousiaste medewerkers. Wil jij deel
uitmaken van ons team? Bezoek dan op
15 maart de informatiestand ‘Werken in
De Meers’. Vul een inlichtingenformulier
in en maak een afspraak voor een
sollicitatiegesprek of neem contact
op met de personeelsdienst
via 056 62 98 50 of
personeelsdienst@welzijn.waregem.be.

Woonzorgcentrum De Meers I 056 62 99 35 I onthaal.demeers@welzijn.waregem.be

Woonzorgcentrum De Meers is met 300 bewoners
één van de grotere woonzorgcentra van
Vlaanderen. Er wonen ouderen die zorgbehoevend
zijn op fysiek en psychisch vlak. Sinds 2007 heeft
De Meers een kwaliteitscertificaat. De bewoners
kunnen rekenen op een persoonsgerichte
begeleiding met aandacht voor hun psychisch en
emotioneel welzijn, met respect voor hun
levensstijl en focus op een zinvolle dagbesteding.
Leef-tijd is belangrijker dan leeftijd.
Koppels of samenwonenden kunnen bij ons terecht
in één van de veertien zorgflats. Dit zijn flats waar

samenwonenden, voor wie de zorg te zwaar wordt,
kunnen genieten van een ruime en aangepaste
woonomgeving en er alle zorgen krijgen die zij
nodig hebben. Ouderen die een tijdelijke opvang
zoeken, kunnen terecht in het centrum voor
kortverblijf. De Meers heeft ook heel wat expertise
opgebouwd in het kader van de omgang met en
verzorging van ouderen met dementie.
Naast het woonzorgcentrum zijn er ook twee
dagverzorgingscentra: DVC De Meers voor ouderen
met een fysieke zorgvraag en DVC De Manège dat
ouderen met dementie begeleidt.
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In de trouwzaal, kerk, zwembad of bib:

Er hangt
in de lucht

liefde

Februari is die korte wintermaand met al even korte dagen, om de vier
jaar een schrikkeldag, maar het is bovenal de maand waarin we op de
veertiende dag Valentijn vieren. Het leek de ideale gelegenheid om in
een romantische bui het huwelijk in Waregem onder de loep te nemen
en je enkele tips voor Valentijn voor te schotelen. Ook vrijgezellen of
anti-Valentijngroeperingen kunnen hun agenda met deze tips
opleuken!
De meeste zaken rond het huwelijk
zijn natuurlijk wettelijk bepaald. Dat je
minstens 18 jaar moet zijn en dat
zowel man/vrouw, vrouw/vrouw, man/
man met elkaar mogen trouwen, dat
wisten we al. Getuigen zijn
tegenwoordig niet meer verplicht. Het
mogen er maximum vier zijn in totaal
en ook zij moeten minstens 18 jaar
oud zijn. Officieel contacteer je de
burgerlijke stand minstens 15 dagen
op voorhand, maar als je zeker wil zijn
dat je gewenste datum nog vrij is, doe
je dat best enkele maanden vooraf.
Trouwen kan enkel in het stadhuis of
in de deelgemeentehuizen. Het
wettelijk huwelijk is ook openbaar, in
principe mag iedereen dus komen
supporteren.
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Gemiddeld 145 huwelijken per jaar
De prijs is afhankelijk van de dag waarop je trouwt. Van maandag tot
en met donderdag betaal je 75 euro, op vrijdag 50 euro en op de
populaire zaterdag kost het 100 euro. Wat krijg je daarvoor in ruil?
Een huwelijksboekje en een glaasje achteraf. Een veel gestelde
vraag: waar kan je parkeren? Aan de deelgemeentehuizen kan je
dicht bij de ingang parkeren. Aan het stadhuis kan je ondergronds
parkeren en je kan toelating krijgen om met maximum drie auto’s de
Zuiderpromenade op te rijden tot aan de trouwzaal. Proper als we
zijn, is het niet toegelaten om rijst, confetti, rozenblaadjes of andere
decoratie te strooien. Een vraag die kinderen telkens bezighoudt bij
een rondleiding in het stadhuis: hoeveel keer mag je eigenlijk
trouwen? Daar staat geen limiet op … Nog wat cijfermateriaal: in
Waregem zijn er sinds 2010 gemiddeld 145 huwelijken per jaar,
waarvan de grote meerderheid in het stadhuis.

