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Een nieuwe school Zuid
Paul Pattyn stelt tentoon in Kunstenhuis
Harelbeke Feest!

Kiek!
In het Peter Benoitmuseum kan je de
tentoonstelling ‘Kiek! 400 jaar stads
centrum in beeld’ bezoeken. De tentoon
stelling toont een overzicht van kaarten en
foto's uit 400 jaar geschiedenis en blikt
ook vooruit naar het toekomstig uitzicht
van de stad.
De tentoonstelling is te bezichtigen elke
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur van 6 september 2019
tot 26 april 2020.

Op 8 september zetten monumenten
in heel Vlaanderen opnieuw de deuren
open voor Open Monumentendag.

Alle activiteiten voor Open
Monumentendag zijn gratis en
zijn doorlopend toegankelijk van
10 tot 18 uur. Het volledige programma kan je raadplegen op
www.openmonumentendag.be.
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Om 14.30 uur start aan het Peter Benoit
museum een gegidste wandeling langs
de belangrijkste monumenten van
Harelbeke. De wandeling is gratis,
maar het aantal deelnemers is beperkt.
Inschrijven voor de wandeling kan via
www.harelbeke.be/OMD of 056 733 471.
Kinderen (en volwassenen) kunnen deel
nemen aan een ‘Monumentenzoektocht’
doorheen de stad. Het opdrachtenboekje
kan je gratis ophalen in het Peter Benoit

museum. Wie de zoektocht correct
invult, maakt kans op een extra prijs.
Het geklasseerde Sint-Augustinus
klooster in de Marktstraat zet ook zijn
deuren open. In de kloostergangen
organiseert fotoclub Diafo de tentoon
stelling ‘Beyond the monastery’ met
werk van eigen leden en een special
rond het klooster. Om 11 uur en
doorlopend tussen 14 en 17 uur zijn er
gidsbeurten doorheen het historische
kloostergebouw. De fototentoonstelling
kan ook worden bezocht tijdens het
kermisweekend van 14 en 15 september
telkens van 11 tot 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 21 september).
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak. 056 733 311
Het stadhuis is gesloten op kermis
maandag 16 september.

Openingstijden recyclagepark
Betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 8-19 uur
Zaterdag: van 8-16 uur
Niet-betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 13-18.15 uur
Zaterdag: van 8-14 uur
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Zuid Stasegem

Paul Pattyn

Feest!

NIEUWE SCHOOL
Het was zeven jaar wachten
tot de eerste steenlegging van
de School Zuid in Stasegem.
De voormalige school was te
klein geworden én de staat
van de school liet renovatie
niet meer toe. Op 1 september
starten 300 leerlingen er het
nieuwe schooljaar.

EXPOSITIE
Paul Pattyn toont recent
werk in het Kunstenhuis.
Het gaat om grote werken in
zwart-wit. Uit de verschillen
de onderwerpen die in zijn
werk voorkomen, koos hij er
slechts twee.

HARELBEKE
Op 14 en 15 september staat
Harelbeke Feest op de kalen
der. Claude Baert (voorzitter
van het Stedelijk Feestcomité
Harelbeke) en Bren De Rycke
(deskundige welzijn) vertellen
over hun plannen voor het
grootste feestweekend van
de stad.

Meer info
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van oktober
verschijnt op donderdag 26 september.
Teksten indienen tegen vrijdag
6 september. Departement
communicatie: 056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be

Colofon
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Lokale helden
voor globale doelen

Ongelijkheid verminderen we door de sociale en economische
inclusie van àlle mensen mogelijk te maken. Als initiatiefneem
ster van Potjebuur, geeft Christine Moreel sedert 2009 op
smakelijke wijze invulling aan SDG 10: op deze jaarlijkse feest
dag zet zij iedereen aan – ongeacht kleur, geslacht, taal, cultuur
of religie – om met een lekker hapje naar een buur te stappen.

Verder

19

UIT in Harelbeke

04 Maak het groener
13 Oarelbeke Weireldstad
05 Junior techniekacademie 14 Dag van de Landbouw
09 Bib-nieuws
24 Toon je sportclub
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kort

Schrijf je in
voor Muziek,
Woord of Dans

SAMWD

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans biedt
je gepaste opleidingen vanaf 4 jaar voor Dans en 6 jaar voor
Muziek en Woord. Kies uit de klassieke, hedendaagse, pop- of
jazzopleidingen. Een greep uit het nieuwe aanbod: opleiding
DJ (vanaf 12 jaar) en Ableton, live electronics, synthesizertech
niek, studiotechnieken, musical, elektrische gitaar, keyboard,
hip hop, hedendaagse of jazzdans, debat en spreektechnieken,
schrijver, theatermaker…
Alle info (tarieven en opleidingen) vind je op www.samwdharelbeke.be

MAAK HET
GROENER

BESTEL JE
PLANTPAKKETTEN
Hou je van een bijen- of een vogelvrien
delijke tuin? Heb je een boontje voor
klimplanten of wil je graag snoepen
van je tuin? Neem een kijkje op
www.maakhetgroener.be en bestel
je streekeigen (fruit)bomen, struiken en
kleinfruit via de verkoopactie van
Natuurpunt.
Bestellen kan tot 30 september voor
fruitbomen en kleinfruit. Alle andere
soorten bestel je tegen 11 november.
Afhalen kan op 6 december in het
ophaalpunt in Deerlijk (Lokaalmarkt,
De Cassinastraat 8) tussen 17 en 19 uur.
De opbrengst gaat naar de
aankoop van waardevol
le natuurgebieden
in jouw omgeving.
www.harelbeke.be/sdgs
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Workshops

KLEUTERD OEDELS
Elke woensdagnamiddag tijdens
het schooljaar staat er een toffe
workshop voor kleuters op het
programma! Bewegen, knutselen,
muziek maken, ontdekken van
nieuwe leuke dingen! Schrijf in
voor de eerste workshopreeks van
het najaar. Een workshopreeks
bestaat uit zeven workshops en
kost 35 euro (korting mogelijk via
de UiTPAS).
www.harelbeke.be/kleuterdoedels
jeugd@harelbeke.be, 056 733 480

Extra vrijwilligers gezocht

Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige hulplijn
voor kinderen en jongeren in België. Vaak staan ze erg lang in de
wacht. Zonde, want velen voelen zich stukken beter na het
gesprek. Daarom gaat Awel op zoek naar extra vrijwillige beant
woorders. J-Awel, da’s iets voor jou? Surf naar www.awel.be.

Voor creatieve breinen

JUNIOR TECHNIEK
ACADEMIE

Creatieve jongens en meisjes uit het 3de of 4de leerjaar kunnen zich
vanaf 14 september inschrijven voor Junior Techniekacademie via
http://www.techniekacademie-harelbeke.be/junior. Je leert er
in groep robots programmeren, race-auto’s maken en nog veel
meer! De eerste workshop start op woensdag 25 september op de
binnenkoer van het stadhuis (oude tekenacademie). Haast je, want
het aantal plaatsen is beperkt tot 20 kinderen per groep.

Bekendmaking beslissing

GEZOCHT

PL AN-MER PLICHT

Het Departement Omgeving heeft beslist dat aangetoond is dat
voor de aanvraag van een planologisch attest voor tuincentrum
Deo Dora (Waterstraat 1) het voorgenomen plan geen aanleiding
geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslis
sing kunnen geraadpleegd worden op het stadhuis tijdens de
openingsuren (Dienst Stedenbouw) of is te raadplegen op de
website www.harelbeke.be.

Samen

DEMENTIEVRIENDELIJK
Zorgbedrijf Harelbeke organiseert i.s.m. de Welzijnsraad tijdens de
maand september verschillende activiteiten die in het teken staan
van ‘samen dementievriendelijk’. We bieden een gevuld program
ma aan waarbij je op een ontspannende manier kan kennis maken
met onze werking rond dementie.
Programma
Donderdag 12/09: beleving van een persoon met dementie
Woensdag 18/09: theaterstuk ‘gaten’
Maandag 23/09: verhalen van vroeger
Donderdag 26/09: omgaan met dementie
Donderdag 26/09: Kasper Bormans ‘Wat Alz?’
Folders met meer informatie kan je vinden aan de onthalen van de
dienstencentra van het Zorgbedrijf.

