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De stad en het ziekenhuis realiseerden
achter het ziekenhuis een troostplek.
Daar kunnen bezoekers en passanten
even tot rust of bezinning komen. Deze
plek met een mooi zicht op de
Gaverbeekse Meersen is uitgerust met
een zitbank, enkele eiken en een
bloemenweide.
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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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n at u u r

DE WERKERS VAN
DE BIODIVERSITEIT
Bijen, hommels, wespen

Goed nieuws: het wordt nu wel echt stilaan zomer. De zomermaanden zijn echter ook de tijd bij
uitstek van de bijen, hommels en wespen. En ook dat is eigenlijk goed nieuws. Want ze hebben
een zeer belangrijke rol voor de natuur en de biodiversiteit. Ze zorgen immers voor de bestuiving
van planten en bloemen. Niet alle insecten met een geel-zwart gestreept lichaam die zoemend op
jou afkomen, zijn dus gevaarlijk. We jagen ze eigenlijk alleen weg omdat we denken dat ze gaan
steken. Veel van deze diertjes zijn echter totaal onschuldig en kunnen zelfs niet steken. Daarom
vind je hier een zomers zoemend en vooral nuttig overzicht.

HONINGBIJ
n
n
n
n

Slank gebouwd
Bruin-zwart van kleur
Licht behaard
Steekt enkel als hij bedreigd wordt

Verdelgen? Zeker niet, want ze zijn beschermd.
Contacteer een imker via imkerzoeken.be

GEWONE OF
DUITSE WESP
n
n
n
n

Slank gebouwd
Geel-zwart van kleur
Nauwelijks behaard
Steekt enkel als hij of zijn nest bedreigd wordt

Verdelgen? Alleen als het nest een direct gevaar voor de
mens betekent. Om een nest te verwijderen, doe je via
wespennest.vlaanderen een beroep op de brandweer of
een privé-verdelger. Ga in geen geval zelf aan de slag!

HOMMEL
n
n

n
n

Fors gebouwd
Zwart met gekleurde banden of
volledig gekleurd
Sterk behaard
Steekt enkel als hij bedreigd wordt

Verdelgen? Zeker niet, want ze zijn
beschermd. Contacteer een imker via
imkerzoeken.be

METSELBIJ
n
n
n
n

Slank gebouwd
Bruin-rossig van kleur
Sterk behaard
Steekt, maar de angel raakt
niet door onze huid

Verdelgen? Neen, de metselbij
is volledig ongevaarlijk.
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ZWEEFVLIEG
n
n
n
n

Slank gebouwd
Geel-zwart van kleur
Niet behaard
Steekt niet

Verdelgen? Neen, de zweefvlieg
is volledig ongevaarlijk.

EUROPESE HOORNAAR
(OF PAARDENWESP OF HOORNTOR)
n
n
n
n

Twee keer zo groot als een gewone wesp
Rood-bruin-geel van kleur
Nauwelijks behaard
Steekt als hij bedreigd wordt

Verdelgen? Alleen als er direct gevaar voor de mens is.

WIST JE DAT…
… metselbijen veel werk
hebben om hun nestplaats
te metselen en daardoor de
mens gerust laat?
… wespen zorgen voor minder
insectenplagen in de
landbouw en in de tuinen?
… de Europese hoornaar uit de
buurt van mensen blijft en
zelf vliegen en wespen eet?
… de Aziatische hoornaar wel
een bedreiging vormt voor
onze eigen honingbijen?
… je op wespennest.
vlaanderen.be heel wat info
vindt over deze zespotige
diertjes?

AZIATISCHE
HOORNAAR
n

n
n
n

Tot twee keer zo groot als een
gewone wesp
Zwart met stukje geel van kleur
Nauwelijks behaard
Steekt als hij bedreigd wordt

Verdelgen? Absoluut, deze
uitheemse soort hoort hier niet thuis
en is bovendien redelijk agressief.
Om een nest te verwijderen, doe je via
wespennest.vlaanderen een beroep op
de brandweer of een privé-verdelger.
Ga in geen geval zelf aan de slag!

BIODIVERSITEIT
MET DE
TUINRANGERS
Onze tuinrangers Valerie, Veronique, Jan, Mark, Gerald en
Stefaan hebben hun opleiding achter de rug en staan te
trappelen om ook jouw Waregemse tuin te ontdekken! Ze
gaan samen met jou en je gezin op een heuse tuinsafari.
Bovendien geven ze ook natuuradvies op maat van je eigen
tuin, om te komen tot een klimaatbestendig paradijsje dat
bruist van het leven.
Een gratis ticket voor deze safari kan je boeken
op www.tuinrangers.be
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nieuws

WAREGEMNAARS
VOOR VACCINATIE
De vaccinatiecijfers in Waregem en de regio
gaan goed vooruit. Ook de bereidheid om zich
te laten vaccineren is groot, en dat kunnen we
alleen maar toejuichen. Om echt iedereen te
overtuigen om die twee prikjes tegen corona te
laten zetten, lenen een vijftiental Waregemnaars
hun gezicht voor een campagne van de stad. Je

ziet ze in de komende tijd zeker links en rechts
opduiken, op het internet en op papier. En als zij
hun verantwoordelijkheid nemen door zich te
laten vaccineren, dan jij toch zeker ook?
Praktische informatie over vaccineren en het
vaccinatiecentrum in Waregem Expo vind je op
vaccinatie.waregem.be.

Davy De fauw, bekende ex-voetballer uit Waregem

Sarah Bostoen, pneumoloog uit Waregem

Manon Vandemaele, kapster uit Waregem

Mohamed Mansouri,
voorzitter jongeren en diversiteit Waregem

KUNSTZINNIG VAN 4 TOT 103
Schrijf je in bij de Stedelijke Kunstacademie

Staat één van deze zaken op jouw wensenlijst: theater maken, beeldend werk, animatie, een instrument
bespelen, dansen, kunstig met woorden bezig zijn, improviseren, films maken, musical, acteren,
componeren, dirigeren, regisseren? Houd je van het uitwisselen van ideeën, inspiratie opdoen en creatief
werken? De Kunstacademie verwelkomt iedereen tussen de 4 en 103 jaar voor een opleiding beeldende
en audiovisuele kunsten, dans, muziek of woordkunst-drama. Van de absolute beginner tot specialist:
we hebben een aanbod op ieders maat en dicht bij huis!
Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven vanaf 14 juni tot 30 september 2021.
Stedelijke Kunstacademie Waregem
056 60 09 18 - inschrijvingen 0478 56 28 85
onthaal@academiewaregem.be
www.academiewaregem.be
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Extra info? Bezoek onze website,
Facebookpagina, de virtuele
infomomenten in de week van
14 juni 2021 of het onthaal.

nieuws

Spoorweglaan:
kind- en budgetvriendelijk
woonproject
Snel bouwen zonder een fortuin te moeten uitgeven: dat is één van de
troeven van het woonproject Spoorweglaan in Sint-Eloois-Vijve.
Autonoom gemeentebedrijf WAGSO biedt er immers 42 kavels
bouwgrond aan, tegen uitzonderlijke prijzen (van 185 tot
225 euro/ m²) én vrij van bouwpromotor.

