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OP VAKANTIE
IN EIGEN STAD

FOTOZOEKTOCHTEN
VOOR HET HELE GEZIN
Steun Waregemse
ondernemers
DE CORONAMAANDEN

Als je wandelt in eigen stad,
dan kom je overal mooie plekjes
tegen. Zoals de bloemenweides
langs KMO-Zone Groenbek in
de Hoogmolenstraat!
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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

04 CORONAMAANDEN
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Zonder afspraak naar
stadswinkel
Dienstverlening op afspraak
Waardebon budgetmeter

14 KOOP, EET, DRINK
IN WAREGEM

15 OP VAKANTIE

17 TOURNEE CONGÉ

07 NIEUW AFVALBELEID

18 ZIJSPRONG

08 WANDEL EN FIETS MET

19 DIENSTVERLENING

ONS MEE
WandelFotoZoektocht
FietsFotoZoektocht

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

IN EIGEN STAD

De sprong is gedrukt op
FSC-gecertifieerd papier.

Openingsuren diensten
Wachtdiensten en
noodnummers

13 ER BEWEEGT WEER WAT

WIN!
EEN GEVULDE
PICKNICKRUGZAK
PAGINA 18
ZIE

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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C O v i d - 19

DE CORONAMAANDEN
COVID-19, ofwel het coronavirus, is nog
geen verleden tijd, maar alles samengeteld
mag iedereen ( ja, ook jij!) best trots zijn op
zijn/haar weerbaarheid en
aanpassingsvermogen in de voorbije
maanden. Dat heeft niet alleen van alle
Waregemnaars een aanpassing gevraagd,
ook binnen het stadsbestuur zijn er sinds
midden maart veel nooit geziene
initiatieven genomen. Op deze pagina’s
vind je enkele voorbeelden van wat het
coronavirus zoal teweegbracht in
Waregem sinds midden maart.

Waregem Helpt
Zowat meteen na de lockdown startten stad en
welzijn met de actie #WaregemHelpt. Wie hulp kon
gebruiken, kon dit laten weten. Ook wie zelf wilde
helpen, kon bij #WaregemHelpt terecht. Een van de
initiatieven die daaruit voortkwamen, was het
contacteren van thuiswonende ouderen.
56 vrijwilligers en heel wat medewerkers van de
stad contacteerden alle 2364 Waregemse
80-plussers. De resultaten hiervan waren zo
bemoedigend, dat het welzijnshuis nu plannen
heeft om hiervan een blijvend aandachtspunt te
maken.

Je las het
in de
nieuwsbrief
Door de tijdelijke
opschorting van
het Gouden Blad
(en dus ook onze
wekelijkse
stadsinfo)
ontwikkelde de
stad op enkele dagen tijd een papieren nieuwsbrief:
ontwerp, inhoud, drukwerk en bedeling.
58 werknemers van de stad verdeelden alle negen
edities in de 21 500 brievenbussen die Waregem
telt. Zo konden we iedereen ook op papier op de
hoogte houden van de meest recente
ontwikkelingen voor of in Waregem. Diezelfde
vrijwilligers kennen alle hoekjes van Waregem
ondertussen op hun duimpje, want zij stonden ook
in voor de bedeling van de mondmaskers én voor
het rondbrengen van de Waregembonnen.
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Wie had begin dit
jaar ooit kunnen
denken dat we
nauwelijks 6 maanden
later allemaal experts
zouden zijn in
mondmaskers,
videoconferenties, in ons kot
blijven, “anderhalvemeteren”,
afvlakkende curves en noodzakelijke
verplaatsingen? Of dat velen zouden weten wat
een coronavirus is en in hoeveel kleuren Marc
Van Ranst sweaters heeft.
Maar we beseften toen evengoed niet hoe groot
solidariteit kan zijn, hoe sterk zorgverleners
wel kunnen zijn, hoe bewonderenswaardig al
die uitvoerders van essentiële beroepen zijn en
hoe flexibel onze ondernemers waren. En laat
ons de ouders niet vergeten, die plots moesten
(leren) telewerken en/of lesgeven aan hun
kinderen. Ondanks tegenslagen, veel
vraagtekens en enige angst zijn we “tope” door
die eerste zware coronamaanden geraakt, ook
in Waregem.

Alles ging dicht
Velen hadden plots (noodgedwongen) veel tijd over en
begonnen aan klusjes in de tuin of huis. Dat leverde
ongewone druktes op in de recyclageparken, die even
hun deuren moesten sluiten. De heropening op 7 april
leverde in Waregem en Beveren-Leie geen grote
problemen of files op: bedankt voor jullie discipline! Ook
de bib moest noodgedwongen even helemaal dicht.
Gelukkig was er sinds 2 april de “afhaalbib”: een instant
succes. Sinds eind mei zijn de bib en de filialen weer
min of meer normaal geopend. Het zwembad en
bezoekerscentrum HIPPO.WAR volgen begin juli (zie
kaderstuk)!

De Meers
April 2020 was een donkere
maand voor het
woonzorgcentrum in hartje
Waregem, dat is bekend.
Het coronavirus gooide het
dagelijkse leven van zowel
bewoners als medewerkers
volledig om. Dankzij de
volharding van alle
betrokkenen en
medewerkers is erger
gelukkig nog voorkomen.

C O v i d - 19

Zwembad en HIPPO.WAR
gaan weer open

Wat met de kinderen
Veel vrije tijd, maar wel in uw kot moeten blijven:
plezant is anders, ook voor / met kinderen. Daarom
maakten wij tijdens de paasvakantie elke (werk)dag
een menu op met fijne bezigheden voor de
kinderen. En met succes: deze webpagina’s
werden maar liefst 7600 keer bezocht. Daarnaast
kwamen er ook vijf mini-wandelzoektochten. Ook
die werden meer dan 1200 keer bekeken. Wist je
trouwens dat dat nog allemaal online staat op
www.waregem.be/corona?

