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De Loteling
De bucketlist voor 2020
De uitwerking van Hallo Harelbeke!

Voederpas z
w e r f k at t e n

gegevens kaar

Voornaam

VOEDERPAS VOOR
ZWERFKATTEN
Om een beter zicht te krijgen op
wie op welke plek zwerfkatten
voedert én nog meer in te zetten op
sterilisatie, lanceert Stad Harelbeke
de voederpas. In Harelbeke mogen,
volgens het politiereglement,
verwilderde of wilde dieren niet
gevoederd worden op het openbaar domein. Enkel wie over de
nieuwe voederpas voor zwerfkatten
beschikt, krijgt een uitzondering op
dit verbod.

www.harelbeke.be/sdgs
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Om de zwerf- en huiskatten in Harelbeke
gezond te houden, voert Stad Harelbeke
een specifiek sterilisatiebeleid, in nauwe
samenwerking met dierenasiel de
Leiestreek en Politiezone Gavers. Door
nieuwe zwerfkatten te melden help je
daar actief aan mee. Neem contact
op met PZ Gavers bij vaststelling van
niet-gesteriliseerde zwerfkatten (geen
V-knip in rechteroor) en tamme, pas
uitgezette katten.
Wil jij graag vrijwillig zwerfkatjes
voederen? Vraag dan je gratis voeder
pas aan bij de milieudienst op het
stadhuis en help zo actief mee aan ons
zwerfkattenbeleid. Een voederpas is
persoonlijk en kan je enkel voor jezelf

thouder

en naam:
Geboorteda
tum:
Straat en hu
isnummer:
Postcode en
gemeente:
Rijksregiste
rnummer:
Let op: na 18

uur geen wa

ter of droogv
oer buiten late

nstaan.

aanvragen. Enkel als je meerderjarig
bent, kan een voederpas toegewezen
worden. Wettelijke verplichtingen voor
katteneigenaars:
• Indien je zelf een kat hebt, zorg er
dan voor dat ze gesteriliseerd of
gecastreerd is. Op 1 april 2018 is
deze sterilisatieplicht uitgebreid.
Vanaf die datum moet elke kat
voor de leeftijd van 5 maanden oud
gesteriliseerd worden.
• Zorg ervoor dat je eigen kat een
identificatie draagt. Vanaf 1 november
2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn.
• Voeder zwerfkatten niet zonder
voederpas, het is verboden zoals
opgenomen in ons politiereglement.

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 Burgerzaken - eerstvolgende
op 11 januari)
Let op: het stadhuis werkt op
afspraak vanaf 6 januari
Het stadhuis is gesloten op
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
• Op woensdag 1 januari zijn de
beide delen van het recyclagepark
gesloten. Op donderdag 2 januari
is enkel het niet-betalend deel
gesloten. De ronde van zone 3
op 1 januari (HV) verschuift naar
dinsdag 31 december (zone 2).

Meer info
www.harelbeke.be
Het stadsmagazine van februari
verschijnt op donderdag 30 januari.
Teksten indienen tegen vrijdag
10 januari.
Departement communicatie:
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be
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Theater over
jongdementie

To-do’s
in 2020

We hebben jou nodig

DE LOTELING

Regisseurs Arne De Jaegere
en Hilde Verstraeten van
Het Bataljong namen een
jaar lang mensen met jong
dementie op sleeptouw en
laten hen zelf aan het woord
in ‘De Loteling’, die in januari
in CC het SPOOR speelt.

BUCKETLIST

Wij maakten voor jou de
ideale bucketlist met zaken
die je zeker moet doen in
2020! Probeer zo veel
mogelijk zaken af te vinken
en maak kans op de
mooiste prijzen!

Colofon
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HALLO
HARELBEKE!

In augustus hielden we een
allereerste Hallo Harelbeke!,
waar we heel wat ideeën kre
gen over allerlei thema’s. Die
ideeën plaatsten we online.
Nu zetten we de volgende
stap en gaan we concreet
aan de slag met jouw ideeën.
Help je mee?

12 Lokale helden

voor globale doelen

Elk jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee
terecht. Dat plastic verteert niet, maar wordt door vrijwel
alle zeedieren direct of indirect geconsumeerd. Plastic zit
in de hele voedselketen, ook in die van ons. Wij geven je
tips voor een vrolijker leven in het water (SDG 14).

Verder

04 Groepsaankoop
05 Leieleute
09 Bib-nieuws

19

UIT in Harelbeke

10 Huis van het Kind
15 Weireldkoarte
24 Vakantiekriebels
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kort
Sneeuw- en ijzelbestrijding

STROOIPL AN

GROEPS
AANKOOP

GROENE STROOM
EN GAS
Tot en met 11 februari kan je je vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop
groene stroom en gas van de provincie
West-Vlaanderen. Hoe meer mensen
zich inschrijven, hoe interessanter het
aanbod!
Ook als je eerder voor een voordelig
energiecontract koos, kan je besparen
door je in te schrijven. Je huidige
contract kan namelijk verlengd worden
aan duurdere prijzen. Je kan op elk
moment kosteloos van energieleveran
cier veranderen.
Wil je je inschrijven of krijg je graag meer
informatie? Maak een afspraak bij de milieudienst
via www.harelbeke.be/afspraak of bel naar
0800 21 202.

www.harelbeke.be/sdgs
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Van november t.e.m. maart bestrijdt onze facilitaire dienst gladheid in Harelbeke. We beschikken over een grote zoutstrooier
met sneeuwschuif en schaften ons recent een grotere zoutsilo
aan om nog meer zout te kunnen bewaren. We hanteren het
principe van ‘nat strooien’, zo is er minder zout nodig en kleeft
het zout beter aan het wegdek waardoor op voorhand strooien
efficiënter is.
Voor de fietspaden zetten we een smallere tractor met pekelsproeier en sneeuwschuif in. De facilitaire medewerkers gaan
vaak preventief overdag of ’s avonds aan het werk, rekening
houdend met de verwachte timing van de sneeuwbuien.
Eerst behandelen we de doorgangswegen en de wegen die het
openbaar vervoer gebruiken (primaire route), daarna pas kleinere verbindingswegen en bedieningswegen. Denk eraan dat
iedere bewoner van een gebouw zélf verantwoordelijk is voor
het onderhoud van het voetpad en greppel vóór het gebouw.
Het strooiplan kan je vinden op www.harelbeke.be/strooiplan.

Lifestyle-event Handelscomité

MODESHOW

Verschillende modezaken slaan op 13 maart de handen in
elkaar en tonen de nieuwste modetrends van het voorjaar.
Achteraf kan je stukken aankopen. Nagenieten kan met een
drankje of hapje op één van de food- en drinkstands in de
foyer van CC het SPOOR. Kaarten te verkrijgen bij de deel
nemende handelszaken vanaf 20 januari.

Gratis juridisch advies

HUIS VAN WEL ZIJN

Iedereen kan in een situatie terechtkomen die juridische vragen
of problemen met zich meebrengt. Alleen is het niet altijd even
duidelijk bij wie of waar je kan aankloppen met je probleem. Heb je
een advocaat nodig? Hoe zit de wet in elkaar? Wat zijn je rechten?
Vanaf januari kan je iedere derde maandag (start op 20 januari) van
10.30 tot 12 uur gratis terecht in het Huis van
Welzijn voor juridisch advies. Denk er aan om de
desbetreffende documenten mee te brengen.
Info via onthaal@welzijnharelbeke.be
of 056 735 190.
www.harelbeke.be/sdgs

Wijzigingen vanaf 1 januari 2020

RETRIBUTIEREGLEMENT
Het afgelopen jaar herbekeken we het retributiereglement om de
vrijetijdsdiensten op het vlak van tarieven, regels en afspraken beter
op elkaar af te stemmen. Het reglement wordt transparanter en
duidelijker. Pas na goedkeuring van de gemeenteraad van december worden de belangrijkste wijzigingen gecommuniceerd via de
nieuwsbrieven. Wens je meer info of heb je vragen, dan kan je
terecht bij onze vrijetijdsdiensten.

