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EK Quidditch 2019

Week van de Opvoeding
Geef mee kleur aan het beleid

©Emy Elleboog

Personen die de aangifte
moeilijk alleen kunnen
invullen en/of slecht te been
zijn en niet tot in de kantoren
van Waregem of Kortrijk
geraken, kunnen - enkel op afspraak terecht in het
stadhuis van Harelbeke.
De plaatsen zijn beperkt,
vandaar de nadruk op
voormelde doelgroep.

AANGIFTE
PERSONENBELASTING
ONLINE OF
OP AFSPRAAK
Jouw aangifte gemakkelijk en
snel invullen?
Dat doe je online via MyMinfin.be.
		 ➜ Met itsme® op je smartphone		
		 Download de app en activeer 		
		 ze met je identiteitskaart of 		
		 bankkaart. Vervolgens gebruik 		
		 je een code om in te loggen.
		 ➜ Met je identiteitskaart, een 		
		 kaartlezer en pincode
Jouw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf
mei. Je hebt hier dus toegang toe, zelfs
al heb je jouw papieren aangifte nog
niet ontvangen.
Heb je een vraag?
Raadpleeg de FAQ van FOD Financiën
(www.fin.belgium.be). Contacteer het
Contact center van FOD Financiën, via
het formulier online of op 0257 257 57
(normaal tarief – elke dag beschikbaar
van 8 tot 17 uur).
Heb je een voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen?
Zijn je gegevens juist en volledig?
Dan moet je niets doen. Je ontvangt
automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening). Zijn de gegevens niet juist?
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Dan moet je ze corrigeren op MyMinfin.
be of via het papieren formulier.
Je wil je aangifte laten invullen?
Experten van FOD Financiën helpen
je in mei:
		 1. In het stadhuis van Harelbeke 		
		 op woensdag 15, donderdag 16,
		 woensdag 22 en donderdag 23 mei
		 2019 – telkens van 9 tot 12 en van
		 13 tot 16 uur en dit enkel op
		 afspraak via 056 733 317.
Let op: breng zeker jouw identiteitskaart
mee. Kom je in de plaats van iemand
anders? Breng dan ook een kopie van zijn of
haar identiteitskaart mee én een volmacht.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2. In de belastingkantoren van de
FOD Financiën (open van 9 tot 12
en in juni van 9 tot 15 uur): je kan
terecht op eender welke locatie, ook
buiten jouw regio. De volledige lijst
vind je op www.fin.belgium.be > particulieren > aangifte 2019 > invulsessies.
➜ Waregem – Het Pand 305
➜ Kortrijk – Hoveniersstraat 31
➜ Roeselare – Rondekomstraat 30
➜ Oudenaarde – Marlboroughlaan 4

		 3. Invulsessie in Ringshopping 		
		 Kortrijk op zaterdag 18 mei tussen
		 10 en 18 uur.

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 11 mei)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak. 056 733 311
Het stadhuis is gesloten op woensdag
1 mei (Feest van de Arbeid), donderdag
30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei
(brugdag).

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 recyclagepark is volledig gesloten
op woensdag 1 mei (Feest van de
Arbeid) en donderdag 30 mei (Hemelvaart). Op vrijdag 31 mei (brugdag) is
het niet-betalend gedeelte gesloten.
De ophaling van woensdag 1 mei
verschuift naar dinsdag 30 april.
De ophaling van donderdag 30 mei
verschuift naar woensdag 29 mei.
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Forestiersstadion

Huis van het Kind

Adviesraden

EK QUIDDITCH
2019
Dit jaar vindt het EK quidditch
(Engelse benaming voor
zwerkbal) plaats in Harelbeke.
Teams vanuit heel Europa
reizen af naar Harelbeke
om in het Forestiersstadion
te strijden voor de Europese
titel.

WEEK VAN DE
OPVOEDING

Het Huis van het Kind houdt
de Week van de Opvoeding
in samenwerking met lokale
actoren die elk een werking
voor kinderen en/of gezinnen
aanbieden. Dankzij het netwerk is er een beter overzicht
van het aanbod in Harelbeke.

Meer info
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van juni verschijnt
op woensdag 29 mei. Teksten indienen
tegen woensdag 8 mei.
Departement communicatie:
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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GEEF MEE KLEUR
AAN HET BELEID
Bij het begin van een nieuwe
bestuursperiode worden de
verschillende adviesraden opnieuw samengesteld. Deze raden adviseren het stadsbestuur
over verschillende beleidskwesties. Elke inwoner in zo’n
raad kan actief meewerken aan
het beleid van onze stad.

10 Lokale helden

voor globale doelen

Jo Deprez en echtgenote Monia Vanacker wonen op de
Arendswijk, maar plannen een verhuis naar het Eiland. Jo
werkt als mobiliteitsdeskundige, maar is bouwkundig ingenieur van opleiding. Hun nieuwe huis moet een toonbeeld
worden van SDG 7: betaalbare en duurzame energie.
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16 Verkiezingen
18 Wedstrijd
28 Onbeperkt Wild
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kort
Fairtrade ontbijt

BOTERHAMMEN
IN HET PARK
MUZIEKACADEMIE

OPENDEURDAG
Ben je tussen 4 en 99 jaar, dan hebben
we zeker een richting voor jou!
Muziek en Woord: vanaf 6 jaar: live-electronics - muziekatelier jazz pop rock
- muziekatelier klassiek - muziek schrijven - musical - jazz zang - theatermaker - spel- en verteltheater - spreken en
vertellen - schrijven - dj.
Dansen: vanaf 4 jaar: klassieke dans,
jazz, hedendaags, hiphop/funk.
Zondag 19 mei:
• 10-12 uur: OC D’Iefte Deerlijk
• 13-17 uur: Academie,
Toekomststraat 29, Harelbeke
www.samwdharelbeke.be
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De stedelijke Milieu- en Natuurraad houdt in samenwerking
met de Noord-Zuidraad opnieuw een ontbijt in het stadspark.
Op 19 mei kan je van 8 tot 11 uur genieten van een royaal en
(h)eerlijk Fairtrade ontbijt. Bij slecht weer vindt het ontbijt plaats
in een tent. Het stadspark is toegankelijk via de Stationsstraat of
de Ballingenweg.
Vooraf inschrijven aan 3 euro per persoon is noodzakelijk.
Uiterste inschrijvingsdatum is 10 mei.
Je kan:
• overschrijven op rekeningnummer
BE07 7380 0791 9666 van MINA-raad
met mededeling ‘heerlijk ontbijt’
• het inschrijvingsformulier invullen en
samen met je inschrijvingsgeld bezorgen
aan het onthaal of de milieudienst in het
stadhuis, Marktstraat 29.
Info via het gratis nummer van
de milieudienst 0800 21 202.
www.harelbeke.be/sdgs

Naam:
Adres:

schrijft zich in voor het ‘Boterhammen in
het Park-ontbijt’ op 19 mei 2019 in het stadspark.
We nemen deel met
betalen hierbij

personen en
euro (3 euro per persoon).

Feestcomité Harelbeke

FOOD & BEER

Mobiele keukentjes toveren de Stationsstraat om tot één groot
sfeervol openluchtrestaurant. Een divers aanbod aan foodtrucks
en standen serveren het coolste fingerfood, lekkere wijntjes
en overheerlijke gin-tonics & cocktails. NIEUW dit jaar is het
‘BIER’ gedeelte. Tal van lokale brouwerijen zijn aanwezig met
hun ambachtelijke bieren van absolute topkwaliteit! Onze lokale
Harelbeekse Vedetten zorgen voor muzikaal vermaak en ambiance.
Food & Beer 2019 op 1 juni vanaf 17 uur in de Stationsstraat en het stadspark.

VENTILUS

Ik organiseer

EVENEMENTENLOKET/
INNAME OPENBAAR
DOMEIN
Op 6 mei staat het nieuwe evenementenloket online. Om aanvragen
allerhande op een vlottere manier af te handelen en om het proces
voor iedereen helder te krijgen, ontwikkelde stad Harelbeke (in
nauw overleg met PZ Gavers) een nieuw digitaal evenementenloket.
Het voordeel voor de aanvrager is dat er één contactpunt is
binnen de stadsadministratie. Het is niet meer nodig verschillende
vergunningen bij verschillende personen op te vragen. Je vindt het
nieuwe loket hier: www.harelbeke.be/evenementenloket.
Ook op 6 mei staat het nieuwe aanvraagformulier voor inname
openbaar domein voor werken online. Alles verloopt digitaal via
www.harelbeke.be/inname-openbaar-domein.

