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Door het coronavirus
zijn alle items met
een datum in deze
editie onder
voorbehoud.

ESSEVEE
YOUNITED
Onkruid ontdekt?

DUURZAAM
FEESTEN

Beste lezer
Door het coronavirus kunnen we helaas niet garanderen
dat de evenementen die in deze editie staan, ook zullen
kunnen plaatsvinden.
De laatste informatie over de geldende maatregelen lees je
altijd op www.waregem.be/corona en in onze wekelijkse
nieuwsbrief. We vragen aan al onze inwoners om de
richtlijnen strikt op te volgen.
Bedankt voor de medewerking.
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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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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.
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Door het coronavirus zijn alle items met een datum in deze editie onder voorbehoud.

Duurzaam feesten
dankzij Werkplus
Sinds januari is het op alle evenementen verboden om drank te serveren in wegwerpbekers,
blikken of petflessen. Of het nu een schoolfeest, fuif, (bedrijfs)event of festival is: drank moet er
in glas, retourflessen of herbruikbare bekers. Daar speelt het Waregemse maatwerkbedrijf
Werkplus slim op in: ze ontlenen en wassen herbruikbare bekers zodat je jouw evenement
duurzaam kan maken! Directeur Koen en medewerksters Francine en Erika vertellen ons meer
over hun nieuwe dienstverlening.

Koen: “We zijn met deze
dienstverlening gestart op vraag
van het stadsbestuur met de
ambitie om alle evenementen van
verenigingen te kunnen voorzien
van herbruikbare bekers.“

Zijn er genoeg bekers voor
iedereen?
Koen: “Momenteel hebben we
4000 bekers in voorraad. We
richten ons voorlopig op activiteiten
van verenigingen, nog niet op de
grote evenementen. In mei
verwachten we wel een bijkomende
lading van 5000 bekers.”

Hoeveel kost het om
duurzame bekers in te zetten
op je evenement?
Koen: “Er zijn drie tarieven:
Waregemse verenigingen die zijn
aangesloten bij een stedelijke
adviesraad en Waregemse scholen
betalen 7 cent per beker.
Verenigingen die niet zijn
aangesloten betalen 9 cent. Voor
niet-Waregemse verenigingen is
het tarief 10 cent per beker. Ook
brouwers en verenigingen die zelf
herbruikbare bekers hebben,
kunnen ze bij ons laten wassen.”
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Dat zijn er heel wat om af te
wassen als die terug worden
binnen gebracht.
Francine: “Gelukkig hebben we
onze wasstraat die een hele lading
bekers wast in 3 à 4 minuten tijd.
Dankzij de hoge temperatuur van
het water zijn de bekers altijd heel
proper. We laten de bekers ook lang
genoeg uitdrogen zodat er zich
geen schimmels kunnen vormen.”
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Lopen de opdrachten vlot
binnen?
Koen: “We hebben toch al twee
geslaagde tests achter de rug.
Vorige zomer voorzagen we de
Parkies Kasteelconcerten en
gedeeltelijk ook Hype-O-Dream
van herbruikbare bekers. Laat de
rest maar komen!”
Erika: “Wij kijken er echt naar uit
tot we weer bekers mogen
klaarzetten en afwassen, we doen
het graag!”
Nochtans een hele klus, niet?
Koen: “De bekers leggen
inderdaad wel een weg af na een
evenement. We geven ze eerst een
voorbehandeling waarbij we
eventueel vuil eruit halen. Daarna
sorteren we alles en passeren ze
onze wasstraat. Tot slot gaan ze

terug naar onze berging waar we
alles natellen en we eventuele
kapotte bekers eruit halen.”
Waar moeten gebruikers nog
rekening mee houden?
Koen: “Je reserveert de bekers best
twee weken op voorhand. Je kan ze
ten vroegste twee werkdagen voor
het evenement ophalen en je brengt
ze de eerste werkdag na het
evenement terug. Een bijkomende
voorwaarde is dat je tijdens het
evenement een waarborg van 1 euro
vraagt voor de uitgeleende beker.
Ook niet onbelangrijk: je kan kiezen
uit verschillende soorten bekers,
geschikt voor frisdrank, bier, wijn en
cava. Voor elk wat wils!”
Je bent zeker niet verplicht om
herbruikbare bekers te gebruiken
op jouw evenement. Als het veilig
is om glas te gebruiken, is dat nog
altijd de meest duurzame optie om
drank te schenken. Bij mogelijke
problemen op vlak van veiligheid
schakel je beter over op
herbruikbare bekers.
Wegwerpbekers zijn wel uit
den boze.

www.werkplus.be/bekers
056 61 34 38
info@werkplus.be

OOK DIT IS
DUURZAAM
✔ Voorzie gratis water op je evenement. Het is gezond,
spaarzaam, dorstlessend en je vermijdt afval.

✔ Lokale en seizoensgebonden producten zijn

milieuvriendelijker én goedkoper. Gebruik je toch exotische
ingrediënten, kies dan voor FairTrade-producten.
✔ Indien mogelijk gebruik je gewone borden en bestek.
✔ Promoot zoveel mogelijk de fiets en het openbaar vervoer.
Vergeet ook de fietsenstalling niet!
✔ Denk bij drukwerk goed na of affiches en flyers wel nodig
zijn. Als je toch flyers maakt, kies dan voor een klein
formaat dat dubbelzijdig geprint is en druk er geen
massa’s te veel.
✔ Probeer zuinig om te gaan met energie bij de
lichtinstallaties, geluidsinstallaties …
✔ Gebruik biologisch afbreekbare producten om af te
wassen of te poetsen.
✔ In de toiletten moet er gerecycleerd wc-papier zijn.
Ook papieren afdroogdoekjes zijn van 100% gerecycleerd
papier. Bewegwijzer de sanitaire voorzieningen zoveel
mogelijk.
✔ Hoe meer er herbruikbaar en afvalarm is, hoe minder
opruimwerk achteraf. Elke organisator is zelf
verantwoordelijk voor het afval en voor het organiseren van
de juiste afvalstromen. Bij Imog kan je afvaleilanden huren.