GEMACHTIGD
OPZICHTER
De stad en de politiezone Gavers willen
in de schoolomgeving meer gemachtigd
opzichters inzetten en zoeken daarvoor
vrijwilligers. Iedereen die minstens
18 jaar oud is, kan gemachtigd opzichter
worden. Aan het engagement wordt een
kleine vergoeding gekoppeld en je wordt
officieel aangesteld door het stads
bestuur. De politiezone biedt de moge
lijkheid om de gratis opleiding (een uurtje
+ kleine test) tot gemachtigd opzichter
te volgen. Je uitrusting (stopbord en
driekleurenarmband) krijg je cadeau.
Meer info via
wout.seynaeve@police.belgium.eu
of 056 733 585.
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EEN NIEUWE
SCHOOL ZUID

Het was zeven jaar wachten tot de eerste steen werd gelegd van de
nieuwe School Zuid in Stasegem. De voormalige school was te klein
geworden én de staat van de school liet renovatie niet meer toe.
Op 1 september starten 300 leerlingen er het nieuwe schooljaar.

www.harelbeke.be/sdgs
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Charly: We zijn heel fier en
dankbaar dat we deze nieu
we school hebben mogen
bouwen. Op basis van het
leerlingenaantal wordt een
budget bepaald, dat voor
70% gesubsidieerd wordt
door Agion. Het stads
bestuur investeerde in een
BEN-gebouw, wat staat voor
bijna-energieneutraal. De
temperatuur is over de ganse
school gelijk. De school
is opgevat als een open
leercentrum. In het kleuter
werd maximaal ingezet op
klasruimte, de klassieke
gang is er verdwenen. In het
lager daarentegen werd de
gang extra breed gemaakt,

zodat deze ook kan worden
gebruikt voor bv. hoeken
werk.

Nancy: In het lager hebben
we telkens twee dezelfde
klassen naast elkaar, die met
een schuifdeur verbonden
zijn. We zullen klasdoorbre
kend werken of spelen. Wan
neer 30-35 kinderen samen
zitten, zal er gedifferentieerd
worden in groepjes over de
twee klasruimtes en de gang.
Er zal veel samenwerking zijn
tussen de parallelle klassen.

Charly: We maken stelsel
matig de overstap naar
co-teaching als onderwijs

methodiek. We verlaten
de klassieke wijze van les
geven: 1 klas, 1 leerkracht,
1 lokaal en stappen over
naar co-teaching waarbij
twee leerkrachten samen
werken, elkaar ondersteunen
en gedifferentieerd werken
met de groep leerlingen,
op basis van de sterktes van
de leerkracht. De school is
volledig ingericht op deze
manier van lesgeven. Coteaching werkt pas als ook je
infrastructuur is aangepast.
In School Zuid wordt al een
tijdje gewerkt volgens de
principes van co-teaching.
De instructietijd van de

Charly Nowé (directeur school Zuid),
Hilde Helsen (secretaresse),
Nancy Dewyn (onderwijzeres in het lager) en
Ann Claus (kleuteronderwijzeres)

“We gaan vooruit
met de Zuid.”
Ann

leerkracht is veel verminderd.
Kinderen worden gestimu
leerd om te ondernemen. Ze
worden direct aan het werk
gezet en sturen zo hun eigen
leerproces. Leerkrachten
ondersteunen de leerlingen.

Ann: Wat betreft de kleuter
afdeling is er veel meer be
wegingsruimte dan vroeger.
De refter is een polyvalente
ruimte en kan in geen tijd
omgetoverd worden tot
fiets- of bewegingszaal. De

klas kan er in de namiddag
helemaal anders uitzien dan
in de voormiddag. Het meu
bilair is overal zeer makkelijk
verplaatsbaar.

Nancy: Naast het minima
listische wat betreft interieur,
pleiten we ook voor sober
heid in het schoolmateriaal
van de leerlingen. Geen
gadgets, maar voor iedereen
hetzelfde. Niemand merkt
wie thuis meer of minder
heeft.
Hilde: De hoofdingang van
de school bevindt zich in de
Generaal Deprezstraat, waar
ik zal aanwezig zijn in het se

cretariaat. De bezoekers zul
len me meteen zien zitten. De
school werd opnieuw meer
geïntegreerd in de straat. Dit
zal drempelverlagend wer
ken. Je zal de kleuters zien
spelen op het gelijkvloers
en de leerlingen van het 1ste
leerjaar zie je aan het werk
op het 1ste verdiep. Vroeger
lag de school veel meer naar
achteren. De komst van de
fietsstraat zorgde ervoor dat
de verkeersveiligheid aan
onze school enorm verbeterd
is. Zo werd ook het zebrapad
verlegd en verbreed. Dat de
speelplaats nu achter het
gebouw ligt, verhoogt de
veiligheid.

SCHOOL
OMGEVING
ROOKVRIJ
Begin 2019 werden
de Harelbeekse
speelpleintjes rookvrij.
Bij decreet zijn de
schoolgebouwen
dit al. In Harelbeke
gaan we nog een
stapje verder: ook de
schoolomgeving wordt
rookvrij. De sigaret
aan de schoolport
wordt verbannen.
Dit in het belang van
eenieders gezondheid,
en van onze leerlingen
in het bijzonder.
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SCHOOLSTRAAT
Een schoolstraat is
een straat die aan het
begin en het einde van
de schooldag gedurende
een bepaalde periode is
afgesloten. De straat is
dan enkel toegankelijk
voor voetgangers en
fietsers. Met uitzondering
van hulp- en nutsdiensten
is geen gemotoriseerd
verkeer toegelaten. Het
voordeel van een school
straat is een gezonder,
veiliger en kindvriendelijke
schoolomgeving. School
Noord in Hulste test de
schoolstraat tot eind 2019
uit. In een fietsstraat heeft
de fietser voorrang
op de auto.

Charly: De nieuwe school

Zelf nieuwsgierig om eens
een kijkje te nemen in School
Zuid? School Zuid zet de
deuren open op 10 oktober
van 17 tot 19 uur.
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heeft drie ingangen. Er is
een bijkomende ingang in
Veldrijk, aan het voetbalplein.
We delen de fietsenberging
met KOG Stasegem. Ook
de groene speelplaats wordt
openbare ruimte wanneer de
nieuwe aanplanting voldoen
de aangesterkt is. Kinderen
uit de buurt zullen er in het
weekend kunnen komen
spelen. Er is meer speel
oppervlakte dan vroeger.
We delen een crealokaal met
AHA!. Ook de lessen woord
gaan door in onze lokalen
buiten de schooltijd. Boven
dien verdwijnt de klassieke
schoolbel. De nieuwbouw
wordt ingeluid met een
aangepaste tune. Leerlingen
gaan zelfstandig naar hun
klas. Er zijn geen rijen meer.

“We verlaten het principe van één klas,
één leerkracht.”
Charly

Ann: Ouders brengen hun
kleuters tot aan de klas, dat
verhoogt de betrokkenheid.
Er kan al snel eens iets ge
zegd worden wanneer we el
kaar zien. De kleuterafdeling is
een volledig afgesloten zone.
We kunnen het raam open
zetten in de zomer en kleuters
aan de zandtafel laten spelen,
terwijl er andere kinderen
binnen een boekje lezen.
Nancy: Het leuke aan de
klassen is dat er veel meer
natuurlijk daglicht is. Als
leerkracht mochten we onze
wensen doorgeven. Een
goed ingerichte leraarskamer
hoort daar uiteraard bij.

Ann: De dynamiek die
in onze school zit, wordt
verdergezet. We gaan vooruit
met de Zuid. De Zuiderkou
ter, samen met de schoolsite,
waar onder andere ook AHA!
een plek vindt, zal een brui
sende site zijn in Stasegem.
We zitten als school niet stil
en stellen voorop dat elk kind
uniek is. Met ons onderwijs
op maat, laten we elk eigen
talenten ontdekken. Iedereen
‘jeunt’ zich op zijn manier,
ook de leerkrachten. De nieu
we schoolsite zal daar zeker
nog toe bijdragen. Het leuke
is ook dat ouders spontaan
aanboden om te helpen
verhuizen.

13.30 tot 15.30 uur i.p.v.
maandagavond. Op die
manier krijgen de scholen in
Hulste de kans om boeken
te komen lenen in klasver
band. Maar niet alleen de
scholen zijn welkom. Ieder
een kan nu op maandag
namiddag komen gras
duinen in de collectie.
Maandag: 13.30 tot 15.30 uur
Woensdag: 18 tot 20 uur
Zaterdag: 10 tot 12 uur

kort
bib

TENTOONSTELLING
DESOLATE ISOLATION
Jean Rustin werd op 3 maart 1928
geboren in Montigny-lès-Metz.
Rustin begon zijn carrière als
abstract schilder, maar maakte de
omslag naar figuratieve kunst in
1971 toen hij, op het hoogtepunt van
zijn loopbaan, zijn schilderijen op
een grote overzichtstentoonstelling
in Parijs zag hangen. Hij realiseer
de zich dat dit werk helemaal niet
uitdrukte wat hij met zijn kunst wilde
zeggen en veranderde radicaal van
koers. De schilderijen en tekeningen
zijn te bezichtigen van 3 september
tot en met 28 september 2019.

BOEKENRUILKAST

BOEKENVERKOOP
DORPSHUIS
RIJSTPEKKER
De bib van Hulste slankte
haar collectie af en ver
nieuwde grondig. Dit maakt
dat er een grote voorraad
boeken is die de deur
uit moeten. Op vrijdag
6 september (van 17 tot 19
uur) en op zaterdag
7 september (van 10 tot 13
uur) houden we dan ook
een grote boekenverkoop
in Dorpshuis De Rijstpekker.
€ 0,50 per afgevoerd boek
of 5 UiTPAS-punten voor
4 boeken. Vergeet ook je
eigen draagtas niet om
je buit mee naar huis te
nemen.