ELEKTRICITEITSNET
Het West-Vlaamse elektriciteitsnet maakt
zich klaar voor de toekomst. Met ‘Ventilus’ creëert de Vlaamse Overheid samen
met Elia een elektriciteitsnet dat het
transport van hernieuwbare energie vanop de zee en op het land mogelijk maakt.
De Vlaamse regering keurde de starten procesnota van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus goed.
Tijdens de infomarkt op 16 mei in Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem hoor je meer over de noden van
de hoogspanningsinfrastructuur, de
onderdelen en de mogelijke varianten die
worden voorgesteld. Je krijgt de gelegenheid om opmerkingen en suggesties voor
het verdere onderzoek mee te geven.
Info: www.ventilus.be
www.omgevingvlaanderen.be.
www.harelbeke.be/sdgs
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EK
QUIDDITCH
2019
Dit jaar vindt het EK Quidditch (Engelse benaming voor zwerkbal) plaats
in Harelbeke. Teams vanuit heel Europa reizen af naar Harelbeke om in
het Forestiersstadion te strijden voor de Europese titel. Het is heel
bijzonder dat Harelbeke gekozen is voor dit evenement en die kans grijpen
Lore Badts en Laurens Grinwis, de organisatoren, maar al te graag.

Lore: Ken je nog de

www.harelbeke.be/sdgs
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magische sport die
gespeeld wordt in de films
van Harry Potter? Dat is
precies wat quidditch is.
Er wordt niet gevlogen
en er zijn geen tovenaars
aanwezig, maar dat wordt
zeker gecompenseerd
met spannende duels en
mooie doelpunten.
Deze jonge en actieve
sport is een combinatie van
rugby, basketbal, handbal
en trefbal. Zo heb je het
full-contact tackelen uit
rugby, het passen en lopen
van basketbal, het schieten
op doel van handbal en het
aangooien uit trefbal.

Er wordt 7 tegen 7 gespeeld
op een ovaal veld ter grootte
van een voetbalveld. Op
beide uiteinden staan
telkens 3 masten met een
ring om in te doelen.

Laurens: Oorspronkelijk
is quidditch, of zwerkbal,
gestart in 2005 in
Middleburry College
in Amerika, als een
hersenspinsel van twee
studenten die zich
verveelden. Ze vroegen zich
af of het mogelijk was om
het spel uit de Harry Potterfilms echt te spelen. Op een
ochtend verzamelden
enkele studenten op een

grasplein en speelden het
beginsel van wat de sport
vandaag is. Al snel groeide
het uit over heel de campus
en ook andere scholen
hoorden wat er gaande
was. De nationale media
namen het op waardoor nog
meer scholen het in hun
programma’s opnamen.
Al snel werden kleine
tornooien georganiseerd,
die later uitgroeiden tot
tornooien met meer dan
120 deelnemende teams.
Door uitwisselingsstudenten
en sociale media kwam het
uiteindelijk ook in andere
landen terecht.
Ondertussen speelt zowat

Lore: Omdat er in Harelbeke

“Het is heel bijzonder dat Harelbeke
gekozen is voor dit evenement en die kans
grijpen we maar al te graag”
Lore

heel Noord- en Zuid-Amerika,
West- en Zuid-Europa, ZuidAzië en Oceanië de sport.
Ik ben quidditch in 2013
online tegengekomen.
Ik was direct geïnteresseerd
en begon zaken op te
zoeken. Al snel ontdekte

ik dat er geen team was in
België. Via via geraakte ik in
contact met een Canadese
uitwisselingsstudent die
quidditch speelde in zijn
thuisland. Samen gingen
we aan de slag om de sport
te introduceren in België.

een groot stadion is met
talloze oefenvelden rondom,
zijn sportcentrum De Mol
en het Forestiersstadion
de geknipte plaatsen om
er een EK te organiseren.
Afgelopen zomer was er het
WK in Firenze waar maar
liefst 31 nationale teams
deelnamen, waaronder ook
het Belgische team. Deze
zomer zullen voor het eerst
de Pan-American Games
plaatsvinden. En ik weet
dat er plannen zijn van de
IQA, zowat de FIFA van
quidditch, om de sport op de
World Games te krijgen en
eventueel op de Olympische

MISVERSTANDEN?
Neen, wij vliegen niet.
En we zijn niet allemaal
Harry Potter-fans.
We spelen onze sport
zoals anderen een sport
beoefenen. We trainen
twee keer per week en
er is een uitgebreide
competitie.
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PROGRAMMA
EK QUIDDITCH
Vrijdag 10 mei
19.30–21 uur:
Openingsceremonie 		
Forestiersstadion
Zaterdag 11 mei
08.30–18 uur:
Kwalificatiewedstrijden
Sportcentrum De Mol
Zondag 12 mei
08.30 uur:
Achtste en kwartfinales
Sportcentrum De Mol
17.00 uur:
Halve finales		
Sportcentrum De Mol
18.00 uur:
Finale
Forestiersstadion
Gratis toegang.

Spelen. Al is dit nog een zeer
verre droom.

Laurens: Wij willen grote

CONTACTSPORT
Uniek aan quidditch is
dat het een gemengde
en gender neutrale contactsport is. Iedereen
is er welkom. Vrouwen,
mannen, genderneutralen en transgenders
spelen door elkaar. De
enige voorwaarde is dat
er maximum 4 gelijke
genders tegelijk op het
veld staan.
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evenementen blijven
aantrekken in België.
Daarnaast wordt kidditch,
quidditch voor kinderen,
aangeboden tijdens
sportkampen en sportdagen.
Scholen kunnen een initiatie
aanvragen voor de LO-lessen
om er de kinderen te laten
kennismaken met quidditch.
We weten dat jongeren pas
de eerste stap naar een
club zetten als ze eerst een
keertje geproefd hebben van
de sport.

Lore: In 2018 zijn er
wereldwijde tellingen
gehouden naar het aantal
actieve beoefenaars in de

“Wij willen scholen aantrekken
om een initiatie te geven tijdens
de LO-lessen”
Laurens

wereld. Zo zijn er ongeveer
4 000 spelers in Europa, 750
in Oceanië, 4 000 in Amerika,
250 in Azië en 500 in ZuidAmerika. De afgelopen jaren
zijn Antwerp Quidditch Club
(Antwerpen, België), Paris
Titans (Parijs, Frankrijk) en
METU Unicorns (Ankara,

Turkije) de toppers in Europa.
Deze drie teams hebben de
afgelopen drie jaar altijd weliswaar in andere volgorde
- de podiumplekken bekleed.
Het is ook altijd uitkijken
naar de Duitse teams en de
teams vanuit het Verenigd
Koninkrijk.

kort
bib

MUZAÏEK
DE KEUZE VAN
FABIENNE

TENTOONSTELLING
FABIENNE FERFERS!
In de jaren 80 werkte Fabienne
Ferfers als archeologisch medewerker bij de stad Harelbeke.
Verder was ze in de jaren 80 en 90
actief als muziekmedewerker bij
de Mediatheek van de Vlaamse
Gemeenschap. Toen deze organisatie ophield te bestaan, trad ze
in dienst van de muziekafdeling
van de bibliotheek Harelbeke. Nu
kondigt ze haar afscheid aan en bij
deze gelegenheid biedt de bib haar
een tentoonstelling aan. Want
Fabienne is immers ook een begaafd aquarellist. Ze schildert vooral
landschappen, vogels en dieren.
Vernissage: Vrijdag 3 mei om
19.30 uur in de stedelijke openbare bibliotheek. Muzikale omlijsting: The Terrific Three. Inleiding:
Fernand De Temmerman

Onze collega Fabienne
(muziekafdeling) doet het
vanaf nu een beetje kalmer
aan en zal dus een pak
minder te zien zijn in de bib.
Haar artistieke talenten kan
je deze maand bewonderen
in de tentoonstellingsruimte, maar ze deelt ook haar
muzikale expertise met ons.
Ze verzamelde haar muzikale
favorieten uit onze collectie
en bracht ze samen in een
mooie infostand die niet
alleen haar loopbaan in de
bib overbrugt, maar ook alle
denkbare muzikale genres.
We laten ons op sleeptouw
nemen en genieten van al
het moois wat Fabienne voor
ons heeft geselecteerd.