Feesten met de buren
Vrijdag 29 mei
Zin gekregen in een (duurzaam) feestje? Nodig dan op vrijdag 29 mei je
buren uit voor een glaasje en een hapje. Om elkaar beter te leren kennen,
of om jullie jarenlange vriendschap te bezegelen met een gezellige
bijeenkomst. Schrijf je buurt in, zoek een leuke feestlocatie en laat
iedereen een lekkernij en stoel meenemen.
Vul tegen maandag 4 mei een activiteitenfiche in en ontvang een
gratis promopakket. Vergeet zeker niet na te gaan of je recht hebt
op een feestcheque!
dagvandeburen@waregem.be I www.waregem.be/activiteitenfiche en www.waregem.be/feestcheque
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VE EEEEEL
bibliotheek

voor de prijs van één
Avelgem, Harelbeke, Kortrijk,
Menen, Spiere-Helkijn, Wervik,
Wevelgem en Zwevegem. Vanaf
deze zomer komen daar ook nog
Deerlijk, Kuurne en Lendelede bij.
Bij je eerste bezoek aan een
andere bib ga je er naar de
infobalie en daarna kan je op
ontdekking in die bibliotheek.
Naast kinderen en jongeren
kunnen nu ook voltijdse studenten

Sinds begin deze maand werken
heel wat West-Vlaamse
bibliotheken met een nieuw
bibliotheeksysteem. Eén van de
fijne gevolgen is dat je met je
jaarlijkse lidgeld meteen ook lid
bent van alle bibliotheken van het
samenwerkingsverband Zuidwest.
Concreet: je betaalt 5 euro in
Waregem en je kan meteen ook
materialen ontlenen in Anzegem,

gratis lid worden. Op vertoon van
hun geldige studentenkaart
moeten ook zij geen lidgeld
betalen. Tot slot kan je vanaf nu
maar één keer verlengen. De
materialen zijn eenmaal vier weken
verlengbaar vanaf de dag dat je de
verlenging aanvraagt en als de
materialen niet voor een andere
lener gereserveerd zijn.

Bibliotheek Waregem I 056 62 13 70 I bibliotheek@waregem.be

Jobstudent in
welzijnshuis?
Het welzijnshuis is op zoek naar studenten die
willen werken in de zorg of in de grootkeuken
tijdens de schoolvakanties, lesvrije dagen en
tijdens het weekend. Tijdens de zomervakantie
zijn er ook andere vakantiejobs mogelijk:
administratie, onderhoud, kiné, ergotherapie …
Je moet minstens 16 jaar en flexibel ingesteld
zijn om in aanmerking te komen. Als je een
opleiding als zorgkundige of verpleegkundige
volgt, is dat uiteraard een pluspunt.
Wie interesse heeft, mailt naar
vacatures@welzijn.waregem.be
Welzijnshuis Waregem I 056 62 87 16 I
vacatures@welzijn.waregem.be
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NIEUW SENIORENMAGAZINE ZOEKT
KLINKENDE NAAM
Binnenkort steken we het tijdschrift
De Belle van dienstencentrum
Het Gaverpeirdje in een nieuw kleedje.
Het wordt een boeiend magazine voor
alle Waregemse senioren met zowel
interessante thema’s als een kijk op
het rijke vrijetijdsaanbod. Naast het
magazine starten we ook met een
digitale nieuwsbrief. Wil je dit gratis
magazine graag ontvangen of heb je
een idee voor een klinkende naam?
Stuur dan zeker je suggestie en jouw
contactgegevens door naar
dienstencentrum@welzijn.waregem.be,
bel naar 056 62 97 20 of surf naar
www.waregem.be/welzijn. De winnaar
krijgt een Waregembon van 50 euro!

Door het coronavirus zijn alle items met een datum in deze editie onder voorbehoud.

Hulp bij
invullen
belastingbrief
Binnenkort moet je jouw
belastingbrief invullen, of staat
hij al te wachten via Tax-on-web.
Correct invullen is niet altijd
gemakkelijk. In het welzijnshuis
kan je daarom jouw brief laten
invullen tijdens de zitdagen van
de FOD Financiën.
■

■

■

■

■

Wanneer: Donderdag 14 mei,
vrijdag 15 mei, maandag 18 mei,
donderdag 28 mei en donderdag
4 juni
Tijdstip: Telkens van 9.00u. tot
12.00u. en van 13.00u. tot 16.00u.
Enkel op afspraak: vanaf
maandag 4 mei kan je een
afspraak maken via 056 62 98 30.
Hou je rijksregisternummer bij de
hand. Opgelet, je maakt 1 afspraak
per aangifte!
Breng ook mee: je identiteitskaart.
Voor gehuwden met een
gezamenlijke aangifte volstaat de
identiteitskaart van één van de
partners. Ben je feitelijk gescheiden
(= domicilie op verschillend adres),
dan ben je toch alle twee aanwezig
of breng je een volmacht én een
kopie van zijn/haar identiteitskaart
mee. Kom je met de aangifte van
iemand anders? Breng dan een
kopie van zijn of haar identiteitskaart
én een volmacht mee.
Volmachtsformulier: in het
welzijnshuis of via
www.welzijn.waregem.be

De zitdagen in het welzijnshuis zijn
enkel voor wie in Waregem woont.
Voor inhoudelijke vragen over je
aangifte kan je rechtstreeks bij de FOD
Financiën terecht op het nummer
02 575 73 60.

Extra beweeglijk
speelterrein in Beveren-Leie
Stedelijke basisschool Beveren-Leie kreeg een subsidie van
15 000 euro van Moev. Dat is een initiatief van de Vlaamse
overheid dat scholen stimuleert om meer te bewegen. Het geld
dient om van hun speelplaats een meer beweegvriendelijke, open
plek te maken. Voor dit project, dat begeleid werd door de
jeugddienst, hadden het personeel, de ouderraad en de leerlingen
ook inspraak. De werken gaan in 2020 van start.
Jeugddienst I 056 62 13 88 I jeugd@waregem.be

STAD START
NOODFONDS
Door het coronavirus staat niet alleen de
fysieke gezondheid op het spel, ook de
gezondheid van de economie en de
koopkracht van onze inwoners staat
onder druk. Daarom bekijkt de stad de
mogelijkheden voor financiële
ondersteuning, zowel voor onze
inwoners als ondernemers.
Naast de zorgvragen in deze uitzonderlijke omstandigheden
kunnen er ook financiële vraagtekens zijn, zowel bij inwoners als
bij de Waregemse bedrijven. Daarom wil de stad de financiën
herschikken voor een noodfonds. De bedoeling is om hiervoor
onder andere het voorziene geld te gebruiken van de
evenementen die ondertussen zijn afgelast. Met het noodfonds
willen we iedereen in de nabije toekomst op sociaal en
economisch vlak zoveel mogelijk bijstaan. Van zodra er meer
duidelijkheid is, zullen wij hierover terug communiceren.