Waregembonnen

Naast andere maatregelen voor kwetsbare
gezinnen, verenigingen en ondernemers, was er
ook de Waregembon van 25 euro voor elke
Waregemnaar. Het hele project was een
organisatorisch huzarenstukje. “Geld” laten
drukken en bedelen is immers geen taak die de
stad elke dag doet. Ondertussen zou iedereen zijn/
haar bonnen moeten
gekregen of
afgehaald hebben.
Vergeet niet dat deze
specifieke bonnen
maar geldig zijn tot
31 december!
Gelukkig zijn er meer
dan 400 handels- en
horecazaken in onze
stad waar je ermee
terecht kan.

Een dubbele portie goed nieuws voor
deze zomer, want na de verplichte
coronasluiting gaan vanaf woensdag
1 juli zowel zwembad De Treffer als
bezoekerscentrum HIPPO.WAR weer
open. Een verfrissende duik is deze
zomer dus toch mogelijk, weliswaar met
de nodige maatregelen en
reservatiesysteem. Bekijk de actuele
maatregelen op
www.waregem.be/zwembad.
Ook om HIPPO.WAR te kunnen
bezoeken, moet je reserveren.
Je reserveert een tijdsblok van
woensdag tot en met zondag: van
14.00u. tot 16.00u. of van 16.15u. tot
18.15u. Je kan binnen je tijdsblok kiezen
wanneer je aankomt, maar je vertrekt
wel ten laatste om 16.00u. of 18.15u.
Er kunnen maximum 40 personen
binnen per tijdsblok. Wij voorzien ook
handgel en een eenrichtingsparcours.
Bepaalde interactieve modules zullen
slechts aangepast bruikbaar zijn.
Reserveer je bezoek via
www.hippowar.be/bezoeken,
hippo.war@waregem.be of
056 62 12 52. Vanaf 1 juli kan je er de
tijdelijke fototentoonstelling over
Waregem Koerse bewonderen
(zie pag. 16).

Deze eenmalige stedelijke premie van 750 euro is
naast de Vlaamse compensatiepremie een extra
duw in de rug voor de doorstart van hun
onderneming. Als je voldoet aan enkele
voorwaarden kan je de premie aanvragen vanaf
1 juli tot en met 31 augustus via
www.waregem.be/corona.

© Toerisme Leiestreek

Toelage zelfstandigen
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nieuws

Zonder afspraak naar stadswinkel
Om naar de stadswinkel te komen, heb je nooit een afspraak nodig. Voor de andere diensten in
het stadhuis wel (zie elders op deze pagina). Aan de balie word je snel geholpen voor heel wat
uiteenlopende vragen. We geven een overzicht…

Wat kan je kopen in de stadswinkel?
-

Waregembonnen
Afvalzakken
UiTPAS
Rookmelders (tijdelijke actie, op = op)
Fiets- en wandelkaarten
Boeken, gadgets, postkaarten
Tickets voor stedelijke evenementen

Wat kan je afhalen in de stadswinkel
nadat je van een andere dienst
bericht kreeg dat het klaar ligt?
- Rijbewijs en reispas (opgelet: de aanvraag gebeurt
bij de dienst bevolking op afspraak)
- Attesten dienst bevolking of akten dienst
burgerlijke stand
- Bestuurderspassen voor taxidiensten
- Materiaal uitleendienst (micro’s, vlaggen, schermen…)
- Promotiemateriaal
- Feestcheques

Waarmee kunnen we je direct helpen
in de stadswinkel?
- Informatie over de Waregembon (lijst handelaars,
hoe deelnemen…)
- Toeristische informatie (stadsplan, brochures,
folders….)
- Afgeven offertes, affiches, brieven, bewijsstukken…
- Indienen bezwaarschrift betalend parkeren of
recyclagepark
- Aanvragen bewonerskaart, abonnement voor parkeren
of parkeerschijf blauwe zone
- Afhalen IMOG-afvalkalender
Stadswinkel I 056 62 12 11 I secretariaat@waregem.be

Dienstverlening volledig 		
op afspraak

Alle diensten (behalve de stadswinkel) blijven tot
nader order volledig op afspraak werken, zowel in de
voormiddag als in de namiddag. Je kan online een
afspraak maken via www.waregem.be/afspraak.
Het blijft ook mogelijk om telefonisch een afspraak te
maken. De dienstverlening gebeurt natuurlijk met de
nodige maatregelen en voorzorgen tegen het
coronavirus: de balies zijn voorzien van plexiglas en
er is extra signalisatie om de afstand te bewaren en
contacten zo veel mogelijk te vermijden.
Betalen kan alleen met Bancontact en de
deelgemeentehuizen blijven voorlopig gesloten.

Gratis waardebon bij
opladen budgetmeter aardgas
Als je tot 30 september regelmatig je budgetmeter
aardgas oplaadt, krijg je in november een
waardebon van 10% van het totaal opgeladen
bedrag!

Hoe werkt het?
■

■

■

Wist je trouwens dat je heel wat zaken online kan
aanvragen via het e-loket? Dat bespaart je alvast een
verplaatsing naar het stadhuis. Het e-loket is 24/7
open. Surf naar www.waregem.be/e-loket.

