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Vijfde editie Jazzontspooring
Werken op afspraak
Academie, wat doet u nu?

60 JAAR MISSIECOMITÉ
SINT-SALVATOR
Zondag 6 oktober is een hoog
dag voor het missiecomité
Sint-Salvator Harelbeke, want
dit jaar vieren ze het 60-jarige
jubileum! Dit wordt gevierd
met een eucharistieviering en
missiefeest op zondagmiddag
in het Augustinessenklooster
in de Marktstraat.

www.harelbeke.be/sdgs
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Op vraag van Deken Vandeputte richtte
meester Jules Debaveye de missiewerking op in 1959. Meester Jules slaagde
erin met enkele mensen van de parochie
een missiefeest op touw te zetten. Het
werd een avondfeest met muziek en
dans, maar vooral een gezellig samenzijn
met de families van de missionarissen.
Toen waren er in de parochie namelijk
méér dan 15 missionarissen werkzaam
in verschillende missiegebieden. Het
hoogtepunt van de avond was een grote
tombola. Ook de cadeauvisput van
zuster Henriette had veel bijval.
Rond 1980 kreeg het feest een andere
wending. Het avondfeest werd vervangen door een feestmaaltijd en bracht
elk jaar 180 mensen samen. In 1997
was het tijd voor verjonging en gaf Jules
Debaveye het voorzitterschap door
aan Andrea De Cock. Helaas kwam de
organisatie van het jaarlijkse missiefeest
in 2015 door het dalende aantal medewerkers en de verandering van locatie

wat in het gedrang. Maar met de komst
van pastoor Bart Geryl in 2016 werd het
missiegebeuren nieuw leven ingeblazen.
Het missiefeest vond voor de eerste keer
plaats in het voormalig klooster van de
zusters Augustinessen en was meteen
een groot succes met bijna 150 inschrijvingen voor het missiemaal. Gedurende
60 jaar hebben veel mensen het beste
van zichzelf gegeven om er telkens
een geslaagd feest van te maken. Rika
Vereenooghe, die er vanaf het begin bij
was, werkt nog steeds actief mee aan de
organisatie van het missiefeest. Proficiat
Rika. Vorig jaar kreeg de parochie het
Missiolabel, een waardering en stimulans
voor missionaire gemeenschappen.
Het huidig bestuur bestaat uit proost,
pastoor Bart Geryl, voorzitter Andrea
De Cock, secretaris Piet Kesteloot,
schatbewaarder Griet Swaenepoel en
bestuursleden Karin Duchi, Leen Six
en Zuster Florence.

Openingstijden stadhuis
Maandag: 9-12 uur
Dinsdag:
9-12 uur
Woensdag: 9-12 uur en 		
14-17 uur
Donderdag: 9-12 uur en
16-19 uur
Vrijdag:
9-14 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 12 oktober).
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak. 056 733 311

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
De ophaling van zone 5 op vrijdag
1 november (Allerheiligen) verschuift
naar donderdag 31 oktober. Beide
delen van het recyclagepark zijn
gesloten op vrijdag 1 november. Op
2 november (Allerzielen) is enkel het
niet-betalend deel gesloten.
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JAZZ
ONTSPOORING

Festival in Harelbeke
De vijfde editie van De Jazzontspooring wordt er één
voor fijnproevers. Namen als
Bill Frisell zorgen voor abso
lute wereldklasse. Er staan
7 concerten, film, een tentoonstelling in de bib, cursussen
en masterclasses op het
programma.
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WERKEN

ACADEMIE,
WAT DOET U NU?

Op afspraak

Dansafdeling

Via het digitale loket op
www.harelbeke.be kan je van
thuis uit al heel wat zaken
regelen. Maar voor sommige
zaken moet je langskomen
naar het stadhuis. Vanaf
6 januari 2020 kom je daarvoor langs op afspraak.

Met haar 20 jaren balanceert de
dansafdeling van de Stedelijke
Academie Peter Benoit tussen
de generatie ‘Z’ en de ‘Millennial’; degelijke basis versus
diversiteit aan stijlen, zekerheid
versus zoeken naar nieuwe
beleving, kortom: het beste van
twee werelden in één team!

Meer info
www.harelbeke.be
Het stadsmagazine van november
verschijnt op donderdag 31 oktober.
Teksten indienen tegen vrijdag
11 oktober.
Departement communicatie:
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be

Colofon

Redactieraad hblad:
Mieke Decabooter, Wouter Declerck,
Anne-Sophie Kint, Liesbeth Decorte,
Sybille Demeyere, Sarah Devos,
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Eindredactie: Wouter Linseele
Fotografie: Klaas Verdru, Ludo Ostijn,
digifo Kurt, eigen foto’s en Thinkstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
Carlo Daelman,
Algemeen directeur stad Harelbeke
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Lokale helden
voor globale doelen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen. Die creëren
we dankzij de vele mensen die er hun bijdrage aan leveren.
En zo maken we deze maand kennis met Fabienne Ferfers.
Je hebt haar misschien al aan de kant van de weg zien
prijken, want Fabienne is al meer dan twee jaar Mooimaker
op de Collegewijk.

Verder

04 Dag van de
Jeugdbeweging
05 Naoorlogse kunst
09 Bib-nieuws

19

UIT in Harelbeke

13 Tips tegen
eikenprocessierupsen
15 Harelbeke Griezelt
24 Repair Café
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Jeugdraad

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
Meer dan 250 000 jongeren gaan wekelijks naar de jeugdbewe
ging en maken er vrienden voor het leven. Dat vieren we met
onze feestdag op 18 oktober 2019, ook in Harelbeke!
De jeugdraad voorziet een topstart met een smakelijk ontbijt op
het stationsplein. Iedereen is welkom tussen 6.30 en 8.30 uur.
's Avonds wordt de dag van de jeugdbeweging afgesloten met
hét feestje van het jaar: Fiesta de Marcella’s in TSAS. De animatoren van de jeugddienst zorgen voor een onvergetelijke editie.

WEEKEND
VAN DE
KLANT

WINKEL, BELEEF,
FEEST!
Ook dit jaar houden UNIZO, Comeos en
UCM het Weekend van de Klant. Vorig jaar
verwenden meer dan tienduizend winkeliers hun klanten met een cadeautje of een
leuke actie. In Harelbeke ondersteunen
we het Weekend van de Klant en gooien
diverse handelszaken hun deuren open
om jou als klant te verwennen.
Op de website www.weekendvandeklant.be kan je de lijst van de deel
nemende handelszaken in Harelbeke
bekijken en zien welke acties ze op touw
zetten. Ga dus op zaterdag 5 oktober
2019 zeker langs bij jouw favoriete zaken,
ze hebben wat voor je in petto!

www.harelbeke.be/sdgs
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Wandelen in het donker

NACHT VAN
DE DUISTERNIS

Op 12 oktober doven we in een deel van Hulste de verlichting
en kunnen inwoners proeven van de rust en gezelligheid van een
donkere nacht. Met deze actie zetten Bond Beter Leefmilieu,
Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) de
impact van lichtvervuiling in de kijker. Ga mee met de wandeling
door Hulste (organisatie: de milieuraad i.s.m. de milieudienst)
en sluit af met een (gratis) drankje. Start: om 20u aan café Oud
Gemeentehuis. Vergeet je waterdichte schoenen niet!

