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Stadhuis op afspraak
Vervolg Hallo Harelbeke!
De nieuwe kindergemeenteraad

HET WARMSTE
HARELBEKE
Music for life strijkt neer in
Kortrijk en dat kunnen we
niet zomaar laten voorbij
gaan. Als buurstad en echte
Weireldstad willen we zoveel
mogelijk acties organiseren
om het goede doel te steunen.
We willen duidelijk tonen
dat we als één blok achter
alle goede doelen staan.
Organiseer jij ook iets en zie
je het zitten om Harelbeke
mee te vertegenwoordigen
in de warmste week van het
jaar? #OarelbekeWeireldstad

Stuur ons jouw actie door via
info@harelbeke.be of laat het ons weten
via 056 733 311 en we contacteren jullie
zo snel mogelijk met meer informatie.
Uiteraard kies je nog steeds zelf jullie
eigen goed doel en ga je ook in naam
van je eigen organisatie naar Kortrijk.
Deze acties zien het alvast helemaal
zitten:
Boerhof for life t.v.v. de organisatie
Sunshine 4 Kids met hun onderwijs
project in Kenia. Een actie ter nage
dachtenis van Virginie Vanacker, die
zich zelf ook inzette voor Sunshine 4
Kids.
Petanque for life t.v.v. vzw De Oever.
Op zaterdag 21 en zondag 22 december
petanquen wij 36 uur aan één stuk.
Meer info en inschrijven via
www.harelbeke.be/petanque,
prijs is €5 pp per uur.

Tip

Denk eraan om je actie ook te
registreren via de website op:
https://dewarmsteweek.stubru.be/
artikels/registreer-een-actie
Koop nu bij de Harelbeekse handelaren
chocoladehartjes t.v.v. De Spie vzw.
Elk zakje bevat tien kwaliteitspralines van
Leonidas (mengeling vanille/framboos)
en kost 5 euro.
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Hulste for life t.v.v. Make A Wish Vlaan
deren. Op 11 november gaat Hutsepot
for life door, op 26 december vindt een
kerstmarkt plaats in Hulste. Meer info
via wim.dierick@hotmail.com of via de
facebookpagina.
Volksspelen for life t.v.v. Hachicko
vzw en vzw De Oever. Zaterdag 23
november van 14 tot 20 uur in de Maria
school (Schoolstraat 70). Een toegangs
kaart kost €5 (kinderen <12j: €3),
waarmee je 2 pannenkoeken of
1 hotdog krijgt en doorlopend
volksspelen kan spelen.

www.harelbeke.be/sdgs
Inschrijven via overschrijving op
BE65 9733 7512 4696 met de mede
deling “PANNENKOEK of HOTDOG +
je naam + aantal personen”. Meer info
via volksspelenforlife@outlook.com.
De Spie t.v.v. de Spie, een beweging
met en voor mensen in kansarmoede.
Doe mee met de zoektocht van
17 oktober t.e.m. 21 december. Op
zaterdag 21 december gaat vanaf
17 uur een markt door in het stadspark.
Kom zeker langs of sta er zelf met
een standje. Meer info via
info@despie.be of 0497 621 855.
De Warmste T-shirt t.v.v. vzw Stop
Darmkanker. Ter nagedachtenis van
Piet Vermassen worden T-shirts
gedrukt, en verkocht aan €20/stuk.
Op zondag 15 december vindt een
slotevenement en veiling plaats in
UZIEN in Deerlijk met een foodtruck,
kinderanimatie en een optreden. Meer
info via clara.vermassen@harelbeke.be
of 0474 125 886.
Curieus vzw t.v.v. Kom op tegen
Kanker. Zij organiseerden een familie
fietstocht en een voetbaltoernooi.
Zij hopen een cheque van €1000 te
kunnen overhandigen.
Vzw De Oever t.v.v. vzw De Oever. Op
donderdag 5 december verkopen ze
lekkere tomatensoep op de markt in
Harelbeke. Houd alvast ook vrijdag
13 december vrij, want dan vindt Game
Oever plaats, een spelletjesavond in
TSAS. Meer info via 056 735 190.

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 9 november)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak. 056 733 311
Het stadhuis is gesloten op
vrijdag 1 november en
maandag 11 november 2019

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
• Op 1 november (Allerheiligen) zijn
beide delen gesloten, de ronde van
zone 5 (HV/P+MD/P-K) wordt verschoven naar donderdag 31 oktober.
Op zaterdag 2 november (Allerzielen)
is enkel het niet-betalend deel
gesloten. Op maandag 11 november
(Wapenstilstand) zijn beide delen
gesloten, de ronde van zone 1
(HV/P+MD/P-K/F) wordt verschoven
naar dinsdag 12 november.

Meer info
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van december
verschijnt op donderdag 28 november.
Teksten indienen tegen woensdag
6 november.
Departement communicatie:
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be

Colofon
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We verwachten je

Wat nu?

Schooljaar 2019-2020

STADHUIS OP
AFSPRAAK

Vanaf januari 2020 werkt het
stadhuis op afspraak en kom
je langs op het moment dat
voor jou past. Het zal even
wennen zijn, maar je zal nooit
meer terecht komen in een
overvolle wachtruimte en
weet op voorhand hoe lang
jouw bezoek zal duren.

HALLO
HARELBEKE!
Eind augustus was er een
eerste ‘Hallo Harelbeke!’ bij
eenkomst in CC het SPOOR.
Alle ideeën zijn verzameld
op het digitale platform
hallo.harelbeke.be, waar je
kon stemmen op je favoriete
ideeën of je eigen idee kon
promoten via sociale media.

KINDER
GEMEENTERAAD

Na een campagneweek en
verkiezingen, zijn de nieuwe
kindergemeenteraadsleden
voor dit schooljaar verkozen.
Op 12 oktober kwamen ze
samen om de thema’s voor
dit jaar vast te leggen en een
nieuwe kinderburgemeester
te verkiezen.

10 Lokale helden

voor globale doelen

We zijn toe aan SDG 12 ‘Duurzame productie en consumptie’.
Duurzaam consumeren, is natuurlijk ook repareren wat stuk
is in plaats van weg te gooien. En zo komen we deze maand
terecht bij Eddy Stevens, trouwe vrijwilliger op onze Repair
Cafés waar hij met de grootste inzet ICT-apparatuur herstelt.

Verder

19

UIT in Harelbeke

04 Hosts/hostessen gezocht! 11 Theater over burn-out
05 Poëziewedstrijd
15 Gratis kunstlezingen
09 Bib-nieuws
24 Oproep kandidaten
sportshow
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kort

Plant een boom

GEBOORTEBOS
www.harelbeke.be/sdgs

HOSTS/
HOSTESSEN
GEZOCHT

Tijdens de Dag van de Natuur, op
23 november, plant Harelbeke samen met
Deerlijk een geboortebos aan. Alle ouders
waarvan hun kindjes geboren zijn tussen
1 september 2018 en 31 augustus 2019 worden
uitgenodigd. Ook ouders van een sterrenkindje
zijn welkom (eventueel een half uurtje vroeger).
Neem gerust contact op met de milieudienst op
0800 21 202. Afspraak om 9.45 uur op de parking
(van Deporama) in de Gaversstraat in Deerlijk.
Om 10.30 uur planten we samen een boom.
Probeer zo duurzaam mogelijk ter plaatse te
geraken. Organisatie: Gezinsbonden van
Harelbeke en Deerlijk, de Welzijnsraad van
Harelbeke en de provincie West-Vlaanderen.

