Toppers uit Brass
STADSMAGAZINE HARELBEKE • EDITIE APRIL 2019

Wijk-Werken
Coureur Café

LERARENCONCERT
JAZZ-POP-ROCK
DJ-EXPERIMENTEEL
Wie onze producties een beetje kent, weet dat niet enkel
leerkrachten aan bod komen, maar dat alle geledingen van
leerlingen-formaties, groepen en bandjes mee in het complot
zitten. Dat is de habitat van onze leraren: mét hun leerlingen
optreden.
Het team van jazz-pop-rock, DJ en
experimentele muziek is een kleurrijke
bende. Zelf zijn ze niet alleen in allerlei
groepen actief, ze zetten dit ook over
op hun leerlingen door podiumkansen
te creëren. Na ‘Vrij!’, Dag van het Woord
en ‘Combonight’ is het lerarenconcert
opnieuw een kans voor de leerlingen
om te schitteren naast hun leraar.

Wie treedt aan?
De leerlingencombo’s van verschillende leerkrachten.

Op zaterdag 27 april om
20 uur in CC het SPOOR.
Tickets vvk: 10 euro,
add: 12 euro, Attacca-leden
gratis. Reserveren:
samwd@harelbeke.be
056 733 400.
Extra: Opendeur-optredens
van deze groepen: zondag
19 mei om 11 uur in SAMWD,
Toekomststraat 29.
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Big Band Studio: bigband met volwassenen: gestart als een project vorig
schooljaar en bleek een succes. Mooi
repertoire opgebouwd en ondertussen
al een buitenlands optreden (Aire-sur-laLys) op hun palmares.
The Big Band of Small Ones: opgericht
voor een optreden op de Jazzontspooring
Harelbeke 2017. Blonk uit op het Firenze
International Choir Festival in juli 2018
(zie foto). Neemt deel aan het Europees
Muziekfestival voor de Jeugd in Pelt op

6 mei in de wimpelreeks (hoogste reeks).
Misschien vertrekken ze in juli 2019 wel
naar Sydney Australië en spelen ze in het
overbekende Opera House!
Last but not least de leraren zelf:
Trui Amerlinck: combo, jazztheorie,
jazzpraktijk, basgitaar, contrabas, singer-songwriter
Janne Blommaert:
jazz-zang sinds dit schooljaar
Matti De Rycke:
combo en elektrische gitaar
Rob Banken: jazz-sax
Geert Verschaeve:
combo, bigband en jazz-koper
Gert Malfliet:
jazz-slagwerk, live/studio electronics
Daan Stynen: jazz-piano
Michaël Ghekiere: DJ-praktijk
Diederik Glorieux: DJ-compositie
Aangezien elk concert van de academie
een feest is, gaat het optreden naadloos
over in een spetterende DJ-fuif,
waar de gloednieuwe DJ’s uit de bol
gaan! En jij ook …

Openingstijden stadhuis
Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en 		
14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en
16.00-19.00 uur
Vrijdag:
09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede zaterdag
van de maand van 9-12 uur, enkel
onthaal en loket burger en welzijn,
andere loketten op afspraak
(eerstvolgende op 13 april)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak. 056 733 311
Het stadhuis is gesloten op maandag
22 april (paasmaandag).

Openingstijden recyclagepark
Betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 8-18 uur
Zaterdag: van 8-16 uur
Niet-betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 13-18.15 uur
Zaterdag: van 8-14 uur
Het containerpark is volledig gesloten
op maandag 22 april (paasmaandag).
De ophaling verschuift naar dinsdag
23 april.

Meer info
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van mei verschijnt
op donderdag 25 april. Teksten
indienen tegen woensdag 3 april.
Departement communicatie:
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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Toppers uit Brass

Scouts Harelbeke

IBBA

Twee Harelbekenaren
staan aan het roer van het
brassfestival IBBA. Steven
Devolder is trompettist,
docent en lid van het
koperensemble Belgian Brass.
Katrien Van Houcke werkt
aan het Conservatorium van
Brussel. Voor IBBA neemt ze
de organisatie op zich.
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WIJK-WERKEN
De klus klaren

COUREUR CAFE
Op zaterdag 13 en zondag
14 april organiseert Scouts
Harelbeke Coureur Café, een
wielerevent met uitgepijlde
fietstochten. Na het fietsen
kunnen renners en sympathisanten terecht op het
terras van de scoutsterreinen
voor de nodige verfrissing.

Kan je wat hulp gebruiken
bij het onderhoud van je
stadstuin, het leegmaken van
je zolder of heb je een ander
klusje binnenshuis? Kan je
als vzw iemand gebruiken bij
occasionele taken? Je vindt
die hulp bij de wijk-werkers.

10 Bezoekerscentrum

Brouwerij De Brabandere
Geen aprilgrap. Op 1 april opent het bezoekerscentrum
‘Brouwershuys’ van Brouwerij De Brabandere. Je bent van
harte welkom bij voormalig brouwmeester Chris en zijn vrouw
Jeanine voor een rondleiding in de brouwerij of een lekkere
hap.

Verder

04 Verenigingenquiz
05 Week van de Markt
09 Bib-nieuws

19

UIT in Harelbeke
11 Erfgoeddag
14 Wedstrijd
15 Kippenactie
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Quiz

VERENIGINGENQUIZ
Op zaterdag 4 mei om 19.15 strijden in CC het SPOOR de Harelbeekse
verenigingen opnieuw voor de titel van Slimste Vereniging. Ken jij het
antwoord op de moeilijkste vragen en ken je de leukste weetjes, dan
maak je kans op de hoofdprijs van 250 euro. Iedere vereniging die lid
is van een adviesraad of een toelage van de stad ontvangt, kan deelnemen met een ploeg van drie personen. Je kan als vereniging ook de bar
uitbaten en zo een extraatje verdienen.
Inschrijven kan tot en met 26 april via www.harelbeke.be/quiz.

SENIOREN
SPORTDAG

Op donderdag 16 mei is er de seniorensportdag in Pittem. Op het programma:
wandelen, fietsen, dans, petanque en
sportcarrousel.
Heen
11.30 Parking De Gavers,
Stasegemsesteenweg
11.40 Parking achterkant station
Harelbeke
12.00 Sint Amanduskerk
Bavikhove
12.15 Dorpshuis De Rijstpekker
Hulste

Terug
18.40
18.30
18.15
18.00

De deelname kost 9 euro
voor de activiteiten en het
busvervoer. Alle info vind
je op www.harelbeke.be/
seniorensportdag.
www.harelbeke.be/sdgs
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Handenvrij bellen

K ANS OP ONGEVAL
VERDUBBELT

Het verkeersreglement zegt dat je als bestuurder geen gebruik mag
maken van een gsm die je in de hand houdt. Dit is enkel toegelaten als
je geparkeerd bent. Ook fietsers, bromfietsers en ruiters zijn bestuurder. Dus ook in die gevallen mag je niet rijden met je telefoon in de
hand. Handenvrij bellen is wettelijk wel toegestaan, maar tijdens het rijden leidt het toch jouw aandacht af. Je hebt namelijk heel wat minder
aandacht voor het verkeer. Je kans op een ongeval verdubbelt.