Welzijnshuis I Schakelstraat 41
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Onkruid
ontdekt?
Geen paniek en vooral blijven ademen
Dat chemische onkruidbestrijders niet gezond zijn voor mens en milieu, hoeven we niet meer uit
te leggen. Als stad is het sinds 2015 zelfs verboden om deze middelen nog te gebruiken. Een
andere en gezondere aanpak is dan ook ons motto! De kans dat daardoor wat onkruid door de
mazen van het net glipt, zit er natuurlijk in. Maar als iedereen voor zijn eigen deur veegt, komen
we al een héél eind verder.
Het is een reflex bij veel mensen:
als ze onkruid zien, gaan ze het te
lijf met een sterk chemisch middel.
Het onkruid zal hiermee zeker weg
zijn, maar dat de omgeving
eronder lijdt, is jammer genoeg
nog zekerder. Daarom moeten we
deze reflex afbouwen en op zoek
gaan naar gezondere en
milieuvriendelijkere alternatieven.

Onze medewerkers doen al het
mogelijke om ongewenste planten
zo veel en zo vlug mogelijk te
verwijderen.

Zo kan jij het doen…

Zo doen wij het…
Sinds het invoeren van het
sproeiverbod verwijdert de
groendienst onkruid veel meer met
de hand. Daarnaast beschikt de
stad over heetwatertoestellen:
door het warme water wordt de
celstructuur van de plant vernietigd
en sterft ze uiteindelijk af. Deze
toestellen worden vooral ingezet
op (half)verharde terreinen. De
branders hebben hetzelfde effect.
De veeg-zuigmachine op zijn
beurt, verwijdert niet alleen het
zwerfvuil in de straten, ook het
onkruid wordt losgemaakt en
opgezogen.
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Vegen, borstelen, wieden of
schoffelen zijn maar enkele van de
vele mogelijkheden. Een andere
remedie is de bodem bedekken
met een laag verhakseld hout,
boomschors of andere biologisch
afbreekbare mulch. Ongewenste
planten krijgen het dan moeilijker
om te kiemen. In combinatie met
bodembedekkers geef je het
onkruid zo goed als geen kans en
zorg je daarbovenop voor groei en
bloei in je tuin.

Met deze vier
vuistregels kan je
snel aan de slag:
Niet elke plant is onkruid
■ Verhard zo weinig mogelijk
■ Plant de juiste plant op de
juiste plaats
■ Gebruik alternatieven
Meer tips vind je op
mijngifvrijetuin.be
■

Vegen voor je eigen deur
Erger je je soms aan het onkruid voor
je woning? Dan hebben wij het
antwoord! Wist je dat je verplicht bent
om het voetpad en greppel voor je
eigen woning proper te houden?
Vuilnis, modder, bladeren en onkruid
moeten door de bewoner of eigenaar
weggenomen worden. Je mag
hiervoor natuurlijk geen chemische
middelen gebruiken.

Onbebouwd en
onbewoond is niet
onbeheerd
Een onbebouwd perceel en de tuin
van een leegstaande woning moet ook
onderhouden worden. Hou je
(toekomstige) buur te vriend en zorg
ervoor dat het perceel of de tuin er niet
verwaarloosd uitziet. Zaaddragende
vegetatie moet minstens één keer per
jaar gemaaid worden na 15 juni.
Vergeet niet dat ook het maaisel
verwijderd moet worden.

MILIEU

Op naar
duurzamer groen
De natuur kansen geven
We merken dat er doorheen de tijd een
verandering heeft plaatsgevonden: ecologisch
groenbeheer, een kruidenrijke grasvlakte… zijn
termen die vroeger niet bestonden. Daarom
heeft ook de stad zijn visie aangepast.
‘Duurzaamheid’ en ‘klimaatrobuust’ zijn de
sleutelwoorden geworden.

Een duurzamere visie van het beheer
van de groene openbare ruimtes
We stappen meer en meer af van het gras als
monocultuur. In plaats daarvan maaien we enkel nog
de paden en is er een alternatief maaibeheer op de
rest van de zone. Zo krijgen bloemen en kruiden de
kans om te groeien.
Het snoeien van bomen wordt niet ondoordacht
gedaan. Alleen als de veiligheid in het gedrang komt
of als er extreme hinder is, worden bomen gesnoeid.
Elke boom moet immers de kans krijgen om zich te
ontwikkelen.
Over onkruid zijn de meningen dan weer verdeeld.
Wat voor jou onkruid is, is in de visie van de stad
misschien geen onkruid. Wat zien wij dan als onkruid?
Planten die ziektes of last veroorzaken (brandnetel),
schade aanrichten (wingerd op een gebouw), invasief
zijn (Japanse Duizendknoop) of woekeraars die andere
planten verdringen. Mos in grastegels en
klaprozen in een berm zijn geen onkruid.

MAAIBEHEER
VAN DE STAD
Inzet op veiligheid
en biodiversiteit
Tweemaal per jaar worden de bermen
gemaaid. De eerste beurt is voorzien na 15
juni, de tweede in september. Enkel de
bermen langs de openbare wegen, die door
de stad worden beheerd, worden gemaaid.

Waarom zo laat maaien?
Door het maaien uit te stellen tot eind juni
krijgen de fauna en flora de kans om te
groeien. De lentebloemen kunnen op deze
manier zaad vormen waardoor er meer
bloemen groeien. We krijgen dan
aantrekkelijke en bloemenrijke bermen
waarin planten en dieren zich goed voelen.
Zo vervullen bermen een landschappelijke
en ecologische functie.

En wat met de veiligheid?
Sommige bermen moeten we vroeger
maaien. Hoge grassen kunnen de
zichtbaarheid van de weggebruikers
belemmeren. Daarom wordt op bepaalde
plaatsen een eerste kleine maaibeurt
uitgevoerd voor 15 juni.