Spoorweglaan
SPOORWEGLAAN

Al deze kavels voor halfopen bebouwing maken deel uit van een nieuwe
duurzame, groene en kindvriendelijke buurt. Zo is er bijvoorbeeld een ruime
centrale speelzone en zijn er scholen op wandelafstand. Het hele woonproject is
bovendien autoluw met voldoende parkeermogelijkheden.

AL 20%
VERKOCHT!

W O O N PProject
ROJECT
WAREGEM

Wil jij wonen in de groene buurt van morgen?
spoorweglaan.wagso.be
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WAGSO I 056 62 13 96 I info@wagso.be

Nieuwbouw Akabe Funk
Binnenkort heeft Akabe Funk, de
jeugdbeweging voor jongeren met
een beperking, een nieuwe thuis.
Op het jeugdeiland langs de
Zuiderlaan verrijst immers een
nieuwbouw, die de nood aan extra
ruimte voor deze jeugdbeweging
zal oplossen. Met dit gebouw kan
Akabe Funk weer verder groeien.
Vijf lokalen, een leidingslokaal met
keuken, een berging, een centrale

polyvalente ruimte en het nodige
aangepaste sanitair moeten
daarvoor zorgen. Extra aandacht
is er ook voor de toegankelijkheid
van de lokalen, bijvoorbeeld door
brede deuren voor minder mobiele
personen in elk lokaal. De
volledige realisatie van dit project
is mogelijk dankzij de
samenwerking tussen de
serviceclub Kiwanis en de stad.

Dienst gebouwen I 056 62 12 85 I gebouwen@waregem.be
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23 juni is Dag van de Mantelzorger

Onzichtbare helden
Tijdens de coronacrisis is het woord ‘held’ al veel gebruikt: voor het zorgpersoneel,
winkelbedienden, hulpdiensten enzovoort. En terecht natuurlijk. Maar ook de onzichtbare
helden mogen we niet vergeten, zoals de mantelzorgers. Zij zetten zich elke dag in voor de zorg
van een naaste. Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorger (23 juni) laten we Johnny
Furniere aan het woord, mantelzorger voor zijn moeder Denise Demoor.
Hoe ben je mantelzorger geworden?
Johnny: “Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold.
Stelselmatig ging mijn moeders gezondheid achteruit.
Ze kreeg de ziekte van Parkinson en ik nam steeds
vaker zorgen van haar over. Ik woon bij haar in en help
zoveel mogelijk bij kleine huishoudelijke taken.
Boodschappen doen, naar de apotheek gaan of haar
begeleiden naar de dokter, kinesist en het ziekenhuis.
Ook het papierwerk neem ik voor mijn rekening. Als
gepensioneerde ben ik altijd in de buurt mocht er hulp
nodig zijn.”
In coronatijden sta je voor extra uitdagingen,
klopt dit?
Johnny: “Bewegen en stappen ging al moeilijk, maar
haar mobiliteit is er het laatste jaar een stuk op achteruit
gegaan. Dit omdat ze tijdens de eerste lockdown niet
meer naar de kinesist mocht.
Ook de buurman, waarmee ze een goeie babbel kon
hebben, is in maart 2020 overleden. Daar ziet ze enorm
van af. Mama is 89 jaar en ook binnen de familie moest
ze afscheid nemen van enkele familieleden. Dat kan
haar gemoed al eens wat donkerder doen kleuren.”
Is het mantelzorger-zijn voor jou haalbaar?
Johnny: “Sinds het laatste jaar is het moeilijker
geworden om mijn mama even alleen te laten. Door
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deze vorm van Parkinson en de medicatie die ze
daarvoor neemt, is ze vaak heel draaierig. Een
personenalarm en rollator kunnen misschien een
geruststelling bieden, maar daar staat ze voorlopig
nog niet voor open. Soms moet ik wel eens mijn
eigen plannen opzij schuiven. Als ik zie dat ze een
slechte dag heeft, dan blijf ik liever thuis bij haar.
Maar ik wil ook wel zeggen dat het ook gewoon goed
voelt om voor iemand te kunnen zorgen en daar een
meerwaarde te betekenen.”
Wij bedanken niet alleen Johnny voor zijn tijd en
engagement, we bedanken meteen alle
mantelzorgers. Jullie inzet is van ontzettend
groot belang en zeker niet te onderschatten. Wij
duimen met zijn allen dat deze lastige tijd snel
voorbij gaat!
Zit je met vragen? Heb je nood aan extra
ondersteuning of hulp? Neem dan zeker contact
op met een zorgcoördinator in het welzijnshuis
(056 62 97 30) of surf naar www.mantelzorgers.be.
Welzijnshuis
056 62 97 30
mantelzorg@welzijn.waregem.be

nieuws

WERKPLUS
WAST JOUW
RAMEN
Sinds april is het mogelijk om de klus- en
groendienst van Werkplus langs te laten komen
bij jou thuis om de ramen te wassen. Dit
(betalend) aanbod geldt voor wie in Waregem
woont én 65-plus is of langdurig ziek of een
beperking heeft. De ramen worden gewassen
met osmosewater, zodat er nooit strepen op
het glas achterblijven. Aardig om weten: tot een
hoogte van 6 meter kunnen ze ook rolluiken en
zonnepanelen reinigen.
Klusdienst Werkplus
056 22 75 44 (tussen 9.00u. en 11.30u.)
klusdienst@werkplus.be
www.werkplus.be

Beweegproject
voor kinderen
met overgewicht
Het OLV van Lourdes ziekenhuis, Waregem Sport en
het welzijnshuis slaan de handen in elkaar om een
beweegproject op te zetten voor kinderen met
overgewicht. Vanaf september gaan ze onder de
noemer Samen Gezond Groeien samen aan de slag,
via interactieve lesjes en leuke beweegmomenten. De
kinderen krijgen ondersteuning door een diëtist,
kinesist en psycholoog en bewegen samen met de
deskundige lesgevers van de Waregemse
sportdienst. De nadruk ligt op samen bewegen en
beweegplezier, niet op competitie.
De start van het project is voorzien na de
zomervakantie op woensdagnamiddag (onder
voorbehoud van de geldende coronamaatregelen).
Wil je graag op de hoogte blijven van dit project?
Geef dan jouw contactgegevens door aan de dienst
welzijn en sociale zaken.
Dienst welzijn en sociale zaken
056 62 97 39
preventie@welzijn.waregem.be

NIEUW GEMEENTERAADSLID
Op dinsdag 4 mei legde Monia Arroudi de eed af als kersvers
gemeenteraadslid van Waregem. Zij vervangt Tom Demunter,
voor de partij Vooruit. Hij nam door beroepsredenen afscheid van
de gemeenteraad.
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mobiliteit

BRUGGEN BOUWEN
Om het autoverkeer en het fiets- en voetgangersnetwerk in onze stad te verbeteren, realiseert de
stad samen met verschillende partners de bouw of aanpassing van verschillende bruggen.
Hieronder een overzicht van wat allemaal op til staat:

Fiets- en wandelbrug 		
Beveren-Leie
In Beveren-Leie komt er een nieuwe fiets- en
wandelbrug over de Leie richting Ooigem.
Deze S-vormige brug van 59,5 meter moet
de jaagpaden aan beide kanten van de Leie
verbinden. De offertes van de mogelijke
aannemers worden in juli geopend. Van zodra
een geschikte aannemer gevonden is,
kunnen de werken starten. De brug moet
zorgen voor een boost van de recreatie langs
de Leie, niet in het minst met de ontdekking
van de prachtige groenzone aan de overkant
van de rivier.

