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Tickets voor Stas Beatrun
al na een maand de deur uit
WAREGEM q Amper
een maand na de start
van de voorverkoop is de
Stas Beatrun hopeloos
uitverkocht. De tweede
editie van de loopwedstrijd belooft op 10 december opnieuw een
schot in de roos te worden. Wie er toch nog een
beetje bij wil zijn, kan
vanaf vandaag een ticket
kopen voor de afterparty
van het evenement.

ke. Ze reist mee met hen van Tokio tot TomorrowWorld. Verder
hebben we nog Les Mecs, Junior
Grassi en Michiel Cnudde op de
affiche”, vertelt Allemeersch.
“Er zijn veel verschillende loopwedstrijden, maar er zijn enkele
dingen die ons uniek maken. We
organiseren ons evenement in de
kerstperiode. Dan zijn er niet veel
soortgelijke gebeurtenissen. Maar
het zijn vooral de details die het
hem doen. Vorig jaar waren er
bijvoorbeeld kapsters en makeupartiesten aanwezig. Na de Beatrun kan je je opfrissen onder de
douche, maar de dames willen
zich voor de afterparty wat opmaken. We zorgen ook voor massages. We willen dat alles tot in de
puntjes verzorgd is. Het moet perfect zijn. Net daaraan hebben we
ons succes te danken. We mogen
zonder op te scheppen trots zijn
op onszelf”, zegt Lefevre.

DOOR JONAS DE VRIEZE

Stefaan Allemeersch uit SintEloois-Vijve en Xavier Lefevre uit
Sint-Baafs-Vijve zijn twee van de
bezielers van de populaire wedstrijd. Samen met acht andere leden van Club d’Amitié organiseren ze sinds vorig jaar de Stas Beatrun. “We organiseren met onze
bende al een hele tijd twee feestjes
per jaar. Nu we allemaal wat ouder worden en we een gezinsleven
aan het opbouwen zijn, lukt het
niet altijd om onze echtgenotes
bij de fuiven te betrekken. We waren het ook een beetje beu om
altijd hetzelfde te organiseren” aldus Lefevre.
Het concept is hetzelfde als dat
van vorig jaar. Sport, ontspanning
en beleving staan centraal. De Beatrun is een loopwedstrijd en
volgt een traject in het hartje van
Waregem. Een doorsnee run is
het echter niet. Om de 500 meter
staat een dj het beste van zichzelf
te geven om de deelnemers op te
peppen. Dit jaar staan er maar
liefst vijftien dj’s langs het par-

ANDER PARCOURS

Stefaan Allemeersch en Xavier Lefevre organiseren het event samen met nog acht leden van Club d'Amitié. (Foto
JDV)

cours. Naast de muzikale belevenis is er ook nog een heus lichtspektakel in de straten. “We doen
zoveel mogelijk ons best om er
iets uitzonderlijks van te maken.
Vorig jaar hebben we goeie feedback gekregen en we willen de lijn
doortrekken. Stad Waregem wou
ook niet dat we een gewone wedstrijd organiseerden. Het moest
iets extra zijn. Het zit ook in ons
om altijd iets meer dan de rest te
doen”, aldus Allemeersch.

“DETAILS DOEN HET HEM”
De wedstrijd begint en eindigt in
Waregem Expo en gaat van daar-

Betaal de
JUISTE
premie!

“We willen het
Tomorrowland van
de loopwedstrijden
worden”
uit onder andere richting het Regenboogstadion, de Markt en park
Casier. “Bij een gewone loopwedstrijd blijf je buiten en is er na de
competitie niets meer te doen. Na
de inspanning volgt er bij ons een
knoert van een afterparty. Het is
als het ware een combinatie van

een loopwedstrijd en Tomorrowland. Wij willen met de Stas Beatrun ook het Tomorrowland van
de loopwedstrijden worden.”
Er zijn enkel nog tickets voor de
afterparty te koop. “Iedereen met
zo’n ticket is vanaf 21 uur welkom
in de expohal. We willen ervoor
zorgen dat de zaal goed gevuld is
als de deelnemers finishen. Onze
line-up is veelbelovend. Dit jaar
hebben we, na heel wat lobbywerk, Anouk Matton kunnen
strikken. Zij is de verloofde van
Dimitri Vegas en ze verzorgt tevens het voorprogramma van het
dj-duo Dimitri Vegas & Like Mi-
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• Pralines
• Geschenkjes
• Pampertaarten
• Snoeptaarten
• Doopsuiker & drukwerk
• Communie - huwelijk