Investeer mee

ZONKRACHT
HULP BIJ
RECEPTIES EN
PLECHTIGHEDEN
Help je graag op feestjes en recepties?
Ben je niet bang om met een vol dienblad
rond te lopen? Misschien ben jij dan wel
de host(ess) die we zoeken. We willen
onze groep uitbreiden met een vijftal
enthousiaste hosts/hostesses die op
recepties en plechtigheden de bediening
verzorgen en instaan voor de afwas en het
opruimen van de zaal. Meestal gaat het
om weekendwerk, maar we zoeken ook
mensen die zich tijdens de week in de
namiddag kunnen vrijmaken. Er is geen
leeftijdsbeperking. Op je lijf geschreven?
Stel je dan kandidaat via mail naar
kathleen.delchambre@harelbeke.be
met je naam, leeftijd, contactgegevens
en een foto.
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www.harelbeke.be/sdgs

Als stad engageerden wij ons via het Burgemeestersconvenant
om onze CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030.
Burgercoöperaties BeauVent cvba en Vlaskracht cvba voorzien
binnenkort maar liefst 28 gebouwen in 6 steden/gemeenten
van zonnepanelen onder de naam ZONkracht. Investeer mee
in de zonnepanelen door een aandeel te kopen, zo werken we
samen aan duurzame energie in onze stad. Heb je interesse?
Kom naar het infomoment op woensdag 6 november in de
Zuiderkouter om 19.30 uur.
Meer info op www.vlaskracht.be. Elke inwoner zal
na het infomoment aandelen (€250/aandeel) kunnen kopen
via harelbeke.vlaskracht.be.

Poëtisch talentje? Ben je een echte woordkunstenaar? Schrijf
je dan in voor de poëziewedstrijd van stad Harelbeke. Zend je
gedichten (max. 3 gedichten) in tot en met vrijdag 15 november.
Meer informatie vind je op www.ccchetspoor.be.

Raadpleging bevolking

KR8

De Vlaamse Regering keurde de start- en procesnota goed
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘K-R8 –
Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en KortrijkOost en de leefbaarheid van de omgeving’. Van 8 oktober
t.e.m. 6 december 2019 kan je reacties indienen over de nota’s,
die je op het stadhuis kan komen inkijken. Dien je reactie in via
www.omgevingvlaanderen.be of per brief naar Departement
Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20,
bus 7, 1000 Brussel. Meer info op www.K-R8.be.

WIJ HEBBEN
EEN ATTENTIE
VOOR JOU

© k-r8

Werken

INNAME
OPENBA AR DOMEIN
Wie naar aanleiding van werken het openbaar domein inneemt
met een container, stelling, verhuis- of werfwagen… heeft een
toelating nodig. Een vergunning kan (bij verhuis min. 3 dagen
op voorhand en anders 7 dagen vooraf) aangevraagd worden
via onze website www.harelbeke.be/inname-openbaar-domein.
Meer info op onze website, bij de dienst patrimonium
(056 733 378) of bij PZ Gavers (056 733 580).

NIEUW IN
HARELBEKE, NET
GEHUWD OF EEN
KINDJE OP KOMST?
Wie in het huwelijk stapt, een kindje krijgt
of als nieuwe inwoner in Harelbeke komt
wonen, verwennen we graag met een
fijne attentie van enkele Harelbeekse
handelaars.
Wie vanaf nu huwt mag na het huwelijk
de attentie verwachten via de post. Voor
nieuwe inwoners vullen we de goodiebag
op het ‘onthaal van de nieuwe inwoners’
aan. Kreeg je in 2019 een kindje?
Kom dan naar het stadhuis met een
attest van de geboorte en een bewijs dat
je in Harelbeke woont om je geschenkje
af te halen.
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STADHUIS
OP AFSPRAAK
Vanaf januari 2020 werkt het stadhuis op afspraak en kom je langs op
het moment dat voor jou past. De drie dames op de cover vertellen jullie
waarom we kozen om te werken op afspraak en welke voordelen er zijn.
Het zal uiteraard even wennen zijn, maar je zal nooit meer terecht
komen in een overvolle wachtruimte en weet perfect op voorhand hoe
lang jouw bezoek zal duren.

www.harelbeke.be/sdgs
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Céline: Een klantgerichte
dienstverlening is voor de
stad heel belangrijk. Binnen
het departement communi
catie van de stad volgen we
nauwgezet op dat de bezoe
kers van het stadhuis een
antwoord krijgen op hun
vraag en vriendelijk geholpen
worden. Maar alles kan uiter
aard beter. We merkten dat
er voor bepaalde loketten
lange wachttijden waren.
Om die te vermijden gaan
we dus werken op afspraak.

Joke: Wanneer je nu aan het
loket stedenbouw langs
komt met een vraag over
verbouwpremies en er zijn
twee of drie wachtenden
voor je, dan zit je onmid
dellijk met een wachttijd. Je
weet trouwens ook niet hoe
lang je zal moeten wachten
voor je aan de beurt bent.
Bij werken op afspraak zal
dat niet meer gebeuren: Je
komt het stadhuis binnen
op de tijd van je afspraak, je
wordt onmiddellijk geholpen

en weet op voorhand hoe
lang jouw bezoek aan het
stadhuis zal duren.
Bijkomend voordeel is dat
we jouw dossier – indien no
dig – al hebben voorbereid.
Voor een omgevingsvergun
ning bijvoorbeeld vragen
we je bij het maken van je
afspraak welke werken je wil
uitvoeren. Gaat het over het
plaatsen van een tuinhuis of
over een volledige nieuw
bouw? Je komt altijd terecht
bij de medewerker die de

Medewerkers van de dienst Grondgebiedszaken (links: Joke Vanderheeren)

juiste deskundigheid heeft
om te antwoorden op jouw
vraag. Je kan ook langs
komen voor meerdere zaken
in één afspraak.

Céline: Nadat je een af
spraak vastgelegd hebt,
ontvang je een bevestigings
mail. Via dat bericht krijg je
heel wat info mee over wat
je moet meenemen naar
je afspraak of welke kost
prijs er aan verbonden is.
Een dag voor je afspraak

“Je komt het stadhuis binnen op de
tijd van je afspraak en je wordt
onmiddellijk geholpen.”
Joke
ontvang je nog eens een
herinneringsmail.

een subsidie aanvragen voor
duurzaam gelabeld hout?

Joke: Je kan van thuis uit

Jenna: Inderdaad Joke, voor

heel wat zaken regelen via
het e-loket. Heb je bijvoor
beeld een parkeerverbod
nodig omdat je een verhuis
wagen laat komen of wil je

de dienst Burgerzaken is
dat niet anders. Bepaalde
attesten kan je bijvoorbeeld
perfect online aanvragen en
afprinten. En ook het melden

van een adreswijziging kan
perfect vanuit je ‘luie zetel’.
Soms is het dus niet eens no
dig om langs te komen maar
vind je het antwoord online.
Als diensthoofd Burgerzaken
is het super om zo’n project
als werken op afspraak van
begin af aan mee op te vol
gen. We proberen te anticipe
ren op drukke momenten,
maar het is heel moeilijk om
in te schatten wanneer men
sen langskomen naar het
stadhuis. Lange wachttijden
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VANAF DECEMBER
KAN JE EEN
AFSPRAAK
VASTLEGGEN.
Het stadhuis is enkel toegan
kelijk op afspraak vanaf
6 januari 2020. Je kan jouw
afspraak al vastleggen (online,
telefonisch of aan het onthaal)
vanaf december.