LEZING
AFVAL
REDUCEREN
De afvalberg groeit en onze
oceanen zitten vol plastic.
Bijna alles wat we kopen is
gemaakt van kunststof of
verpakt in plastic. Met een
paar simpele ingrepen kunnen we ons afval reduceren
tot bijna nul. Zero waster
Vanessa Debruyne vertelt

ons hoe ze haar huishouden afvalvrij maakte.
Ze brengt een verhaal uit eigen ervaring vol anekdotes.
Een avond met gemakkelijke tips en handige recepten
rond voeding, schoonmaak
en persoonlijke verzorging
om zelf mee aan de slag te
gaan. Vanessa Debruyne is
medeorganisator van plastic attacks, journalist, campagnemaker en beheerder
van de Facebook-pagina
Zero Waste Group.
Op donderdag 9 mei om
20 uur in de stedelijke
openbare bibliotheek,
Eilandstraat. Gratis activiteit. Inschrijven via info.
bibliotheek@harelbeke.be
of 056 733 440.

LEZING
VERBINDEND
OUDERSCHAP
Deze lezing is bedoeld voor
alle ouders die graag terug
in een bewust contact met
zichzelf willen staan. Bewust worden van je eigen
gevoelens en behoeften.
Vanuit jouw kracht is het
zoveel gemakkelijker om
je kind te ondersteunen
in spannende momenten.
Nessie De Zitter, mama van
drie, is life coach binnen
Decathlon en haar eigen
organisatie LIVE.GROW.
Ze geeft trainingen rond het
ontdekken van waarden,
kwaliteiten en talenten en in
geweldloos communiceren.
Op donderdag 16 mei om
19.30 uur in de stedelijke
openbare bibliotheek,
Eilandstraat. Gratis activiteit. Inschrijven via info.
bibliotheek@harelbeke.be
of 056 733 440.
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN

Deze maand zijn we toe aan het zevende doel in het
rijtje: betaalbare en duurzame energie. Een doel
waarin niet alleen grote energieproducenten een rol te
spelen hebben, maar waarin elke burger zijn steentje
kan bijdragen door zich bijvoorbeeld energiezuinig te
verplaatsen of zijn woning onder de loep te nemen.

Jo Deprez

LOKALE HELD
Jo Deprez en echtgenote Monia
Vanacker wonen op de Arendswijk,
maar plannen een verhuis naar het
Eiland. Jo werkt als mobiliteitsdeskundige, maar is bouwkundig
ingenieur van opleiding. Hun nieuwe
huis moet een toonbeeld worden
van SDG 7: betaalbare en duurzame energie. Jo stopte de voorbije
jaren al zijn vrije tijd in de bouw van
hun bijna-energieneutrale (BEN)
woning in de Tientjesstraat. Het dak
bevat 32 cm isolatie, de muren 30
cm. Verwarming gebeurt met de
allerkleinste aardgaskachel en een
uitgekiend extra-zuinig verwarmingssysteem. Elektriciteit wordt met
zonnepanelen geproduceerd. Ramen
zijn driedubbel gelaagd, de gebruikte
kepers hebben een duurzaam-hout
label. Er wordt een E-peil (maat voor
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energiezuinig zijn van een woning)
van minder dan 30 gerealiseerd. De
ruwbouw van hun woning weegt
slechts 20 % ten opzichte van een
traditioneel gebouwde woning. In
de woning worden ook overschotjes
en gevelstenen die werden gerecupereerd van op andere bouwsites
gebruikt (SDG 12). Met vier gezinsleden leggen ze dagelijks 77 km
verplaatsing af met de fiets (SDG 3
en 13). In hun groentetuin wordt geen
kunstmest gebruikt. Compost en
paardenmest zorgen voor vruchtbare
grond. Ze kweken hun eigen groenten en fruit. Hun tuin is een oase van
natuur in het midden van de stad
(SDG 15). Ze bakken zelf brood en
maken eigen granola. De resterende
aankopen doen ze maximaal lokaal,
en bij voorkeur met de fiets.

Ben of ken je een Lokale Held voor Globale
Doelen? Laat het ons weten! Stuur een korte beschrijving en een sprekende foto naar
bren.derycke@welzijnharelbeke.be en wij
nemen contact met je op! Meer weten over
de SDGs of Duurzame Gemeente? Neem
een kijkje op www.duurzamegemeente.be
en www.harelbeke.be/SDGs.

www.harelbeke.be/sdgs

KUNSTENHUIS
EXPO MESTIERI
Mestieri is het Italiaanse woord voor ambachten. In deze tentoonstelling maken
16 kunstenaars uit Kunstwerkplaats De Zandberg artistieke reflecties op vier
ambachten. De tentoonstelling ontrolt zich rond een aantal ambachtelijke objecten
uit verschillende erfgoedcollecties De tentoonstelling toont sculpturen, schilderijen,
collages, tekeningen, keramisch werk, grafiek, textiel en een soundscape.

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
jou rond in het historische pand.
Deelnemende kunstenaars zijn André
Wostijn, Arnaud Rogard, Ashley Anjuyn,

Bram Boncquet, Frederic Deschamps,
Hendrik Heffinck, Jeroen Wallays,
Klaartje Jonniaux, Klaus Compagnie,
Lien Anckaert, Lindsy Mervylde, Mieke
Van Hessche, Nicole Lycke, Niels-Jan
Tavernier, Thomas Baert en Tony Coopman. De kunstenaars leveren vanuit hun
eigen artistieke parktijk een commentaar
op het thema en leggen hierbij vaak linken tussen de verschillende ambachten.

Locatie:
Kunstenhuis Harelbeke,
Marktstraat 100.
Het Kunstenhuis is gratis toegankelijk
op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur. De expo is
nog te bezichtigen tot en met 26 mei.
Mestieri is een initiatief van Kunstwerkplaats De Zandberg en het
Kunstenhuis.
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WEEK
VAN DE
OPVOEDING
16-23 MEI
Het Huis van het Kind Harelbeke houdt de Week
van de Opvoeding in samenwerking met lokale actoren
die elk een werking voor kinderen en/of gezinnen
aanbieden. Dankzij het netwerk is er een beter overzicht
van het bestaand aanbod op grondgebied Harelbeke en
leren diverse instanties en organisaties elkaar beter kennen.

Opvoeden staat niet los van alle andere
levensdomeinen. Elk gezin legt zijn
unieke puzzel: een dak boven je hoofd,
zinvol werk, goede zorg, fijne vrijetijd
met het gezin, je kinderen grootbrengen. Hoe minder muurtjes gezinnen
ervaren om de puzzel in elkaar te laten
vallen, hoe sterker ze in hun schoenen
staan bij het opvoeden.
De Week van de Opvoeding zet het
netwerk van organisaties en diensten
die gezinnen ondersteunen op alle
domeinen in de kijker. Samen sta je
sterker. Zo wordt het makkelijker voor
ouders om hun batterijen op te laden
en hun energieniveau op te krikken.
Ook in Harelbeke worden verschillende
activiteiten georganiseerd.
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Donderdag 16 mei: Lezing verbindend ouderschap. Om 19.30 uur in de
stedelijke openbare bibliotheek, Eilandstraat 2 (zie ook pagina 9).

Woensdag 22 mei: Kidsfestival
Van 14 tot 17 uur doorlopend in het
stadspark. Voor kinderen van 0 tot
12 jaar.

Zaterdag 18 mei: Wobbelturnen.
Van 10 tot 10.30 en van 10.45 tot 11.15
uur in het Huis van het Kind, Boterpotstraat 9. Voor kinderen van
4 tot 8 jaar en een ouder.
Wobbelturnen is een mix van turnoefeningen en relaxatie op en rond een
wobbelboard.

Maandag 20 tot donderdag 23 mei:
Pannavoetbal. Woensdag 22 mei:
Tornooi. Van 18 tot 20 uur. Aan ’t Fabriekske. Voor jongeren vanaf 12 jaar.

Zaterdag 18 mei: Verhaaltjes om van
te smullen. Van 14 tot 16 uur in het
Huis van het Kind, Boterpotstraat 9.
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar, samen
met hun (groot)ouders.