NAMEN
NOEMEN
De Regenboogbrug is de
Regenboogbrug. En de Vlecht is de
Vlecht. Maar heb jij een voorstel voor
een naam voor de nieuwe fietsbrug
over de Leie en de nieuwe wegbrug
in Desselgem? Suggesties zijn
welkom op info@waregem.be.

Ooigembrug
Naast de fietsbrug over de Leie wordt er ook nog steeds
verder gewerkt aan de wegbrug. De nieuwe brug is licht en
hedendaags, maar te groot om in haar geheel te vervoeren.
Daarom worden de delen van de brug momenteel op
verplaatsing klaargemaakt. Na afwerking wordt de brug naar
Desselgem gevaren om ze vakkundig op haar plaats te leggen.
Terwijl de voormontage zijn gang gaat, bouwt de aannemer op
beide kanaaloevers de landhoofden waarop de brug zal
rusten. Bedoeling is om de brug begin 2022 in gebruik te
nemen.
Zowel de wegbrug als de fiets- en wandelbrug zijn een
samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg, stad Waregem
en gemeente Wielsbeke.

Vrij rechtsaf
voor fietsers
Binnenkort verschijnen in Waregem de eerste
verkeersborden die fietsers toelaten om op bepaalde
kruispunten door het rode licht te fietsen. Dit is natuurlijk
enkel toegelaten op kruispunten waar deze borden staan én
enkel in de rijrichting die de borden aangeven, in Waregem is
dit enkel rechtsaf. De kruispunten waar je vrij rechtsaf mag
afslaan, herken je aan de kleine omgekeerde driehoekige
borden met daarin een gele fiets en een pijl naar rechts.
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Fietsbrug over de E17
Bij de werken aan het op- en afrittencomplex is er
ook aandacht voor de veiligheid van fietsers. Zo
rijden zij in de toekomst niet meer langs het op- en
afrittencomplex zelf om de E17 over te steken. In
eerste instantie wordt er een omleiding voorzien via
lokale wegen. Later komt dan een nieuwe verbinding
via de Flanders Fieldweg over de E17: een nieuwe,
comfortabele fietsbrug tussen de Kalkhoevestraat en
de Keizerstraat.

Regenboogbrug
Ook op de planning staat de renovatie van de
regenboogbrug over de stadionvijvers. De brug uit
1957 krijgt een mooi bezoekerspaviljoen (met een
knipoog naar het rijke sportverleden) en een rust- of
uitkijkpunt over de vijvers. Een verbeterde verbinding
aan de kant van het stadion zorgt voor een
aantrekkelijke en aangename fiets- en wandelroute.
De werken zijn voorzien in het voorjaar 2022.

‘De Vlecht’
Om de verkeersproblemen weg te werken op het
op- en afrittencomplex aan de E17 komt er een
zogenaamde ‘vlecht’. De vele bewegingen om linksaf
te slaan zorgen namelijk vaak voor
verkeersproblemen op de kruising tussen de E17 en
de Expresweg. Zo gaat het in zijn werk: het verkeer
zal op de Expresweg vóór de brug over de E17 door
verkeerslichten naar de andere weghelft geleid
worden. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen
elkaar opnieuw zodat iedereen terug op de eigen
weghelft rijdt. Dit systeem zorgt ervoor dat het
autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één
verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo
verloopt het verkeer op de Expresweg een stuk
vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg
opgelost. De start van de werken is voorzien voor
begin september.

WERVEN IN EN
ROND WAREGEM
Vanaf dit najaar zijn er in (de regio rond) Waregem
heel wat werven. Zo zijn er de werken aan het op
-en afrittencomplex aan de E17, maar wordt onder
andere ook het kruispunt aan de Belgiek in Deerlijk
heringericht. In totaal zijn er het komende
anderhalf jaar een tiental andere werven op komst,
steeds in opdracht van verschillende aannemers,
nutsvoorzieningen, de provincie of de gemeente.
Het spreekt voor zich dat alle werven zo goed
mogelijk op elkaar worden afgesteld. Meer info
volgt later.

Via wdi.virtualtour.poppr.be/p4b kan je alvast
zien hoe ‘De Vlecht’ er zal uitzien.

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

Zinloos
rood

Niet op alle
kruispunten

Toch nog
opletten

Verkeerslichten dienen in de eerste
plaats om het drukke autoverkeer te
regelen. Doordat fietsers nu vrij
rechtsaf kunnen afslaan, hoeven zij
niet nodeloos meer te wachten aan
verkeerslichten. Dit maakt fietsen in
de stad sneller en aantrekkelijker.

Het spreekt voor zich dat het ‘vrij
rechtsaf voor fietsers’ enkel op
kruispunten geldt waar je in alle
veiligheid door het rode licht rechtsaf
kan afslaan. Als fietsers door het
rode licht fietsen, is het immers
groen licht voor de andere rijrichting.
Het is belangrijk dat fietsers op een
fietspad langs het andere verkeer
kunnen verder fietsen.

Het blijft natuurlijk steeds opletten.
Het verkeer in de andere rijrichting
heeft voorrang en dus moeten
fietsers die rechts afslaan steeds
voorrang geven. Bijvoorbeeld aan
voetgangers op de
voetgangersoversteken of aan
fietsers die in de andere rijrichting
door het groene licht fietsen.

Nog even een kleine vergelijking: bij onze
buren in Nederland bestaat ‘rechtsaf door
rood’ al sinds 1990, zonder dat er een
toename van het aantal ongevallen is.

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

Slim op het internet

UITNEEMBAAR

Phishing, whaling, smishing, hacking en ransomware... Doet het niet meteen een belletje
rinkelen? Het zijn namelijk enkele van de nieuwste vormen van oplichting via het internet. Steeds
meer mensen worden slachtoffer van deze trend, waarbij personen van allerlei leeftijden vaak
grote sommen geld verliezen. Aangezien het aantal vastgestelde feiten elk jaar stijgt, wil
politiezone Mira hierop dan ook graag extra aandacht vestigen.

Wachtwoorden zijn
niet meer van deze tijd.

Om gevallen van internetoplichting te vermijden, verwijst de
politie naar de website www.safeonweb.be. Op de site
staan verschillende tips om veilig om te gaan met het
internet. Safeonweb.be is een officiële overheidsdienst die
veiligheid op het internet nastreeft.
Het is belangrijk om volgende vuistregels te onthouden:
1. Klik nooit op verdachte e-mails of berichten.
2. Update je computer regelmatig.
3. Gebruik een sterk wachtwoord.

