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Voedselrijk

Sportbeurs en sportshow
Harelbeke is SDG Voice 2020!

DAG VAN
HET WOORD
Op zaterdag 1 februari viert de Dag van het Woord voor de
41ste keer de taal in al haar facetten. Van ’s morgens tot
’s avonds kan je je laten onderdompelen in de wondere
wereld van het woord.

Liefste
ik zoek een woord
een heel nieuw woord
een woord dat niemand kent
ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij de liefste bent
Hans en Monique Hagen

Poëzie met Kruimels (10 uur) is
een poëtisch ontbijt waarbij schrijver
Christophe Vekeman en muzikanten
Matti De Rijcke en Bart Vervaeck hun
toehoorders op sleeptouw nemen rich
ting de wondere wereld van de country
muziek, waar smart en smacht, de
traan en de lach, de woordzucht en de
vloek op oorverwarmende wijze om de
voorrang vechten. Gastdichters Hans
en Monique Hagen lezen voor uit eigen
werk en de leerlingen uit de popklas
van de SAMWD zorgen voor muziek.
Tot slot maken we de winnaars van de
poëziewedstrijd van de stad Harelbeke
bekend.
Hans en Monique Hagen gaan in Ik
zoek een woord (14 uur) op zoek
naar woorden. Voor kinderen van 5 tot
10 jaar, vaders, moeders, opa’s en
oma’s. Voor iedereen die houdt van
spelen met taal.
Leerlingen van de Academie aan de
Leie stippelen bij KomT proefT heT
woorD! (15 uur) de mooiste woorden
uit van Hans en Monique Hagen op een
parcours door de bibliotheek en CC het
SPOOR.
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De dag sluit af met Avondzinderingen
(20 uur), een avond met een line-up van
woordkunstenaars die spelen met taal
in humor, poëzie en muziek. Delphine
Lecompte is niet alleen een sterke
dichter, ook als performer is ze met
onvoorspelbaarheid en absurditeit een
fenomeen. Martje Wijers schrijft gedich
ten, treedt op en is meermaals finalist
van het Nederlands Kampioenschap
poetry slam. Joost Vandecasteele is
acteur, schrijver en stand-upcomedian.
Hij schrijft theaterteksten en debuteerde
in 2007 als romanschrijver. Vandecas
teele wil de literatuur weer spannend
maken d.m.v. (sardonische) humor en
fantasie. And They Spoke In Anthems
zorgt voor de muziek. Deze band van
singer-songwriter en fulltime melan
cholicus Arne Leurentop kreeg met zijn
eerste album lovende recensies.
Alle voorstellingen zijn gratis uitgezon
derd het avondprogramma.
Tickets vind je bij CC het SPOOR en op
www.cchetspoor.be

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 8 februari)
Het stadhuis werkt sinds januari 2020
op afspraak. Een afspraak maken kan
via www.harelbeke.be/afspraak of
056 733 311.

Openingstijden recyclagepark
Betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 8-18 uur
Zaterdag: van 8-16 uur
Niet-betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 13-18.15 uur
Zaterdag: van 8-14 uur

Meer info
www.harelbeke.be
Het stadsmagazine van maart
verschijnt op donderdag 27 februari.
Teksten indienen tegen donderdag
7 februari.
Departement communicatie:
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be

Colofon
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Om van te snoepen

Sportbeurs en -show

Duurzaam Harelbeke

VOEDSELRIJK

Het sleutelwoord van
Voedselrijk is ‘korte keten’:
breng voedsel van het veld
naar het bord. Hoe kunnen
we onze producenten en
consumenten warm maken?
Hoe kunnen we beide ver
binden? En hoe leren we van
elkaar?

SPORTEVENTS

Februari = sportmaand in
Harelbeke. Op vrijdag
21 februari vindt de jaarlijkse
sportshow plaats in CC het
SPOOR. Nieuw is de allereer
ste sportbeurs op donderdag
13 februari met tal van boei
ende standhouders en Paul
Van Den Bosch als spreker!

SDG VOICE 2020

Stad Harelbeke is geselec
teerd als één van de zeven
SDG Voices 2020. Als SDG
Voice willen we burgers
informeren over de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen.
Doorheen het jaar verschijnen
de SDGs op evenementen,
in stadsgebouwen en zelfs in
het straatbeeld.

10 Lokale helden

voor globale doelen

SDG 15: Leven op het land. In onze dichtbebouwde
omgeving is de ruimte voor natuur vaak zo beperkt dat
ze een helpende hand kan gebruiken. Stef Boone is zo’n
helper. Hij is voor Natuurpunt Gaverstreke conservator
van natuurgebied Het Koeksken in de Plaatsebeekvallei in
Bavikhove.