VA L E N T I J N

Trouwzaal in het nieuw

Valentijnzwemmen

We plannen in 2020 een herinrichting van de
trouwzaal. De nieuwe stoelen staan er al, de nieuwe
rode loper is op komst en er staan ook grondige
schilderwerken op de planning. Ook het trouwboekje
zal in de loop van dit jaar in een nieuw jasje zitten!

Pas getrouwd, 20 jaar getrouwd of helemaal niet
getrouwd: op vrijdag 14 februari ervaar je zwembad
De Treffer van 17.00u. tot 20.00u. als een
relaxparadijs met onderwaterverlichting en
aangepaste achtergrondmuziek. Een sfeervol kader
om Valentijn te vieren!

Yevgueni in de kerk
Vier je Valentijn liever met een streepje muziek?
Yevgueni viert zijn twintigjarige bestaan. De aanloop
daarnaartoe leek meteen het goede moment voor
iets anders. Iets speciaals. Iets om te delen met je
liefste. Een unieke, nooit geziene bezetting wordt
mooi uitgelicht op vrijdag 14 februari om 20.00u. in
de Sint-Jan de Doperkerk in Beveren-Leie. Met nooit
eerder gespeelde en gehoorde arrangementen
(verrijkt met viool en cello) tonen ze zich van hun
meest ingetogen kant. Naast ambiance is er ook
ruimte voor ongekende verhalen, ontroering en een
streepje humor.
Tickets via www.ccdeschakel.be.

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

Blind date met een boek
De bib pakt het ludiek aan en stuurt je op blind date
met een boek. Blijf je vaak hangen bij dezelfde
auteurs of genres? Dan beleef je tijdens deze blind
date misschien wel de ultieme leesverrassing. Laat je
verleiden door een gekaft boek, de ideale openingszin
en enkele themawoorden. Is er een ‘match’? Leen het
boek uit aan de balie en wie weet ontdek jij wel een
onverwacht mooi boek! Je vindt de blinddateboeken
aan de infobalie tot 15 februari.
Bibliotheek Waregem I 056 62 13 70 I
bibliotheek@waregemsport.be

Cadeautips
Ben je tot slot nog op zoek naar een Waregems
Valentijncadeau waar je kan mee scoren? Met de
Waregembon kan je niet missen, je kan er immers
in meer dan 370 handelszaken mee terecht. De
Waregemse handdoeken zijn dan weer handig van
formaat en bijzonder zacht. Een kleine handdoek
kost 12 euro, een grote 20 euro.
01

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

I N WA R E G E M

MAANDAG 3 TOT
ZATERDAG 15 FEBRUARI
Blind date met een boek
bib Waregem

KUNST IN HET KOETSHUIS
Alle info vind je op www.waregem.be/koetshuis en de Facebookpagina
Het Koetshuis Waregem.

Zie pag. 16-17

ZATERDAG 8 FEBRUARI
Spellewaarde

31/01-02/02 – 07-09/02

05/03 – 17/03

14-16/02 – 19-23/02

18/03 – 24/03

Myriam Van Wynsberghe

14.00u.-20.00u. | Jeugdcentrum
Op zaterdag 8 februari dopen we het
Jeugdcentrum van 14.00u. tot 20.00u.
weer om tot Spellewaarde. Je kan in
de grote hal van het Jeugdcentrum
terecht voor retrogrames, videogames,
gezelschapsspelen, caféspelen,
flipperkasten, kickertafels, biljarttafels
… De bar is dan weer het heiligdom
van de spellenclubs. Zij presenteren er
letterlijk honderden bord- en
gezelschapsspellen. Omdat dit veel te
veel is om snel even van te proeven,
blijft de bar open tot 22.00u. Al dit
moois is weer helemaal gratis!

Angéline Catteeuw

27/02 – 02/03

Hobbytime Lerouge
Carine Vanwynsberghe
en Rita Waelkens

DONDERDAG 13
FEBRUARI, DONDERDAG
12 MAART
Seniorencinéma
Telkens om 14.00u. | Cinéstar
Eén keer per maand kan je genieten
van een gezellige familienamiddag.
Kaarten kosten 7 euro en kan je kopen
bij Cinéstar via 056 61 45 22 of
info@cinestar.be.
n Film op 13 februari:
The Best Exotic Marigold Hotel
n Film op 12 maart: Quartet

VRIJDAG 14 FEBRUARI
Valentijnzwemmen
17.00u.-20.00u. | zwembad De Treffer
Zie pag. 16-17