Stadsmedewerkers ruimen op

ZWERFVUILACTIES

Met een afvalgrijper en vuilniszakken trokken de mannen van de facilitaire dienst een week lang door onze straten op zoek naar zwerfvuil.
Ze verzamelden twee containers restafval en grof vuil, 2/3e van een
container aan P+MD en twee glascontainers. Ook groot huisvuil werd
opgeruimd. Goed voor 4 270 kg aan vuil! Bedankt aan de medewerkers
en de drie vrijwilligers om de Harelbeekse straten proper te maken!

DE
RONDE VAN
HARELBEKE

www.harelbeke.be/sdgs

LAATSTE ETAPPES
LAATSTE OPROEP

Van 8 tot 14 april

WEEK VAN DE MARKT
Knip onderstaande bon uit en deponeer hem op de wekelijkse
markt in de urne die opgesteld staat aan de promostand vóór
11.15 uur (voor Harelbeke) en vóór 16.45 uur (voor Bavikhove).
Je maakt kans op een weekendje weg of een andere mooie prijs!
Maximum één prijs per persoon te winnen. Prijstrekking aan de
promostand om 11.30 uur / 18 uur. Winnaars die niet aanwezig
zijn, worden verwittigd. Bij elke aankoop op die dag op de markt
ontvang je een extra bon (en dus een extra kans om te winnen).
Reglement op www.west-vlaanderen.be – www.oowvm.be.

BON

WEEK VAN DE MARKT
Naam:..................................................................................

✃

Adres:..................................................................................
.............................................................................................
Telefoon/e-mail: ............................................................

De Ronde van Harelbeke loopt op z’n
einde. Nog twee etappes te gaan: ‘natuur,
milieu en klimaat’ met bioloog, journalist en
schrijver Dirk Draulans in de Zuiderkouter
en ‘maatschappelijk ondernemen’ met
sociaal ondernemer Piet Colruyt in Brouwerij De Brabandere. Ook op deze avonden
kan je je voorstellen en ideeën kwijt via onen offline methodieken. Kom langs, vertel
ons jouw ideeën en discussieer mee met
het panel. Of rij de Ronde van Harelbeke
online via www.wapeisje.be. Doe voorstellen in het kader van de
zes thema’s of stem op één
van de andere voorstellen.

www.harelbeke.be/sdgs
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TOPPERS
UIT BRASS
IN HARELBEKE
Twee Harelbekenaren staan aan het roer van het brassfestival IBBA. Steven
Devolder is professioneel trompettist bij de Koninklijke Muntschouwburg,
docent aan het conservatorium van Gent en lid van het koperensemble
Belgian Brass. Katrien Van Houcke werkt aan het Conservatorium van
Brussel, waar ze verantwoordelijk is voor Personeel en Planning. Voor
IBBA neemt ze de volledige organisatie op zich.

TOPPERS UIT BRASS
IN HARELBEKE
Steven: Met IBBA of
International Belgian Brass
Academy brengen we de
top van brassmuziek naar
Harelbeke. Het is meer dan
een klassiek muziekfestival:
er worden ook workshops
en masterclasses gegeven
door gerenommeerde
docenten. Dat combineren
we met een reeks recitals
en concerten door
internationale topsolisten
en ensembles. Daardoor is
het uitgegroeid tot iets wat
je nergens anders vindt. Je
zou het kunnen catalogeren
als ‘klassiek’ festival, maar
biedt ook vele andere genres
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aan. Vaak versmelten deze
uiteenlopende stijlen dan
ook op eenzelfde podium tot
een zeer verrassend geheel.

Katrien: In 2013, het jaar
dat we naar Harelbeke
kwamen, hadden we een
goede 50 studenten, dit
jaar gaan we er een stuk op
vooruit. Momenteel zitten
de inschrijvingen op 80
studenten en er komen er
nog altijd bij. Deze editie
hebben we er ook een
wedstrijd aan gekoppeld
voor de jonge studenten uit
het deeltijds kunstonderwijs
tot 18 jaar. Deze vindt plaats
op 31 maart in de polyvalente
zaal van de muziekacademie.

Steven: Het succes van
IBBA ligt volgens ons in
de unieke combinatie
van een lessenreeks
voor koperblazers en een
concertenreeks. Uniek, want
een dergelijk evenement
vind je nergens anders in
de Benelux. We mikken
met de lessenreeks op alle
koperblazers, onafhankelijk
van hun muzikale niveau.
Ook internationaal heeft
IBBA aan faam gewonnen.
Dit jaar verwelkomen we
studenten uit Polen, Turkije,
Frankrijk, Nederland,
Spanje...

Katrien: De concerten dit
jaar zijn opnieuw zeer divers,

“Met IBBA of International Belgian
Brass Academy brengen we de top van
brassmuziek naar Harelbeke.”
Steven

er is voor elk wat wils. Dit
jaar schuiven we wel één
concert naar voor, namelijk
dat van het Brussels Jazz
Orchestra met David
(Gistelinck) Linx. Dit vindt
plaats op 12 april in CC het
SPOOR om 20 uur. David
bracht zijn jeugd door in
Harelbeke en is de zoon van
Elias Gistelinck die vroeger
lesgaf aan de academie. We
vonden het een unieke kans

om hem naar Harelbeke
te halen. Hij brengt een
programma met Jacques
Brel in een speciaal jasje.

Steven: Ook bijzonder
wordt de wereldpremière
van een nieuw werk van Erik
Desimpelaere dat hij schreef
voor Belgian Brass en
Harmonieorkest Vooruit ‘A
Requiem for Narcissus’. Dat
wordt ons openingsconcert

op 7 april om 20 uur in CC
het SPOOR. Verder hebben
we het kwintet van Belgian
Brass die een paar van de
solisten begeleiden.

Katrien: Er is nog meer: The
Royal Band of the Belgian
Navy, The Royal Band of the
Belgian Airforce met Nico
Schepers en Marc Godfroid.
Er is ook Brassband Braz’art
die de laureaten van de
DKO-wedstrijd begeleiden.
Topsolisten geven hun
kennis overdag door
tijdens de Master Classes
die gedurende gans de
IBBA-week plaatsvinden.
‘s Avonds laten ze zich
graag horen op het podium

onder begeleiding van de
deelnemende orkesten/
ensembles.
De solisten dit jaar zijn
ook terug een voor
een wereldtop: Hakan
Bjorkman (trombone),
Roland Szentpali (tuba),
Fabien Wallerand
(tuba), Glenn Van Looy
(euphonium), Eric Aubier
(trompet), Ole Edvard
Antonsen (trompet) en
Radek Baborak (hoorn).
Het zijn één voor één
pareltjes!