Bescherm je online accounts
met tweestapsverificatie.
Check safeonweb.be

Als je het slachtoffer bent van oplichting via het internet is
het belangrijk om steeds aangifte te doen bij de politie.
Daarvoor neem je best zo snel mogelijk contact op via het
algemeen nummer 056 62 67 00. Hoe sneller en
specifieker je de informatie aan de politie kan bezorgen,
hoe beter zij het onderzoek kunnen voeren. Neem
daarnaast ook contact op met je bankkantoor of Cardstop
om bankverrichtingen te blokkeren.
Slachtoffer van oplichting via het internet?
n Contacteer je bank.
n Blokkeer je rekening of bankkaart.
n Doe snel aangifte bij de politie.

BEVEILIG JE ONLINE ACCOUNTS DUBBEL
MET TWEESTAPSVERIFICATIE (2FA).
DA’S MAKKELIJK ÉN VEILIGER.
ALLE INFO OP SAFEONWEB.BE

Zichtbaarheid huisnummers
Aan elke woning of gebouw moet een huisnummer hangen op een zichtbare plaats. Ook voor
gebouwen die niet grenzen aan de openbare weg moet het nummer leesbaar zijn vanop straat.

Gratis te verkrijgen

In de stadswinkel kan je gratis een blauw-wit
huisnummerbordje afhalen voor Waregem of
Sint-Eloois-Vijve. Voor Beveren-Leie en Desselgem zijn
er wit-zwarte bordjes verkrijgbaar in de
deelgemeentehuizen. Omdat die momenteel nog
gesloten zijn, kan je er in afwachting eentje aanvragen
via bevolking@waregem.be of 056 62 12 40.
Het is toegelaten om zelf een ander soort
huisnummerbordje te hangen, zolang het maar goed
leesbaar is en uit duurzaam, niet-roestend materiaal
bestaat.
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wa n d e l f o t o z o e k t o c h t

VAN 14 JUNI TOT
31 AUGUSTUS 2021

WANDEL
FOTO
ZOEKTOCHT
STAD WAREGEM
(6 KM)
WIN EEN
WELLNESSCHEQUE
VAN 150 EURO
OF EEN VAN DE
25 ANDERE
PRIJZEN

www.waregem.be/zoektocht
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WANDELFOTOZOEKTOCHT
ANTWOORDFORMULIER
Dit is de som van alle huisnummers die bij de foto’s horen:

Post een leuke foto van jezelf onderweg met #zoektochtinwaregem
/Stad_Waregem
/stad.Waregem
/stad.Waregem
1 4 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 1 I

02

wa n d e l f o t o z o e k t o c h t

5

6

7

8

13

14

15

16

21

22

23

24

29

30

31

32

37

38

39

40

✁
NAAM

o Ik wil de nieuwsbrief van stad Waregem
ontvangen.

ADRES
TEL.
E-MAIL

o 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.

02

Dienst Toerisme
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
056 62 12 52
zoektocht@waregem.be
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De zoektocht loopt van 14 juni tot en met 31 augustus
2021. Iedereen kan gratis deelnemen.
Start en einde van de route is aan OC De Coorenaar
(Georges Coornaertdreef 7, 8792 Waregem). Je kan er
gratis parkeren.
De route is ongeveer 6 kilometer lang en loopt door
Desselgem.
Je start de route door de Georges Coornaertdreef uit te
wandelen richting de Kleine Nieuwstraat.
De volledige route vind je hierboven of digitaal via
RouteYou (scan de QR-Code op het plannetje).
Langs de route namen wij 40 foto’s. Bij elke foto zoek je
telkens het overeenkomstige huisnummer. Op het
einde van de route tel je alle huisnummers op en kom
je tot één getal, dit is je antwoord. Vul jouw antwoord in

Naast de WandelFotoZoektocht in
Desselgem zijn er nog heel wat
wandel-en fietsroutes in onze
stad. Ze leiden je doorheen alle
hoeken van Waregem, al dan niet
gekoppeld aan (historische)
bezienswaardigheden die
Waregem rijk is.
Onze wandel- en fietsroutes zijn
netjes gebundeld in twee boekjes:
‘Wandelen in Waregem’ en
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het daarvoor voorziene vakje in op het antwoordformulier.
Alle foto’s staan in volgorde.
Vul je antwoord duidelijk leesbaar in.
Dien je antwoordformulier in, uiterlijk dinsdag 31
augustus 2021, in de stadswinkel of mail je antwoord
en contactgegevens door naar zoektocht@waregem.be.
Let op: slechts één deelname per persoon!
Er zijn 25 mooie prijzen te winnen: een activity tracker,
Waregembonnen, restaurantbonnen en als hoofdprijs een
welnesscheque ter waarde van 150 euro.
De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 14
september 2021 in het stadhuis.
De winnaars worden na afloop van de zoektocht
persoonlijk gecontacteerd.
Alle info vind je op www.waregem.be/zoektocht

‘Fietsen in Waregem’, waar de
routes gedetailleerd beschreven
staan. Je vindt er naast de routes
ook meer uitleg over de
aandachtspunten onderweg. De
gidsen zijn gratis verkrijgbaar in de
stadswinkel. Liever digitaal? Geen
probleem, beide boekjes zijn
volledig digitaal terug te vinden via
www.waregem.be /wandelenfietsen-en-inline-skaten.

02

Daarnaast vind je alle routes
ook terug op de handige app
‘RouteYou’.
Wist je dat we sinds vorige zomer
ook enkele inline skateroutes
hebben voor de iets avontuurlijke
personen onder ons? Momenteel
zijn er (nog) geen brochures, maar
de routes vind je wel makkelijk
terug via RouteYou. Probeer ze
zeker eens uit!
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UITNEEMBAAR

Een park over straat? 				
Dat bestaat.
De stad werkt momenteel aan een groenplan. Het doel is om het bestaande groen in de stad
te versterken, Waregem gerichter te vergroenen en al deze sites ook met elkaar te verbinden.
Dat houdt echter niet tegen dat er al enkele acties in die richting worden uitgevoerd: een
park over straat in Nieuwenhove en maar liefst 8000 m² groene ruimte in Sint-Eloois-Vijve.

De groene tentakels van het
Margarethapark
Ken jij het Margarethapark in
Nieuwenhove? Tot voor kort lag dit
stukje openbaar groen helemaal
ingesloten in de woonwijk. Maar
dat is nu verleden tijd. Door enkele
gerichte ingrepen is het park nu
opengetrokken en duidelijker
zichtbaar in de omgeving. Meteen
is ook het nuttige aan het
aangename gepaard: de groene
oversteek vanuit het
Margarethapark in de
Oblatenstraat verhoogt de
verkeersveiligheid. Elke schooldag
gebruiken veel ouders met