Vrijdag 24 mei: Zeefdrukken. Van
17.30 tot 18.30 uur in ’t Fabriekske.
Het aanbod is gratis (behalve verhaaltjes om van te smullen).
Organisatie: partners van Huis van het
Kind Harelbeke. Inschrijven verplicht
(behalve voor het kidsfestival en het
pannavoetbal) en kan tot 10 mei bij
huisvanhetkind@harelbeke.be
of 056 723 192.

KENNISMAKINGSDAGEN OP DE AHA!
Op de Academie Harelbeke Anders!
kan iedereen vanaf 6 tot 106 jaar terecht
voor een opleiding beeldende kunsten.
Een gediplomeerd team vormt iedere
student tot een ‘unieke ik’. Het aanbod is
zeer ruim. In Beeldenbad Junior (leeftijd
6-7 jaar) gaan de studentjes op ontdekkingstocht doorheen de wereld van de
beeldende kunsten. Een logisch vervolg
daarop is het atelier Beeldenbad, maar je
kan ook kiezen uit: Animatie, Van Gogh of
Atelier 3D (leeftijd 8-12 jaar). In Animatie
worden filmpjes gemaakt, in Van Gogh
wordt er geschilderd en in het Atelier 3D
geven ze ruimtelijk vorm. Vanaf 12 tot 18
jaar kan de jeugd terecht in het atelier
Kunstkot. Een atelier ingericht op maat
van de tiener, waar ze zich artistiek kunnen ontplooien. In Animatiefilm verdiepen
de studenten zich verder in het creëren

van een geanimeerde film. Vanaf 16 tot
106 jaar kan er gekozen worden uit:
Tekenkunst, Projectatelier, Atelier Mixed
Media, Schilderkunst, Grafiekkunst,
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst,
Kunstambacht Glaskunst, Beeldende en
Audiovisuele Kunsten en het atelier Persoonlijk Artistiek Traject. Ter voorbereiding
is er eveneens een instapatelier Initiatie
voorzien (leeftijd 16-106 jaar).
In mei en september zijn er kennismakingsdagen op de AHA!. Kom op bezoek
en ontdek de vele mogelijkheden. Reserveer je bezoek via het AHA!-secretariaat
- met vermelding van de te bezoeken
atelier(s). Voor de 6 tot 18-jarigen worden
er vriendjesdagen georganiseerd en kan
je één les mee volgen, ook te reserveren
op voorhand.

INFO

Kennismakingsdagen: de hele
maand mei en september.
Inschrijven: van 15 mei tot en
met 30 september via www.
academieharelbekeanders.be.
Wees er snel bij want de
plaatsen zijn beperkt!
AHA!-secretariaat,
Tientjesstraat 4, Harelbeke,
aha@harelbeke.be,
056 733 405.

www.harelbeke.be/sdgs
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GEEF MEE KLEUR
AAN HET BELEID!
Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode
worden, naast de gemeenteraad, ook
de verschillende adviesraden opnieuw
samengesteld. Deze raden adviseren
het stadsbestuur over verschillende
beleidskwesties. Elke inwoner in zo’n raad
kan actief meewerken aan het beleid en zelf
accenten/prioriteiten naar voor schuiven in
het belang van alle inwoners van onze stad.

We denken ondertussen na over nieuwe participatiemethodes om inwoners beter te betrekken bij het beleid.
Daarom zetten wij een nieuw participatieproject voor alle
Harelbeekse inwoners in de steigers. Het is een project in
opbouw, maar alle leden van de verschillende adviesraden
(uitgezonderd GECORO die decretaal omschreven opdrachten heeft) maken er automatisch deel van uit. Adviesraden krijgen daarmee een andere en meer vernieuwende
invulling dan voorheen. Heb je zin om mee na te denken
over dit project en samen te werken aan een participatief
Harelbeke? Contacteer ons dan via info@harelbeke.be
of 056 733 311. Noteer alvast 29 augustus in je agenda,
want dan vindt de kick-off van dit traject plaats!

JEUGDRAAD
De jeugdraad is de plaats waar Harelbeekse kinderen
en jongeren hun stem mogen en kunnen laten horen. De
jeugdraad geeft advies aan het stadsbestuur, bevordert
overleg tussen het jeugdwerk en werkt mee aan het
jeugdbeleid. Tijdens de bijeenkomsten kan zowat alles
aan bod komen dat met kinderen en jongeren te maken
heeft: fuifbeleid, jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleintjes, speelruimte, jeugdcultuur… Elke jeugdbeweging
mag een aantal vertegenwoordigers naar de jeugdraad
sturen. Iedereen is echter welkom. Je hoeft niet in een
jeugdbeweging te zitten! Het enige wat telt is dat je zin
hebt om na te denken over jeugdbeleid in Harelbeke.
Interesse? Contacteer Robbe Bleuzé via
jeugd@harelbeke.be of 056 733 480.
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LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)
Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit mensen die
professioneel bezig zijn met kinderopvang (opvanginitiatieven of leden van oudercomités van scholen) en mensen
die geïnteresseerd zijn in het kinderopvangbeleid van
Harelbeke. Het LOK bekommert zich om alle zaken die
kinderopvang in Harelbeke aanbelangen: het meldpunt
kinderopvang, het uitdenken van mogelijke ondersteuning
naar bepaalde opvanginitiatieven in de stad, het aanbod
kinderopvang in Harelbeke en zoveel meer.
Interesse? Contacteer Marthe Gousseau via
marthe.gousseau@welzijnharelbeke.be of 056 735
192.

SPORTRAAD

Wil je mee helpen met de organisatie van de sportshow,
wandeldag of andere sportieve activiteiten? Of is het geven
en beoordelen van sportadviezen meer jouw ding? Aarzel
niet en stel je vandaag nog kandidaat voor de advies- en/
of organisatieraad van de sportraad! Zowel leden van
Harelbeekse sportclubs als niet-aangesloten inwoners zijn
van harte welkom! Enige vereiste? Een hart voor de sport
hebben!
Interesse? Indienen van je kandidatuur kan vóór
maandag 26 mei - 15 uur via sport@harelbeke.be
of op www.harelbeke.be/sport.

MINARAAD
Kandidaten voor de milieu- en natuurraad tonen actieve
interesse voor het leefmilieu en de natuur in Harelbeke.
Ze zijn bereid actief mee te werken aan organisaties van
de raad. Je kan ook als vertegenwoordiger van bepaalde
organisaties of verenigingen in de Minaraad zetelen.
Interesse? Contacteer Yves De Bosscher via
milieu@harelbeke.be of 056 733 477.

NIEUW: KLIMAATRAAD

CULTUURRAAD

Met de opmaak van een eerste lokaal Klimaatplan in
2011 kreeg het klimaatbeleid vorm. De stad wil hiermee
verder gaan en wil samen met enthousiaste inwoners
werken rond milieu, natuur, duurzaamheid, landbouw,
voedselvoorziening, energie, mobiliteit, adaptatie, ruimtegebruik, enz. In die zin willen we de stedelijke MINA-raad
op termijn omvormen naar een klimaatraad. Wil jij vorm
geven aan duurzame ideeën en initiatieven inzake klimaat
en de stad adviseren bij zijn klimaatbeleid?.

Ben je geïnteresseerd in cultuur in de brede zin van het
woord en wil je jouw wensen en grieven laten horen, dan
kan dit via de cultuurraad. De cultuurraad is de spreekbuis voor de socioculturele verenigingen. De cultuurraad
staat in voor het adviseren en beoordelen van culturele
plannen, beslissingen en beheer van infrastructuren en
voor het organiseren van een aantal culturele projecten
(bijvoorbeeld: de quiz van de Harelbeekse verenigingen).
Over elk aspect van het culturele veld kan je jouw mening
geven (muziek, toneel, museum, erfgoed, bibliotheek…).

Interesse? Contacteer Yves De Bosscher via
milieu@harelbeke.be of 056 733 477.

NOORD-ZUID RAAD

Interesse? Contacteer Frederik Bossuyt via
frederik.bossuyt@harelbeke.be of 056 733 422.

