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Jaarlijks worden nieuwe speeltoestellen
geplaatst of defecte toestellen vervangen.
Ook bij nieuwe wijken, zoals hier in de
Spoorweglaan, wordt rekening gehouden
met de inrichting van groene, publieke
speelruimte. Is er in jouw buurt nood aan
een buurtspeelruimte? Stuur gerust een
berichtje naar jeugd@waregem.be en dan
wordt je aanvraag zeker onderzocht.
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Verspreiding
Gratis en viermaal per jaar aan alle
inwoners van Waregem
De officiële berichtgeving over
Waregem is terug te vinden
■ op www.waregem.be
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■ via onze sociale media
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Vergeet je UiTPAS niet! Dit logo toont
aan dat je deelneemt aan een
UiTPAS-activiteit.
www.waregem.be/uitpas

Be-Part
Gaming in de bib
Sport Na School
Vlieg Expeditie
Het Groot Dictee Heruitgevonden
Week van de Smaak
Zwembaddagen

De sprong is gedrukt op
FSC-gecertifieerd papier.

22 ZIJSPRONG
23 DIENSTVERLENING

WIN!

TWEE DUOTICKETS
VOOR HET CONCERT
VAN DAAN OP
17 DECEMBER.

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 u lt u u r

ZES KNALTIPS VOOR EEN
NAJAAR VOL CULTUUR
De meest aangrijpende films, theater van de bovenste plank met klasbak
Sien Eggers, een fantastische familievoorstelling, op stap in Vijve, natte
ogen van het lachen en de akoestische versie van Daan: met deze zes tips
beleven jij en jouw familie een cultureel verantwoorde herfst.

2 Portret van

1

een demente
moeder

Op een bioscoop in het vernieuwde Pand is het
nog even wachten. Maar de echte filmfan wordt
wekelijks getrakteerd op een straffe
maandagavondfilm in cc De Schakel. Van
klassieker in wording tot Oscarwinnaar: onder meer
Drunk (met Mads Mikkelsen), Nomadland (winnaar
Oscars 2021), The Father (met Anthony Hopkins)
en Falling (met Vigo Mortensen) passeren de revue.

In U bent mijn moeder krijg je
een eerlijk beeld van het leven
van een 80-jarige demente
moeder en haar dochter.
Topactrice Sien Eggers neemt
in dit aangrijpend stuk beide
rollen voor haar rekening en
draagt een herkenbare,
aangrijpende, grappige
voorstelling over weten en
vergeten, over vasthouden en
loslaten, over dementie en
ermee omgaan.
Zaterdag 9 oktober om 20.00u. in de schouwburg van cc De Schakel.

Vanaf maandag 27 september in de schouwburg
van cc De Schakel.

3 Familietheater
In Quinnie en Quinn willen drie
vrienden samen iets verzinnen.
Ze strijden voor het woord om
zo het verhaal te sturen. Algauw
hijst een van hen zich op de
troon en verplicht hij de twee
anderen om te luisteren.

opnieuw te verrassen met een
nieuw obstakel. Als ze hieruit
willen geraken, zullen ze het met
z’n drieën moeten doen.
Dompel je samen met je
kinderen onder in een speelse
ode aan de vrijheid.

Quinnie & Quinn willen
ontsnappen. Weg uit dit verhaal.
Weg van hun tiran, maar de
verteller weet hen iedere keer

Familietheater met onder meer
Dimitri Leue en Inge Paulussen
uit Hoodie (Ketnet).

Zaterdag 16 oktober om 19.00u. in de schouwburg van cc De Schakel.
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4 Op stap in Vijve
Net als vorig seizoen ontvangen we je graag
in Sint-Eloois-Vijve met een ijzersterk
programma, samengesteld door
geïnteresseerde inwoners van Vijve. Hou
zeker www.ccdeschakel.be in de gaten,
want er staat heel wat op stapel. Pin alvast
onderstaande voorstellingen in je agenda:

5 Kamagurka & Herr Seele
Al veertig jaar zijn Kama en Seele
vrienden. Ze staken samen iconische
tv-programma’s in elkaar, creëerden
samen kunst en tot op vandaag maken
ze samen de strips van Cowboy Henk.
Toch is het zeventien jaar geleden dat ze
samen op de planken stonden. Jaren
waarin ze weliswaar samenwerkten als
schilders, tekenaars en schrijvers, maar
niet als theatermakers. Op de bühne
wordt het dus een vrolijk en creatief
weerzien. Het belooft niets minder te
worden dan een hoogtepunt uit hun
absurdistische oeuvre, een discipline die
ze als niemand anders in Vlaanderen
beheersen en geperfectioneerd hebben.

Circus Ronaldo - Cinema Malfait
Vlij je neer in de sfeer van het authentieke
circus en de oude cinema. Welkom bij
Cinema Malfait, de mobiele filmzaal van
Circus Ronaldo. In De Magneet Man speelt
Danny Ronaldo de hoofdrol in een poëtisch
verhaal over Lucien, die terechtkomt in de
circusfamilie Malfait en verliefd wordt op de
dochter van circusdirecteur César Malfait.
Van zaterdag 6 tot maandag 8 november
op het Sint-Elooisplein.

Donderdag 2 december om 20.00u.
in de schouwburg van cc De Schakel.

Elena Peeters - Begin
In een pakkende monoloog geeft
theatermaakster Elena Peeters een stem
aan het leven. Begin is het eerste deel van
een trilogie, waarin ze bekijkt door welke
handen een mensenleven gaat. Ze volgt
mensen waar iedereen in zijn/haar leven
mee te maken krijgt: een dokter, een
buschauffeur, een leerkracht, iemand die
ondersteunt en begeleidt aan het einde van
een leven…
Zondag 14 november om 20.00u. op het
Sint-Elooisplein.

6 DAAN
Deze winter trekt Daan met
een piano op de rug naar
Beveren-Leie, voor de
concertversie van zijn
akoestisch album Simple, dat
ook een beetje een best-of
album is. Voor de achttien
complete make-overs op het
album kwamen alleen de sterkste
Daan-nummers in aanmerking.
Housewife en Swedish Designer
Drugs akoestisch? Ja, hoor! En
ze klinken alsof de componist ze
oorspronkelijk al voor een
kamerensemble bedoeld had.

Daan ging voor het zingen de
kerk in en dat mag je letterlijk
nemen. Met in zijn zog Isolde
Lasoen, die zich behalve op de
drums ook op de vibrafoon
mocht uitleven, en Jean-François
Assy, die ook tijdens de
liveconcerten contrabas en cello
zal omarmen.

Vrijdag 17 december om 20.00u. EXCLUSIEF
in de Sint-Jan De Doperkerk in Beveren-Leie.

NOG VEEL MEER BELEVEN TIJDENS DE
HERFSTMAANDEN? SURF VOOR MEER INFO EN
TICKETS NAAR WWW.CCDESCHAKEL.BE.
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Jong en nood aan een
babbel? Chat met Joke
Jongeren tussen 12 en 25 jaar uit de regio Zuid-West-Vlaanderen kunnen
nu voor al hun vragen gebruikmaken van chathulpverlening.
Heb je nood aan een babbel? Ben je op zoek naar hulp? Maak een
chatafspraak met iemand uit je eigen regio via een WhatsApp-bericht naar
het nummer 0491 90 42 95. Dat kan bijvoorbeeld Joke zijn, een
jongerenhulpverlener van CAW. Via chat op het beveiligd platform Sittool
kan je dan al je vragen aan haar voorleggen of luistert ze ook naar jouw
verhaal als je het even moeilijk hebt.
Dit is een samenwerking tussen de lokale besturen, W13 en
CAW Zuid-West-Vlaanderen. Alle info via de QR-code.

