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Einde Leiewerken
Stadhuis op afspraak,
hoe werkt het?

Oarelbeke Weireldstad en Weireldkoarte

© Lonneke Vanderpalen

TWEEKLANK CONCERT
Concertorganisatie
Tweeklank pakt in de
maand december uit
met twee concerten: een
unieke try-out van Eefje
de Visser en een concert
van Jan Verstraeten in de
Sint-Augustinuskerk.

EEFJE DE VISSER (TRY-OUT)
Donderdag 12 december – 20 uur
CC het SPOOR – LAATSTE TICKETS

JAN VERSTRAETEN

Met succesplaten ‘De Koek’,
‘Het is’ en ‘Nachtlicht’ wist Eefje
de Visser een trouw publiek op te
bouwen in Nederland en België.
Tegelijk ontwikkelde ze met haar
vaste band ook een livesound die je
mond bij elke club- en festivalshow
doet openvallen.

Jan Verstraeten pleegde met zijn eerste
wondermooie indiepopsingle ‘Moon
Face’ een overval op uw buis van
Eustachius, in het gezelschap van een
even betoverende videoclip waarbij hij
zijn schetsen, ideeën voor film en muziek
samenlegde.

Eefje de Visser dribbelt tussen pop
en experiment, tussen hedendaags
en nostalgisch, tussen ontroering
en extase. Ze begint binnenkort aan
een nieuw hoofdstuk, met een vierde
plaat als apotheose. Verwacht iets
dat nog het dichtst in de buurt komt
van een driehoeksverhouding tussen
Cat Power, Air en Solange.

INFO EN TICKETS:
www.cchetspoor.be
www.tweeklank.be
tickets@cchetspoor.be
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Na Pukkelpop deze zomer en voor
ze haar nieuwe album in maart in
de AB voorstelt, maakt ze eerst nog
even tijd vrij voor een try-out op het
Tweeklankpodium.

Vrijdag 20 december – 20 uur
Sint-Augustinuskerk Stasegem

Tweede single ‘Can It Be’ kwam begin
januari uit; in februari volgde dan eindelijk de uitstekend onthaalde EP Cheap
Dreams (Unday Records).
“Een wonderlijk miniatuurtje dat zo zacht
is voor de oren als het warm is voor het
hart.” – Focus Knack
“Op Cheap Dreams is er simplistisch
geluk maar ook diepe melancholiek en
ergens in een hoekje opdoemende angst
te horen. Dit kluwen van emoties wisselt
zich niet af per nummer maar is op een
fragiele manier samengekleefd en terug
te vinden op elk moment in de EP.”
– Dansende Beren

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 14 december)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur
op afspraak. 056 733 311
Het stadhuis is gesloten op woensdag 25 december (Kerstmis) en
donderdag 26 december (Tweede
kerstdag), woensdag 1 (Nieuwjaar)
en donderdag 2 januari.

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
• Let op: op 24 december en
31 december sluiten beide delen
om 16.45 uur.
• Op 25 december zijn beide delen
gesloten, de ronde van zone 3 (HV/
P+MD/P-K) verschuift naar dinsdag
24 december. Op 26 december
is enkel het niet-betalend deel
gesloten.
• Op 1 januari zijn beide delen
gesloten, de ronde van zone 3 (HV)
verschuift naar dinsdag 31 december.
• Op 2 januari is enkel het niet-
betalend deel gesloten.

Meer info
www.harelbeke.be
Het stadsmagazine van januari
verschijnt op vrijdag 27 december.
Teksten indienen tegen maandag
2 december.
Departement communicatie:
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be

Colofon
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Leieleute

Hoe werkt het?

Weireldstad
en Weireldkoarte

Vanaf 6 januari 2020 werkt
het stadhuis op afspraak. Via
www.harelbeke.be/e-loket
kan je van thuis uit al heel
wat zaken regelen. Maar
voor sommige zaken moet je
langskomen naar het stadhuis.
Ontdek hier hoe het werken
op afspraak gaat.

Met citymarketing zetten we
Harelbeke opnieuw op de
kaart. Dat mondde uit in de
geboorte van ‘Oarelbeke
Weireldstad’ en – nog recenter – de invoer van een echte
‘Oarelbeke Weireldkoarte’.
Wukk’n beke? Oarelbeke!
Wukk’n stad? Weireldstad!

EINDE
LEIEWERKEN
Op 11 januari vieren we het
einde van de Leiewerken in
Harelbeke. ‘Leieleute’ wordt
het sluitstuk van de ingrijpende werken die het stads
centrum transformeren en
de Leie opnieuw de plek in
de stad geven die ze verdient.

STADHUIS
OP AFSPRAAK

OARELBEKE

12 Lokale helden

voor globale doelen

Deze maand stellen we Elie Naudts met zijn gezin en
schoonouders aan jullie voor. Onze lokale helden voor
SDG 13, zij bouwen namelijk samen een kangoeroewoning.
Die woning wordt een BEN-woning (bijna-energieneutraal)
door onder meer het gebruik van een warmtepomp en
zonnepanelen (SDG 7) en daar wordt ons klimaat vrolijk van.

Verder

04 Afvalarm feesten
05 Rookmelders
09 Bib-nieuws

19

UIT in Harelbeke

11 Sportaanbod
19 Petanque for life
28 Kerstbal
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kort

AFVALARM
FEESTEN

DUURZAME TIPS
• Stoffen tafellakens en echt servies
geven meer cachet en minder afval
dan hun plastic of papieren versie.
• Glazen flessen op tafel maken een
feestelijk etentje helemaal af en zijn
afvalarm.
• Vraag je traiteur of de schotels/schalen
duurzaam zijn.
• Is een geschenkverpakking echt nodig?
• Denk ook eens aan de kringloopwinkel
voor je geschenken.
• Kies voor energiezuinige kerstverlichting.
• Probeer hapjes en gerechten zo goed
mogelijk te doseren om te vermijden
dat ze in de vuilnisbak belanden.
• Kies voor gerechten met lokale, verse,
seizoensgebonden of biologisch
geteelde voedingsmiddelen.

www.harelbeke.be/sdgs
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Publieke raadpleging

RUP VANASSCHE &
RUP TREURNIET
De startnota’s van de ruimtelijke uitvoeringsplannen Vanassche
en Treurniet zijn opgemaakt. Tijdens de publieke raadpleging
van 29 november 2019 t.e.m. 27 januari 2020 kan je de starten procesnota raadplegen op het stadhuis, Dienst Steden
bouw, tijdens de openingsuren (let op: vanaf 6 januari op
afspraak) of op www.harelbeke.be.
Voor beide RUP’s zijn er infomomenten voorzien:
1. RUP Vanassche: Op donderdag 16 januari 2020 gaat
er van 16 tot 19 uur een infomoment door op de dienst
Stedenbouw, Marktstraat 29 in Harelbeke.
2. RUP Treurniet: Op donderdag 12 december 2019 gaat
er van 17 tot 20.30 uur een infomarkt door in de oude bib,
Bavikhovedorp 16 in Bavikhove.
Reacties kunnen per post verstuurd of afgegeven worden
tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en
Schepenen, Marktstraat 29 of aan rup@harelbeke.be,
uiterlijk op 27 januari 2020. Een bezwaar kan je ook digitaal
indienen via www.harelbeke.be/eloket.

Oudejaarsavond

FUIFBUSSEN
Het stadsbestuur legt gratis fuifbussen in op
oudejaarsavond om naar verschillende fuifzalen
in de regio te rijden. Nog tot 6 december kunnen jongeren hun fuifbestemming doorgeven
aan de jeugddienst via 056 733 480 of via
jeugd@harelbeke.be. Daarna plannen we
de bestemmingen in en zetten we de
uurregeling op de website.