Zorgverstrekkers

PARKEER + ZORG
Zorgverstrekkers verliezen vaak tijd
bij het zoeken naar een parkeerplaats. Hang een sticker uit en stel
jouw oprit ter beschikking. De zorgverstrekker zelf plaatst een parkeerkaart met zijn contactgegevens voor
zijn autoruit. Mocht je toch dringend
weg moeten, dan kan je hem/haar
altijd bereiken. De stickers en parkeer
kaarten kan je verkrijgen aan het
onthaal van het stadhuis. Surf naar
www.harelbeke.be/parkeer-zorg

Vrijwilligers gezocht

CAW

CAW Zuid-West-Vlaanderen, team Slachtofferhulp, zoekt vrijwilligers die ondersteuning willen bieden aan slachtoffers van
een misdrijf. Heb je interesse? Contacteer Nathalie Morisse via
nathalie.morisse@cawzuidwestvlaanderen.be of 056 532 151.
Infoavond op maandag 21 oktober om 19 uur in
Iepersestraat 47 in Kortrijk (vooraf te verwittigen).

KUNSTLEZING

NAOORLOGSE
KUNST

Leiestreek campagne 2020

WORD ÉÉN VAN
DE 101 HOTSPOTS
Is jouw zaak the place to be in de Leiestreek? Zit je op een
speciale locatie of heb je een vernieuwend concept? Stel je
dan kandidaat en word één van de 101 creatieve hotspots
van de Leiestreek.
Toerisme Leiestreek gaat voor 2020 op zoek naar 101 creatieve
hotspots. Zij zullen centraal staan in de campagne en productontwikkeling. Jouw zaak of evenement wordt dan onder andere
voorgesteld op een pagina op de website, op Facebook en
in de pocket die tijdens de campagne zal verspreid worden.
Indien mogelijk wordt ook een fietsroute uitgewerkt die langs
jouw zaak passeert.
Meer informatie op www.toerisme-leiestreek.be/hotspots

Na WOI is het aantal stromingen, stijlbreuken, ideeën over kunst nauwelijks nog bij
te houden. Vanaf 1945 is het hek volledig
van de dam. Bewegingen volgen elkaar
razendsnel op en er lijken geen vaste
normen meer te bestaan. Tijdens een
lezing wordt ingezoomd op de periode
na 1945, waarbij de belangrijkste kunstbewegingen aan bod komen.
Academie Harelbeke Anders (AHA!),
Tientjesstraat 4 op maandag 7 oktober
(19 tot 20.30 uur) of zaterdag 12 oktober
(13.30 tot 15 uur).

www.harelbeke.be/sdgs
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JAZZONTSPOORING
De vijfde editie van De Jazzontspooring wordt er één voor fijnproevers.
Namen als Bill Frisell zorgen voor absolute wereldklasse. Wat 10 jaar
geleden begon als een jazzavond is uitgegroeid tot een festival dat
Harelbeke inpakt met frisse formats. Op het programma staan
7 concerten, film, een tentoonstelling in de bib, cursussen en
masterclasses.
Walter Couvreur heeft
Harelbeekse roots. Hij was
netmanager van Klara en
is nu verantwoordelijk voor
het aanbod van Canvas.
Hij kiest er de programma’s
en begeleidt productieteams. Hij is zelf trompettist en als grote jazzfan
vaak terug te vinden op
De Jazzontspooring. Zijn
echtgenote is Annick Ruyts,
documentairemaker bij VRT.
Ze presenteert dit jaar voor
de derde keer de zaterdagavond van het festival.

Annick: “De Jazzontspooring is een heel fijn festival
6

om veel verschillende
redenen: de organisatoren
slagen er altijd in om grote
en verrassende namen te
programmeren. Ik heb al vol
bewondering in de coulissen
gestaan, zoals wanneer
ik Cécile McLorin Salvant
voor het eerst hoorde. Later
op de avond kan je dan de
beentjes losgooien op steengoede jazzfunk. Elk jaar weer
een ontdekking. Het festival
rust nooit op zijn lauweren,
dit jaar staat Bill Frisell op de
affiche. Straf! Bovendien is
het onthaal echt perfect en
de catering subliem. Mjam,
ik verheug me er al op.”

Walter: “Er zijn voor mij
verschillende redenen
waarom ik graag naar
De Jazzontspooring
kom. Enerzijds roept het
‘Ontmoetingscentrum’ – zo
noem ik het nog altijd – een
mix aan herinneringen op.
Mijn vader en nonkel waren
werfleiders van de bouw en
als tiener was ik hier tijdens
de vakantie ‘metserdiender’,
dagenlang keerde ik de
chape voor de concertzaal.
Natuurlijk zijn er ook vele
muzikale herinneringen,
vooral met de harmonie
Vooruit. Een echte trip
down memory lane.

“Het gaat niet alleen om
jazz, maar ook om de warme
sfeer die de organisatoren
hier creëren.”
Walter

Anderzijds heeft het uiteraard te maken met jazz,
maar evengoed met de
warme sfeer die de orga
nisatoren hier creëren.
Het is thuiskomen in de
geborgenheid van vrienden.
En ik ontmoet er ook altijd
mensen die ik al (te) lang niet
meer gezien heb. Heerlijk
teruggekatapulteerd worden
in de tijd.”

Annick: “Jazz varieert van
redelijk klassiek tot volledige
freestyle. Echte free jazz
kan mij minder bekoren, ik
houd meer van harmonie.
Maar alles hangt af van

waar je het beluistert. In mijn
woonkamer waaien zoete
trompetten, maar op een
festivalweide geniet ik ook
van het meer ingewikkelde
werk.”

Walter: “Bij mij primeert de
periode 1945-1965, met bebop en vooral hard bop, soul
jazz en west coast. De free
stijl van na Coltrane, daar
haak ik af. Maar ik kan ook
makkelijk voorbij ’65 met de
jazzrock van Miles, Hancock,
Zawinul en Weather Report.
Mijn absolute favoriet blijft
Miles Davis. Man man man.
Wat een brein, wat een

branie. Weet je dat Kind of
Blue opgenomen is in maart
’59? Mijn geboortemaand.
Wat er allemaal gemaakt is
in dat jaar ’59, precies 60
jaar geleden, fascineert me
mateloos. Ooit wil ik daar
een lezing over geven. Het
is de dwarsdoorsnede van
alles wat ik mooi vind in
‘klassieke’ jazz.”

BINNENKORT
Het boek Slapeloos
van Annick Ruyts komt
uit op 8 oktober.
Haar programma
De Slapelozen is te
zien op Canvas vanaf
9 oktober.