Medewerkers van dienst Burgerzaken
(tweede van rechts: Jenna Deryckere)

“We zijn overtuigd dat we met dit
project onze dienstverlening heel wat
efficiënter aanpakken.”
Jenna

MAAK JE AFSPRAAK
ONLINE
Het is heel eenvoudig om via je
computer of smartphone een
afspraak vast te leggen.
Je kiest het product, het tijdstip
dat voor je past, vult jouw
gegevens in en klaar!
Zelfs via de facebookpagina van
Harelbeke zal je een afspraak
kunnen maken.
Via de bevestigingsmail die je
ontvangt, kan je je afspraak
wijzigen of annuleren.
Heb je thuis geen computer?
In de bibliotheek van Harelbeke
en Hulste kan je terecht op de
publieke PC’s (gratis voor leden
van de bib). Je kan ook altijd
bellen om een afspraak te
maken of kom langs bij het
onthaal van het stadhuis.
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zijn niet leuk voor onze
inwoners en daar willen we
iets aan doen.
Het wordt voor iedereen een
grote verandering, dus het
zal even wennen zijn.
Al onze medewerkers zijn er
echter meer dan klaar voor.
We zijn overtuigd dat we
met dit project onze dienst
verlening heel wat efficiënter
aanpakken.

Céline: De deuren van het
stadhuis blijven uiteraard
open en je kan nog altijd het
stadhuis binnenwandelen om
een afspraak te maken of om
huisvuilzakken, cadeaubon
nen of een UiTPAS te kopen.
We proberen via een com
municatiecampagne onze

inwoners op de hoogte te
brengen van deze nieuwe
manier van werken. Wanneer
iemand toch naar het stad
huis komt zonder afspraak
dan zoekt het onthaal het
eerstvolgende vrije moment
in de agenda’s.
Op de dag van je afspraak
meld je je aan bij het onthaal
of de zelfbedieningszuil en
krijg je een ticketje. Je wordt
opgeroepen op het tijdstip
van je afspraak. We vragen
wel om op tijd te komen. Zo
vermijd je het maken van een
nieuwe afspraak.

Jenna: Geraak je niet op tijd
op je afspraak? Geef ons
een seintje en dan kijken we
samen om tot een gepaste

oplossing te komen. Indien
je echter zonder verwittigen
te laat komt dan moeten wij
erop toe zien dat de andere
afspraken niet in het gedrag
komen. We streven er name
lijk naar om alle burgers te
helpen op het tijdstip van
hun afspraak. Probeer dus
op tijd te zijn, zo vermijd je
dat je toch moet wachten.
Kom je bijvoorbeeld voor
een reispas voor het hele
gezin, dan kan je dit aan
duiden bij het maken van je
afspraak. Het is belangrijk
om altijd het correcte aantal
in te vullen, dan voorzien we
voldoende tijd om jullie te
helpen. Voor veel zaken
krijg je al een vervolgafspraak
aan het loket. Kom je bij
voorbeeld langs voor het
aanvragen van je rijbewijs,
dan legt de loketmedewerker
onmiddellijk een afspraak
vast voor het ophalen van
je nieuwe rijbewijs, indien je
dit wenst.

kort
bib

TENTOONSTELLING
EUCLIDISCHE RUIMTES
Albert Rubens werd geboren in
Tielt, op 2 juni 1944. Hij studeerde
Sierkunsten, Grafiek en Monumentale Kunsten aan het Hoger Instituut
voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas
in Gent. Vervolgens bouwde hij een
loopbaan uit in het onderwijs en
werkte hij in zijn atelier aan een
consistent geometrisch abstract
oeuvre. Werken van Albert Rubens
zijn permanent te bezichtigen in tal
van musea, van Oostende tot Kemi,
van Canterbury tot New York. Hij
leeft en werkt in Tielt en Esparron
de Verdon, Frankrijk.
Vernissage: vrijdag 8 november
2019 om 19.30 uur
Spreker: Frans Boenders

SENIOREN
KAARTING
VOOR BOEKEN
Ook dit jaar gaat een kaarting voor boeken door in de
bib. Wie een potje manillen
wint gaat met een mooi
boek naar huis. Een week
later zijn onze collega’s in
Hulste aan de beurt en
komen de speelkaarten
boven in Dorpshuis
De Rijstpekker.
Donderdag 14 november
2019 vanaf 14 uur in de bib
Harelbeke (Eilandstraat 2).
Donderdag 21 november
2019 vanaf 14 uur in
de Uitleenpost Hulste
(Kasteelstraat 9).

LEZING
ATTE JONGSTRA
Nederlandse auteur Atte
Jongstra (1956) schreef een
veelzijdig en eigenzinnig
oeuvre bij mekaar. Voor zijn
verhalenbundel De psychologie van de zwavel ontving
hij in 1989 de Geertjan
Lubberhuizenprijs. In 1998
werd hem voor zijn essaybundel Familieportret de
J. Greshoffprijs toegekend.
Met zijn historische roman
De avonturen van Henry
II Fix brak hij door bij een
groter publiek. Eind 2013
verscheen van hem de
autobiografische roman

Diepte! over de schrijnende
geschiedenis van een klein
Fries dorp, gelegen op de
grens van hemel en hel en
in 2019 verscheen de roman
De aardappelcentrale.
In 2017 werd hem de
Constantijn Huygensprijs
toegekend. Mis deze unieke
kans niet en kom alles te
weten over leven en werk
van Atte Jongstra.
Vrijdag 15 november 2019
om 19.30 uur in de bib
Harelbeke (Eilandstraat 2).
Gratis activiteit, maar
graag inschrijven via
info.bibliotheek@harelbeke.be
of 056 733 440.

LEZING GEZONDE
VOEDING, WAT IS
DAT NU?
Is brood nu echt een dikmaker? Word ik honderd
jaar van iedere dag een glas
rode wijn te drinken? Mag ik
enkel nog gojibessen eten
of is witloof ook een superfood? Het zijn verwarrende
tijden als het over gezonde
voeding en diëten gaat.
Tijdens deze lezing helpt
diëtiste en voedingskundige
Annelies Walgraeve ons
om de feiten van de fictie te
onderscheiden en ons richting een gezonde levensstijl
te leiden. Annelies Walgraeve is als diëtiste verbonden
aan de obesitaskliniek in het
O.L.V. van Lourdes Zieken-

huis in Waregem en leidt
daarnaast een privépraktijk.
Donderdag 21 november
2019 om 19.30 uur.
Gratis activiteit, maar
graag inschrijven via
info.bibliotheek@harelbeke.be
of 056 733 440.

LEZING
MINERALEN
René Allegaert, Johan Vandamme en Jan Vanheuver
zwijn zijn drie leden van
de gesteentenclub Lithos.
Lithos organiseert iedere
eerste zondag van december een beurs met mineralen, fossielen en gesteenten
allerhande. René, Johan en
Jan koesteren een bijzondere interesse voor mineralen.
Wie meer wil weten over
mineralen is in goede handen bij onze drie sprekers.
Met passie en kennis van
zaken nemen ze hun publiek mee naar de wondere
wereld van de mineralen.
Donderdag 28 november
2019 om 19.30 uur.
Gratis activiteit, maar
graag inschrijven via
info.bibliotheek@harelbeke.be
of 056 733 440.