We gaan er even tussenuit

OPENINGSUREN
KERST VAK ANTIE

Stadhuis en stadsdepot: gesloten op 25 en 26 december
en 1 en 2 januari.
Jeugddienst: gesloten van 24 december t.e.m. 2 januari.
Ook de vakantiewerkingen zijn gesloten tijdens de kerstvakantie.
Bibliotheek: gesloten op 25 en 26 december en 1 en 2 januari.
Op 24 en 31 december sluit de bib om 16 uur.
Sportdienst: gesloten op 25 en 26 december en 1 en 2 januari.
CC het SPOOR en archief: gesloten van 23 december
t.e.m. 2 januari.
Huis van Welzijn: gesloten op 25 en 26 december en 1 en
2 januari. Op 24 en 31 december enkel in de voormiddag open.
AHA!: gesloten van 23 december tot 6 januari.

DONDERDAGMARKT

Examens

STUDENT@TSAS
Stad Harelbeke zet de deuren van TSAS terug open voor alle
studenten! Wie samen wil studeren, is welkom van 16 december
t.e.m. 30 januari (uitzonderlijk gesloten op 19, 20, 21 en 31 december
en 1, 11, 18 en 19 januari). De volledige planning
vind je op: www.harelbeke.be/nieuws/student-tsas.
Meer info: Jeugddienst Harelbeke,
jeugd@harelbeke.be of 056 733 480.

www.harelbeke.be/sdgs

Verplicht vanaf 2020

ROOKMELDERS
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen.
Ze kunnen het leven van jou en je huisgenoten redden bij een
brand. Heb jij er ook al?
Registreer ze snel op www.hangrookmelders.be en maak kans op
een Beats headphone of een maand gratis Spotify.

SINTERKLAAS EN
DE KERSTMAN
OP BEZOEK
Hij komt, hij komt! Het is zo ver,
Sinterklaas maakte met zijn stoomboot
de oversteek naar ons land. Op donder
dag 5 december kan je de Sint en zijn
zwarte pieten spotten op de markt. Ze
delen er gratis snoepjes uit aan alle
marktbezoekers.
Op 19 december nemen de kerstmannen
de donderdagmarkt over in Harelbeke.
Naast 2 kerstmannen komen er dit jaar
ook 4 kerstvrouwen langs. Zij entertainen
de marktbezoekers met straatanimatie,
muziek, zang, ballooning en nog veel
meer!
Dit is een organisatie van het markt
comité Harelbeke.

www.harelbeke.be/sdgs
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LEIELEUTE
OP 11 JANUARI
Op 11 januari vieren we het einde van de Leiewerken in Harelbeke.
‘Leieleute’ wordt het sluitstuk van de ingrijpende werken die het
stadscentrum transformeren en de Leie opnieuw de plek geven
in de stad die ze verdient. We kijken samen met Bart Callaert
(projectingenieur bij de Vlaamse Waterweg nv), Cindy Deprez
(omgevingsambtenaar van de stad Harelbeke), Wouter Linseele
(verantwoordelijke communicatie van stad Harelbeke) en
Alexander Ronse (zaakvoerder van TheaTech) terug op de werken
maar ook vooruit naar wat jullie mogen verwachten van het feest.

www.harelbeke.be/sdgs
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Bart: “Het verhaal van de

Cindy: “De eerste contacten

Alexander: “Als kind leek

Leiewerken startte ongeveer
twintig jaar geleden met
het Europese binnenvaartproject Seine Schelde
Vlaanderen waardoor binnen
vaartschepen tot 4.500 ton
vlot van Antwerpen naar
Parijs zullen varen. Om
deze grotere schepen op
het hele traject toe te laten,
moesten er heel wat aanpassingen gebeuren. Voor
Harelbeke waren de knelpunten de Hogebrug,
de oude portieken en de
sluis die groter en langer
moest worden.”

tussen De Vlaamse Water
weg en de stad werden al
in 2009 gelegd. De Vlaams
Bouwmeester gaf ons het
advies om zowel de Leie
werken als de werken op het
Marktplein te combineren in
een beeldkwaliteitsplan. Dat
plan kennen de inwoners misschien beter onder de naam
‘h^aqua’. Als stad willen we
dat de private en publieke
ruimte elkaar een boost
geven. Daarom lag voor ons
het zwaartepunt van de werken op het aanleggen van de
omgeving rond de werken.”

Harelbeke een gesloten en
grijze stad, maar je merkt
aan alles dat dat aan het
veranderen is. Het is echt
super om te zien dat door de
veranderingen creatieve en
sociale mensen worden
getriggerd om mee te ondernemen. Op dit moment is de
site nog een werf maar met
een beetje creativiteit kan je
al zien hoe het eindresultaat
zal zijn. Er zijn echt mooie
plekjes langs de Leie.”

Bart: “Mijn favoriete plekje
in de omgeving is de intake

“Als stad willen we vooral dat de
private en publieke ruimte elkaar
een boost geven.”
Cindy

aan de Banmolens. Vroeger
liep daar buurtweg ‘Chemin
nr. 8’ over een oud bruggetje
op dezelfde plaats waar
we nu de nieuwe Bloem
molenbrug hebben geïnstalleerd. Dat wisten we niet op
voorhand, maar het is een
leuk weetje. Het is er echt
mooi geworden. Perfect voor

een terrasje! Het hele
project heeft zo’n honderd
miljoen euro gekost. Dat
geld kwam voornamelijk
van de Vlaamse Overheid,
maar ook van onder andere
de Europese Unie, de stad
Harelbeke, de provincie
West-Vlaanderen en
Fluvius.”

Cindy: “Voor wie vanop een
afstand kijkt, lijkt het afwerken van zo’n project een
eeuwigheid te duren. Tien
jaar geleden kregen de eerste
ideeën vorm en nu kunnen
we zeggen dat onze stad na
die periode wel volledig zal
getransformeerd zijn. Ook
na de infrastructuurwerken,
ligt er nog heel wat werk op
de plank voor onze stadsdiensten. Alle administratie in
orde brengen, kleine zaken
afwerken... maar er vooral
ook voor zorgen dat de in
woners veel plezier beleven
aan de Leieboorden.”

PROGRAMMA
11 JANUARI
• 16.30 uur: officiële
opening Leieboorden
• 17-19.30 uur: vrij
bezoek belevingswandeling
• vanaf 18 uur:
Tegoare Nieuwjoare
• Officiële opening
en start belevings
wandeling aan jeugd
centrum TSAS.
• Tegoare Nieuwjoare
gaat door op de
Vrijdomkaai.
• Deelname is
gratis.
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Wouter: “Al van in het begin
ging er aandacht naar de
beleving aan de nieuwe
Leieboorden en op het
nieuwe marktplein. Wat
we vanuit het stadsbestuur
niet wilden, was een mooie
promenade en een fantas
tische markt aanleggen waar
er voor de rest niets gebeurt.
Daarom proberen we met
ons citymarketingverhaal
‘Oarelbeke Weireldstad’ een
en ander in beweging te
brengen. We willen zoveel
mogelijk mensen, verenigingen en bedrijven de kans
geven om daar zelf iets te
organiseren.”