NIEUW: THEMA SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT
Wil je meewerken aan een warm Harelbeke waar plaats
is voor ieders culturele diversiteit? Heb je ideeën over
wat er moet gebeuren opdat iedereen kan deelnemen
aan het samenleven in onze stad? Laat je voorstellen
dan horen, samen zorgen we voor een stad waar diversiteit een rijkdom is!
Interesse? Contacteer Bren De Rycke via
bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191.

Ben je geboeid door thema’s zoals ontwikkelingssamenwerking, Fair Trade en lokale producten of de stedenband
met Eenhana? Heb je interesse in duurzame ontwikkeling
of ben je bezieler van een project in het Zuiden? Dan
is de Noord-Zuid Raad misschien wel iets voor jou! De
Noord-Zuid Raad geeft het Zuiden een gezicht in Harelbeke en maakt van de Harelbekenaar een wereldburger!

SENIORENRAAD

Interesse? Contacteer Bren De Rycke via
bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191.

Met 19 aangesloten seniorenverenigingen is de seniorenraad zeer actief. De belangrijkste taken zijn: het opkomen
voor de senioren en hun belangen, het formuleren van
adviezen aan het stadsbestuur en Zorgbedrijf, de ondersteuning van aangesloten seniorenverenigingen en het
organiseren van activiteiten. De seniorenraad verwelkomt
zowel senioren die aangesloten zijn bij een seniorenvereniging als onafhankelijke ouderen uit onze stad.

GECORO

Interesse? Contacteer Pedro Meerschman via
pedro.meerschman@zbharelbeke.be of 056 735 180.

De GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening
op het niveau van de gemeente. Ze bespreken en adviseren onder andere het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan,
de ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige
verordeningen, belangrijke bouwprojecten.
Heb je interesse om te zetelen als deskundige
in deze commissie? Ben je architect, planoloog,
landschapsarchitect, stedenbouwkundige of kan je
voldoende ervaring of deskundigheid voorleggen,
stel je dan zeker kandidaat tegen 1 juni 2019 via het
invuldocument verkrijgbaar bij david.debosschere@
harelbeke.be of 056 733 372. In jouw kandidatuur
moet je deskundigheid worden gemotiveerd.

WELZIJNSRAAD
De Welzijnsraad sensibiliseert de lokale bevolking over
thema’s zoals gezin, gezondheidszorg, toegankelijkheid…
Daarnaast heeft de Welzijnsraad een signaalfunctie met
betrekking tot vragen, noden en behoeften die leven bij
Harelbeekse burgers over het welzijnsaanbod van het
lokaal bestuur. De Welzijnsraad organiseert ook activiteiten gericht naar het brede publiek in Harelbeke en komt
hierdoor vaak in aanraking met (toekomstige) gezinnen
met kinderen/jongeren.
Interesse? Contacteer Marthe Gousseau via
marthe.gousseau@welzijnharelbeke.be of 056 735 192.
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NAAR DE STEMBUS
OP 26 MEI
Op 26 mei 2019 worden
verkiezingen gehouden
voor het Vlaams, federaal
en Europees Parlement.
De stemming is verplicht.

DE OPROEPINGSBRIEF
Begin mei ontvangt elke kiezer de oproepingsbrief. Je hebt de oproepingsbrief
nodig om op de dag van de verkiezingen
je stem uit te brengen.
Indien je je oproepingsbrief kwijt bent,
kan je tot op de dag van de verkiezingen
een duplicaat aanvragen bij de dienst
Burgerzaken in het stadhuis. Breng hiervoor je identiteitskaart mee. De dienst is
open op zondag 26 mei van 8 tot 14 uur.

VOLMACHT GEVEN
www.harelbeke.be/sdgs

Meer info via

www.harelbeke.be/
verkiezingen of neem contact
op met de dienst Burgerzaken
via 056 733 340.
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Ben je op dag van de verkiezingen in het
buitenland of kan je om een andere reden niet stemmen en weet je niet welke
documenten hiervoor nodig zijn of wil je
volmacht geven? Ga naar
www.harelbeke.be/verkiezingen en klik
door naar ‘stemmen bij volmacht’.
Je vindt er alle info over de noodzakelijke attesten en het volmachtformulier.

IK KAN NIET STEMMEN EN
GEEF GEEN VOLMACHT
Kan je niet stemmen en kan/wil je je
stem niet laten uitbrengen bij volmacht?
Breng dan vóór 26 mei je oproepingsbrief samen met het bijhorend attest
binnen bij de dienst burgerzaken.

HOE STEM JE GELDIG?
Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts stemmen uitbrengen op
één partij. Dit kan je op twee verschillende manieren:
1. door jouw stem uit te brengen in het
vakje bovenaan een lijst (lijststem);
2. door te kleuren in het vakje naast de
naam van één of meerdere kandidaten
op dezelfde lijst (naamstemmen). Indien
je tegelijk een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen
rekening gehouden. Breng je stemmen
(lijst- of naamstemmen) uit op verschillende partijen, dan stem je ongeldig.

SLUIKSTORTEN
EN ZWERFVUIL
“Vlaanderen Mooi” voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort op. Door middel van
‘Mooimakers’-coachingtrajecten, worden gemeenten aangespoord om een zwerfvuil- en
sluikstortbeleid uit te bouwen. Tijdens het traject werd een vuilnisbakkenplan opgemaakt voor
de stad. Stad Harelbeke, Imog en Mooimakers zetten mensen en middelen in om vuilnisbakken
te plaatsen en regelmatig te legen en om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen.
Om het plan te doen slagen, moeten
de juiste vuilnisbakken op de juiste
plaats staan. Daartoe werden alle vuilnisbakken, inclusief de hondenpoepbakken, in Harelbeke geïnventariseerd.
Elke bak kreeg een uniek nummer
zodat we alle gegevens kunnen koppelen aan de juiste bak. In Harelbeke zijn
er 52 hondenpoepafvalbakken, 182
vuilnisbakken en 2 peukentegels die
allemaal regelmatig geleegd worden.
Per bak wordt bijgehouden welk afval
er ingegooid wordt. Bij het zoeken naar
de beste locatie van de verschillende
soorten vuilnisbakken worden een
aantal criteria gehanteerd: zichtbaar-

heid, mate waarin de vuilnisbak opvalt,
gebruiksgemak, bereikbaarheid,
loopafstand. Al deze gegevens worden
gebruikt om het plan bij te sturen als
dat nodig is (meer, minder of andere
vuilnisbakken aangepast aan het soort
afval op een bepaalde plaats). Op
termijn worden de vuilnisbakken zo geplaatst dat er een optimaal gebruiksgemak en dekking van het grondgebied
het resultaat is.

GAS (GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIEVE SANCTIES)
De gemeentelijke administratieve
sancties (GAS) worden eveneens inge-

zet in de strijd tegen het sluikstorten.
Wie sluikstort, riskeert een administratieve boete van maximaal 350 euro.
Veel mensen denken dat ze geen
overtreding begaan als ze een zak met
kledij achterlaten naast een volle kledijcontainer. Maar ook dat is sluikstorten.
In 2018 werden in de politiezone
Gavers 31 dossiers inzake sluikstorten
opgestart. Een deel daarvan (14) werden opgestart
na vaststellingen via een
camera.
www.harelbeke.be/sdgs
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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.