INLOOPHUIS T’HUS WIL VEILIG
ONTMOETINGSHUIS ZIJN
Inloophuis T’hus is een laagdrempelig ontmoetingshuis
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
In een huiselijke sfeer kunnen ze er terecht voor een
kopje koffie, een luisterend oor, uitwisselen van
ervaringen, maar ook lotgenoten kunnen elkaar daar
terugvinden. Daarnaast organiseren ze tal van
activiteiten zoals wandelingen, psycho-educaties,
creatieve ateliers, spelletjesnamiddagen en
daguitstappen.
T’hus wil ruimte creëren voor ieders levensverhaal en
met erkenning en zorg de bezoekers op de eerste

■

■
■

■

Initiatief van Groep Zorg H. Familie vzw –
De Bolster, in samenwerking met Stad
Waregem en OLV van Lourdes Ziekenhuis
Waregem.
Locatie: De Ark, Zuiderlaan 44 in Waregem.
Openingsuren:
maandag van 9.00u. tot 16.00u., dinsdag van
9.00u. tot 20.00u., woensdag van 9.00u. tot
16.00u., donderdag van 9.00u. tot 20.00u.,
vrijdag van 9.00u. tot 12.00u. en zaterdag van
14.00u. tot 17.00u.
Meer info: www.thusinloophuis.be.
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plaats zetten als steun in hun herstelproces. De
werking bestaat vooral uit ervaringsdeskundigen
(vrijwilligers) in de geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg. Dit is volledig nieuw in de regio.
Groep Zorg H. Familie vzw, De Bolster maakt deel uit
van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg ZuidWest-Vlaanderen. Door vanuit T’hus naar gepaste
herstelondersteuning door te verwijzen, speelt het
initiatief ook een preventieve rol.

nieuws

Gele Doos in je
koelkast kan je
leven redden
De komende maanden verdelen de veertien ZuidWest-Vlaamse gemeenten van W13 de Gele Doos.
Het gaat om een gele brooddoos waarin al je
medische gegevens zitten. Hierdoor verliezen
hulpverleners bij nood geen tijd bij het zoeken van
persoonsgegevens, contactgegevens én medische
gegevens.

Tegeltuintjes brengen
kleur in de straat
Een tegeltuinje, wat is dat? Het is een smalle strook
op het voetpad aan de gevel op het openbaar
domein, waarbij de bewoner zelf instaat voor de
groenaanleg en het onderhoud.
Tegeltuintjes fleuren niet alleen je voorgevel op, maar
ook de straten én de mensen. Er wordt verhard
materiaal uitgebroken. Zo infiltreert het regenwater in
de bodem en stroomt het niet zinloos weg in de
riolering. Een goede zaak om het grondwaterpeil in
orde te houden. Tegeltuinen helpen ook de natuur
een handje. De planten bieden schuilplaatsen voor
insecten en vogels én vergroten de biodiversiteit.
Ben je uitgekeken op een kale gevel en wil je een
tegeltuintje aanleggen? Neem dan een kijkje op
www.waregem.be/tegeltuin of maak een afspraak bij
de milieudienst.
Dienst milieu
056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be

Gratis zandzakjes
Sinds eind juni stelt hulpverleningszone Fluvia samen
met afvalintercommunale Imog gratis zandzakjes ter
beschikking voor particulieren en verenigingen. De
zandzakjes zijn te verkrijgen op de recyclageparken,
ook in Waregem en Beveren-Leie.
Het is belangrijk je goed voor te bereiden op
wateroverlast. Dat kan nu dus aan de hand van
zandzakjes. Want voorkomen is beter dan genezen!

De gratis doos zit standaard in de deur van de
koelkast. In Zuid-West-Vlaanderen krijgen 80-plussers
en mensen die speciale zorg nodig hebben het eerst
een Gele Doos. Wie een Gele Doos in de koelkast
heeft zitten, kan dat aangeven door een speciale
sticker op de achterkant van de voordeur te plakken.
De Gele Doos kan je afhalen in het welzijnshuis. In de
voormiddag kan dat zonder afspraak, in de namiddag
op afspraak. Wens je hulp bij het invullen of geraak je
niet bij ons, maak dan zeker een afspraak.

056 62 97 30
thuiszorg@welzijn.waregem.be
www.waregem.be/geledoos

HEROPENING
PENSIOENPUNT

Het pensioenpunt voor werknemerspensioenen vindt
opnieuw elke tweede en vierde dinsdag van de
maand plaats. In het pensioenpunt voor
zelfstandigenpensioenen kan je elke vierde dinsdag
van de maand terecht. Een afspraak maken voor
deze zitdagen in het welzijnshuis is verplicht en kan
via de gratis Pensioenlijn 1765. Op die manier kan de
expert jouw dossier eventueel voorbereiden.
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nieuws

Ook wij
nemen deel
aan de Youca
Action Day
Op donderdag 21 oktober vindt de Youca Action Day
plaats. Dat is een organisatie voor en door jongeren
die hen stimuleert om samen te werken aan een
duurzame en rechtvaardige samenleving. De jongeren
zetten zich in om één dag te gaan werken voor het
goede doel. Het loon dat zij verdienen gaat naar
projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit
jaar steunen zij projecten rond jongerenparticipatie en
kwaliteitsvol onderwijs in Brazilië en de Filipijnen.
Verschillende Waregemse bedrijven, alsook het
stadsbestuur, nemen jaarlijks jongeren voor één dag
in dienst zodat zij hun leeftijdsgenoten wereldwijd
kunnen ondersteunen.

Week van de
Fair Trade
Wanneer we aan Fair Trade denken, zijn
bananen een van de eerste producten die ons
te binnen schieten. Daarom kozen Stad
Waregem en het Trade for Development Centre
bananen als thema voor de activiteiten tijdens
Week van de Fair Trade van 6 tot 16 oktober.
We pakken uit met een groots stadsspel voor de
oudste leden van de jeugdbewegingen. De
spelers worden ondergedompeld in het leven
van een lokale Rwandese bananenboer. In een
race tegen de klok brengen de teams zoveel
mogelijk bananen op de internationale markt.
Maar zijn zij gewapend tegen de gevaren van
het kapitalistisch systeem, de kracht van de
natuur en tegen de ongelijke verdeling tussen
Noord en Zuid?