SPELLETJES
NAMIDDAG
HETSPEELSPOOK
Heb je (klein)kinderen
tussen 4 en 12 jaar die van
spelletjes houden? Dan ben
je welkom in de bib van
Harelbeke om samen met je
kinderen leuke gezelschapsspelletjes te ontdekken.
Met speluitleg door mede
werkers van spelotheek
hetspeelspook. Woensdag
6 november 2019 door
lopend van 14 tot 16.30 uur.
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

© Eddy Dhaene

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN
Eddy en echtge

note Caroline

We zijn toe aan SDG 12 ‘Duurzame productie en consumptie’.
Duurzaam consumeren, is natuurlijk ook repareren wat stuk is
in plaats van weg te gooien. Zo komen we deze maand terecht bij
Eddy Stevens, trouwe vrijwilliger op onze Repair Cafés waar hij
met de grootste inzet ICT-apparatuur herstelt.

Het lukt niet altijd, maar vaak wande
len de bezoekers met de glimlach te
rug naar buiten met een hersteld stuk
dat niet op de vuilnisbelt belandt.
Een Repair Café gaat niet alleen over
je spullen herstellen, de herstellers
leggen de bezoekers ook uit wat er
stuk ging en hoe je dat in de toekomst
kan voorkomen. Zo leren onze bezoe
kers ook wat bij (SDG 4 Kwaliteits
onderwijs). Bij het wachten sla je een
babbeltje, mensen leren elkaar kennen
en zo wordt ons Harelbeke weer een
sociaal graadje warmer. (SDG 11 Duur
zame steden en gemeenschappen).
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Als je Eddy ziet, dan zie je ook zijn
vrouw Caroline. Dit geëngageerde duo
levert ook naast de Repair Cafés een
stevige bijdrage aan een SDG-proof
Harelbeke: Caroline is vrijwilligster
bij de Minder Mobielen Centrale. Zij
brengt mensen die niet goed te been
meer zijn op hun plaats van afspraak
en haalt hen terug op. Op vrijdag vind
je Eddy bij de voedselbedeling van
De Oever (SDG 2 Geen honger). En
zo zorgt dit tweetal voor alweer een
beetje minder ongelijkheid in Harelbeke
(SDG 10 Ongelijkheid verminderen).
Bedankt Eddy en Caroline!

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.

www.harelbeke.be/sdgs

DE KANARIE
IN DE KOOLMIJN
THEATER OVER BURN-OUT
Te veel mensen vallen vandaag uit
met een burn-out. Enkele van hen
schreven, vanuit hun persoonlijke
ervaringen, samen met theatermaker
Lucas Vandenbussche, maandenlang
aan een bijzondere theatervoorstel
ling: ‘De kanarie in de koolmijn’. Geen
klassiek theater, wel een interactieve
voorstelling, gespeeld door ‘gewone’
mensen met een burn-outervaring.

publiek, dat mee oplossingen aanreikt
in de strijd tegen burn-out. Het stuk
wordt opgevoerd in Staden op
7 november, in Tielt op 12 november,
in Lichtervelde op 26 november,
in Moorsele op 28 november en in
Harelbeke op 4 december. Op donder
dag 12 december wordt het eerste
deel van dit project afgesloten in
Kenniscentrum ARhus in Roeselare.

'De kanarie in de koolmijn' wil de
maatschappelijke oorzaken van
burn-out onderzoeken en aanpakken.
Dat doen de spelers samen met het

Alle info over het project en
de voorstellingen vind je op
www.burnoutkanarie.be.

DOE MEE
MET DE
KLEIFABRIEK
Academie
Harelbeke
Anders!

Van 29 november tot en met 12 de
cember kan iedereen zich artistiek
uitleven op de kleifabriek van de Aca
demie Harelbeke Anders!. Jong en oud
worden uitgedaagd om met klei aan de
slag te gaan. Kom alleen, met je familie
of met je klas langs en laat je verrassen
door de vele mogelijkheden die deze
doe-activiteit met zich meebrengt.

Op 13 december
is er de ‘Warmste
Vernissage’ van
de kleifabriek,
een expomoment waarbij alle resulta
ten van de voorbije weken Kleifabriek
worden gepresenteerd gekoppeld
aan een kinderfuif (6+) met artistieke
standjes door de studenten Kunstkot
en Animatiefilm en de volwassenen, dit
ten voordele van de Warmste Week.
De AHA! steunt hierbij vzw With, een
kunstenaarsplatform voor mensen met
een beperking.
Meer info op
www.academieharelbekeanders.be.
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EEN HUURWONING
RENOVEREN?
BETAALBAAR HAALBAAR!
hoogrendementsglas (85 euro/m²) en
spouwmuurisolatie (12 euro/m²).
Bovendien zijn er heel wat lokale of
Vlaamse premies waarvoor je als
verhuurder in aanmerking komt en die
zelfs hoger zijn als je aan kwetsbare
doelgroepen verhuurt. Ook verhuur
via een sociaal verhuurkantoor biedt
extra premies voor renovatie en
gratis begeleiding.
Ten slotte kan je als verhuurder
ook op ondersteuning rekenen bij
gevallen van dreigende uithuiszetting. De RenovatieCoach kan
je hierbij helpen en de dienst
verlening en premies tot bij je
brengen.

Een woning verhuren brengt vaak wat zorgen met zich mee, zeker
als het om een oudere woning gaat. Wil je die renoveren, dan heb
je niet alleen juridische kennis van de huidige verplichtingen nodig,
maar ook technische kennis, inzicht in alle mogelijke premies,
financieel inzicht om de juiste investeringen te doen, enzovoort.
De RenovatieCoach biedt jou de gewenste begeleiding en nuttige
contacten.

CONTACT
Een gratis huisbezoek van de Renovatiecoach vraag je aan via 056 241 619 of
via https://www.warmerwonen.be/
renovatiecoach
Meer uitleg over premies, huurwetgeving
en woningkwaliteitsnormen via
Dienst Woonwijs, 056 733 380 of
info@woonwijs.be
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Verschillende vormen van
ondersteuning
Zo zijn er de sociale energie-efficiën
tieprojecten onder kosteloze begelei
ding van de Energiesnoeiers. Dankzij
deze projecten krijgen verhuurders
die hun woning aan bepaalde doel
groepen verhuren en voldoen aan de
minimale isolatiewaarden een extra
hoge premie voor investeringen in:
dak- of zoldervloerisolatie (20 euro/m²),

Wat de RenovatieCoach voor
jou kan betekenen?
Om de hinder voor de huurder
te beperken, wordt de duur van de
renovatiewerken het best zo kort mo
gelijk gehouden. Dat kan enkel als de
verschillende werken goed op elkaar
afgestemd worden. De Renovatie
Coach kan je hier perfect bij helpen.
Hij ondersteunt je ook bij het tijdsinten
sieve administratieve werk: opzoeken
van info, aanvragen van premies, ver
gelijken van offertes… Door de werken
professioneel op te volgen, vermijdt
de RenovatieCoach dat de verhuur
der om de haverklap moet opdraven.
Dankzij de deskundige begeleiding
ben je ook zeker dat de werken con
form de langetermijndoelstellingen van
Vlaanderen op het vlak van energie
zuinigheid zijn uitgevoerd. Dat zorgt
er dan weer voor dat de woning haar
waarde kan behouden.