Nederlands oefenen

PRA ATCAFÉ

Oefen Nederlands door met een andere persoon te praten.
De praatcafés vinden plaats op 4 en 18 januari, 1, 15 en
29 februari, 14 maart, 25 april, 9 mei en 6 en 20 juni,
telkens van 10 tot 11.30 uur in de bibliotheek.
Gratis, maar inschrijven is verplicht.
Meer info via bren.derycke@welzijnharelbeke.be, in
GS9 bij Katrien of in het Huis van Welzijn bij Bren. www.harelbeke.be/sdgs

LEIELEUTE

OPENING
LEIE
Op 11 januari verwachten we iedereen
voor spektakel langs de Leie! Nu de ingrijpende werken langs de Leieboorden
eindelijk klaar zijn, vieren we feest. Je
ontdekt er de kunstwerken van de Leie
op hun mooist, in combinatie met een
streepje muziek en de perfecte dosis
theater, vuur en plezier.
Na het belevingsparcours kan je nog
genieten van een gezellig samenzijn
op de Vrijdomkaai tijdens ‘Tegoare
Nieuwjoare’.
• 16.30 uur: Officiële opening (voor TSAS)
• vanaf 17.00 uur: Start belevingsparcours
		 (start aan TSAS)
• vanaf 18.00 uur: Tegoare Nieuwjoare (Vrijdomkaai)

www.harelbeke.be/sdgs
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THEATER OVER JONGDEMENTIE

DE LOTELING
Om de vier seconden krijgt iemand ter wereld de diagnose van jongdementie.
Toch is jongdementie een ziekte die niet door iedereen even gekend is.
Regisseurs Arne De Jaegere en Hilde Verstraeten van het theatercollectief
Het Bataljong uit Kortrijk namen een jaar lang mensen met jongdementie op
sleeptouw en laten hen zelf aan het woord in de voorstelling ‘De Loteling’,
die in januari in CC het SPOOR speelt.

www.harelbeke.be/sdgs
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Arne: Eén op de vijf mensen
krijgt te maken met jong
dementie in zijn of haar omgeving. Waarom overkomt
het de ene wel en de andere
niet? Dat is jammer genoeg
een zaak van een ‘slecht
lotje’ te trekken. Het kan
letterlijk iedereen overkomen
en is als het ware een soort
loterij. Vandaar ook de naam
van de theatervoorstelling
‘De Loteling’.

hadden het ook allemaal.
Ook Arne wordt dagelijks
geconfronteerd met de
ziekte. Zijn vader heeft al een
tijdje jongdementie, wat voor
zijn moeder de aanleiding
was om enkele jaren geleden
Het Ventiel op te richten.
Vroeger waren er niet zo veel
mogelijkheden en dat doet
me soms vloeken. Dan denk
ik “was Het Ventiel er toen
maar al geweest”.

Hilde: Mijn mama is zeven
jaar geleden overleden aan
de gevolgen van jongdementie en haar broers

Arne: Het theaterstuk over
jongdementie kwam er op
vraag van Het Ventiel.
Zij zoeken steeds naar

manieren om grenzen te
verleggen en mensen dingen
te laten doen die ze nog
nooit eerder deden, zelfs niet
toen ze nog gezond waren.
Dat gaat van zwemmen tot
paardrijden, golf of beeldhouwen. Maar het idee om
theater te maken, dat was
een idee dat er met kop en
schouders bovenuit sprong.
Enerzijds om mensen te
prikkelen, maar anderzijds
ook om aan de samenleving
te tonen hoe het is om met
jongdementie te leven en
hoe de getroffenen dat zelf
ervaren.

“Waarom overkomt het de ene wel en de
andere niet? Dat is jammer genoeg een
zaak van een ‘slecht lotje’ te trekken.”
Arne

Hilde: Dat is exact wat we
willen doen, tonen dat deze
mensen met jongdementie
er nog zijn en ze zeker niet
zomaar aan de kant schuiven. Daarom kozen we er
voor om met de jongdementen zelf op scène te staan.
Dat zijn geen acteurs in
het dagelijkse leven, enkel

het team van Bataljong heeft
al eerder op de planken gestaan. En dat maakt het een
enorme uitdaging. Iedere
repetitie is anders en we zien
de ziekte evolueren bij iedere
voorstelling.

Arne: Ja, dat is waar,
iedereen evolueert op zijn

eigen manier. Dat maakt het
spannend en boeiend, maar
helaas ook confronterend.
We zijn hier nu al een dik jaar
mee bezig en de mensen
waarmee we startten zijn
niet meer dezelfde mensen.
Die zijn compleet veranderd.
Maar dat is natuurlijk wel
de opzet van het stuk,
tonen hoe de mensen
zelf reageren op hun eigen
– vaak ongecontroleerde –
reacties. Je ziet zelfs bij de
mensen die nog het minste
kunnen ongelofelijk veel
emoties omgaan in
hun hoofd.

LEIELEUTE
11 JANUARI 2020
Wil je graag het
Bataljong aan het
werk zien, maar heb
je geen tickets kunnen
bemachtigen voor de
voorstelling? Kom dan
op 11 januari naar
Leieleute, want daar
geven de acteurs het
beste van zichzelf op
één van de stops
tijdens de belevingswandeling.
Meer info:
www.harelbeke.be/
leieleute
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WORD EEN BUDDY
Na drie jaar werken bereikt
Het Ventiel maar liefst
70 mensen met jongdementie
in de regio en probeert voor elk
van hen activiteiten op maat te
vinden. Wil je graag iets meer
betekenen voor mensen met
jongdementie? Word dan een
buddy! Ga mee op activiteiten
of onderhoud een persoonlijke
relatie en ga samen op pad.
Meer informatie:
Gudrun Callewaert
Distelbosstraat 13
8531 Hulste
0468 274 493
info@ventiel.be
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Hilde: Met ‘De Loteling’
creëren we een kader waarin
iedereen kan zeggen wat ze
willen zeggen. En ja, dat zal
op vrijdag iets anders zijn
dan wat ze zeiden op zondag. We fluisteren ze niets
in, ze beleven de voorstelling zoals ze zelf willen. Wij
noemen dat gestructureerde
improvisatie (lacht). Al zien
we wel dat sommigen beseffen waar ze mee bezig zijn en
gericht oefenen. Er treedt al
een beetje gewenning op.
Arne: We leggen ze niets op,
want dat is gewoon onmogelijk. Er is niet één verhaal
rond jongdementie, iedereen
heeft een andere vorm van
de ziekte, een andere entourage en een andere beleving.
Daar is geen lijn in te trekken.
Dat maakt het natuurlijk wel
moeilijk om een voorstelling
te maken die maanden later

“Met ‘De Loteling’ creëren we een kader
waarin iedereen kan zeggen wat ze
willen zeggen.”
Hilde
moet gespeeld worden, omdat deze mensen echt leven
in het ‘nu’ en leven van dag
tot dag.

Hilde: Alles is gestart met
brainstorms en gesprekken
en workshops met de mensen met jongdementie. Daarna gaven we hen oefeningen
en herhaalden die tot we
voelden dat het bleef werken.
We vertrokken steeds vanuit
hen en hun problematiek.
Bijvoorbeeld het woord
‘Alzheimer’, welke emoties
brengt dat teweeg? Hoe
drukken ze zich uit? Na de
workshops hebben we hen
gewoon de vraag gesteld wie
zin had om mee te doen.

Arne: Nadat de groep
samengesteld was, werd
het iets makkelijker om
gerichter te werken. Het blijft
min of meer dezelfde groep,
maar de ziekte zorgt natuurlijk ook voor onverwachte
wendingen. Zo moesten
we al afscheid nemen van
één van onze leden. Maar
daarnaast hebben we ook
al superveel de slappe lach
gehad. Het is een hele
hechte groep en iedereen
komt steeds vroeger en
vroeger naar de repetities.
Dat is een goede zaak,
want wij hopen om met
deze voorstelling ook in
andere steden terecht te
kunnen.

kort

gedicht dat nog niet eerder
werd gepubliceerd. Dit jaar
vonden we Jan van Meenen
en Christophe Vekeman
bereid om een gedicht te
leveren. De posters verspreiden we vanaf donderdag
30 januari 2020 om 13.30
uur. Om poëzie nog meer in
de kijker te zetten, vullen we
de bib met poëzieposters
en verzamelen we de meest
recente pöeziebundels
uit onze collectie op een
thematafel.

bib

TENTOONSTELLING
HER-BEKIJKEN
Frans Vercoutere studeerde beeldende kunsten, monumentale kunsten en modeltekenen. Beroepshalve gaf hij les in
de Kunstacademie van Tielt. Frans Vercoutere wisselde het
maken van (landschaps)schilderijen altijd af met sculpturen.
Voor de bibliotheek selecteerde Frans Vercoutere een aantal
schilderijen en ruimtelijk werk die hij in de loop van de voorbije jaren realiseerde. Maar door de veranderende context – de
diverse ruimtes in een openbare bibliotheek – ‘her-bekijkt’ hij
zijn werk en geeft hij het een andere invulling. We zijn verheugd
dat we met deze tentoonstelling 2020 opgewekt kunnen
beginnen.
Tentoonstelling loopt van 6 januari 2020 tot 1 februari 2020.
Finissage op vrijdag 31 januari 2020 om 19.30 uur.
Toelichting door Jan Van den Berghe. Muzikale omlijsting
door Eddy Desnyder (viool) en Nico Ronsse (klavecimbel)

LEZING
OVER HARUKI
MURAKAMI
Luk Van Haute is vertalerjapanoloog. Hij vertaalde
enkele boeken van Murakami en publiceerde in het
voorjaar van 2019 Japan:
schetsen uit het leven, een
boek waarin een duidelijk
beeld wordt geschetst van
de Japanse samenleving.
Van Haute woonde van
1986 tot 1992 in Japan,
waar hij onder meer Japanse literatuur studeerde aan
de Universiteit van Tokio en
actief was in de filmindustrie.
Donderdag 16 januari 2020 om
19.30 uur. Gratis lezing.
Graag inschrijven via
info.bibliotheek@harelbeke.be

GEDICHTENDAG
GRATIS
POËZIEPOSTER

MUZAÏEK
POLITIEKE FILMS
In januari staat de media
theek in het teken van
politieke films. Meryl Streep
schittert als Margaret
Thatcher in The Iron lady en
Morgan Freeman als Nelson
Mandela in Invictus. Houd
je het liever actueel? Bekijk
dan Brexit: The uncivil war
met Benedict Cumberbatch.
We hebben politieke films
in alle vormen en maten, je
kan kiezen tussen documentaires, biografische films
of totaal fictieve verhalen.
Neem zeker een kijkje!