Dienst lokaal mondiaal beleid I 056 62 13 83 I lokaalmondiaal@waregem.be

NEEM JE ENERGIEFACTUUR
ONDER DE LOEP
Heb je vragen over je energie- en/
of waterfactuur? Dan kan het
energieteam van het welzijnshuis je
gratis adviseren. Ze bekijken of het
aangerekende verbruik klopt en
indien nodig bemiddelen ze met
de leverancier voor een
afbetaalplan. Als je wilt veranderen
van leverancier zal het team helpen
zoeken naar de goedkoopste
leverancier voor jou.
Bovendien kunnen ze voor je
nagaan of je recht hebt op een
gratis water- en/of energiescan.
Met die scan kan je inzichten
krijgen over hoe je jouw verbruik
kan doen dalen. Neem bij een
afspraak aan het energieteam je
identiteitskaart en energie- en/of
waterfactuur mee.
Sociale dienst welzijnshuis I 056 62 98 11 I energie@welzijn.waregem.be
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Onze peuters krijgen hun geboortebos
Tot driemaal toe moesten we het geboortebos, een
initiatief van de Waregemse gezinsbonden en de stad,
uitstellen door corona. Hopelijk loopt alles nu vlot en
kunnen we op zondag 21 november weer samen
feestvieren.
Om het coronaveilig te laten verlopen, zal het feestje
beperkt zijn. Alle Waregemse peuters en kleuters
geboren tussen 1 januari 2018 en 30 april 2019 krijgen
half oktober een persoonlijke uitnodiging in hun bus.
We maken er samen een bijzonder feest van en laten
de kinderen fladderen, zoemen en spelen als een
bijtje.

De jonge Waregemnaren geboren na 30 april 2019
worden op een later moment uitgenodigd.
Op www.waregem.be/geboortebos vermelden we de
data zodra ze bekend zijn. Een persoonlijke
uitnodiging volgt een maand voor het feestje.

Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

OPVANG VINDEN WORDT
KINDERSPEL
Wie opvang zoekt voor zijn kind(eren) kan nu ook voor
heel Waregem terecht op het online platform
opvang.vlaanderen. Je kan er zoeken naar de kinderopvang die past bij jouw kind: onthaalouder, groepsopvang,
volgens inkomen, vaste prijs… Het webplatform werkt heel makkelijk, alle aanbod van kinderopvang staat er
overzichtelijk op een kaart. Voor wie nog niet vertrouwd is met kinderopvang is er een wegwijzer om stap voor
stap de goede keuze te maken.
Heb je hulp nodig bij het zoeken naar de geschikte opvang? Kom dan langs bij het lokaal loket kinderopvang in
het welzijnshuis (Schakelstraat 41). Dat kan in de voormiddag zonder afspraak, in de namiddag op afspraak.
opvang.vlaanderen I 056 62 98 11

Kom jij ook naar de
jeugdbrandweer?

Wijzigingen aan
parkeerbeleid

Ben je minstens 14 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan
kan ook jij deelnemen aan de jeugdbrandweerwerking
van hulpverleningszone Fluvia.

Sinds 1 oktober wijzigden enkele zaken aan het
parkeerbeleid in het centrum van de stad.
n De Stationsstraat wordt volledig opgenomen in de
‘rode’ parkeerzone.
n Er komen een twaalftal extra Shop&Goparkeerplaatsen in de winkelstraten.
n Aannemers kunnen nu ook een abonnement
aanvragen.
Het volledige parkeerbeleid is na te lezen op
www.parkereninwaregem.be. Heb je toch nog een
vraag, neem dan gerust contact op via
parkeren@waregem.be.

Maak op een speelse manier kennis met de werking
van de brandweer en dit helemaal gratis. Daarnaast
ga je tijdens een weekend in de paasvakantie op
kamp. Verder is er ook een daguitstap naar aanleiding
van Sint-Barbara, de beschermheilige van de
brandweerlieden. En als lid word je ook soms ingezet
als slachtoffer bij oefeningen.
De jeugdbrandweerwerking vindt elke zaterdag plaats
van 14.00u. tot 17.00u. in de kazerne van Harelbeke
(Twee-Bruggenstraat 2). Meer info en inschrijven via
gegevens hieronder.
Hulpverleningszone Fluvia I 0478 39 21 17
(Geert Ollevier) I jeugdbrandweer@hvzfluvia.be
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dienstverlening

Nieuwe lay-out en chip voor
identiteitskaarten
Het voorbije jaar heeft de FOD Binnenlandse Zaken gefaseerd een aantal vernieuwingen
aangebracht aan de identiteitskaarten, zowel voor eID (vanaf 12 jaar, verplicht) als Kids-ID
(tot 12 jaar, niet verplicht). We zetten de belangrijkste op een rijtje:
n

n

n

n

n

Op de voorkant zie je geen chip
meer. De contactchip is verhuisd
naar de achterkant, waar er ook
een contactloze chip en een
barcode is toegevoegd.
De foto staat nu links in plaats van
rechts vooraan.
De lay-out is vernieuwd in functie
van internationale afspraken en
om vervalsingen nog moeilijker te
maken.
De geboorteplaats is niet meer te
lezen op de kaart zelf, enkel nog
op de contactchip.
De handtekening van de
ambtenaar van het
gemeentebestuur staat niet meer
op de kaart.

n

n

Op eID’s staan op de contactloze
chip de vingerafdrukken van de
kaarthouder. Zowel bij aanvraag
van de eID als bij afhaling moet je
dus persoonlijk langskomen. Op
Kids-ID’s staan geen
vingerafdrukken, daar is de
persoonlijke aanwezigheid enkel
vereist bij de aanvraag.
Kaarten die sinds juli 2021 zijn
gemaakt, bevatten een chip
waarvan de pincode direct in het
stadhuis kan gereset worden. Met
zo’n kaart hoef je dus geen
weken meer te wachten op
nieuwe codes wanneer je zowel
pincode als pukcode niet meer
kent.

Om je elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen gebruiken voor online toepassingen,
is het belangrijk om de nieuwste versie van middleware te gebruiken. Je kan die downloaden via
eid.belgium.be/nl.

Check de geldigheidsdatum van je rijbewijs
Bankkaartmodel tien jaar geldig
Sinds 2013 worden er nergens in
België nog papieren rijbewijzen
uitgereikt, enkel nog
bankkaartmodellen met een
standaard geldigheid van tien jaar.
De komende jaren zullen er dus veel
rijbewijzen vervallen.
Momenteel is het als stadsbestuur
onmogelijk om herinneringsbrieven te
sturen. Er is een oplossing gevraagd
aan de FOD Mobiliteit, maar je moet
zelf de einddatum in de gaten
houden. Ongeveer een maand voor
de einddatum maak je een afspraak
voor vernieuwing. Dat kan via
waregem.be/afspraak (kies voor
burgerzaken en dan voor ‘aanvraag
rijbewijs – definitief’) of via
056 62 12 40.

Deelgemeentehuizen heropend

Door corona waren onze deelgemeentehuizen gesloten van
maart tot augustus 2020 en van november 2020 tot
augustus 2021. Gelukkig konden we deze dienstverlening
vorige maand weer opstarten. Elke locatie is wekelijks een
voormiddag en een namiddag open, zonder afspraak
n

n

n

OC ’t Klokhuis
Kerkdreef 23 in 8791 Beveren-Leie (056 62 13 30)
open op dinsdag 13.30u. – 16.30u.
en op vrijdag 9.00u. – 12.00u.
OC De Mote
Liebaardstraat 34 in 8792 Desselgem (056 62 13 35)
open op maandag 13.30u. – 16.30u.
en op donderdag 9.00u. – 12.00u.
OC De Linde
Koekoekstraat 26 in 8793 Sint-Eloois-Vijve (056 62 13 25)
open op maandag 13.30u. – 16.30u.
en op donderdag 9.00u. – 12.00u.