Verder

04 Meer bib voor je geld
05 Zwerfvuilacties
09 Bib-nieuws

19

UIT in Harelbeke

13 Nieuw uitleensysteem
18 WK Manillen
24 Festival D’Academie
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kort

RETRIBUTIE
REGLEMENT

Vanaf 1 april

MEER BIB VOOR JE GELD
Vanaf 1 april gaat de
prijs van een lidmaat
schap bij de bib een
beetje naar omhoog,
we gaan van drie
naar vijf euro. Maar
niet getreurd, want
je krijgt ook meer bib
voor je geld! Door
een samenwerkings
verband tussen de bibliotheken van Regio Zuidwest kan je door
je lidmaatschap van de bib van Harelbeke, na inschrijving, gratis
terecht in de bibliotheken van Kuurne, Deerlijk, Zwevegem, Ware
gem, Kortrijk, Wervik, Wevelgem, Lendelede, Anzegem, Avelgem
en Menen. Kinderen, jongeren tot 18 jaar en studenten (op vertoon
van de studentenkaart) hoeven geen lidgeld te betalen, volwasse
nen en senioren betalen vijf euro.
Tip: ruil 10 UiTPAS-punten in voor een gratis lidmaatschap van de bib.

INFO-AVOND
In 2019 herbekeken we het retributie
reglement om de vrijetijdsdiensten
op het vlak van tarieven, regels en
afspraken beter op elkaar af te stem
men. Het reglement wordt transpa
ranter en duidelijker voor onze gebrui
kers. Op maandag 3 februari lichten
we de belangrijkste wijzigingen toe
voor al onze gebruikers en vereni
gingen in CC het SPOOR om 19.30
uur. Andere vragen rond zaalverhuur,
gebruik evenementenloket…, kunnen
die avond ook gesteld worden aan
onze medewerkers. We sluiten af met
een glaasje.
Benieuwd? Schrijf je alvast in via volgende link: www.harelbeke.be/formulieren/
infoavond-retributiereglement

Verwelkoming

NIEUWE INWONERS
Werd je in 2019 een inwoner van Harelbeke? Schrijf dan zaterdag
7 maart alvast in je agenda! Op die dag verwelkomen we officieel
onze nieuwe inwoners in de Zuiderkouter. Iedereen die in aanmer
king komt, krijgt binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Inwoners
die mogelijks geen uitnodiging kregen, mogen een mail sturen
naar info@harelbeke.be.

Kinderen leren fietsen

KIJK IK FIETS

Kan je kleuter al fietsen met steunwieltjes, maar
weet je niet goed hoe het nu verder moet?
Dan is Kijk ik fiets! wat je zoekt. Op zaterdag
8 februari kan jij jouw kind met begeleiding in
een halve dag leren fietsen.
Info en inschrijvingen via
webshop.harelbeke.be
of in de sportdienst.
www.harelbeke.be/sdgs
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Thuis in de toekomst

DOE DE WOONTEST
Hoe we wonen verandert
razendsnel. Wat er allemaal
anders wordt, is niet altijd even
duidelijk. Daarom lanceert de
Vlaamse overheid samen je
stadsbestuur Thuis in de Toe
komst. Via deze online woontest
geef jij jouw stad informatie over
hoe je graag wilt wonen. En
daarmee kunnen jullie samen
plannen voor de toekomst
maken. Bovendien krijg je al
een kleine inkijk in het wonen
van morgen.
Flyer_A5_AW_thuisindetoekomst_voetbal.indd 1

3/12/19 14:58

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT

Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de woontest op thuisindetoekomst.be.

Stadhuis op afspraak

BEVESTIGINGSMAIL

Vanaf januari werkt het stadhuis op afspraak. In de bevestigings
mail die je ontvangt na het maken van een afspraak, vind je heel
wat info:
• Unieke code: neem deze code mee naar je afspraak. Vergeet
niet om je aan te melden: zo weten de loketmedewerkers dat je
aanwezig bent en roepen ze je op met jouw unieke code.
• Boodschappenlijstje: wat neem je mee naar je afspraak?
• Wijzigen of annuleren: jouw gemaakte afspraak wijzigen of
annuleren kan via de knoppen in de bevestigingsmail (of bel naar
het stadhuis).
Maak jouw afspraak via www.harelbeke.be/afspraak,
bel naar 056 733 311 of kom langs bij het onthaal.