9

4

8

5

7

3

VAREN OP DE LEIE

2

6

9

2

1

3
3
7

2

7

4

1

5
9

7

8
6

7

3

2

8

5
6

9

Stuur de oplossing voor 8 mei 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: 563
Winnaar: Irene Tang

Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:
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Boottochten 2019

Harelbeke–Kasteel van Ooidonk - Donderdag 11 juli
➜ Boot heen, bus terug: 9.30 - 17 uur,
vertrek aan aanlegsteiger Geldof
➜ Fiets heen, boot terug: 9.30 - 18 uur
Prijs 57 euro voor volwassenen en 44 euro voor kinderen
(maaltijd, vervoer, kasteelbezoek).
Harelbeke–Brugge - Woensdag 17 juli
➜ Boot heen, bus terug: 9.30 - 19.30 uur, vertrek aan
aanlegsteiger Geldof.
Prijs 54 euro voor volwassenen en 41 euro voor kinderen
(maaltijd, stadswandeling, vervoer).
Italiaanse avondtocht - Zaterdag 3 augustus
➜ Vertrek aan de Banmolens om 19 uur en terug om
23.30 uur.
Prijs 49 euro voor volwassenen en 36 euro voor kinderen
(prosecco, maaltijd, vervoer, muzikale animatie).
Fietsboot - Zondag 4 augustus
➜ Combineer fietsen met varen. Neem je fiets mee op de
boot en stap op en af waar je wilt. Bij het opstappen betaal je 5 euro per persoon. Vertrek in Harelbeke om 9 uur
aan de aanlegsteiger Geldof en aankomst om 19 uur.
Opgelet, er kunnen maximum 50 personen tegelijk met
hun fiets op de boot. Reserveren is niet mogelijk.
Familiebrunch op de boot - Zondag 25 augustus
➜ Vertrek aan aanlegsteiger Geldof om 10.30 uur en terug
om 13 uur.
Prijs 49 euro voor volwassenen en 36 euro voor kinderen
(maaltijd, vervoer, grime).
Info en inschrijvingen via 056 733 470 of
toerisme@harelbeke.be. www.toerisme-leiestreek.be

Ronde van Harelbeke

WWW.WAPEISJE.BE

kort

Twee maanden lang trok het schepencollege de stad in om de
mening van de Harelbeekse inwoners te horen over bepaalde beleidsthema’s op de Ronde van Harelbeke. Verschillende thema’s
als omgaan met ruimte, sociale thema’s, een luisterende stad,
mobiliteit, natuur, milieu en klimaat en maatschappelijk ondernemen kwamen aan bod. Op de avonden zelf kregen we van
onze inwoners voorstellen en ideeën door. Deze ideeën worden
meegenomen op ons burgerparticipatieplatform
www.wapeisje.be. Kon je er niet bij zijn op de
Ronde van Harelbeke, maar heb je zelf ook
een goed idee? Laat van je horen op
www.wapeisje.be en werk constructief mee aan het strategisch meerjarenplan van Harelbeke.

BIG BAND OF
SMALL ONES
GAAT EUROPEES
Gezocht

OUDE FOTO’S
STADSCENTRUM
Stad Harelbeke en Leiedal zijn op zoek naar oude foto’s en postkaarten van het centrum van Harelbeke van 1850 tot 1970 (Marktplein, Gentsestraat, Marktstraat, Stationsbuurt). De foto’s zullen
gebruikt worden in een onderzoek naar het verleden van de markt
en omgeving van Harelbeke. Ben je in het bezit van oude foto’s en
postkaarten? Dan kan je deze gratis laten inscannen in het stadsarchief Harelbeke, Gentsestraat 13bis nog tot eind april, elke dinsdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Je krijgt na afloop je originele
foto en een digitale versie terug mee naar huis. Digitale beelden kan
je bezorgen via archief@harelbeke.be.

‘The Big Band of Small Ones’ is een 25-koppige bigband van studenten van de SAMWD
tussen 12 en 19 jaar onder leiding van
Geert Verschaeve. Na hun debuut op
jazzontSPOORing 2017 ging het hen voor
de wind. Op het Firenze Internationaal Choir
Festival in juli 2018, behaalden ze de hoofdprijs en concerteerden ze voor een 800-koppig publiek aan de voet van de Duomo in
Firenze. Nu zijn er plannen om naar Sydney
(Australië) te gaan in juli 2019! Maar eerst
het Europees Muziekfestival voor de Jeugd
in Neerpelt meepikken op 5 mei, waar jonge
orkesten van over de hele wereld elkaar ontmoeten. The Big Band of Small Ones werd
meteen geselecteerd voor de Wimpelreeks
(hoogste reeks), waar zij een gevarieerd programma gaan brengen van jazz, latin, soul.

19

ACADEMIE,
WAT DOET U NU?
Sofie Vandamme, eerstejaars studente Spreken en
Vertellen aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans Peter Benoit, kreeg als opdracht de
Dag van de Strijkers van 4 mei in de kijker te plaatsen.
Sofie interviewt daarvoor oud-leerlingen en ondertussen
leerkrachten aan de academie: Eddy Desnijder,
Isabelle Brys en Majela Blancke.

www.harelbeke.be/sdgs
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Met de zon in mijn gezicht en een
streepje muziek van Arte dell Arco op
de achtergrond, bereidde ik mij voor
op een interessant en muzikaal interview. Eddy Desnijder, Isabelle Brys en
Majela Blancke zijn leerkrachten en
dirigenten aan de stedelijke academie
van Harelbeke. Hoewel Eddy ondertussen het lesgeven heeft stopgezet
(op pensioen), blijft hij nog met heel
veel enthousiasme het orkest ‘Arte
dell Arco’ dirigeren.
Zowel Eddy als Majela bewandelden de gangen van de academie als
leerling. Isabelle kwam in Harelbeke

was geklonken. Haar vader was ook
muzikant, dus de muziekkriebels
heeft ze van hem meegekregen,
maar zij was de eerste ‘vioolspeelster’ in huis. De ‘Brys-familie’ heeft
vele muzikanten onder hun leden.
Haar moeder is tot op heden actief
als altvioliste in het Kortrijks Symfonisch Orkest. Waar haar liefde voor
muziek vandaan komt is dus niet
moeilijk te achterhalen.

meespelen in het strijkorkest als
kind. Allemaal werden ze enkele
jaren later leerkracht aan de academie, en speelden ze ondertussen
nog in allerlei orkesten. Die combinatie zorgde voor een leuke mix
en maakte het interessant voor hun
leerlingen.
Volgens Eddy is muziek net zoals
religie een roeping, hij wist al sinds
zijn eerste les notenleer dat hij
muzikant wou worden. Ook voor
Majela was haar beroepskeuze niet
moeilijk, voor haar eerste communie
vroeg ze een viool en haar toekomst

Zichzelf met een instrument vergelijken was voor de drie strijkers geen
enkel probleem. Eddy en Majela
kozen een viool en Isabelle vergeleek zichzelf met een contrabas.
Toen de vraag opnieuw gesteld werd
en ze geen strijker mochten kiezen,
werd het een ander paar mouwen. Majela koos zonder aarzelen
voor de piano, Eddy koos voor de
trompet. De trompet en de viool
liggen volgens Eddy in dezelfde lijn,
want beiden zijn verantwoordelijk
voor de melodie of zangstem in hun
categorie. Eddy is een heel orkest
in één man, want naast trompet en
viool speelt Eddy ook gitaar, piano
en cello. Deze onderdelen van het
orkest heeft Eddy onder de knie
om zijn spelers te motiveren als het
even wat minder gaat.
“Iemand kiest zijn instrument volgens wie hij is als persoon. Als je

HERINNERINGEN
Het geheel van gemotiveerde leerlingen en
aangename momenten, maakt dat Eddy en
Majela mooie herinneringen overhouden aan
de academie. Ook Isabelle is bijzonder trots op
twee oud-leerlingen die een mooie professionele carrière aan het maken zijn: Olivier
Vanderschaeghe, die cellist is bij het filharmonisch orkest in Luik en met een pianotrio
en een strijkkwartet concerteert. En natuurlijk
ook bassist David Desimpelaere, aanvoerder
in twee Zwitserse orkesten, die al twee cd’s
uitbracht en prachtige concerten geeft. “Het
was een voorrecht om hen te begeleiden van
kind tot volwassene” besluit Isabelle.

LIEFDE VOOR
STRIJKERS
“Lage strijkers zijn mijn ding, ik heb een foto
van mezelf als driejarige met de cello van mijn
zus die ik houd als een contrabas, dus mijn
keuze was al vroeg gemaakt” vertelde Isabelle.
De liefde voor strijkers was bij de hele groep
duidelijk al van jongs af aan aanwezig.
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PROGRAMMA
Dag van de
strijkers
Zaterdag 4 mei om
16 uur in de aula van
CC het SPOOR. Inkom:
5 euro – gratis voor leerlingen van de academie &
Attaccaleden. Reserveren
via 056 694 570,
samwd@harelbeke.be.