Op www.waregem.be/deelgemeentehuis zie je waarmee we
je kunnen helpen in onze deelgemeentes.

Dienst bevolking I 056 62 12 40 I bevolking@waregem.be
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Reveil zkt herinneringen
Op 1 november herdenken we nog meer dan ooit over heel Vlaanderen alle overledenen. Door
corona moesten heel wat Waregemnaren afscheid nemen van een dierbare via een laptop, zonder
knuffelcontacten of samenzijn. Daarom wil Waregem tonen dat het zijn inwoners niet vergeet.
Beeld je eens in dat we de verhalen achter elke grafsteen in
Vlaanderen verzamelen. Om niemand te vergeten. Vzw Reveil
lanceerde voor deze droom de Reveil Verhalenbank. Een
droom waar onze stad graag aan meehelpt. De Reveil
Verhalenbank is een webplatform op www.reveil.org, waar elke
Vlaming een herinnering, verhaal of anekdote kan achterlaten
over een overleden dierbare.
Schrijf jij ook mee? Vertel ons over jouw dierbare. Geen Grote
Literatuur, maar wel enkele sprekende herinneringen die jouw
overleden (groot)ouder, geliefde of kind het meest typeren.
Op de Verhalenbank verzamelen we brieven, gedichten,
anekdotes, teksten en verhalen van, over en voor mensen die
we moeten missen.

Warme begraafplaatsen

De Waregemse stedelijke kunstacademie
gaat aan de slag met enkele inzendingen in
de verhalenbank. Deze verhalen zullen een
nieuw leven krijgen op onze Waregemse
begraafplaatsen in de periode rond
1 november. Aan de hand van
luisterfragmenten (muziek, woord, poëzie)
brengen we de verhalen tot bij onze
inwoners. Daarmee willen we van een
begraafplaats geen kille plek maken, maar
een warme verzamelplaats van verhalen die
de wortels vormen van onze stad.

Schrijf mee aan de Reveil Verhalenbank van onze stad.
Alle info via www.waregem.be/reveil

Aanpassingen reglement begraafplaatsen
Toegankelijkheid
We hanteren geen strikte openingsuren meer. Onze
begraafplaatsen zijn nu toegankelijk van zonsopgang
tot zonsondergang.
Tijdstip afscheid
Het afscheid op de begraafplaats moet uiterlijk zeven
dagen na het overlijden (in plaats van zes vroeger)
plaatsvinden. Tijdens de week is dat tussen 9.00u. en
16.00u. en op zaterdag tussen 9.00u. en 13.00u.,
tenzij het gaat om een crematie want dat kan ook op
zaterdag tot 16.00u.
Honden
Vroeger waren enkel assistentiehonden toegelaten.
Nu zijn alle honden toegelaten. Je houdt ze wel aan de
leiband en hondenpoep ruim je uiteraard direct op.

Fietsen
Een fiets mocht niet binnen op onze begraafplaatsen.
Nu wel, op voorwaarde dat je die aan de hand houdt.
Met de fiets rijden blijft verboden.
Foto’s op uniforme graftekens of urnenkelders
Naast de vaak voorkomende ovale foto’s kan je nu
ook kiezen voor rond, vierkant of rechthoekig met een
maximum afmeting van 12cm op 12cm.
Naamplaatjes strooiweide
Het is nu reglementair bepaald dat de aluminium
naamplaatjes aan onze strooiweides minstens tien jaar
blijven hangen. Na die periode kunnen ze
weggenomen worden.

Dienst burgerlijke stand I 056 62 12 30 I burgerlijkestand@waregem.be
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NIEUWE KAZERNE VOOR WAREGEMSE BRANDWEER
Werken starten dit najaar

Brandweer Waregem krijgt een nieuwe kazerne langs
de Gentseweg/Expresweg in Sint-Eloois-Vijve.
De posten in de Weversstraat in Waregem en de
Liebaardstraat in Beveren-Leie smelten samen tot een
moderne uitvalsbasis binnen de hulpverleningszone
Fluvia.
Er zal plaats zijn om elf wagens te stallen. Daarnaast
komen er omkleedruimtes, een wasserij voor de kledij
van de volledige hulpverleningszone, sanitair, burelen,

leslokalen… Aan de buitenzijde van de kazerne wordt
ook een oefenplaats voorzien.
Sinds 2015 maakt Waregem, samen met dertien
andere steden en gemeenten, deel uit van dezelfde
hulpverleningszone. De nieuwe kazerne ligt dan ook
op een strategische plaats in het kader van de
dekking binnen Fluvia. De start van de werken is
voorzien voor het najaar van 2021.

Het Pand Ontpopt
HET GAAT VOORUIT…
De werken aan Het Pand lopen vlot en volgens plan. Een klein
jaar voor de heropening is de heropbouw volop bezig.
Net zoals op de Markt rijst er ter hoogte van de voormalige
cinema een nieuw landmark uit de grond. Die gloednieuwe
toegang tot Het Pand komt er ter vervanging van de piramide,
die eerder dit jaar afgebroken werd. In totaal zal Het Pand drie
monumentale ingangen tellen. Net zoals op de Markt en ter
hoogte van de voormalige piramide komt ook aan de parking in
de Meersstraat een vernieuwde toegang met een nieuwe en
bredere trappenpartij.
De gevel blinkt ondertussen onder een nieuw likje verf. Wie vanaf
volgend jaar door Het Pand wandelt, kijkt voortaan op een frisse,
witte gevel. De eerste profielen voor de nieuwe luifels vormen
ook al een goed beeld van de verhoogde etalages. Die vormen
een mooier geheel en zorgen voor betere zichtbaarheid van de
handelszaken. Ook op regenachtige dagen zal je zorgeloos en
droog door Het Pand kunnen kuieren.

1 2 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 1 I
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HOU JIJ
HET OOK
PROPER?
Week van de Handhaving
van 4 tot 10 oktober

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op
straten, pleinen en andere openbare
plaatsen? Je bent zeker niet de enige. In de
Week van de Handhaving van 4 tot 10
oktober hebben we nog meer aandacht dan
anders voor deze problematiek.

Het afval heeft een grote impact op het milieu. Het stadsbestuur spant zich samen met de vele
Waregemse Mooimakers al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken. We sensibiliseren,
organiseren en ondersteunen opruimacties én zetten samen met onze afvalintercommunale Imog en
de lokale politiezone Mira doelgerichte projecten op.
In de Week van de Handhaving hebben we nog meer aandacht voor deze problematiek. Politiezone
Mira, Imog en de stad slaan de handen in elkaar met originele acties. De politie en de werklieden
van de stad doen extra controles op sluikstort en zwerfvuil. De sluikstortcamera wordt ook ingezet
op onze zwartste punten. Maar we hebben ook een positieve aanpak. Onze wijkagenten gaan de
schoolgaande jeugd sensibiliseren en ze gaan ook samen zwerfvuil opruimen. Doe je het goed, dan
word je misschien door onze werklieden bedankt met een ferme dankjewel en een leuke attentie.