JANF

Extra groene ruimte in 			
Sint-Eloois-Vijve

kinderen immers deze route naar
de basisschool die even verder ligt.
Dat kunnen ze nu via het ‘park
over de straat’. Maar daar stopt
het niet: de omgeving voor en rond
de kerk is ook heringericht. Dit
creëert een aaneengesloten groene
speelinrichting en bovendien is de
ontharding van deze zone goed
voor het klimaat. De groene
tentakels van het Margarethapark
strekken zich ondertussen uit tot
aan Goed te Nieuwenhove en
vergroten het verbonden groen van
10 000m² naar 11 500m².
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Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar het is wel zo:
omdat voetbalclub Jong Vijve een kunstgrasveld krijgt, komt
er meer openbaar groen. De uitleg is nochtans logisch, volg
je even mee? Rond het kunstgrasveld komt een omheining
omdat je er alleen maar mag voetballen met specifiek
schoeisel. Daarom zijn alle andere niet-noodzakelijke
omheiningen weggenomen. En hierdoor is er nu een open
groene ruimte van 8 000m² naast de voetbalvelden ontstaan.
En dat past dan weer perfect in het Waregemse
speelruimteplan, want er moeten in Waregem meerdere
speelruimtes komen van meer dan 5 000m². Op de ruimte in
Sint-Eloois-Vijve zijn een looppiste, bomen, perken en enkele
speeltoestellen voorzien. Zo krijgen de omwonenden veel
meer kansen om eens iets buiten te doen: sporten, spelen,
even tot rust komen aan het water, enzovoort. De
buurtbewoners kregen ook inspraak in de concrete inplanting
en de keuze van de speeltoestellen.
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Dienst wegen, waterlopen en verkeer
056 62 12 73
technischedienst@waregem.be
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MILIEU

Wij gaan voor 30% minder.
Jij ook?
In onze restafvalzak zit er nog veel recycleerbaar materiaal en
voedsel. Met eenvoudige acties, leuke evenementen en
praktische tips helpt de campagne 30% minder je om dit te
vermijden. Iedereen kan meedoen, want van een restjesschap in
je koelkast tot een sorteereiland in je badkamer of kippen
houden: elke actie, hoe klein ook, heeft een invloed op je
restafvalzak. En als iedereen meedoet, gaat het pas echt snel!
Als bijvoorbeeld honderd mensen minstens een jaar
composteren, sparen ze samen meer dan 1050 restafvalzakken
uit. Geweldig toch? Al wat je nodig hebt, is dus een gezonde
portie goesting.

Wij gaan
voor 30%
minder!
Jij ook?

WIN
MOOIE
PRIJZEN

Verminder jij ook
jouw restafval kilo’s?
Neem deel aan acties,
zie jouw restafval slinken
en maak kans op
mooie prijzen!

Per actie kan je punten
verdienen, waarmee je
kans maakt op mooie
prijzen. De prijzenpot van
maar liefst 10 000 euro is
gevuld met een elektrische
fiets, een tafel uit circulair
massief hout,
duurzaamheidscheques,
compost en bonnen van de
Kringloopwinkel.

Doe mee via
30procentminder.be

Schrijf je snel in

1 Surf naar 30procentminder.be
en ontdek de acties
2 Registreer je, neem deel en
verzamel punten
3 Ruil je punten in, maak kans
op mooie prijzen en geniet van
een kleinere restafvalzak
30% minder is een actie van
afvalintercommunales IMOG en
MIROM.
Verklein jouw restafvalzak op
30procentminder.be

Meer kleur en leven in groenzones
De groendienst van de stad heeft
diverse bloemenweides aangelegd
op enkele groenzones in Waregem.
Want bloemenweides hebben veel
voordelen. Het onderhoud is
minder arbeidsintensief: geen
wekelijkse maaibeurt meer, maar
slechts enkele keer per jaar
maaien. Een bloemenweide ziet er
ook gewoon mooi uit: tussen de
grassen groeien er in de zomer
mooie bloemen en kruiden. Maar
de grootste winnaar is de natuur.
Want een bloemenweide is een
paradijs voor bijen en vlinders. En
die dragen door hun bestuiving bij
aan het voortbestaan van de
plantenwereld.

Waar vind je onze eerste
bloemenweides?
Barakke: strook langs Deerlijkseweg
op begraafplaats
n Bieststraat: strook ter hoogte van de
Gaverbeek
n Deerlijkseweg: hoek Mirakelstraat
n Keerstraat: deel naast de sportvelden
n Lindestraat: toegang recyclagepark
n Pijkstraat: groenzone aan het
kruispunt van de Keerstraat
n Torenlaan: groenzone aan
Beiaardstraat en Zultseweg
n Vijfseweg: troostplek
Kriebelt het om zelf ook een
bloemenweide aan te leggen?
Je vindt inspiratie op
www.waregem.be/bloemenweide.
n

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

AFBRAAKWERKEN
ZITTEN EROP
De renovatiewerken aan Het Pand schieten goed op. De
commerciële ruimtes die vroeger vooraan in de middenbeuk
zaten, maakten al plaats voor een gloednieuw en opvallend
oriëntatiepunt. Vanop de Markt is die nieuwe monumentale
toegang al duidelijk zichtbaar. Daarnaast zijn alle andere
winkelpanden helemaal gestript. Je kan letterlijk doorheen
de winkelruimtes kijken. Dat blijft natuurlijk niet zo, ze zijn
nu klaar om een nieuw jasje te krijgen.
De wandelgangen en het
middenplein zien er
ondertussen ook helemaal
anders uit. Alle vloeren, het
hellend vlak en de glazen lift
aan het stadhuis zijn
uitgebroken. Binnenkort
worden deze openingen
dichtgemaakt en vervangen
door één centraal stijgpunt, op
de plaats waar de Press Shop
vroeger zat. Om alle zware
bouwstukken (zoals
bijvoorbeeld het schrijnwerk) ter

plaatse te krijgen, staat er nu
een torenkraan van enkele
tientallen meters hoog in de
Meersstraat.
En wat met de lege plaats waar
vroeger de piramide stond?
Daar komt eenzelfde soort
toegang als op de Markt. Deze
opbouwwerken starten
binnenkort. De totale renovatie
van Het Pand moet afgerond
zijn in augustus 2022.

056 62 13 92 I info@hetpandontpopt.be I www.hetpandontpopt.be
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zwembad

N I E U W

I N

Z W E M B

Inkomhal en kassasysteem
Heel binnenkort ziet de inkomhal van het zwembad
er helemaal anders en een pak frisser uit. Het meest
opvallende is de verplaatsing van de kassa naar de
rechtermuur. Zo wordt de inkomhal ruimer en
kunnen er meer mensen binnen aanschuiven. De
nieuwe opstelling zorgt voor een vlottere circulatie.
Ook voor rolstoelgebruikers is de nieuwe kassa
tevens helemaal toegankelijk. Naast de kassa wordt
ook de toegangscontrole onder handen genomen. De
bestaande draaihekjes maken plaats voor drie
automatische toegangspoorten.
Niet alleen de kassaruimte wijzigt, ook het kassasysteem
wordt vernieuwd. Het nieuwe systeem zal werken met
QR-codes. Bij losse zwemtickets komen ze op het kasticket,
bij beurtenkaarten staat de QR-code op de plastic kaart.
Een ticket en beurtenkaart kopen kan op verschillende
manieren:
n Bemande kassa: voor dagtickets en (verlengen van)
beurtenkaarten.
n Self service kiosk: voor dagtickets en verlengen van
beurtenkaarten, ook buiten de openingsuren van de
kassa. Nieuwe beurtenkaarten aankopen kan niet aan de
kiosk. Betaling enkel met Bancontact.
n Webshop: voor dagtickets en verlengen van
beurtenkaarten, 24 uur per dag. Nieuwe beurtenkaarten
aankopen kan niet via de webshop.
Als je dit leest, zijn de werken voor al deze wijzigingen bijna
afgerond. Bedoeling is dat het zwembad alles in gebruik
neemt vanaf 19 juni.