NIEUWE
OPENINGSUREN
UITLEENPOST
HULSTE
Vanaf 1 september verande
ren de openingstijden in de
Uitleenpost in Hulste.
De bib is nu open op
maandagnamiddag van

Vanaf september vind je in
Dorpshuis De Rijstpekker in
Hulste een boekenruilkast,
onder het motto ‘Geef een
boek, neem een boek’.
Op deze manier krijgen
boeken die jij kwijt wil een
nieuwe thuis en ga jij met
een nieuw boek naar huis.
De boekenruilkast is een
initiatief van de collega’s van
het Zorgbedrijf waar de bib
graag aan meewerkt. Om de
boekenruilkast leuk en ge
varieerd te houden, zullen er
af en toe andere thema’s de
revue passeren. Hou zeker
de sociale media in
de gaten.

LEZING
TIEN KLIMAAT
ACTIES DIE
WERKEN
Lijkt klimaatverandering
een probleem waar je zelf
weinig vat op hebt? Of weet
je niet goed wat je zelf kunt
ondernemen? Klimaatexpert
Pieter Boussemaere vertrekt
in zijn lezing van naakte
feiten, vrij van ideologisch
of politiek getouwtrek. Kan
je je ecologische voetafdruk
verminderen zonder in te
boeten op luxe en comfort?

Hij biedt je tien individuele
acties die wetenschappelijk
onderbouwd zijn en ook écht
een verschil maken. Pieter
Boussemaere is
docent geschiedenis en
klimaat aan de Vives Hoge
school in Brugge. Hij schreef
het boek ‘Tien Klimaatacties
die werken’. Donderdag 19
september om 20 uur in de
bib van Harelbeke. Gratis
activiteit. Inschrijven kan via
info.bibliotheek@harelbeke.be
of op 056 733 440

LEZING/BOEK
PRESENTATIE
Op woensdag 25 september
om 19.30 uur presenteert
Stefan Brijs zijn nieuwe roman
Zonder liefde. Stefan Brijs is
sinds 1999 voltijds schrijver.
In deze nieuwe roman volgen
we Paul en Ava, allebei eind
twintig. Ze ontmoeten elkaar
op een precair moment in hun
leven. Paul is nog van slag
door zijn scheiding, Ava heeft
voor de zoveelste keer en nu
voorgoed haar vriend verlaten.
Ze vinden steun bij elkaar,
een noodalliantie die uitgroeit
tot een hechte vriendschap,
waarbij ze elkaar helpen in
hun wanhopige zoektocht
naar wat liefde zou moeten
zijn. Uiteindelijk komen ze tot
dezelfde conclusie: liefde is
niet maakbaar. Maar wat met
vriendschap? Gratis activiteit.
Inschrijven kan via
info.bibliotheek@harelbeke.be
of op 056 733 440.
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN

Ongelijkheid verminderen we door de sociale en economische inclusie van àlle mensen mogelijk te maken.
Als initiatiefneemster van Potjebuur geeft Christine
Moreel sedert 2009 op smakelijke wijze invulling aan
SDG 10: op deze jaarlijkse feestdag zet zij iedereen aan
– ongeacht kleur, geslacht, taal, cultuur of religie – om
met een lekker hapje naar een buur te stappen.
Dankzij een schitterend team partners
(SDG 17) uit allerlei organisaties en
gemeentebesturen en met een flinke
portie volharding en geduld, kreeg zij
deze nieuwe feestdag alvast op de
agenda van de EU.
Powered by Love – Lifeschool, haar
sociaal-cultureel project in Gonja
region (Northern Ghana), richt zich
op wederzijdse uitwisseling en lokaal
partnerschap. Om een bewustzijn
van gelijkwaardigheid te creëren, zet
ze sinds jaren haar daadkracht en
beschikbare middelen in op kwaliteits
onderwijs (SDG 4), medische zorg
(SDG 3) en schoon water (SDG 6).
In haar blog ontmoeten Westerse en

Christine Moree

Afrikaanse denkwijzen elkaar voort
durend in de vaak grappige, soms
schrijnende anekdotes.
Je vindt Christine terug op talrijke
raden, overlegstructuren en netwer
ken. ‘Omdat ik niet anders kan,’ zegt
ze ‘want ik wil graag dat mijn inzet
voldoende impact heeft op de samen
leving. Maar ik verveel me snel op
vergaderingen.’ Op onze vraag hoe we
volgens haar als burger ons steentje
kunnen bijdragen aan SDG 10, ant
woordt ze: ‘Ongelijkheid verminderen
begint eigenlijk bij onszelf: onze (voor)
oordelen opbergen is al een mooie
start.’

l

LOKALE HELD
Ben of ken je een Lokale Held voor Globale
Doelen? Laat het ons weten! Stuur een kor
te 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
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WORD EEN BEELDEND
KUNSTENAAR
OP DE ACADEMIE
HARELBEKE ANDERS!
Het schooljaar gaat bijna weer van start. Dat betekent een
jaar vol frisse inspiratie in de academie. Wacht niet langer
en schrijf je in voor jouw lessen naar keuze! Surf naar
www.academieharelbekeanders.be en neem al een eerste
kijk in het aanbod.
Ben je tussen de 6 en 106 jaar?
Heb je zin om je beeldend te ont
plooien, nieuwe dingen te leren en je
daarbij artistiek uit te leven? Dan ben
je aan het juiste adres bij de Acade
mie Harelbeke Anders! (AHA!). Je kan
een keuze maken uit het zeer ruime
aanbod aan artistieke ateliers.
Of je nu liever schildert, tekent, graag
ruimtelijk werkt, of wenst gewoon heel
veel te weten te komen over kunst…
Alles is mogelijk op de academie.

Neem eens een kijkje op de website
van de AHA! of volg ons op Facebook
of Instagram en ontdek de vele
mogelijkheden die de academie te
bieden heeft.
Ben je verkocht? Schrijf je dan snel in,
want de plaatsen zijn beperkt. Boven
dien lopen de inschrijvingen tot uiterlijk
30 september.

www.harelbeke.be/sdgs

LOCATIE
Academie Harelbeke Anders!,
Tientjesstraat 4
MEER INFO
aha@harelbeke.be, 056 733 405 of
www.academieharelbekeanders.be

Tot op de academie!
Het volledige AHA!-team.
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PAUL PATTYN
STELT TENTOON
IN KUNSTENHUIS
Paul Pattyn toont recent werk in het
Kunstenhuis. Het gaat om grote wer
ken in zwart-wit. Uit de verschillende
onderwerpen die in zijn werk voor
komen, koos hij er slechts twee. Je krijgt
mensen te zien uit zijn directe kennis
senkring, zowel portretten als figuren in

12

een omgeving. Daarnaast toont hij ook
werken over water. Enerzijds de kracht
van de zee met opspattende golven, de
ruwe rotskust in Normandië of ergens
een overstroming. Maar ook de rust van
een rivier waarin men kan pootjebaden,
of een zwaan op een spiegelende vijver.

PRAKTISCH:
Van 13 september t.e.m. 13 oktober.
Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur.
Locatie: Marktstraat 100.
Gratis toegang
Vernissage op donderdag 12 september om
19.30 uur. Graag bevestiging van je komst
via kunstenhuis@harelbeke.be

agenda

OM
BEW TE
ARE
N

Op deze pagina's vind je een overzicht voor de komende vier
maanden van de activiteiten georganiseerd door de vele verenigingen
die onze stad rijk is. Voor publicatie in het hblad van januari 2020
stuur je het overzicht (activiteiten januari-augustus 2020) van jouw
vereniging door tegen maandag 18 november 2019.