Minder openbare vuilnisbakken
= minder zwerfvuil

Het lijkt misschien niet correct, maar het is wel al
bewezen: minder openbare vuilnisbakken
betekent minder zwerfvuil. Daarom werkt de
stad aan een efficiënt vuilnisbakkenplan.
We zijn gestart met een inventaris van onze 300
vuilnisbakjes. Elke lediging wordt geregistreerd
en we noteren de vullingsgraad en het eventuele
misbruik. Op basis van deze gegevens evalueren
we en worden er vuilnisbakken verplaatst,
weggenomen of bijgeplaatst. We hopen zo
binnenkort een goed en efficiënt
vuilnisbakkenplan te hebben. Elke suggestie
voor een extra vuilnisbak is welkom en wordt
onderzocht.

Een vuilnisbak is geen afvalbak
voor je huisvuil

Een publieke vuilnisbak is bestemd voor het
occasioneel afval van voorbijgangers van ter
plaatse geconsumeerde producten zoals papier,
snoepwikkels, vruchtenschillen… Elk ander
gebruik is niet toegelaten. Zo horen de lege
soepblikken, de mosselschelpen of de
aardappelschillen niet thuis in de vuilnisbak van
de straat, maar in die van je woning. Doe je het
toch? Dan riskeer je een GAS-boete.
Ben je op wandel en vind je niet direct een
vuilnisbak? Neem je afval dan gewoon weer mee
naar huis. Een leeg blikje weegt bovendien
minder dan het volle exemplaar.

Dienst milieu I 056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be
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Trots op onze afgewerkte
kunstgrasvelden bij iedere
Waregemse voetbalclub
Het gras is zeker niet groener aan de overkant. Onze voetbalclubs SV Zulte Waregem,
Kon. Racing Waregem, KSK Beveren-Leie, KWS Desselgem en Jong Vijve kregen
immers alle vijf een eigen kunstgrasveld. Wij gingen langs en polsten naar reacties
van enkele jonge spelertjes die voor het eerst kennismaken met kunstgras.
Dat iedere Waregemse voetbalclub een kunstgrasveld
zou krijgen was al ruime tijd bekend. Dat dit zo snel
zou gebeuren, daar kon enkel van gedroomd worden.
Racing Waregem kreeg in 2017 een nieuw
kunstgrasveld en het kunstgrasterrein op het
oefencomplex van SV Zulte Waregem werd afgelopen
winter vernieuwd. Omdat de voetbalcompetities in de

lagere reeksen eind maart definitief gestaakt werden,
kon de geplande aanleg van de kunstgrasvelden in
Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve sneller
gebeuren. Daarom kon er bij de start van het seizoen
2021–2022 bij iedere club op kunstgras gespeeld
worden.

KSK BEVEREN-LEIE

KON. RACING WAREGEM

Enkel blije gezichten bij Victor
Holvoet en Tommy Cornelis van
KSK Beveren-Leie.

Emiel Haerinck, Nicola Noppe,
Leon Demeyer en Robbe
Goeminne van Racing Waregem
reageerden heel enthousiast.

Victor Holvoet (6):
“Ik ben superblij. Onze eerste
training was superleuk. De bal rolt
precies iets sneller. Ik hoop dat we
altijd op kunstgras mogen spelen.”

Emiel Haerinck (8):
“Met kunstgras heb ik
enkel positieve
ervaringen. Altijd
trainen of spelen, ook
bij slecht weer. Super
toch?”
Nicolas Noppe (10) en
Leon Demeyer (10):
“In vergelijking met onze vorige
ploeg, waar we op natuurgras
speelden, was dit een grote
aanpassing. De bal botst minder
ongecontroleerd en gaat veel
vlugger. Wij spelen heel graag op
kunstgras.”
Robbe Goeminne (16):
“Enkel maar voordelen. Ieder
natuurgrasveld is anders, wat
ervoor zorgt dat het moeilijker
bespeelbaar is. Bij kunstgras heb
je dat probleem nooit. Veel toffer
dus.”

1 4 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 1 I

SV ZULTE WAREGEM

Bij SV Zulte Waregem waren Thibo
Deman, Benyamin Akhandaf en
Haroun Mellah uitermate positief.
Ze spelen allen bij de elite U13.
“Ons nieuwe terrein vinden we
echt top. Door de kurk hebben we
geen zwarte schoenen meer van
de rubber en het veld is ook
minder warm bij zonnig weer.”

03

Tommy Cornelis (11):
“Ik speel graag op beide,
natuurgras en kunstgras. Op
kunstgras luistert de bal meer naar
je voeten. Hij springt nooit weg
door oneffenheden. We moeten
wel opletten dat we niet vallen,
want dat is nogal pijnlijk.”

sport

KWS DESSELGEM

Bij KWS Desselgem dacht Cédric Van Maele (13), die
al zes jaar bij de club speelt, zelfs aan zijn mama.
“Ik denk dat alle mama’s tevreden
zijn omdat de tijd van modder in
de wasmachine voorgoed
voorbij zal zijn. Vroeger werden
er bij slecht weer veel
trainingen afgelast omdat alles
onder water stond op onze
velden. Nu gaan we veel meer
kunnen trainen en op die manier
veel beter worden. Naar het
schijnt mogen we niet trainen
als er sneeuw ligt op de velden,
maar dan kunnen we nog altijd een
sneeuwballengevecht organiseren naast
het kunstgrasveld.”

JONG VIJVE

Bij Jong Vijve konden we een reactie
sprokkelen bij Colin Robyn en Louis
Francois.
Colin Robyn (12): “Supertof spelen op
kunstgras, zelfs in de regen, zo zonder
modder. We hebben vroeger al vaker op
verplaatsing op kunstgras mogen spelen, maar
zijn vooral blij dat we dat nu ook zullen kunnen doen
bij onze thuismatchen. Het is nu echt mooi op onze
club.”
Louis Francois (9): “Het spelen op kunstgras vind ik
anders. Vroeger was het veld vol putten en
modder, waardoor het passen moeilijk
ging. Nu lukt het beter, de oefeningen
gaan vlotter omdat de bal beter rolt.
Mijn schoenen worden nu ook niet
meer vuil wanneer het regent. Het is
gewoon een chique plein waarop we
hopelijk veel matchen gaan kunnen
winnen.”

Alle riolering wordt ontkoppeld en alle opgevangen regenwater kan eerst infiltreren in de
ondergrond, maar wat is er eigenlijk allemaal nodig voor 1 kunstgrasveld?
We geven graag enkele cijfers mee:

2,5
3,5
18
130

Er ligt maar liefst 2,5 kilometer aan
drainagebuizen onder het veld.
De aanleg voor 1 veld duurt
ongeveer 3,5 maanden.

Per veld heb je 18 ton kurk nodig.

600
3000
7000

Als ondergrond wordt er 600 ton
lava gebruikt.
Maar er is ook nog 3000 ton
waterdoorlatend puin nodig.
En natuurlijk rolt het kunstgras vlot
af. Maar liefst 26 rollen, goed voor
7000m², in totaal.

Moet er nog zand zijn?
Maar liefst 130 ton zand graag.