Al deze maatregelen zorgen ervoor
dat we de kwaliteit van ons
groen verhogen, de biodiversiteit
verbeteren en het
groen duurzamer wordt.

Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be
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ALS DE ROOK
OM JE HOOFD
IS VERDWENEN
Weet je nog dat sinds vorige
zomer alle Waregemse
speelpleintjes rookvrij zijn?
Met de eerste zonnestralen
weer in zicht herinneren we hier
graag nog eens aan. We vragen
aan alle rokers om de kinderen
rookvrij te laten spelen op alle
60 speelterreinen in onze stad.
Want kinderen kijken op naar
volwassenen en kopiëren vaak
hun gedrag: als ze mensen zien
roken, is de kans groter dat ze
dit later ook zelf gaan doen.

Waarom dit zo belangrijk is
Het is uiteraard niet de bedoeling om een heksenjacht te
organiseren. We vragen wel aan alle (groot)ouders en anderen
die aan speelterreinen zijn om er niet meer te roken. Of nog
beter: om te stoppen met roken. Merk je toch iemand op die
er rookt? Spreek hem of haar er dan op een vriendelijke
manier op aan. Want elke week beginnen in België nog steeds
honderden jongeren te roken en sterven er elke dag
40 mensen aan de gevolgen van roken. Als rookvrij voor
kinderen en jongeren de norm wordt, zullen ze zelf ook niet
beginnen met roken. Zo creëren we een eerste rookvrije
generatie. We gaan voor een samenleving waarin niemand
nog (over)lijdt aan de gevolgen van (mee)roken. Ben je toch
nog aan de sigaret? Bel naar Tabakstop via 0800 111 00.

Generatie Rookvrij
Om al deze gezonde redenen maakte Waregem haar
speelterreinen rookvrij, onder de vleugels van Generatie
Rookvrij. Dat is een initiatief van onder andere de Stichting
Tegen Kanker, Kom Op Tegen Kanker, de Gezinsbond … Wil
je je graag mee inzetten voor Generatie Rookvrij? Surf dan
naar www.generatierookvrij.be en ontdek wat je zelf kan doen!
Wist je trouwens dat er sinds het schooljaar 2018-2019
ook al een algemeen rookverbod is in alle Vlaamse
basis- en middelbare scholen? Dit geldt voor leerlingen,
leraren én ouders. Het verbod slaat niet alleen op de
traditionele sigaret (of sigaar), maar ook op
elektronische sigaretten, shishapennen en heatsticks.
Als je kind het rookverbod overtreedt, kan de school
een sanctie opleggen.
Welzijnshuis I 056 62 97 39 I preventie@welzijn.waregem.be
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WIE IS GEZONDSTE
ORGANISATIE?
Eind februari werden mini-beleefboerderij
De Stege (goud), het OLV van
Lourdesziekenhuis (zilver), Atelier Offline
en de Waregemse Gordel (beiden brons)
gelauwerd als Gezondste Organisaties van
Waregem. Zij waren de primussen die in
2019 een actie organiseerden rond nietroken, bewegen of geestelijke gezondheid.
Organiseer jij in 2020 met jouw
Waregemse organisatie een actie rond
deze thema’s? Meld je dan zeker aan via
www.waregem.be/gezondsteorganisatie.
Dan word je misschien wel onze
ambassadeur in 2021 en verdien je tot
750 euro aan Waregembonnen!

MILIEU

VIES!
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Zwerfvuil, het is een van de grootste ergernissen die er zijn. Maar
weggegooide blikjes of ander afval kunnen nog makkelijk opgeraapt of
opgeruimd worden. Dat is wel even anders bij sigarettenpeuken, laat
staan hondendrollen. De oplossingen liggen nochtans voor de hand.

Een peuk geraakt
verder dan je denkt

Kakjes horen in
zakjes

Roken is sowieso ongezond,
daarom zijn de speelterreinen in
Waregem ook rookvrij (zie
pagina hiernaast). Daarnaast
lijkt het weggooien van een
sigarettenpeuk redelijk
onschuldig. Maar dat is het niet,
het is zelfs heel vervuilend.
Want peuken bevatten veel
schadelijke stoffen die tot 500
liter grondwater kunnen
vervuilen. Wist je trouwens dat
het tot 15 jaar duurt voor een
peuk in de natuur is
afgebroken? Als je weet dat er
elk jaar ongeveer 2000 miljard
sigaretten - dat is een op de
drie peuken - op de grond
belanden, dan is dat een
gigantisch probleem.
Ook in Waregem zijn er veel
plaatsen waar achteloze rokers
hun opgerookte sigaret
achterlaten: op de grond of in
het rioolputje. De enige
juiste oplossing is om
een uitgedoofde peuk
in de vuilnisbak te
gooien of in een
peukenafvalbak.
Of je stopt
natuurlijk
gewoon
met
roken …

Misschien is jouw hond wel je
beste vriend. Hij/zij krijgt de
beste zorgen, goede voeding,
een fijne slaapplaats en veel
beweging. En dat is helemaal
terecht natuurlijk! Helaas zijn er
nog baasjes, ook in Waregem,
die deze goede voornemers
vergeten als ze de deur uit
gaan. Ze laten de behoefte van
hun trouwe viervoeter achter op
het trottoir, speelterrein of
andere grasvelden. Want “op
gras verteert het kakje toch” of
“de drol van mijn hond
oprapen? Daar hou ik mij niet
mee bezig”. Nochtans vindt
niemand het leuk om te
slalommen rond hondendrollen.
En als de slalom mislukt, dan
draag je de geurende gevolgen.
Bovendien zijn dit
infectiebronnen, zeker voor

spelende kinderen. Zo is de
hondenspoelworm bijvoorbeeld
de drager van bacteriën die
ademhalingsstoornissen of zelfs
hersenvliesontsteking kunnen
veroorzaken.
Een hondendrol hoort dus altijd
in een hondenzakje. Doe jij dit
al? Dan ben jij het goede
voorbeeld! Doe je dat nog niet?
Als hondeneigenaar ben je
verplicht om de hondenpoep
van je eigen dier op te ruimen.
Neem steeds hondenzakjes
mee en weet dat er op nogal
wat plaatsen in Waregem ook
afvalbakken voor hondenpoep
staan!