OPENINGSUREN (VANAF SEPTEMBER)
maandag
Ochtendzwemmen (enkel baantjeszwemmen)
Middagzwemmen (enkel baantjeszwemmen)
Baantjeszwemmen (altijd op reservatie via de webshop)
Damesuurtje
Seniorenuurtje
Open voor publiek
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12.00u. -13.00u.
15.30u. tot 16.30u. (2 banen)
17.00u. tot 18.00u. (1 baan)

18.00u. tot 21.00u.
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dinsdag
7.30u. tot 8.30u.

17.00u. tot 18.00u. (1 baan )
12.30u. tot 13.30u.
18.00u. tot 21.00u.

zwembad

B A D

D E

T R E F F E R

Wijziging zwemlessen
Vanaf september vinden alle zwemlessen in Waregem plaats in zwembad De Treffer. Dat houdt
ook enkele wijzigingen in. Hou hier zeker rekening mee als je je kind binnenkort wil inschrijven
voor de watergewenning, de testdag of de zwemlessen zelf!

WATERGEWENNING

LEREN ZWEMMEN

5 lessen van 30 minuten, voor kinderen vanaf
3,5 jaar
Voorbereiding op de testdag: met speelse
oefeningen die zelfredzaamheid en
overlevingskansen van je kind verhogen.
De lessen vinden 1x per week plaats op
zaterdagvoormiddag:
n sessie 1: van 10.00u. tot 10.30u.
n sessie 2: van 10.35u. tot 11.05u.
n sessie 3: van 11.10u. tot 11.40u.
n sessie 4: van 11.45u. tot 12.15u

10 lessen van 40 minuten, voor kinderen vanaf 5 jaar
Zwemlessen werken met 4 niveaus: leren overleven 1
(niveau 1), leren overleven 2 (niveau 2), leren veilig zwemmen
– schoolslag (niveau 3) en leren veilig zwemmen – vervolmaking
(niveau 4). Vanaf september vinden alle zwemniveaus op
hetzelfde moment plaats, twee keer per week:
n maandag en vrijdag van 16.40u .tot 17.20u.
n maandag en vrijdag van 17.20u. tot 18.00u.
n dinsdag en donderdag van 16.40u. tot 17.20u.
n dinsdag en donderdag van 17.20u. tot 18.00u.
Op deze momenten is het zwembad exclusief open voor de
zwemlessen en kan elke kind les volgen in een veilige
omgeving.

TESTDAG
1 moment, voor kinderen vanaf 5 jaar
Voorbereiding op de eigenlijke zwemlessen:
testmoment om jouw kind in de juiste
zwemgroep te kunnen indelen. Deelnemen aan
een testdag is verplicht om zwemlessen te
kunnen volgen.
Wanneer je kind is ingeschreven voor een
testdag, is het automatisch ingeschreven voor
de daaropvolgende reeksen. Opnieuw
inschrijven is dus niet meer nodig.
Opgelet! Het moment van de testdag = het
moment waarop jouw kind zwemlessen
zal volgen. Is de testdag op dinsdag om
16.40u., dan zullen ook de zwemlessen op
dinsdag en donderdag om 16.40u. zijn.

Meer info over zwemlessen en inschrijven
vind je op www.waregem.be/lerenzwemmen.

Waregem Sport. I 056 60 07 44 I marie@waregemsport.be I www.waregem.be/lerenzwemmen

woensdag
7.30u. tot 8.30u.
12.00u. -13.00u.

14.30u. tot 21.00u.

donderdag
7.30u. tot 8.30u.

vrijdag

15.30u. tot 16.30u. (3 banen)
17.00u. tot 18.00u. (1 baan)

17.00u. tot 18.00u. (1 baan)

12.30u. tot 13.30u.
18.00u. tot 21.00u.

18.00u. tot 21.00u.

zaterdag

zondag

10.00u. tot 18.00u.

9.00u. tot 18.00u.

02

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

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

KUNST

KUNST IN HET KOETSHUIS
De expo’s in het Koetshuis vinden plaats onder voorbehoud van de
coronamaatregelen. Alle info vind je op www.waregem.be/koetshuis
en de Facebookpagina Het Koetshuis Waregem.
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

Tot 27/06 (woe-zo)
02/07 – 12/07
16/07 – 18/07
21/07 – 26/07
28/07 – 02/08
06-09/08 – 13-16/08
18/08 – 31/08
02/09 – 06/09
09/09 – 20/09
22/09 – 05/10

Expo Waregemse (wieler)kampioenen
Jozefa Seynaeve
WARO Waregem
Emiel Spriet
Isabelle Decrans
Huguette Declerq, Annabel Bourgois 		
en Appoline Dewulf
Kunstzomer: Sylvie Algoet en Anja Brugghe
Renate Verbrugge
Arlette Neirynck
Marleen Vanlierde

SPORT

NOG TOT AAN DE ZOMER
Sportkampen
zomervakantie

Komende zomer kan je weer heel wat
sportplezier beleven met ons
spetterend aanbod aan uitdagende
sportkampen. Het aanbod vind je op de
pagina www.waregem.be/
sportkampen. Haast je om nog een vrije
plaats te bemachtigen binnen ons
aanbod.
CULTUUR

komende cultuurseizoen vullen met een
veilig zitje in de schouwburg voor o.a.
Brihang, Wim Opbrouck, Hannelore
Bedert, Geike van Hooverphonic,
Xander De Rycke, Wannes Cappelle,
Sien Eggers, Adriaan Van den Hoof,
Kamagurka, Sohnarr, een wintercircus
in park Baron Casier, Herbert Flack,
Tania Van der Sanden, Soetkin Baptist,
Walter Baele … Laat je omverblazen
door nog veel meer nationale én
internationale artiesten. Want het
belooft een knaller van een cultuurjaar
te worden. Tot in cc De Schakel!
De voorverkoop (abonnementen)
start op zaterdag 12 juni (10.00u.).
Losse tickets zijn te koop vanaf
woensdag 16 juni (9.00u.).
Info en tickets vind je op
www.ccdeschakel.be of
056 62 13 40

VANAF 12 JUNI
Start
abonnementenverkoop
cultuurseizoen CC De
Schakel

Vanaf 12 juni kan je je agenda voor het

CULTUUR

VANAF 16 JUNI TOT 10 JULI
BINNENsteBUITEN
in CC De Schakel

CC De Schakel trekt naar buiten voor
anderhalve maand culturele opluchting.
Nog tot 10 juli kan je op het grasplein
naast het cultuurcentrum terug een fris
pakje cultuur opsnuiven tijdens
BINNENsteBUITEN. Ook zin in een streep
live-muziek, een stevige brok theater of
een avondvullende lachsalvo? Bestel nu.
n 16 juni
Bruno Vanden Broecke
van KVS met Ouder Kind
n 17 juni
Raymond van het Groenewoud
n 18 & 19 juni
Alex Agnew
n 4 juli
Dylan 80
n 8 juli
circus met Cirque Content Pour Peu
n 10 juli
Anderlander en STIJN
Info en tickets via 056 62 13 40 of
www.ccdeschakel.be/binnenstebuiten