Martine Denijs en Dany Verbeke

Rita Bracke en Jacques Tortelboom

26/03 – 06/04

Betty Verdonck, Gudrun De Vlam
en Hubert Boeraeve

ZATERDAG 15 FEBRUARI,
ZATERDAG 21 MAART
CoderDojo
9.30u.-12.30u. | bib Waregem
Ben je minstens 7 en jonger dan
18 jaar? Hou je van computers en zelf
(leren) programmeren? Dan is
CoderDojo helemaal iets voor jou! Leer
alles over programmeren en ga er
onmiddellijk mee aan de slag. Geen
saaie theorielessen maar gewoon
doen!
Gratis, wel vooraf inschrijven via
www.coderdojo-waregem.be

MAANDAG 17 FEBRUARI
Mantelzorgcafé
14.00u.-16.00u.| Mustang
(aan de glazen piramide)
Thuiszorgdiensten: wie, wat, waar,
wanneer? Aan de hand van een
concrete situatie krijg je een overzicht
van de verschillende thuiszorgdiensten
die je als mantelzorger kunnen
ontlasten.
www.waregem.be/mantelzorg

WOENSDAG 12
FEBRUARI, WOENSDAG
11 MAART
Voorlezen XL
15.00u.-16.30u. | bib Waregem
Zie pag. 13

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Nocturne van het DKO
19.00u.-22.00u. | Kunstacademie
Aan de vooravond van de krokusvakantie kan je genieten van een
sfeervolle kunstige avond in de Waregemse Kunstacademie.
Je kan er proeven van al het beste van Muziek, Woord, Dans en Beeld.
Er zijn optredens, expo’s en cross-over activiteiten: ideaal voor een
avondje uit! De hele avond worden je oren omhuld door inspirerende
teksten en mooie muziek, je ogen vervuld van beeldende kunst en op de
dansvloer ervaren we pure schoonheid. Zoek je even rust, dan kan je
genieten in de bar of aanschuiven voor een warm hapje.
www.academiewaregem.be
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VRIJDAG 21 FEBRUARI
ZATERDAG 22 FEBRUARI
Bib Late Night
19.00u.-22.00u.| bib Waregem
Zie pag. 13

VRIJDAG 21 FEBRUARI
VRIJDAG 20 MAART
Vertelhut
16.00u.-16.30u.| bib Waregem
Zie pag. 13

thema, daarna is er tijd om vragen te
stellen.
n 22 februari: e-boeken lezen op een
e-reader of tablet
n 28 maart: de beste apps anno 2020
5 euro, inschrijven via
waregem.bibliotheek.be
www.waregem.be/bibliotheek
SPORT

WOENSDAG 26 FEBRUARI
Cyclocross Masters
Centrumstraten
Zie pag. 9

VAN 22 FEBRUARI
TOT EN MET 7 MAART
Tentoonstelling
Vredesposter
HIPPO.WAR
In opdracht van de Lions Club
Waregem maken honderden
schoolkinderen een tekening van wat
zij verstaan onder vrede. Het resultaat
is een verzameling van mooie,
creatieve en soms onverwachte
tekeningen. Deze worden allemaal
tentoongesteld in HIPPO.WAR,
waarna een jury er de mooiste
exemplaren uitkiest. De winnaars
mogen een ronde verder in deze
internationale wedstrijd.
www.hippowar.be

ZATERDAG 22 FEBRUARI
ZATERDAG 28 MAART
Digidokter
10.00u.-12.00u.| bib Waregem
Eén keer per maand kan je met al je
computervragen bij de digidokter
terecht. Elke digidokter draait om een

HUMOR

VRIJDAG 28 FEBRUARI
Han Solo – Jubilee XXXL
20.00u.| Waregem Expo
‘t Is dikke fête, want Han Solo sluit zijn
tienjarige jubilee af in Waregem Expo.
Hem kennende zal dat niet
onopgemerkt voorbijgaan.
Integendeel, want Han heeft een
droom. Geen stapje terug, maar een
tandje bij. En wat voor één. Bloemen
noch kransen, maar verbaal vuurwerk.
Geen klassieke best of-show, maar
een stevig buffet van oud materiaal
met nieuwe meningen én nieuw
materiaal met aloude energie. Leg
maar een Rennie klaar, want deze
jubilee wordt happen, slikken en
verteren tegen sneltreinvaart. 100
minuten lang, in het plat Zults.
www.ccdeschakel.be