Naar aanleiding van de jaarlijkse Gedichtendag (telkens
de laatste donderdag van
januari) geeft de bib twee
poëzieposters uit met een
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HUIS VAN HET KIND
Huis van het Kind Harelbeke
bestaat al een tijdje in de vorm
van een samenwerkingsverband
tussen alle Harelbeekse partners
die met kinderen en gezinnen
werken, onder andere Kind en
Gezin, de jeugddienst, Jongerenzorg en vzw De Spie.

In 2018 vond dit overlegplatform een
fysiek onderkomen in de Boterpotstraat 9,
van waaruit we kinderen ondersteunen
om ten volle kind te zijn in Harelbeke en
(groot)ouders te laten weten dat ze er
niet alleen voor staan! Huis van het Kind
Harelbeke legt het oor te luisteren bij
deze gezinnen met kinderen om zicht
te krijgen op wat er nodig is om in
Harelbeke op te groeien en op te
voeden. Zo kunnen we aan het bestuur
deze signalen doorgeven, preventief
werken en zorgen dat het dienstverlenend aanbod op elkaar is afgestemd.

20 februari
26 maart
23 april
28 mei
18 juni

10

Heidi Deboosere
Michael Portzky
Katelijne Duron
Vanessa Maes
Nina Mouton

Mama’s zitten wel eens met de handen
in het haar, dat heet dan een bad hair
day. En de cape van papa-superman,
die zit ook wel een keertje in de was.
Dan bieden oma’s en opa’s misschien
wel een keertje soelaas, maar zij waren
voorheen ook maar gewoon een mama
en een papa. Het kan zo’n deugd doen
om te horen hoe anderen het doen.
Of om te horen dat er bij de buren
ook ochtenden zijn die zo in de soep
draaien dat je zou wensen dat de dag al
voorbij was. Daarom vindt er in het Huis
van het Kind Harelbeke elke tweede
donderdagvoormiddag van de maand
een ontmoetingsmoment voor ouders
met hun kind(eren) plaats. Je kan er een
koffietje drinken met andere ouders en
ondertussen vertellen over de fratsen
van je oogappel(s).
Je kan er al je vragen stellen, wij zoeken
samen met jou naar de juiste antwoorden. Kom vrijblijvend langs in het Huis
van het Kind van 8.30 tot 11 uur op
13 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei
en 11 juni. En terwijl je deze ontmoetingsmomenten in je agenda noteert,
hou meteen ook maar de donderdagen
in het kadertje hieronder vrij. Op die
dagen gaan enkele interessante – gratis –
lezingen door in het Huis van het Kind,
telkens om 20 uur. Je steekt er zeker
wat van op en je hebt meteen weer de
kans om bij te kletsen met al die andere
ouders. Wij kijken er naar uit om jullie te
ontmoeten!

Sociaal (v)aardig
Veerkracht
Help, ik ben mama
Scheiding bij familie of vrienden
Mild ouderschap

KIJK IK FIETS

Kan je kind fietsen met steunwieltjes maar weet je niet
goed hoe het nu verder moet? Dan is ‘Kijk, ik fiets!’
wat je zoekt.
Een ervaren lesgever leert je stap voor stap hoe je kind
zonder steunwieltjes kan fietsen. Deelnemen kan met eigen
fiets (zonder steunwieltjes) en een volwassen begeleider.
Na de sessie krijgt ieder kind een diploma.
Praktische info: zaterdag 8 februari van
9 tot 12 uur of van 13 tot 16 uur in CC
het SPOOR. Prijs is 11 euro per kind.
Inschrijven via webshop.harelbeke.be of
www.harelbeke.be/sdgs
in de sportdienst.

Opgelet

CO-VERGIFTIGING

Als je een vermoeden hebt van CO-vergiftiging, volg dan
deze stappen:
• Open deuren en vensters om de kamer zoveel mogelijk
te ventileren.
• Schakel zo snel mogelijk het betrokken toestel uit.
• Haal het slachtoffer uit de kamer.
• Bel 112 en vermeld dat het vermoedelijk om een
CO-intoxicatie gaat. Vertel er ook zeker bij of het
slachtoffer al dan niet bewusteloos is.
• Begin reanimatie indien het slachtoffer niet meer ademt.
• Leg het slachtoffer in zijdelingse veiligheidshouding om te vermijden dat hij of zij stikt in
eigen braaksel.
Meer info: www.koolstofmonoxide.be of
www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide/
co-vergiftiging
www.harelbeke.be/sdgs

Sport na school

SNS-APP

De SNS-pas is stilaan Vlaanderen aan
het veroveren. Maar wat is die SNSpas nu eigenlijk? Met deze pas kan je
makkelijk zien welke activiteiten er zijn
in jouw buurt. Zo kunnen jongeren aan
meer dan 100 verschillende sportactiviteiten in de regio deelnemen, onmiddellijk na de schooluren. Enkele voorbeelden: lasershooten, crossfit, padel,
paardrijden, golf, tennis, duiken, skiën,
ijsschaatsen en paintballen.
Een jaarpas kost 45 euro en is geldig van
september t.e.m. mei, een semesterpas
kost 30 euro en is geldig van maandag
28 januari t.e.m. zondag 31 mei. De
aankoop van de pas kan je opgeven
voor terugbetaling bij jouw ziekenfonds.
In de week van 27 januari kan je gratis
van dit aanbod genieten. Het down
loaden van de SNS-app is gratis.
Voor inschrijvingen en informatie:
wim.vandezande@sportnaschool.be
Meer info op www.sportnaschool.be.

TIP

Een SNS-pas is het ideale
nieuwjaarscadeau voor je (klein)kind.
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN
Elk jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee
terecht. Dat plastic verteert niet; het valt uiteen in kleinere
stukjes die giftiger worden. Die microplastics worden door
vrijwel alle zeedieren direct of indirect geconsumeerd.
Plastic zit in de hele voedselketen, ook die van ons.
En jij bent de start voor een vrolijker leven in het water
(SDG 14) met deze tips.

• Gebruik minder plastic, zeg neen
tegen single-use-plastic en die microbeads in je tandpasta of verzorgingsproduct.
• Gooi geen afval op straat, in bosjes
of in water. Of in de riolering, want
daar begint de zee!
• Ballonnen oplaten is maar heel even
een feest. Kapotte ballonnen lossen
helaas niet op in de natuur.
• Kies voor visproducten met een
duurzaam label: een MSC- of
ASC-keurmerk.
• Gebruik ecologische afbreekbare
schoonmaakproducten.

minder chemicaliën in ons voedsel
(SDG 3 Goede gezondheid en Welzijn).
Zo doe je aan klimaatactie (SDG 13),
want 1 miljoen ton plastic recycleren,
staat gelijk aan 1 miljoen auto’s van
de weg halen (in termen van CO2uitstoot). Je maakt ruimte voor eerlijk
werk en economische groei (SDG 8),
want de geschatte kosten van zwerfvuil in zee bedragen tussen de 259 en
695 miljoen euro. Dat ook het leven
op het land (SDG 15) niet graag als
transitruimte voor afval op weg
naar zee fungeert, dat spreekt
natuurlijk voor zich.

Met het toepassen van bovenstaande
tips draag je bij aan de gezondheid
van je medemens, want zo komen er

Deze maand kan iedereen een held
zijn! Aan jou nu!

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
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OM TE
BEWAREN

agenda

Op deze pagina's vind je een overzicht voor de komende acht
maanden van de activiteiten georganiseerd door de vele verenigingen
die onze stad rijk is. Voor publicatie in het hblad van september 2020
stuur je het overzicht (activiteiten september-december 2020) van
jouw vereniging door tegen maandag 6 juli 2020.