Alexander: “We zetten de
Leieboorden al een eerste
keer in de kijker op 11 januari, want dan wordt iedereen
uitgenodigd voor ‘Leieleute’.
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“We willen alle Harelbekenaren langs de
Leie zien die dag om te genieten van dit
prachtige nieuwe stukje Harelbeke.”
Alexander
We omarmen de volledige
site waarop van alles te zien
en te beleven zal zijn.
We zorgen voor een warme
wandeling met vuur, muziek,
theater en gezelligheid, al kan
het op dat moment natuurlijk al echt koud zijn buiten.
We willen op die dag alle
Harelbekenaren langs de Leie
zien om te genieten van dit
prachtige nieuwe stukje stad.
Het verhaal van de site is echt
het uitgangspunt geweest
voor de belevingswandeling. Zo kan je in de Roterij
terecht voor een pop-up expo
waarbij je de Leiewerken kan

ontdekken door middel van
timelapses, video, maquette,
fotomateriaal...”

Wouter: “Omdat 11 januari
ook de dag van ‘Tegoare
Nieuwjoare’ is, nodigen we
na de wandeling iedereen uit
om het nieuwe jaar mee in te
zetten samen met de verenigingen op de Vrijdomkaai.
Naast een hapje en een
drankje voorzien we ook nog
iets extra’s in het kader van
‘Oarelbeke Weireldstad’.
Kom dus zeker langs voor
een fantastische avond aan
de nieuwe Leieboorden.”

kort
bib

TENTOONSTELLING
OBSTAKELS
Deze maand hebben we een
duo-tentoonstelling in de bib.
Het werk van Inge Decuypere is
gebaseerd op literatuur, ze tracht
wat ze gelezen heeft in beelden te
vertalen. “Literatuur gaf mijn leven
vorm, deze vorm geef ik terug”.
Onmacht in de grote ruimte is
een constante in het werk van Isa
D’hondt. Het is een obstakel dat
ze steeds moet nemen. Met haar
tekeningen, schilderijen en ruimtelijk werk probeert ze vat te krijgen
op de ruimte, te ‘begrijpen’. Kijken
en uitpuren, daarvoor vertrekt ze
vanuit haar tekeningen.
Vernissage: donderdag 5 december
2019 om 19.30 uur
Spreker: Inge Braeckman,
kunstcritica en dichteres

verzameld in een overzichtelijk lijstje. Voor alle leeftijden,
over alle genres heen, maar
bovenal van topkwaliteit.
Geniet samen met ons van
de oogst van 2019. Vanaf
eind december in de bib.

BOEKENVERKOOP
SOLDEN IN DE BIB
We sluiten het jaar af met
een verkoop van afgevoerde
boeken. Vanaf maandag
2 december kan je een
hele maand koopjes doen
tijdens de openingsuren van
de bib. Voor €0,50 ga je
naar huis met een boek of
CD. Vijf UiTPAS-punten zijn
goed voor vier afgevoerde
materialen. Wie er snel bij is
heeft de beste keuze, maar
we vullen gedurende de
maand nog regelmatig aan.

BEST OF 2019
EINDEJAARSLIJST
Het einde van het jaar staat
synoniem voor lijstjestijd.
Alle kranten en tijdschriften
maken de balans op en
selecteren het beste van
het voorbije jaar. En ook het
bib-team houdt wel van een
lijstje en heeft dit jaar weer
een prachtige eindejaarslijst
samengesteld. De mooiste
boeken, films en muziek uit
2019 (uit onze collectie),

MINERALEN -EN
FOSSIELENBEURS
LITHOS

De Harelbeekse Vereniging voor Mineralogie en
Paleontologie organiseert
dit jaar al voor de 32ste keer
een mineralen- en fossielen
beurs. 100 standhouders
(uit binnen- en buitenland)
verdeeld over drie zalen
laten je kennismaken met
de wereld van mineralen en
fossielen en geven graag een
woordje uitleg. Breng gerust
ook eigen stenen/fossielen
mee waarover je meer wil
weten, de beurs is het ideale
moment om een expert te
raadplegen. Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur in
CC het SPOOR, gratis
toegang.

Organisatie: Lithos
Harelbeke VZW
(https://lithos-harelbeke.be)

INFOSTAND
HOE OVERLEEF IK
DE FEESTDAGEN?
Alles wat je nodig hebt om
de feestdagen echt feestelijk
te maken kan je vinden in
onze eindejaarinfostand.
Kom langs in de bib en
vind een topper voor je
kerstmenu, creëer spectaculaire vormen met je
servetten, versier je huis
met eigen creaties, naai je
eigen little black dress en
kom de meest sfeervolle
kerstmuziek lenen voor op
de achtergrond. Laat alle
stress maar varen, de bib
sleurt je moeiteloos door de
feestdagen heen.
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SPORTAANBOD
VOORJAAR 2020
KINDEREN
Woensdag
Van 15/01 t.e.m. 17/06
Sporthal De Dageraad Harelbeke
• Sportmix mini – 13.30 tot 15 uur – 1ste en 2de leerjaar – 40,80 euro
• Sportkriebels mini – 15.15 tot 16.15 uur – 1ste en 2de kleuter – 27,20 euro
• Sportkriebels maxi – 16.30 tot 17.30 uur – 2de en 3de kleuter – 27,20 euro
• Sportmix maxi – 15 tot 16.30 uur – 3de t.e.m. 6de leerjaar – 40,80 euro

VOLWASSENEN
Maandag
Van 20/01 t.e.m. 15/06
• Zumba 1 – 18.15 tot 19.15 uur – Zuiderkouter Stasegem – 99 euro
• Zumba 2 – 19.15 tot 20.15 uur – Zuiderkouter Stasegem – 99 euro
• Ladies Fit – 20.15 tot 21.15 uur – Zuiderkouter Stasegem – 54 euro
• Ladies Fit Afternoon – 13.30 tot 14.30 uur – Dojo De Dageraad – 54 euro
Dinsdag
Van 14/01 t.e.m. 16/06
• Step-aerobic – 19 tot 20 uur – Sportzaal Arendswijk – 80 euro
• Taichi – 20 tot 21.30 uur – Turnzaal De Dageraad – 110 euro
• Trampo Fun 1 – 20.30 tot 21.30 uur – Sportzaal Arendswijk – 110 euro
Woensdag
Van 15/01 t.e.m. 17/06
• Trampo Fun 2 – 19.15 tot 20.15 uur – Sportzaal Arendswijk – 110 euro
• Yoga – 18.15 tot 19.45 uur – Dojo De Dageraad – 110 euro
Donderdag
Van 16/01 t.e.m. 11/06
• BBB 1 – 17.30 tot 18.30 uur – Dojo De Dageraad – 72 euro
• BBB 2 – 18.30 tot 19.30 uur – Dojo De Dageraad – 72 euro
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SENIOREN
Dinsdag
Van 14/01 t.e.m. 31/03
• Turnen – 9.15 tot 10.15 uur – Sporthal De Vlasschaard – 27,50 euro
• Turnen – 14.30 tot 15.30 uur – Sporthal De Dageraad – 27,50 euro
• Netbal – 13.30 tot 14.30 uur – Sporthal De Dageraad – 27,50 euro
• Wandelvoetbal – 10.30 tot 11.30 uur – Sporthal De Vlasschaard – 27,50 euro
Donderdag
Van 16/01 t.e.m. 02/04
• Netbal – 14 tot 15 uur – Sporthal De Vlasschaard – 27,50 euro
Dinsdag
Van 21/04 t.e.m. 16/06
• Turnen – 9.15 tot 10.15 uur – Sporthal De Vlasschaard – 22,50 euro
• Turnen – 14.30 tot 15.30 uur – Sporthal De Dageraad – 22,50 euro
• Netbal – 13.30 tot 14.30 uur – Sporthal De Dageraad – 22,50 euro
• Wandelvoetbal – 10.30 – 11.30 uur – Sporthal De Vlasschaard – 22,50 euro
Donderdag
Van 23/04 t.e.m. 18/06
• Netbal – 14 tot 15 uur – Sporthal De Vlasschaard – 17,50 euro