MUZIEK

DONDERDAG 27
FEBRUARI
The Bowie Collective
20.00u.| Waregem Expo
The Bowie Collective is een
12-koppige rock-’n-rollband die
ervoor zorgt dat het live-gevoel van
Bowie’s concerten blijft voortbestaan.
De kans om luidkeels mee te zingen
en dansen op schitterende juwelen
als Heroes, Fame, Space Oddity,
Life on Mars ...
www.ccdeschakel.be

VAN 23 FEBRUARI TOT EN MET 1 JUNI
Expo BREADCRUMBS van Robbert & Frank Frank & Robbert
Be-Part
De tentoonstelling BREADCRUMBS van
Frank&Robbert Robbert&Frank brengt een
synthese van hun oeuvre van de afgelopen
vijf jaar. Aan de hand van theatrale diorama’s,
foto’s en videowerken, sculpturen,
blauwdrukplannen, zeefdrukken en kleitabletten
vertellen Frank&Robbert Robbert&Frank op
humoristische wijze een verhaal waarin ze hun
eigen dagelijkse realiteit koppelen aan
filosofische en maatschappelijke vraagstukken.
Hierbij gaat een bijzondere aandacht naar de
rol van de kunstenaar in de publieke ruimte en

de creatie van een persoonlijke mythologie.
Ze vertrekken vanuit een reeks draagbare
houten koffertjes die ze enkele jaren terug
ontwikkelden tijdens hun zomerresidentie in
Be-Part. Deze koffers bevinden zich, net zoals
de kunstpraktijk van het duo zelf, op de grens
tussen sculptuur en performance,
beeldhouwwerk en attribuut, private en
publieke ruimte, gadget en kunstwerk.
Officiële opening op zaterdag 22 februari om
17.00u.
www.bepartexhibitions.be
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FAMILIEVOORSTELLING

VRIJDAG 6 MAART
Kabinet K – LOD –
hetpaleis – As long as
we are playing
20.00u.| CC De Schakel
Wie Kabinet K al eerder zag, weet dat
spel als een rode draad doorheen hun
creaties loopt. In As long as we are
playing geeft het gezelschap het deze
keer de hoofdrol. De voorstelling is
dan ook als een speeltuin, waarin de
aanstekelijkheid van het spel het
vertrekpunt vormt voor elke beweging
en interpretatie.
www.ccdeschakel.be

VRIJDAG 6 MAART
100 Dagen
7.15u.| Markt
De zesdejaars van het secundair
vieren hun laatste honderd dagen op
de schoolbanken met DJ’s en animatie
op de Markt!

DONDERDAG 12 MAART
Infoavond pleegzorg

ZONDAG 15 MAART
Dag van de Zorg

19.30u.| Bib Waregem

10.00u.-17.00u. | WZC De Meers

Wist je dat Pleegzorg WestVlaanderen niet alleen gezinnen zoekt
voor kinderen en jongeren, maar ook
voor niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen en volwassenen met een
beperking en/of een psychiatrische
problematiek? Of dat pleegzorg zowel
voor langere tijd als voor kortere tijd
(crisis, vakanties, weekends) kan? Na
het volgen van deze infosessie mag je
er zeker van zijn dat je een juist beeld
hebt van pleegzorg. Als kandidaatpleegouders heb je natuurlijk de
vrijheid om je op elk moment te
bedenken. Ben je echter nu al zeker
dat je pleegouder wil worden? Schrijf
je dan zeker in. Deze infosessie is
namelijk ook de eerste stap van het
voorbereidingstraject. Vooraf
inschrijven is niet nodig. Ben je na de
eerste infoavond nog steeds overtuigd
kandidaat-pleegouder? Kom dan
naar de vervolgavond op donderdag
19 maart, ook om 19.30u.
www.pleegzorgvlaanderen.be/
kalender

Zie pag. 14-15
www.waregem.be/welzijnshuis

SPORT

ZONDAG 15 MAART
Ontbijtjogging
8.30u. | OC Nieuwenhove
Samen 5/10 km joggen of 5 km
wandelen, gevolgd door een
overheerlijk ontbijtbuffet. Je kan geen
betere manier vinden om met je familie
aan sport en ontspanning te doen.
Deelnemen kan voor 15 euro door je
te registreren via www.waregem.be/
nieuws/ontbijtjogging. In
samenwerking met JCW.