DAVID LINX OVER
HARELBEKE
David Linx: “Als ik
het me goed herinner
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CONCERTAGENDA
IBBA
Zondag 7 april – 20 uur
Harmonieorkest Vooruit &
solisten Glenn Van Looy en
Roland Szentpali.
Het Belgian Brass & Harmonieorkest Vooruit spelen
een wereldcreatie van Erik
Desimpelaere.
Dinsdag 9 april – 20 uur
Belgian Brass Kwintet met
solisten: Hakan Björkman,
Ole Edvard Antonsen, Radek
Baborak en Roland Szentpali
Woensdag 10 april – 20 uur
The Royal Belgian Navy
Band o.l.v. Bjorn Verschoore
met solisten Nico Schepers
(trompet) en Marc Godfroid
(trombone)
Donderdag 11 april – 20 uur
The Royal Windband of the
Belgian Airforce o.l.v. Matty
Cilissen met solisten Ole
Edvard Antonsen (trompet),
Radek Baborak (hoorn), Eric
Aubier (trompet), Hakan
Björkman (trombone), Fabien
Wallerand (tuba)
Vrijdag 12 april – 20 uur
Brussels Jazz Orchestra &
David Linx (Brel Project)
Zaterdag 13 april – 17 uur
DKO-laureaten met Brassband Braz’art o.l.v. Geert
Verschaeve

Tickets en meer info
op www.ibba.be
katrien@belgianbrass.be
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“De concerten dit jaar zijn
opnieuw zeer divers, er is
voor elk wat wils.”
Katrien
heb ik nooit eerder in
Harelbeke gezongen,
met uitzondering van een
radioshow een 20-tal jaren
geleden. Voor mij is het
heel speciaal om op 12
april te zingen met één
van de beste bigbands
in de wereld (Brussels
Jazz Orchestra) in de
geboortestad van mijn
vader, Elias Gistelinck.

Als één van de meest
belangrijke Belgische
componisten en stichter
van Jazz Middelheim,
heeft hij er altijd een
persoonlijke prioriteit van
gemaakt om Belgische
artiesten in de kijker te
zetten. Zonder hem zou ik
het nooit zo ver gebracht
hebben en in Harelbeke
optreden is voor mij een

eer en zelfs een plicht
om deze stad te eren op
mijn manier. Ik heb in mijn
prille jeugd weekends
doorgebracht in de
muziekacademie en heb
daar de beginselen van
piano, fluit en notenleer
geleerd.
“Le Plat Pays” is zeker het
mijne en Brel is het juiste
repertoire om in het Frans
ons mooie Harelbeke
en Vlaanderen in de
bloemetjes te zetten.
Ik kijk er echt naar uit en
hoop naast het publiek,
ook veel familie te zien op
die dag.”

kort
bib

LEZING
DE MENSENGENEZER

TENTOONSTELLING
CONGO! CONGO!
CONGO!
Naar aanleiding van de heropening
van het AfricaMuseum in Tervuren
besteedt de bibliotheek graag
aandacht aan een aspect van het
land dat nauwelijks bekendheid
geniet: de schilderkunst. In België
zijn er verschillende verzamelaars
van Congolese schilderkunst. Elk
van hen beschikt over een mooie
collectie. De bib toont een deel van
de collectie Verleyen, namelijk de
schilderijen uit de jaren 50 en 60
van vorige eeuw. Naar aanleiding
van deze tentoonstelling haalt de
bib alles uit de kast over Congo.
Tentoonstelling van 3 april tot
27 april. Vernissage op donderdag 4 april om 19.30 uur in de
stedelijke openbare bibliotheek,
Eilandstraat. Toelichting: Jan Van
Herreweghe.

INFOSTAND
KAPITEIN WINOKIO
15 JAAR ‘HANDJES
DRAAIEN’
Kapitein Winokio is het
pseudoniem van de Belgische muzikant en producer
Winok Seresia. In januari
2011 kreeg Seresia erkenning in Vlaanderen in de
vorm van een MIA voor
‘kidspop’. Zijn repertoire
bestaat grotendeels uit klassieke kinderliedjes, gezongen
en eigentijds bewerkt door
professionele muzikanten.
Kapitein Winokio treedt vooral live op en heeft intussen
een hele collectie cd’s, spelmateriaal en boeken op de
markt gebracht. Op zaterdag
27 april is het intussen al 15
jaar geleden dat de beroemde kapitein met de Vlaamse
kinderen koekebakkevlaaien
bakt en dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan.

Koen Peeters vertelt in De
mensengenezer het verhaal
van Remi, een boerenzoon
uit de Westhoek. Hij ontvlucht zijn geboortestreek
waar de geesten van de
gevallen soldaten ronddwalen zonder verlossing. Hij
sluit zich aan bij de Jezuïeten en trekt naar Congo om
de mensen te ‘genezen’.
Remi verdiept er zich in de
spirituele gebruiken van het
Yaka-volk, die in hem een
revenant zien of mensengenezer. De mensengenezer
werd bekroond met de
ECI-literatuurprijs.

Op donderdag 25 april
om 19.30 uur in de
stedelijke openbare
bibliotheek, Eilandstraat.
Gratis activiteit. Inschrijven via info.bibliotheek@
harelbeke.be of
056 733 440.

MAKE-OVER
NIEUWE
BIBWEBSITE
De bibwebsite kreeg een
grondige make-over.
De cataloguspagina's
zijn nu volledig geschikt
voor mobiel gebruik. De
beschikbaarheidsinformatie krijg je meteen op
het detailscherm van een
item te zien. Meld je aan bij
de site om je gebruikersmenu te zien. Daar vind
je jouw vertrouwde Mijn
Bibliotheek-diensten zoals
het bekijken en verlengen
van je uitleningen terug.
Het reserveerproces werd
slimmer. Er is maar één
reserveerknop per item, klik
je die aan dan worden enkel de edities die reserveerbaar zijn getoond en kun je
daar een keuze uit maken.
Je vindt onze webstek via
www.bibliotheekharelbeke.be. Vragen? Het bibteam staat voor je klaar.
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BROUWERSHUYS
OPENT OP
1 APRIL 2019!

Geen aprilgrap, maar wel de officiële opening van het
bezoekerscentrum ‘Brouwershuys’ van Brouwerij De
Brabandere. Je bent van harte welkom bij voormalig
brouwmeester Chris en zijn vrouw Jeanine voor een
rondleiding in de brouwerij of een lekkere hap.
Bert De Brabandere: “Bij aankomst
in het Brouwershuys word je verwelkomd door Chris en Jeanine en krijg
je een toelichting over de filosofie van
de brouwerij. Het is van groot belang
om onze waarden uit te dragen, zodat iedereen begrijpt wat we precies
doen en waarom we dat doen. Daarna gaan we terug in de geschiedenis.
We tonen onze bezoekers een film in
onze cinemazaal. Wat is de historiek
en wat zijn de merken van de brouwerij? Je komt het allemaal te weten
in de video.”
Chris Van Acker: “En dan komt het
spannendste stuk. Ik neem de bezoekers mee naar de brouwzaal met een
schitterend zicht op de koperen en
stainless steel ketels. Een verweving
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van traditie en innovatie. Vanuit de
brouwzaal wandelen we onder tanks
door naar de gisting en lagering, waar
de alcohol in het bier gestoken wordt.
Via een trap met passerelle krijgen we
een zicht op de bloeiende kern van
de brouwerij: de nieuwste hightech
bottelarij van West-Europa, waar we
de vatenlijnen en de techniek van het
verpakken bekijken.”
Jeanine Lust: “Uiteraard gaan we
daarna proeven van al dat lekkers.
Je krijgt als bezoeker een degustatie
tussen de houten foeders in de foederzaal. Achteraf heb je de mogelijkheid om een hapje te eten bij ons. Op
het menu? Vlaamse kost en flessen
bier van 75 centiliter. Niets chic, maar
wat de pot schaft.”