Annick: “Jazzconcerten
waar ik graag aan terug denk
zijn bijvoorbeeld dat van
James Brandon Lewis. Hem
volg ik nog altijd, heerlijk con
cert. Cécile McLorin Salvant
vernoemde ik hierboven al.
7

PROGRAMMA
23 EN 30 SEPT / 7 OKT
Jazzclass:
‘een kwarteeuw jazz’
CC het SPOOR
5 OKT
Vernissage expo
Empty Bed Blues.
RoBie van Outryve met
muziek van Ben Sluijs
en Brice Soniano
Bibliotheek
10 OKT
Film Sweet and Lowdown
CC het SPOOR
11 OKT
N∆BOU + PAARD.
JH De Salamander
16 OKT
Aïrés
Sint-Augustinuskerk
Stasegem
19 OKT
Festivaldag:
Bill Frisell Harmony,
Yonathan Avishai trio,
Delvon Lamarr Organ Trio
CC het SPOOR

PRAKTISCHE INFORMATIE
Info en tickets:
www.dejazzontspooring.be
tickets@cchetspoor.be
056 733 420
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“Zou het niet fijn zijn als Harelbeke
een pleisterplek zou worden voor de
allerbeste jazz van de wereld?!”
Annick

Maar de verjaardag van Philip
Catherine zal me ook altijd
bijblijven.

Walter: “Als trompettist vond
ik de masterclass van Dave
Douglas vier jaar geleden
ook geweldig. En datzelfde
jaar de Italianen, Luciano
Biondini en Stefano Bollani.
Heerlijke taferelen achter de
scene ook. De cerebrale en
bloedserieuze New Yorkers
van Douglas versus de
luidruchtige Italianen, die na
de volledige wijnvoorraad
ook nog probeerden om al
het bier soldaat te maken.
Wat overigens niet lukte. Nog
eentje: New Cool Collective.
Swingen gelijk de beesten.”
Annick: “Jazz is een niche.
Maar een plek kan nooit te

groot of te klein zijn voor
jazz, de echte liefhebbers
vinden hun weg wel. Zou het
niet fijn zijn als Harelbeke,
met de affiche van de laatste
jaren, een pleisterplek zou
worden voor de allerbeste
jazz van de wereld?!”

Walter: “Niche is zo’n vies
woord, fijnproevers is beter.
Vergelijk het met eten: je kan
schransen, maar ook degusteren. En jazz is degusteren.
Het is genieten van de
muziek en van de muzikant,
zoals een topchef. Is Harel
beke te klein? Goh. Is Kruishoutem te klein voor ‘Het
Hof van Cleve’? Neen dus.
Fijnproevers vinden hun weg.
En topmuzikanten vinden
intussen de weg naar Harelbeke. Je moet dat verdienen.

En daar ligt de kracht van
Geert Decock. Douglas,
Cathérine, Bollani, dat is de
wereldtop hé. De hoofdact
van twee jaar geleden, Cécile
McLorin Salvant, die staat
dit najaar in Bozar in Brussel
voor een bomvolle zaal. Jazz
is voor genieters en Harelbeke heeft met de Jazzontspooring een driesterren
festival binnen zijn muren.

Annick: “Ik kijk oprecht uit
naar alle optredens van
19 oktober. Maar ik vind het
natuurlijk bijzonder fijn om Bill
Frisell eens van dichtbij aan
het werk te zien. Zo’n grote
naam! En ik kijk ook uit naar
Delvon Lamarr Organ Trio,
want een hammondorgel: dat
kan er bij mij altijd wel in!
Er is weinig wat me rechtstreeks helpt om in slaap te
vallen maar een rustig jazzke
kan er zeker toe bijdragen
dat ik me ontspan. Gelukkig
kent Walter mij zo goed dat
hij de perfecte DJ is voor
ontspannende muziekjes
thuis.”

kort
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TENTOONSTELLING
EMPTY BED BLUES
Naar aanleiding van de Jazzontspooring staat de maandelijkse
tentoonstelling in het teken van jazz.
‘Empty Bed Blues’ is een project
gegroeid uit de spontane samenwerking tussen de schilder RoBie
van Outryve en de dichter Roger de
Neef. De jazzpoëzie van De Neef
zette de kunstenaar er toe aan om
olieverfschilderijen te maken die
het experiment aangaan met de
kleur blauw, een kleur onlosmakelijk
verbonden met jazz en blues. De
tentoonstelling toont het resultaat
van hoe woord en beeld elkaar
aanvoelen, aanvullen en versterken.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling is het deze maand natuurlijk
ook allemaal jazz wat de klok slaat
in de AVM-afdeling.
Vernissage: zaterdag 5 oktober
2019 om 19.30 uur. Van 4 t.e.m.
31 oktober 2019. Roger de Neef
zal gedichten voordragen terwijl Ben
Sluijs (saxofoon) en Brice Soniano
(contrabas) musiceren.

ze zich verhouden tot haar
zoon, haar bloedeigen niet
bloedeigen zoon?
Sakia De Coster, gelauwerd
auteur van onder andere
Wij en ik en Wat alleen wij
horen komt alles vertellen
over haar recente roman
‘Nachtouders’.
Donderdag 17 oktober
2019 om 19.30 uur. Gratis
activiteit, maar op voorhand
inschrijven via info.bibliotheek@harelbeke.be

LEZING
NACHTOUDERS
Saskia en Juli gaan met
hun zoontje van één jaar
naar een Canadees hippieeiland. Daar groeide de
biologische vader van het
jongetje op. Ze komen
terecht in een wifi-loze
wereld waar de natuur de
wetten dicteert. Voor Saskia
komt alles onder spanning
te staan: haar relatie met
Juli, haar vriendschap met
Karl, haar schrijverschap. Is
ze wel een echte moeder,
als niet-biologische ouder?
En kun je dat leren, een
ouder worden? Hoe moet

MUZAÏEK
HIPHOP
Hiphop is momenteel het
populairste muziekgenre en
daarom draait de Muzaïek
van de maand oktober rond
beats & rhymes. Van de
voorlopers tot de pioniers,
van de buitenbeentjes tot
de lokale helden en van de
bad boys tot de nasty girls,
we hebben ze allemaal in
onze collectie en nu laten
we ze allemaal tegelijkertijd op je los. Ben je geen
fan van hiphop, dan nog
geloven wij dat er iets voor
jou in het assortiment zit dat
je kan bekoren. Gewoon
proberen!