Zowel jubilerende
verenigingen, bijzondere
prestaties als verdienstelijke
personen worden op het
Feest van de Cultuurraad bekroond.
Het koor Singhet Vro viert haar 50e
verjaardag en ook de vereniging
Straete Kermis wordt gevierd omwille
van hun 100-jarig bestaan. Het koor
Con Cuore verraste iedereen met winst
op de prestigieuze muziekwedstrijd
Lieven Duvosel. Ze Quaffeurz werden
vicekampioen en behaalden de

ZATERDAG 7 MAART
Feest van de Cultuurraad
20.00u. | CC De Schakel

ZONDAG 15 MAART
Geboortebos
Karmeldreef
Zie pag. 12

DINSDAG 17 MAART
Infomoment voor
mantelzorgers
19.00u.-21.00u. | zaal De Linde
(Koekoekstraat 26)
Hoe maak je duidelijk welke
behandelingen je niet wil en wat is het
verschil tussen euthanasie en
palliatieve sedatie? Deze vragen
worden beantwoord en de vijf
voorafgaande wilsverklaringen komen
aan bod.
www.waregem.be/mantelzorg

MAANDAG 23 MAART
TOT ZATERDAG 18 APRIL
Cyclobib
bib Waregem
Zie pag. 9
www.waregem.be/bibliotheek

Publieksprijs op het Festival voor
Dweilorkesten. Christiaan Devos werd
eerste laureaat van het NAB Filmfest
met zijn film Iedereen Kunstenaar.
Pascale Vandewalle viel drie maal
internationaal in de prijzen met haar
foto’s. Mohammed Mansouri ontving
de Hugo Van Mierlo prijs voor zijn
pedagogisch project Tarbiyya en krijgt
een bijzondere vermelding. De
organisatie Van Steen Tot Beeld
bereikte internationale uitstraling met
hun kunstproject.

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

DONDERDAG 26 MAART
Alex Koo Trio (jazz)
20.00u.| CC De Schakel
De Belgisch-Japanse Waregemnaar
Alex Koo belandde via het
conservatorium van Kortrijk in
Amsterdam en Kopenhagen, om
uiteindelijk halt te houden in New York.
Intussen reeg hij ook diverse prijzen
aan elkaar en bleef hij zich als
muzikant én componist verfijnen. In
maart 2019 bracht hij
‘Appleblueseagreen’ uit, een album
dat volgens Jazz & Mo ‘tussen droom
en nachtmerrie, tussen melancholie en
onbehagen’ rondhangt. De Standaard
had het dan weer over ‘innemende
kamerjazz’ en prees het ingetogen
samenspel van het trio.
www.ccdeschakel.be
KUNST

VRIJDAG 27 MAART TOT EN MET ZONDAG 29 MAART

MAART Kunstroute
Be-Part, BruthausGallery, CC De Schakel, Zaal 29 (Kunstacademie), Canvas
Claessens en Glorieux.
Het druk bezochte kunstparcours verbindt zes locaties in het centrum van de
stad waar het publiek kan genieten van fel gesmaakte hedendaagse kunstexpo’s
en performances. Via een uitgestippelde route kan de bezoeker halt houden in
Be-Part, BruthausGallery, Cultuurcentrum De Schakel, Zaal 29 (Kunstacademie),
Canvas Claessens en Glorieux. Op vrijdagavond 27 maart opent het
kunstparcours met een feestelijke nocturne om 19.00u. in CC De Schakel.
Tijdens deze openingsavond kan je tot 23.00u. op eigen tempo alle locaties gratis
bezoeken. Tijdens het weekend zijn alle locaties gratis open van 11.00u. tot
17.00u. en zijn er rondleidingen, performances en leuke extra’s op vaste
tijdstippen.
www.waregem.be/maart

SPORT
LEZING

MAANDAG 30 MAART
Ik verloor een dichte
vriend of familielid, en nu?
14.00u.-16.00u. | Dienstencentrum
Het Gaverpeirdje

WOENSDAG 1 APRIL
Dwars Door Vlaanderen
Finish Verbindingsweg
Zie pag. 9
www.ddvl.eu
HUMOR

Deze lezing is bedoeld voor mensen
die meer willen weten over rouw- of
verlieservaring, die steun willen vinden.
Ontmoet lotgenoten, vertel zonder
gêne hoe het met je gaat en geef je
verdriet een plek.