Waregem Sport I 056 60 07 44 I simon@waregemsport.be
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GAMEN IN DE BIB
De bib organiseert eind oktober en begin november een aantal activiteiten
rond gamen en mediawijsheid.
n

Van maandag 25 oktober tot maandag 8 november
staan drie kwalitatieve arcadegames in de
inkomhal, die ontwikkeld werden voor kinderen en
jongeren. Het zijn mooie handgemaakte houten
kasten met ingebouwde artistieke games, waarbij
samenwerking centraal staat.

op een positieve, maar kritische manier naar het
mediagebruik van jouw kind of leerling. De lezing
vindt plaats op woensdag 27 oktober om 19.30u.
in de BibBox en kost 5 euro (1 euro aan
kansentarief).
n

n

Kinderen, tieners en smartphones, soms zijn ze
onafscheidelijk. Als ouder is het niet altijd
gemakkelijk om hiermee om te gaan. Waarom
maken ze er zoveel gebruik van? Schuilen er
gevaren om de hoek? Moeten er afspraken gemaakt
worden? Tijdens de interactieve lezing
#mediaopvoeding kijkt Digisaurus samen met jou

Op woensdagnamiddag 3 november wordt in de
BibBox gestreden voor de beker tijdens een
Fifatornooi (PS4). Deelname aan het toernooi is
gratis, maar wegens de beperkte plaatsen is online
inschrijven verplicht.
Meer info, tickets en inschrijven via
waregem.bibliotheek.be.

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

Kom sporten na school via je SNS–pas
Vorig schooljaar hadden meer dan 15 000 jongeren
in Vlaanderen een SNS-pas. Met hun pas
(downloaden op je gsm) kunnen jongeren in heel
Vlaanderen gaan sporten na school. In onze regio
alleen al kan je aan meer dan 80 verschillende
sportactiviteiten deelnemen: lasershoot, fitness,
zwemmen, skiën, avonturensport, paardrijden, golf,
tennis, duiken…
Een jaarpas kost 45 euro en een semesterpas 30
euro. Heb je een UiTPAS, neem dan contact op
met Wim Vandezande want je kan een extra korting
verkrijgen. Je moet dus goed gek zijn om geen pas
te hebben.

1 6 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 1 I
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Vergeet ook je papieren van het
ziekenfonds niet want je kan een
tegemoetkoming krijgen.
Vragen? Contacteer ons via
wim.vandezande@sportnaschool.be,
0473 92 35 46, www.sportnaschool.be
of de turnleerkracht op school.

Waregem Sport
056 60 07 44
simon@waregemsport.be
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Expo
Frequently
the woods
are pink

Exclusieve blik op privécollecties
van hedendaagse kunst
In Be-Part, Platform voor actuele kunst, is nog tot en met 28 november de tentoonstelling
Frequently the woods are pink te zien. De expo biedt een exclusieve blik op de privécollecties van
hedendaagse kunst uit Zuid-West-Vlaanderen. Patrick Ronse, artistiek coördinator van Be-Part,
vertelt over wat deze tentoonstelling zo uniek maakt.
De kunstcollecties uit West-Vlaanderen zijn
bekend tot in het buitenland. Wat maakt deze
kunstcollecties zo bijzonder?
Patrick: “België zou het land zijn met de meeste
kunstverzamelaars per vierkante kilometer. De
verzamelaars die werk uitleenden voor deze
tentoonstelling zijn stuk voor stuk gebeten door een
passie. Aan veel van de werken hangen persoonlijke
verhalen vast.”
Waarop baseerde je de selectie van de
kunstwerken?
Patrick: “In totaal bezochten we 22 collecties. Enkele
verzamelaars richten zich vooral op Belgische kunst.
Dat vertaalt zich ook in de selectie: bijna 40 procent
van de 43 kunstenaars, die werden opgenomen in de
tentoonstelling, woont of woonde in ons land. Veel van
de verzamelaars kopen ook kunst van jonge
kunstenaars. Zo ondersteunen ze kunstenaars al in
een vroeg stadium van hun loopbaan.
Uiteraard speelden de eigenheid en de dimensies van
de tentoonstellingsruimte in Be-Part Waregem een
bepalende rol. De expo heeft geen representatief
karakter: er zijn kunstenaars die ik enorm waardeer en
die goed vertegenwoordigd zijn in de collecties, maar
die geen plaats hebben gevonden binnen deze
selectie.”
Is er een thema binnen de gekozen werken?
Patrick: “De werken dateren allemaal van de periode
tussen 1971 en 2020. Ik heb drie thematische rode
draden gekozen: de menselijke conditie, tijd en het
verlangen naar datgene wat vergeten is en de
spanning tussen cultuur en natuur.”

Waarom presenteert Be-Part deze
tentoonstelling?
Patrick: “Aangezien Be-Part sinds 2018 zowel in
Waregem als in Kortrijk actief is, ontstond het idee om
in deze regio de verzamelaars van hedendaagse kunst
te bezoeken met een dubbele bedoeling. Enerzijds
willen we een duurzame relatie opbouwen met de
verzamelaars, met het oog op de verdere uitbouw van
Be-Part als een kwaliteitsvolle en relevante speler op
vlak van hedendaagse kunst. Anderzijds wilden we
hen uitnodigen om deel te nemen aan een
tentoonstelling in Be-Part Waregem.”
Waarom is deze tentoonstelling niet te missen?
Patrick: “De tentoonstelling biedt een exclusieve blik
in de privécollecties van hedendaagse kunst uit de
regio. Verzamelaars van hedendaagse kunst zijn vaak
de eersten die de waarde erkennen van wat
kunstenaars te bieden hebben. Ze nemen unieke
beslissingen die de actuele kunstmarkt beïnvloeden en
ze bepalen mee hoe hedendaagse kunst wordt
beleefd en herinnerd. Door mee te werken aan deze
expo delen ze hun ervaringen met het publiek. De
tentoonstelling is tevens de laatste die zal plaatsvinden
in het unieke gebouwencomplex in de Westerlaan in
Waregem.”
De tentoonstelling Frequently the woods are pink
is nog tot en met 28 november gratis te bezoeken in
de Westerlaan in Waregem. Be-Part is open op
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
13.00u. tot 17.00u. en op zondag van 13.00u. tot
18.00u.

Be-Part I 056 62 94 13 I info@be-part.be I www.be-part.be
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

KUNST

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

09/10 - 17/10

10/11 – 16/11

Saartje De Smet

Martine Leliaert en Martine Leroy

22/10 – 24/10

19-21/11 – 27-28/11

Eddy Debrabandere

Catherine De Keukelaere, Eva
Ginet en Lieven De Sloovere

29-31/10 – 03-07/11
Luc Verschuere en Geert
Nachtegaele

DANS

WOENSDAG 17
NOVEMBER
Exclusief voor de regio:
Meg Stuart & Tim Etchells
- Shown and Told

MUZIEK

ZATERDAG 23 OKTOBER
Living Hero - Paul
McCartney
cc De Schakel | schouwburg
Zoals McCartney zei ‘Love is all you
need’. Zes toppers uit de
hedendaagse
pop- en
rockscene
brengen dan
ook met veel
liefde Pauls
songs in een
prachtig
afgewerkt
muziektheaterprogramma.

cc De Schakel | schouwburg

VORMING

VANAF MAANDAG
25 OKTOBER
Groene vingers
cc De Schakel | rode zaal
Naast onder meer kokkerellen,
filosofische lezingen, aquarellen en
flamencodansen kan je vanaf oktober
ook slimmer en efficiënter leren
tuinieren. Je komt heel wat te weten
over ecologisch moestuinieren, de
bodem en bemesting, biodiversiteit,
bodembewerking, vruchtwisseling en
zaden.