OKRA

HARELBEKE
• Elke stap telt: elke maandag,
9u30, café De Ratte (niet op
13 april, 1 juni)
• Dans: elke woensdag, 9u,
sporthal K. Leopold III-plein
(niet op 1 januari, 22-29 juli,
5-12 augustus)
• Wandelen:
- vertrek kerk Stasegem, 14u:
7 januari, 4-18 februari,
3-17 maart
- vertrek De Ratte, 14u:
28 januari, 25 februari,
24 maart, 28 april, 26 mei,
23 juni, 28 juli, 25 augustus
• Kaarten, scrabbelen en rummikub: 9 januari, 6 februari,
5 maart, 2 april, 14 mei, 4 juni,
2 juli, 20 augustus, 14u, CC
• Bowlen: 13 januari,
10 februari, 9 maart, 20 april,
11 mei, 8 juni, 14u, parking
CC
• Koor: 16 januari, 27 februari,
12 maart, 9 april, 28 mei,
11 juni, 9 juli, 27 augustus,
14u30, wijkhuisje Zuidstraat
• Trefpuntbestuur: 30 januari,
3 april, 29 mei, 14u, CC
• Infomomenten: 13 februari,
18 juni, 14u, CC
• Kampioenenviering:
20 februari, 12u, CC
• Team: 28 februari, 24 april,
26 juni, 28 augustus, 14u,
CC
• Kiek! 400 jaar stadscentrum
in beeld: 19 maart, 14u,
Peter Benoitmuseum

• Fietsen:
- vertrek kerk Stasegem, 14u:
7-21 april, 5-19 mei, 2-16
juni, 7-21 juli, 4-18 augustus
- vertrek kerk Harelbeke, 14u:
14 april, 12 mei, 14 juli,
11 augustus
• Paasviering: 23 april, 14u,
CC
• Bedrijfsbezoek: 7 mei,
parking CC
• Fietsdagtocht: 9 juni, 10u,
vertrek kerk Harelbeke
• Barbecue: 16 juli, 12u, CC

BAVIKHOVE
• Wandelen: 6 januari, 3 februari,
14u, vertrek kerk Bavikhove
• Nieuwjaarsreceptie bestuur:
8 januari, 10u, SCC Torengalm
• OKRA academie: 14 januari,
18 februari, 10 maart, 14u30,
d’Iefte Deerlijk
• Filmnamiddag: 16 januari,
20 februari, 19 maart, 16 april,
14u, Budascoop Kortrijk
• Kaarting, teerlingbak en
sjoelbak: 22 januari,
26 februari, 25 maart, 22 april,
27 mei, 24 juni, 26 augustus,
14u, SCC Torengalm
• Nieuwjaarsconcert:
26 januari, 14u45,
Schouwburg Kortrijk
• Infonamiddag:
27 februari, 14u,
SCC Torengalm
• Regiowandeling: 2 maart,
20 en 27 april, 4 mei, 9 juni,
17 juli, 24 augustus,
13u30, vertrek kerk Bavikhove

jan
~
aug

• Bowling: 9 maart
• Paasviering samen met
Samana Bavikhove: 8 april,
14u, SCC Torengalm
• Kaarting Bavikhoofse
verenigingen: 25 april, 14u,
SCC Torengalm
• Fietsen: 11 mei, 14u, vertrek
kerk Bavikhove
• Bijeenkomst 80-jarigen:
20 mei, 11u30, SCC
Torengalm
• Dagfietstocht: 1 juni,
vertrek kerk Bavikhove
• Ledenreis daguitstap: 4 juni
• Fietshappening DeerlijkWaregem: 22 juni, 13u15,
start kerk Bavikhove
• Kampioenenviering kaarting
en teerlingbak: 1 juli, 11u30,
SCC Torengalm

NEOS

HARELBEKE
• Wandelen: elke eerste
donderdag van de maand,
14u30, De Gavers parking
West (Stasegemsesteenweg)
• Ontspanningsnamiddag:
elke tweede dinsdag van de
maand, 14u, PC De Bron
• Fietsen: elke vierde donderdag van april, mei, juni, juli en
september, 14u30, De Gavers
parking West
• Nieuwjaarsbanket: 28 januari
• Voordrachten: 18 februari,
21 april en 16 juni, 14u30,
PC De Bron
• Voorjaarsfeest: 17 maart, CC
• Daguitstap: 19 mei

in Harelbeke

HULSTE
• Petanque: telkens op
maandag, 13u15, Tieltsestraat
(indoor bij slecht weer)
• Kaarten, Rummikub, Uno:
2 januari (+ nieuwjaars
receptie), 6 februari, 5 maart,
2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 14u,
De Rijstpekker
• Filmnamiddag: 6 januari,
3 februari, 2 maart, 20 april,
4 mei, 8 juni, 14u30,
Budascoop Kortrijk
• Voordracht: 13 februari,
14 mei, 14u, De Rijstpekker
• Lentewandeling:
16 april, 14u, vertrek aan
de kerk in Hulste
• Paasfeest: 23 april, 12u,
De Rijstpekker
• Fietsen: 28 mei, 25 juni,
16 juli, 14u, De Rijstpekker
• Daguitstap: 18 juni, 9u,
De Rijstpekker

BAVIKHOVE
• Kampioenenviering kaarters:
14 januari, 14u SCC Torengalm + kaarten en wandelen
• Bowling: 6 februari, 13u45,
vertrek parking kerk Bavikhove
• Voordracht: 11 februari,
10 maart, 12 mei, 13u30,
SCC Torengalm + kaarten en
fietsen of wandelen
• Eetfestijn: 21 februari, 12u,
SCC Torengalm
• Kaarten en fietsen:
14 april, 9 juni, 14 juli, 14u,
SCC Torengalm
• Lentefeest: 24 april, 12u,
SCC Torengalm
• Halve dag fietstocht:
7 mei, 13u30, vertrek parking
kerk Bavikhove
• Bedevaart: 14 mei
• Dag fietstocht: 3 augustus

S-PLUS HARELBEKE
• Wandelen: elke dinsdag,
13u30, CC

• Fietsen: elke dinsdag, 13u30,
Sint-Salvatorkerk Harelbeke
(vanaf 3 maart tot half oktober)
• Petanque: elke dinsdag,
13u30, wijkhuisje Oostwijk
• Kaarting: elke tweede
maandag van de maand
(met uitzondering van 20 april
en 15 juni, inhaal op 16 maart,
22 juni), 14u, VC De Geus
• Driedaagse kaarting:
14-15-16 februari,
VC De Geus
• Koffietafel:
27 april, CC

VFG/RECREAS
• Maandelijkse spel
namiddagen: 14u, CC

VIVA-SVV
• Valentijnsontbijt: 9 februari,
8u30, CC
• Workshop voor papa’s:
Staartjes en vlechtjes bij hun
dochters: 14 maart, 10u,
VC De Geus
• Paaswandeling: 6 april,
14u30, Ter Gavers
• Bloemschikken: 8 april,
14u30, VC De Geus
• Koffietafel:
26 april, 14u, CC
• Wandeling: 18 juni,
13u30, CC

ABVV SENIOREN
• Nieuwjaarsfeest: 9 januari,
14u, CC
• Infovergadering: 14 of
26 maart, 14u, CC
• Bedrijfsbezoek: 14 of 21 mei
• Busreis: 2 juli

VIEF SENIOREN
Telkens om 14u in CC het
SPOOR
• Koffietafel en kaartnamiddag: 21 januari, 18 februari,
17 maart, 21 april, 19 mei,
16 juni, 14 juli, 18 augustus
• Groentenkaarting:
31 maart

SAMANA
HARELBEKE

Alle activiteiten vinden plaats in
CC het SPOOR om 14u
(muv de uitstappen)
• Nieuwjaarsonder ons:
7 januari
• Onder ons: 21 januari,
18 februari, 17 maart, 7 april,
19 mei, 2 juni (met bingo),
16 juni
• Pannenkoekennamiddag:
4 februari
• Infonamiddag: 13 februari,
3 maart, 18 juni
• Paasviering: 21 april
• Bedevaartsreis: 5 mei
• Daguitstap: 7 juli
• Barbecue: 18 augustus

STASEGEM
Alle activiteiten vinden plaats in
De Zuiderkouter in Stasegem
om 14u (muv de uitstappen)
• Hobby: 7 januari, 4 februari,
3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni,
4 augustus
• Nieuwjaarsviering: 15 januari
• Valentijnsviering: 19 februari
• Voordracht: 18 maart
• Paasviering: 8 april
• Bedevaart: 15 mei
• Barbecue: 17 juni
• Daguitstap: 25 augustus

BAVIKHOVE
Alle activiteiten vinden plaats in
SCC Torengalm om 14u, tenzij
anders vermeld.
• Hobbynamiddag: 7 januari
(OC Bavikhove), 4 februari,
3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni,
7 juli
• Onder ons namiddag:
21 januari, 18 februari,
17 maart, 21 april, 19 mei,
16 juni, 15 juli
• Muziekquiz: 28 januari
• Infonamiddag: 25 februari,
24 maart

• Paasfeest samen met OKRA
Bavikhove: 8 april
• Meibedevaart naar Oostduinkerke: 28 mei
• Parochiale ziekennamiddag:
8 juli

FEMMA STERKE
EVA’S
• Ladies at the movies:
22 januari, 19u30, Budascoop
Kortrijk
• Zonder meer (winkel
bezoek): 11 februari, 19u30,
Rijselsestraat 51, Kortrijk
• Bloemschikken Pasen:
31 maart en 1 april, 19u30,
PC De Vlerke
• Macrame: 22 april, 19u30,
PC De Vlerke
• Moedersfeest: 5 mei, 19u30,
Ubuntu Zandberg
• Tijd voor geluk: 3 juni, 19u,
refter Sint-Ritaschool
• Verrassingsreis: 19 juni, 13u,
vertrek aan parking
Forestiersstadion