HOE WERKT
DE BIB?
RESERVEREN
Heb je zinnen gezet op een
goed boek, een mooie film
of CD, maar is deze uitgeleend in de bibliotheek?
Dan kan je altijd een reservatie plaatsen. Gewoon
vragen aan een bibliotheekmedewerker of thuis vanuit
je luie zetel via Mijnbibliotheek. Een reservatie kost je
0,50 euro. Je ontvangt van
ons een mailtje wanneer het
gevraagde materiaal in de
bib is gearriveerd. Je hebt
dan 10 dagen de tijd om het
materiaal te komen afhalen
in de bib.
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen. Die
creëren we alleen dankzij de vele mensen die er hun
bijdrage aan leveren. En zo maken we deze maand
kennis met Fabienne Ferfers. Je hebt haar misschien al
een keertje aan de kant van de weg zien prijken, want
Fabienne is al meer dan twee jaar Mooimaker op de
Collegewijk.
Mooimakers zijn vrijwilligers die zwerf
vuil opruimen en zo de stad net helpen
houden. ‘Het gaat om kleine steentjes
bijdragen, maar elke positieve actie
helpt. Het geeft jezelf ook een beter
gevoel dan alleen maar kankeren over
het milieu’, aldus Fabienne.
En zo zorgt zij voor een duurzamere
stad, waar het aangenaam leven en
wonen is. Maar ook voor een leven
op het land (SDG 15) en in het water
(SDG 14) waarin minder zwerfvuil te
bespeuren is. Dat Fabienne de natuur
een warm hart toedraagt, kan ze ook
in haar aquarellen niet onder stoelen
of banken steken; menig vogel werd
door haar hand vastgelegd.

Fabienne Ferfe

Velen onder jullie hebben Fabienne
ongetwijfeld ook wel meer dan één
keer in de Harelbeekse bibliotheek
ontmoet. En met elke lezer die ze
op weg heeft geholpen heeft ze haar
bijdrage geleverd aan levenslang
leren (SDG 4).

rs (dame vooraa

n links)

LOKALE HELD
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.

Genieten van natuur, van kunst, een
goed boek en dat in een nette, opgeruimde stad waar inwoners hun beste
beentje voor zetten om te investeren
in een duurzame gemeenschap. Daarvan zit je wel in je vel (SDG 3). Een
dikke merci, lokale held Fabie!

www.harelbeke.be/sdgs
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BUREN BIJ
KUNSTENAARS
weekend voor de grote en kleine
kunsten in West-Vlaanderen en ver
daarbuiten. Stippel je eigen route uit
en breng zeker een bezoekje aan het
atelier Schilder-, Grafiek- en Tekenkunst op de Academie Harelbeke
Anders! tijdens ‘Buren bij Kunstenaars’.
Bewonder de talrijke realisaties van
de studenten en snuif de sfeer van

het atelier op. Daarbovenop zie je ook
de studenten in artistieke actie. Stap
binnen in hun wereld en ontdek de
vele mogelijkheden die deze kunsten
bieden. Op vrijdag 18 oktober is er om
18.30 uur een vernissagemoment met
workshops voor iedereen tot en met
14 jaar. Het thema van de avond is
‘Maak je eigen kunstwerk’.

KOOP NU JE UITPAS
VOOR 1 EURO!

de UiTPAS slechts 20% van de inkomprijs betalen per activiteit (MiA-tarief)?
Breng de ingevulde bon binnen bij één

van de stadsdiensten vóór 31 december 2019 en ontvang jouw UiTPAS
voor 1 euro.

De UiTPAS is een spaar- en voordeel
kaart voor alle vrijetijdsactiviteiten
in Harelbeke en ver daarbuiten. Hoe
het werkt? Bij elke deelname aan een
activiteit spaar je punten die je kan
omruilen voor een leuk gadget, korting
of andere leuke voordelen. Wist je dat ...
mensen met een beperkt inkomen via

o

Ja, ik betaal echt maar één euro voor mijn UiTPAS

✄

Al 16 jaar laten West-Vlaamse kunstenaars tijdens ‘Buren bij kunstenaars’
bezoekers een kijkje nemen in hun
atelier en werkwijze. Op vrijdag 18,
zaterdag 19 en zondag 20 oktober kan
je bij maar liefst 2 700 artistieke personen/groepen in alle provincies terecht.
Het derde weekend van oktober staat
ondertussen bekend als het kunst-

Naam: ..................................................................................
Adres: .......................................................................
.................................................................................
E-mail: ........................................................................
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VANAF 6 JANUARI 2020
WERKEN WE OP HET
STADHUIS OP AFSPRAAK!
Via het digitale loket op www.harelbeke.be kan je
van thuis uit al heel wat zaken regelen. Maar voor
sommige (complexere) zaken moet je langskomen
naar het stadhuis. Vanaf 6 januari 2020 kom je
daarvoor langs op afspraak. Vanaf 1 december kan
je effectief al afspraken vastleggen.

www.harelbeke.be/sdgs

Werken op afspraak heeft alleen maar
voordelen:
➜ Je hoeft nooit meer aan te
schuiven of te wachten.
➜ Je kiest zelf de dag en tijdstip van
afspraak: wanneer het jou past!
➜ Je kan jouw afspraak gemakkelijk
van thuis uit maken (online of
telefonisch).
➜ De medewerker verwacht je en
kan zich volledig op jouw vraag
focussen.
➜ Bij het maken van een afspraak
krijg je alvast een pak nuttige 		
informatie over wat je eventueel
moet meebrengen.
REGEL HET ONLINE
Je kan heel wat van thuis
uit regelen via het
e-loket op de website
van stad Harelbeke.
Neem je PC, tablet
of smartphone en kijk
eerst online op
www.harelbeke.be
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vooraleer je naar het stadhuis komt.
Misschien is je verplaatsing onnodig en kan je alles online bekomen.
Bepaalde attesten ontvang je onmiddellijk in je mailbox.
MAAK EEN
AFSPRAAK
Je kan op
drie manieren
een afspraak
maken:
1. Online
• Duid aan waarvoor je een
afspraak wil (bijv. aanvraag van
een rijbewijs)
• Kies de datum en het tijdstip
die jou het beste uitkomen
• Vul je contactgegevens in
• Bevestig de afspraak
• Je komt langs op het afgesproken
tijdstip en je bent direct aan
de beurt.
2. Telefonisch via 056 733 311

3. Aan het onthaal van het stadhuis
Zodra je afspraak vastligt, krijg je
een bevestigingsmail. Via een link in
deze mail kan je je afspraak – indien
nodig – aanpassen of annuleren.
De dag voor je afspraak krijg je nog
eens een herinneringsmail.
KOM (OP TIJD) LANGS OP DE DAG
VAN JE AFSPRAAK
• Meld je aan bij het onthaal of stap
naar de ticketzuil. Druk op de knop
‘Ik heb een afspraak’ en vul je
geboortedatum in.
• Wacht tot je
volgnummer
verschijnt op
het scherm en
begeef je naar
het loket.