SPORT

ZATERDAG 19 JUNI
Fietsles voor kleuters 		
“zonder wieltjes”
9.00u. – 10.30u. | 10.30u. - 12.00u.
De Treffer
Een deskundige lesgever leert je hoe je door
middel van specifieke oefeningen zelf je
kleuter (4 – 6 jaar) kan leren fietsen zonder
steunwieltjes.
Meer info en inschrijving voor slechts 5 euro
kan via www.waregem.be/nieuws/fietsleszonder-wieltjes-voor-kleuters

EVENEMENT

ZONDAG 27 JUNI
Elegantietocht voor koetsen
Vanaf 14.00u. | stadscentrum
Op zondag 27 juni paraderen de mooiste
koetsen weer door het stadscentrum. Maar
ook de paarden en menners zijn piekfijn en
helemaal in stijl uitgedost. Kom jij mee
genieten van dit fijne spektakel?
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Al deze evenementen zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen
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Regenboogpark

LIONS BOULEVARD
KINDERSTAD
HOME MADE MARKT

(25 - 27 juni)

Belevings- en foodtruckfestival

(26 -27 juni)
(26 - 27 juni)

Centrum

ELEGANTIETOCHT
DRAFRENNEN

(27 juni)
(27 juni)

EVENEMENT

25 TOT 27 JUNI
PreCongé in het
Regenboogpark

Na een jaartje
noodgedwongen de
pauzeknop in te duwen, kijken
we uit naar een mooie start
van de zomer van 2021. Onder
de gekende noemer PreCongé
vieren we drie dagen feest aan
de stadionvijvers met heel wat
activiteiten! Er is een driedaags
foodtruckfestival waar je kan
genieten van lekkers in een
sfeervol kader met zomerse
muzikale vibes.
Ben je graag van de partij?

Reserveer dan tijdig jouw
plekje in jouw bubbel.
Op zaterdag en zondag
kunnen de kinderen zich
uitleven op de vele
springkastelen en hindernissenparcours op Kinderstad. Op de Home Made
Markt vind je dan weer heel wat creatievelingen die hun zelfgemaakte juwelen,
modieuze accessoires, grafische ontwerpen … voorstellen.
www.preconge.be

LEESPLEZIER

JULI EN AUGUSTUS
OP DINSDAG EN VRIJDAG
ZIN in de Zomer
10.00u. – 10.45u. | bib
ZIN in de Zomer, dat betekent extra
leesplezier tijdens de zomervakantie
voor kinderen die wat oefening kunnen
gebruiken! Wekelijks lees je 45 minuten
samen in kleine groepjes met
tussendoor een spelletje. Kinderen van
het eerste leerjaar komen samen op
vrijdag van 10.00u. tot 10.45u. Op
dinsdag lezen de kinderen van het
tweede leerjaar, ook van 10.00u. tot
10.45u. Inschrijven is gratis en kan op
waregem.bibliotheek.be.

KALENDER PAARDENSPORT
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

13/06
20/06
26-27/06
27/06
27/06
03/07
3-4/07
11/07
15/07
15-18/07
25/07
1/08
2/08
04/08
15/08
28-29/08
31/08
15-19/09
25-26/09

Draf + Galop
Draf Lunchmeeting Demo (o.v)
WVUR Jumping
Elegantietocht Koetsen
Draf + Galop PREMIUM
Draf O’Tro - Openingskoerse (o.v.)
WVUR Jumping
WVUR Dressuur
Draf PREMIUM
Cyclus Jonge Paarden Jumping
Drafkoers
L’Equino Dressuur en jumping
L’Equino Cross Country
Draf PREMIUM
Draf Special Horse Day (o.v.)
WVUR Jumping
Waregem Koerse
CDI3* Internationale Dressuur
OCC-CNC – Nationale Eventing

Gaverbeek Hippodroom
Gaverbeek Hippodroom
Sport Vlaanderen Centrum Waregem
Centrum Waregem
Gaverbeek Hippodroom
Gaverbeek Hippodroom
Sport Vlaanderen Centrum Waregem
Sport Vlaanderen Centrum Waregem
Gaverbeek Hippodroom
Sport Vlaanderen Centrum Waregem
Gaverbeek Hippodroom
Middenplein Gaverbeek Hippodroom
Kasteeldomein Baron Casier Nokere
Gaverbeek Hippodroom
Gaverbeek Hippodroom
Sport Vlaanderen Centrum Waregem
Gaverbeek Hippodroom
Sport Vlaanderen Centrum Waregem
Middenplein Gaverbeek Hippodroom
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!
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SPORT

VANAF SEPTEMBER
Sportlessen –
lessenreeksen vanaf
september
JEUGD

CONCERT

JULI EN AUGUSTUS
Zoektocht Schatten van
Vlieg

ZONDAG 11 JULI
Bubbeloptredens op de
Vlaamse feestdag

Centrum Waregem
Dit jaar zijn de Schatten van Vlieg
verstopt in Waregem! Haal je
speurneuspakket af in de bib en ontdek
de volledige route. De wandeling is net
geen drie kilometer lang en leuk voor
gezinnen met kinderen tot twaalf jaar.
Op verschillende plaatsen kan je
opdrachten vervullen. Heb je alle
symbolen gevonden onderweg? Kom
dan naar de bib en ontcijfer de code.
Wie weet win je wel een mooie prijs!

Geniet op de Vlaamse feestdag van
talent van eigen bodem op enkele
verrassende buitenlocaties. Te voet of
per fiets verplaats je je van het ene
‘bubbel’optreden naar het andere. De
speellocaties maken we helemaal vrij
voor artiesten van bij ons. Kleine
concerten dus voor grote talenten, en
alles corona-proof. Alles is gratis maar
vooraf inschrijven is verplicht op
www.waregem.be/vlaanderenfeest

Sportactiviteiten voor september
inplannen? Twijfel niet en doe het snel
vooraleer de reeksen volzet zijn! Ontdek
het volledige aanbod voor jong en oud
via www.waregem.be/sport en schrijf in.
Binnen ons aanbod geen
mogelijkheden? Onze clubs ontvangen
jou tijdens de Maand van de Sportclub
in september met open armen.
HISTORISCH

ZONDAG 5 SEPTEMBER
Herdenking bevrijding

Net zoals elk jaar herdenken we begin
september de bevrijding van de regio
na de Tweede Wereldoorlog.