FEMMA BAVIKHOVE
• Heilige Mis gevolgd door
receptie: 19 januari, 9u15,
Sint-Amanduskerk en SCC
Torengalm
• Nieuwjaarsfeest:
27 januari, 14u en 19u30,
De Gilde Bavikhove
• Koken: 10 februari, 19u30,
OC Bavikhove
• Wandeling samen met Het
Ventiel: 17 februari, 13u30,
vertrek DH De Rijstpekker
• Bloemschikken: 20 februari en
8 april, 19u30, OC Bavikhove
• Kubben: 14 april en 9 juni,
19u30, sporthal Bavikhove
• Kook-in: 27 april, 19u30,
OC Bavikhove
• Sneukeltocht: 12 mei, 13u30,
OC Bavikhove
• Meifeest: 25 mei, 14u en
19u30, De Gilde Bavikhove
• Avondhapjestocht: 19 juni,
19u30, OC Bavikhove

GEZINSBOND

SINT-RITAKAARTERS

• Recreatief volleybal dames
& heren: elke maandag,
20u, sporthal Kon. Leopold
III-plein
• Aerobic & BBB-oefeningen:
elke woensdag, 19u45,
sportzaal Sint-Augustinusschool
• 1 uur = 5 km stappen:
elke donderdag, 19u30,
vertrek aan sporthal Harelbeke
• Bondshappening: 18 januari,
19u30, CC
• Ladies Night – Coverband
Request: 7 maart, 19u30
(met JGA)

• Kaarting telkens om 15 uur
in restaurant Amadeus:
10 januari, 14 februari,
13 maart, 10 april, 8 mei,
12 juni

GOSA HARELBEKE
• Nieuwjaarsbijeenkomst
met trio 4N: 4 februari,
14u30, CC
• Bezoek aan tentoonstelling
‘Kiek’ (met koffie en gebak):
5 maart, 14u, Peter Benoit
museum
• Deelname seniorenquiz:
20 maart, 14u, CC
• Infonamiddag: 28 april,
14u, CC
• Deelname aan eerste
manche seniorenkaarting:
3 april, 14u, CC
• Matinee (senioren- en
welzijnsfeest): 20 april, 14u,
CC
• Bedrijfsbezoek aan Roularta:
2 juni, 14u30, Roeselare

TUINHIER
• Bijeenkomst van de
wijkmeesters en bedeling
zaden: 30 januari
• Voordracht:
11 februari (Imog), 21 april,
14 juli, 19u, CC
• Snoeidemonstratie:
14 maart, 14u,
Ommegangstraat 32
• Daguitstap:
16 mei
• Tuinkeuring:
20 juni

AA-GROEP
Elke vrijdag vanaf 20 uur,
Paretteplein 17

sportaanbod
senioren
Op dinsdag van 14/01 - 31/03
• Turnen: 9u15 - 10u15, sporthal
De Vlasschaard, 27,50 euro
• Turnen: 14u30 - 15u30, sport
hal De Dageraad, 27,50 euro
• Netbal: 13u30 - 14u30 uur,
sporthal De Dageraad,
27,50 euro
• Wandelvoetbal:
10u30 - 11u30, sporthal De
Vlasschaard, 27,50 euro.
Op donderdag 16/01 - 02/04
• Netbal: 14u30 - 15u30,
sporthal De Vlasschaard,
27,50 euro. Op dinsdag van
21/04 - 16/06
• Turnen: 9u15 - 10u15, sporthal
De Vlasschaard, 22,50 euro
• Turnen: 14u30 - 15u30,
sporthal De Dageraad,
22,50 euro
• Netbal: 13u30 - 14u30,
sporthal De Dageraad,
22,50 euro
• Wandelvoetbal:
10u30 - 11u30, sporthal De
Vlasschaard, 22,50 euro.
Op donderdag 23/04 - 18/06
• Netbal: 14u30 - 15u30,
sporthal De Vlasschaard,
17,50 euro.
Proeflessenweek 06/01 - 09/01:
gratis en niet vooraf inschrijven.
Voor alle inschrijvingen:
webshop.harelbeke.be of
sportdienst, Stasegemse
steenweg 21, 8530 Harelbeke.
Heb je nog vragen?
www.harelbeke.be/sport of
056 733 460.
Abonneer je op de nieuwsbrief
van de sportdienst om op de
hoogte te blijven,
www.harelbeke.be/nieuwsbrief

activiteiten lokale dienstencentra
LDC DE VLINDER
Kollegeplein 5, Harelbeke,
056 735 390,
devlinder@zbharelbeke.be
• Kaarten: maandag en
donderdag, 14u, gratis
• Petanque: dinsdag en
vrijdag, 13u45, gratis
• Zumba: donderdag, 10u15,
25 euro (deel 1) en 22,50 euro
(deel 2)
• Schaken: donderdag, 14u,
gratis
• Bridge: vrijdag, 14u, gratis
• Filmnamiddag: 2 januari,
24 februari en 6 april, 14u,
2,50 euro
• Basiscursus Android smartphone: 13-20-27 januari,
3-10 februari, 9u, 35 euro
• Favorito: 14-28 januari,
11-25 februari, 10-24 maart,
14u, gratis
• Gebruikersgroep Android
smartphone: 15 januari,
19 februari, 18 maart, 9u,
1,50 euro
• Café Café: 15 januari,
12 februari, 11 maart, 14u,
2,50 euro
• Kookclub: 17 januari, 21
februari, 20 maart, 14u, 1,50
(ingrediënten niet inbegrepen)
• Yoga: 22 januari, 5-12 februari,
4-11-25 maart, 1 april, 10u,
10,50 euro
• Leesclub: 27 januari, 24 februari, 30 maart, 10u, gratis
• Nieuwjaarsontbijt met een
wandeling: 29 januari, 8u30,
5 euro
• Workshop handletteren:
3 februari, 14u, 9 euro
• Basiscursus ‘Starten met de
computer en internet’:
3-10-17-24 februari,
2-9 maart, 9u, 30 euro
• Voordracht ‘Erfrecht’:
6 februari, 14u, 2,50 euro

• Workshop bloemschikken:
10 februari, 14u, 27 euro
• Voordracht ‘De Canarische
Eilanden: 5 maart, 14u,
2,50 euro
• Grootmoederskeuken:
13 maart, 11u45, 12 euro
• Concert Jeugdharmonie
Eendracht en Vrijheid
Harelbeke: 15 maart,
14u30, gratis
• Lessenreeks ‘Internetbankieren en online shoppen’:
16-23-30 maart, 9u, 15 euro
• Wandel- en fietsroutes
uitstippelen met Routeyou:
16-23-30 maart, 9u, 21 euro
• Lentefeest: 3 april, 10u,
15 euro
• Creaworkshop ‘Staartjes en
vlechtjes: 15 april, 14u30,
8 euro

DH DE RIJSTPEKKER
Kasteelstraat 13, Hulste,
056 735 270,
derijstpekker@zbharelbeke.be
• Breien en haken: dinsdag,
13u30, gratis
• Wandelvoetbal: dinsdag,
10u30, sporthal Bavikhove,
27,50 euro
• Turnen op muziek: woensdag, 10u, 27,50 euro (deel 1)
en 25 euro (deel 2)
• Koffieklets: derde woensdag
van de maand, 14u, 2,50 euro
• Kaarting: vierde donderdag
van de maand, 14u, gratis
• Tafeltennis: vrijdag, 14u,
gratis
• Turnen op muziek: op
woensdag van 8 januari tot
1 april, 10u, 27,50 euro
• Yoga: op donderdag van
9 januari tot 2 april, 10u,
38,50 euro
• Filmnamiddag: 13 januari,
3 februari, 14u, 2,50 euro

• Nieuwjaarsfeest: 24 januari,
11u30, 15 euro
• Voeding bij senioren:
30 januari, 14u, 2,50 euro
• Vette dinsdag: 25 februari,
14u, 3,50 euro
• Apps voor de Android smartphone: 2 maart, 13u30, 7 euro
• Workshop tekenen op porselein: 6 maart, 9u30, 15 euro
• Workshop tablet en smart
phone: 16 maart, 14u, gratis
• Lente ontbijt met wandeling:
20 maart, 8u, 5 euro
• Thuis in de zorg: 22 april,
14u, 2,50 euro

LDC DE PARETTE
Paretteplein 19, Harelbeke,
056 735 180,
deparette@zbharelbeke.be
• Tekenen: maandag, 9u30,
gratis
• Turnen: maandag, 10u30, 25
euro (deel 1), 25 euro (deel 2)
• Breien: maandag, 13u30,
gratis
• Biljart: maandag, woensdag
en donderdag, 14u, 0,50
eurocent per 20 min
• Petanque: maandag en
donderdag, 13u45, gratis
• Bingo: laatste maandag van
de maand, 14u, 2,80 euro
• Scrabble: dinsdag, 14u,
gratis
• Wiezen: woensdag, 14u, gratis
• Fietsen: eerste en derde
woensdag van de maand,
13u45, 1 euro
• Tafeltennis: woensdag, 14u,
gratis
• Wandelen: vierde donderdag
van de maand, 13u30,
1,50 euro
• Line-dance: donderdag,
14u30, 12 euro (halve reeks),
10 euro (tweede halve reeks),
22 euro (volledige reeks)