MEER INFO
Departement Communicatie 056 733 311
info@harelbeke.be

www.harelbeke.be/sdgs

BLOEMEN EN
WILDE TUINEN TEGEN
EIKENPROCESSIERUPSEN
Er is deze zomer veel te doen geweest over de eikenprocessierups.
Elke rups met haren lijkt zo al snel een rups waarvoor je moet
oppassen. Veel harige rupsen vormen echter geen enkel gevaar.
Sterker nog, je tuin wordt er een stuk leuker door.
Studies tonen aan dat in een omgeving
met een rijke variatie aan wilde planten
en diersoorten, een eventuele rupsenplaag minder snel en minder sterk
optreedt. In een gezond ecosysteem
krijgt één soort minder de kans om erg
talrijk te worden. De eikenprocessierups is onderdeel van onze natuurlijke
soortenrijkdom en zal niet verdwijnen,
maar de kans is groot dat de overlast
voor mens en natuur fel vermindert
doordat nesten kleiner blijven.
1. Stop met gif! Beter is om de natuur
ons een ‘ecosysteemdienst’ te laten
bewijzen met partners als vogels,
vleermuizen en sluipwespen. Kool- en
pimpelmezen, maar ook boomklevers,
voeren hun jongen grote aantallen
rupsen (tot 1000 per jong). Vleermuizen
eten vlinders, sluipwespen leggen eitjes
in de rupsenlichaampjes waarna de

wespenlarf de rups stukje bij beetje opeet. De pracht en kracht van de natuur.
2. Ook in eigen tuin of balkon kan je
een bijdrage leveren aan het vergroten
van de rijkdom aan dieren en planten.
Hang een nest- of vleermuiskast op,
maak een insectenhotel, plant inheemse planten/bomen in je tuin, plaats
bloembakken op je balkon…
We doen een warme oproep om mee
bloemrijke tuinen aan te leggen of
een stukje tuin te laten verwilderen
en je grasmat extensief te beheren.
Ook het aanplanten van inheemse,
bloemrijke, en/of vruchtdragende
vaste planten zijn een hulp.
Bloemrijke stukjes tuin/balkon
aanleggen
Tijdstip: september – oktober en
februari – maart zijn goede maanden

om bloemen in te zaaien of te planten.
Tip: Via de Provincie West-Vlaanderen
kan je jaarlijks een zakje bloemenzaad
GRATIS krijgen via de campagne ‘Laat
het zoemen met bloemen’.
Extensief beheer
Niet intensief (wekelijks) maaien maar
extensief (2x/jaar) maaien, met opvang
van het maaisel om de grond armer te
maken en zo meer bloemen te verkrijgen. Tijdstip: de eerste keer rond 15
juni en de tweede maal rond 15 september. Geef toe, al die kleurrijke bloemen en rondvliegende bijen, hommels
en vlinders zijn toch mooier om naar te
kijken dan dat groen biljartlaken dat er
vroeger lag!
3. Tip: meld ook via ‘www.waarnemingen.be’ de plaats waar er zich
processierupsen bevinden.
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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
1

6
3

1

4

9

2

7

8
3

4

4

5
1

5
6
8

6
9

3

1

5

6

9
5

9

6

3

4
7

Stuur de oplossing voor 11 oktober 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: 942
Winnaar: Anita Gyselinck
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:
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Groepsaankoop

ZONNEPANELEN
Wil je een lagere energierekening en tegelijk een bijdrage
leveren aan het klimaat? Zonnepanelen zijn dan een slimme investering. Met de vijfde editie van de groepsaankoop
zonnepanelen, een initiatief van Energiehuis Oostende
en met de steun van provincie West-Vlaanderen en stad
Harelbeke helpen we inwoners en bedrijven opnieuw om
op een voordelige en gemakkelijke manier over te stappen
naar hernieuwbare energie.
Schrijf je vrijblijvend in!
Door veel geïnteresseerden samen te brengen kan op de
veiling een scherpe prijs aangeboden worden. Ook de
kwaliteit van de producten, leveranciers en garantievoorwaarden kunnen op deze manier worden gewaarborgd.
Inmiddels zijn via deze weg al meer dan 5 000 zonnepaneleninstallaties geplaatst in West-Vlaanderen.
De groepsaankoop in 5 stappen
1. Inschrijven: Schrijf je vóór 9 oktober gratis en 		
vrijblijvend in op http://wijkiezen.be/west-vlaanderen.
2. Veiling: De leverancier met het beste bod wint de veiling.
3. Persoonlijk voorstel: In de week van 21 oktober
ontvang je een persoonlijk voorstel op basis van
jouw inschrijvingsgegevens en met een indicatie van
jouw kosten en opbrengst.
4. Jij beslist: Vind je het aanbod interessant? Dan heb
je tot en met 6 december de tijd om het voorstel te
accepteren.
5. Plaatsing: Als je beslist om in te gaan op het voorstel,
dan neemt de winnende leverancier contact op voor een
inspectie van je dak, en wordt daarna de plaatsing van
jouw zonnepanelen ingepland.
Heb je nog vragen? Bezoek de website voor
meer informatie. Kijk ook eens bij de veelgestelde
vragen. Je kan ons ook steeds contacteren via
zonneenergie@wijkiezen.be of bel ons op het
gratis nummer 0800 26 829 (elke werkdag
van 9 tot 17 uur).
www.harelbeke.be/sdgs

Vrijwilligers gezocht

BUITENSCHOOLSE
OPVANG
Heb jij een hart voor kinderen? Ben je
een teamspeler? Heb je zin om een
handje toe te steken in de buitenschoolse opvang? Dan ben jij de
vrijwilliger die we zoeken! Wij
zoeken nog vrijwilligers voor de
middag- en avondopvang op de
stedelijke basisscholen.
’s Middags laten we de kinderen
hun boterhammen of warme maaltijd
opsmullen in een warme sfeer.
’s Avonds worden er spelletjes gespeeld,
geknutseld of buiten gespeeld. Wil je hier graag aan
meewerken of meer informatie? Neem een kijkje op
harelbeke.be/vacatures.

Landschapsplannen

NIEUWE
STIJL

Kleine landschapselementen
zoals hagen, houtkanten, poelen,
bomenrijen en boomgaarden geven
kleur aan ons landschap. Bovendien
zijn het belangrijke schuil- en voedsel
plekken voor heel wat dieren. Samen
proberen we het netwerk van deze landschapselementen
te versterken door het opmaken van ‘landschapsplannen’.
Tijdens een bezoek aan de landschapsconsulent krijg je advies en
nuttige tips, maar kom je als particulier of landbouwer misschien
ook in aanmerking voor ondersteuning van je beplantingsplan.
De omgevings- en terreinkenmerken (bodem, waterpeil, type
landschap) en je toekomstige ambities als eigenaar bepalen mee
hoe het landschapsplan er kan uitzien.
Droom je van een bloeiende fruitboomgaard, een knotbomenrij
of een poel op jouw terrein? Neem dan contact op via
foeke.vanweverberg@west-vlaanderen.be of 056 234 954.
Meer info: www.stadlandschapleieschelde.be/landschapsplannen