ZWERFVUIL ACTIES
In de lente houden we – net zoals
de voorbije jaren – een grootschalige
zwerfvuilactie in Harelbeke,
Stasegem, Bavikhove en Hulste.
Heb je zin om als vereniging of
individu mee de handen uit de
mouwen te steken en te helpen met
het opruimen van de stad? Laat dan
snel van je horen via een mailtje naar
milieu@harelbeke.be of bel naar
0800 21 202. Wij danken iedereen
alvast voor de helpende handen.

www.harelbeke.be/sdgs

www.harelbeke.be/sdgs
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VOEDSELRIJK

VAN HET VELD
NAAR JE BORD
Lunchen. Snoepen. Dineren. Peuzelen. Ontbijten... We zijn allemaal wel
een beetje expert als het over eten gaat, want we doen het drie tot vier
keer per dag. Veel van dat voedsel wordt gewoon om de hoek geprodu
ceerd. Toch vullen we onze kasten meestal via de supermarkt, waar het
voedsel in de rekken vaak van heinde en verre komt.

www.harelbeke.be/sdgs
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Lokaal eten is vaak gezond
eten en wat goed is voor
jezelf is ook goed voor de
planeet. Avelgem, Harelbeke,
Kortrijk, Lendelede en
Zwevegem werken samen
met Velt, de provincie
West-Vlaanderen, INAGRO,
intercommunale Leiedal en
W13 en rollen met Voedsel
rijk een voedselstrategie uit.
Het sleutelwoord is ‘korte
keten’: breng voedsel van
het veld naar het bord en
sla de supermarkt over. Hoe
maken we onze producenten
en consumenten warm? Hoe
verbinden we beiden? En

hoe leren we van elkaar?

Valerie: “Velt startte met een
vooronderzoek: welk aanbod
aan voedsel is er in de buurt
en wat kennen de consu
menten al? Dat blijkt op
vandaag vrij beperkt te zijn.
De doelstelling van Voedsel
rijk is om in drie jaar tijd de
korte keten een flinke boost
geven. Een digitale kaart
(www.voedselrijk.be/kaart)
helpt de weg te vinden naar
het vele lekkers dat er in de
regio te vinden is. Ook
publieke plukplekken en
samentuinen vinden er hun

plaats – want zelf je groenten
telen is natuurlijk de allerkort
ste keten. Op de website
vind je ook interessant
nieuws rond korte keten,
duurzame voeding en
activiteiten in de regio.
Maar Voedselrijk wil meer
zijn dan een digitaal platform
voor informatie over lokale
korte keten-activiteiten en
verkooppunten. Zo stimu
leert Voedselrijk ook ont
moetingen tussen producent
en consument, versterken
we bestaande producenten,
maar vormen we in elke
stad ook een broeihaard

“Voedselrijk stimuleert ontmoetingen
tussen producent en consument. ”
Valerie

voor nieuwe initiatieven.
Op woensdag 18 maart van
18.30 tot 22 uur denken
we samen met bewuste
burgers en producenten
uit Harelbeke na over hoe
we de lokale productie van
voedsel en de band tussen
boer en consument in de
stad kunnen versterken via
een streekproef. Je leert er

meer over het lekkers dat
Harelbeke en de rest van
Voedselrijk te bieden heeft,
over hoe je makkelijk met
lokale en seizoensgebonden
ingrediënten kookt zonder
uren voorbereiding. Maar
bovenal gaan we samen in
gesprek om te kijken wat
er leeft qua lokale voedsel
productie en korte keten,

hoe we dat kunnen ver
sterken én welke nieuwe
initiatieven we graag zien
groeien. De avond wordt
begeleid door Velt en de
stad Harelbeke.
Ook de jeugd vergeten we
niet. In april krijgen de lagere
scholen een voedselspel
op hun bord. In een actieve
halve dag leren ze dat voed
sel produceren meer moeite
kost dan een tripje naar de
supermarkt.”

Frenchy: “Het Buurt- en
Samentuinproject De Goud
berg dat de stad Harelbeke

DOE MEE!
Wil je als geïnteresseerde burger of als producent van lokaal voedsel
al proevend meedenken
aan een lokale voedselstrategie en korte keten
beter bekendmaken in
Harelbeke?
Schrijf je in voor
de streekproef op
woensdag 18 maart
2020 van 18.30 tot
22 uur in de Buurttuin in Harelbeke via
milieu@harelbeke.be of
0800 212 02.
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ONTDEK HET
LEKKERS UIT JE
BUURT!
Je weet niet waar?
Voedselrijk helpt je op weg.
Neem een kijkje op de
voedselkaart en ontdek je
verkooppunten, samentuinen
en openbare plukplekken.
www.voedselrijk.be

“Vorig jaar kookten we samen
met groenten uit de samentuin en
onze eigen tuintjes.”
Martin

in samenwerking met Sociale
Bouwmaatschappij Mijn Huis
uitwerkte, werd geselecteerd
binnen de Projectoproep
2017 voor volkstuinen
van minister Schauvliege.
De stad ontvangt van de
Vlaamse Regering een sub
sidie voor de aanleg van het
project.
In mei 2018 was sociaal
economie bedrijf vzw Con
structief aan de slag met de
aanleg van de Buurt- en Sa
mentuin. Ze leverden er fan
tastisch werk om de Buurt
tuin startklaar te krijgen.”