• Franse les: vrijdag, 9u voor
beginners, 10u15 voor gevorderden, 27,50 euro (halve
reeks), 20 euro (tweede halve
reeks), 47,50 euro (volledige
reeks tot en met juni)
• Kaarten & rummikub: twee
keer per maand op vrijdag,
14u, gratis
• Kunst in de kijker: januari,
februari, maart, april, tijdens
openingstijden, gratis
• Gebruikersgroep Android
tablet: 10 januari, 21 februari,
20 maart, 9u, 1,50 euro
• Kaffieboale: 10 januari,
21 februari, 20 maart, 14u30,
2,50 euro
• Leren werken met e-mail:
20-27 januari, 13u30, 10 euro
• Haal meer uit je iPhone en
iPad: van 4 februari tot en
met 28 april, 9u, 75 euro
• Verjaardagsfeest: 7 februari,
11u30, 15 euro
• Mocktailnamiddag:
10 februari, 14u, 5 euro
• Whatsapp: Communicatie via
smartphone: 17 februari, 9u,
7 euro
• Concert Jeugdharmonie
Eendracht en Vrijheid Harelbeke: 15 maart, 11u, gratis
• Film ‘Walk the line’:
17 maart, 14u, 2,50 euro
• De geschiedenis van de
E3-prijs: 26 maart, 14u,
2,50 euro
• Zorg dragen voor je ogen:
31 maart, 14u, 2,50 euro
Neem ook zeker een kijkje
op www.zbharelbeke.be.
Daar vind je het volledige
activiteitenaanbod terug.

HARELBEKE

TO-DO'S IN 2020

BUCKETLIST VRIJE TIJD
2020, een gloednieuw jaar met gloednieuwe voornemens. Wij maakten voor jou de ideale bucketlist
met zaken die je zonder twijfel moet doen in 2020. Probeer zeker vijf zaken af te vinken, vul de
bucketlist en het formulier in, geef het af in het stadhuis of één van de vrijetijdsdiensten en maak
kans op een mooie prijs naar keuze! Vind je het handiger om online in te dienen? Dat kan op
www.harelbeke.be/bucketlist.
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Kies hieronder jouw prijs:
1. Workshop ‘druk je eigen wenskaart’
op zaterdag 12 september 2020 voor
10 personen
2. Workshop ‘een namiddag op kunstkot’
op zaterdag 12 september 2020 voor
14 personen
3. Een geleide snoepwandeling voor het
hele gezin
4. 2 gratis tickets voor een “Oarelbeekse
Weireldwandeling”
5. Een minigolfbeurt voor het hele gezin
6. Korting op de inschrijving van één lessenreeks die start in september 2020
7. 2 tickets voor Benoit’s Proms Night IV op
20 november 2020
8. 2 concerttickets voor een concert naar
keuze uit de reeks van Attacca
(concertvereniging academie)
9. VIP-arrangement op de kinderfuif op
26 juni (4de t.e.m. 6de leerjaar) voor je
kind en vier vrienden (exclusieve hapjes en
drankjes, rondleiding achter de schermen,
draai zelf enkele plaatjes)
10. Een gratis UiT-Kajuit kamp of een tiener
2-daagse
11. Een groot pakket fiets- en wandelroutes
12. Een gratis bezoek voor 2 personen aan
brouwerij De Brabandere (enkel op
woensdagmiddag)
13. Een gratis filmticket
14. Cultuurbiljet van 20 euro
15. Gratis lidmaatschap
16. Bibtassen
17. Rondvaart in de Gavers met de
fluisterboot (max. 11 personen)
18. Een overnachting in de Gavers
(2 volwassenen en 2 kinderen)
Naam en voornaam:
Adres:
E-mail:
Mijn prijs:
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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.

1
8

8

6

7

4

3
9

5
7

1
2

9
7

3
1

5

5

8
8

2

6
2

9

7
4

1

7

4

9

Stuur de oplossing voor 8 januari 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: 635
Winnaar: Eleen Verhaeghe
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:
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OARELBEKE
Weireldstad

Tijdens Harelbeke Feest en de weken die daar op volgden konden jullie stemmen voor jullie favoriete ontwerp
voor een logo van ‘Oarelbeke Weireldstad’. Dat winnende
ontwerp kwam uiteindelijk van Nicolas Guillemyn, proficiat.
Grafisch ontwerper Jan Vandierendonck van Klaveren
Haas uit Harelbeke ging met het ontwerp aan de slag om
een definitief logo te ontwerpen.
Het logo, geïnspireerd op het ontwerp van Nicolas, is een
erg flexibel logo, waarbij de iconen telkens aangepast
worden naargelang het onderwerp van de campagnes
die we onder de noemer van ‘Oarelbeke Weireldstad’
uitwerken. Deze campagnes krijgen altijd een insteek die
spetterend, sportief en/of natuurlijk is.
Naast het thematische logo komt er ook een algemeen
logo met de #OW. Dit logo gebruiken we op het algemeen
promotiemateriaal. Het logo met hashtag is erg herkenbaar
en overal bruikbaar.
Wil je zelf iets organiseren of het logo van Oarelbeke Weireldstad
mee helpen verspreiden? Contacteer ons via info@harelbeke.be
of 056 733 324.

OARELBEEKSE

Weireldwandelingen
Wil je je eigen stad op een bijzondere manier ontdekken?
Toerisme Harelbeke organiseert vanaf dit jaar elke maand een
leuke wandeling. In groep en onder begeleiding van één van
onze stadsgidsen leer je meer over het heden en het verleden
van Harelbeke.
Deelnemen aan de wandeling kost 6 euro, inschrijven is verplicht
en kan via toerisme@harelbeke.be. Op elke wandeling is er een
versnapering of drankje voorzien.
• 9 februari – valentijnswandeling in De Gavers
• maart – rondleiding in het waterproductiecentrum
• 25 april (nocturne) – legendes en verhalen in Harelbeke
• mei – Roland Garros in Hulste
• juni – vlaswandeling in Bavikhove

Langskomen wanneer
het jou past?

© copyright Wilfried Manhaeve

MAAK EEN AFSPRAAK!

OARELBEKE
Weireldkoarte

www.harelbeke.be/sdgs

Op 9 december werd de ‘Oarelbeke Weireldkoarte’ geboren: een
digitale cadeaukaart die bij meer dan 70 Harelbeekse handelsen horecazaken kan gebruikt worden als betaalmiddel. Om dit te
vieren lanceren we een wedstrijd waarbij je een opgeladen bedrag kan terugwinnen door een cadeaukaart aan te kopen bij één
van de twee verkooppunten (onthaal stadhuis en bibliotheek)!
Registreer je kaart, shop lokaal en betaal met jouw ‘Oarelbeke
Weireldkoarte’ om het besteedde bedrag terug te winnen.
Hoe meer je shopt, hoe meer kans je maakt! Begin februari
maken we drie winnaars gelukkig en storten we het gewonnen
bedrag integraal bij op hun kaart. Meer informatie over de kaart,
de deelnemende handelaars of de actie kan je terugvinden op
www.harelbeke.be/weireldkoarte of via economie@harelbeke.be.

Vanaf 6 januari werkt het stadhuis op afspraak. Dat betekent dat je vanaf dan bij
de loketten Burgerzaken en Grondgebiedszaken enkel terecht kan op afspraak. Je kan
op drie manieren een afspraak maken:
1. Online via www.harelbeke.be/afspraak
2. Telefonisch via 056 733 311
3. Aan het onthaal van het stadhuis
Deze nieuwe manier van werken heeft heel
wat voordelen: je verliest geen tijd, komt
langs op een moment dat jou past en weet
op voorhand hoe lang jouw afspraak zal
duren. De stadsmedewerkers kunnen
zich beter voorbereiden op jouw dossier
en vragen.
Oei, afspraak vergeten maken?
Je kan aan het onthaal een afspraak maken
en je wordt zo snel mogelijk geholpen.
Voor het kopen van zaken (huisvuilzakken,
de Oarelbeke Weireldkoarte, enz.) heb je
geen afspraak nodig.
Meer info via 056 733 311
of info@harelbeke.be
www.harelbeke.be/sdgs
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HALLO HARELBEKE!

WERK JE EIGEN
IDEE MEE UIT
Het gaat vooruit met Hallo Harelbeke! In augustus hielden we een allereerste bijeenkomst, waar we heel wat ideeën kregen over allerlei thema’s in Harelbeke. Die ideeën
plaatsten we online en inwoners stemden op hun favoriete ideeën of deden zelf voorstellen. Nu zetten we de volgende stap en gaan we concreet aan de slag met jouw ideeën.
Help je mee?
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“Groen in de stad, duurzaamheid,
mobiliteit, scholen, welzijn, kunst
en evenementen, zijn de gekozen
thema’s om verder uit te werken.”