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

02

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

Door het coronavirus zijn alle items met een datum in deze editie onder voorbehoud.

amps
Claudine Desc

Buddypact
zoekt vrijwilligers

Zodat iedereen zich thuis kan voelen in Waregem

Buddypact Waregem ondersteunt gezinnen die moeilijker aansluiting vinden met de
maatschappij. De oorzaak is vooral omdat hun netwerk te klein is. En dan komt een buddy
(letterlijk: ‘makker’) goed van pas. Buddy’s ondersteunen immers een gezin in het dagelijkse
leven. Dat kan gaan over administratieve zaken, oefenkansen Nederlands … Daarnaast beleven
ze samen vrije tijd. Als buddy ben je vrij om dit zelf in te vullen, afhankelijk van de interesses,
noden en vragen van het gezin. Die inspanningen maken hun integratie in Waregem beter en
hun zelfstandigheid heel wat sterker.
Claudine Descamps is zo een
buddy. Reeds lang is ze al
vrijwilliger binnen het
welzijnshuis. Toen Buddypact
in Waregem werd opgestart,
was ze onmiddellijk
enthousiast om deel te nemen.
Claudine is nu buddy van een
alleenstaande Syriër.
Waarom heb je gekozen om
buddy te worden?
Claudine: “Vooral door mijn eigen
achtergrond. Ik was getrouwd met
iemand uit Irak en merkte meer

dan eens op welke hindernissen
deze mensen stoten.
Nieuwkomers hebben nood aan
contact met Belgische mensen.
Dat zorgt ervoor dat ze veel
vlugger de taal en cultuur aanleren.
Daarnaast vind ik het leuk om
mensen te helpen, om mijn kennis
en ervaringen te delen. Je kan de
nieuwkomer nieuwe dingen
bijbrengen over onze
maatschappij, bepaalde waarden
en normen. Bovendien is nieuwe
mensen leren kennen telkens heel
verrijkend!”

Heb je hiervoor een opleiding
moeten volgen / voor
gekregen?
Claudine: “Nee. Ik kreeg wel via
de dienst integratie de kans om
regelmatig deel te nemen aan
intervisiemomenten en
interessante infoavonden. Die
waren heel nuttig om bepaalde
zaken beter te begrijpen en in te
schatten. Het is belangrijk om
meer te weten over de
achtergrond van de mensen
waarmee je gekoppeld wordt.
Een goede match is belangrijk en

Dienst integratie I 056 62 98 81 I integratie@waregem.be I www.waregem.be/welzijnshuis/buddypact
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ook wel afhankelijk van de noden
en vragen van de nieuwkomers.”
Als je terugkijkt naar je
parcours, wat waren de mooie
en minder mooie momenten?
Claudine: “Ik denk dat het vooral
in het begin wat moeilijk en stroef
verliep. Je wordt tenslotte
gekoppeld aan een onbekende. In
het begin dacht ik dat de energie
vooral van mijn kant zou moeten
komen. Maar eigenlijk is het een
engagement en wisselwerking
tussen beiden. Je gaat letterlijk en
figuurlijk samen op stap. Na
verloop van tijd bouw je echt een
vertrouwensband op.
Het is voor mij een positieve,
leerrijke ervaring.”
Zou je andere mensen
aanraden om buddy te
worden?
Claudine: “Zeker! Door je als
vrijwilliger in te zetten voor andere
mensen verruim je jouw leefwereld
en voel je je echt nuttig. Ik ben me
ervan bewust dat het niet altijd
even gemakkelijk is, maar volgens
mij altijd een meerwaarde.”

ZELF BUDDY
WORDEN?
DAT KAN!
Heb je na het lezen van Claudines
getuigenis ook goesting om
buddy te worden? Dat kan! Er
zijn zoveel verschillende
gezinnen met elk hun eigen
ondersteuningsvragen, daarom
zoekt de dienst integratie naar
diverse profielen. Neem snel
contact op! De voorwaarden zijn:
je bent minstens 18 jaar oud,
spreekt voldoende Nederlands en
je hebt een basishouding waarin
respect, openheid en
gelijkwaardigheid centraal staan.

MEER
BEWEGEN
MET
BOV-COACH
Wil jij ook meer bewegen, maar weet je niet hoe? Dan kan je
terecht bij de BOV-coach (BOV = bewegen op verwijzing). Het
systeem is simpel: je huisarts maakt een doorverwijzing naar de
coach en samen maak je een bewegingsplan op. De stad biedt je
het eerste gesprek met de coach gratis aan! Zet de stap naar een
gezonder leven en neem vandaag nog contact op met jouw
huisarts.
BOV-coach Waregem - Valerie Beckers I 0484 95 86 53
Waregem.valerie@bewegenopverwijzing.be

BETER RENOVEREN
MET RENOVATIECOACH
Zorgeloos renoveren? Dan neem je best de RenovatieCoach
van intercommunale Leiedal onder de arm. Alle zorgen en
stress die een renovatie met zich meebrengt, neemt hij van
je af.
De RenovatieCoach komt eerst op huisbezoek of geeft je advies per
mail of telefoon. Bovendien is deze eerste stap helemaal gratis.
Daarna kies je zelf in welke mate je verder samenwerkt. Enkel een
verkooppraatje of toch realiteit? De RenovatieCoach hielp op 3 jaar
tijd al 500 klanten in de regio. Enkele getuigenissen: “Al snel wist de
RenovatieCoach me door zijn professionele aanpak en kennis te
overtuigen”, zegt Johan uit Geluwe. Ook Christine uit Wervik is
overtuigd: “Dankzij de RenovatieCoach heb ik ettelijke euro’s
kunnen uitsparen. Hij gaf me bovendien meer tips dan alle
brochures die ik tot dan toe had gelezen.”
056 24 16 19
renovatiecoach@warmerwonen.be
www.warmerwonen.be/renovatiecoach

Valerie & Sonja
kregen als 500e
klant van de
RenovatieCoach een
cadeaucheque van
500 euro.