Choreograaf/danser Meg Stuart en
schrijver/performance-kunstenaar
Tim Etchells, twee iconen uit de
hedendaagse podiumkunsten
brengen Shown and Told. Dat is een
artistieke uitwisseling, waarbij ze je
uitnodigen in
een afwisselend
stoere,
ontroerende en
komische
dansvoorstelling.

Tickets en info via www.ccdeschakel.be.
* op afspraak

KUNST

NOG TOT 9 JANUARI
Expo ‘Dieren in oorlog’
HIPPO.WAR
Smoky, Sinbad, Wojtek, Winkie… Al deze dieren hebben
één belangrijk iets met elkaar gemeen: ze speelden
allemaal een rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je kan de
verhalen van deze, en nog vele andere, grote en kleine
helden ontdekken tijdens een unieke tijdelijke
tentoonstelling in het bezoekerscentrum HIPPO.WAR.
HIPPO.WAR bezoeken is gratis, maar omwille van de
geldende coronamaatregelen kan het zijn dat je op
voorhand moet reserveren. Controleer voor je bezoek dus
zeker de website van HIPPO.WAR of neem contact op met
het stadsarchief via 056 62 12 18 of archief@waregem.be.

1 8 I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 2 1 I
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Al deze evenementen zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen

KUNST

NOG TOT EN MET
28 NOVEMBER
Expo ‘Frequently the
woods are pink’
Be-Part
In Be-Part, Platform voor actuele
kunst, is nog tot en met 28 november
de tentoonstelling Frequently the
woods are pink te zien. De expo biedt
een exclusieve blik op de
privécollecties van hedendaagse kunst
uit Zuid-West-Vlaanderen.
Lees meer op pagina 17.

SPORT

11, 12, 14 EN 15 OKTOBER
Start to Crawl voor kinderen
Zwembad De Treffer
Schoolslag gaat niet snel genoeg voor jouw kind in het water? Deze
lessenreeks richt zich tot lagereschoolkinderen (1e tot 6e leerjaar), die al 100
meter schoolslag kunnen zwemmen. In vier lessen, telkens van 16.40u. tot
17.20u of van 17.20u tot 18.00u, leren wij hen de eerste kneepjes van
crawl. Deelnameprijs: 36 euro voor niet-Waregemnaar of 30 euro voor
Waregemnaar (inclusief toegang).
Meer info of inschrijven via waregem.be/nieuws/start-crawl-kids of
056 60 07 44.

* op afspraak

CULTUUR

VRIJDAG 8 OKTOBER
De Schrijfwijzen Het Groot Dictee
Heruitgevonden

JEUGD

JEUGD

DONDERDAG
21 OKTOBER
Youca Action Day

VRIJDAG 22 OKTOBER
Dag van de
Jeugdbeweging

Op donderdag 21 oktober vindt Youca
Action Day plaats. Jongeren zetten
zich in om één dag te gaan werken
voor het goede doel. Het loon dat zij
verdienen gaat naar projecten van
geëngageerde jongeren wereldwijd.
Lees meer op pagina 8.

7.15u. - 8.15u. | Zuiderpromenade
Op vrijdag 22 oktober is er opnieuw
Dag van de Jeugdbeweging. Dan
zetten we als stadsbestuur graag de
vele Waregemse jeugdbewegingen in
de kijker voor hun inzet. Zoals jaarlijks
voorzien we een gratis ontbijt voor
iedereen die langskomt in uniform.

20.00u. | bibliotheek Waregem
Op vrijdagavond 8 oktober
verwelkomen we je graag in de bib om
deel te nemen aan De Schrijfwijzen,
Het Groot Dictee Heruitgevonden. Een
spel in drie rondes voor iedereen die
graag speelt met letters en taal. Je
hoeft dus zeker geen spellingkrak te
zijn om mee te doen.
Het dictee start om 20.00u. en dat
simultaan in meer dan 50 bibs over
heel Vlaanderen en Brussel. Wat valt
er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige
roem! De winnaars van alle
bibliotheken en van het online dictee
van De Standaard en NRC nemen het
eind oktober tegen elkaar op tijdens
de grote finale van De Schrijfwijzen.
Verdedig jij de eer van onze stad?
Inschrijven is gratis en kan via
waregem.bibliotheek.be.

KUNST

ZATERDAG 23 EN ZONDAG
24 OKTOBER
Buren bij Kunstenaars

Beeldende kunst is springlevend en
overal waar je het niet verwacht. Buren
bij Kunstenaars is daar het bewijs van.
Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober
laten artiesten uit de ruime regio je hun
werk zien en kan je een kijkje nemen in
hun atelier. Beeldhouwers, schilders,
glaskunstenaars… Ze wonen allemaal in
je buurt. Bovendien gooien ook heel wat
collectieven, kunstacademies en
verenigingen hun deuren open voor
nieuwsgierige pottenkijkers.
Meer info via 056 62 12 56 of
cultuur@waregem.be.
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

CULTUUR

24 EN 28 OKTOBER
Vlieg daagt je uit
Be-Part
Ook dit jaar organiseren we een gratis voortraject van Vlieg
Expeditie. De workshop voor kinderen en ouders vindt
plaats in Be-Part op zaterdag 24 oktober van 14.00u. tot
17.00u. (voor kinderen van 8 tot 12 jaar) en op woensdag 28
oktober van 14.00u. tot 17.00u. (voor kinderen van 6 tot
8 jaar).
Achter elk kunstwerk schuilt een verhaal. Soms verzint de
kunstenaar het verhaal en soms mag je het als bezoeker zelf
verzinnen. Als je goed luistert naar een kunstwerk, vertelt het

je misschien ook wel een verhaal met geluiden, woorden of
klanken. We trekken op onderzoek en kijken naar wat
texturen en kleuren ons kunnen vertellen. Onze ervaringen
bundelen we in een podcast. Met deze podcast kan je
genieten van een digitale rondleiding in Be-Part op zondag
21 november.
Inschrijven kan via www.waregem.be/vlieg.
Meer info via 056 62 12 56 of cultuur@waregem.be.

KUNST

SPORT

VAN 25 TOT EN MET
30 OKTOBER
KunstCertWeek

DONDERDAG
11 NOVEMBER
Tornooi Schepen van Sport

Stedelijke Kunstacademie
Waregem

Terrein KSK Beveren-Leie
Waregemse voetbalclubs krijgen de
kans om deel te nemen aan het
tornooi voor ploegen van U7 tot U13.
Naast een jeugdtornooi willen we ook
G-voetbal en damesvoetbal in de
kijker zetten.
Meer info via www.waregem.be/
tornooischepenvansport of
056 60 07 44.

Kom genieten van een expo en
voorstellingen gebracht door de
leraren van de Kunstacademie.
Alle informatie via
www.academiewaregem.be
en de Facebookpagina.

SPORT

2, 3, 4 EN 5 NOVEMBER
Sportkampen
herfstvakantie

CULTUUR

Vier dagen sportplezier voor kinderen
van het tweede kleuter tot het zesde
leerjaar. Ontdek alle info en
inschrijvingsmogelijkheden voor onze
uitdagende sportkampen via
www.waregem.be/sportkampen.
Meer info via 056 60 07 44.