Voor alle inschrijvingen:

webshop.harelbeke.be of Sportdienst, Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke

Heb je nog vragen?

www.harelbeke.be/sport – 056 733 460

Abonneer je op de nieuwsbrief van de sportdienst om op de hoogte

te blijven. www.harelbeke.be/nieuwsbrief

Proeflessenweek

Van 06/01 t.e.m. 09/01
• gratis
• niet vooraf inschrijven
• bureel blijft tot een half uur na de les open om in te schrijven
• Proefles Zumba en Ladies Fit is op maandag 13/01
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN
Een held komt nooit alleen; deze maand stellen we
graag Elie Naudts met zijn gezin en schoonouders
aan jullie voor. Onze lokale helden voor SDG 13
Klimaatactie, zij bouwen namelijk samen een kangoeroewoning dicht bij De Gavers. Die woning wordt
een BEN-woning (bijna-energieneutraal) door onder
meer het gebruik van een warmtepomp en zonne
panelen (SDG 7 Betaalbare en Duurzame Energie) en
daar wordt ons klimaat alleen maar vrolijk van.

Het kiezen voor een kangoeroewoning
vloeit onder meer voort uit de wens
om gemakkelijker voor elkaar te kunnen zorgen. Nu zorgen de grootouders
voor de kleinkinderen, maar wanneer
dat nodig wordt, is dan ook de zorg
voor de (groot)ouders dichtbij (SDG 3
Goede gezondheid en Welzijn). Je
hoeft er enkel een deur voor door
te stappen, wat dan weer heel wat
verplaatsingen vermijdt. En vele grote
materialen, zoals een was- of een
grasmachine, die anders in het twee-
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voud worden aangekocht, kunnen nu
gewoon worden gedeeld (SDG 12
Verantwoorde consumptie en productie). Toevallig dicht bij De Gavers? Ook
daar was een goed argument voor;
zij zochten een goede plaats waar
ze hun bijenkorven kunnen plaatsen
zonder buren te hinderen. En bijtjes
dicht bij De Gavers, dat is fijn voor de
biodiversiteit en het leven op het land
(SDG 15). Elie, Annelies, Marie-Elis,
Eli-Noor, Manoah, Greet en Pieter –
het klimaat dankt jullie!

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

BASISONDERWIJS
Stedelijke Basisschool Centrum
Paretteplein 21 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 733 490
centrumschool@harelbeke.be
www.centrumschoolharelbeke.be

Schoolfeest
zaterdag 21 maart 2020
van 14 - 18 uur

GO! Ter gavers
Arendsstraat 62 bis | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 719 222
info@tergavers.be
www.tergavers.be

Infoavond nieuwe instappers
vrijdag 7 februari 2020
van 16.30 - 18.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

Wil je onze school -of klaswerking zien ?
Neem contact op voor een afspraak

www.harelbeke.be/onderwijs
V.U. Carlo Daelman , Algemeen Directeur stad Harelbeke - Grafische elementen ontworpen door freepik.com

Vrije basisschool Sint-Rita
Zandbergstraat 24 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 719 459
info@vbssintrita.be
www.vbssintrita.be

Vrije basisschool Heilig Hart
Tuinstraat 21 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 724 345
info@vbsheilighart.be
www.vbsheilighart.be
Opendeurdag peuters

Opendeurdag peuters

maandag 17 februari 2020
van 17.30 - 19.30 uur

donderdag 20 februari 2020
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

of neem contact op voor een afspraak

Vrije basisschool Mariaschool

Vrije basisschool De Vleugel

Schoolstraat 70 | 8530 Harelbeke

Kon. Leopold III plein 69 | 8530 Harelbeke

)
*
:

056 714 642
info@mariaschoolharelbeke.be
www.mariaschoolharelbeke.be

)
*
:

Opendeurdag peuters
donderdag 20 februari 2020
van 17.30 - 19.30 uur

Opendeurdag peuters
maandag 17 februari 2020
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

Vrije basisschool St.- Augustinus
Stasegemdorp 32 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 203 776
info@augustinusschool.be
www.augustinusschool.be
Opendeurdag peuters
dinsdag 18 februari 2020
van 17.30 - 19.30 uur
of neem contact op
voor een afspraak

056 719 492
devleugel@kbhonline.be
www.vbsdevleugel.be

of neem contact op voor een afspraak

Stedelijke Basisschool Zuid
Gen. Deprezstraat 91 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 733 455
sbzuid@harelbeke.be
www.sbstasegem.be
Opendeurdag peuters
zondag 2 februari 2020
van 10 - 12 uur

of neem contact op voor een afspraak

Vrije Basisschool De Wingerd

JE PEUTER IS GEBOREN IN 2018.

Bruyelstraat 8 | 8531 Bavikhove

VANAF WANNEER MAG HIJ/ZIJ NAAR SCHOOL?

056 710 998
info@vbsdewingerd.be
www.vbsdewingerd.be

)
*
:

Opendeurdag peuters
donderdag 20 februari 2020
van 17.30 - 19.30 uur
of neem contact op voor een afspraak

Check www.harelbeke.be/onderwijs voor de berekeningstool.
De instapdatum van je kind wordt onmiddellijk berekend.
WANNEER SCHRIJF JE JE IN?
Met uitzondering van onderstaande vier basisscholen
kan je je het hele schooljaar 2019-2020 inschrijven voor
schooljaar 2020-2021. Ga langs bij één van de 11 Harelbeekse
basisscholen. Maak een afspraak met de directeur of het

Vrije basisschool OLV van Vreugde
Vlietestraat 127 | 8531 Hulste
)

056 713 586
info@vbsolvvanvreugde.be
www.vbsolvvanvreugde.be

*
:

secretariaat.
Voor H. Hart, St.-Rita, De Vleugel en de Mariaschool kunnen
broers en zussen en kinderen van personeel zich inschrijven
van 13/11/2019 tot en met 28/02/2020. De andere kinderen
kunnen inschrijven vanaf 02/03/2020. Dit chronologisch
volgens tijdstip van inschrijving.

Opendeurdag peuters
maandag 17 februari 2020
van 17.30 - 19.30 uur

of neem contact op voor een afspraak

Stedelijke Basisschool Noord
Tieltsestraat 31 | 8531 Hulste
)
*
:

056 733 450
schoolnoord@harelbeke.be
www.sbn-hulste.be
Opendeurdag peuters
zondag 16 februari 2020
van 10 - 12 uur

of neem contact op voor een afspraak

Speeldorp (ook voor nieuwe peuters)
vrijdag 5 juni 2020 van 9 - 12 uur

Mag jouw peuter binnenkort
naar de kleuterschool?
Hoe groeit je kind op van peuter naar kleuter? Is jouw
kleintje er klaar voor? Lukt het om zindelijk te worden?
Hoe kan de eerste schooldag leuk worden voor je kind
(en de ouders)?
Kind en Gezin organiseert een ouderbijeenkomst over de
voorbereiding van je kind op de kleuterschool.
Iedereen welkom!
Dinsdag 10 december om 19 uur | Bibliotheek Harelbeke
Eilandstraat 2 | Gratis | Meer info: Ilse Huys, 0499 99 57 16
of ilse.huys@kindengezin.be

SECUNDAIR ONDERWIJS

Infoavond

Guldensporencollege Harelbeke

donderdag 20 februari 2020
om 19.30 uur

Ballingenweg 34 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 361 280
harelbeke@guldensporencollege.be
www.guldensporencollege.be/harelbeke

Opendeurdagen
vrijdag 8 mei 2020 van 18 tot 21 uur
Zaterdag 9 mei 2020 van 14 tot 18 uur.
Dertig minuten voor einde laatste rondgang.

kUNSTONDERWIJS
SAMWD

Instapm
og
vanaf s elijkheden
eptemb
er
voor elk
e leeft
ijd

Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans

Hoofdafdeling
Toekomststraat 29 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 694 570
samwd@harelbeke.be
www.samwdharelbeke.be

Toonmomenten (vrije toegang)
zie www.academieharelbeke.be
Opendeurlessen op zondag 7 juni 2020
& najaar (zie website)

AHA!