Alle ideeën uit het Hallo Harelbeke!platform toetsten we af aan de haalbaarheid (budget, omvang), de aard
van participatie, de graad van innovatie
en het al dan niet passend in
de visie van de stad. De overblijvende
ideeën werden gebundeld in zeven
thema’s.
Groen in de stad, duurzaamheid,
mobiliteit, scholen, welzijn, kunst
en evenementen, zijn de gekozen
thema’s om verder uit te werken. Ieder
thema bevat een heel aantal ideeën
van onze inwoners, heel ruim of net
heel concreet. In de mate van het
mogelijke voeren we de ideeën uit
in nauwe samenwerking met onze

inwoners en de betrokken diensten
of plannen we ze in voor de komende
jaren.
Zo gaan we onder ‘groen in de stad’
aan de slag met geveltuintjes, meer
groen in het centrum (voornamelijk
het stationsplein en het centrum),
het vergroenen van het Eiland, een
groene long in het hartje van Stasegem, veiligere en groenere kruispunten in Harelbeke, een alternatief voor
plantenbakken en de heraanleg van
het Kollegeplein.
Ideeën onder het topic ‘duurzaamheid’
zijn een groepsaankoop van regenputten en het houden van een spilvarken/
spilkippen. Bij ‘mobiliteit’ hebben we

het over openbare fietspompen, een
autoloze dag in de stad, het beperken
van auto- en vrachtverkeer tijdens de
spits, een groepsaankoop bakfietsen
en een fietstocht met de collegeleden
om alle probleempunten op te lijsten
in Harelbeke.
Wandelrijen naar de scholen en het
afbakenen van schoolzones zijn ideeën
die geselecteerd werden onder het
thema ‘scholen’, terwijl onder ‘welzijn’
openbare barbecues, wijkfeesten,
speelpleintjes of -tuinen op de markt,
picknicktafels en rustzones in de stad
en de mogelijkheid om je postbode,
vuilnisman of wijkagent te leren
kennen als idee overbleven.
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174 IDEEËN
Eind augustus vond de eerste
editie van Hallo Harelbeke! plaats.
Er kwamen maar liefst 120 ideeën
op tafel, die online aangevuld
werden tot 174 ideeën. De
ideeën werden gekoppeld aan een
bepaald thema (sport, beleving,
mondiaal, sociaal, grondgebiedszaken, mobiliteit, infrastructuur,
evenementen, natuur, milieu en
klimaat of economie) en kregen
een status (voorgesteld, gezien,
in overweging, aangenomen,
afgewezen of gerealiseerd).
De meeste ideeën kregen al
een eerste reactie mee van
de betrokken diensten.
Wil je alle ideeën nog eens bekijken? Neem dan een kijkje op het
digitale burgerparticipatieplatform
hallo.harelbeke.be.

De grondgedachte van het thema
‘kunst’ is om meer kunst in de straat
te krijgen. Bij ‘evenementen’ denkt
de Harelbekenaar vooral aan een
lichtshow op (openbare) gebouwen,
het houden van een gemeenteraadszitting op verplaatsing, het uitdelen van
fluohesjes van ‘Oarelbeke Weireldstad’
en het standaard aanbieden van
vegetarische voeding naast de optie
vlees op evenementen.
Herken je jouw idee? Super, dat betekent dat niet alleen jij dit een goed idee
vindt, maar ook je mede-inwoners er
iets in zien. Zie je jouw idee niet direct
staan onder één van de thema’s? Geen
nood, heel wat mobiliteitsvoorstellen
staan op de lijst voor de opmaak van
het mobiliteitsplan, voorstellen rond
vrije tijd zijn meegenomen in het op
te maken vrijetijdsbeleid VT2035. Met
andere ideeën kunnen we momenteel
nog niet aan de slag, maar die houden
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we bij om in de toekomst te gebruiken
als de omstandigheden dat toelaten.
De ideeën zijn er, nu de uitwerking nog.
En daar kan jij mee helpen! Heb je zin
om concreet mee te werken aan één
of meerdere thema’s van Hallo Harelbeke!? Laat dan van je horen, want
we rekenen op onze inwoners om de
ideeën op een participatieve manier in
uitvoering te brengen.
Binnenkort houden we een participatiemoment waarop iedere Harelbekenaar
welkom is om aan de tafel te zitten
rond één of meerdere van de bovenstaande thema’s. De bedoeling is om
constructief en oplossingsgericht te
denken met het zicht op een positieve
uitwerking in Harelbeke. Ben je geïnteresseerd of heb je al een voorstel om
een thema aan te pakken? Laat
dan zeker al iets weten via
info@harelbeke.be of 056 733 311.

in Harelbeke
Do 30 jan

WOODMAN
2020, LUBRICANT
FOR LIFE
WOODMAN is het kersverse geesteskind van Evelien Bosmans,
Joke Emmers, Thomas Janssens en Matthias Meersman. Eerder speelden
ze onder hun eigen naam reeds de voorstelling ‘You may now kiss the
bride’ in onze zaal. Na een jaar van wetenschappelijk onderzoek en
persoonlijke struggles heeft het team de toolkit samengesteld die je leven
voorgoed verandert. Die je de regie over je bestaan geeft. Bereid je voor
op een avond vol inspirerende speeches, emotionele getuigenissen en
bevrijdende doorbraken!
Op 30 januari om 20 uur in CC het SPOOR. Prijs: 13 euro
(jongeren: 7 euro) Tickets en info: www.cchetspoor.be

© Paul Michiels

GEBRUIK SMARTPHONE

PAUL MICHIELS

VOEDING BIJ SENIOREN

Heb je al een basiscursus gevolgd, en
wil je nu aan de slag met allerlei apps?
Onze vrijwilligers verwelkomen je met
nieuwe informatie in LDC De Vlinder.
Vergeet niet in te schrijven, want de
plaatsen zijn beperkt.
Om 9 uur in LDC De Vlinder. Deelname:
1,50 euro. Inschrijven en betalen een week
voordien, ) 056 735 390.

Om 20.30 uur in de Sint-Augustinuskerk in Stasegem brengt Paul Michiels
een intiem concert met alle nieuwe en
oude nummers die zijn solocarrière
hebben gekleurd.
Tickets zijn te verkrijgen in de Trukendoos
of via 8 de.trukendoos@telenet.be en
vooraf te betalen op de rekening van Stap!
Prijs: 12 euro.

Heb je minder honger of eet je minder
dan vroeger? Heb je vragen over wat je
wel en niet mag eten? Vermager je veel
ineens? Diëtiste Daniëlle Folens komt
een woordje uitleg geven over het
thema voeding bij ouderen en beantwoordt jullie vragen.
Om 14 uur in DH De Rijstpekker. Deelname:
2,50 euro. Inschrijven tegen 23 januari,
) 056 735 270.

wo 15 jan

vr 24 jan

do 30 jan
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ZA 4 JAN
Praatcafé in de bib

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

8 www.harelbeke.be/uitpas

ZA 4 JAN
Atelier
boekbinders
Open Atelier Amateur
Boekbinders op zaterdag
4 (nieuwjaarsreceptie),
11 en 25 januari van 9 tot
11.30 uur in het lokaal
van de Boekbindersclub,
Kon. Leopold III-plein 71.
Ook op vrijdag 10 en
24 januari van 17 tot
19.30 uur.
8 johny.dutoit@telenet.be,
) 0487 474 238,
: www.boekbindersclub.be.
Iedereen van harte welkom.
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Oefen Nederlands in de
bibliotheek. Je praat met
één andere persoon. Op
4 en 18 januari van 10 tot
11.30 uur. Gratis, maar
inschrijven is verplicht:
- in GS9 bij Katrien, Gentsestraat 9 of )  
0477 706 620
- In het Huis van Welzijn
bij Bren, Paretteplein 17,
8 bren.derycke@welzijnharelbeke.be of
) 056 735 191.
Wil je graag als vrijwilliger
in gesprek gaan met anders
taligen en hen zo Nederlands
helpen oefenen? Neem dan
contact op met Bren De Rycke.

WO 8 JAN
Lezing over
darmkanker
Wist je dat de iFOB-test

eigenlijk ‘poepsimpel’ is?
Wist je dat het acht à tien
jaar duurt vooraleer een
kleine poliep eventueel
uitgroeit tot een kwaad
aardig gezwel? Wat zijn
de symptomen van darmkanker? Hoe kunnen we
darmkanker vermijden?
Wat is de rol van een gezonde levensstijl? Hoe vaak
komt darmkanker voor? Is
het altijd erfelijk of familiaal? Wat is het prijskaartje
van de behandeling? Hoe
zit het met het Vlaams
bevolkingsonderzoek? Wat
zijn de complicaties van
een coloscopie? Op deze
en vele andere vragen geeft
dr. Colemont een duidelijk en helder antwoord in
‘mensentaal’. Een boeiende
uiteenzetting, met een lach
en een traan, die slechts

Inside. Info: AHA! secretariaat,
Tientjesstraat 4, ) 056 733 405,
8 aha@harelbeke.be,
: www.academieharelbekeanders.be.