HISTORISCH

WEEK VAN 11 NOVEMBER
Acties 11.11.11

In de week van 11 november staan
weer tal van acties op de planning ten
voordele van 11.11.11. Daarnaast kan
je op zaterdag 20 november genieten
van heerlijk Zuiders eten tijdens
Vreemde Tafels – Vrienden Tafels in
Beveren-Leie.

DONDERDAG
11 NOVEMBER
Herdenking
Wapenstilstand WO I

EVENEMENT

10.00u. | Waregem en
deelgemeentes

Zegening op de Markt van paarden,
ruiters, maar ook alle huisdieren en
hun baasjes om 11.30u. Voorafgegaan
door een eucharistieviering (10.45u.)
en een paardenwandeling (9.00u.).

ZONDAG 14 NOVEMBER
Sint-Hubertusviering
dekenale kerk/Markt

Eucharistieviering met aansluitend
bloemenhuldes en receptie.
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* op afspraak

i n wa r e g e m

Al deze evenementen zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen

SPORT

VAN 20 NOVEMBER TOT EN
MET 25 NOVEMBER
Zwembaddagen

n

Zwembad De Treffer
Zwembaddagen in zwembad De Treffer
staan garant voor een week lang extra
zwemplezier. In ons programma zitten
elk jaar onze vaste activiteiten, maar ook
enkele nieuwigheden:
n

n

Zaterdagnamiddag 20 november:
verschillende workshops voor jong en
oud vanaf 16.00u.
Dinsdagmiddag 23 november:
koffie en gebak voor onze dames van
het damesuurtje na hun zwembeurt.

n

Woensdagnamiddag
24 november: spetterende,
kletsnatte namiddag voor alle
kinderen van onze Waregemse
scholen.
Donderdag 25 november:
verwennerij voor onze senioren.

Daarnaast wordt er tijdens de
Zwembaddagen gezorgd voor extra
beleving en animo in het zwembad.
Een niet te missen week voor allen
die het zwemmen een warm hart
toedragen.
Meer info via www.waregem.be/
nieuws/zwembaddagen-2021
of 056 60 07 44.

CULTUUR

WOENSDAG 17 NOVEMBER EN
DONDERDAG 18 NOVEMBER
Week van de Smaak
Bibliotheek Waregem
Van 18 tot 28 november heeft in Vlaanderen en
Brussel de Week van de Smaak plaats. Ook in de
bib worden weer een aantal smaakvolle activiteiten
georganiseerd. Alle info via waregem.bibliotheek.
be.
n

n

Camellia S, de mensen achter Or Tea?,
verzorgen een theeworkshop op woensdag
17 november om 19.30u. Je krijgt vakkundig
uitleg over onder meer de verschillende soorten
thee, leert hoe je correct een lekkere kop thee
moet zetten en waar welke thee goed voor is.
Uiteraard wordt er ook thee geproefd. Afsluitend
wordt er zelf ice tea gemaakt en krijg je tips mee
om theecocktails te maken. Iedere deelnemer
gaat naar huis met een goed gevulde
goodiebag.
Tickets aan 20 euro te verkrijgen in de bib
of via waregem.bibliotheek.be.
Een dagje later wordt de thee ingeruild voor bier.
Op donderdag 18 november om 19.30u. komt
bierkenner- en historicus David Le Roy langs
voor de bierworkshop Bier Binnenstebuiten. Hij
neemt jou op een ludieke manier mee door de
biergeschiedenis. Naast bier proeven ontdek je
ook verschillende bierstijlen en -smaken.
Tickets aan 15 euro te verkrijgen in de bib
of via waregem.bibliotheek.be.

CULTUUR

ZONDAG 21 NOVEMBER
Vlieg Expeditie
Bib, cc De Schakel, kunstacademie en Be-Part
Op zondag 21 november wordt Waregem weer helemaal
ingepalmd door een aanstekelijk kunstenfestival voor de hele
familie. De Waregemse cultuurhuizen zetten hun deuren
wagenwijd open voor kinderen tot 12 jaar om samen met hun
familie te genieten van cultuur. Tal van activiteiten staan centraal
met dit jaar als thema ‘Taal’. Kom op spannende Vlieg Expeditie
met workshops en doorlopende activiteiten in de Bib, Be-Part, cc De
Schakel en de kunstacademie.
In de bibliotheek speur je naar knallende zinnen en maak je kennis met
de gekste bosmonsters. Be-Part neemt je mee op digitale rondleiding
door en voor kinderen. In De Schakel maak je je eigen actieboek met
de stipflipmachine! De kunstacademie wandelt in Letterstad en je kan er
dansen door het alfabet.
Kan je zo lang niet wachten? Schrijf je dan
in voor het voortraject van Vlieg. Je leest
er alles over op pagina 20.
Meer info via 056 62 13 10,
cultuur@waregem.be of
www.waregem.be/vlieg.
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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!

BEATRUN

Tour
Elentrik
Het streetartproject van Treepack komt naar
Waregem. In Waregem en alle
deelgemeenten krijgen tal van
elektriciteitskasten een knap laagje kunst
met ‘diversiteit’ als thema.
Meer info: www.waregem.be/tourelentrik.

Vanaf 1 november start voor de regio van de
Eerstelijnszone Waregem een
huisartsenwachtpost in Waregem. In het
weekend en op feestdagen kan je de Wachtpost
Regio Waregem bereiken via het algemeen
wachtnummer 1733.

Wedstrijdvraag
Vorige wedstrijdvraag

Safeonweb.be is de website die de politie aanraadt om
internetoplichting te voorkomen. Ivan Windels en Chantal
Beke wisten dit en wonnen een waardebon van 25 euro bij
een van de handelaars van hetpandontpopt.be.

Nieuwe wedstrijdvraag
In welke kerk kan je op 17 december naar een exclusief
concert van Daan?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk 31 oktober 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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De loopwedstrijd op zaterdag
27 november belooft opnieuw
een stevig feestje te worden
tijdens en na het lopen op de
Markt. Naast de 5 en 10
kilometer kan je dit jaar ook
kiezen voor de halve marathon
(21 km).
Tickets en info: www.beatrun.be.

Voogden gezocht
Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land
stijgt de vraag naar voogden voor niet-begeleide
minderjarigen van vreemde herkomst. Wil jij het
verschil maken voor die jongeren? Stuur jouw
kandidatuur (motivatiebrief en cv) voor
16 oktober naar marieke.debeuf@just.fgov.be.

Te winnen!

Twee duotickets
voor het concert
van Daan op
17 december.

* 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 maandag
1 november, dinsdag 2 november
en van donderdag 11 november
tot en met zaterdag 13 november.

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 maandag
1 november, dinsdag 2 november
en van donderdag 11 november
tot en met zaterdag 13 november.

Openingstijden deelgemeentehuizen (geen afspraak nodig)
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
weer open sinds september
maar gesloten van maandag
1 november tot en met vrijdag
5 november, op donderdag
11 november en vrijdag
12 november.

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 maandag
1 november, dinsdag 2 november,
donderdag 11 november en
vrijdag 12 november.

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 maandag
1 november, dinsdag 2 november
en donderdag 11 november.

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.

*Vanaf 1 november is het
winteruur van toepassing:
gesloten om 18.00u.
Gesloten op maandag
1 november en donderdag
11 november.

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
3

056 62 31 11
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