IDEEËN VOOR MIJN STAD
MET HALLO HARELBEKE!
Eind augustus was er een eerste ‘Hallo Harelbeke!’ bijeenkomst in CC het SPOOR.
Het werd een gezellige avond met humor, frisse pintjes, lekkere worsten, maar vooral
héél veel ideeën, waarvoor oprechte dank! Alle ideeën zijn verzameld op het platform
hallo.harelbeke.be, waar je nog tot eind oktober kon stemmen op je
favoriete ideeën of je eigen idee kon promoten via sociale media.
Hoe werden ideeën verwerkt?
Het verwerken van de ideeën
gebeurde achter de schermen door
een stuurgroep op basis van enkele
criteria: haalbaarheid (budget, om
vang), aard van participatie, graad van
innovatie en passend in de visie van
stad Harelbeke. We zorgden ervoor
dat de ideeën een thema, een status
en een eerste reactie mee kregen.
Alle meldingen zijn doorgestuurd
naar de juiste dienst.
Wat zijn de volgende stappen?
We halen de beste ideeën uit het

platform en stellen die voor aan het
college. Na goedkeuring lanceren we
een nieuwe oproep om samen met
jullie de ideeën concreet te maken
en in groep uit te werken. Houd alvast
onze website en sociale media in
de gaten.
Wat gebeurt er met mijn idee als
het niet gekozen wordt?
We zijn er graag duidelijk in: niet alle
ideeën zullen (meteen) uitgevoerd
worden. Dit is een kwestie van visie,
mensen en middelen. Maar dat
betekent natuurlijk niet dat je idee

weggegooid wordt. Alle ideeën wor
den bijgehouden en worden, indien
mogelijk, terug bovengehaald als de
omstandigheden dat toelaten.
Bedankt aan alle enthousiaste inwo
ners, we hopen samen met jullie een
positief vervolg te kunnen breien aan
de eerste Hallo Harelbeke!.

www.harelbeke.be/sdgs
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Herdenkingsplechtigheden

WEDSTRIJD

11 NOVEMBER

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.
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1
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6

3

9

2
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1
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1
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4
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8

7

4
6

7

5
1

5
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Stuur de oplossing voor 6 november 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: 584
Winnaar: Désiré Dessers
Oplossing:
Naam:

In heel Harelbeke vinden er op maandag 11 november,
Wapenstilstand, plechtigheden plaats om het einde van WOI
te herdenken.

Programma
BAVIKHOVE (organisatie 11-novembercomité Bavikhove)
• 9.45 uur: verzamelen aan de Torengalm in Bavikhove
• 9.55 uur: start van de stoet o.b.v. KDF met vlaggendragers
via dorpskom naar de kerk
• 10 uur: eucharistieviering in het teken van 100 jaar
oorlogsmonument en de aanplanting van de vredesboom
• 10.40 uur: bezinningsmoment en kransneerlegging
aan het monument
• 11.10 uur: Europese hymne door KDF
• 11.12 uur: vertrek stoet naar Torengalm en receptie
Er wordt een brochure over de vredesboom en oorlogs
monument verdeeld. Aankoop van de DVD van het Vredes
concert 14-18 is mogelijk.
HULSTE (organisatie comité ‘Hulste Herinnert, Hulste Herdenkt’)
In 2018 verwelkomden we de kleinkinderen van 2nd Lt Walter
Greensted, een Britse onderofficier die het leven liet tijdens
WOI en als enige Brit begraven is in Hulste. Uit dankbaarheid
voor het jarenlange eerbetoon aan hun grootvader en de jaar
lijkse bloemenhulde schonken de kleinkinderen een houten
zitbank. Deze Greenstedbank wordt op 11 november naar het
ereperk op de begraafplaats gebracht.
• 8.30 uur: vredesontbijt in Dorpshuis de Rijstpekker
(inschrijven voor 4 november via 0478 583 748 of
andre.vanassche@harelbeke.be)
• 10.30 uur: vredeswandeling o.b.v. fanfare St-Cecilia naar
het monument van oorlogsslachtoffers en kransneerlegging.
Eresaluut aan de Hulsterse oudstrijders en plaatsing van de
Greenstedbank.
HARELBEKE
• 10 uur: Eucharistieviering in de St. Salvatorkerk voor de
oorlogsslachtoffers georganiseerd door het stedelijk comité
van de Vaderlandslievende Verenigingen.
• 11 uur: korte bloemenhulde met trompettist aan het oorlogs
monument (winterkapel)

Adres:
Tel./gsm:
E-mail:

STASEGEM
• 11 uur: korte bloemenhulde met trompettist aan het
oorlogsmonument
Meer info via
www.harelbeke.be/nieuws/11-novemberplechtigheden
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Gratis kunstlezingen AHA!

VEROORDEELDE KUNST
Professor George Martijn is docent aan de Gentse rechtsfaculteit.
Tijdens zijn lezing legt hij de brug tussen recht en kunst – of kunst
en recht – en gaat hij specifiek in op veroordeelde kunst waarbij
we ondergedompeld worden in een bad van zowel historische als
hedendaagse voorbeelden.
Praktische info:
Maandag 18 november van 19 tot 20.30 uur in de Academie Harelbeke
Anders! (Tientjesstraat 4). Voor iedereen vanaf 16 jaar. Inschrijven op
voorhand via: lieselot.derveaux@harelbeke.be of 056 733 405.
Meer info op www.academieharelbekeanders.be.

BRAM VANDERBEKE
De design-praktijk van kunstenaar Bram Vanderbeke is divers
maar consistent en valt op door zijn materiële, sculpturale en
monumentale kwaliteiten.
Hij onderzoekt en transformeert de mogelijke interacties tussen
een object, de architecturale omgeving en de gebruiker, die verder
uitgedaagd worden door ruwe materialiteit, vorm en functionaliteit.
Zijn werken zijn in eenzelfde tijd autonome artistieke manifestaties
en bruikbare oplossingen, een ambiguïteit waar hij doelbewust
naar streeft.
Praktische info:
Maandag 2 december
van 19 tot 20.30 uur in de
Academie Harelbeke Anders!
(Tientjesstraat 4).
Voor iedereen vanaf 16 jaar.
Inschrijven op voorhand via:
lieselot.derveaux@harelbeke.be
of 056 733 405. Meer info op
www.academieharelbekeanders.be.

Het stadscentrum van Harelbeke is in
volle verandering, de Leiewerken en
het nieuwe Marktplein zullen het uitzicht
van de stad de komende jaren sterk
veranderen. Een goede reden voor het
stadsarchief om een duik te nemen in
het verleden van de stad. Hoe zag het
huidige stadscentrum er 400 jaar gele
den uit? De tentoonstelling ‘Kiek! 400
jaar stadscentrum in beeld’ toont histo
rische kaarten en foto’s vanaf de 16de
eeuw tot vandaag en blikt vooruit naar
het toekomstig uitzicht van de stad.
De tentoonstelling loopt t.e.m. 26 april
2020 in het Peter Benoitmuseum,
Marktstraat 55 in Harelbeke. Je kan het
museum tot december bezoeken van
donderdag tot zondag van 14 tot 17 uur
(het museum is gesloten in december,
januari en februari). Kinderen tot 12 jaar
mogen gratis binnen, volwassenen
betalen 2 euro. Groepen kunnen
een gegidst bezoek boeken via
toerisme@harelbeke.be.
Meer info: www.harelbeke.be/Kiek
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DE NIEUWE
KINDER
GEMEENTERAAD
Na een spannende campagneweek en verkiezingen in alle Harelbeekse
scholen, werden de nieuwe kindergemeenteraadsleden voor dit schooljaar
verkozen. Op 12 oktober kwamen ze voor het eerst samen om de thema’s voor
dit jaar vast te leggen en een nieuwe kinderburgemeester te verkiezen.
Eén ding is zeker, ze staan te trappelen om heel wat te realiseren!
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www.harelbeke.be/sdgs

“Van kinderburgemeester tot burgemeester
wil ik graag nog de volgende boodschap
meegeven: blijf luisteren naar de mensen en
elkaar om goed te kunnen samenwerken.”
Tristan

wil ook mijn actiepunten en die van
mijn klasgenoten verdedigen binnen
de stad. Daarnaast vind ik verkiezin
gen op zich gewoon super spannend,
dus heb ik sowieso redelijk snel
beslist om deel te nemen.”