VRIJDAG 3 APRIL
Kamagurka & Herr Seele
The Return of the
comeback

Prijs: 5 euro,
UiTPAS-kansentarief 1 euro.
Inschrijven vóór 23 maart
via dienstencentrum@welzijn.
waregem.be of 056 62 97 20.

De ‘comeback’ op de bühne van
Kamagurka en Herr Seele belooft niets
minder te worden dan een hoogtepunt
uit hun absurdistische oeuvre.
www.ccdeschakel.be

20.00u.| CC De Schakel
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ZIJ
sprong
5
.07

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!
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Hoe gezond is jouw grond?

Registreer je in het zwembad de Treffer
en zwem mee vanaf 15 november!

Zwem mee de
wereld rond

#WAREGEMZWEMT #SPORTERSBELEVENMEER

Met onze zwembadbezoekers proberen we
40 075 km of 160 300 lengtes te zwemmen.
Elke zwembadbezoeker kan zich registreren
en zijn gezwommen lengtes ingeven aan de
inkom van het zwembad. Neem deel aan
deze uitdaging, gebruik de #waregemzwemt
en maak kans op één van de gratis
tienbeurtenkaarten die maandelijks worden
uitgereikt!

Dat kom je te weten met De Grote Grondvraag. De
OVAM steunt alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het
controleren en waar nodig saneren van hun grond.
Check snel of je grond mogelijks vervuild is op
www.degrotegrondvraag.be. Stoot je op een
probleem? Dan zoeken we uit hoe we je kunnen helpen
om je grond opnieuw gezond te maken.

Ludwig William
Lutgens wint de
18e Gaverprijs
Het schilderij An elephant
tusk for an eye brengt de
28-jarige Antwerpse
kunstenaar 5000 euro en een
solotentoonstelling in
Bruthaus Gallery op.
Het werk wordt opgenomen
in het Waregemse
kunstpatrimonium. De expo
van alle laureaten loopt nog
tot 23 februari in de hal van
CC De Schakel.
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INBOEDELSERVICE
KRINGLOOPWINKEL
Heb je een volledig huis leeg te maken?
Kasten leegmaken, spullen inpakken,
meubels demonteren, afval afvoeren ...
de inboedelservice van De Kringloopwinkel
doet het voor jou. Ze komen op voorhand
langs om de hoeveelheid werk in te schatten
en een offerte te maken. Meer info via
056 23 29 40.
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DIENSTVERLENING

Openingstijden stadswinkel
van
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

van
13.30u.
13.30u.
13.30u.
namiddag gesloten
namiddag gesloten
namiddag gesloten

tot
16.30u.
18.30u.
16.30u.
NIEUWE
OPENINGSUREN!

Openingstijden andere diensten in het stadhuis

van
tot
van
tot
9.00u. 12.00u.
op afspraak van 13.30u. tot 16.30u.
9.00u. 12.00u.
op afspraak van 13.30u. tot 16.30u.
9.00u. 12.00u.
op afspraak van 13.30u. tot 16.30u.
9.00u. 12.00u.
namiddag gesloten
9.00u. 12.00u.
namiddag gesloten
enkel dienst burgerzaken, op afspraak van 9.00u tot 12.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag:

Openingstijden deelgemeentehuizen
Beveren-Leie
13.30u.-16.30u.
9.00u.-12.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Desselgem
13.30u.-16.30u.
9.00u.-12.00u.
-

Sint-Eloois-Vijve
13.30u.-16.30u.
9.00u.-12.00u.
-

NIEUWE
OPENINGSUREN!

NIEUWE
OPENINGSUREN!

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.

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.

Openingstijden recyclageparken
maandag
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
zaterdag

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

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

Sint-Eloois-Vijve
9.00u.-12.00u.
16.00u.-19.00u.
10.00u.-12.00u.

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

Door de overgang naar een
nieuwe bibliotheeksysteem zullen
de bibliotheken vanaf 23 maart
voor minstens één, max. twee
weken gesloten zijn. Ook ‘Mijn
Bibliotheek’ en de inleverbussen
zullen buiten gebruik zijn.
Je kan ook terecht op de
recyclageparken van Deerlijk
en Wielsbeke.
* Vanaf 30 maart is het
recyclagepark in Waregem open
tot 19.00u.

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

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Centraal nummer

01

* op afspraak

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.)

056 62 31 11
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V.U. Stadsbestuur Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 waregem
V.U. Stadsbestuur Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 waregem