Sociale dienst welzijnshuis I 056 62 98 11 I
energie@welzijn.waregem.be

Stadhuis I 056 62 12 11
secretariaat@waregem.be

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

Stap 1: Vraag je spaarkaart aan het onthaal van
het welzijnshuis.
Stap 2: Laad jouw budgetmeter op en kleef een
sticker op je spaarkaart. De stickers liggen klaar
aan het oplaadpunt. De stickers voor april, mei en
juni krijg je cadeau! Heb je een digitale meter,
neem dan contact op met onze dienst.
Stap 3: Dien je kaart ten laatste 30 september in
bij het welzijnshuis. Ze hoeft niet vol te zijn. Vul je
gegevens in op de achterkant van de kaart.
Daarna krijg je een brief met het bedrag van jouw
waardebon en wanneer je die kan komen opladen.
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MILIEU

Nieuw afvalbeleid

met een hart voor het milieu
Samen streven naar een wereld met zo weinig mogelijk afval, dat doen we door juist te
sorteren en steeds minder restafval te produceren. We willen uit ons afval meer grondstoffen
creëren en onze CO2-uitstoot verminderen. We zijn op de goede weg, maar nog niet op onze
eindbestemming. Daarom zijn er vanaf 1 september enkele wijzigingen die opnieuw een
stap in de goede richting zijn.

Goe bezig!
Door de invoering van de P+MD-zak en de
foliezak kunnen we al heel wat extra plastic
verpakkingen sorteren. Dat scheelt veel
volume in de restafvalzak en verkleint onze
afvalberg.

Van wit naar grijs

In het nieuwe afvalbeleid maken we de zakken
vanaf 1 september wat kleiner om de rug van
onze afvalophalers te sparen. Ergonomisch
verantwoord dus. De nieuwe zakken zullen
ook grijs zijn in plaats van wit.

Restafvalzak iets duurder

De huidige witte zakken mag je nog buiten
zetten tot en met 30 november. Vanaf dinsdag
1 december worden ze niet meer
meegenomen. Koop dus niet te veel witte
zakken, hamsteren heeft geen zin. Wie witte
zakken over heeft, kan die van 1 september
tot en met 31 december omruilen in de
stadswinkel en deelgemeentehuizen. De
nieuwe zakken zijn iets duurder: je betaalt
1,70 euro voor een grote zak (in plaats van
1,60 euro) en 1 euro voor een kleine zak (in
plaats van 0,85 euro). Je betaalt het verschil in
kostprijs als opleg bij de omruiling.
KOSTPRIJS VANAF 01/09/2020
Grote restafvalzak 1,7 euro/zak van 60L
Kleine restafvalzak 1 euro/zak van 40L
P(+)MD-zak
0,15 euro/zak van 60L
Folie-zak
0,15 euro/zak van 60L

Sorteren wordt goedkoper
Vanaf september zijn verschillende fracties op
het recyclagepark gratis of goedkoper. Zo
moet je niet langer betalen om papier en
karton, onbehandeld hout of hard groenafval
te brengen. Elk gezin zal jaarlijks ook gratis

500 kg zacht groenafval kunnen aanleveren.
En om de dienstverlening nog uit te breiden,
kan je vanaf 1 september als Waregemnaar
ook terecht op de parken in Harelbeke,
Kortrijk, Kruisem en Zwevegem. Uiteraard blijf
je ook nog steeds welkom in Wielsbeke en
Deerlijk.
FRACTIES EN HUN KOSTPRIJS VANAF
01/09/2020
 A-hout:
onbehandeld hout
 Groenafval: snoeihout
en takken
 Papier en karton
= GRATIS
 Brandbaar afval
 Te storten afval
 Nietrecupereerbaar
bouw- en
sloopafval
 Multistroom
 Asbestcement
= 0,20 EURO/KG
 Zacht groenafval:
grasmaaisel en
haagscheersel
 Groenafval wortels
 Houtafval: behandeld en samengesteld
hout
= 0,04 EURO/KG
 Asbestcement
= 200 KG/GEZIN/JAAR GRATIS
(> 200 KG = 0,20 EURO/KG)
 Zacht groenafval: grasmaaisel en
haagscheersel
= 500 KG/GEZIN/JAAR GRATIS
(>500 KG = 0,04 EURO/KG)

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

Wandel en fiets
met ons mee

UITNEEMBAAR

Gratis fotozoektochten tijdens de zomer
Festivals gaan helaas niet door, veel reisplannen vallen in het water en jeugdkampen zien er
ook anders uit dan we gewoon zijn. Maar laten we het niet al te somber inzien: deze zomer is
het ideale moment om onze eigen streek nog eens te (her)ontdekken! Daarom kan je tot en met
31 augustus 2020 niet aan één, maar aan twee zoektochten in Waregem deelnemen. De dienst
toerisme biedt een leuke WandelFotoZoektocht aan, de dienst milieu gaat dan weer voor een
FietsFotoZoektocht. En je kan er bovendien nog tal van leuke prijzen mee winnen!

WANDELFOTOZOEKTOCHT (9 KM)

Ook tijdens deze tocht zijn er
onderweg vragen. Op elk Korte
Ketenpunt (A tot P op de kaart)
vind je er een. De vraag kan je
herkennen aan het kenteken
Zomer van de Korte Keten.
Deelnemen kan tot en met 31 augustus.
Je bezorgt het antwoordformulier in
de stadswinkel of mailt naar
korteketen@waregem.be.
En natuurlijk zijn er leuke prijzen te
winnen: 10 pakketten van 50 euro
met 100 procent lokale, Waregemse
producten! De prijsuitreiking vindt
plaats op 4 oktober tijdens de
Boerenmarkt. De winnaars worden
persoonlijk gecontacteerd.

Dienst info-toerisme-feestelijkheden I 056 62 12 52 I toerisme@waregem.be
Dienst milieu I 056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be
8 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 0 I
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Beide tochten zijn volledig
gratis. Deelnameformulieren
vind je in de stadswinkel, hier
in De Sprong of via
www.waregem.be. Na het
afsluiten van de zoektochten
komen de oplossingen ook
online.

d

De FietsFotoZoektocht richt zich vooral
op de Zomer van de Korte Keten en
100% West-Vlaams. Korte Keten is het
duurzaam afzetsysteem van
landbouwproducten, 100% WestVlaams is een kwaliteitslabel waaraan
je de echte hoeve-en streekproducten
(h)erkent. De start van de
FietsFotoZoektocht ligt op de hoek van
de Caseelstraat en Spitaalstraat
(Fietsknooppunt 72). De fietstocht is 45
kilometer lang, maar je kan dat ook
opsplitsen in twee lussen. De eerste lus
is 20 km en brengt je door Sint-ElooisVijve, Desselgem en Beveren-Leie. De
tweede lus van 25 km gaat door
Waregem en Nieuwenhove.