02

I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 0 I 1 3

SPORT

:

Jurgen
Devos

Essevee
Younited
Essevee Younited is één van de teams
binnen Younited Belgium, een sociaal
voetbalproject verspreid over het hele
land. De Waregemse ploeg is opgericht
in september 2018 onder de vleugels van
het welzijnshuis, CAW Zuid-WestVlaanderen en (uiteraard) SV Zulte
Waregem. We laten je graag kennis
maken met Jürgen Devos, een van de
meer dan 30 enthousiaste deelnemers
die dit seizoen mee voetballen bij
Essevee Younited.
Dag Jürgen, hoe ben je bij Essevee
Younited terechtgekomen?
Jürgen: “Ik speelde vroeger nog bij de
Kortrijkse V-texsjotters, een gelijkaardig
voetbalproject. Glenn, een teamcoach van
die ploeg, is nu ook begeleider bij
Essevee Younited. Via Messenger
vroeg hij me of ik geen zin had om
terug te beginnen voetballen in
Waregem. Uiteindelijk trok Jonas,
een Essevee Younited speler, mij
over de streep.”
Heb je vroeger nog
gevoetbald?
Jürgen: “Neen, ik speelde
nooit jeugdvoetbal of zo.
Mijn enige voetbalervaring
is een beetje minivoetballen
met de collega’s bij mijn
vroegere werkgever.”
Wat betekent Essevee Younited
voor jou?
Jürgen: “Heel veel. In de eerste plaats zorgt
het er voor dat ik opnieuw beweeg en sport.
Maar ik ben ook in een zeer toffe groep terecht
gekomen. Ik leerde nieuwe mensen kennen.
De kameraadschap in de groep is heel sterk.”
Waar kijk je het meest naar uit?
Jürgen: “Ik kijk eigenlijk uit naar elke activiteit
van Essevee Younited. Een training of een
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wedstrijd, het maakt me niet uit. Ze staan wekelijks met
stip in mijn agenda genoteerd.”
Want vind je zo tof aan Essevee Younited?
Jürgen: “De ploeg hangt goed aan elkaar, ondanks het
feit dat we allemaal verschillend zijn. Iedereen komt aan
bod, ook al ben je geen voetbalkrak. De coaches
zorgen er niet alleen voor dat je veel bijleert op
voetbalgebied, maar zorgen ook voor sfeer en
gezelligheid. We kunnen steeds bij hen terecht. Ik leerde
er trouwens ook veel andere mensen kennen. Met een
aantal van hen heb ik ook contact naast het voetbal.
Het zijn echte vrienden geworden.”
Voel je je fitter sinds je opnieuw sport?
Jürgen: “Ik voel duidelijk een verschil. Ik heb een betere
fysiek dan een paar maanden geleden. Ik let ook een
beetje op mijn voeding en eet veel minder.”
Wat opvalt is dat jouw gezin en familie vaak
aansluiten bij trainingen of wedstrijden. Wat
vinden zij van dit voetbalproject?
Jürgen: “Het is tof dat de teamcoaches zich niet alleen
bezig houden met de spelers. Ook vrienden en familie
zijn welkom en krijgen voldoende aandacht. Zij doen
soms nuttige taken om de trainers te helpen. Mijn
vriendin komt zoveel mogelijk mee naar de wedstrijden
en trainingen. Wij zijn onlangs trotse ouders geworden
van dochtertje Alice. De eerste ‘Essevee Younited’-baby
is meteen ook de mascotte van de groep. Het doet ons
deugd dat de andere spelers zo sterk met ons
meeleven en het wel en wee van ons dochtertje zo
opvolgen.”
Proficiat en wij wensen je nog veel succes
met het team!

VAN HOMELESS CUP
NAAR YOUNITED BELGIUM
De Belgian Homeless Cup begon 11 jaar
geleden in Antwerpen met één voetbalteam
van dak- en thuislozen en groeide uit tot een
organisatie met meer dan dertig teams over
heel België. Ze voetballen niet alleen uit liefde
voor de sport, maar ook omdat het een
belangrijke rol speelt voor een betere
levenskwaliteit. Sinds oktober 2019 heet het
project Younited Belgium. De deelnemers
strijden vaak tegen kwetsbaarheid op
verschillende vlakken: huisvesting,
psychische gezondheid, welzijn, armoede,
verslaving … Younited Belgium telt
momenteel 28 ploegen, 44 coaches en
wekelijks meer dan 500 actieve spelers.
Bij Essevee Younited vinden spelers niet
alleen ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.

TRAINEN MET
ESSEVEE YOUNITED…
…kan elke maandag van 18.00u. tot 19.30u. in
SO Gaverke (Zeswegenstraat 120 in
Waregem). Je ben er welkom vanaf 17.30u. en
meedoen is sowieso GRATIS!

Welzijnshuis I 056 62 87 38 I Geert.vanassche@welzijn.waregem.be

Wandelvoetbal
Ken jij de Essevee Old Stars? Dat is het
wandelvoetbalteam van SV Zulte Waregem, de
voetbalvariant voor 55-plussers. Lopen op het
(kleinere) speelveld is taboe, net zoals slidings.
Door de lagere snelheid is wandelvoetbal er
zowel voor ex-voetballers als niet-voetballers.
De Essevee Old Stars worden ondersteund door
de communitywerking van Essevee en het
welzijnshuis.
Deelnemen kost 50 euro, inclusief trainingskledij
en verzekering. De trainingen vinden plaats op
dinsdag om 17.00u. en 18.15u. in de sporthal
van het Gaverke (Zeswegenstraat 120).
community@essevee.be I www.essevee.be

WIJKVOETBAL
WORDT WIJKSPORT
Het wijkvoetbal voor jongeren uit het Torenhof zit sinds
kort in een ruimer programma. Het heet nu wijksport en
ook de wijk Mussekouter is erbij betrokken. Kinderen uit
beide wijken kunnen elke maand gratis deelnemen aan
een andere sportactiviteit. Deze activiteiten op
woensdagnamiddag zijn er zowel voor jongens als
meisjes, tussen 7 en 15 jaar. Respect voor elkaar en
sportiviteit staan centraal. Naast meer bewegen is het
sociale aspect ook niet onbelangrijk. Wijksport is een
samenwerking tussen de jeugddienst, Buurtwerk
Waregem, Waregem Sport., SV Zulte Waregem en
vzw De Brug.
Jeugddienst I 062 62 13 88 I jeugd@waregem.be
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VORMING

BLIJF IN UW KOT
De overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus waren van kracht tot 5 april. Op het moment van
opmaak van deze editie van De Sprong, wisten we nog niet of
deze periode zou verlengd worden en/of de maatregelen
verscherpt zouden worden. Alle evenementen die op deze
pagina’s staan opgesomd, zijn dus onder voorbehoud. Informeer
je op voorhand of een evenement al dan niet plaats vindt!