PRAKTISCHE INFO
Het Brouwershuys is op
dinsdag, woensdag en
donderdag te bezoeken in
groepen van 25 tot 40 personen. Wil je als individuele
bezoeker langskomen? Sluit
dan op woensdagnamiddag aan bij een bestaande
groep. Let op: reservatie via
de website is altijd verplicht.
Brouwerij De Brabandere
Rijksweg 33, 8531 Harelbeke (Bavikhove) www.
brouwerijdebrabandere.be
brouwershuys@brouwerijdebrabandere.be

ERFGOEDDAG

Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19de editie van Erfgoeddag op zondag
28 april 2019 de schijnwerpers op vakmanschap. In Harelbeke staan ambachten
centraal in de tentoonstelling Mestieri in het Kunstenhuis. In het Peter
Benoitmuseum wordt het artistiek-erfgoedtraject Hoogtewerk getoond.
Mestieri – Kunstenhuis Marktstraat
100 – Peter Benoitmuseum
Kunstenaars met een verstandelijke
beperking lieten zich inspireren door
het thema van Erfgoeddag. Ze tonen er
van boven tot beneden, vrank en vrij,
hun artistieke interpretaties van ‘quattro
mestieri’. De kunstenaars flaneren met je
rond in het historische pand. Onderweg
vergaap je je aan een echte ‘artista del

tattuagio’. En iets verder in het Peter
Benoitmuseum vind je muzikale bouwers
Peter en Wim Vanhoe met piano en viool.
Hoogtewerk – Peter Benoitmuseum
De leerlingen uit het 2de jaar hout-bouw
van het Guldensporencollege Harelbeke
lieten zich inspireren door de bijzondere
collectie van het voormalig hoevemuseum
in Moorsele.

Samen met beeldend kunstenares Katelijne De Corte van MUS-E Belgium bouwden ze hun eigen 'ambachtelijke' installatie. Het resultaat van hun traject ontdek
je in het Peter Benoitmuseum.
Alle activiteiten van Erfgoeddag zijn gratis
toegankelijk tussen 10 en 18 uur.
Het volledige programma vind je via
www.erfgoeddag.be.
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COUREUR
CAFÉ: EEN
FIETSRALLY
VOOR JONG
EN OUD
Op zaterdag 13 en zondag 14 april organiseert Scouts
Harelbeke Coureur Café, een wielerevent met uitgepijlde
fietstochten van 25, 55, 85 en 120 km. Na het fietsen kunnen
renners en sympathisanten terecht op het terras voor de
nodige verfrissing.

START
Vrije start tussen 7 en 10 uur in de
Korenbloemstraat 20A in Harelbeke.
De kostprijs voor 25 km en 55 km
bedraagt 5 euro (1x bevoorrading),
voor 85 km en 120 km 6 euro
(2x bevoorrading).
Meer info via www.coureurcafe.be,
coureurcafe@scoutsharelbeke.be
of op de Facebook-pagina.
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Harelbeke heeft er, naast E3, een
nieuw koersfenomeen bij: Coureur
Café. Wat in 2014 begon als een
evenement om de nieuwe lokalen in
de Korenbloemstraat te financieren,
groeide in enkele jaren uit tot het
uithangbord van de scouts. Al van in
augustus zijn de voorbereidingen voor
april begonnen. Ook dit jaar hoopt de
leidingsploeg het succes van 1 610
renners van vorig jaar te evenaren of
zelfs te verbeteren. Het is veel werk,
maar ze hebben er goesting in. Dit jaar
gaat een deel van de opbrengst naar
een goed doel. Het overige bedrag
wordt geïnvesteerd in spelmateriaal,
tenten en de scoutslokalen om de

werking van Scouts Harelbeke verder
te verbeteren.

BROODPUDDING
Met de verschillende fietstochten
wil Scouts Harelbeke zowel jong als
oud aantrekken, net als ouders en
sympathisanten, maar vooral ook
wielertoeristen. Er is een tocht van
25 kilometer, ideaal voor een lokaal
fietstochtje met het gezin. Deze kan
zowel in de voor- als in de namiddag
gereden worden.
De overige ritten van 55, 85 en 120 km
starten in de voormiddag en mits hier
wat bergen aan te pas komen, is een
koersfiets de betere keuze. De renners

“We zin uiteindelijk
moar prenten wi!”
Leidsters Scouts Harelbeke
die meer dan 25 kilometer fietsen,
krijgen bevoorrading onderweg.
Daar kan je even op krachten komen
met een energiedrankje, snoep en
zelfgemaakte broodpudding door de
mama’s van de leiding. Al sinds de
eerste editie werken de mama’s volgens hun geheime recept en dat valt
duidelijk in de smaak.
Eenmaal aangekomen aan het eindpunt krijgen de renners een boterham
met gehakt.

PARIJS-ROUBAIX
Wie niet op de fiets stapt, kan zich
gerust vermaken op het scoutsterrein
dat twee dagen wordt omgevormd tot
een café met terras. Om de honger te
stillen, zijn er braadworsten en pasta
bolognese. Zondag is er een eetfestijn
Manger à Coureur Café en zondagmiddag wordt de klassieker Parijs-Roubaix
uitgezonden op groot scherm. Voor
de kinderen is er een springkasteel en
allerlei kinderanimatie.

Op zaterdagavond is stilzitten geen
optie. De avond wordt afgetrapt met
een optreden van een band en ’s
avonds is er net zoals vorig jaar de fuif
Coureur Café TD. Met de fuif wil de
leiding vooral de jeugd van Harelbeke
naar de scoutslokalen in de Korenbloemstraat aantrekken.

’T ZIN MOAR PRENTEN WI
Na de brave affiche van 2018, namen
de leidsters van Scouts Harelbeke
het initiatief om dit jaar uit de kleren
te gaan. Als kers op de taart wist de
scouts acteur Sebastien Dewaele aka
Kenny uit Bevergem aka Steven
Welvaert uit Eigen Kweek te strikken.
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WEDSTRIJD
Sudoku
In de sudokupuzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9
worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:
• in elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elke verticale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt.
De cijfers in de lichtblauwe vakjes vormen de oplossing.