NEEM JIJ
OOK DEEL?

oe

FIETSFOTOZOEKTOCHT (45 KM)

ieg

Het antwoord vind je terug in het
straatbeeld. Deelnemen kan tot
en met 31 augustus. Bezorg het
antwoordformulier in de stadswinkel of
mail het naar zoektocht@waregem.be.
Heb je alles juist? Dan maak je kans op
een van de 25 leuke prijzen:
sportbonnen, Waregembonnen,
restaurantbonnen of een
activitytracker. Voor de
hoofdwinnaar ligt er een
wellnesscheque van 150 euro klaar!
De winnaars worden persoonlijk
gecontacteerd. De prijsuitreiking vindt
plaats op dinsdag 8 september.

Le

De WandelFotoZoektocht loopt vooral
door Sint-Eloois-Vijve. Start en einde
van de tocht bevinden zich tegenover
‘Chinoh’, op de kruising van de
Vijfseweg en de Transvaalstraat.
De tocht brengt je van de Oude
Spoorwegberm via de jachthaven en
het jaagpad langs de Leie door de
verschillende wijken van Sint-ElooisVijve. Ook ‘Het Meershuisje’, het
tijdelijke kunstwerk van het kunstproject
‘Contrei Live’ (zie ook pag. 15) ligt op
de route. Tijdens de wandeling zoek je
24 afbeeldingen waar telkens een vraag
bij hoort.

WANDELFOTOZOEKTOCHT

WANDELFOTOZOEKTOCHT (9 KM)
Bezorg voor 31 augustus het antwoordformulier in de stadswinkel of mail het naar
zoektocht@waregem.be en maak kans op een van de 25 leuke prijzen!
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WANDELFOTOZOEKTOCHT
ANTWOORDFORMULIER

700
Meter

ADRES
13
14
15
16
17
18
19

TEL.
E-MAIL
■ Ik wil de nieuwsbrief van stad Waregem
ontvangen.

■ Ik bevestig dat mijn gegevens bewaard
en gebruikt mogen worden voor
toekomstige activiteiten van de dienst.
Indien ik mijn gegevens nadien wens te
zien of te laten wissen, neem ik contact
op via toerisme@waregem.be.

20
21
22
23
24

Dienst Toerisme
056 62 12 52
zoektocht@waregem.be

Post een leuke foto van jezelf onderweg met #zoektochtinwaregem
/Stad_Waregem
/stad.Waregem
/stad.Waregem
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wA n d e l F O t O Z O e K t O C H t

1

Dit bordje verwijst naar de
stopplaats van welke
fietsroute?

5

Wat is de kleur van het vlagje
aan deze brievenbus?

2

3

Wanneer vond de eerste
steenlegging van de 54
woningen in deze volkswijk
plaats? (jaartal volstaat)

6

Wat is de naam van de vrouw
die overleed op 6 januari 1901
op 56-jarige leeftijd?

7

4

Bij welk huisnummer vinden
we deze haan?

8

Wroclaw geven we je al
cadeau, maar wat zijn de drie
andere partnersteden van
Waregem binnen Euro Equus?

Welke ambacht, typisch aan de
streek, wordt bovenaan dit
gebouw afgebeeld?

In welke straat vind je dit
beeldje in de muur terug?

10

11

12

Welk cijfer, dat ergens zichtbaar
is op de brug, lieten we weg op
de foto?

Voor welke typisch Belgische
lekkernij kan je in dit ‘huizeke’
terecht?

Hoeveel betonnen banken
staan er op dit plein (tussen het
speelplein op deze foto en de
fietsrekken)?

Bij welk huisnummer vind je
dit stenen hert in de voortuin?

13

14

15

16

Hoeveel knotwilgen tel je in
deze straat?

Welke kleur heeft de middelste
ruit op deze brug?

Welk symbool staat op de hoed
van het figuurtje met de ballon
in de hand?

Wat was het beroep van
Peter Benoit?

17

18

19

20

Welk cijfer ontbreekt op deze
foto?

Op deze foto is een cijfer
verdwenen boven de poort,
welk?

Op welke hoek vind je dit
standbeeld? We zoeken twee
straatnamen.

Bij welk huisnummer vind je
deze bloembak?

21

22

23

24

Hoeveel vingerpieren telt de
jachthaven in Sint-Eloois-Vijve?
Vingerpier? Zie foto.

Welk dier vind je terug op een
sokkel in de voortuin van deze
woning?

Welke ‘Vyvenaar’ woonde tot
1965 in dit huis? (naam en
familienaam)

Hoeveel treden telt deze trap?
Het opstapje naar de weg telt
NIET mee.

9

3
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FIETSFOTOZOEKTOCHT

FIETSFOTOZOEKTOCHT (45 KM)
DE KORTE KETEN
Tijdens deze tocht zijn er onderweg vragen. Op elk Korte Ketenpunt (A tot P op de kaart - pagina 12)
vind je er een. De vraag kan je herkennen aan het kenteken ‘Zomer van de Korte Keten’. Bezorg vóór
31 augustus het antwoordformulier in de stadswinkel of mail het naar korteketen@waregem.be en
maak kans op een van de 25 leuke prijzen!

De Korte Keten is een duurzaam
afzetsysteem van landbouwproducten.

Dit is gebaseerd op vijf principes.
■ Persoonlijk contact met de landbouwer.
■ Een goed product voor een eerlijke prijs voor jou en
de landbouwer.
■ Lokaal karakter, steun voor de plaatselijke landbouw.
■ Je ontdekt het aanbod van het seizoen.
■ Door het kleine aantal schakels beperk je jouw
ecologische afdruk.