Vorig jaar herbergde het evenement nog 2.500 mensen. Dit jaar
is er zelfs plaats voor 3.500 deelnemers, maar is het evengoed uitverkocht. Tel daar nog het volk dat
naar de afterparty afzakt bij en je
komt uit op 5.000 feestneuzen.
Daarmee zit Waregem Expo
stampvol. “Er is niet veel ruimte
meer om echt te groeien, maar we
willen wel dat alles perfect is, dat
vinden we het belangrijkst. We
zullen creatief blijven en elk jaar
een ander parcours proberen uitstippelen. Waar we nog het meest
trots op zijn, is bijvoorbeeld dat
mensen ons vaak vertellen dat ze
door ons evenement begonnen
zijn met lopen. Bovendien willen
we de deelnemers plaatsjes in Waregem tonen die bij het grote publiek minder bekend zijn”, vertelt
Allemeersch.
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COMMENTAAR

BUTLER

EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

Foto HDV

DANNY DELORGE (56)
Uitbater Press Shop

CHANEL DE MOOR (24)
Verkoopster Bakkerij Molly

JAN VYNCKIER (72)
Oud-directeur Balta

“Jammer genoeg
veel mankementen”

“Vroeger was het
stukken beter”

“Er zal nog aan
gesleuteld worden”

“Dat er iets moest veranderen aan
het parkeerbeleid was vanzelfsprekend. De parking onder Het
Pand leek meer op een garage
waar auto’s soms weken bleven
staan. Nu al merk je dat veel parkeerplaatsen vrij zijn voor mensen die komen winkelen. In vergelijking met veel steden is het
parkeren betalend, maar men
moet rekening houden met de
parkeerzone en dat is nogal verwarrend. Jammer genoeg was
men niet klaar om te starten op 3
oktober en zijn er nog mankementen. Met betere aanduidingen
en softwaretesten hadden die vermeden kunnen worden.” (YVW)

“Ik vind het jammer dat je
voortaan ook moet betalen voor de
parking voor Het Pand. Ik ga heel
graag op bezoek bij mijn oma,
maar nu moet ik daarvoor telkens
een ticket kopen. Ook een kwartiertje gratis parkeren zit er niet
meer in. Sinds het plan in voege
is, heb ik al een boete gekregen.
Als je het mij vraagt, was het vroeger stukken beter. Ik ben alleszins
niet te vinden voor het nieuwe
plan. Ik ben dan ook blij dat ik
niet ver van het centrum woon en
mij gelukkig veel kan verplaatsen
met de fiets. Ik vind het wel jammer voor mensen die iets verder
wonen.” (YVW)

“Als je het parkeerplan in detail
bekijkt, dan kan je er alleen maar
begrip voor opbrengen. Vóór het
nieuwe parkeerplan stond de parking onder Het Pand vol langparkeerders, veelal winkelpersoneel,
leerkrachten en mensen die in het
centrum werken. Daarentegen zal
het voor ouders die hun kinderen
met de auto komen ophalen niet
meer evident zijn. De kiss & ridezones zijn daarvoor te beperkt.
Dat er in de toekomst nog gesleuteld zal worden aan het parkeerbeleid is te verwachten. Waregem
leeft en blijft in beweging. Dit is
nog maar een begin.”
(YVW)

En dat specialisten te veel verdienen? Ga weg! Vergeleken met
topvoetballers en/of golfers, autocoureurs en tennissers mogen we
die artsen, qua inkomsten, gerust
armoezaaiers noemen. Kennen we
onze prioriteiten nog? Nog even
iets anders. Het kleuteronderwijs
trekt aan de alarmbel want voor
minister Crevits, inmiddels vijfde op
de politiekerspopulariteitsranking,
is de speeltijd voorbij. Ze moet
terug naar de kleuterschool, desnoods om er een mosselsouper of
wafelenbak te organiseren. Want
bij de staat (wij dus) is ‘t geld allang
op.