Opendeurdag
academie
Zondag 19 mei
10-12 uur, D’Iefte,
Hoogstraat 122 in Deerlijk
13-17 uur, Academie,
Toekomststraat 29 in
Harelbeke

“Strijkers klinken supermooi, maar als je
meerdere strijkers samen laat musiceren,
krijg je die magische groepsklank”
Eddy

MEER INFO
SAMWD Harelbeke
Toekomststraat 29
8530 Harelbeke
056 733 400
samwd@harelbeke.be
www.samwdharelbeke.be
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merkt dat het niet zo vlot gaat met
dit instrument, heb je misschien een
verkeerde keuze gemaakt en moet
je eventueel een ander instrument
kiezen”, vertelt Majela. Met deze wijze
woorden raden Eddy en Majela mij
aan om zo veel mogelijk verschillende
instrumenten te testen op de opendeurdag van 19 mei, maar de viool
mag natuurlijk niet ontbreken in mijn
selectie.
Met een grote groep een mooi geluid
produceren, doen ze door de jongste
strijkertjes al van jongs af aan te laten
meespelen in het orkest ‘The young
string players’. Op die manier leren ze

van in het begin spelen in groep en
luisteren naar een dirigent, want jong
geleerd is oud gedaan.
De Dag van de Strijkers komt er aan
en mag je zeker niet missen. De mooie
muziek en het enthousiasme van jonge
mensen, van 8 tot 78 jaar onder het
motto ‘altijd jong’ zorgt voor een fantastische beleving. Het concert wordt
ondersteund door passende beelden
bij elk stuk dat gespeeld wordt, wat de
ervaring helemaal afmaakt.
Graag bedank ik Eddy, Majela en Isabelle voor hun snaarfijne antwoorden.

in Harelbeke

vr 24 mei

SEIZOENSLANCERING
CC HET SPOOR
Oef! De laatste namen van seizoen 19-20 zijn vastgelegd. Stuk
voor stuk rasacteurs, topperformers, steengoede muzikanten,
originele comedians… Al zeggen we het zelf natuurlijk. We stellen
ze graag voor op onze seizoenslancering op vrijdag 24 mei vanaf
18 uur. Op het gezellig terras aan CC het SPOOR maken we plaats
voor wat muziek en humor. Er komt een band en een stand-upper.
Iedereen welgekomen, we maken er een zinderend feestje van!
Wie weet win je ook wel gratis tickets! Tot dan.
PS: Die avond kan je al tickets kopen. Wees er snel
bij om de beste plaatsen te veroveren.

Ann-Sofie Duyck

YOGA

vr 3 mei
Een yogasessie bestaat uit staande,
zittende en liggende oefeningen rekening houdend met de mogelijkheden
van elk individu.
Telkens op vrijdag om 10 uur in LDC
De Vlinder, Kollegeplein 5.
Data: 3, 10, 17 en 24 mei.
Deelname: 6 euro voor de volledige
reeks. Inschrijven via 056 735 390.

AFTER CLASSICS
CRITERIUM

WORKSHOP E-BOOKS

Net vóór de Ronde van Italië komen
de toppers naar Bavikhove.
Organisatie: De Nieuwe Velovrienden.
Programma: 12:00 Parochianenkoers
13:30 Criterium Dames Elite,
Memorial Philippe Vandendorpe
15:00 Kwaremont koppeltijdrit (m/v)
16:00 After Classics Criterium Elite
Powered by KBC.
Info: Carlo Daelman 0478 560 632.

Meer en meer mensen gebruiken een
e-reader, of een tablet om digitale
boeken te lezen, of lezen een boek op
hun computer. Wat zijn de voor- en
nadelen van een e-reader ten opzichte
van het gewone boek en een tablet?
Van 9.30 tot 12 uur in DH De Rijstpekker. Deelname: 5 euro. Inschrijven en
betalen tegen maandag 13 mei,
056 735 270.

za 4 mei

ma 20 mei
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in Harelbeke
Vergeet je UiTPAS niet!
Dit logo toont aan dat
je deelneemt aan een
UiTPAS-activiteit

8 www.harelbeke.be/uitpas

VR 3 MEI
Yogasessie
In LDC De Vlinder
(zie pagina 23).

VR 3 MEI
Vernissage expo
Aquarellen van Fabienne
Ferfers: om 19.30 uur in
de stedelijke openbare
bibliotheek (zie pagina 9).

ZA 4 MEI
After Classics
Criterium
In het centrum van
Bavikhove. Organisatie:
De Nieuwe Velovrienden
(zie pagina 23).

ZA 4 MEI
Dag van de
Strijkers
Om 16 uur in CC het
SPOOR (zie pagina 20).
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ZO 5 MEI
Vroegmorgen
wandeling
Wees voor één keer zelf een
vroege vogel en ontdek hoe
de natuur in de Gavers
ontwaakt. We horen de
eerste vogels fluiten en
ontdekken wat er allemaal
leeft en zweeft op het
domein. Gefocust op elk
geluidje, elke beweging
pogen we zoveel mogelijk
vogels te spotten. Deze
wandeling sluiten we af met
een gezellig streekeigen
ontbijtje.

Vertrek om 6 uur aan het
Bezoekerscentrum van
De Gavers, Eikenlaan 131.
Organisatie: Natuurpunt Gaverstreke i.s.m. PRNC De Gavers.
Deelname is enkel mogelijk
mits inschrijving via 8 https://
forms.west-vlaanderen.be/
FormRender/Render/57.

ZO 5 MEI
Benefiet Work in
Progress
In het voormalig klooster van
de Zusters Augustinessen
in Harelbeke, Marktstraat
86: benefiet ten voordele
van Work in Progress vzw/
De Achthoek, een initiatief
ondersteund wonen voor
mensen met een psychische
kwetsbaarheid in Harelbeke.
Programma: 13:00 – Deuren open voor koffie en taart
14:30 – Voorstellen werking

ZA 11 MEI

DIE VERDAMMTE SPIELEREI
In Pakske Klassiek ruilt Die Verdammte Spielerei witte voor zwarte
marcels. En straatmuziek voor klassiek. Muziek van Bach tot Bartok.
Laat jouw ziel vullen met de galm van vier saxofoons, percussie en
zang. Die Verdammte Spielerei nodigt enkele trouwe kameraden uit,
die zorgen voor de extra dimensie en doorgedreven diepgang: Hanne
Roos (sopraan), Wim Segers (vibrafoon), Pakske Koper (koperkwintet),
Wouter Deprez (zang).
De voorstelling vindt plaats op zaterdag 11 mei om 20 uur in de
Sint-Augustinuskerk in Stasegem.
Tickets: vvk: 16 euro, add: 18 euro, -26j: 7 euro.
Tickets bestellen via 056 733 420, tickets@cchetspoor.be, aan de
balie van CC het SPOOR of via www.cchetspoor.be

vzw en blik in de toekomst
(Tine Van Belle) Marijn Noppe
(voordracht) begeleid door
Emma Acke (gitaar).
15:00 – Concert door
Lieselot Beeckaert (sopraan)
en Alexander Besant (piano)
17:00 – Kunstveiling
Kaarten aan 20 euro enkel via
: benefietachthoek@gmail.
com. Plaatsen zijn beperkt.
Meer info via Lieselot
Beeckaert, ) 0479 547 291.

de fashion uit het straatbeeld
worden hun ontwerpen bekeken als kunstwerken. Deze
gratis lezing wordt gegeven
door Lieselot Derveaux.
Van 19 tot 20.30 uur in de
Academie Harelbeke Anders!
Tientjesstraat 4 in Harelbeke.

WO 8 MEI
Aerobics
Tijdens deze korte lessenreeks leer je basisbewegingen kennen onder professionele begeleiding.
Op woensdag 8, 15, 22 en 29
mei van 10 tot 11 uur in LDC
De Parette. Deelname: 10 euro
voor de volledige lessenreeks.
Inschrijven via ) 056 735 190.

MA 6 MEI
Kunstlezing:
Mode & kunst
Mode en kunst gaan hand
in hand. Vaker gaan ze
naadloos in elkaar over of
lijken ze elkaar te bestuiven.
‘Discipline Mode’ zoomt
in op het werk van enkele
modeontwerpers met internationale faam. Ver weg van

Data: 7, 14, 21, 28 mei en 4 juni,
telkens van 10.30 tot 11.30 uur
in LDC De Vlinder. Prijs: 40 euro.
Inschrijven via ) 056 735 390.