Martin: “Als voorzitter van
de stuurgroep van de buurt
8

tuin ben ik reuzetrots op de
tuintjes. Op 40 individuele
vakjes kweken inwoners van
Harelbeke groenten, fruit of
kruiden. Alle percelen zijn
bezet en er staan nog steeds
geïnteresseerde inwoners
op de wachtlijst. Daarnaast
beschikt onze buurttuin ook
nog over een samentuin,
waar alle tuiniers en geïnte
resseerden samen tuinieren.
Tuiniers hoeven geen eigen
materiaal mee te brengen. In
de centraal opgetrokken tuin
berging vinden ze het nodige
gereedschap.
Vorig jaar kookten we samen
met heel wat mensen met
groenten uit de samentuin en
onze eigen tuintjes. Je leert
zo al eens iets proeven dat
je niet kent, zoals aardperen
of speciale kruiden. We leren
heel veel van elkaar, dat is de
grootste meerwaarde van het
samentuinieren.”

Frenchy: “Zelf ben ik er al
van in het begin bij om dit
project te ondersteunen
vanuit de stad. We wilden
bij aanvang in het bijzon
der inzetten op welzijn en
integratie. We zijn dan ook
blij met de grote diversiteit
aan leeftijd en cultuur van de
gebruikers van de buurttuin.
De Buurt- en Samentuin is
openbaar, maar we ver
wachten toch dat je een
aantal regels respecteert.
Het plukken van vruchten en
groenten is enkel toegestaan
voor inwoners die een indivi
dueel perceeltje toegewezen
kregen. Het is ook niet de
bedoeling om het terrein te
gebruiken als sluipweg naar
het achtergelegen speelplein.
Er komt nog een toegangs
poortje zodat dit visueel
duidelijker wordt.”

kwame mensen zijn die hun
eigen beslissingen kunnen
nemen. Ann Peuteman
brengt deze maatschappelijke betutteling onder de
aandacht en gaat op zoek
naar mogelijke oplossingen.
Maandag 10 februari om
14 uur. Gratis lezing.
Graag inschrijven via
info.bibliotheek@harelbeke.be

kort
bib

TENTOONSTELLING
VASE – LODE LAPERRE

EXTRA: LEEN
LAPERRES KUNST

Lode Laperre (°1966) studeerde plastische kunsten aan het
Sint-Thomasinstituut in Brussel. In de periode 1990-1995 werd zijn
vroege werk meermaals bekroond. In de periode 1998-1999 kreeg
zijn werk nieuwe impulsen door reizen naar Zuidoost-Azië. Inmid
dels is zijn werk duidelijk beïnvloed door de oriëntaalse-occiden
taalse beeldtaal. Laperre werkt haast uitsluitend met acryl op doek.
Voor zijn tentoonstelling in de Bibliotheek Harelbeke kiest hij de
titel Vase, die afzetting of bezinksel suggereert doorheen de tijd. In
deze tentoonstelling blikt hij terug op tien publicaties over zijn werk
die verschenen in de periode dat hij in Harelbeke woonde. Uit elke
publicatie toont hij één schilderij.
Vernissage: donderdag 6 februari om 19.30 uur. Toelichting:
Sven Vanderstichelen Tentoonstelling loopt van 4 t.e.m. 29 februari.

Je kan alle schilderijen en
inkttekeningen van Lode
Laperre tijdens de tentoonstelling ontlenen. Elk werk
kan maximaal vier weken
worden ontleend gedurende
een periode van 6 maanden.
Mits het betalen van een
symbolische waarborgsom
van € 20 kan je een schilderij/inkttekening meenemen
om het thuis een tijdelijke
plek te geven. Het werk dat
in die periode het meest
wordt ontleend, wordt
verloot aan één van de ontleners. Met dit experiment
willen we kunst nog dichter
bij de mensen brengen. Mis
deze unieke gelegenheid om
een werk van Lode Laperre
tijdelijk in huis te halen niet!