Harelbeke Griezelt

HALLOWEEN
De herfst is ondertussen in het land geslopen.
Stilaan wordt het donkerder en donkerder
in de straten van Harelbeke. Alsof dat niet
genoeg is, wordt Harelbeke op donderdag
31 oktober behekst. De ergste griezels houden zich schuil in het stadspark. Na iedere
bocht krijg je een nieuwe verrassing te zien.
De vertrouwde bomen zien er plots helemaal
anders uit. Vreemder. Angstaanjagender…
Hans en Grietje zal je niet tegen het lijf lopen
en de heksenoven krijg je hopelijk ook niet
van dichtbij te zien, maar je vindt er wel
warme en griezelig gezellige plekjes waar
verleidelijke smaakpleziertjes worden aangeboden. Daarnaast kan je ook genieten van
theater en speciale klank- en lichteffecten
tussen de bomen. Ook aan onze allerkleinste
spookjes wordt er gedacht!
Durf jij komen? 31 oktober 2019
vanaf 18 uur in het Stadspark!
Organisatie: Stedelijk Feestcomité
Harelbeke
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ACADEMIE,
WAT DOET U NU?
Met haar 20 jaren balanceert de dansafdeling van de Stedelijke Academie
Peter Benoit tussen de generatie ‘Z’ en de ‘Millennial’; degelijke basis versus
diversiteit aan stijlen, zekerheid versus zoeken naar nieuwe beleving,
kortom: het beste van twee werelden samen in één team! Annelies, Vania,
Jana en Arne praten over hun geliefde domein: dans.

www.harelbeke.be/sdgs
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“Wie je ook bent, wat je ook voelt,
dansen brengt mensen samen. Je kan
even ontsnappen uit het dagelijkse
leven en opgaan in de fascinerende
wereld van dans.”
Arne

diverse dansgenres. Intussen kunnen
kinderen vanaf het tweede kleuter nu
al proeven van dans.
Het nieuwe decreet 2018 bood ons
een kans om nieuwe vakken te officialiseren. Zo startten we met danslabs:
jazz, urban en musical. Een mooi,
gevarieerd gamma, dat intussen ook
al werd opgemerkt. Canon Cultuurcel
koos de dansafdeling van de Stedelijke
Academie Peter Benoit uit voor een
reportage over het veelzijdige aanbod
en de toekomstvisie van de school.

Annelies: “Ik kreeg de dansmicrobe

De dansafdeling stond net voor de
eeuwwisseling in de startblokken met
een klassieke dansrichting en werd,
na de start van de lagere schoolkinderen, uitgebreid naar hedendaagse
dans. Van meet af aan werd het
aanbod aan stijlen breed gehouden
tijdens deze lessen. Geregeld presenteerden we op het podium, met als
hoogtepunt het intussen welbekende
tweejaarlijkse dansweekend; een
wervelende show van jong en oud met

te pakken op vierjarige leeftijd. Mijn
moeder geeft dansles en zo gaf ze
mij de danskriebels al mee van in de
wieg. Ik genoot een professionele
opleiding aan de Kunsthumaniora van
Gent, en daarna aan het Hoger Instituut voor Dans. De passie van mijn
moeder voor dans draag ik al heel
mijn leven met me mee. Zij inspireert
mij om op mijn beurt en op mijn eigen
manier kinderen de pracht van het
ballet te laten ontdekken. En dat mag
wat mij betreft heel jong beginnen.
Vandaar dat we kleuterdans ook in het
aanbod wilden; jong geleerd… Verder
is klassiek ballet nog altijd de basis
van verschillende andere dansstijlen.
Door hen een goed fundament aan
te reiken, wil ik leerlingen niet enkel
tot goede klassieke dansers oplei-

KOM DAT ZIEN,
KOM DAT ZIEN!
Cirque Magique neemt je mee met optredens van alle dansklassen, klein en groot,
van klassiek, over jazz en hedendaags tot
urban. Een spetterende show met acrobaten,
clowns, goochelaars. In het circus is er voor
jong en oud altijd wel iets te beleven! Met de
choreografieën van de leerkrachten kom je in
een magische wereld terecht, waar illusie en
spektakel koning zijn. Dansweekend 6, 7 en
8 maart 2020, info samwd@harelbeke.be.
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Van links naar rechts op de
foto: Vania D’Angelo vertegenwoordigt de hedendaagse dansrichting. Annelies
Eggern is het boegbeeld
van de klassieke dans, van
kleuter tot jongvolwassene.
Jana Neirynck was ooit zelf
product van deze academie
en is nu dansleerkracht bij
de kleinste spruiten. Arne
Schögler als enige man in
het gezelschap, staat in voor
jazzdans, urban en musical.

“Dans is meer dan pasjes alleen. In een
dansopleiding geven we ook discipline,
doorzettingsvermogen en samenhorigheid mee.”
Annelies
den, maar zorgen dat ze een solide basis
hebben om het volledige spectrum van de
danswereld te ontdekken.”

Arne: “Jongens die dansen, het is nog
steeds iets waar mensen van opkijken.
Als mannelijke dansdocent probeer ik dat
taboe te doorbreken. Na mijn opleidingen
aan de Koninklijke Balletschool van
Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium heb ik mezelf meer bijgeschaafd in
verschillende hippe dansstijlen, zoals jazzdans en musical. Ik vind het belangrijk dat
jonge dansers zich op professionele wijze
laten begeleiden in de danswereld, maar
dat ze ook het plezier van het dansen niet
vergeten. Dat is belangrijk, want dansen
maakt je gelukkig.”

Vania: “In een tijd waar kinderen meer en
meer achter computer en televisieschermen zitten is beweging en creativiteit meer
18

dan ooit nodig. Voor jongeren die zich
graag uitleven is hedendaagse dans de
ultieme uitlaatklep. Na mijn opleiding aan
de Koninklijke Balletschool van Antwerpen
studeerde ik hedendaagse dans aan de
Anton Bruckner Privät Universität, waar
er een wereld voor mij openging. Van die
wereld wil ik mijn leerlingen een rugzak
van mogelijkheden meegeven, maar hen
ook spelenderwijs een eigen bewegingstaal laten ontwikkelen.”

Jana: “Als oud-leerlinge aan de academie
ken ik de school door en door. Dit jaar
mag ik er nu ook als leerkracht staan;
een droom die werkelijkheid wordt! Ik ben
sinds mijn vijfde al gebeten door klassieke dans en die passie is alleen maar
gegroeid. Met die gedrevenheid probeer
ik vanaf dit schooljaar de kleutertjes te
prikkelen zoals ik werd geprikkeld door juf
Annelies.”

in Harelbeke

do 31 okt

SPORTFLIX
Sportflix is een mega sport- en speldag op donderdag 31 oktober
voor kinderen van eerste tot en met het zesde leerjaar. Met de bus
word je naar Waregem gebracht waar je gaat zwemmen, lasershooten,
bumperballen, boogschieten, op gekke fietsen kan rijden of waar je
kan kennis maken met de digital wall. Het wordt vast en zeker een
dag om niet te missen tijdens de herfstvakantie! De opstapplaatsen
zijn het Jeugdcentrum TSAS in Harelbeke, de sporthal De Dageraad
in Harelbeke, de sporthal De Vlasschaard in Bavikhove en
De Rijstpekker in Hulste. De prijs is € 15, inschrijven kan via
webshop.harelbeke.be

BOEKBINDERSCLUB

SWEET AND LOWDOWN

Open Atelier Amateur Boekbinders
op vrijdag 4 en 18 oktober van 17 tot
19.30 uur en op zaterdag 5 en 19 okto
ber van 9 tot 11.30 uur in het lokaal
van de Boekbindersclub, Kon. Leopold
III-plein 71.
Info via 8 johny.dutoit@telenet.be,
) 0487 474 238, : www.boekbindersclub.be.
Iedereen is er van harte welkom.