Academie Harelbeke Anders !
AHA!-secretariaat | Tientjesstraat 4 | 8530 Harelbeke
)
*
:

056 733 405
aha@harelbeke.be
www.academieharelbeke.be

Festival d’Academie
zaterdag 15 februari 2020
van 10 - 17 uur
opening eindejaarstentoonstelling
vrijdag 19 juni 2020 om 19 uur

STADHUIS
OP AFSPRAAK

HOE WERKT HET?
Voor welke producten maak ik een afspraak?
Via www.harelbeke.be/afspraak klik je door naar een A-Z
overzicht van alle producten.
Bij elk product staan icoontjes met elk een eigen betekenis:
je kan dit online via het e-loket regelen, je komt hiervoor
langs op afspraak of je moet bellen voor een afspraak.

Enkele voorbeelden:
• voor het bespreken van bouw- en verbouwmogelijkheden
kom je langs op afspraak.
• voor het bespreken van een verkaveling bel je voor een
afspraak
• een bezwaar tegen een omgevingsvergunning kan je
digitaal insturen of je komt langs op afspraak.

Op de productpagina’s vind je een korte omschrijving,
voorwaarden, kostprijs en andere nuttige info. Vanuit die
producten klik je door om een afspraak te maken of om op
het e-loket te komen.
Kan ik een afspraak annuleren of wijzigen?
In de bevestigingsmail die je krijgt na het maken van een
afspraak kan je via de ingevoegde knoppen je afspraak
annuleren of je afspraak wijzigen. Dat kan perfect van thuis
uit of op je smartphone.
Ben je niet of minder vertrouwd met de digitale wereld, dan
kan je bellen naar 056 733 311 of langskomen naar het onthaal van het stadhuis. We helpen je met plezier.
Maak ik meerdere afspraken als ik meerdere producten
nodig heb?
Voor bepaalde producten kan je aansluitende afspraken
maken. Wanneer je bijvoorbeeld een ‘adreswijziging’ aanklikt, zal de website je automatisch de andere producten
tonen die je kan toevoegen aan je afspraak.

Zie je het tweede product niet staan? Maak dan een tweede afspraak.
Wat moet ik doen op de dag van mijn afspraak?
• Meld je aan bij het onthaal of stap naar de ticketzuil. Druk
op de knop ‘ik heb een afspraak’ en tik je geboortedatum
in. Je krijgt een ticketje.
• Je nummer verschijnt op het scherm. Begeef je naar het
juiste loket.
Aangezien elke bezoeker op afspraak komt, ben je beter op
tijd. Zo vermijd je het maken van een nieuwe afspraak.
Wat als je langskomt zonder afspraak?
Ben je vergeten om een afspraak te maken? De onthaal
medewerker gaat samen met jou na wanneer er een vrij
moment is en legt een afspraak voor je vast.
Wat als je heel dringend een a
 fspraak nodig hebt?
Heb je dringend een afspraak nodig en vind je niet onmid
dellijk een moment dat voor je past? Bel dan naar het
stadhuis. We plannen je afspraak met beperkte wachttijd
onmiddellijk in.
Ik heb geen computer of smartphone, hoe maak ik dan
een afspraak?
Bel of kom langs naar het stadhuis. We plannen met veel
plezier je afspraak in.
Wat als ik het e-loket gebruik en geen printer heb
thuis?
Wil je graag het e-loket gebruiken, maar heb je geen printer
thuis om je attesten of documenten af te drukken? Kom
zonder afspraak langs naar het stadhuis en maak gebruik
van de ‘zelf-PC’ met eID-lezer en printer.
MEER INFO?
Heb je vragen of wens je meer info?
Contacteer de dienst Communicatie via
info@harelbeke.be of 056 733 311

www.harelbeke.be/sdgs
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WEDSTRIJD
Sudoku
In de sudokupuzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9
worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:
• in elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elke verticale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt.
De cijfers in de lichtblauwe vakjes vormen de oplossing.

2

9

8

5

6

7

4

2

Vogels voederen

5

4

3

5

5

8

9

3
4

9

TIPS VOOR DE WINTER

6

4

2

1

9

3

3

4

2

7

9

1

5
6

Stuur de oplossing voor 5 december 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: 197
Winnaar: Jo Moerman
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:

Onze tuinvrienden vinden in de winter minder voedsel,
terwijl ze juist extra veel energie nodig hebben om hun
lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten verdwijnen onder de grond, bessen zijn geplukt en regen en
sneeuw maken het moeilijk om zaden te vinden. Boven
dien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd om
voedsel te zoeken. Van december tot april voorzie je best
vetrijke producten (vetbollen, pindaslingers, pindakaas,
halve kokosnoten…).
Enkele tips:
1. Voederen kan het hele jaar, maar vooral wanneer het
vriest en/of sneeuwt.
2. Voeder niet te veel in één keer en liefst ’s ochtends en
tegen de vooravond. Te veel strooien kan ongedierte
aantrekken.
3. Geef geen voedsel waar zout is in verwerkt. In kaas en
brood zit voldoende zout. Geef ook geen margarine of
boter, dat werkt laxerend.
4. Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je
best als geheel en niet in stukjes.
5. Sommige vogels jagen kleinere soortgenoten weg.
Je geeft kleine vogels meer kansen door op verschillende manieren en plekjes voer aan te bieden.
6. Plaats de voederschuur of voederplank liever in de
buurt van bomen of struiken of op een balkon dan
midden in het gazon.
7. Water is even belangrijk als voedsel, zeker in de
winter. Bij vorst help je door een bakje water buiten
te zetten. Voeg eventueel een beetje suiker toe zodat
het water minder snel bevriest. Leg er een
roostertje over zodat ze niet kunnen baden.

www.harelbeke.be/sdgs
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SAMWD OP Z’N WARMST
Op zaterdag 21 december zijn er in en rond de SAMWD activiteiten van 10 tot 17 uur. Een greep uit het aanbod: de langste
ontbijttafel met muziek, poëzie, het langste lied, de warmste
jam(sessie), kraampjes en tot slot vanaf 16 uur de langste fanfare
waarbij we de #DuwMee challenge (55 km wandeling van Deinze
naar Kortrijk) op het laatste stuk van hun wandeling op sleeptouw
nemen. Alle activiteiten zijn t.v.v. vzw Het Ventiel.

PETANQUE FOR LIFE
Op zaterdag 21 en zondag 22 december
petanquen wij 36 uur aan een stuk voor
vzw De Oever uit Harelbeke. We zorgen voor
een gezellige sfeer en spijs en drank om de
uren door te komen. Draag jij je steentje bij
door een uurtje te komen petanquen voor het
goede doel? Inschrijven kost 5 euro per uur
per speler.
Meer info of inschrijven op www.harelbeke.be/petanque of 056 733 311.