VORMING

TENTOONSTELLING

NOG TOT 1 JUNI
Robbert & Frank Frank &
Robbert - Breadcrumbs

ZONDAG 3 MEI
Stadswandeling van oud
naar nieuw

Be-Part

20.00u. | CC De Schakel

De tentoonstelling BREADCRUMBS gaat
op zoek naar de kruimels die de
kunstenaars de afgelopen jaren
achterlieten met hun foto’s, videowerken,
sculpturen, theatrale diorama’s,
blauwdrukplannen, zeefdrukken en
kleitabletten. Hiermee vertellen ze een
verhaal van vriendschap en transformatie.
www.bepartexhibitions.be

Een stadsgids neemt je mee naar
plaatsen in Waregem die een ware
metamorfose ondergingen. Word
getuige van de vele inspanningen die
Waregem doet om als stad de
aansluiting met de toekomst niet te
missen.
www.ccdeschakel.be

DONDERDAG 7 MEI
Praatcafé kanker
14.00u. | Mustang
(aan de glazen piramide)
Het praatcafé kanker richt zich naar
kankerpatiënten en hun familie. Op 7 mei
is er een informeel koffiemoment.
Inschrijven via maria.dhont@pandora.be
of 056 71 00 88.
FAMILIE

DONDERDAG 7 MEI
Draf Afterwork
17.00u.-21.00u. | Gaverbeekhippodroom
Gratis toegang tot de draf- en
galoprennen, gratis gidsbeurten in
HIPPO.WAR en vrij bezoek aan de
nieuwe stallingen!
SPORT

VRIJDAG 8 MEI
Sportquiz
19.30u. | SO Gaverke
Kan jij met je vrienden het strafste team
van sportkenners vormen?
www.waregem.be/sportquiz
FAMILIE

ZATERDAG 9 MEI
Mama VIP Dag
Centrumstraten, Pand, wekelijkse
markt

KALENDER
PAARDENSPORT
■
■

■
■
■

■
■

■

Vrijdag 01/05: Draf openingsdag – Mixte
Vrijdag 01/05 - Zondag 03/05: WVUR Jumping – Sport Vlaanderen
Waregem
Donderdag 07/05: Draf Afterwork – Mixte Draf en Galop
Zondag 10/05: Para Equestrian Dressuur – Sport Vlaanderen Waregem
Zaterdag 23/05 - Zondag 24/05: Gouden Laars – Jumping – Sport
Vlaanderen Waregem
Zondag 24/05: American Day – Draf
Zaterdag 30/05 - Zondag 31/05: WVUR Jumping – Sport Vlaanderen
Waregem
Zondag 31/05: PMU wedstrijd – Draf
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De dag voor Moederdag verwennen we
alle mama’s met muziek en animatie in
het thema zonnebloemen, omdat elke
mama straalt op haar manier. Je mag je
verwachten aan bloeiend straattheater,
muzikale tuinmannen en vele andere
verrassingen! Bovendien kan je kroost op
het zonnebloempodium een boodschap
inspreken voor hun topmama die je dan
op Moederdag ontvangt.
VORMING

ZATERDAG 9 MEI
CodorDojo
09.30u.-12.30u.| bib Waregem
Leer alles over programmeren en ga er
onmiddellijk mee aan de slag. Geen saaie
theorielessen maar gewoon doen! Voor
techneuten tussen 7 en 18 jaar!
Gratis, wel vooraf inschrijven via
www.coderdojo-waregem.be

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

I N WA R E G E M

MUZIEK

VRIJDAG 22 MEI
Lady Linn & Her
Magnificent Bigband
HERDENKING

ZONDAG 10 MEI
V-Dag
10.45u. | dekenale kerk / Markt
Op zondag 10 mei herdenken we hoe
de waanzin van Wereldoorlog II ten
einde kwam.
Programma:
■ 10.45u.: eucharistieviering in de
Dekenale Kerk
■ 11.30u.: bloemenhulde aan het
oorlogsmonument op de markt
■ 11.45u.: receptie in het stadhuis
FAMILIE

VRIJDAG 15 MEI
Vertelhut
16.00u. – 16.30u.| bib Waregem
Kom luisteren naar de leukste verhalen
in onze gezellige vertelhut. Ideaal om
het weekend in te zetten! Voor
luisteraars van 3 tot en met 8 jaar.
Gratis, vooraf inschrijven niet nodig

SPORT

ZATERDAG 16 MEI
Zwemloop
17.00u.| sportcentrum De Treffer
Tijdens de Zwemloop zwem je
baantjes in zwembad De Treffer,
gevolgd door een loopproef rond de
stadionvijvers en op de
Zuiderpromenade. Er zijn reeksen voor
de jeugd, volwassenen en voor het
eerst kan je ook als duo deelnemen!
Als je enkel wil lopen of zwemmen,
dan kan je teamgenoot de rest voor
zijn of haar rekening nemen. Je hoeft
zeker geen geoefend sporter te zijn
om deel te nemen.
www.waregem.be/zwemloop

20.00u. | CC De Schakel
Lady Linn viert in CC De schakel haar
kristallen jubileum. Ze vormde daarom haar
Magnificent Seven om tot haar Magnificent
Bigband, bestaande uit het kruim van de
Belgische muziekwereld. Speciaal voor
haar bigband schreef ze 12 nieuwe songs,
recht uit het hart op ons podium.
www.ccdeschakel.be