DB265041F6

De nieuwe stadsbibliotheek die
twee weken geleden werd geopend,
is een voltreffer op alle vlakken.
De grote instroom van nieuwe
leners en het toenemend aantal
bezoekers waren verwacht. Op
termijn zal dat resulteren in een
gestaag groeiende collectie van
boeken, dvd’s, strips en andere
materialen. Wat op zijn beurt
opnieuw het lenersbestand laat
aangroeien. Dat kan je alleen
maar toejuichen. Zeker wanneer
je weet dat de stad zelfs na de
grote investering van 7,8 miljoen
euro in de nieuwbouw op de hoek
van de Zuiderlaan en de Holstraat geen rem zal zetten op de
subsidies die nodig zijn voor de
aanschaf van nieuwe materialen.
Een andere innovatie in de bibliotheek is het lezerscafé waar
iedereen al vrij vroeg in de voormiddag terecht kan: een ideale
ontmoetingsplaats, net als de bib
zelf overigens. Eén zaak is alvast
duidelijk: het cliché van de boekerij waar je de lippen op elkaar
moet houden en waar je heel
stilletjes de boekenrekken moet
induiken bestaat niet meer. En
neen, wie zijn neus snuit, eventjes kucht of wat te luid zijn
boeken in en uit de rekken haalt
krijgt geen GAS-boete. Integendeel, de nieuwe bibliotheek zal
uitgroeien tot een leuke plek om
eventjes te vertoeven. Dat was
van bij aanvang de intentie toen
het ontwerp werd voorgesteld en
dat zal in de toekomst zo blijven.
De grootste aantrekkingskracht is
het gebouw zelf dat je gerust de
mooiste architectonische creatie
van Waregem mag noemen.
Meer nog: in Vlaanderen en zelfs
in heel het land zijn er weinig of
geen bibliotheken die nu al zo’n
uitstraling hebben en je werkelijk
uitnodigen om binnen te gaan.
De ontwerpers hebben schitterend
werk geleverd en dat mogen ze
gerust op hun visitekaartje laten
drukken. Wat ze gerealiseerd
hebben, staat model voor elke
gemeente of stad die zelf bouwplannen heeft voor een bibliotheek. Het zal daarom ook niemand verwonderen indien de
komende maanden en zelfs jaren
van overal afgevaardigden van
gemeentebesturen naar de site
komen afgezakt. Ze maken er
kennis met een bijzonder klantvriendelijke bib die echt het gezicht is van de ZuidBoulevard.

Wat zijn jullie eerste bevindingen van het nieuwe parkeerbeleid, dat sinds begin
de maand van kracht is in onze stad? Wat vinden jullie de pluspunten, zien jullie
verbeteringen/aanpassingen mogelijk? Denken jullie dat parkeren in Waregem
voor jullie voortaan duurder zal uitvallen dan vroeger? Waarom (niet)?

Foto HDV

Nieuwe bib

Betalen voor parkeerplaats

Foto HDV

DOOR JAN DECOCK

’t Is me wat in park Casier. Daar
gaan de vissen dood in de vijver.
Niet dat ze een verkoudheid opdoen of verdrinken, maar ze sterven van de dorst. Want er is een
gebrek aan... water. ‘De schuld van
de natuur’, concludeert een deel
van het beleid. Kort door de bocht,
zouden we zeggen, want er is nog
water, maar ‘t is niet te drinken.
Wegens te vervuild door lege
blikjes of frisdrankflesjes en/of
plastic zakken. De mensen sensibiliseren om wat zuiniger met die
‘schuldige natuur’ om te springen
heeft allang geen impact meer
zodat er voor de stad niets anders
opzit dan op geregelde tijd de
‘boel’ uit en op te kuisen. Maar na
het opfrissen van het park is ook
die vijver aan vernieuwing toe. En
dat zou zo’n 300.000 euro kosten.
Op te hoesten door de stad met
eventuele subsidies van de staat.
En wie zijn dat, de stad en de
staat? Wij dus met z’n allen. Dus
vervuilers, voor je je eigen troep in
en rond het water gooit, denk daar
maar eens over na. En wij maar
tevergeefs belastingen betalen.
Onlangs pleegde de ‘staat’, wijzelf
dus, nog maar eens een aanslag
op onze spaarcenten. Het juiste
woord, want we kregen een ‘aanslag’biljet in de bus. Maar we houden ons staande. Dankzij onze (?)
‘Rode Duivels’ die wonnen tegen
voetbalgrootheid Bosnië-Herzegovina. Een wedstrijd op weg naar
deelname aan het wereldkampioenschap. Zijn we nu blij? Nog niet
helemaal, want na een intro middels wandelvoetbal toonden die
Bosniërs via een schitterende
owngoal hoe het moest. En de
onzen hadden het blijkbaar begrepen. Als we dit schrijven moet een
andere voetbalreus, die van Gibraltar, nog voor de bijl maar dat zal
wel geen probleem zijn (geweest).
Of we ons nu geroepen voelen om
een zwart-geel-rode muts op te
zetten? We denken het niet.
Maar we blijven bij ‘t voetbal, daar
waar ene Bjorn Engels, eentje van
Club Brugge, een serieuze schouderblessure heeft. Wordt gezegd,
want de man (?) speelt heelder
dagen op zijn Playstation. Wellicht
heeft hij daardoor die blessure
opgelopen, wie zal het zeggen?
Maar we keren terug naar de Rode
Duivels. Die van Zoutleeuw dan.
Alwaar bij de kindvoetballertjes
een dikkertje uit de ploeg werd
gezet omdat het... niet kan voetballen. Een schande, zo orakelt z’n
entourage. Terecht eruit zeggen
we. Laat dat ventje maar Playstation spelen of richt een competitie in
voor voetbalonkundige voetballertjes.

Nog eentje om het af te ronden. De
stad gaat geen bewakers inzetten
in het bezoekerscentrum War
Horse (of Hippo War). Ook geen
geld? Nochtans een opportuniteit
om enkele afgedankte ING’ers
weer aan een job te helpen...