OKRA

HARELBEKE
• Elke stap telt: elke maandag,
9.30u, café De Ratte
• Dans: elke woensdag, 9u,
sporthal K. Leopold III-plein
• Fietsen:
-- vertrek kerk Stasegem,
14u: 3-17 september
-- vertrek Marktplein, 14u:
16 september, 21 oktober
• Kaarten, scrabbelen en
rummikub: 5 september,
3 oktober, 7 november,
5 december, 14u, CC
• Bowlen: 9 september,
14 oktober, 18 november,
9 december, 14u, parking CC
• Koor: 12 september,
17 oktober, 14-28 november,
12 december, 14.30u,
wijkhuisje Zuidstraat
• Wandelen:
-- vertrek Marktplein, 14u:
17 september
-- vertrek De Ratte, 14u:
22 oktober, 26 november
-- vertrek kerk Stasegem, 14u:
1-15 oktober, 5-19 novem
ber, 3-17 december
• Kermisviering:
19 september, 14u, CC
• Daguitstap: 23 september,
14u, parking CC
• Infomoment ‘Gezonde
voeding’: 10 oktober, 14u, CC
• Etentje sportievelingen:
29 oktober, 12u, CC
• Jaarmis voor de (overleden)
leden: 17 november, 10.30u,
Sint-Salvatorkerk

• Startdag:
21 november, 14u, CC
• Kerstviering:
19 december, 14u, CC

BAVIKHOVE
• Wandelen: 2-12 september
(13.30u), 17 oktober (13.30u),
4 november (14u),
7 november (13.30u),
9 december (14u),
kerk Bavikhove
• Bestuur: 4 september,
2 oktober, 6 november,
4 december, 9u, wijkhuisje
Bavikhove
• Fietsen: 9 september,
7 oktober, 14u,
kerk Bavikhove
• Filmnamiddag:
19 september, 17 oktober,
21 november, 19 december,
14u, Budascoop Kortrijk
• Kaarting en teerlingbak:
25 september, 23 oktober,
27 november, 18 december,
14u, SCC Torengalm
• Petanque: 26 september,
14u, wijkhuisje Bavikhove
• OKRA Academie: 15 oktober
(Hoeve Vandewalle Kuurne),
12 november en
10 december (CC Gulden
berg Wevelgem),14.30u
• Infonamiddag: 24 oktober,
14u, SCC Torengalm
• Regionaal kaarttornooi
OKRA: 15 november, 14u,
SCC Torengalm
• Seniorenfeest:
16 november, 14u, CC

sep
~
dec

• Bowling: 25 november,
14u, Deerlijk
• Algemene ledenvergadering: 11 december, 14u,
SCC Torengalm
• Kerstviering samen met
Samana Bavikhove:
23 december, 14u,
SCC Torengalm

NEOS

HARELBEKE
• Wandelen: elke eerste
donderdag van de maand,
14.30u, De Gavers parking
West (Stasegemsesteenweg)
• Ontspanningsnamiddag:
elke tweede dinsdag van de
maand, 14u, PC De Bron
• Voordrachten: 17 september
en 19 november, 14.30u,
PC De Bron
• Fietsen: 19 september,
14.30u, De Gavers parking
West
• Bedrijfsbezoek ‘Milcobel’:
22 oktober, vertrek aan
De Gavers parking West
• Kerstfeest: 17 december,
14.30u, PC De Schelp
Stasegem

BAVIKHOVE
• Kaarten en fietsen:
10 september, 8 oktober
(+ voordracht), 12 november,
14u, SCC Torengalm
• Halve dag fietstocht:
12 september, vertrek parking
kerk Bavikhove

in Harelbeke

• Halve dag reis:
19 september, vertrek
parking kerk Bavikhove
• Etentje: 18 oktober,
SCC Torengalm
• Bowling: 24 oktober, 13.45u,
vertrek parking kerk
Bavikhove
• Kerstfeest: 13 december,
SCC Torengalm

S-PLUS

HARELBEKE
• Wandelen: elke dinsdag,
13.30u, CC
• Fietsen: elke dinsdag,
13.30u, Marktplein
(laatste rit op 15 oktober)
• Kaarting: 9 september,
14 oktober, 18 november
en 9 december, 14u,
VC De Geus
• Koffietafel: 16 september en
16 december (+ vernieuwen
lidkaarten), 14u, CC
• Souper met kampioenenviering kaartersclub:
23 september, 12u,
VC De Geus
• Algemene vergadering
fietsclub: 15 oktober,
17.30u, VC De Geus
(na laatste fietsrit)
• Souper fietsclub: 29 novem
ber, 17u, VC De Geus

VFG-RECREAS
• Maandelijkse bijeenkomst:
2 september, 7 oktober,
4 november, 2 december,
14u, CC
• Jaarlijkse boterkaarting:
27 september en
28 september, 17u, CC

ABVV SENIOREN

• Kampioenenviering:
22 oktober
• Kerstshopping:
26 november
• Adventsviering:
17 december

STASEGEM

• Op de koffie met
Nathalie Muylle:
23 september, 14.30u, CC
• Daguitstap: 21 oktober

Alle activiteiten vinden plaats in
De Zuiderkouter in Stasegem
om 14u, tenzij anders vermeld
• Hobby: 3 september,
1 oktober, 5 november,
3 december
• Kermisviering: 18 september
• Kernvergadering: 24 sep
tember, 22 oktober, 26
november, 23 december, 16u
• Dag van de chronische
zieken: 6 oktober
• Voordracht ‘Incontinentie’:
16 oktober
• Week van de Senioren:
20 november
• Kerstviering: 18 december

VIEF SENIOREN

BAVIKHOVE

• Infovergadering ‘Nieuwe
verkeersregels en
mobiliteitsplanning’:
12 september, 14u, CC
• Kaas- en wijnavond:
15 november, 18u, CC
• Klaaskoekenwandeling in
Stasegem: 24 november,
verzamelen om 13.30u aan
de Zuiderkouter

CD&V SENIOREN

Telkens om 14u in CC het
SPOOR
• Koffietafel en kaart
namiddag: 17 september,
15 oktober, 19 november,
10 december (eindejaarsfeest)
• LBV Happening Oostende:
17 oktober

VIVA-SVV

SAMANA

• Algemene ledenvergadering
met koffie en voordracht:
6 oktober, 14u, CC
• Kerstkaarten en cadeaudoosjes maken: 22 oktober,
14u en 18.30u, VC De Geus
• Halloweenfeest voor de
kinderen: 23 oktober, 14u,
VC De Geus
• Picon maken: 16 november,
9.30u VC De Geus
• Bloemschikken kerst
decoratie: 10 december,
14u, VC De Geus

Alle activiteiten vinden plaats
in CC het SPOOR om 14u
• Onder ons: 3 september,
5 november, 3 december
• Oliebollennamiddag:
17 september
• Kampioenenkaarting:
1 oktober
• Info over voeding:
10 oktober
• Dag van de chronische
zieken: 13 oktober

HARELBEKE

Alle activiteiten vinden plaats
in SCC Torengalm om 14u,
tenzij anders vermeld.
• Hobbynamiddag:
3 september, 1 oktober,
5 november, 3 december
• Onder ons namiddag:
18 september, 15 oktober,
19 november, 17 december
• Dag van de chronisch
zieken: 24 september
• Wijn- en chocolade
kaarting: 19 oktober en
20 oktober
• Wisselbekerkaarting met
Samana Hulste:
25 november
• Infonamiddag ‘Met succes
ouder worden’:
26 november
• Kerstfeest samen met
OKRA Bavikhove:
23 december

HULSTE
• Seniorenfeest: 2 september,
12u, Oud Gemeentehuis
• Onder ons kaarting:
6 september, 10 oktober,
14 november, 12 december,
14u, Oud Gemeentehuis
• Dag van de chronisch
zieken: 5 oktober, 17u,
Oud Gemeentehuis
• Hobby: 7 oktober, 4 novem
ber, 2 december, 14u,
DH De Rijstpekker – gevolgd
door kernbestuur om 16.30u
• Bezinning: 18 november,
14u, Oud Gemeentehuis
• Wisselbekerkaarting:
25 november, 14u,
Oud Gemeentehuis
• Kerstfeest: 19 december,
14u, Oud Gemeentehuis

FEMMA STERK
• Natuurwandeling:
11 september, 19u, Parking
Forestiersstadion
• Behaklassen: 18 september,
19.30u, Ohlala Lendelede
• Bloemschikken herfststuk:
9 oktober, 19.30u,
PC De Vlerke
• Kookavond aperohapjes:
19 november, 19.30u,
H. Hartschool
• Kerstfeest: 18 december,
19.30u, Ubuntu Zandberg

FEMMA
BAVIKHOVE
• Kubben: 10 september,
19.30u, SCC Torengalm
• Fietstocht:
12 of 16 september, 10.30u
• Club: Voordracht door Gudrun
van Het Ventiel: 19 september,
19.30u, De Gilde Bavikhove
• Nazomerkriebels:
26 september, 14u en
19.30u, De Gilde Bavikhove
• Kook-in: 14 oktober, 19.30u,
SCC Torengalm

• Bloemschikken: 24 oktober,
18 december, 19.30u, SCC
Torengalm
• Yoga reeks: 5, 19 en
26 november, 3 december,
19.30u, SCC Torengalm
• Kerstbezinning: 16 decem
ber, 19.30u, SCC Torengalm

• Voordracht
‘Teelt van rabarber’:
22 oktober, 19u, CC
• Voordracht ‘Het gebruik
van de hobbyserre’:
19 november, 19u, CC
• Jaarlijks feest:
8 december, 12u, JC

GEZINSBOND

BUURTWERK

HARELBEKE-STASEGEM

ARENDSWIJK

• Animatie op Zandberg
kermis: 21 september,
van 15 tot 17u
• Activiteit en prijsuitreiking
Zomerfietseling:
27 september, 19.30u, CC
• Tweedehandsbeurs:
28 september, 14u, CC
• Bezoek Gediflora: 1 oktober,
17.30u, Oostnieuwkerke
• Herfstfeest gewest Kortrijk:
17 oktober, 14u, Bellegem
• Tweede manche seniorenkaarting: 25 oktober, 14u, CC
• Deelname aan Halloween in
het stadspark: 31 oktober,
18u, stadspark Harelbeke
• Voordracht ‘Agatha Christie’:
12 november, 14u, CC
• Week van de Smaak:
15 november, 19.30u,
De Zandberg
• Seniorenfeest: 16 november,
14u, CC
• Deelname Geboortebos:
23 november, 10u, De Gavers
• Eucharistieviering met
jongerenkoor: 24 november,
10.30u, Sint-Salvatorkerk
• Sinterklaas komt thuis:
30 november
• Wandeling met verhalen
over bijgeloof:
13 december, 18u