Lova-Lys: “Ik ging voor een tweede

De kindergemeenteraad van Harel
beke is ondertussen een gevestigde
waarde in de stad. Elk schooljaar
stellen heel wat kinderen uit het vijfde
en zesde leerjaar van alle Harelbeekse
scholen zich kandidaat. Ook dit jaar
waren er weer heel wat enthousiaste
kinderen met goede ideeën. Zo stelden
Tristan Lommers (VBS De Wingerd,
6de lj) en Lova-Lys Vandamme (SB
Centrum, 6de lj) zich opnieuw kandi
daat. Vorig jaar zetelden beide kinde
ren al in de kindergemeenteraad en
ook dit jaar wilden ze maar al te graag
opnieuw verkozen worden.

Tristan: “Ik stelde me opnieuw
kandidaat omdat ik het belangrijk vind
dat de Harelbeekse kinderen gehoord
worden in de grotemensenwereld. Ik

ambtstermijn omdat ik in de kinder
gemeenteraad heel wat nieuwe men
sen leerde kennen en heel wat ideeën
met hen kon delen. Ik was direct
overtuigd om nog meer voorstellen uit
te wisselen en nog meer mensen te
leren kennen!”
Maar geen verkiezingen zonder
campagne! Tristan ijverde voor meer
verdraagzaamheid, ontspanning
voor kinderen en een groter milieu
bewustzijn. Lova-Lys haar speerpunten
waren meer veiligheid voor kinderen
op straat, meer groene ruimtes en
aandacht voor het klimaat.
Tijdens de eerste bijeenkomst is de
verkiezing van de nieuwe kinderburge
meester een vast punt op de agenda.
Zowel Tristan als Lova-Lys waren
kandidaat-burgemeester, samen met
negen andere kindergemeenteraads
leden. Na een overtuigende speech
waarin ze één actiepunt mochten
toelichten, werd de top vijf verder het
vuur aan de schenen gelegd. Na een

nieuwe stemronde bleven nog drie
kandidaten over die een to-do lijstje
opstelden voor de huidige burge
meester. Er werd een laatste spannen
de stemronde gehouden en Tristan
werd verkozen tot nieuwe kinderbur
gemeester van Harelbeke, proficiat!

Tristan: “Als kinderburgemeester wil
ik me echt inzetten voor een Harelbeke
waar de ideeën van kinderen tot bij de
burgemeester en de gemeenteraad
geraken en om wat vaker hun kind
vriendelijke bril op te zetten.”
De kindergemeenteraad dacht ook
na over welke thema’s het komende
werkjaar aan bod zullen komen. Aan
de hand van foto’s van evenementen/
acties van heel wat stadsdiensten
formuleerden de kinderen al enkele
voorstellen. Op basis hiervan werd
een stemronde georganiseerd en koos
de kindergemeenteraad om verder
aan de slag te gaan met (1) jeugd, (2)
sport en (3) milieu, natuur en duur
zaamheid.

Lova-Lys: “Zowel Tristan als ik vinden
vooral het thema ‘milieu’ interessant
om over na te denken. Dit sloot ook
zeer sterk aan bij onze actiepunten
tijdens de campagne. Meer open
groene ruimte voor kinderen, meer
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“Ik nodig de gemeenteraad uit om mee naar school
te wandelen of te fietsen. Dan zien ze dat het op sommige
plaatsen gewoon te gevaarlijk is.”
Lova-Lys

Kerstbal!
Voor alle kinderen
van het vierde, vijfde
en zesde leerjaar in
Harelbeke is er opnieuw het kerstbal op
vrijdag 20 december
in TSAS! Vanaf 18.30
uur zijn alle kinderen
welkom. De toegang
is gratis. Uiteraard zijn
ouders niet toegelaten
in de zaal. Zij kunnen
iets drinken in de
aparte ouderopvang.
Dresscode: onesie/
pyjama editie!
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groene speelplaatsen op
school, deelnemen aan
zwerfvuilacties, extra aan
dacht in Harelbeke voor
milieuacties… Er zijn al wat
ideeën die er bovendien ook
voor zorgen dat kinderen
meer samenkomen!
Vorig jaar was één van de
thema’s ‘goede gezondheid
en welzijn’. Dit ging ook
over gelukkig zijn. Dit is voor
iedereen anders, maar voor
iedereen zijn familie, vrien
den en buren wel heel be
langrijk. De stad kan hierbij
zijn steentje bijdragen door
mensen samen te brengen,
evenementen te organiseren

en ruimte te voorzien. Het
is leuk om te zien dat hier
aandacht aan geschonken
wordt en de stad op dit vlak
initiatief neemt.”
Op het einde van dit jaar
zal de kindergemeenteraad
opnieuw heel wat goede
voorstellen doen omtrent de
gekozen thema’s en hopelijk
zal de stad onder enkele
voorstellen zijn schouders
zetten en die verder helpen
uitwerken.
Ben je benieuwd welke
voorstellen dit jaar allemaal
gelanceerd worden door de
kindergemeenteraad, welke

acties we zullen doen of wat
we allemaal doen tijdens
een werkjaar? Elke bijeen
komst worden de ideeën
van de kindergemeenteraad
gebundeld in een verslag per
thema.
Ook de foto’s van de verkie
zingen, bijeenkomsten en
extra activiteiten zoals de
kinderfuif, kerstbal, voorstel
ling van de ideeën aan het
college van burgemeester en
schepenen… vind je terug
op de website van kinder
gemeenteraad Harelbeke.
https://kindergemeenteraad
harelbeke.weebly.com

in Harelbeke

wo 27 nov

ULTIMA THULE
SAPERLIPOPETTE
Door de wonderlijke ontmoeting met een meisje wordt de eens zo grijze
wereld van een oude man met een groot verdriet, beetje bij beetje terug
gevuld met kleur. Ultima Thule brengt figuren- en beeldend theater voor
jongeren en volwassenen. Hun voorstellingen vertrekken vanuit een per
soonlijk verhaal, ingebed in een maatschappelijke context. Vanaf 6 jaar.
Om 14.30 uur in CC het SPOOR. Toegang: vvk 7 euro – add 10 euro -26 jaar: 7 euro – gratis voor Attacca-leden.
Tickets via webshop.harelbeke.be, tickets@cchetspoor.be,
056 733 420 of aan de balie van CC het SPOOR.

CINÉ SPOOR: TRIO

SENIORENKAARTING

HANDLETTERING

Wim worstelt al een tijdje met een
depressie. Zijn halfbroer en tegenpool
Gert probeert hem op te beuren met
een niet zo alledaags cadeau. Lise,
een grofgebekte escorte, maakt in
Wim lang verloren gevoelens los.
Een onwaarschijnlijk trio ontstaat.
Voor het eerst heerst er rivaliteit
tussen de broers.
Om 20 uur in CC het SPOOR.
Tickets 5 euro.

Deze seniorenkaarting voor boeken
vindt plaats:
• op donderdag 14 november 2019
vanaf 14 uur in de stedelijke open
bare bibliotheek, Eilandstraat 2 in
Harelbeke
• op donderdag 21 november 2019
vanaf 14 uur in de uitleenpost van de
bibliotheek in Hulste, Kasteelstraat 9.
Wie een potje manillen wint, gaat met een
mooi boek naar huis.