100% WEST-VLAAMS

100% West-Vlaams is een kwaliteitslabel waaraan je de
echte hoeve- en streekproducten (h)erkent.
Producten met het label 100% West-Vlaams zijn
authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band
met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit.

A

Biebaû-Devlieger - Tapuitstraat 250 - Sint-Eloois-Vijve

B

Fruit Lambrecht-Baart - Leiegoeddreef 9 - Sint-Eloois-Vijve

C

Steven Meerschman - Ter Lindenstraat 107 - Desselgem

D

Dikke Jan - Hooistraat 13 - Desselgem

E

Champignons Desmet - Poekelaan 40 - Beveren-Leie

F

Willem Putman - Wagenaarstraat 200 - Beveren-Leie

G

O’ Bio kleinfruit - Wedagestraat 33 - Desselgem

H

Hoeveproducten Haerinck - Harelbekestraat 13 - Waregem

I

Jan De Graeve - Vichtseweg 25 - Waregem

J

‘t Gaverhopke - Platanendreef 16A - Waregem

K

Wouter Ducatteeuw - Blauwe Zwaanstraat 30 - Waregem

L

Bonvanill - Elsdreef 2 - Waregem

M

Aardbeien Van Overbeke - Bessemstraat 65 - Waregem

N

Henri Dewitte - Gentse Heerweg 78 - Waregem

O

André Devos - Henri Lebbestraat 108 - Waregem

P

Delbeke - ‘t Goed ter Caysele - Caseelstraat 76 - Waregem

Je kan het aanbod van de
producten bekijken op
www.waregem.be/korteketen.
Het aanbod is afhankelijk van
het seizoen.
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FietsFOtOZOeKtOCHt
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FIETSFOTOZOEKTOCHT
ANTWOORDFORMULIER
(invullen in drukletters aub)

Op elk Korte Ketenpunt (A tot P op de kaart) vind je een vraag.
De vraag kan je herkennen aan het kenteken ‘Zomer van de
Korte Keten’.
A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K
L
M
N
O
P

Post een leuke foto van jezelf onderweg met #korteketenwaregem
/Stad_Waregem
/stad.Waregem
/stad.Waregem

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

03

NAAM
ADRES
TEL.
E-MAIL
■ Ik wil de nieuwsbrief van stad Waregem
ontvangen.

■ Ik bevestig dat mijn gegevens bewaard
en gebruikt mogen worden voor
toekomstige activiteiten van de dienst.
Indien ik mijn gegevens nadien wens te
zien of te laten wissen, neem ik contact
op via korteketen@waregem.be.

Dienst milieu
056 62 12 80
korteketen@waregem.be

±

ter

VRIJE TIJD

UITNEEMBAAR

ER BEWEEGT WEER WAT
Wekenlang lagen de sportclubs stil door de coronacrisis, de Kunstacademie schortte alle lessen
op, de speelpleintjes waren gesloten … Er is echter heel wat beterschap in zicht. We mogen – mits
de nodige maatregelen – weer uit ons kot komen om de draad van onze vrijetijdsbesteding terug
op te pikken.

55 000 euro voor nog
meer speelplezier
De speelpleintjes gingen eind mei terug open. En het wordt
nog beter, want de stad investeert dit jaar bijkomend 55 000
euro in speelruimtes. In Beveren-Leie komt een nieuw
toestel in de Kattestraat en een extra basketdoel aan de
sporthal. In Desselgem komt op speelplein Tienbunder een
nieuw toestel en knappen we het basketveld aan speelplein
IJzerland op. Aan het Leiesas in Sint-Eloois-Vijve komt
een nieuwe trampoline en op het Sint-Elooisplein installeren
we enkele nieuwe toestellen. In de Grasdreef in Waregem
plaatsen we een nieuw kleutertoestel en in de Mirakelstraat
een nieuw combinatietoestel.

±

FROS-biatlon
West-Vlaanderen
zaterdag 19 september |
11.00u.-17.00u.

Mag het iets avontuurlijker
zijn? FROS-biatlon komt op
zaterdag 19 september naar
Beveren-Leie! Verwar biatlon
niet met duatlon: biatlon is
een skisport met
langlaufwedstrijd waarbij de deelnemers bij enkele
tussenstops op doelen schieten. Voor deze zomerbiatlon
trekken we uiteraard geen skilatten aan, maar combineren
we het schieten met een looptocht van 5 km. Om deel te
nemen moet je minstens 10 jaar zijn en voldoende conditie
hebben. Je kan de hele dag door oefenen op de
schietbanen. Meer info en inschrijven via
www.waregem.be/biatlon-Beveren-Leie.
Dit is een organisatie van FROS Multisport Vlaanderen,
de Sint-Hubertusschutters en Waregem Sport.

SPORTLESSEN VANAF SEPTEMBER
In september starten heel wat lessenreeksen van Waregem
Sport weer op. Schrijf je snel in via www.waregem.be/sport.
Ben je tegelijkertijd op zoek naar de sportclub die het best bij
jou past? In september is het Maand van de Sportclub en
ontvangen onze clubs je met extra open armen.

VLAAMSE VELDLOOPDAG
woensdag 23 september | uitbreiding stadion B
Ook in schoolverband is beweging troef! De
Vlaamse Veldloopdag is een scholenloop voor
leerlingen van de Waregemse scholen. Om
10.30u. klinkt het startschot voor het secundair,
vanaf 13.15u. zijn de lagere schoolkinderen aan
de beurt. Inschrijven kan via de
sportleerkracht op school. Nieuw dit jaar is de
volkscross om 14.35u., die staat open voor
deelnemers van alle leeftijden. Hiervoor kan je
ter plaatse inschrijven.