Hoe gezond is jouw grond?

DE GROTE GRONDVRA AG
Wist je dat de kwaliteit van de grond waarop je leeft een
grote impact heeft op je levenskwaliteit? Via de website
www.degrotegrondvraag.be kan je opzoeken hoe het gesteld is
met de kwaliteit van de grond waarop je woont/werkt. En indien
blijkt dat de grond een risicogrond is, helpt de OVAM om de
grond terug gezond te maken.
Samen met jou wil OVAM verontreinigde gronden opsporen en
saneren. Zo kunnen we elke vierkante meter grond in Vlaanderen
weer gezond maken. Help ook jij mee aan dit onderzoek? Meer
informatie op www.degrotegrondvraag.be.

Academie Harelbeke Anders

DE WARMSTE
VERNISSAGE

Heb je zin in een marktje met zelfgemaakte
producten door de studenten van AHA?
Of wil je graag een glaasje drinken in de
gezellige bar, terwijl de kinderen de tijd van
hun leven hebben op de kinderfuif? Of wil je
liever genieten van een unieke expo met de
resultaten van de Kleifabriek? Kom dan zeker
langs op de Warmste Vernissage van de
AHA!, t.v.v. vzw With.
De toegang bedraagt slechts 2 euro. Kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen zich op voorhand
inschrijven voor een all-in pakket* op het
AHA!-secretariaat. Zet deze datum alvast
in je agenda!
*toegang + 2 drankjes + een hotdog.

Praktische info:
Vrijdag 13 december van 17.30 tot 20 uur
op AHA!, Tientjesstraat 4 Harelbeke.
Meer info op www.academieharelbekeanders.be
of 056 733 405.
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“De Oarelbeke

Weireldkoarte is
niet alleen het ideale
geschenk om te
krijgen, maar ook om
te geven – en zeker met
de eindejaarsfeesten
voor de deur.”
Wouter

www.harelbeke.be/sdgs

OARELBEKE WEIRELDSTAD
EN WEIRELDKOARTE
Harelbeke leeft. Of toch niet? Er gebeurt al heel wat in H
 arelbeke, maar om de één of
andere reden is dit niet altijd zichtbaar voor iedereen. Met citymarketing brengen we
hier verandering in en zetten we Harelbeke opnieuw op de kaart. Dat mondde uit in de
geboorte van ‘Oarelbeke Weireldstad’ (waar we in het januarinummer op terugkomen)
en – nog recenter – de invoer van een echte ‘Oarelbeke Weireldkoarte’. Hannelore
(deskundige citymarketing) en Wouter (beleidsmedewerker economie) slaan de handen
in elkaar. Wukk’n beke? Oarelbeke! Wukk’n stad? Weireldstad!
20

“Oarelbeke
Weireldstad is een
begrip dat door veel
jongeren gebruikt
wordt. Wij vonden
dat leuk klinken en
dopen ons op deze
manier officieel als
een Weireldstad.”
Hannelore

Hannelore: Harelbeke is een doorgangsstad en er is weinig te beleven.
Dat zijn losse indrukken die we hier en
daar horen terugkeren. Niets van aan
natuurlijk, want Harelbeke heeft een
bruisend aanbod aan cultuur, erfgoed
en sport- en jeugdactiviteiten. Via city
marketing proberen we Harelbeke terug
de identiteit te geven die het verdient.
Het afgelopen jaar betrokken we zowel
onze medewerkers, als inwoners en
bezoekers bij de opmaak van het
citymarketingplan. Herinner je bijvoorbeeld het stemmen op de Ronde van
Harelbeke voor inwoners of op de
infodag voor groepen voor bezoekers.

We verzamelden alle informatie en
merkten dat de thema’s ‘spetterend’,
‘sportief’ en ‘natuurlijk’ vaak naar
boven kwamen als kenmerkend voor
Harelbeke.”

Wouter: “Nu is het natuurlijk zaak
om actief aan de slag te gaan met
deze thema’s en acties uit te rollen.
Dat doen we onder één noemer:
Oarelbeke Weireldstad. Zo geven we
aan een ambitieuze stad te zijn, maar
met een vette knipoog en de nodige
zelfkennis om realistisch te blijven.
Onze inwoners zijn de belangrijkste
ambassadeurs voor onze stad. Daarom

schakelden we opnieuw hun hulp in
om een ontwerp voor het logo voor
Oarelbeke Weireldstad te ontwikkelen.
Het winnende ontwerp – proficiat
Nicolas Guillemyn – werd onder handen genomen door een professionele
ontwerper.

Hannelore: “Oarelbeke Weireldstad
is niet nieuw, maar een begrip dat al
door veel jongeren gebruikt wordt op
onder andere sociale media. Wij
vonden dat eigenlijk wel leuk klinken
en dopen ons op deze manier officieel
tot Weireldstad. Als een echte
Weireldstad willen we een levendig
21

DOE EEN KAART
CADEAU
Vind je dit cadeau net als wij
het perfecte geschenk voor elke
gelegenheid? Doe er dan zelf één
cadeau! Je kiest zelf het bedrag dat
je wil schenken. De kaart blijft altijd
één jaar geldig vanaf de activatie of
het laatste gebruik.

Bestel online

Surf naar www.harelbeke.be/weireldkoarte
om een kaart te bestellen.

Verkooppunten

Kom langs in het stadhuis of de bibliotheek
om je kaart aan te kopen. Kies meteen het
bedrag dat je wil schenken en betaal cash
of met de kaart aan de onthaalmedewerker.
Praktische info
Heb je nog vragen over het gebruik van je
Oarelbeke Weireldkoarte? Of over andere
acties van Oarelbeke Weireldstad? Contacteer dan de stad via info@harelbeke.be of
bel 056 733 311.
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en aantrekkelijk stadscentrum hebben,
van Harelbeke een aantrekkelijke plek
maken voor ondernemers en willen
we een klantgerichte dienstverlening.
En daar komt de Oarelbeke
Weireldkoarte in de kijker.”

Wouter: “Klopt, want zeg nu zelf,
wat is een Weireldstad zonder een
eigen betaalmiddel? De Oarelbeke
Weireldkoarte is in de eerste plaats
een betaalkaart, maar kan ook als
cadeaukaart gebruikt worden. Je
kan naar hartenlust kopen en betalen
met je kaart. Of je nu een ambachtelijk
gebakken broodje of een fris pintje
wil kopen of jezelf een volledige
nieuwe look wil aanschaffen...
Het kan allemaal. En het leuke is
dat het niet uitmaakt of je nu 0,01 euro
of 50 euro betaalt met je kaart. Je
kan de kaart tot de laatste cent
opgebruiken.”

Hannelore: “Via de link
www.harelbeke.be/weireldkoarte
kan je niet alleen de deelnemende
handelaren zien, maar vind je ook een
lijst met alle mogelijkheden, kan je je
huidige saldo checken én kan je zelfs
een kaart kopen. Maar ook offline
kan je de deelnemende handelaren
herkennen aan hun etalagesticker en
kan je je saldo opvragen bij één van de
deelnemende handelszaken of in een
verkooppunt.”
Wouter: “Vanaf 9 december zal je
een kaart kunnen kopen. Na aankoop
kan je je kaart registreren om zo op de
hoogte te blijven van de laatste acties
en deel te nemen aan wedstrijden.
Je haalt er dus heel wat extra voordelen uit. Houd zeker onze website
en s ociale media in de gaten om als
eerste op de hoogte te zijn van alle
nieuwe mogelijkheden.”

in Harelbeke

Zo 15 dec

ANDRÉ BRASSEUR
& BAND
De comeback van André Brasseur is een van de mooiste muziek

verhalen van de jongste jaren. De koning van het hammondorgel
keert na 40 jaar in de vergetelheid terug met een jonge en straffe
begeleidingsgroep. Brasseur brengt anderhalf uur stomend spel
plezier waarbij geen mens stil kan blijven zitten. Belpopkenner Jan
Delvaux vertelt vooraf zijn fascinerende levensverhaal.