6

7

5
7

5

6
3

2

1

9
7

2

2

5
1

1

7

5

6

4

9

7
8

4
5

3

7

3

Denk aan de kinderen

6

ROOKVRIJE
SPEELTERREINEN

7

9
2

Stuur de oplossing voor 3 april naar:
Stadhuis, Wedstrijd,
Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via wedstrijd@harelbeke.be.
De winnaar krijgt een Harelbeekse Kadobon
van 10 euro.
Oplossing vorige maand: Door een zetfout was
het onmogelijk om de sudoku van maart in te vullen.
Helaas is er dus ook geen winnaar. Onze excuses.
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:
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www.harelbeke.be/sdgs

Stad Harelbeke komt op voor het recht van kinderen om
op te groeien in een rookvrije, gezonde en veilige omgeving. Daar horen ook rookvrije speel- en sportterreinen
bij. Daarom neemt de stad het engagement om tegen juni
2019 de speelterreinen in Harelbeke rookvrij te maken. Later volgen ook nog de sportterreinen. Naast het vermijden
van passief roken door kinderen heeft het rookvrij maken
van speelterreinen nog een aantal andere voordelen: uit
onderzoek blijkt immers dat kinderen gedrag kopiëren. Als
kinderen mensen zien roken, wordt de indruk gewekt dat
roken heel normaal is en is de kans groter dat kinderen
later zelf gaan roken. Een rookvrije omgeving aanbieden
is dan ook het ultieme middel om kinderen weerbaarder
te maken om later niet zelf te gaan roken. Vanuit de stad
wordt dan ook een oproep gelanceerd om vanaf juni 2019
niet langer te roken op speelterreinen en ook mensen aan
te spreken die dit wel nog doen. Op alle speelterreinen
komt een bord waarop vermeld staat dat kinderen daar
rookvrij spelen. Het rookvrij maken van de speelterreinen – en later ook de sportterreinen – draagt bij aan een
Generatie Rookvrij. Deze beweging (zie ook agenda pag.
20) werkt toe naar een samenleving waar kinderen kunnen
opgroeien zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook
en de verleidingen om te beginnen
roken. Op die manier is de eerste
generatie waarin er niet meer gerookt
wordt misschien nu al geboren…

Appartementen

INBRAAKPREVENTIE

kort

Appartementen worden steeds meer het doelwit van inbrekers.
Ook in Harelbeke stijgt het aantal jaarlijks. Als bewoner kan je perfect enkele maatregelen nemen om een inbraak te vermijden.
• Afsluiten appartement met sleutel (niet enkel dichttrekken), afsluiten kelder en algemene inkomhal is natuurlijk een eerste vereiste
• Gebruik nooit blindelings de automatische deuropener
• Laat nooit onbekenden binnen terwijl je zelf binnen of buiten gaat
• Sociale controle schrikt af
• Wees waakzaam, spreek onbekenden aan en bel desnoods de 		
noodcentrale 112
• Door het plaatsen van een langschild of veiligheidsrozas op je
deurklink vermijd je een cilinderkraak

Korting

KOOP EEN KIP!

Lokale dienstencentra

KOMEN NAAR JE TOE

Kippen brengen meer op dan je denkt. Ze
verwerken namelijk jaarlijks 50 kg keukenafval, dat anders bij het restafval terechtkomt.
Bovendien zijn ze een prettig gezelschap in
je tuin. Ook dit jaar lanceert Imog opnieuw
een kippenactie van 15 maart tot en met 31
mei. Vul onderstaande bon in en geef hem
af op de wekelijkse donderdagmarkt bij de
pluimveehandelaar of bij dierencentrum
Holvoet, Brugsesteenweg 24A
in Hulste. Meer info:
Milieudienst, 0800 212 02.
www.harelbeke.be/sdgs

Naam:................................................................
Adres:................................................................
...........................................................................
Telefoon: ............................................
Aantal kippen: ...................................
Met deze bon krijgt elke Harelbekenaar dankzij
de stedelijke MiNa-raad 2 euro korting
(bij aankoop van min. 2 en max. 10 kippen).

✃

Zorgbedrijf Harelbeke trekt opnieuw de buurt in met hun Babbel(b)
uur-mobiel en de bakfiets van Kaffieplezier ip ’t plankier. De vrijwilligers gaan op stap om de buurtbewoners te verenigen op de stoep
voor een babbel bij een kop koffie of tas soep. Het doel is om buren
met elkaar in contact te brengen en de sociale samenhang in de
buurt te verbeteren. Wil jij graag je buren beter leren kennen? Kom
dan langs op één van de ontmoetingsmomenten. Neem een kijkje
op www.zbharelbeke.be of kom langs in één van de dienstencentra
en ontdek wanneer ze bij jou in de buurt opduiken. Je
vindt ze alvast op 1 april op de markt van Bavikhove.
Tot dan!
www.harelbeke.be/sdgs
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Kan je wat hulp gebruiken
bij het onderhoud van je
stadstuin, het leegmaken
van je zolder of heb je een
ander klusje binnenshuis?
Kan je als vzw iemand
gebruiken bij occasionele
taken of bij ondersteuning
van personen? Dit, en nog
zoveel meer, kan via wijkwerken.

DE KLUS KLAREN
MET WIJK-WERKEN
WAT IS WIJK-WERKEN?

www.harelbeke.be/sdgs
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Sinds 1 januari 2018 vervangt
wijk-werken het vroegere PWA. Bij
wijk-werken laat je klusjes uitvoeren
door werkzoekenden die werkervaring
opdoen omdat zij, omwille van uiteenlopende redenen, nog niet kunnen
werken. Zij mogen maximum 60 uur
per maand aan de slag via wijk-werken. Wijk-werk is bedoeld als opstap
naar werk en om die reden wordt het
beperkt in de tijd: maximaal een jaar.
Wijk-werken laat werkzoekenden toe

om de volgende stap in hun traject
naar werk te zetten.
Je vergoedt de wijk-werker met
wijk-werkcheques, deze kosten 7,45
euro/uur.

WAT MAG EEN WIJK-WERKER
ALLEMAAL DOEN?
Er zijn verschillende taken die een
wijk-werker mag uitvoeren, belangrijk
is dat deze aanvullend zijn. In Harelbeke staan een twintigtal wijk-werkers mee in voor de buitenschoolse

SABRINA

Ann Baert, wijk-werkcoach Harelbeke

opvang van acht scholen. Hun
hoofdtaak bestaat erin om hulp en
ondersteuning te bieden bij ochtend-,
middag- en avondtoezicht.
Andere wijk-werkers staan in voor
klusjes en tuinonderhoud bij particulieren. De buurgemeenten van
Harelbeke worden ook bedeeld, zo
zijn er een aantal wijk-werkers die bij
de lokale landbouwers of OCMW’s
ondersteunende taken uitvoeren.
Kortom, wijk-werkers krijgen de kans
om enkele uren per week werkervaring op te doen, in een toegankelijke
werkomgeving in de buurt.

WIE ZIJN DE GEBRUIKERS?
In 2018 werden 622 unieke gebruikers
geregistreerd in Zuid-West-Vlaanderen. Dit betekent dat er 622 vzw’s,
onderwijsinstellingen, particuliere
gebruikers, lokale overheden en

land- en tuinbouwbedrijven in regio
Zuid-West-Vlaanderen gebruik maken
van wijk-werken.
Dankzij deze gebruikers in onze
buurt, de vele particulieren, het Huis
van Welzijn, Zorgbedrijf Harelbeke,
Stad Harelbeke, de scholen … wordt
het project van wijk-werken verder
uitgebouwd. Een wijk-werkcheque
kost 7,45 euro/uur. Daarvan ontvangt
een wijk-werker 4,10 euro als bijdrage. Particulieren kunnen 30 % van de
kostprijs terugkrijgen via de belastingen. Vervoerskosten hoef je als
gebruiker niet te betalen, dit neemt de
VDAB voor zijn rekening.