LEZING
GRIJSGEDRAAID
In haar boek Grijsgedraaid
(2019), beschrijft Knackredactrice Ann Peuteman
hoe we tachtigplussers alles
uit handen nemen wat het
leven leuk en spannend
maakt: hun auto, hun geld,
lekker koken, intimiteit, hun
privacy... Allemaal met de
beste bedoelingen. Daarbij
gaan we voorbij aan het feit
dat het volwassen, wilsbe-

LEZING
L.H. WIENER
L.H. Wiener schreef over
meer dan vijftig jaar een
indrukwekkende hoeveelheid verhalen verspreid over
elf bundels en een aantal
romans. Zijn werk werd
bekroond met de F. Bordewijk-prijs en genomineerd
voor de Libris Literatuurprijs.
Zijn eerste verhalen verschenen al in 1966 zonder veel
aandacht van literaire critici
en media. Wiener bleef dapper doorschrijven voor een
kleine maar trouwe groep
van fans. Erkenning kwam
er in 2002 bij het verschijnen van zijn tweede roman
Nestor. Hiervoor kreeg hij
de F. Bordewijk-prijs. Auteur
Christophe Vekeman interviewt voor ons de meester
van het kortverhaal.
Een tweegesprek dat je niet
mag missen.
Vrijdag 28 februari om
19.30 uur. Gratis lezing.
Graag inschrijven via
info.bibliotheek@harelbeke.be
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PARC-APP TRIPADVISOR
VOOR (GROOT)OUDERS

Weet je niet waar naartoe om
een leuke tijd door te brengen
met je (klein)kinderen? Surf
je soms eindeloos om nieuwe
plekken in de regio te ontdek
ken? Gedaan met zoeken, want
PARC bundelt kindvriendelijke
activiteiten, daguitstappen,
restaurants, winkelgelegen
heden én overnachtingen
samen in één app.

Heb jij een lijstje met favoriete apps in
je gsm staan? Voeg deze dan maar snel
toe, want PARC is een must-have voor
(groot)ouders. Naast het gebruiksvrien
delijk label is de app vooral ontwikkeld
om te helpen in de zoektocht naar
(vrijetijds)aanbod op maat van kinderen.
Zo kunnen mama’s en papa’s die op
zoek zijn naar een activiteit of kindvrien
delijk restaurant de app raadplegen.
Via een link wordt de bezoeker doorge
stuurd naar de site van de aanbieder.
PARC zijn voornaamste troef is de
‘locatie’ functie. Wanneer je jouw plaats
of regio instelt, zoekt de app de dichtst
bijzijnde plekjes in jouw buurt. Op die
manier maak je heel vlot je keuze in een
straal van enkele kilometers. De app
biedt naast zoekcriteria ook een activi
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teitenkalender met verschillende evene
menten die zich in jouw regio bevinden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid
om te carpoolen met deelnemers van
dezelfde activiteit en kan je chatten met
andere gebruikers. Houd je favoriete
adressen bij, zodat er geen kans bestaat
dat je interessante last-minutes mist.

LOKAAL
Stad Harelbeke staat met zijn vrije
tijdsaanbod in de app. Zo vind je er
makkelijk de bib, sportdienst en speel
pleintjes terug, maar ook de link naar de
speelpleinwerking en de kampen van
UiT-Kajuit. Regelmatig vinden er nieuwe
evenementen in en rond Harelbeke hun
weg naar de app. Nieuwsgierig? Down
loaden maar!

PARC biedt zo’n 2.000 adressen aan en wordt
al door 25.000 ouders gebruikt. De applicatie
is geselecteerd door Apple als favoriet in de
Nederlandse, Belgische en Duitse app store.
Downloaden kan je in google play en app
store.

Nieuw

SPORTBEURS
SPORTSHOW
Op vrijdag 21 februari vindt vanaf 19 uur de
jaarlijkse sportshow plaats in CC het SPOOR.
Tussen dans, huldigingen en interviews door
worden de sportman, sportvrouw, sportjunior,
sportclub… van 2019 verkozen. Presentator
Jeroen Sap legt tijdens de avond een aantal
gekende sporters op de rooster.
Kom gerust langs! De show start om 19 uur
en is volledig gratis. Iedereen is welkom! Na
de show biedt de sportraad een receptie met
broodjes aan.
Vragen of wens je meer info?
Contacteer sport@harelbeke.be

De sportdienst en sportraad Harelbeke pakken uit
met een gloednieuw concept: de sportbeurs. Deze
vindt plaats op donderdag 13 februari van 18 tot
22 uur in CC het SPOOR. Inkom is volledig gratis.
Het opzet van de beurs is om zoveel mogelijk spor
ters en inwoners van onze stad die willen starten met
sporten samen te brengen. Op de beurs staan heel
wat boeiende standhouders.
Zo krijg je er tips over fietspositionering, kan je je
inschrijven voor een start to run en informeren kine’s
en osteopaten je graag over core stability.
Maar er is meer! Paul Van Den Bosch, trainer van
onder meer Sven Nys, Tim Wellens en André Greipel
en stichter van Energy Lab komt langs! Hij komt spre
ken over ‘Act like a coach’, een voordracht gericht
op trainers, sporters, ouders die het beste uit hun
kinderen willen halen maar waarvan de principes ook
toepasbaar zijn in bedrijven. Laat je meeslepen door
deze ondernemende en ervaren spreker! Deelnemen
is gratis, maar inschrijven is verplicht via tickets@
cchetspoor.be.

www.harelbeke.be/sdgs
Heb je vragen of wens je meer info?
Contacteer michael.vannieuwenhuyze@harelbeke.be
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN
Leven op het land (SDG15). Dan zijn we in de natuur
aanbeland. In onze dichtbebouwde omgeving is
de ruimte voor natuur vaak zo beperkt dat ze een
helpende hand kan gebruiken.