De film volgt het leven van de in de
jaren '30 bekende jazzgitarist Emmett
Ray. Hij werd als één van de beste
gitaristen van de wereld gezien, maar
was ook een vervelende, arrogante
alcoholist. Regisseur: Woody Allen.
Met: Sean Penn, Samantha Morton
en Uma Thurman. In het kader van de
Jazzontspooring.
Om 20 uur in CC het SPOOR. Tickets: 5 euro.

vr-za 4-5-18-19 okt

do 10 okt

FESTIVALDAG
JAZZONTSPOORING

za 19 okt

De vijfde editie van de Jazzontspooring
wordt er eentje voor de fijnproevers.
Absolute wereldklasse gegarandeerd
tijdens de festivaldag op zaterdag
19 oktober in CC het SPOOR.
Optredens om: 19.00: Yonathan Avishai Trio – 21.00: Bill Frisell Harmony –
22.30: Delvon Lamarr Organ Trio
Het volledige programma vind je op pagina’s
6-7-8.
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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

OKT
Tentoonstelling ‘Kiek’
Nog tot zondag 26 april
2020: Tentoonstelling
‘Kiek, 400 jaar stadscentrum in beeld’. Elke do, vr,
za, zo van 14 tot 17 uur.
Prijs: 2 euro. Meer info:
: www.harelbeke.be/Kiek

DI 1 OKT
Reanimeren/
defibrilleren
Leer reanimeren en
defibrilleren met AED van
19 tot 22 uur in het Rode
Kruislokaal, Veldstraat 179.
Inschrijven via 8 vorming@
harelbeke.rodekruis.be of
welzijn@harelbeke.be

WOE 2 OKT
Voordracht hernieuwbare energie
Activiteit van het Davids

20

fonds. Een kritische blik op
de EU-plannen voor onze
toekomstige elektriciteitsvoorziening. Voordracht
door Prof. Dr. Jozef
Ongena om 20 uur in
CC het SPOOR. Prijs voor
Davidfonds-leden 10 euro,
niet-leden 12 euro.
Meer info: Guido Denys,
) 056 713 450 of
8 guido_denys@skynet.be

WOE 2 OKT
Walter Baele met
Best of Baele
Start om 14.30 uur in
CC het SPOOR,
vvk: 13 euro – add: 16 euro
-26 jaar: 7 euro.
Reserveren via:
: webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.

DO 3 OKT
Stasegem naar
de markt
In oktober nodigen we de
Stasegemnaars uit naar de
markt in Harelbeke. Om
10.30 uur word je opgepikt
met het busje aan de kerk
in Stasegem. We brengen
jou naar de markt aan
het Forestiersstadion en
wandelen daarna naar De
Vlinder voor een aperitief,
dagmenu en een koffietje.
Rond 14 uur sluiten we af
en brengen we jou terug
naar de startplaats.
Prijs: 12 euro (alles inbegrepen). Data: op 3, 10 en 17
oktober.
Inschrijven via ) 056 735 390.

VR 4 OKT
Cursus EHBO
Gratis cursus EHBO voor

spooring om 19.30 uur in
jeugdhuis De Salamander,
Marktstraat 98.

ZA 5 OKT

GENOEG!
Genoeg! vertelt het verhaal van een politieke dynastie. Vader was een echte
plucheplakker, tot hij zijn zetel doorgaf aan zoonlief. De oogappel van
Wilfried De Leeuw schopte het zelfs tot premier. Electoraal was hij de top,
maar op persoonlijk vlak zat Stefaan in een dal. Bovendien had hij last van
de schaduw van zijn vader. Het stuk begint als Monsieur Assez voor de
deur van zijn zoon staat. Algauw wordt duidelijk dat de premier midden in
een schandaal zit.
Om 20 uur in CC het SPOOR. Vvk: 17 euro – add: 20 euro – -26 jaar: 7 euro. Reserveren via
: webshop.harelbeke.be, 8 tickets@cchetspoor.be ) 056 733 420 of aan de balie van
CC het SPOOR.

volwassenen: reeks van
12 lessen, telkens op
woensdag en vrijdag in
het Rode Kruislokaal,
Veldstraat 179.
Inschrijven via 8 vorming@
harelbeke.rodekruis.be of
) 0478 380 763.

ZO 6 OKT
Stockverkoop
Outlet stockverkoop met
de medewerking van diverse Harelbeekse handelaars
van 10 tot 18 uur in CC
het SPOOR. Organisatie:
Departement Werken,
Ondernemen en Leren.

DO 10 OKT
Godsbeelden

ZA 5 OKT
Repair Café
Weggooien? Mooi niet!
Breng je kapotte textiel,
elektro, computer, fiets…
naar het Repair Café.
Van 14 tot 17 uur in
LDC De Parette.

In bijbels-christelijk perspectief. Lezing door Marc
Steen om 14.30 uur in PC
De Bron, Marktstraat 88,
Harelbeke. Deelname:
8 euro. Vooraf inschrijven
via ) 056 737 070 of
8 info@debron-har.be.

DO 10 OKT
Méér dan geld!
Geld als hefboom
FairFin en Ethisch Beleggen

vertellen je alles over hoe
je financiële keuzes kunnen
bijdragen aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving.
Om 19.30 uur in de stedelijke openbare bibliotheek,
Eilandstraat 2.
Inschrijven via 8 bren.
derycke@welzijnharelbeke.be.

VR 11 OKT
N∆BOU + PAARD.
N∆BOU is het project van
de Belgische tromboniste
Nabou Claerhout. Haar jazzband bestaat uit jonge jazz
muzikanten. PAARD. is een
instrumentaal jazztrio uit
Gent. De groep bestaat uit
vibraphonist Wim Segers,
bassist Owen Perry Weston
en drummer Sigfried
Burroughs. Gratis concert
in het kader van de jazzont-

ZA 12 OKT
Beheerswerken
Villaplasjes in de
Gavers
Van 9 tot 12 uur. Afspraak
aan parking Oost van de
Gavers, Meersstraat 25.
Samen met een enthousiaste groep proberen we
maandelijks de Villaplasjes te onderhouden, de
nodige beheerswerken uit
te voeren, enz. Iedereen is
welkom!

ZA 12 OKT
Chocoladekaarting
In de Vrije Basisschool
Heilig Hart, Tuinstraat 21.
Start om 16.30 uur, prijs 1,5
euro. Kinderen zijn welkom,
er wordt een film voorzien.

ZA 12 OKT
Circus Ronaldo
Spelen met machten,
meester zijn of knecht,
groot zijn, klein zijn…,
en dit dan nog voortdurend door elkaar halen, is
eigenlijk het hoofdthema
geworden in al hun voorstellingen. Deze dwaze
menselijke machtsspelletjes worden nog verder
doorgetrokken in hun
productie ‘La Cucina
dell’Arte’. Om 20 uur in 
CC het SPOOR.
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 21 oktober om 19.30 uur in CC het SPOOR
Eerstvolgende politieraad op dinsdag 22 oktober 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.
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Vvk: 14 euro – add: 17 euro –
-26 jaar: 7 euro. Reserveren
via : webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.