VORMING

ZATERDAG 16 MEI
TOT ZATERDAG 23 MEI
Week van de Opvoeding /
Boekstartdag
bib Waregem
De bib, Gezinsbond en Huis van het
Kind organiseren samen heel wat
moois tijdens de Week van de
Opvoeding (16-23 mei). Tijdens een
boeiende uiteenzetting kom je alles te
weten over het Nieuwe
Autoriteitsconcept. Deze manier van
opvoeden breekt een lans voor
gezagsrelaties die opgebouwd zijn
vanuit verbondenheid en nabijheid, en
niet vanuit controle of macht. Deze
lezing van Lien Seynaeve vindt plaats
op dinsdag 12 mei. Tot slot zijn ook de
allerkleinsten welkom op de tweede
editie van de Boekstartdag.
Op zaterdag 16 mei verwennen we
ouders met baby’s en peuters met
allerlei activiteiten. Zo leer je hoe je kan
voorlezen aan je baby’s, uiteraard met
een hapje en een drankje.
Het volledige programma vind je op
www.waregem.be/bibliotheek
TONEEL

DINSDAG 19 MEI
Tijdreiscongres door
anderstaligen
20.00u.| CC De Schakel
Tijdreiscongres is een vrolijk en
avondvullend spektakel, gebracht door
de cursisten ‘Nederlands voor
anderstaligen’ van cvo MIRAS. Ze
willen ieder met hun eigen talent een
divers publiek boeien en tonen tot wat
ze in staat zijn.
www.ccdeschakel.be

FAMILIE

WOENSDAG 20 MEI
Voorlezen XL
15.00u. – 16.30u.| bib Waregem
We toveren onze Vertelhut om tot een
gezellige plek vol verhalen. Daarna is het
knutseltijd. Voor knutselaars van 5 tot
12 jaar, met volwassen begeleider.
Gratis, wel vooraf inschrijven via
bibliotheek@waregem.be
HERDENKING

ZONDAG 24 MEI
Memorial Day
15.00u.| Amerikaanse begraafplaats
Flanders Field
De American Overseas Memorial Day
Association herdenkt de gesneuvelde
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.
CULTUUR

DINSDAG 2 JUNI
Seizoensvoorstelling
2020-2021
20.00u.| CC De Schakel
Het cultuurseizoen loopt terug stilaan op
zijn einde, dus kunnen we uitkijken naar
volgend seizoen. In CC De Schakel vind
je vanaf september gegarandeerd je
dada op vlak van theater, muziek,
circus, humor, dans, film,
schoolvoorstellingen, vormingen en
workshops. Benieuwd? Kom dinsdag
2 juni jouw ding ontdekken voor seizoen
2020-2021.
www.ccdeschakel.be
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ZIJ
sprong

Omdat kort maar krachtig ook kan, maken we op deze pagina
steeds een zijsprong met enkele woorden en beelden. Een
opsomming van weetjes en activiteiten die altijd handig zijn
voor de komende tijd!

OPROEP
HOME MADE
MARKT

Zong jij ooit op
Memorial Day?
Voor de 100e verjaardag van Memorial Day in 2023 zijn
we op zoek naar mensen die de voorbije decennia zelf
een ‘zingend kind’ waren tijdens de herdenking of
deze kinderen hebben begeleid. Getuigenissen, foto’s
of videomateriaal van dat bijzondere moment zijn
welkom via flanders-field@abmc.gov of bel
naar 056 60 11 22.

Onze leuke en inspirerende markt met unieke,
zelfgemaakte spullen is er dit jaar tijdens de
Vrijetijdsmarkt op de Zuiderpromenade. Kook je je
eigen producten? Ligt naaien, breien of haken je
erg goed? Teken of schilder je? Maak je juwelen?
Toon wat je thuis creëert en schrijf je voor 8 mei in
via waregem.be/vrijetijdsmarkt.

Te
winnen!

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag

Yevgueni gaf een Valentijnsconcert in de Sint-Jan de Doperkerk
in Beveren-Leie. Rony Lagaisse wist dit en won 2 VIP-tickets
voor de Cyclocross Masters op 26 februari.

3 x een Waregembon
van 10 euro om de
Waregemse
handelszaken een
duwtje in de rug te
geven.

Nieuwe wedstrijdvraag
De BOV-coach helpt je om meer te bewegen, maar waarvoor
staat de afkorting BOV?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk vrijdag 24 april 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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* op afsp

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.

Gesloten op maandag 13 april,
vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei,
donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei
en zaterdag 23 mei.

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag:

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.

Gesloten op maandag 13 april,
vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei,
donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei
en zaterdag 23 mei.

donderdag
vrijdag

8.30u.
8.30u.

vrijdag 1 mei, donderdag 21 mei
en vrijdag 22 mei.

Door het coronavirus kunnen we
Openingstijden deelgemeentehuizen helaas niet met zekerheid zeggen
Beveren-Leie
Desselgem
Sint-Eloois-Vijve
wanneer de deelgemeentehuizen,
maandag
13.30u.-16.30u.
13.30u.-16.30u.
bibliotheken en recyclageparken
dinsdag
insdag
13.30u.-16.30u.
terug
open gaan. Het
stadhuis en
woensdag Gesloten van 6 april tot en met
donderdag 9.00u.-12.00u.
9.00u.-12.00u.
19
april,
vrijdag
1 mei,open,
donderdag
welzijnshuis zijn21 wel
nog
mei en vrijdag 22 mei.
vrijdag
9.00u.-12.00u.
maar enkel voor dringende zaken
Openingstijden welzijnswinkel
én op afspraak. Bel hiervoor
van
tot
van
tot
056
62 12 11 (stadhuis)
maandag
8.30u. 12.00u.
13.30u.
17.00u.
of 056
62 98 11 (welzijnshuis).
dinsdag
8.30u. 12.00u.
13.30u.
18.00u.
woensdag
8.30u. 12.00u.
13.30u.
17.00u.
www.waregem.be/corona
Gesloten op maandag 13 april,
12.00u.
12.00u.

13.30u.
13.30u.

17.00u.
17.00u.

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

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
12.00u.-19.00u.
12.00u.-19.00u.
8.00u.-15.00u.

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

Gesloten op maandag 13 april,
vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei,
donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei
en zaterdag 23 mei.
Je kan ook terecht op de
recyclageparken van Deerlijk
en Wielsbeke.
Gesloten op maandag 13 april,
vrijdag 1 mei en donderdag 21 mei.

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

02

* 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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BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19
OF DE SEIZOENSGRIEP!

1

WAS REGELMATIG JE HANDEN.

2

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN
AFSLUITBARE VUILNISBAK.

3

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND?
HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN
JE ELLEBOOG.

4

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

ALLE INFO OP

www.info-coronavirus.be

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