Stef Boone is zo’n helper. Hij is voor
Natuurpunt Gaverstreke conservator
van natuurgebied Het Koeksken in de
Plaatsebeekvallei in Bavikhove en hij is
ook vaak in andere natuurgebieden in
Harelbeke te vinden. Hij inventariseert
vrijwillig de planten in wegbermen in
Harelbeke. Op basis daarvan past de
stad het beheer aan zodat er meer
bloemen in bloeien.
Thuis tref je hem vaak in zijn wilde
biotuin aan waar hij al decennialang
biologische groenten teelt. Wat hij zelf
niet teelt, koopt hij zo veel als mogelijk
biologisch (SDG12).
Stef is sinds een jaar met pensioen.
Als verpleger stond hij 42 jaar lang
in voor het welzijn van mensen in

Stef Boone

een Roeselaars ziekenhuis. Naast de
technische benadering van zijn job
had hij altijd een luisterend oor voor de
mensen die hij er ontmoette. Ook als
voorzitter van de Gezinsbond in
Bavikhove zet hij aandacht voor de
mens centraal (SDG3).
Toen Stef in 1980 in zijn huis introk,
isoleerde hij het van boven tot onder
naar hedendaagse normen. Op één
kraan na is alle water dat wordt
gebruikt regen- of steenputwater. Een
voorloper in klimaatactie (SDG 13).

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.

Het verenigingsleven waarin Stef
zeer actief is biedt heel wat partner
schappen om samen met mensen
aan een betere wereld te werken
(SDG17).

www.harelbeke.be/sdgs
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NIEUW UITLEENSYSTEEM
IN DE BIB
Vanaf 6 april krijgt de digitale dienstverlening van de bib in Harel
beke een upgrade. Hierdoor kunnen leners vlotter bibmateriaal
ontlenen of terugbrengen. Ook bibliotheekmedewerkers zullen
het verschil voelen. Boeken uitlenen en innemen, nieuwe
leners inschrijven en alle andere taken worden betrouwbaarder,
makkelijker en gebruiksvriendelijker.

CENTRAAL SYSTEEM
Voor de aansluiting op het nieuwe
systeem werkten alle Vlaamse biblio
theken met een lokaal of provinciaal
bibliotheeksysteem. Minister Gatz
besliste dat de Vlaamse en Brusselse
openbare bibliotheken gebaat zijn met
een nieuw, centraal systeem. Dat sys
teem heet Wise en wordt nu al door
75% van de Nederlandse openbare
bibliotheken gebruikt.

EVEN DICHT
Om de overgang naar Wise zo vlot
mogelijk te laten verlopen, sluit de
bib vanaf 23 maart tot vermoedelijk
4 april. Bibliotheekbezoekers houden
best de communicatiekanalen van de
bib in de gaten om te weten wanneer
de bib weer opengaat. Tijdens de
sluiting krijgen de bibliotheekmede
werkers een intensieve opleiding om
de nieuwe software te leren kennen.

Het systeem wordt geactiveerd en tot
in de puntjes getest, van zelfuitleen
tot betaalautomaat. Pas wanneer het
systeem foutloos draait gaat de bib
weer open. We geven alle leners een
extra lange uitleenperiode, een boete
is dus uitgesloten.
Wat verandert er voor de gebruiker?
Uitlenen, innemen en verlengen blijven
hetzelfde, maar andere zaken worden
sneller en gebruiksvriendelijker. Bijnate-laat-mails versturen we ook op
zondag, er worden minder brieven en
meer mails verstuurd (tenzij de lener
niet over e-mail beschikt).
Voor het eerst in meer dan dertig jaar
zal het lidgeld van de bib duurder wor
den, we gaan van 3 naar 5 euro (vanaf
1 april). Met je lidmaatschap van de
bib van Harelbeke kan je na inschrij
ving wel gratis terecht in alle biblio
theken van Regio Zuidwest (Kuurne,
Deerlijk, Zwevegem,

Waregem, Kortrijk, Wervik, Wevelgem,
Lendelede, Anzegem, Avelgem en
Menen). Kinderen, jongeren tot 18 jaar
en studenten (op vertoon van de
studentenkaart) betalen geen lidgeld,
volwassenen en senioren betalen
5 euro.