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

Creatief in de
Kunstacademie
Ook in de Kunstacademie beweegt er
heel wat. Heb jij interesse in theater
maken, beeldend werk, animatie, een
instrument bespelen, dansen, kunstig
met woorden bezig zijn, improviseren,
films maken, musical …?
We verwelkomen in de Stedelijke
Kunstacademie Waregem iedereen
tussen de 4 en 103 jaar voor een
opleiding beeldende en audiovisuele
kunsten, dans, muziek of woordkunstdrama. Inschrijven kan tot
30 september 2020 via
www.mijnacademie.be.

Waregem Sport I 056 60 07 44 I info@waregemsport.be
03
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lOKAle eCOnOMie

KOOP
EET
DRINK

Doe je aankopen
in Waregem
Aankopen via het internet is heel
verleidelijk. Maar aankopen bij een
Waregemse handelaar is veel plezanter:
een persoonlijk praatje is mogelijk, beter
advies, je neemt je aankoop meteen
mee naar huis én het is een steun voor
je handelaar. Zo kan je ook de volgende
keer weer bij hem/haar terecht. Voor je
wekelijkse boodschappen ga je dus
best langs bij je gewone winkelier.
Op zoek naar iets specifieks? Op
www.waregem.be/bedrijvengids
vind je alle handelaars in Waregem,
Beveren-Leie, Desselgem en SintEloois-Vijve. En omdat je het verdient na
al die coronamaanden, kan er zeker
ook een drankje of een etentje

}

IN WAREGEM
Na de gewone handelszaken zijn ook de horecazaken
sinds enkele weken weer open, oef… Weliswaar met
maatregelen, maar toch. Onze ondernemers hadden
het niet makkelijk en ook in de komende tijd zal het
soms schipperen worden. Daarom zouden we het
bijzonder tof vinden als jij ook tijdens de
zomermaanden koopt, eet en drinkt binnen de
stadsgrenzen. Het levert je heel zeker een
welgemeende merci op van elke ondernemer!

vanaf in een van onze meer dan
150 horecazaken. Je vindt ze allemaal
op www.waregem.be/horecagids!

Van het veld op je bord
Zegt Korte Keten je nog niets?
Simpel: je koopt rechtstreeks bij de
landbouwer of teler. Geen
tussenstations, rechtstreeks van het
veld naar je bord. In Waregem zijn er
maar liefst 16 hoevewinkels,
verkooppunten… waar je 100%
(kakel)verse producten kan kopen:
groenten, fruit, maar ook andere
lekkernijen. Ben je helemaal overtuigd?
Je ontdekt ze allemaal op pagina 11
en/of tijdens de FietsFotozoektocht
voor de Zomer van de Korte Keten!

Verrassende Leiespots,
ook in Waregem

Wist jij dat er in Waregem ook twee
‘Leiespots’ zijn?
Toerisme Leiestreek
verzamelde de
101 leukste plekjes in
een handige pocket.
BELEEF MEER.
Daarin wijzen ze de
ONTDEK 101
weg naar alle
LEIESPOTS.
creatieve en
inventieve
ondernemers in de
regio, ook in Waregem. Bistro Berto en
de Fikabar maken deel uit van dit
zomerse, bruisende netwerk. Ontdek alle
Leiespots of vraag gratis de pocket met
Leiespots aan via
www.toerisme-leiestreek.be/leiespots.
BELEEF MEER.

toerisme-leiestreek.be/leiespots

LEIESPOTS ONTDEKKEN MET DE FIETS?
Start aan de achterkant van het station (Boulezlaan). Fiets vanaf daar richting knooppunt
67 - 47 – 21 – 4 – 34 – 35 – 6 – 36 – 27 – 94 – 14 – 65 – 64 – 46 – 45 – 56 – 52 – 55 – 9 – 54 – 84 – 80 – 88 – 89 – 67
Tijdens de 49 kilometer lange tocht kom je o.a. deze Leiespots tegen: Bistro Berto, Brouwerij ’t Verzet,
Hangar 23, Lokaalmarkt Deerlijk en de Fikabar.
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OP VAKANTIE IN
EIGEN STAD
Voor velen onder ons zijn de meest exotische reisbestemmingen dankzij het coronavirus
ingeruild voor een zomervakantie in eigen land. Niet getreurd: voor die verre reis krijgen
we heus nog wel een herkansing en met een beetje goede planning en geluk met het weer
kan de zomer van 2020 ook een heel bijzondere worden. Er zijn in Waregem in ieder
geval heel wat opties om je vakantiegevoel aan te wakkeren.

1

Fiets- en wandelbrochures
vernieuwd
De meest voor de hand liggende optie is om op wandel- of
fietstocht te trekken in eigen streek. Net op dit moment zitten onze
Waregemse fiets- en wandelbrochures in een nieuw jasje. De routes
leiden je langs de gezellige groene plekjes, unieke hoeves en
historische gebouwen in Waregem.
Je kan de routes volgen aan de hand van een stap-voor-stap
routebeschrijving met wat meer uitleg bij de aandachtspunten
onderweg. Er zijn ook twee nieuwe routes: de HIPPO.WAR
fietsroute (37 km of 23 km) en de Briek Schottewandeling (11 km).
De brochures zijn gratis beschikbaar in de stadswinkel en staan op
www.waregem.be/wandelen-en-fietsen. Nog makkelijker is om
de routes te downloaden op je smartphone via de app van
RouteYou.

2

(Her)ontdek
de regio met
Contrei Live

3

Intercommunale Leiedal pakt deze zomer uit met Contrei
Live. Dat is een kunstenparcours op en langs het water in
de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen.
Je kan Contrei Live verkennen van 9 juli tot 26 oktober aan
de hand van drie fietslussen. Een mobiele website, gratis
fietskaarten en een (betaalde) bezoekersgids maken je
wegwijs. In onze Gaverbeekse meersen kun je vanaf 9 juli
het Meershuisje van Rick Abelen bewonderen. Zijn
installatie versterkt het waterverhaal dat daar zo sterk
aanwezig is. Je leest alle info op www.contreilive.be.