• Seniorenfeest:
5 oktober, De Vleugel
• Halloween: 26 oktober,
Koning Leopold III-plein
• Winterleute: 21 december,
Koning Leopold III-plein

TUINHIER
HARELBEKE-STASEGEM
• Pompoenwedstrijd
en bekendmaking
resultaten tuinkeuring:
8 september, vanaf 10u, CC

SINT-RITAKAARTERS
Kaarting telkens om 15 uur in
restaurant Amadeus.
• Kaarting: 13 september
(afsluiter 2018-2019),
11 oktober, 8 november en
13 december
• Kampioenenviering:
19 november

SPORTAANBOD
SENIOREN
• Turnen senioren:
op dinsdag van 10 septem
ber tot en met 10 december
van 9.15 tot 10.15 uur in de
sporthal van Bavikhove en
van 14.30 tot 15.30 uur in de
sporthal van Harelbeke
• Netbal senioren:
-- op dinsdag van 10 septem
ber tot en met 10 december
van 13.30 tot 14.30 uur in
de sporthal van Harelbeke
-- op donderdag van
12 september tot en met
12 december van 14 tot
15 uur in de sporthal van
Bavikhove
• Zachte yoga:
op donderdag van 12 septem
ber tot en met 12 december van
14.30 tot 16 uur in de sporthal
van Harelbeke
Inschrijven
bij de sportdienst of via
https://webshop.harelbeke.be.
Sportdienst,
Stasegemsesteenweg 21,
056 733 460,
sport@harelbeke.be
Hou er rekening mee dat
het mogelijk is dat sommige
cursussen al volzet zijn.

ACTIVITEITEN LOKALE DIENSTENCENTRA
De lokale dienstencentra van
Harelbeke organiseren een
uitgebreid aanbod aan infor
matie, sport & ontspanning en
vorming. Ontdek het aanbod
op of abonneer je op de
Parettegazette en krijg ze vier
jaarlijks in je brievenbus. Een
abonnement kan aangesloten
worden aan de onthalen van
de dienstencentra voor €5.

LDC DE VLINDER
Kollegeplein 5, Harelbeke,
056 735 390,
devlinder@zbharelbeke.be
• Petanque: dinsdag en
vrijdag, 13.45u, gratis
• Kaarten:
donderdag, 14u, gratis
• Schaken:
donderdag, 14u, gratis
• Bridge: vrijdag, 14u, gratis
• Gebruikersgroep smart
phone: derde woensdag,
9u, 1,50 euro
• Inschrijvingsnamiddag
CVO voor taallessen:
3 september, 13u
• Workshop ‘Je smartphone
als gps’: 4 september, 9u,
6 euro
• Workshop elektrisch fietsen: 6 september, 9.30u,
10 euro
• Pilates: 10, 17, 24 septem
ber, 1, 8 oktober, 9u, 50 euro
• Café café: 11 september,
14u, gratis
• Yoga: 11, 18 september,
2, 9, 23 oktober, 13, 27
november, 4, 11 december,
10u, 15 euro
• Zumba: op donderdag van
12 september tot 20 decem
ber, 10u, 32,50 euro
• Kookclub: 13 september,
14u, 1,50 euro (ingrediënten
niet inbegrepen)

• Verjaardagsfeest 3 jaar
De Vlinder: 20 september,
11.30u, 15 euro
• Facebook: 23, 30 septem
ber, 7 oktober, 9u, 15 euro
• Gebruikersgroep Android
smartphone: 25 september,
9u, 1,50 euro
• Werken in de Cloud:
30 september, 9u, 6 euro

DH DE RIJSTPEKKER
Kasteelstraat 13, Hulste,
056 735 270,
derijstpekker@zbharelbeke.be
• Breien en haken:
dinsdag, 13.30u, gratis
• Tafeltennis:
vrijdag, 14u, gratis
• Koffieklets: derde woensdag
van de maand, 14u, 2,50 euro
• Kaarting: vierde donderdag
van de maand, 14u, gratis
• Wandelvoetbal: op dinsdag
van 3 september tot
22 oktober, 10.30u, sporthal
Bavikhove, 17,50 euro
• Turnen op muziek:
op woensdag van
4 september tot 23 oktober,
10u, 17,50 euro
• Yoga: op donderdag van
5 september tot 24 oktober,
10u, 24,50 euro
• Afsluit Kaffieplezier:
10 september, 14u, gratis
• Digitale fotografie:
16 september, 14u, 5 euro
• Zitdansen: 19 september,
14u, 2,50 euro
• Herfstontbijt met
wandeling: 20 september,
8u, 5 euro
• Spelen en snoepjes van
weleer: 23 september,
14u, 2,50 euro
• Cursus Iphone/Ipad:
van 24 september tot en
met 3 december, 9u,
75 euro

• Spelletjesnamiddag:
25 september, 14u,
2,50 euro
• Smartphone fotografie:
30 september, 14u, 5 euro

LDC DE PARETTE
Paretteplein 19, Harelbeke,
056 735 180,
deparette@zbharelbeke.be
• Computerhoek:
elke weekdag,
openingstijden LDC, gratis
• Tekenen:
maandag, 9.30u, gratis
• Turnen:
maandag, 10.15u, 1,50 euro
• Breien:
maandag, 13.30u, gratis
• Biljart: maandag, woensdag
en donderdag, 14u, 0,50
eurocent per 20 min
• Petanque: maandag en
donderdag, 13.45u, gratis
• Scrabble:
dinsdag, 14u, gratis
• Wiezen:
woensdag, 14u, gratis
• Tafeltennis:
woensdag, 14u, gratis
• Fietsen: eerste en derde
woensdag van de maand
tot en met oktober, 13.45u,
1 euro
• Line-dance:
donderdag, 14.30u, 1 euro
• Wandelen:
vierde donderdag van de
maand, 13.30u, 1,50 euro
• Franse les: vrijdag, 9u voor
beginners, 10.15u voor ge
vorderden, 2,50 euro per les

• Kaarten & rummikub:
twee keer per maand op
vrijdag, 14u, gratis
• Bingo: laatste maandag van
de maand, 14u, 2,80 euro
• Skype: 2, 9, 16 september,
13.30u, 15 euro
• Gebruikersgroep Android
tablet: 6 september,
11 oktober, 9u, 1,50 euro
• Film ‘Billy Elliot’:
24 september, 14u, 2,50 euro
• Kaffieboale: 27 september,
14.30u, 2,50 euro
• Haal meer uit je smart
phone of tablet: van
10 oktober tot en met
19 december, 9u, 75 euro
Voor alle activiteiten van
de LDC’s één week vooraf
inschrijven via het onthaal
van de lokale dienstencentra. Betalen kan contant of
met bancontact. Informeer
bij inschrijving of je activiteit
doorloopt in de school
vakanties.

HARELBEKE

OARELBEKE WEIRELDSTAD
ZKT. LOGO
Het lijkt misschien nog
veraf, maar 11 januari 2020
wordt een speciale dag voor
alle Harelbekenaren.
Niet alleen wordt dan het
einde van de Leiewerken
gevierd, maar op die dag
wordt ‘Oarelbeke’ ook een
echte ‘Weireldstad’. Een
uniek moment, dat niet
kan passeren zonder jullie
kostbare inbreng. Daarom
roepen we de hulp in van de
creatieve Harelbekaar!

www.harelbeke.be/sdgs

Teken, schets, creëer een logo voor
‘Oarelbeke Weireldstad’ of de afkorting
‘#OW’ en zie binnenkort jouw logo
blinken over de hele stad. We zijn niet
op zoek naar een afgewerkt, hapklaar
logo, maar wel eerder een creatief idee.
Dit kan een digitaal ontwerp zijn, maar
even goed een tekening, kunstwerk of
iets anders. Het kan niet zot genoeg,
want we zoeken echt leuke logo’s met
‘een hoek af’. Ter inspiratie: onze city
marketingcampagne zal draaien rond
de thema’s ‘Spetterend’, ‘Sportief’ en
‘Natuurlijk’.
Je hebt tijd tot maandag 9 september
om je creativiteit de vrije loop te
laten en je idee in te dienen via
info@harelbeke.be of aan het onthaal
op het stadhuis. Tijdens het weekend
van Harelbeke feest kan elke inwoner
stemmen op zijn favoriete concept,

waarna een jury de knoop zal door
hakken. Achteraf gaat een professi
onele ontwerper aan de slag met het
winnende concept.
Maar dan rest de belangrijkste vraag:
wat kan jij er bij verdienen? Héél veel!
1. Eeuwige roem, want jouw logo zal
overal in Harelbeke te zien zijn.
2. Je wordt samen met drie vrienden
als een echte VIP ontvangen op de
officiële lancering van Oarelbeke
Weireldstad op 11 januari.
3. Je krijgt levenslang een gratis
exemplaar van elk gadget waarop
jouw logo gebruikt werd.
4. Je krijgt een Harelbeekse Kadobon
ter waarde van 100 euro.
Laat de gekke ideeën maar komen!
Voor meer informatie kan je terecht bij
info@harelbeke.be of 056 733 324.
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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.