JANUARI - APRIL

CINÉSPOOR
Ook dit voorjaar brengt CC het SPOOR een brede waaier aan films
onder de noemer CinéSPOOR. Dompel je onder in het rijkgevuld leven
van Will Tura (Will Tura, hoop doet leven), de geniale gekte van Quentin
Tarantino (Once Upon a Time … in Hollywood), het beklijvende Dolor y
gloria en de Oscar-winnende Green book. Laat je verleiden en kom
naar de film.
28 januari om 14.30 uur – Will Tura, hoop doet leven
27 februari om 20 uur – Once Upon a Time … in Hollywood
12 maart om 20 uur – Dolor y gloria
3 april om 20 uur – Green Book

VR 10 JAN
Kaffiebaole
Een gezellige babbel bij een
lekkere knabbel. Het opzet
van de kaffieboales in De
Parette blijft ongewijzigd.
Om 14.30 uur in LDC De
Parette. 2,50 euro. Inschrijven
(betalen een week voordien)
) 056 735 190.

ZA 11 JAN
Leieleute
Van 17 tot 19.30 uur vrij
bezoek aan het belevings-

parcours Leieboorden.
Meer info via 8 hannelore.
vanhaverbeke@harelbeke.be.

Vanaf 18 uur aan de
Vrijdomkaai. Organisatie:
Stedelijk Feestcomité.

MA 13 JAN
Kunstlezing
Om 19 uur in de aula van
AHA! Gratis lezing door
Lieselot Derveaux.
Info via AHA! secretariaat,
Tientjesstraat 4,

Om 19.30 in CC het
SPOOR: Bondshappening
‘Han & Grietje’.
Organisatie: Gezinsbond
Harelbeke-Stasegem,
8 jan.deschutter@crelan.be.

) 056 733 405, 8 aha@harelbeke.be, : www.academieharelbekeanders.be.

WO 15 JAN
Café Café

ZA 11 JAN
Tegoare Nieuwjoare

Om 14 uur in de aula van
AHA! Gratis lezing door
Lieselot Derveaux. Info: AHA!
secretariaat, Tientjesstraat 4,
) 056 733 405, 8 aha@harelbeke.be, : www.academieharelbekeanders.be.

ZA 18 JAN
Bondshappening

Prijs: 5 euro. In ruil voor 10 UiTPAS-punten mag je gratis naar de film. Wissel je
punten aan de balie in voor een ticket. Tickets en info: www.cchetspoor.be

één doel voor ogen heeft:
minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren. Om 20 uur in CC het
SPOOR. Organisatie: Apotheek
Verstraete en Zorgpunt.
Toegang is gratis. Inschrijven:
8 info@apotheekverstraete.be,
) 056 710 080.

ZA 18 JAN
Kunstlezing

We koppelen onze ontmoetingsmomenten altijd
aan een leuke activiteit.
In januari verzorgen onze
vrijwilligers een voetbadje
voor jou. Wie komt ons vervoegen tijdens deze leuke
namiddag? We ontvangen
je met open armen en een
lekker hapje! Om 14 uur in
LDC De Vlinder. Deelname:
2,50 euro. Inschrijven en
betalen tegen 14 januari,
) 056 735 390.

ZO 19 JAN
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de
Zuiderkouter in Stasegem.
Ruildag voor verzamelaars
van postzegels, postkaarten, doodsprentjes,
munten, boeken, strips,
champagnecapsules, bierglazen … Gratis toegang.
Organisatie: Interclub Curiosa
vzw. Info via Ronny Mestdach,
) 056 702 857.

VR 17 JAN
Vernissage Inside

DI 21 JAN
Omgaan met
slecht nieuws

Om 18.30 uur in de expo
ruimte van AHA! Vernissage

Hoe reageer je op slecht
nieuws? Iedereen beleeft
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 27 januari om 19.30 uur in CC het SPOOR.
Eerstvolgende politieraad op dinsdag 28 januari 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 14 januari.

dit anders. Velen zijn er
onhandig in, weten niet wat
te zeggen of zeggen soms
onbedoeld de verkeerde
dingen. Of ze durven niet in
gesprek gaan met de persoon die het slechte nieuws
kreeg en ontwijken deze.
Een coach vanuit de dienst
oncologie van AZ Groeninge
komt langs met tips en tricks
om in gesprek te gaan over
slecht nieuws.
Om 14 uur in LDC De Vlinder.
Deelname: 2,50 euro. Inschrijven
en betalen tegen 14 januari,
) 056 735 390.

DO 23 JAN
Nieuwjaarsconcert
Traditiegetrouw heeft het
nieuwjaarsconcert een link
met de leerkrachten van de
academie. Deze keer kozen
Attacca en CC het SPOOR
geen bestaande groep,
maar stelden ze zelf een
duo van leerkrachten aan de
academie samen.
Sven Vandevoorde geeft
accordeon aan de academie en Janne Blommaert
jazzzang. Twee gloednieuwe
leerkrachten die het enorm
zien zitten om samen aan
de slag te gaan voor het
nieuwjaarsconcert. Dit zal
ongetwijfeld vuurwerk geven.
Nieuwjaarsvuurwerk!
Om 20 uur in CC het SPOOR.
Toegang: vvk 12 euro – add
12 euro – -26 jaar: 7 euro.

Tickets :webshop.harelbeke.be,
8 tickets@cchetspoor.be,
) 056 733 420 of aan de balie
van CC het SPOOR.

VR 24 JAN
Nieuwjaarsfeest DH
De Rijstpekker
We zetten in DH De Rijstpekker graag het nieuwe jaar in
met een heerlijk feestmaal.
We verwelkomen jullie graag
met een aperitiefje en serveren vervolgens weer een
heerlijk feestmenu bereidt
in onze eigen keuken! Een
lekker dessert met koffie mag
uiteraard niet ontbreken. In de
namiddag vervangen we de
culinaire lekkernijen met
muzikale verwennerijen.
Ambiance gegarandeerd!
Om 11.30 uur in DH De Rijstpekker. Deelname: 15 euro.
Inschrijven en betalen tegen
17 januari, ) 056 735 270.

WO 29 JAN
Nieuwjaarsontbijt
met wandeling
Een lekker ontbijt als nieuwjaarswens, vorig jaar was dit
een groot succes. En successen, die hernemen we graag!
Dit jaar zorgen we weer voor
een uitgebreid ontbijt, met
een gezonde ochtendwandeling achteraf (maximum drie
kilometer). Kom je ook het jaar
lekker en gezond inzetten?

Om 8.30 uur in LDC De Vlinder.
Deelname: 5 euro. Inschrijven en
betalen tegen 22 januari,
) 056 735 390.

Verknal je feest niet
DO 30 JAN
Woodman – 2020,
Lubricant for life
Van en met Joke Emmers,
Thomas Janssens, Matthias
Meersman en Tanya Zabarylo.
Om 20 uur in CC het SPOOR.
Toegang: vvk 13 euro – add
16 euro – -26 jaar: 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 31 JAN
Expo Vercoutere
Om 19.30 uur in de stedelijke
openbare bibliotheek,
Eilandstraat 2: finissage
expo Vercoutere en
presentatie poëzieposters.

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

GEBRUIK VUURWERK
VEILIG
1. Voor het afsteken van vuurwerk is de toestemming van de burgemeester nodig.
Houd hier rekening mee. Het oplaten van
wensballonnen is verboden in Harelbeke.
Ze zijn niet alleen een brandgevaar, maar
ook gevaarlijk voor het vliegverkeer
(Wevelgem).
UITZONDERING: Op kerstavond, kerstdag, tweede kerstdag en oudejaarsavond, nieuwjaarsdag en tweede nieuwjaar, telkens van 20 tot 2 uur, mag zonder
machtiging of kennisgeving feestvuurwerk afgestoken worden.
2. Koop enkel vuurwerk met CE-markering
en respecteer de leeftijdsgrens.
3. Lees de gebruiksaanwijziging op de
verpakking.
4. Kies een geschikte afsteekplaats: een
open en droge plek zonder wind.
5. Houd rekening met dieren! Breng hen
naar een plaats waar zij zich veilig
voelen.
6. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van
afschieten en wacht minstens een halfuur
voor je terug keert.
7. Steek nooit opnieuw de lont aan van een
vuurwerk dat niet is afgegaan.
8. Ruim de afsteekplaats op.
Alle info op www.harelbeke.be/nieuws/vuurwerk
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VAKANTIEKRIEBELS
Benieuwd wat er in 2020 voor kinderen en
jongeren op het programma staat? De jeugd- en
sportdienst stelden een vakantiebrochure op.
Bekijk de brochure via www.harelbeke.be/
vakantiekriebels of ga je exemplaar halen bij
de sportdienst of jeugddienst. Kwam je al
eens naar een activiteit vorig jaar? Dan
krijg je een exemplaar met de post
opgestuurd.