Expo
Breadcrumbs
in Be-Part
verlengd
Is jouw kunsthonger na Contrei Live nog niet gestild?
Na enkele maanden sluiting, ging Be-Part terug open op
20 mei. De expo Breadcrumbs van Robbert&Frank
Frank&Robbert in Be-Part is verlengd tot en met
29 november. Omwille van de preventieve maatregelen
tegen het coronavirus zijn er tijdens de zomermaanden
aangepaste openingstijden en is de tentoonstelling alleen
te bezoeken na reservatie. Meer informatie over de
maatregelen lees je op www.bepartexhibitions.be.
Je kan je bezoek reserveren via diezelfde website of
telefonisch op 056 62 94 10.
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Kunst in het
Koetshuis

Het Koetshuis opent (opnieuw) de deuren. De kunstenaars zullen dat doen
met grote aandacht voor de veiligheid van de bezoekers. Volg alle updates
van de expo’s via www.waregem.be/koetshuis of de Facebookpagina
‘Het Koetshuis Waregem’.
02/07 – 06/07 Isabel Pattyn
09/07 – 12/07 Kurt Herman
16/07 – 26/07 Brigitte Rotsaert
31/07 – 10/08 Artwork Nora
13/08 – 17/08 Yvette Dejonckere

20/08 – 24/08 Liliane Louis
29/08 – 30/08 Isabelle Bossuyt
04/09 – 14/09 Renate Verbrugge
19/09 – 27/09 Els Coenen en Luc Logier

Fototentoonstelling
Waregem Koerse
Helaas geen Grote Steeple Chase
Vlaanderen of Grote Prijs Stad
Waregem dit jaar op de dinsdag na
de laatste zondag van augustus.
En toch kun je de komende
maanden op de hippodroom
terecht om de sfeer van dit
jaarlijkse evenement op te snuiven.
HIPPO.WAR, het gratis
bezoekerscentrum, opent opnieuw
zijn deuren vanaf 1 juli (zie pag. 5).
En daar houden we een
tentoonstelling die meer dan
170 jaar Waregem Koerse in beeld
brengt. Aan de hand van talrijke
affiches en foto’s kun je tientallen

6

De speelpleinwerkingen zoeken ook nog
animatoren. Ben je 16 jaar of word je dit jaar
16? Neem dan contact op met één van de
speelpleinwerkingen
(www.waregem.be/speelpleinwerkingen).

03

edities van dit spectaculaire
paardenevent herbeleven. In
HIPPO.WAR, gelegen op de
tweede verdieping, heb je
bovendien een prachtig zicht op
de fantastische hippodroom. De
tentoonstelling geeft een duidelijk
beeld van de evolutie die Waregem
Koerse (en de hippodroom) heeft
doorgemaakt. Je ziet er iconische
beelden van de talrijke sprongen
over de Gaverbeek en kan er foto’s
bewonderen van de meest
uitzonderlijke Waregem Koerse
hoeden!

Vakantieaanbod Kidsgids

Vorige maand kregen onze kinderen groen
licht om deze zomer terug te ravotten: op
kamp met de jeugdbeweging of elke dag
plezier makend in de speelpleinwerking,
sport- of schakelkamp. Je leest het volledige
aanbod voor de zomervakantie in de Kidsgids
via www.waregem.be/kidsgids.
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Kom uit je tent tijdens 7
Tournee Congé
Alle stedelijke vrijetijdsdiensten slaan de handen
in elkaar en serveren tijdens de zomermaanden
spel, sport, muziek en plezier dicht bij huis en in
een ‘corona-veilige’ omgeving.
Speelstraten
Zin in een namiddagje ‘ip
stroate spelen’? Wekelijks
worden enkele straten autovrij
gemaakt en sleuren we er een
karrevracht spelmateriaal heen.
Leuk, niet?
Workshops
Ontdek een aanbod aan
workshops, van yoga tot Tik
Tok on the go. Ervaren
lesgevers laten je kennis maken
met hun vaardigheden.
Optredens
Is een leuke mix van muziek,
humor, dans, theater iets voor
jou? Op vrijdag duik je in een
zomers bad met Waregems
lokaal talent en op zaterdag rolt
cc De Schakel een fijne selectie
nationale artiesten je buurt in.

Praktisch

Een vertellingske
De medewerkers van
de bibliotheek komen
langs om een
sappig verhaal voor
te lezen. Dit doen
ze bij voorkeur
vanop een heel
bijzondere locatie,
wedden?
Go Away Sorrow
Of The World
Kunstenaars
Robbert&Frank installeren een
hedendaags schrijn en vragen
je om er samen met de hele
buurt jouw ding van te maken.

Waar vind je ons?

Wandelen
En omdat je ondertussen ook
buiten je buurt even zou gaan
piepen, hebben we de acht
verschillende locaties
verbonden met een hele leuke
wandeling of fietstocht.

10/11 juli – Desselgem
17/18 juli – wijk Nieuwenhove
24/25 juli – wijk Gaverke
31 juli/1 augustus – Beveren-Leie
7/8 augustus – wijk De Biest
14/15 augustus – Sint-Eloois-Vijve
21/22 augustus – Waregem centrum

Alles is gratis, maar om het gecontroleerd te houden bestel je vooraf een ticket ■ Wat we waar en
wanneer doen, lees je op www.tourneeconge.be ■ Wie in een speelstraat woont, hoeft geen speelstraat ticket
aan te schaffen ■ Alle laatste info vind je online of via de radio op FM 105.4 Waregem 1 ■
■

■

Eten en drinken mag je van
thuis uit meebrengen. Heb je
niks mee, dan ontvangt de
lokale horeca je zeker met
open armen.
Elke zaterdagmiddag maken
wij plaats voor een reuzeleuke
picknick. Je brengt je eigen
drank en eten mee en wij
zorgen voor dekentjes,
stoeltjes, tafels en een
streepje live uitgevoerde
klassieke muziek.