2

5

3

7

7
7

4

9

5

1

6

3

2

4

Dag van de Landbouw

5

5

3
4

9

6

2

1
3

8

4

8
8

6

9
1

4

2

Stuur de oplossing voor 6 september 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: 327
Winnaar: Elien Molenaar
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:
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GEITENMELKERIJ
DE MUIZELHOEVE
Dag van de Landbouw wil iedereen de kans geven om
een kijkje te nemen achter de schermen van de heden
daagse land- en tuinbouw. Zo kan je je een beeld vormen
van de verschillende productieprocessen, de manier van
leven, de hedendaagse methoden... op de boerderijen.
Op zondag 15 september 2019 kan je van 10 tot 18 uur
een bezoek brengen aan melkgeitenhouderij
De Muizelhoeve in de Aardappelstraat 2A in Hulste.
Wauter en Kathy Bohez-Decruyenaere, Adriaan en Willem
ontvangen je graag.
In 2016 zijn Wauter en Kathy gestart met een melkgeiten
bedrijf. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot 650 melk
geiten. Geitenmelk en geitenmelkproducten worden
populairder, dus was het een bewuste keuze om hierop in
te zetten toen ook de twee zonen in het bedrijf kwamen.
Geiten melken is hier overigens niet de enige activiteit.
Op de akkers rond de hoeve telen ze gras, klaver en
graan als voeder voor de dieren.
Wat valt er die dag te beleven?
Kom een kijkje nemen en volg het parcours met de
infobordjes. Je komt alles te weten over de huisvesting
en voeding van melkgeiten. Ook voor de kinderen valt
hier heel wat te beleven. Landelijke
Gilde, KVLV en KLJ Hulste-Bavik
hove zorgen voor een hapje en een
drankje. Kortom, de ideale tip voor
www.harelbeke.be/sdgs
een gezellig dagje uit.

Opgepast voor

REUZENBERENKL AUW

Stad Harelbeke ondertekende de gedragscode van Alterias,
waarmee we ons inzetten om de toename van exoten een halt
toe te roepen. Wij kunnen dit niet alleen, maar vragen de hulp
van alle Harelbeekse inwoners om de reuzenberenklauw te
bestrijden. De reuzenberenklauw is een grote plant met recht
opstaande, paarsrood gevlekte stengels en scherpe puntige
bladeren. Deze plant heeft een grote ecologische impact door
dat het inheemse vegetatie koloniseert en zo voor een afname
in biodiversiteit zorgt. Daarnaast kan het sap
van de plant bij aanraking irritaties en brand
wonden veroorzaken. Hoe kan je nog helpen?
Door een melding te maken via
www.waarnemingen.be
www.harelbeke.be/sdgs

Bibliotheek Hulste

NIEUWE STIJL

Wie de laatste maanden de bib van Hulste bezocht, heeft het
ongetwijfeld wel gezien. De rekken zijn afgebroken of verplaatst,
boeken zijn afgevoerd, meubels werden vervangen en er is een
nieuwe collectie boeken. Ook de openingstijden gaven we een
opfrissingsbeurt. Vanaf 1 september is de bib van Hulste open op
maandagnamiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur (in plaats van op
maandagavond). Perfect voor scholen, maar uiteraard is iedereen
van harte welkom. Nieuwsgierig naar de nieuwe collectie? Dirk en
Marijke verwachten je. In de bib zitten nog meer nieuwigheden aan
te komen, maar daarover later meer…
Uitleenpost Hulste, Kasteelstraat 9, 8531 Hulste Openingstijden: maandag
13.30-15.30 uur woensdag 18-20 uur zaterdag 10-12 uur

Zonder vooropleiding

MUZIEK
BELUISTEREN
Je bent gek op muziek en gretig om
nieuwe muziek te leren kennen?
Schrijf je dan snel in voor de cursus ‘Muziek
beluisteren en meer’ iedere dinsdag van
13.30-15.30 uur vanaf september! We dompe
len je 2 uur lang onder in de wondere wereld
van de muziek en leren de muziekschriftuur
begrijpen zonder zingen of musiceren. Deze
cursus is gericht naar alle leeftijden.
Maar er is meer:
• We gaan naar lezingen, workshops en
concerten.
• Je krijgt gratis toegang op alle concerten
van concertvereniging Attacca en MusicaH
(ruim 10 concerten).
• Gratis lekkere koffie bij een wolkje muziek!
Kostprijs? € 321,50 voor 80 uur puur
luisterplezier (cursus gaat door vanaf
10 inschrijvingen).
Meer info via diederik.glorieux@gmail.com
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HARELBEKE
FEEST!
Het derde weekend van september is het weer zover! Harelbeke
proeft, ruikt en straalt enkel kermis uit. Op 14 en 15 september
staat Harelbeke Feest op de kalender. Claude Baert (voorzitter
van het Stedelijk Feestcomité Harelbeke) en Bren De Rycke
(deskundige welzijn) vertellen over hun plannen voor het grootste feestweekend van de stad.

Claude: Ieder jaar probe

www.harelbeke.be/sdgs
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ren we een aantal nieuwe
zaken te integreren in het
programma. Het maakt het
ook voor ons plezanter. Niets
is immers dodelijker dan
pure routine. Dat houdt ons
scherp. Door de werken op
het Marktplein moesten we
de voorbij jaren wel creatief
zijn, en ook nu de werken in
een stroomversnelling komen
zijn er een paar verande
ringen. Een aantal vaste
waarden zoals de brandweer
en Volleybalclub AVC zullen
bijvoorbeeld niet op de plaats
staan die de bezoekers

gewend zijn. Traditiegetrouw
zijn er natuurlijk weer de bra
derie, de wandelconcerten,
de vele optredens, straat
animatie, de rommelmarkt,
Friday Freeday... maar ook in
het stadspark is er ondertus
sen een heel mooi aanbod
tijdens het feestweekend.

af uit voorgedrukte boekjes.
En zelfs als je niet zo goed
kan zingen valt dat hele
maal niet op omdat we met
zovelen samen zingen. Een
heerlijk bevrijdend gevoel.
Samen zingen is bijzonder
verbindend!

Bren: Op zaterdag 14 sep
tember om 15u kan iedereen
gratis en voor niks komen
meezingen met ‘Allez, Chan
tez!’. We zingen er samen uit
volle borst. Een professionele
zanger en pianist begeleiden
het geheel, de tekst lezen we

pas ook perfect in het con
cept van Harelbeke Feest.
Harelbeke Feest is van
iedereen en voor iedereen.
Ons motto is in al die jaren
nog nooit veranderd. Daarom
zijn we ook zo blij met het
wereldfeest ‘Ol Tegoare’ dat

Claude: Dat verbindende

‘Het wereldfeest is een kleurrijke
en bruisende namiddag in een
ontspannen festivalsfeer’
Bren

op zondag doorgaat in het
stadspark.

Bren: Met het wereldfeest
spelen we echt in op de
verbondenheid tussen alle
Harelbekenaren. De wereld
is een dorp geworden. Wat
we hier doen, heeft impact

op het leven van de mensen
in het verre zuiden. Maar dat
verre zuiden is ook hele
maal zo ver niet meer. Als
Harelbeke een Weireldstad
is, is de Harelbekenaar een
Weireldburger. En dat voel je
tijdens het kermisweekend in
het stadspark! Je kan in het

park gratis komen proe
ven van wereldse smaken,
een geweldig optreden van
Kasba (een crossover van
Noord-Afrikaanse en wes
terse muziek), workshops,
hennaversieringen, dans,
haarvlechten, traditionele
kledij. De FairTrade Bar zal er
ook zijn met zijn vermaarde
cocktails. Een kleurrijke en
bruisende namiddag in een
ontspannen festivalsfeer.