Om 14.30 uur in CC het SPOOR.
Toegang: vvk 13 euro – add 16 euro – -26 jaar:
7 euro. Tickets via : webshop.harelbeke.be,
tickets@cchetspoor.be, 056 733 420 of aan de
balie van CC het SPOOR.

ATELIER BOEKBINDERS

vr 6 en 20 dec &
za 7 en 21 dec

Open Atelier Amateur Boekbinders
op vrijdag 6 en 20 december van 17
tot 19.30 uur in het lokaal van de Boekbindersclub, Kon. Leopold III-plein 71.
Ook op zaterdag 7 en 21 december
van 9 tot 11.30 uur.
Info via johny.dutoit@telenet.be,
) 0487 474 238,
: www.boekbindersclub.be.
Iedereen is er van harte welkom.

STOP MOTION
(ROMAN KLOCHKOV)

za 14 dec

Beeld per beeld bouwen wij een korte
animatiefilm op. Breng al je ideeën in
beweging en stap in de betoverende
audiovisuele wereld waar de tekeningen tot leven komen en de klei verrassend uit de hoek kan komen.
Van 10 tot 99 jaar. Van 14 tot 17 uur in
CC het SPOOR. Deelname: 24 euro.
) 056 733 425,
: www.cchetspoor.be.

KERSTFEEST

vr 20 dec

LDC De Parette en De Vlinder brengen
samen één mooi kerstfeest. Dit vindt
plaats in De Parette op vrijdag
20 december. We starten om 14 uur
met gebak en koffie. Daarna optreden
van Nicola Vigna. Hij brengt operette,
gekende nummers en kerstnummers.
Deelname: 7 euro.
Inschrijven en betalen tegen 13 december,
) 056 735 190.
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dec
2019

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

8 www.harelbeke.be/uitpas

ZO 1 DEC
Mineralenen fossielenbeurs
Van 10 tot 17 uur in
CC het SPOOR. Gratis
toegang. Organisatie:
Lithos Harelbeke (zie p. 9).
Info via : www.lithosharelbeke.be, 8 lithos.
harelbeke@pandora.be,
) 056 719 528.

MA 2 DEC
Kunstlezing
Bram Vanderbeke
Om 19 uur in AHA!,
Tientjesstraat 4.
Gratis deelname.

DI 3 EN WO 4 DEC
De kanarie in de
koolmijn
Wie een burn-out mee
maakt(e) weet hoe het
lichaam, focus en geest
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ineenkrimpen. Elk geval
van burn-out is een signaal.
Een signaal dat te veel
mensen uitvallen, niet meer
mee kunnen. Het is bovenal
een oproep om de maat
schappelijke oorzaken van
deze burn-out-golf aan te
pakken. Vanuit hun persoonlijke ervaringen met
burn-out schreef een groep
mensen maandenlang aan
een groter verhaal. Het
resultaat is ‘De kanarie in
de koolmijn’: geen klassiek
theater, maar een interactieve voorstelling, gespeeld
door ‘gewone’ mensen met
een burn-outervaring. Via interventies werkt het publiek
mee aan een happy end.
Zo reiken ze, samen met de
spelers, oplossingen aan in
de strijd tegen burn-out. Om
20 uur in CC het SPOOR.

Toegang: 5 euro (inclusief
drankje achteraf). Tickets via
: webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.

DO 5 DEC
De Sint op de markt
Op de wekelijkse marktdag
verwelkomen we terug de
Sint met zijn zwarte Pieten.
Met gratis snoep voor de
marktbezoekers. (zie p. 5)
Organisatie: Marktcomité
Harelbeke.

DI 10 DEC

KERSTWANDELING
Benieuwd waar onze kersttradities vandaan komen? De kerstvrouw
neemt je mee langs enkele pittoreske locaties in de stad. Onderweg kan
je genieten van feestelijke lekkernijen. We starten de wandeling met een
rondleiding doorheen de tentoonstelling ‘Kiek! 400 jaar stadscentrum in
beeld’ in het Peter Benoitmuseum.
Om 14.30 uur in het Peter Benoitmuseum, Marktstraat 55 in Harelbeke.
Prijs: 5 euro per persoon (<12 jaar 3 euro). Inschrijven via:
: www.harelbeke.be of via 8 musea@harelbeke.be. Puntje sparen via UiTPAS.

VR 6 DEC
Atelier boekbinders
Data Open Atelier Amateur
Boekbinders: zie pagina 23.

rond de wereld’ uitgevoerd
door de Koninklijke Fanfare
Sint-Cecilia Harelbeke.

ZO 8 DEC
Voordracht Velt

ZA 7 DEC
Bart Cannaerts
Om 20 uur in CC het
SPOOR. UITVERKOCHT.

ZA 7 DEC
Eindejaarsconcert
Sint-Cecilia
Om 20 uur in CC het
SPOOR (deuren om
19.30 uur). Eindejaars
concert met als thema ‘Reis

Voordracht over meststoffen, potgronden en grondverbeteraars door Jacques
Ranschaert. Organisatie:
Velt Harelbeke Kuurne
Waregem.
Info via 8 katlyne.dewaele@
proximus.be.

MA 9 DEC
Bijeenkomst
mantelzorgers
Zorg je voor iemand uit
je omgeving? Of zorgt
er iemand voor jou? De
mantelzorgwerkgroep van
Harelbeke nodigt jullie
graag uit op een namiddag met volksspelen,

ontmoeting, koffie en een
vers gebakken wafel. We
sluiten het werkjaar af door
gezellig samen te zijn.
Van 14 tot 16 uur in LDC
De Vlinder, Kollegeplein
5 in Harelbeke. Gratis
deelname.
Inschrijven verplicht vóór
2 december 2019 via
) 056 735 390 of
8 woonzorg@zbharelbeke.be.
Maximum 40 deelnemers.

De os, de ezel en de
stal... Wie kent die niet?
Het ‘kerst’verhaal is een
klassieker over de hele
wereld en werd vereeuwigd
in de stal onder de kerstboom. Wie echter op zoek
gaat naar de oorspronkelijke Bijbelse tekst ervan,
doet enkele verrassende
vaststellingen. Zo bevat
de Bijbel niet één, maar
twéé verhalen over Jezus’
geboorte. We blijven
stilstaan bij de herkomst
van de andere elementen
uit het kerstverhaal en
herontdekken we dus
de dynamiek achter de
Bijbelse traditie.
Spreker: Hans Debel.
Op 10 december van 19.30
tot 21.30 uur in PC De Bron,
Marktstraat 88. Deelname:
8 euro. Vooraf inschrijven
via ) 056 737 070 of
8 info@debron-har.be.

©
Van Lonne
der ke
pal
en

ZO 15 EN 22 DEC

DI 10 DEC
Ouderbijeenkomst

DO 12 DEC
Tweeklankconcert

Kind en Gezin houdt een
gratis ouderbijeenkomst
over de voorbereiding van
je kind op de kleuterschool.
Om 19 uur in de bibliotheek,
Eilandstraat 2 (zie p. 15).
Meer info: Ilse Huys,
) 0499 995 716 of
8 ilse.huys@kindengezin.be.