■

Hang net als onze mascotte ‘Frederik Camargue’ het paard uit!
Elke Waregemnaar krijgt
binnenkort een kartonnen paardje
in de bus. Ga er mee aan de slag
en presenteer je knutselwerkje op
een opvallende plaats aan/in je
huis. Zo kunnen we tijdens het
wandelen vele paardjes zien. Als
klap op de vuurpijl maak je zo
kans op een exclusief
voordeurconcertje!

WWW.TOURNEECONGE.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!

Video-onthaal politie
Sinds mei kan je bij politiezone MIRA bepaalde
aangiften van thuis uit doen via een videogesprek.
De politiezone MIRA is daarmee de eerste in België
die dit mogelijk maakt. Surf naar www.pzmira.be
om jouw videoverhoor aan te vragen.

Vers aanbod in
CC De Schakel
ZomerZoeker
Kunstacademie
Ontdek mooie plekjes in eigen streek met de
zomerzoeker van de Stedelijke
Kunstacademie. Surf vanaf 9 juli elke
donderdagavond naar de facebookpagina van
onze Kunstacademie (facebook.com/
kunstacademiewaregem) voor een nieuwe
zomerzoeker. Op het einde van de
zomervakantie worden alle weekwinnaars
bekend gemaakt en de prijzen uitgedeeld.

Kijk samen met CC De Schakel uit
naar een nieuw cultuurseizoen
boordevol heerlijke hinten theater,
circus, dans, muziek en humor.
Proef vanaf vandaag op
www.ccdeschakel.be het vers
aanbod en plant je binnenkort neer
in onze Coronavrije zitjes.
Tot binnenkort!

Te
winnen!

Een gevulde
picknickrugzak

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag

met o.a. borden, bestek,
herbruikbare plasticglazen,
een fietsnetwerkkaart
Leiestreek, zonnebril,
drinkfles, picknickdeken
...

De afkorting ‘BOV’ staat voor Bewegen op Verwijzing. Christelle
Messiaen, Johan De Waele en Katrien De Plancke wisten dit en
wonnen elk een Waregembon van 10 euro.

Nieuwe wedstrijdvraag
Hoe heet de kunstinstallatie van Rick Abelen die tijdens Contrei Live
te bewonderen is in onze Gaverbeekse meersen?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk woensdag 15 juli 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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Alle diensten in het stadhuis werken op afspraak. Maak een afspraak via
www.waregem.be/afspraak of 056 62 12 11. In het welzijnshuis kan je in de
voormiddag vrij langskomen, in de namiddag heb je een afspraak nodig.
Die kan je maken via info@welzijn.waregem.be of 056 62 98 11.

dienstverlening

Openingstijden stadswinkel (geen afspraak nodig)
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 zaterdag 11 juli,
maandag 20 juli, dinsdag 21 juli,
zaterdag 25 juli, zaterdag
1 augustus, zaterdag 8 augustus,
zaterdag 15 augustus.

Openingstijden andere diensten in het stadhuis (volledig op afspraak)
van
tot
van
tot
9.00u. 12.00u.
13.30u. tot 16.30u.
9.00u. 12.00u.
13.30u. tot 16.30u.
9.00u. 12.00u.
13.30u. tot 16.30u.
9.00u. 12.00u.
namiddag gesloten
9.00u. 12.00u.
namiddag gesloten
enkel dienst burgerzaken, van 9.00u tot 12.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag:

Gesloten op zaterdag 11 juli,
maandag 20 juli, dinsdag 21 juli,
zaterdag 25 juli, zaterdag
1 augustus, zaterdag 8 augustus,
zaterdag 15 augustus.

Openingstijden deelgemeentehuizen (geen afspraak nodig)
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.
-

Gesloten van 20 juli tot en met
15 augustus.

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.

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

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

Gesloten op maandag 20 juli en
dinsdag 21 juli. * Tussen 21 juli en
15 augustus is het welzijnshuis op
dinsdag om 17.00u. gesloten.

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

Gesloten op zaterdag 11 juli,
maandag 20 juli, dinsdag 21 juli
en zaterdag 15 augustus.

Openingstijden recyclageparken
				
Waregem

Beveren-Leie
maandag 				
12.00u.-19.00u. dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
12.00u.-19.00u. 14.00u.-18.00u.
zaterdag 				
8.00u.-15.00u. 8.00u.-16.00u.
Je kan als inwoner van Waregem ook terecht op de recyclageparken van
Deerlijk en Wielsbeke.

Gesloten op zaterdag 11 juli,
dinsdag 21 juli en zaterdag
15 augustus. Het reyclagepark in
Beveren-Leie is gesloten van 3 tot
15 augustus.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers
Apothekers

Centraal nummer

Tandartsen
0903 99 000

(€ 1,50/minuut) of via www.apotheek.be of aan de ingang 		
van iedere apotheek

Dokters

Centraal nummer

1733

Druk 1 voor Nederlands + toets je postcode in en eindig met
een hekje: 8790#, 8791#, 8792# of 8793#

Centraal nummer

0903 399 69

(€ 1,50/minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst
bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en
feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Centraal nummer
03

056 62 31 11
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ikzomerwestvlaams.be
in Waregem

Groetjes!
Frederik Camargue

10-11 juli: Desselgem  17-18 juli: Nieuwenhove  24-25 juli: ‘t Gaverke
31 juli - 1 augustus: Beveren-Leie  7-8 augustus: De Biest
14-15 augustus: Sint-Eloois-Vijve  21-22 augustus: Waregem centrum
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