Maken van mooi gehandletterde quotes
of kaartjes. Wil je graag van nul begin
nen, wat oefenen of gezellig in groep
werken? Met veel plezier leert Fien jou
de kneepjes van het handletteren.
Om 9.30 uur in CC het SPOOR.
Deelname: 25 euro.
Inschrijven via : webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be, ) 056 733 420
of aan de balie van CC het SPOOR.

do 14 nov

do 14 en 21 nov

za 23 nov

19

nov
2019

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

8 www.harelbeke.be/uitpas
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DI 5 NOV
Vormingsaanbod
PC De Bron

WO 6 NOV
Spelletjes
namiddag

Meer dan 400 jaar geleden
leefde Franciscus van
Sales (1567-1622).
Hij was geen paus, maar
bisschop van Genève.
Zoals onze Paus Francis
cus met zijn exhortatie
‘Wees blij en juich’
schreef ook hij over de
heiligheid. Daartoe stip
pelde hij een weg uit met
negen wegwijzers
in het dagdagelijkse
leven. Lezing op 5 en
12 november van
14.30 tot 16.30 uur
in PC De Bron,
Marktstraat 88.
Deelname: telkens 8 euro.
Vooraf inschrijven via
) 056 737 070 of
8 info@debron-har.be.

In samenwerking met
spelotheek hetspeelspook
(zie pagina 9).

VR 8 NOV
Jens Dendoncker
Om 20 uur in CC het
SPOOR: UITVERKOCHT!

VR 8 NOV
Atelier
boekbinders
Open Atelier Amateur
Boekbinders op vrijdag
8 en 22 november van
17 tot 19.30 uur in het
lokaal van de Boekbinders
club, Kon. Leopold III-plein
71. Ook op zaterdag 9 en
23 november van 9 tot
11.30 uur. Iedereen is er

van harte welkom.
Info 8 johny.dutoit@telenet.be,
) 0487 474 238,
: www.boekbindersclub.be.

VR 8 NOV
Kaas- en wijn
avond
Om 19.30 uur in OC Bavik
hove. Organisatie: Vrouw
en Maatschappij CD&V
Harelbeke. Deelname:
15 euro (met aperitief).
Inschrijven via
8 vrouwenmaatschappij.
harelbeke@gmail.com of
8 mieke.vromant@skynet.be
of ) 0478 329 083.

VR 8 NOV
Comedy Night
Om 20 uur in SCC Toren
galm in Bavikhove. Comedy
Night met Jeron Dewulf,
Lukas Lelie en Harald

19.30 uur in de stedelijke
openbare bibliotheek
(zie pagina 9).

DO 21 NOV

ZA 16 NOV
Zwins

BASTA DIVA
In Basta Diva speelt de Harelbeekse sopraan Françoise Vanhecke
de pretentieuze diva Carmella Lucia Pommodori di Monte Carlo.
Ze paradeert met haar zangtalenten en pocht bij het publiek hoe
goed ze Mozart, Beethoven, Puccini, Bach, Händel, maar ook het
repertoire van Piaf, Dalida en Michael Jackson zingt! Haar regisseur Richard Le Grand (Lieven Debrauwer) is stiekem jaloers op
haar succes en zo ontstaan hilarische toestanden. Een educatieve,
maar ook zeer ludieke en ontroerende voorstelling.
Met Françoise Vanhecke, Lieven Debrauwer en Cécile De Troyer.
Om 14.30 uur in CC het SPOOR. Toegang: vvk 13 euro – add 16 euro – -26 jaar:
7 euro. Tickets via : webshop.harelbeke.be, 8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie van CC het SPOOR.

Scheerlinck (MC).
Toegang: 15 euro. Tickets
en info via ) 0479 217 427
of 8 feestcomitebavikhove@
gmail.com. Organisatie:
Feestcomité Bavikhove
i.s.m. stad Harelbeke.

huiselijke sfeer.
Voor het aanbod, locaties,
tijdstippen en inschrijvingen,
zie : www.harelbeke.be/
huisvanwelzijn
Organisatie: Noord-Zuid
Raad Harelbeke.

DO 14 NOV
Seniorenkaarting
voor boeken

VR 15 NOV
Benoit & C°Jozef
De Beenhouwer en
Liesbeth Devos

Op 14 en 21 november
vanaf 14 uur (zie pagina 19).

DO 14 NOV
Table d’hôtes
In de week van de smaak
bereiden mensen van
vreemde origine uit
Kortrijk, Kuurne en Harel
beke een gerecht dat
typisch is in hun cultuur.
Voor 15 euro per persoon
kan je de meest exotische
smaken proeven in een

De Belgische sopraan
Liesbeth Devos is een sti
listische duizendpoot. Na
haar opleiding als hoboïste,
studeerde ze af voor zang
aan het Conservatorium
van Antwerpen. Jozef De
Beenhouwer ontving in
maart 2019 de Prijs Peter
Benoit voor zijn veelvuldige
en uitzonderlijke kwalitei
ten als uitvoerder, editor en
navorser én voor het feit

dat hij al van bij het begin
van zijn loopbaan bijzon
dere aandacht schenkt aan
de klavier- en kamermuziek
van Vlaamse componisten.
Om 20 uur in de Sint-Au
gustinuskerk in Stasegem.
Op het programma staat
muziek van Peter Benoit,
August De Boeck, Joseph
Ryelandt, Marinus De Jong
en Lodewijk Mortelmans.
Vvk: 12 euro – add:
15 euro – -26 j.: 7 euro –
gratis voor Attacca-leden.
Tickets via
: webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.

VR 15 NOV
Leven en Werk
Lezing door de Nederlandse
auteur Atte Jongstra. Om

Om 20 uur in CC het
SPOOR: UITVERKOCHT!

ZA 16 NOV
2 Russian
Cowboys
Een band met een smoel,
identiteit en aantrekkelijk
heid die van niets vies is,
laat staan non-conventi
onaliteit. Verwacht je aan
niets minder dan een olijke
bende gedreven enter
tainers vol goede/slechte
muzikale smaak en een
Zuid-West-Vlaamse tong
val. Met Luc Dufourmont
(Ugly Papas, Idiots) als
entertainende frontman.
Om 20.30 uur in het zaaltje
van De Trukendoos in Sta
segem, Stasegemdorp 96.
Tickets zijn te verkrijgen in
de Trukendoos zelf of via
8 de.trukendoos@telenet.be
en vooraf te betalen op de
rekening van STAP!
Prijs: 12 euro.

ZO 17 NOV
Dag van de
ambachten
Karha jewels opent de
deuren tussen 10 en 17.30
uur in de Gentsestraat
16. Er wordt een demo
gegeven rond het vervaar
digen van handgemaakte
juwelen.

ZO 17 NOV
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de
Zuiderkouter in Stasegem.
Ruildag voor verzamelaars
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 18 november om 19.30 uur in CC het SPOOR.
Eerstvolgende politieraad op dinsdag 19 november 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, stadskern
vernieuwing, patrimonium,
kerkgebouwen, mobiliteit,
natuur, milieu, groen, energie,
duurzaamheid.
Enkel op afspraak.

van postzegels, postkaarten,
doodsprentjes, munten,
boeken, strips, champagne
capsules, bierglazen…
Gratis toegang. Organisatie:
Interclub Curiosa vzw.
Info via Ronny Mestdach,
) 056 702 857.

• 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 18.30
tot 19.30 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 12 november.