MEER INFO
Harelbeke Feest!
claude@b-trendy.be
info@harelbeke.be
Braderie
William Juré,
0477 438 394
william.jure@telenet.be
Rommelmarkt
Philip Vandenheede
0486 929 686 of
056 703 390

Claude: Het wereldfeest is
ontsproten uit de schoot
van de Noord-Zuid Raad die
samen met het Huis van
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PROGRAMMA
VRIJDAG 13 SEPTEMBER
• Prébraderie van café de Florre,
Stadspark
• Friday Freeday, Stationsstraat
• Symphonieloop van café de
Symphonie, centrum Harelbeke

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
HARELBEKE CENTRUM
vanaf 14u werfbezoek
'De Nieuwe Markt'
15u
Allez Chantez (Stadspark)
15u
Kindershow “creafuif met
Piekenot”
17u
Opening door Burgemeester
en Schepen van Feestelijk
heden
17.15u Beren en snoepworp
door College
18u
Jasper Erkens
20u
Gunther Neefs
& 3-band
21.30u Vuurwerk
22u
Kurkdroog
23.30u DJ Yolotanker
00.30u Sjonnie Oaverechts

ZONDAG 15 SEPTEMBER
HARELBEKE CENTRUM
11.30u Aperitiefconcert
14u
Wereldfeest (Stadspark)
15u
Andy Summer
16u
Travestieshow
17u
Michael Angelo
18u
The Blockparty
20u
The Joe Cocker Connection

DOORLOPEND
Braderie, wandelconcerten,
straatanimatie, kermis,
rommelmarkt, kinderdorp,
Friday Freeday.
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'Zonder de ploeg van gedreven vrijwilligers
zou het organiseren van zo’n feestweekend
echt onmogelijk zijn'
Claude
Welzijn, CC Het SPOOR, de Harelbeekse
Ambassadeurs en de Oxfam Wereld
winkel vorm geeft aan de zuiderse
namiddag. Het is leuk om te zien dat
heel wat diensten en verenigingen de
handen in elkaar slaan om van Harel
beke Feest een topweekend te maken.

Bren: Het wereldfeest zorgt voor een
kleine groene oase in de kermisdrukte.
De zalige ontspannen en zuiderse sfeer
is ideaal voor wie de grote drukte even
wil ontvluchten. Toch is vooral het warme
enthousiasme van iedereen die mee zijn
schouders zet onder dit wereldfeest dat

ervoor zorgt dat dit een niet te missen
stukje kermis is.

Claude: Dat klopt, de vele vrijwilligers
maken het weekend tot wat het is.
Niet alleen de mensen van het feest
comité, maar ook alle verenigingen
en enthousiastelingen die ons komen
helpen. Zonder die ploeg van gedreven
mensen zou het organiseren van zo’n
feestweekend echt onmogelijk zijn.
We hopen ook de komende jaren op
die mensen te kunnen rekenen want
we hebben echt grote plannen voor de
toekomst!

in Harelbeke

zo 1 sept

DE GAVERS
UITGEPLUISD!
Natuurexperten zijn op zoek gegaan naar allerlei soorten fauna en flora
in De Gavers. Tijdens ‘De Gavers Uitgepluisd!’ kan je hun vondsten
ontdekken. Tegelijkertijd is er een beestige doe-activiteit voor de jongste
spruiten. Laat je verrassen door wat Moeder Natuur in De Gavers voor
jou in petto heeft. Gratis deelname.

© Tom Linster

Een natuurleuke ontdekkingstocht door De Gavers van 14 tot 18 uur.
Locatie: Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers, Eikenstraat 131 in Harelbeke.

Info via gavers@west-vlaanderen.be of 056 234 010.
Organisatie: PRNC De Gavers en Natuurpunt Gaverstreke.

RUILBEURS
STASEGEM

DAG VAN
DE LANDBOUW

LEZING
‘TIEN KLIMAATACTIES’

Van 8 tot 11.30 uur in de Zuiderkouter
in Stasegem. Ruildag voor verzame
laars van postzegels, postkaarten,
doodsprentjes, munten, boeken, strips,
champagnecapsules, bierglazen…
Organisatie: Interclub Curiosa vzw.
Gratis toegang. Info via Ronny Mestdach
) 056 702 857

Dag van de Landbouw wil iedereen
de kans geven om een kijkje te nemen
achter de schermen van de heden
daagse land- en tuinbouw.
Op zondag 15 september kan je van
10 tot 18 uur een bezoek brengen aan
melkgeitenhouderij De Muizelhoeve
in de Aardappelstraat 2A in Hulste bij
Wauter en Kathy Bohez-Decruyenaere
(zie pagina 14).

Pieter Boussemaere is docent
geschiedenis en klimaat aan de Vives
Hogeschool in Brugge. Als klimaat
expert vertrekt hij in zijn lezing van
naakte feiten, vrij van ideologisch of
politiek getouwtrek. Om 20 uur in de
stedelijke openbare bibliotheek, Eiland
straat, Harelbeke. Gratis activiteit.
Inschrijven 8 info.bibliotheek@harelbeke.be
of )056 733 440 (zie pagina 9).

zo 15 sept

zo 15 sept

do 19 sept

19

sep
2019

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

8 www.harelbeke.be/uitpas

ZO 1 SEPT
Hulste kermis
Vanaf vrijdag 30 augustus
tot en met dinsdag 3 sep
tember. Hieronder vind je
enkele van de activiteiten.
Zaterdag 31 aug:
16.30u: Parochianen
koers
20u: Radio Vader
22u: Hammertime
1u: dj Jematthy
Zondag 1 sept:
9u: Kinderrommelmarkt
16u: Cover Line
18u: The Covrettes

ZO 1 SEPT
Kunst in Hulste
Van 10 tot 19 uur in DH
De Rijstpekker Hulste:
Tentoonstelling ‘Kunst
in Hulste’, een tentoon
stelling met plaatselijke
kunstenaars. Ook op

20

zaterdag 31 augustus van
10 tot 19 uur. Opening op
vrijdag 30 augustus om
20 uur. Toegang is gratis.
Iedereen welkom.

de Kasteelstraat in Hulste
(ingang naast nr. 15).
Iedereen kan meedoen,
iedereen heeft prijs (ook
op zaterdag 31 augustus

ZO 1 SEPT
De Gavers
Uitgepluisd!
Een natuurleuke ontdek
kingstocht door De Gavers
van 14 tot 18 uur.
Locatie: Recreatie- en
Natuurcentrum De Gavers,
Eikenstraat 131 in
Harelbeke (zie pagina 19).

ZO 1 SEPT
Oefenen
luchtkarabijn
Van 10 tot 12.30 uur en
vanaf 14 uur in de schiet
stand van de Schutters
gilde van de Koninklijke
Sint-Pieters Bosseniers in

vanaf 18 uur).

DI 3 SEPT
Expo Jean Rustin
Tentoonstelling van
werken van Jean Rustin
in de stedelijke openbare
bibliotheek, Eilandstraat,
Harelbeke. Te bezichtigen
tot en met 28 september
(zie pagina 9).

ZO 15 SEPT

WERELDFEEST ‘OL TEGAERE’
Kasba brengt sfeer met hun energieke crossover van Noord-Afrikaanse
en Westerse muziek. Samen met maatschappelijk geëngageerde
teksten zorgt deze muziek ervoor dat blijven stilzitten onmogelijk is.
Kasba ontwikkelde zich tot één van de meest toonaangevende bands
op het gebied van de wereldmuziek in Nederland. Kasba werkte
samen met tal van artiesten variërend van Paul de Leeuw tot het
Metropool orkest en van Frank Boeijen tot Bløf.
Op zondag 15 september van 14 tot 18 uur in het stadspark van
Harelbeke. Andere activiteiten tijdens het wereldfeest: workshops,
FairTrade Bar, henna, wereldse proeverijen…
Voor iedereen en gratis! De organisatie is een samenwerking tussen
Het Huis van Welzijn, CC het SPOOR, de Noord-Zuid Raad, de
Ambassadeurs en Oxfam Wereldwinkel.

tacten, van een dierbare,
gezondheid, werk… Ook
bij mantelzorg is er sprake
van verlies, door degene die
verzorgd wordt, maar ook
de naaste die zorg geeft. Dit
wordt niet altijd (h)erkend,
maar hier is ook sprake van
een rouwproces. Deze voor
dracht wordt gegeven door
Mieke Deltomme. Van 14 tot
16 uur in LDC De Vlinder,
Kollegeplein 5, Harelbeke.
Organisatie: Werkgroep
mantelzorg Harelbeke.
Gratis inschrijven voor
3 september via
) 056 735 390 of
8 zorglijn@zbharelbeke.be.

DI 10 SEPT
Kaffieplezier
ip 't plankier

VR 6 SEPT
Boekenverkoop
Van 17 tot 19 uur in DH
De Rijstpekker Hulste.
Organisatie: Bibliotheek
Hulste (zie pagina 9).

tentoonstelling ‘Kiek’ toont
een overzicht van kaarten
en foto's uit 400 jaar
geschiedenis en blikt ook
vooruit naar het toekomstig
uitzicht van de stad (zie
pagina 2).
: www.harelbeke.be/Kiek

ZA 7 SEPT
Boekbinders
Openingszitting met recep
tie van 9 tot 11.30 uur in
het Open Atelier Amateur
Boekbinders, K. Leopold
III-plein 71 in Harelbeke.
) 0487 474 238
8 johny.dutoit@telenet.be

VR 6 SEPT
Tentoonstelling
‘Kiek’

ZA 7 SEPT
Boekenverkoop

Het stadscentrum van
Harelbeke wordt al eeuwen
gekenmerkt door de Leie
en de Sint-Salvatorkerk. De

Van 10 tot 13 uur in
DH De Rijstpekker Hulste.
Organisatie: Bibliotheek
Hulste (zie pagina 9).