TRAJECT VAN EEN
WIJK-WERKER
Iemand wordt toegeleid naar
wijk-werken via de VDAB, de gespecialiseerde trajectbepaling en

Hier is Sabrina aan het werk als aanvullende begeleider bij de techniekacademie.
Een aanvulling op haar wijk-werkopdracht.
Sabrina zelf streeft na om haar 60 uur op
maandbasis via wijk-werken te presteren.
Deeltijds werken (en meer) lijkt opnieuw een
haalbare kaart.
http://www.techniekacademie-harelbeke.be

JAN

Hier zie je Jan actief tijdens een opdracht
wijk-werken. Jan voert bij particulieren
klusjes uit in de tuin en kleine herstellingswerkjes. Hij steekt regelmatig de handen
uit de mouwen bij het volwassenonderwijs
om tafels klaar te zetten bij een lesopdracht
en ondersteunt bij tuinonderhoud bij een
kinderdagverblijf.
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VERONIQUE
“Ik ben 13 jaar geleden als
PWA-medewerker begonnen bij
de stad voor logistieke taken.
Later is het veranderd naar
wijk-werken. Ik ondersteun nu
ook een vzw, dat werd mij aangeboden door de wijk-werkcoach Ann. Bij haar kan ik
terecht met al mijn vragen.”

MARINA
“Ik was 11 maanden actief in
wijk-werken, na een periode
van arbeidsongeschiktheid.
Wijk-werken was een positieve
ervaring, op mijn tempo kon
ik terug stappen zetten naar
werk. Via de opdrachten in
wijk-werken kon ik vaststellen
hoe belangrijk het voor mij
is om samen te werken met
collega’s. Het geeft mij energie.
Ik heb via wijk-werken goede
referenties en mooie contacten
opgebouwd. Sinds januari ben
ik met wijk-werken gestopt en
aan de slag met vervangingsopdrachten (grootkeuken). Ik ben
hier heel trots en tevreden over.”

MEER INFO
Ann Baert, wijk-werkcoach
Harelbeke, 0499 779 103.
Zitdag op donderdag van 9
tot 12 uur in Huis van Welzijn,
Paretteplein 19, Harelbeke. Of
via www.vdab.be/wijk-werken.
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“Wijk-werken laat werkzoekenden toe om de
volgende stap in hun traject naar werk te zetten.”
Ann Baert

-begeleiding (GTB) of het Huis van
Welzijn. Zij blijven het traject van de
wijk-werker opvolgen (evaluaties, na
wijk-werken …). Daarnaast worden de
wijk-werkers in Zuid-West-Vlaanderen
gedurende hun traject ondersteund
door een wijk-werkcoach. Het is diens
taak om de wijk-werker te begeleiden
doorheen het activeringstraject en ze
te motiveren waar nodig, te ondersteunen en eventueel bij te sturen
volgens de noden van de individuele
wijk-werker. Wekelijkse en maandelijkse contacten vinden plaats, zowel
op de plek van de opdracht als binnen
het Huis van Welzijn of telefonisch. Er
wordt samengewerkt en nagedacht
over competenties, attitudes en loopbaanmogelijkheden.

Getuigenis van wijk-werker Caroline:
“Mijn taak bestaat erin om toezicht te
houden op de speelplaats ‘s middags. Ik help hen waar nodig en geef
het aan als iets niet kan. Soms is het
heel druk, de kinderen zijn super lief.
Ik was in het begin onzeker, maar
intussen valt alles heel goed mee. Ik
zou het iedereen aanraden om toch te
proberen. Een wijk-werkcoach speelt
een belangrijke rol. Ze zijn een tussenschakel waar je altijd terecht kunt met
vragen en problemen. Ze volgen op en
zoeken mee naar oplossingen.”
Voor Harelbeke is de wijk-werkcoach
Ann Baert (welzijnsvereniging W13). Ze
ondersteunt elk uniek individu, zowel
de wijk-werker als de gebruiker.

in Harelbeke

do 18 apr

FAMILIEFILMS IN
DE PAASVAKANTIE
Ben je nog op zoek naar een leuke uitstap met de (klein)kinderen
tijdens de paasvakantie? Kom dan op donderdag 18 april naar CC
het SPOOR. Je kan kiezen tussen twee films, beide om 14.30 uur.
Een film voor kinderen vanaf 4 jaar en een film voor 6-plussers.
Pluisje durft te vliegen (4+) Pluisje is een jong en vrolijk vogeltje. Alles verandert als Shadow, de valk, Pluisje aanvalt tijdens
zijn eerste vliegles. Smallfoot (6+) Een meeslepend verhaal over
vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe ontdekkingen.
Deelname: 4 euro of 10 UiTPASpunten - tickets@cchetspoor.be www.cchetspoor.be – 056 733 420.

MOZART

wo 3 apr
Van wonderkind in Salzburg tot
kapotgewerkte romanticus in Wenen.
Van speels divertimento tot diepzinnig
requiem. Musicologe Katelijne Dessein brengt een dwarsdoorsnede van
Mozarts leven en werk via beeld- en
luisterfragmenten. Om 20 uur in CC het
SPOOR. Toegang: 10 euro.
Davidsfonds-leden 8 euro. Meer info:
Luc Vandeputte, 056 717 278.

RIJEN EN VRIJEN

vr-za 5-6, di 9 en
vr-za 12-13 apr
Toneelvoorstelling van Hoger Op Stasegem. Telkens om 20 uur op 5, 6, 9,
12 en 13 april 2019 in de Zuiderkouter
in Stasegem. Ingang via Speltstraat
(scoutslokalen). Tickets: 8 euro.
Reservatie: Jan Raes, 0475 217 711
(ma, do, vr tussen 19 en 21 uur) of via
reservatiehogerop@telenet.be.
Regie: Ronny Deweerdt. Alle info op
www.hogeropstasegem.be.

QUIZ JEUGDRAAD

di 30 apr

Schrijf je nu in voor de quiz van de
Harelbeekse Jeugdraad. Deze quiz
vindt plaats op dinsdag 30 april vanaf
19.30 uur in jeugdcentrum TSAS,
Twee-Bruggenstraat. Inschrijven kan
per team van maximum vijf personen
via jeugd@harelbeke.be. Er zijn toffe
prijzen te winnen!
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april
2019

in Harelbeke
Vergeet je UiTPAS niet!
Dit logo toont aan dat
je deelneemt aan een
UiTPAS-activiteit

8 www.harelbeke.be/uitpas

MA 1 APR
Opening
Brouwershuys

CC het SPOOR. Organisatie:
Davidsfonds (zie pagina 19).

Officiële opening van het
Brouwershuys bij Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33 (zie pagina 10).

DO 4 APR
De Ronde van
Harelbeke

WO 3 APR
Infosessie
‘Generatie rookvrij’
Gratis infosessie waar je alle
praktische informatie krijgt
over deze gezonde actie.
Om 19 uur in CC het SPOOR.
Inschrijven is verplicht via
:marthe.gousseau@welzijnharelbeke.be of
)056 735 192 (zie pagina 14).
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Om 19 uur in brouwerij De
Brabandere: Sociaal ondernemer Piet Colruyt over maatschappelijk ondernemen.
Info via 8 www.harelbeke.be/
deronde (zie pagina 5).