DI 7 MEI
Romp- en
rugstabiliteit
Tijdens deze vijf lessen leert
een kinesist jou op een
correcte manier een aantal
basisoefeningen voor buiken rugspieren.

technieken om artistiek
ruimtelijk vorm te geven. Zo
werden er 3D-printers ingezet om ontwerpen digitaal
in te scannen en te vertalen
naar de taal die deze speciale printers begrijpen om
daarna terug om te zetten in
ruimtelijke vormen. Voor het
laseren van vlakke vormen
werd er een lasercutmachine
gebruikt. Deze machine leverde vlakken vormen af die
opnieuw in elkaar werden
gezet om tot een 3D vorm
te komen. Bovenop deze
nieuwe technieken werden
ook nog andere, meer plastische artistieke technieken
toegepast om een variatie
aan ruimtelijk werk te maken.
Van 9 tot en met 29 mei kan
je de Expo 3D bewonderen
in de exporuimte van de
AHA! Harelbeke, Tientjesstraat 4. De expo is toegankelijk tijdens de openingstijden van de academie.
Meer info hierover op 8 www.
academieharelbekeanders.be.

DO 9 MEI
Lezing
Over afval reduceren: om 20
uur in de stedelijke openbare bibliotheek (zie pagina 9).

VR 10 MEI
EK Quidditch

DO 9 MEI
Expo 3D
De studenten van de 2 en
3de graad Kunstkot, Animatiefilm en atelier 3D, gingen
aan de slag met nieuwe
de

Van 19.30 tot 21 uur:
Openingsceremonie in het
Forestiersstadion
(zie volledig programma in het
artikel op pagina 6).
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 20 mei om 19.30 uur in CC het SPOOR

MEDISCHE
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke, 056 722
354 (vrijdag 19 uur – maandag
8 uur)
• Ziekenhuis AZ Groeninge
Kortrijk, 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 de 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 14 mei.

DI-WO 14-15 MEI
Onbeperkt Wild

DO 16 MEI
Lezing

In PRNC De Gavers en Sportcentrum De Mol (zie p. 28).

Over ‘Verbindend ouderschap’:
om 19.30 uur in de stedelijke
openbare bibliotheek.
(zie pagina 9 en 12)

DI 14 MEI
Zorg dragen voor
je ogen
Eerst bekijken we de werking
van onze ogen en bespreken
nadien de veel voorkomende
oogaandoeningen bij senioren.
Om 14 uur in DH De Rijstpekker.
Deelname: 2,20 euro. Inschrijven
en betalen tegen 6 mei,
) 056 735 270.

DI 14 MEI
Voordracht Tuinhier
Rozen: kweken en onderhoud.
Voordracht door Jerome
Depoorter om 19 uur in CC
het SPOOR. Organisatie: Tuinhier Harelbeke-Stasegem.

DI 14 MEI
Jona zonder walvis
Het boek Jona is, ondanks
zijn kleine omvang, één van
de meest gekende teksten
uit het Oude Testament. Wie
heeft nog nooit gehoord van
het sprookjesachtige verhaal
waarin Jona drie dagen in de
buik van een walvis verblijft? In
de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst is het boek echter
helemaal geen sprookje en
van een walvis is er geen sprake. Tijdens deze avond graaft
Hans Debel dieper in het boek
en komen we zo betekenissen
op het spoor die verrassend
actueel blijken.
Om 19.30 uur in PC De Bron,
Marktstraat 88. Vooraf inschrijven
via ) 056 737 070,
:info@debron-har.be,
8www.debron-har.be. Deelname: 8 euro, ter plaatse te betalen.

ZA 18 MEI
Wobbelturnen
In het Huis van het Kind,
Boterpotstraat 9.
(zie pagina 12)

ZA 18 MEI
Verhaaltjes om
van te smullen
In het Huis van het Kind,
Boterpotstraat 9.
(zie pagina 12)

ZA 18 MEI
Bureniftar
Tijdens de Ramadan eten en
drinken moslims niets tussen
dageraad en zonsondergang.
De moslimgemeenschap nodigt iedereen uit om samen het
vasten te breken.
Om 20.45 uur in Stadspark
Harelbeke.
Gratis.
Inschrijven en meer info:
:bren.derycke@welzijnharelbeke.be
) 056 735 191

ZO 19 MEI
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de Zuiderkouter in Stasegem. 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.

ZO 19 MEI
Boterhammen in
het Park
Van 8 tot 11 uur in het
stadspark, toegankelijk via
de Stationsstraat of de
Ballingenweg.
(zie pagina 4)

ZO 19 MEI
Opendeurdag
In de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans
Peter Benoit.
(zie pagina 5)

MA 20 MEI
Workshop E-books
In DH De Rijstpekker. (zie p. 23)

DI 21 MEI
Ik red levens
Je oefent reanimatie en het
gebruik van een AED-toestel
onder begeleiding van Wouter
Deruyter. Om 14 uur in LDC
De Parette (ook op 4 juni).
Deelname: 5 euro voor de twee
sessies. Inschrijven en betalen
tegen 14 mei, ) 056 735 190.

Hotmail-adres. Op woensdag
22-29 mei van 9 tot 11.30 uur
in LDC De Vlinder.
Deelname: 10 euro voor de twee
lessen. Inschrijven en betalen tegen
woensdag 15 mei, ) 056 735 390.

WO 22 MEI
Kidsfestival
Van 14 tot 17 uur in het
stadspark.
(zie pagina 12)

DO 23 MEI
Mond- en tandzorg
Gerodent komt langs en
vertelt alles over de opsporing van mondproblemen,
mogelijke behandelingen en
de nodige nazorg. Om 14 uur
in LDC De Vlinder.
Deelname: 2,50 euro. Inschrijven
en betalen tegen 16 mei,
) 056 735 390.

VR 24 MEI
Seizoenslancering CC
Vanaf 18 uur aan CC het
SPOOR. (zie pagina 23)

ZO 26 MEI
Verkiezingen
Vlaamse, Federale en
Europese verkiezingen.

WO 22 MEI
Cursus PowerPoint
PowerPoint is een programma waarmee je gemakkelijk
een presentatie kan maken
die bestaat uit meerdere
dia’s. Wat heb je nodig? Het
Officepakket met PowerPoint op jouw computer of je

ONTVANGSTEN EN
PLECHTIGHEDEN
• Woensdag 1 mei om 18 uur in café
Stador: Prijsuitreiking biljarttornooi
• Vrijdag 3 mei om 19 uur in zaal
Ter Eiken: Prijsuitreiking Run For Fun jogging
voor de jeugd. Om 22 uur: Prijsuitreiking voor
de volwassenen
• Zaterdag 4 mei om 22 uur in
CC het SPOOR: Prijsuitreiking Quiz
voor Harelbeekse verenigingen
• Maandag 6 mei om 17.30 uur in
het stadhuis: Terugkoppelmoment
Kindergemeenteraad
• Woensdag 8 mei om 18 uur in de
Sint-Salvatorkerk: Te Deum n.a.v.
herdenkingsplechtigheid WO II
• Zaterdag 11 mei om 11.30 in de
oude bib van Bavikhove: Prijsuitreiking
kampioenenviering sportkaarters
• Donderdag 16 mei om 14 uur ten huize:
Diamanten bruiloft van Roger Rysman en
Monique Vandenbulcke
• Vrijdag 17 mei om 18 uur in het stadhuis:
Gouden bruiloft van Lieven Thiers en
Lucia Crop

DONDERDAG 30 MEI
Wielerwedstrijd

• Zaterdag 18 mei om 20.30 uur in het
stadspark: Bureniftar

Op het Eiland in Harelbeke:
Wielerwedstrijd voor junioren.
Organisatie: KWC De Baanbrekers.

• Vrijdag 24 mei om 21.30 in café
Oud Gemeentehuis in Hulste: Prijsuitreiking
Gemeentehuisloop

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

• Zaterdag 25 mei om 16 uur in het
stadhuis: Gouden bruiloft van
Ronald Debeerst en Erna Verthé
Op basis van de gegevens beschikbaar op 9 april 2019.
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ONBEPERKT
WILD 2019
Op dinsdag 14 en woensdag 15 mei
verwachten we een 900-tal kinderen en
volwassenen met een beperking in
Harelbeke. Dan zijn PRNC De Gavers en
Sportcentrum De Mol opnieuw het decor voor
32 aangepaste activiteiten en G-sporten.
Het worden vast en zeker twee dagen
vol beleving en plezier.
#sportersbelevenmeer