MA 18 NOV
Comedy:
Flirten in ‘t groen
Flirten en verleiden. Iedereen
doet het of… probeert het.
Wie wil weten waar Casanova
de mosterd haalde, kijkt best
eens naar de dierenwereld.
In onze tuinen en natuurge
bieden vinden we immers
voorbeelden van de meest
uiteenlopende verleidingsstra
tegieën, die vaak verrassend
herkenbaar zijn. Natuurpunt
Gaverstreke (Harelbeke-Deer
lijk) organiseert deze natuure
ducatieve comedyvoorstelling
waar Joeri Cortens op zoek
gaat naar de gelijkenissen
tussen mensen en dieren.
Op 18 november van 20 tot
22 uur in OC d’Iefte, Hoog
straat 122 in Deerlijk. 3 euro
voor leden – 5 euro voor
niet-leden. Info via Patrick De
Clercq, )0475 855 666,
8 info@fotografiepatrick.be,
: www.natuurpunt.be/
gaverstreke

MA 18 NOV
Kunsttijd
Om 19 uur in AHA! Lezing
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door gastdocent George Mar
tijn over 'Veroordeelde kunst'.

DI 19 NOV
Wat als ik mijn huis
moet verkopen?
Hoe gaat dat in zijn werk? En
wat zijn de do’s en dont’s bij
een verkoop? Op deze vra
gen en al jouw vragen geeft
vastgoedmakelaar Norman
Velghe uit Kuurne je graag
een antwoord. Om 14 uur in
LDC De Parette. Prijs € 2,5,
inschrijven en betalen tegen
dinsdag 12 november.
Meer info: 8 onthaal@zbharelbeke.be of ) 056 735 390

DI 19 NOV
Voordracht Tuinhier
Het gebruik van de hobby
serre doorheen het ganse
jaar. Voordracht door Philip
Van de Sompele. Om 19 uur
in CC het SPOOR. Organisatie:
Tuinhier, ) 056 710 265.

DO 21 NOV
Gezonde voeding
Lezing door Annelies
Walgraeve om 19.30 uur in
de stedelijke openbare
bibliotheek (zie pagina 9).

ZA 23 NOV
Handlettering
Om 9.30 uur in CC het
SPOOR. Deelname:
25 euro (zie pagina 19).

ZA 23 NOV
Geboortebos
in de Gavers
Afspraak om 9.45 uur op de
parking (van Deporama) in
de Gaversstraat in Deerlijk
om rond 10.30 uur samen
een boom te planten in de
Gavers. Organisatie: Gezins

bonden van Harelbeke en
Deerlijk, de Welzijnsraad van
Harelbeke en de provincie
West-Vlaanderen. Neem
gerust contact op met de
milieudienst op ) 0800 21 202.

ZA 23 NOV
Operaar poephaar
‘Operaar poephaar’ is een
verpiepte opera. Een volledig
gezongen verhaal in de tradi
tionele vorm van een opera,
gesnoeid door Pieter-Jan De
Smet en samen met piepkes
Frederik Sioen & Sarah Yu
Zeebroek op scène. In een
regie van gevierd acteur Jan
Bijvoet. Voor kinderen (vanaf
5 jaar) en kinderen op leeftijd.
Om 14.30 uur in CC het
SPOOR. Toegang: vvk 10
euro – add 13 euro – -26 jaar
7 euro.Tickets via
: webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.

ZO 24 NOV
Opendeur
AZ Groeninge
Op zondag 24 november,
Dag van de Wetenschap,
stelt AZ Groeninge de deuren
van campus Kennedylaan
open van 10 tot 17 uur.
Tijdens een route langs o.a.
het labo en operatiekwartier
laten we je de toptechnolo
gische zorg ervaren. Er is
zowel een aanbod voor kin
deren als voor volwassenen.
Schrijf je in via
: https://events.azgroeninge.be/
opendeurdag2019/nl/registreren.

WOE 27 NOV
Saperlipopette
Ultima Thule brengt figuren-

en beeldend theater voor
jongeren en volwassenen
in CC het SPOOR (zie pag. 19).

DO 28 NOV
Mineralen
Lezing door René Allegaert,
Johan Vandamme en
Jan Vanheuverzwijn om
19.30 uur in de bib Harel
beke (zie pagina 9).

VR 29 NOV
Mallika Taneja
Voorzichtigheid staat cen
traal in het leven van een
vrouw in India. Er bestaan
strenge regels zodat vrouwen
‘veilig’ kunnen zijn.
‘Be Careful’ is een satirisch
stuk dat deze opvatting van
veiligheid uitdaagt. Gewor
teld in een wijdverspreide
woede tegen het dagelijkse
geweld tegen vrouwen,
confronteert de voorstelling
de ongelukkige relatie tussen
de manier waarop vrouwen
zich kleden en de gruwel
daden die tegen hen worden
begaan. Mallika Taneja
ontrafelt een cultuur die zich
verschuilt achter zijn onwe
tende en preutse gewoontes
en onthult de tegenstellingen
in het hart van de verstoorde
sociale vooruitgang in India.
Om 19.30 uur in CC het
SPOOR. Toegang: vvk en
add 10 euro – -26 jaar 7 euro.
Tickets :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

ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN
• Vrijdag 8 november om 19.30 uur
in de bib Harelbeke: Vernissage tentoonstelling
Albert Rubens (zie pagina 9)
• Zaterdag 9 november om 11.30 uur
in het stadhuis: Gouden bruiloft André D’Haese
en Christine Christiaens
• Zaterdag 9 november om 16 uur in het stadhuis
Gouden bruiloft Lionel Vermote en Marie Verheeke
• Maandag 11 november: Elf november
plechtigheden (zie pagina 14)
• Woensdag 13 november vanaf 19 uur
in CC het SPOOR: Huldiging joggingcriterium
• Vrijdag 15 november om 18.30 uur
in CC het SPOOR: Prijsuitreiking beker stad
Harelbeke kaartersclub
• Zaterdag 16 november om 12 uur
in het stadhuis: Gouden bruiloft Eric Glorieux
en Josianne Huysentruyt
• Zaterdag 23 november om 11 uur
in het stadhuis: Diamanten bruiloft
Etien Debusscher en Margareta Devoldere
• Zaterdag 23 november om 20 uur
in café Duc de Brabant: Prijsuitreiking
kampioenenviering ’t Bliekske
• Zaterdag 23 november om 20.15 uur
in café de Tientjes: Prijsuitreiking laureaten
kaartersclub de Tientjes
• Zaterdag 23 november om 22.30 uur
in café Monico: Prijsuitreiking biljarttornooi
• Zaterdag 29 november om 19.45 uur
in VC De Geus: Prijsuitreiking viering kampioenen
Recreas S-Plus wielerclub
• Zaterdag 30 november om 11.30 uur in het
stadhuis: Gouden bruiloft Christian Van Heesvelde
en Mariette Bleys
• Zaterdag 30 november om 17 uur
in het stadhuis: Gouden bruiloft
Luc Vandekerckhove en Jeannine Dedeurwaerder
• Zaterdag 30 november om 19 uur
in SCC Torengalm: Interprovinciaal
kampioenschap vogeltentoonstelling
Oost- en West-Vlaanderen
Op basis van de gegevens beschikbaar
op 15 oktober 2019.
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OPROEP
KANDIDATEN
SPORTSHOW

Ben of ken je iemand die gelauwerd mag worden
om de sportieve avonturen in 2019?
Aarzel niet en schrijf jezelf of je sportieve vriend(in)
of club vandaag nog in voor de sportshow
begin 2020. Zowel recreanten als
competitiesporters komen in aanmerking.
Houd onze website in de gaten,
inschrijven kan tot 7 januari 2020.