DO 4 APR
Tentoonstelling
Congo!
Vernissage om 19.30 uur
in de stedelijke openbare
bibliotheek (zie pagina 9).

WO 3 APR
Mozart in
vogelvlucht

DO 4 APR
Eenzaamheid

Het leven en de muziek
van Mozart. Om 20 uur in

Voordracht door Trees
Lavens. Eenzaamheid heeft

een vriendelijke, maar ook
een verkillende kant. Ze kan
gewenst of ongewenst zijn.
Je kan haar zoeken, maar
veel vaker besluipt ze je,
omknelt ze je als een tweede
huid, een onzichtbare grens
tussen jou en de buitenwereld. Soms lijkt eenzaamheid
de verborgen kwaal van
onze tijd. Anderzijds kan ze
een zegen zijn. Aan de hand
van kunstwerken, muziek,
literatuur, bijbelteksten en
filmfragmenten zoeken we
samen hoe eenzaamheid
kracht kan worden.
Om 19.30 uur in PC De Bron,
Marktstraat 88. Vooraf inschrijven via ) 056 737 070,
: info@debron-har.be,
8 www.debron-har.be.
Deelname: 8 euro, ter plaatse te
betalen.

MA 1 APR

POPULARITEIT & KUNST
Over het woord ‘populair’ bestaan tal van opinies. Cultuurpessimisten
zien de overdaad aan populaire cultuur als reden voor de ondergang
van kunst. Anderen lijken die populaire cultuur net te omarmen. Hoe
dan ook. Er valt met meer nuance naar populaire cultuur en kunst te
kijken dan ze meteen te veroordelen of kritiekloos teniet te doen.
Deze gratis lezing bekijkt kritisch de mogelijke waaier van de populaire
cultuur en invloed op de kunstwereld. De lezing wordt verzorgd door
Kunsttijd docent Lieselot Derveaux.
Info: Van 19 tot 20.30 uur in AHA! – Academie Harelbeke Anders!
Tientjesstraat 4.

VR 5 APR
Pesticidenvrij
tuinieren
Voordracht door Johan
Deblaere. Tegen 2020 wil
de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
(Velt) alle pesticiden uit
de winkelrekken. Maar
hoe pak je je tuin pesticidenvrij aan? Hoe zit het
met biologische bestrijdingsmiddelen? Wat kan
je preventief doen? En
wat als er toch onkruid of
plagen optreden? 2020
Pesticidenvrij! Want zonder
is gezonder! Er wordt voor
allerhande doeleinden al te
gemakkelijk naar pesticiden gegrepen, terwijl tal
van studies aantonen dat
veel van deze goedjes
schadelijk zijn voor mens,
dier, milieu en water.

Om 19.30 uur in PRNC
De Gavers, Eikenstraat 131.
Info : katlyne.dewaele@
proximus.be.

VR 5 APR
Rijen en vrijen
Toneelvoorstelling van Hoger
Op Stasegem (zie pagina 19).
Ook op 6, 9, 12 en 13 april.

ZO 7 APR
IBBA
Openingsconcert: Belgian
Brass meets Harmonieorkest
Vooruit om 20 uur in CC
het SPOOR (zie pagina 6).

DI 9 APR
IBBA
The Royal Belgian Navy
Band o.l.v. Bjorn Verschoore
met solisten om 20 uur in de
Sint-Stephanuskerk Vichte
(zie pagina 6).

DO 11 APR
IBBA
Concert: Kapel van de
Luchtmacht met solisten
om 20 uur in CC het SPOOR
(zie pagina 6).

VR 12 APR
IBBA
Concert: Brussels Jazz
Orchestra & David Linx – Brel
project om 20 uur in CC
het SPOOR (zie pagina 6).

ZO 14 APR
Hoe snoeien?
Snoeidemonstratie om
9.30 uur in de Ommegangstraat 32 in Harelbeke.
Organisatie: Tuinhier Harelbeke-Stasegem

MA 15 APR
Bloemschikken
voor Pasen
Lesgeefster Jeanique
Vanlerberghe helpt ons aan
een prachtig bloemstuk
voor de paasperiode. Pasen
is de ideale periode om met
jonge bloemen en planten
aan de slag te gaan. Niet te
moeilijk, niet te gemakkelijk
en geschikt voor elke paastafel. Kom je ook langs?
Om 14 uur in LDC De Vlinder.
Deelname: 27 euro. Inschrijven
en betalen tegen 8 april.
) 056 735 390.

DO 18 APR
Familiefims
Om 14.30 uur in CC het
SPOOR (zie pagina 19).

ZA 13 APR
IBBA
Slotconcert: Braz’art om
17 uur in CC het SPOOR
(zie pagina 6).

ZA-ZO 13-14 APR
Coureur Café
In de scoutslokalen Harelbeke (zie pagina 12-13).
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad en OCMW-raadszitting
op maandag 15 april om 19.30 uur in CC het SPOOR

MEDISCHE
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke,
056 722 354 (vrijdag 19 uur
– maandag 8 uur)
• Ziekenhuis AZ Groeninge,
spoedopname campus
Kennedylaan, toegang via de
Ziekenhuisweg, 056 63 61 12.
• Tandartsen:
weekend en feestdagen
van 9 tot 18 uur:
0903 399 69
• Apotheek nodig?
Noodoproepnummer 24u/24u
voor een apotheek van wacht.
Bel 0903 99 000 (1,50 euro/min).
Je vindt altijd een apotheek van
wacht op www.apotheek.be.

ZITDAGEN
•	Burgemeester Alain Top
056 733 332
alain.top@harelbeke.be
Coördinatie veiligheidsdiensten,
beleidsplanning, strategisch
management, externe
betrekkingen, burgerzaken,
personeel en interne
organisatie, PBW
Op maandag van 10 tot 11.30 uur
– stadhuis – ook op afspraak.
• Schepen Francis Pattyn
0471 939 172
francis.pattyn@harelbeke.be
Onderwijs, kunstonderwijs,
cultuur, bibliotheek, erfgoed,
archief, musea.
Enkel op afspraak.
• Schepen Tijs Naert
0486 753 578
tijs.naert@harelbeke.be
Openbare werken,
stadskernvernieuwing,
patrimonium, kerkgebouwen,
mobiliteit, natuur, milieu, groen,
energie, duurzaamheid
Enkel op afspraak
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• Schepen Dominique Windels
0470 902 434
dominique.windels@harelbeke.be
Sport, feestelijkheden,
evenementen, toerisme,
communicatie, informatie, ICT
Enkel op afspraak
• Schepen Kathleen Duchi
0479 659 197
kathleen.duchi@harelbeke.be
Financiën, kerkbesturen,
economie, landbouw
Elke donderdag van 17.30 tot
18.30 uur in oude bib Bavikhove
(Bavikhovedorp) – ook op
afspraak
• Schepen
David Vandekerckhove
0470 901 899
david.vandekerckhove@
harelbeke.be
Ruimtelijke ordening,
woonbeleid, jeugd
Enkel op afspraak
• Schepen Lynn Callewaert
0479 775 035
lynn.callewaert@harelbeke.be
Voorzitter Bijzonder Comité
Sociale Dienst, Huis van Welzijn,
Zorgbedrijf, armoedebestrijding,
buurtwerking, sociale
economie, integratie,
emancipatie en gelijke kansen,
personen met een beperking,
kinderopvang, ouderenbeleid,
gezondheidsbeleid, NoordZuidwerking
Eerste en derde zaterdag van de
maand van 9 tot 10 uur in DH De
Rijstpekker, Kasteelstraat, Hulste
– ook op afspraak.
• Voorzitter gemeenteraad:
Rita Beyaert
0477 761 393
rita.beyaert@harelbeke.be

ZITDAG PENSIOENDIENST
Huis van Welzijn (Paretteplein
19), elke tweede dinsdag van
de maand van 9 tot 11 uur.
Eerstvolgende op dinsdag 9 april.