(zie pagina 2)
Reserveer je plaats via
8 tickets@cchetspoor.be
(met vermelding van naam,
voornaam, adres,
telefoonnummer en
rijksregisternummer) of
op ) 056 733 420.
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 16 december om 19.30 uur in CC het SPOOR.
Eerstvolgende politieraad op dinsdag 17 december 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.
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• Schepen Dominique Windels
0470 902 434
dominique.windels@harelbeke.be
Sport, feestelijkheden,
evenementen, toerisme,
communicatie, informatie, ICT.
Enkel op afspraak.
• Schepen Kathleen Duchi
0479 659 197
kathleen.duchi@harelbeke.be
Financiën, kerkbesturen,
economie, landbouw.
Elke donderdag van 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 10 december.

VR 13 DEC
Game Oever
Spelletjesavond t.v.v.
vzw De Oever in TSAS
van 18 tot 24 uur.
Mail naar 8 game-oever@
hotmail.com met je naam.

VR 13 DEC
De Warmste
Vernissage
kunstexpo, bar en animatie.
Vanaf 17.30 uur in AHA!,
Tientjesstraat 4, Harelbeke.
Prijs: 2 euro (5 euro voor all-in
pakket).

VR 13 DEC
Fit for life
t.v.v. ALS
Aquafitness voor bedrijven,
organisaties of verenigingen
van 12 tot 17 uur. Aquales
aan €300/u per groep in
LAGO CLUB Zwevegem Fit.
Info: :www.lagokortrijk.be.

ZA 14 DEC
Stop motion
Roman Klochkov

worden groot. Hoe deed
Mozart dat in godsnaam,
een requiem componeren en
tegelijkertijd de wasmachine
aansluiten terwijl Wolfgang
Junior de kamer bijeen
krijste? Om 20.30 uur
in het zaaltje van De
Trukendoos in Stasegem,
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 15 DEC
Ruilbeurs
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.

Zaterdag 14 december
van 14 tot 17 uur in CC
het SPOOR. Deelname:
24 euro. (zie pagina 23)
Van 10 tot 99 jaar.
) 056 733 425
: www.cchetspoor.be.

ZA 14 DEC
Senne Guns
met ‘Opus 3’
Opus 3 is een cabaretdebuut
waarin pianist en zanger
Senne Guns kleine verhalen
vertelt en grote dromen
filosofeert, terwijl hij tussendoor de muziek én zichzelf
fileert. ‘De Goudvis’ wordt
oud en kleine kinderen

ZO 15 DEC
André Brasseur
& Band
Brasseur brengt anderhalf uur
stomend spelplezier waarbij
geen mens stil kan blijven
zitten. Belpopkenner Jan
Delvaux vertelt vooraf zijn
fascinerende levensverhaal.
(zie pagina 23)

ZO 15 DEC
Winterwandeling
Een leuke wandeling doorheen het landelijke Hulste in
het kader van de Warmste
Week. Tijdens de wandeling
voorzien we een fijn gebak
en bij terugkomst is er een
lekkere wafelenbak. Wie niet
deelneemt aan de wandeling, is uiteraard ook welkom
om gezellig bij te praten,
een kaartje te leggen of een
streekbiertje te drinken.
Dit alles ten voordele
van vzw De Oever.
Inschrijven van 13.30 tot
15.30 uur. Afstand 7 of 9 km.
Prijs: volwassenen 9 euro –
kinderen < 12 jaar 5 euro.
Start: Dorpshuis De Rijstpekker,
Kasteelstraat 13 in Hulste.
Organisatie: Wijkcomité
Holvoets Kapel Hulste.

verenigingen van 12 tot
24 uur in LAGO Kortrijk
Weide. Huur zwembanen
aan €300/2 uur, individuen
en verenigingen laten zich
sponsoren.
Info: www.lagokortrijk.be.

ZA 21 DEC
#DuwMee

een kinderkoor, de Brass
band Braz’art en een
doedelzakspeler.

DO 26 DEC
Hulste
for life
Kerstmarkt vanaf 17 uur
in Hulstedorp.

Een 55 km wandeling
van Deinze naar Kortrijk
met de laatste stopplaats
aan de SAMWD Peter
Benoit in het kader van
De Warmste Week.
(zie pagina 19)

ZO 22 DEC –
ZO 29 DEC

ZA 21 DEC
Petanque
for life

ZO 29 DEC
Eindejaarsmarkt

Vanaf 9 uur aan het
Paretteplein. (zie pagina 19)

6 kindervoorstellingen
‘Peter Pan’ van kindertheater
Arte Del Nino.
Tickets en info op
www.artedelnino.be

Van 12 tot 23 uur in de
Abdijstraat. Organisatie:
verschillende zelfstandigen
uit de buurt.

ZA 21 DEC
Winterhappening
Eet- en drankkraampjes
tijdens de winterhappening
op ’t Ooste van 17 uur tot
middernacht. Optredens
van Coverband Request
(19 uur) en Sjonnie
Oaverechts (21 uur).
Organisatie: Feestcomité
’t Ooste.

DO 19 DEC
Kerst op de markt
Op de wekelijkse marktdag
verwelkomen we twee kerst
mannen en vier kerstmadammen tijdens de kerstanimatie.
Organisatie: Marktcomité
Harelbeke. (zie pagina 5)

VR 20 DEC
Aqua for life
t.v.v. ALS
Een zwemmarathon voor
individuen, bedrijven of

ZA 21 DEC
Kerstmarkt
Vanaf 18 uur op de speelplaats bij sporthal Kon.
Leopold-III-plein Arendswijk
door Buurtwerk Arendswijk.

ZA 21 DEC
Kerstmarkt
in het stadspark
t.v.v. vzw de Spie vindt
een kerstmarkt plaats in
het stadspark. Er komt

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

ONTVANGSTEN EN
PLECHTIGHEDEN
• Zondag 1 december
om 14.30 uur in SCC
Torengalm: Prijs
uitreiking interprovinciaal
kampioenschap vogeltentoonstelling O-W-VL
• Woensdag 4 december
om 15 uur in het stadhuis: Diploma-uitreiking
junior techniekacademie
• Donderdag 5 december
om 19.30 uur in de
stedelijke openbare
bibliotheek:
Vernissage tentoonstelling Isa Dhondt en Inge
Decuypere
• Zaterdag 7 december
om 20 uur in SCC
Torengalm: Prijsuitreiking quiz ten voordele
van Think Pink
• Dinsdag 10 december
om 12 uur in CC het
SPOOR: Prijsuitreiking
kampioenenviering kaarten en teerlingbak VIEF
• Vrijdag 13 december
om 17.15 uur in AHA!:
Vernissage de Kleifabriek
• Vrijdag 13 december
om 19.30 uur in DH
De Rijstpekker: Prijsuitreiking De Warmste
Week quiz ten voordele
van Het Ventiel
• Zaterdag 14 december
om 18.30 uur in De
Rumba: Prijsuitreiking
huldiging koning
Rumbavrienden
Op basis van gegevens
beschikbaar op
6 november 2019
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KERSTBAL
Op vrijdag 20 december vindt het Kerstbal
voor kinderen plaats in TSAS. Vanaf 18.30 uur
zijn alle kinderen van het vierde, vijfde en zesde
leerjaar welkom! De toegang is gratis en drankjes
kosten een halve euro. Uiteraard zijn ouders niet
toegelaten in de zaal. Zij kunnen iets drinken
in de aparte ouderopvang. Dresscode:
Pyjama/Onesie editie.