• 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 8 oktober.

(piano) en Stéphane Kerecki
(bas) maakte ze het majestueuze ‘Aïrés’. In het kader van
de Jazzontspooring. Om 20
uur in de Sint-Augustinuskerk
in Stasegem. Vvk en add:
13 euro. Gratis voor Attaccaleden. Reserveren via
: webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.

DO 17 OKT
Mondiaal Café
ZO 13 OKT
Move for Lucas
Kom op zondag 13 oktober
mee wandelen of fietsen ten
voordele van het CANCER
RESEARCH INSTITUTE
GHENT in het provinciaal
domein De Gavers.
Inschrijven: 8 moveforlucas@
gmail.com. Info: ) 0468 030 103,
8 huguette.couppe@gmail.com,
: www.crig.ugent.be. Deelname:
vvk: 10 euro – add: 12 euro.

WO 16 OKT
Android smartphone
Onze vrijwilligers verwelkomen je met veel nieuwe
informatie in De Vlinder. Heb
je al een basiscursus gevolgd
en wil je nu aan de slag met
allerlei apps? Kom dan zeker
langs. Een week op voorhand
inschrijven via ) 056 735 390.
Van 9 tot 11 uur in LDC De Vlinder.
Deelname: 1,50 euro.

WO 16 OKT
Aïrés
Trompettiste en componiste
Airelle Besson is een van de
snelst groeiende jazzsterren
in haar thuisland Frankrijk.
Samen met Edouard Ferlet

Tijdens een boottocht hebben
we het over waterschaarste,
watervervuiling en de watervoetafdruk. Om 19 uur op
de boot aan de Banmolens,
Watermolenstraat. Einde
boottocht voorzien om 22 uur.
Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Inschrijven via
: www.mondialeraadkuurne.be.
Meer info via 8 bren.derycke@
welzijnharelbeke.be.

ZA 19 OKT
Walter Baele met
Best of Baele
Om 20.30 uur in café de
Trukendoos in Stasegem.
Kaarten via
8 de.trukendoos@telenet.be

ZA 19 OKT
Kunsttijd
Expobezoek & workshop
‘In the hands of the puppets’
van 13 tot 15 uur in Be-Part,
Westerlaan 17, Waregem. De
expo toont het werk van het
Brusselse kunstenaarsduo
Sarah & Charles.
Deelname: 3 euro per persoon en
inschrijving verplicht via
8 lieselot.derveaux@harelbeke.be.
Meer info via AHA!
) 056 733 405.

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

MA 21 OKT
Ontwerpen met canva
Canva is online software
waarmee je op een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier mooie
flyers, affiches, facebook-
posts… kunt maken. CREO
verzorgt deze lessen en
brengt voor iedere deel
nemer een laptop mee.
Van 9.30 tot 12 uur in LDC
De Vlinder (ook op 28 oktober, 18-25 november en
2 december). Deelname:
45 euro. Inschrijven via
) 056 735 390.

ZA 26 OKT
Toendra – Theater
Antigone
Een groep jonge mensen

ONTVANGSTEN EN
PLECHTIGHEDEN
• Vrijdag 4 oktober om 17 uur in de
stedelijke basisschool Zuid
Officiële opening van de nieuwe school Zuid
• Zaterdag 5 oktober om 14 uur
in het stadhuis:
Ontvangst 60 jaar missiecomité Sint-Salvator
• Zaterdag 5 oktoer om 22 uur
in café De Trukendoos:
Prijsuitreiking finale petanqueseizoen
ABC petanque
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ZO 20 OKT
Ruilbeurs

u di

- Karhajewels, Gentsestraat
16, van 10 tot 12 en van
14 tot 17.30 uur
-		Open Atelier Amateur
Boekbinders,
Kon. Leopold III-plein 71
-		Academie Harelbeke
Anders, Tientjesstraat 4, van
10 tot 12 en 14 tot 18 uur.
Vernissage op vrijdag
18 oktober (zie pag. 11)

komt samen op een onbestemde plek. Hun eigen
fascinaties en het werk
van Anton Tsjechov zijn de
voedingsbodem voor hun
vertelling. Om 20 uur in
CC het SPOOR. Vvk: 7 euro
– add: 10 euro – -26 jaar:
7 euro. Reserveren via
: webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.
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ZA-ZO 19-20 OKT
Buren bij Kunstenaars

• Vrijdag 11 oktober om 17.30 uur om
17.30 uur in het stadhuis:
Ontvangst 35 jaar motoclub De Pinkers
• Zaterdag 12 oktober om 11.30 uur
in het Kunstenhuis:
Start nieuwe kindergemeenteraad

DI 29 OKT
De Maan in het Zand –
Sprookjes Enzo
Sprookjes Enzo is een jong
Antwerps-Venetiaans gezelschap dat laagdrempelige
poëtische voorstellingen voor
de allerkleinsten (van 1 tot
3 jaar) maakt. De kinderen
zitten op bankjes rond het
speelvlak en worden zo de
hoofdrolspelers in hun eigen
verhaal. Om 11 uur en om
14.30 uur in CC het SPOOR.
Vvk: 7 euro – add: 10 euro –
-26 jaar: 7 euro.
Reserveren via : webshop.
harelbeke.be, 8 tickets@
cchetspoor.be, ) 056 733 420 of
aan de balie van CC het SPOOR.

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

• Zaterdag 12 oktober om 16 uur
in café Molenhuis:
Prijsuitreiking huldiging kampioenen
vinkenmaatschappij
• Vrijdag 18 oktober om 18.30 uur in AHA
Vernissage Buren bij Kunstenaars
• Zaterdag 19 oktober om 20 uur
in café De Sporthalle:
Prijsuitreiking darts
• Zaterdag 19 oktober om 23 uur in JC TSAS:
Prijsuitreiking Comix tekort quiz
• Zaterdag 26 oktober om 11 uur
in DH De Rijstpekker
Ontvangst 70-jarigen Hulste
• Zaterdag 26 oktober om 17.30 uur
in het stadhuis:
Ontvangst 50 jaar WTC De Tientjes
• Zaterdag 26 oktober om 20 uur
in café Duc de Brabant:
Prijsuitreiking jaarlijkse kampioenenviering
kaartersclub Hertogen van Brabant
Op basis van de gegevens beschikbaar
op 6 september 2019.
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REPAIR CAFÉ
Weggooien? Mooi niet! Breng je kapotte
textiel, elektro, computer, fiets… naar het
Repair Café. Samen met onze deskundige
herstellers leer je defecten repareren,
je fiets herstellen, een rits vervangen…
Een stuk minder op de afvalberg, een
aanslag minder op je portemonnee en de
fijne sfeer en amusante babbel krijg je er
zomaar bij! Zaterdag 5 oktober in
LDC De Parette van 14 tot 17 uur.