VR 19 APR
Kamal Kharmach
‘De schaamte voorbij’ om
20 uur in CC het SPOOR.
UITVERKOCHT met
wachtlijst.

ZA 20 APR
Ruilbeurs
Van 8 tot 17 uur in CC het
SPOOR. Ruildag voor verzamelaars van postzegels,
postkaarten, doodsprentjes,
munten, boeken, strips,
champagnecapsules,
bierglazen …
Gratis toegang. Organisatie: Interclub Curiosa vzw. Info via Ronny
Mestdach, ) 056 702 857.

WO 24 APR
Buitenspeeldag
Van 13 tot 17 uur in PRNC De
Gavers (zie pagina 24).

WO 24 APR
Fit in je hoofd
Je krijgt info en tips om stevig
in het leven te staan.
Om 14 uur in DH De Rijstpekker.
Deelname: 2,50 euro. Inschrijven
tegen 17 april, ) 056 735 270.

in het kader van de week van de
valpreventie. Van 14 tot 17 uur in
LDC De Vlinder. Deelname: gratis.
Info via ) 056 735 390.

DO 25 APR
De Mensengenezer
Om 19.30 uur in de stedelijke openbare bibliotheek (zie
pagina 9).

DO 25 APR
Expo mestieri in
het Kunstenhuis
Gratis toegang. Meer info via
) 056 733 470 of kunstenhuis@
harelbeke.be

VR 26 APR
Wafelenbak voor
KOTK
Enkele collega’s van het
Zorgbedrijf fietsen mee met
de 1000 km voor Kom op
tegen kanker.
Wil je deze actie steunen?
Kom dan van 14 tot 16 uur naar
één van de lokale dienstencentra. Deelname: 3 euro voor twee
wafels.

DO 25 APR
Veilig en zeker
Informatie- en materialenbeurs

ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN
• Zaterdag 20 april om 10 uur in het stadhuis:
Gouden bruiloft van Lucien Van Halst en Rita Callens
• Zaterdag 20 april om 14 uur in het stadhuis:
Ontvangst n.a.v. 55 jaar Chiro Bavikhove
• Donderdag 25 april om 19.30 uur in het
Kunstenhuis: Opening tentoonstelling Mestieri
(zie pagina 11)
Op basis van de gegevens beschikbaar op 12 maart 2019.

VR 26 APR
The Bony King
om 20 uur in CC het SPOOR.
UITVERKOCHT met wachtlijst.

VR-ZA-ZO 26-27-28
Chiro Bavikhove
Feestweekend 55 jaar Chiro
Bavikhove in hun lokalen in
Bavikhove.

ZA 27 APR
Wielerwedstrijd
3 Bergenprijs
Om 13.30 uur start elite
renners in de Stasegemsesteenweg. Aankomst voorzien
tussen 16.30 en 17 uur ook in
de Stasegemsesteenweg.
Junioren starten om 13 uur en
de nieuwelingen om 13.45 uur.
Organisatie: Wielerclub Nut en
Vermaak. Meer info via
: info@3bergenprijs.be,
8 www.3bergenprijs.be.

deze technologie? Via het
internet verbind je met een
server die eender waar kan
staan, waar je data veilig kan
opslaan en alle nodige data
kan bekijken en gebruiken.
Tijdens de workshop maken
we gebruik van Google Drive.
Voor de sessie breng je je
Androidsmartphone of -tablet
(opgeladen) mee.
Om 9 uur in LDC De Vlinder.
Deelname: 6 euro. Inschrijven en
betalen tegen 22 april,
) 056 735 390.

DI 30 APR
Quiz jeugdraad
Om 19.30 uur in JC TSAS
(zie pagina 19).

ZA 27 APR
Lerarenconcert
SAMWD
Om 20 uur in CC het SPOOR
(zie pagina 2).

ZO 28 APR
Rommelmarkt
De stedelijke basisschool
Noord houdt een rommelmarkt in hun school, Tieltsestraat 31 in Hulste.
Meer info via
: anneleen.ward@telenet.be.

ZO 28 APR
Erfgoeddag
Van 10 tot 18 uur in het Kunstenhuis en het Peter Benoitmuseum (zie pagina 11).

MA 29 APR
Werken in de Cloud
Wat is de cloud en hoe werkt

Ontdek het volledige
aanbod van de lokale
dienstencentra in de
Parettegazette of op
www.zbharelbeke.be

HARELBEKE HELPT JE ROOKVRIJ
DE ZOMER IN TE GAAN
Generatie rookvrij is geboren! Generatie rookvrij
streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat
vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.
Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij
op te groeien. Om te spelen en zich te amuseren in
omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen
en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt
daaronder.
Huis van Welzijn wil in samenwerking met Huis van
het Kind Harelbeke mensen aanzetten tot stoppen
met roken. Om hen hierbij te helpen worden GRATIS
groepssessies voorzien, onder begeleiding van een
erkend tabakoloog.
De sessies vatten aan op 23 april. Tijdens de
eerste drie sessies wordt gewerkt naar een rookstop.
De vier volgende sessies dienen ter ondersteuning en
versteviging van jouw rookvrij leven. In zeven sessies
kan je afscheid nemen van de sigaret en ga je rookvrij
de zomer in!
Per sessie betaal je slechts 6 euro (of 3 euro indien je
recht hebt op verhoogde tegemoetkoming). Indien je
alle zeven sessies volgt, betaalt Huis van Welzijn de 42
euro (of 21 euro) die je betaalde terug. Hierdoor volg je
de cursus dus volledig GRATIS!
Wil je hier meer informatie over? Kom dan op
woensdag 3 april om 19 uur naar de gratis
infosessie in CC het SPOOR. Inschrijven
is verplicht en kan via marthe.
gousseau@welzijnharelbeke.be of
056 735 192.
www.harelbeke.be/sdgs

23

BUITENSPEELDAG
Op woensdag 24 april gaan we
opnieuw buitenspelen in het Provinciaal
Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers! Op
het programma staan: kajakken, katapultschieten,
hoog- en laagtouwenparcours, pannavoetbal,
springkastelen, volksspelen, natuurspelen,
archery tag, een heuse schaatsbaan en
veel meer. Alle kinderen vanaf 3 jaar zijn
welkom van 13 tot 17 uur om zich
helemaal uit te leven!