Wil je op de hoogte blijven
van de veranderingen en de
sluitingsperiode?
Schrijf je in op de nieuwsbrief van de bib, surf
naar www.bibliotheekharelbeke.be of volg ons
op Facebook en Instagram.
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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 voor
komt
• 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.

8

7
1

2
2

2

1

5

5

1
3

3

5

5
6

8

9

HALLO HARELBEKE

1

3

8

7

4
8

4

1
2

8

6

Stuur de oplossing voor 4 maart naar:
Stadhuis, Wedstrijd,
Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via wedstrijd@harelbeke.be.
De winnaar krijgt een Oarelbeke Weireldkoarte van
10 euro.
Oplossing vorige maand: 467
Winnaar: Hugo De Sutter
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:

AAN DE SLAG IN MAART!
Het is zover! We gaan aan de slag met een aantal ideeën die uit
Hallo Harelbeke! voortvloeiden. En daar kunnen we alle hulp bij
gebruiken, want het is in de eerste plaats de bedoeling dat jul
lie, als inwoners van Harelbeke, zelf de handen uit de mouwen
steken om de ideeën te realiseren. Kom daarom op woensdag
11 maart om 19 uur langs in CC het SPOOR en denk samen
met ons en andere geïnteresseerden na hoe we de concepten
in realiteit omvormen. Het wordt een interactieve avond waarbij
iedereen vrij is om over één of verschillende thema’s mee te
denken. We zetten ze hieronder nog eens voor jou op een rijtje:
1. Groen in de stad (geveltuintjes, meer groen in het centrum,
vergroenen van de wijk Eiland, groen Moleneiland, groene long
in hartje Stasegem, veiligere en groenere kruispunten, alterna
tief voor plantenbakken, aanleg Kollegeplein)
2. Duurzaamheid (groepsaankoop regenputten, spilvarken)
3. Mobiliteit (collegeleden samen op de fiets, openbare fiets
pompen, autoloze dag in de stad, beperken vracht- en autover
keer tijdens de spits, groepsaankoop bakfietsen)
4. Scholen (afbakenen schoolzones, wandelrijen)
5. Welzijn (openbare BBQ’s, leer je postbode/vuilnisman/…
kennen, wijkfeesten, speelpleintjes op de markt/speeltuinen,
picknicktafels en rustzones in de stad)
6. Kunst (kunst in de straat)
7. Evenementen (lichtshow op gebouwen, standaard veggie,
gemeenteraad op verplaatsing, fluohesjes Oarelbeke Weireld
stad, gebruik herbruikbare bekers)
Om ons zo goed mogelijk voor te
bereiden, vragen we om in te schrij
ven door een mailtje te sturen naar
info@harelbeke.be met vermelding
van je naam en de t hema’s waarvoor
je interesse hebt.
www.harelbeke.be/sdgs
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Gewijzigde retributie

INNAME OPENBAAR DOMEIN
Plande je werken waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het
openbaar domein in te nemen (verhuis, verbouwingswerken,
stelling op het voetpad…)? Dan heb je een vergunning nodig. Ook
als je een parkeerverbod wenst voor/tijdens (ver)bouwwerken moet
je dit aanvragen. Dat doe je best digitaal via www.harelbeke.be en
minstens 7 werkdagen voor de gewenste inname (3 werkdagen op
voorhand bij een verhuis). Je kan ook op het stadhuis langskomen
op afspraak (sinds 6 januari) om jouw inname-aanvraag samen in te
vullen.

D
T VRIJE TIJ
BUCKETLIS

2020
TO-DO'S IN
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De vergunning is gratis, maar voor innames of parkeerverboden die
langer dan vier dagen duren is er een retributie voor het
domeingebruik verschuldigd:
• 10 euro per kalenderdag voor een oppervlakte van minder
dan 20 m²
• 20 euro per kalenderdag voor een oppervlakte van 20 m² en meer
De retributie moet op voorhand betaald worden.
Voor het gebruik van parkeerverboden wordt een retributie aan
gerekend van 10 euro per dag per stuk vanaf de zevende dag.
Dergelijke borden zijn -mits het voorleggen van een goedgekeur
de vergunning- uit te lenen bij het stadsdepot in de Broelstraat.
Andere eventuele noodzakelijke verkeersborden zijn niet op het
stadsmagazijn beschikbaar.
Meer info: www.harelbeke.be/inname-openbaar-domein.
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Bucketlist vrije tijd