KUNST

15 TOT 29 AUGUSTUS – OPEN OP ZATERDAG EN ZONDAG
Kunstzomer
14.00u.-18.00u. | Koetshuis, Goed te Nieuwenhove, Galerij Denis De Gloire, Atelier Offline
Kunstzomer laat je weer proeven van het werk van
hedendaagse kunstenaars op unieke locaties in het hart
van onze stad. In het Koetshuis stellen Huguette Declerq
en Appoline Dewulf (15/08), Sylvie Algoet en Anja Brugghe
(21-22/08 en 28-29/08) hun werk tentoon. In de
kunstgalerij van Denis De Gloire ontdek je de schilderijen
van Denis en de bronzen beelden van Rudy Duyck. Goed
te Nieuwenhove stelt de deuren van de authentieke schuur
open voor het werk van Greta Van Paemel (schilderijen) en
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Johan Herman (keramiek en bronzen beelden).
Atelier Offline nodigt alle creatievelingen uit om een werk te
maken met als thema “De Leie”. Alle inzendingen worden
op 21 en 22 augustus tentoongesteld. Schilders,
tekenaars, zeefdrukkers en keramiekers worden ook
uitgenodigd om “live” in het atelier aan de slag te gaan.
Kunstzomer is onderdeel van de Kunstzomer Leiestreek die
aanmeert in Roeselare, Kuurne, Meulebeke en Waregem.
www.waregem.be/kunstzomer

sport

BK wielrennen op 20 juni
Het Belgisch Kampioenschap wielrennen komt nu wel heel dichtbij.
Zondag 20 juni strijden zowel de dames als de heren ‘Elite met contract’ in Waregem om de
Belgische driekleur. SV Zulte Waregem en Dwars Door Vlaanderen slaan de handen in elkaar
om er samen met de stad een sportieve hoogdag van te maken. Nóg een sportieve hoogdag, is
eigenlijk beter samengevat. Want Waregem en koers(e), dat is al langer een goed huwelijk.

122,4 (of 220,2)
De dames starten op 20 juni het eerst aan hun wedstrijd. Vanaf 10.00u.
beginnen ze aan hun 122,4 kilometer lange wedstrijd. Rond 13.30u.
weten we wie de opvolgster wordt van Lotte Kopecky. De heren starten
om 12.05u. aan hun kampioenschap. 220,2 kilometer en een goeie 5
uur later weet Dries De Bondt wie hem opvolgt als Belgisch kampioen.

1119

2

Twee
Waregemse
wielerlegendes
geven hun
naam aan de
lokale rondes
die zowel de
dames als heren door
Waregem, Sint-Eloois-Vijve,
Desselgem en Beveren-Leie
brengt. Briek Schotte hoeft
zeker geen introductie. IJzeren
Briek won heel veel, onder
andere ook 2 keer Dwars Door
België, de voorloper van Dwars
Door Vlaanderen. André
Defoort was een tijdgenoot en
vriend van Briek Schotte. De
inwoner van Beveren-Leie
werd Belgisch kampioen in
1941 in Namen.

Niet alleen het sportieve deel van de
wedstrijd vraagt veel voorbereiding,
ook voor de mobiliteit moet alles uit
de kast worden gehaald. Op en rond
het parcours komen maar liefst 1119
extra verkeersborden. In het weekend
van 20 juni zorgen 35 medewerkers
van de stad ervoor dat alles op zijn
juiste plaats komt en achteraf weer
wordt weggehaald.

3

Het BK wielrennen
komt al voor de
derde keer naar
Waregem. De eerste
keer was in 1966.
Toen won Guido Reybrouck voor
Robert Lelangue en Jos
Huysmans. De tweede keer
Waregem kwam er in 1989.
Toen mocht Carlo Bomans op
het hoogste schavot. Eddy
Planckaert was tweede, 		
Fons De Wolf derde.

12

1

Omdat het BK op een gesloten
parcours wordt gereden, zijn
er op twaalf plaatsen
doorsteken in het parcours.
Dat zijn de enige plaatsen
waar je met een gemotoriseerd
voertuig over het parcours kan.
Op het merendeel van de
doorsteken passeren de dames
+ heren 7 tot maar liefst 15
keer. Daarom raden we aan om
het aantal verplaatsingen
zoveel mogelijk te beperken!

Begin juni belandde er 1 grote plooifolder
in elke Waregemse brievenbus. Daarop
vind je niet alleen het volledige parcours
van het BK, maar ook heel veel
praktische informatie over de wedstrijd
en mobiliteit op zondag 20 juni.
Nog een exemplaar nodig? Afhalen kan
in de stadswinkel, downloaden op
onze website kan ook.
www.bkwaregem.be I www.waregem.be/bkwaregem
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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!

Frequently
the woods
are pink

OPEN
MONUMENTENDAG

Van 19 september tot 28
november is er een unieke
expo met hedendaagse
beeldende kunst in Be-Part.
Alle stukken komen immers uit
privé-collecties van
kunstverzamelaars uit de
regio’s Waregem en Kortrijk.

Op zondag 12 september is het opnieuw
Open Monumentendag. Ook het
stadsarchief broedt weer op een fijne
Waregemse editie. Meer informatie
binnenkort op onze website en
Facebookpagina!

Boeken op jouw
lijf geschreven

Hoe gezond is
jouw organisatie?

Persoonlijke leestips recht uit de
collectie van de bib, op basis
van je leesvoorkeuren en
leenhistoriek: dat is Mijn
Leestipper! Laat jij je ook elke
maand verrassen via
mijnleestipper.bibliotheek.be?

Chiro Waregem Centrum, school De Kleine
Wereld en de Sint-Michielsbeweging wonnen de
Gezondse Organisatie 2020 en zijn een jaar lang
onze Gezonde Ambassadeurs. Ook dit jaar
roepen we alle Waregemse organisaties op om
acties te ondernemen rond gezondheid!

Wedstrijdvraag
Vorige wedstrijdvraag

Nieuwe wedstrijdvraag

De voorrang van rechts wordt in 		
40 Waregemse straten afgeschaft.
Martine Goeminne en Kurt Van Der
Beken wisten dit en wonnen elk een
paaspakket en een Waregembon.

Welke website raadt de
politie aan voor tips om
internetoplichting te
vermijden?

Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk 30 juni 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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Te winnen!

Waardebon van
25 euro bij één van
de handelaars van
hetpandontpopt.be

* op afspraak

Alle diensten in het stadhuis en welzijnshuis werken op afspraak.
Voor de stadswinkel heb je geen afspraak nodig. 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)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.

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 woensdag 21 juli,
zaterdag 24 juli, zaterdag 31
juli, zaterdag 7 augustus,
zaterdag 14 augustus en		
dag van Waregem Koerse.

Openingstijden andere diensten in het stadhuis (volledig op afspraak)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag:

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

tot
16.30u.
16.30u.
16.30u.

Gesloten op woensdag 21 juli,
zaterdag 24 juli, zaterdag 31
juli, zaterdag 7 augustus,
zaterdag 14 augustus,
maandagnamiddag 30
augustus en dag van
Waregem Koerse.

Openingstijden deelgemeentehuizen (tijdelijk gesloten)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

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

De deelgemeentehuizen zijn
tot nader bericht gesloten

Openingstijden welzijnswinkel
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.

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

van
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.

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

Gesloten op woensdag 21 juli,
dag van Waregem Koerse en
vrijdag 17 september.
* op 27 juli, 3 augustus en 10
augustus gesloten om 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.

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.

Gesloten op woensdag 21 juli en
dag van Waregem Koerse.
De filialen in Desselgem en
Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten
van 31 juli tot en met 14
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, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke en Zwevegem.

Alle recyclageparken
gesloten op woensdag 21 juli.
Recyclagepark Beveren-Leie
gesloten van 2 tot en met 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
01
2

056 62 31 11
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