ZO 8 SEPT
Open
Monumentendag
Monumenten in heel Vlaan
deren zetten de deuren open.
Bezoek de tentoonstelling
‘Kiek’ in het Peter Benoitmu
seum, ga mee met de geleide
monumentenwandeling om
14.30 uur of bezoek de foto
tentoonstelling van Diafo in
het Sint-Augustinusklooster.
(m.m.v. de Cultuurraad)
(zie pagina 2). Van 10 tot 18 uur.
Gratis. ) 056 733 471
: www.harelbeke.be/OMD

MA 9 SEPT
Voordracht
‘Omgaan met verlies’
Iedereen ervaart op een
gegeven moment verlies:
verlies van sociale con

Afsluit seizoen aan
DH De Rijstpekker in
Hulste. Iedereen is welkom
voor een gezellige babbel
met een kopje koffie of
thee en toetje.
: www.zbharelbeke.be

VR 13 SEPT
Boekbinders
Start basiscursus boekbin
den van 17 tot 19.30 uur in
het Open Atelier Amateur
Boekbinders, K. Leopold
III-plein 71 in Harelbeke.
) 0487 474 238
8 johny.dutoit@telenet.be

VR 13 SEPT
Expo Paul Pattyn
Paul Pattyn toont recent
werk in het Kunstenhuis.
Tentoonstelling te bezichti
gen tot en met 13 oktober
telkens op donderdag,
vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
(zie pagina 12).
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 9 september om 19.30 uur in CC het SPOOR.
Eerstvolgende politieraad op dinsdag 10 september om
20 uur in het gemeentehuis van Deerlijk.

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.

• 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,
Noord-Zuidwerking.
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 10 september.

ZA-ZO 14-15 SEPT
Harelbeke Feest!
Hou je van kermis en mu
ziek? Kom dan zeker naar
Harelbeke Feest! Een heerlijk
weekend met toffe muzie
koptredens, maar ook met
een gezellige kermis waar
verschillende attracties zor
gen voor het vermaak voor
groot en klein (zie pagina 16).

ZA 14 SEPT
Tentoonstelling
Fototentoonstelling ‘Beyond
the monastery’’. Van 13.30
tot 19 uur in het Sint-Augus
tinusklooster, Marktstraat,
Harelbeke. Organisatie:
Fotoclub Diafo.

ZA 14 SEPT
‘Allez, Chantez!’
Tijdens het kermisweekend,
om 15 uur in het stadspark
van Harelbeke. Samen zingen
uit volle borst. Voor iedereen
en gratis! Organisatie:
Huis van Welzijn.

ZO 15 SEPT
Tentoonstelling
Fototentoonstelling ‘Beyond
the monastery’’. Van 11 tot
18 uur in het Sint-Augus
tinusklooster, Marktstraat,
Harelbeke. Organisatie:
Fotoclub Diafo.

ZO 15 SEPT
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de
Zuiderkouter in Stasegem
(zie pagina 19).

DO 19 SEPT
Cinéspoor
‘The Favourite’
Engeland, begin achttiende
eeuw. Centraal staat de re
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latie tussen koningin Anne en
haar vertrouwelinge, adviseur
en geliefde Sarah Churchill,
de hertogin van Marlborough.
Hun levens veranderen voor
goed door de aankomst van
Sarahs jongere nicht Abigail.
De Oscar voor beste actrice
ging dit jaar naar de Britse
Olivia Colman voor haar ver
tolking van de labiele koningin
Anne in The Favourite.
Om 20 uur in CC het SPOOR.
Organisatie: CC het SPOOR
Harelbeke. Toegang: 5 euro
8 tickets@cchetspoor.be
: webshop.harelbeke.be

VR 20 SEPT
Optreden Benoit
en de beiaard
De leerlingen van het zesde
leerjaar werkten in het Peter
Benoitmuseum rond de
muziek van Peter Benoit.
Op vrijdag zingen ze allemaal
samen onder begeleiding van
de beiaard op het Parette
plein. Iedereen is welkom om
mee te zingen tijdens dit slot
concert van 11u tot 11u30.
Gratis deelname. ) 056 733 471
: www.harelbeke.be/museum

ZA-ZO 21-22 SEPT
Zandbergkermis
Op zaterdag 21 en zondag
22 september: kermis op de
Zandberg.

DI 24 SEPT
Cinéspoor
‘Stan & Ollie’
Stan & Ollie vertelt het waar
gebeurde verhaal van ’s we
relds en Hollywoods bekend
ste duo: Stan Laurel & Oliver
Hardy. Met hun hoogtijdagen
ver achter zich, plannen Stan

& Ollie een laatste theater
tour door het naoorlogse
Engeland en Ierland. Stan &
Ollie is het hartverwarmende
verhaal over wat de specta
culaire afscheidstournee van
het duo had moeten worden.
Om 14.30 uur in CC het
SPOOR. Organisatie:
CC het SPOOR Harelbeke.
Toegang: 5 euro
8 tickets@cchetspoor.be
: webshop.harelbeke.be.

WO 25 SEPT
Lezing ‘Zonder liefde’
Op woensdag 25 september
om 19.30 uur presenteert
Stefan Brijs zijn nieuwe ro
man Zonder liefde in de ste
delijke openbare bibliotheek,
Eilandstraat, Harelbeke.
(zie pagina 9). Gratis activiteit.
) 056 733 440
8 info.bibliotheek@harelbeke.be

VR 27 SEPT
Film ‘The Children Act’
Filmavond om 19.30 uur in
PC De Bron, Marktstraat 88,
Harelbeke.
Rechter Fiona Maye wordt
alom geprezen voor haar
ethische en weloverwogen
uitspraken in compexe
familieaangelegenheden.
De werklast is hoog en haar
huwelijk staat onder druk. In
die tijd van persoonlijke crisis
buigt ze zich over de zaak

van een 17-jarige briljante
tiener die samen met zijn
ouders een levensnoodzake
lijk bloedtransfusie weigert
omdat dit in strijd is met zijn
geloof als getuige van Jeho
va. Besluit ze dat de jongen
te jong is om zelf te beslissen
over leven en dood of weegt
het recht op vrije wil toch
zwaarder? Haar uitspraak
heeft hoe dan ook vergaande
gevolgen.Deelname: 8 euro.
Vooraf inschrijven via
) 056 737 070 of
8 info@debron-har.be.

VR 27 SEPT
Zomerfiets
Om 19.30 uur in CC het
SPOOR: Prijsuitreiking
Zomerfiets. Organisatie:
Gezinsbond HarelbekeStasegem.

ZA 28 SEPT
Tweedehandsverkoop
Van 14 tot 17 uur in CC het
SPOOR. Verkoop van kinder
kledij, speelgoed, babyuitzet.
Toegang gratis. Tafelreser
vatie: zaterdag 7 september
van 9.30 tot 11.30 uur in de
raadszaal van het CC het
SPOOR. Organisatie:
Gezinsbond HarelbekeStasegem.
Info en inschrijvingen bij
) 056 719 158
8 greet.verbrigghe@scarlet.be

ONTVANGSTEN EN
PLECHTIGHEDEN

• Maandag 2 september om 15 uur
in het stadhuis:
Ontvangst met koffietafel en huldiging
Schuttersgilde Sint-Pieters Bosseniers Hulste
• Dinsdag 3 september om 17.30 uur
in Hulstedorp:
Prijsuitreiking winnaar wielerwedstrijd Elite
zonder contract & Beloften
• Donderdag 5 september om 19.30 uur
in het Peter Benoitmuseum:
Opening tentoonstelling Kiek
• Vrijdag 6 september om 19.30 uur
in de stedelijke openbare bibliotheek:
Vernissage werken Jean Rustin
• Zaterdag 7 september om 10 uur
in het stadhuis:
Gouden bruiloft Bernard Naessens
en Anne-Marie Simoens
• Maandag 9 september om 19.30 uur
in CC het SPOOR:
Huldiging laureaten van de Arbeid
(net voor de gemeenteraad)
• Donderdag 12 september om 19.30 uur
in het Kunstenhuis:
Vernissage kunsttentoonstelling portretten
Paul Pattyn
• Zondag 22 september om 16.30 uur
in café Oud Gemeentehuis Hulste:
Kampioenenhulde Vreugde in de Zang

Op basis van de gegevens beschikbaar

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

op 1 augustus 2019.
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TOON JE
SPORTCLUB
OP SCHOOL
Vorig schooljaar won Vrije Basisschool De Wingerd
uit Bavikhove de prijs voor de leukste acties op ‘Toon
je sportclub op school’. Het 6de leerjaar kreeg een
oriëntatieloop en uitleg over het kompas op het
sportcentrum van Bavikhove. Op woensdag
18 september 2019 is er een nieuwe editie
‘Toon je sportclub op school’. Trek
jij ook jouw sportoutfit aan naar
school?