TO DO’S IN 2020
2020 is goed gestart. Traditioneel maken
we voor een nieuw jaar nieuwe voorne
mens – die we dan stiekem toch nooit
vervullen. Dit jaar hoef je geen nutteloze
voornemens te maken, maar somden
wij de leukste to-do’s op in een handige
bucketlist. Niet alleen is het een abso
lute aanrader om alle activiteiten op de
lijst ook effectief af te vinken, maar je
kan er ook een leuke prijs mee winnen!
Hoe kan je deelnemen?
1. Vul de bucketlist in (schriftelijk op
pagina 13 van hblad januari, of
vraag je exemplaar aan via info@
harelbeke.be) op papier of online
(via www.harelbeke.be/bucketlist).
2. Duid aan welke activiteiten je reeds
voltooide.
3. Kies de prijs die je wil winnen.
4. Wacht vol spanning af…
De wedstrijd loopt tot eind mei. In juni
worden de winnaars bekend gemaakt.
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HARELBEKE
IS SDG VOICE
2020!
In 2020 vieren we het vijfjarige bestaan van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDGs. Dat vieren we dubbel,
want half januari werd stad Harelbeke geselecteerd als één van
de zeven SDG Voices 2020. Ons team duurzame ontwikkeling
ziet het komende jaar alvast helemaal zitten.

In september 2015 worden
de SDGs formeel aange
nomen door de algemene
vergadering van de VN. De
17 doelen zijn een target
voor de komende 15 jaar en
vormen een globaal actie
plan om de mensheid te
bevrijden van armoede en
de planeet terug op de koers
richting duurzaamheid te
plaatsen. Deze doelen zijn
één en ondeelbaar en weer
spiegelen de drie dimensies
van duurzame ontwikkeling:
een sociale, een economi
sche, en een ecologische
component.

Ellen: “Het is voor het eerst
www.harelbeke.be/sdgs
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dat een organisatie als de
Verenigde Naties de rol van

lokale besturen zo expliciet
erkent in het behalen van
universele doelstellingen. Er
werd een aparte doelstelling
geformuleerd die wijst op
het belang om ook lokaal
actie te ondernemen om
de doelstellingen te kunnen
realiseren.
Harelbeke besliste in eind
2017 om als lokaal bestuur
de schouders onder deze
mondiale doelstellingen te
zetten. Het beleidsplan van
de stad heeft zich geënt op
deze doelstellingen, en het
mag hopelijk al opgevallen
zijn dat de artikels in dit
stadsmagazine vergezeld
worden van gekleurde
vierkantjes (lacht). Het
engagement van de stad

leverde eind 2019 alvast
de verkiezing van Strafste
SDG-gemeente op (zie foto).
In 2020 willen we de SDGwind ook verder over onze
stad laten waaien. En dat is
ook het Federaal Instituut
Duurzame Ontwikkeling niet
ontgaan. Stad Harelbeke
werd geselecteerd als één
van de zeven SDG Voices
2020. We treden hiermee in
de voetsporen van o.a. Stad
Gent, maar ook van Groep
Colruyt, 11.11.11, Bond
Beter Leefmilieu, Joker,
Metro en Janssen Pharma
ceutica, die eerder al de titel
van SDG Voice mochten
dragen.”

Yves: “De opdracht van de

SDG Voices bestaat er in
om het grote publiek warm
te maken voor de Agenda
2030 voor Duurzame
Ontwikkeling, de SDGs.
Het opnemen van de SDGs
als beleidsdoelstellingen
voor de stad was een eerste
stap, maar we willen verder
kijken dan onze eigen
organisatie.
Als SDG Voice informeren
we de burgers over de
Duurzame Ontwikkelings
doelstellingen. Doorheen het
jaar verschijnen de SDGs
verschijnen op evenemen
ten, in stadsgebouwen, en
zelfs in het straatbeeld. We
sluiten een rainbow warrior
convenant af met de scho
len. In dat convenant staat

dat de jongeren op school
actief aan de slag gaan met
de SDGs.”

Bren: “We betrekken het
bedrijfsleven, want duur
zaamheid is voor hen een
hot topic. We zijn ervan
overtuigd dat in heel wat
Harelbeekse bedrijven
het duurzaam handelen al
aanwezig is. We willen hen
motiveren om hun inspan
ningen te expliciteren en te
delen met elkaar.
Ten slotte inspireren we
andere collegabesturen en
partnerorganisaties met
praktijkvoorbeelden om
de SDGs in hun werking
te integreren. En ook daar
tonen we ons een echte

Weireldstad, want we delen
onze kennis en ervaring
over de SDGs ook met onze
stedenbandpartner Eenhana
in Namibië.”
We roepen iedereen op om
op jullie beurt de SDGs in
de kijker te zetten en uit te
dragen. Want iedereen kan
zijn steentje bijdragen. Vanaf
morgen met de fiets naar
het werk? Een herbruikbare
drinkfles op zak? Gebruik je
herbruikbare tasjes? Maakte
je het voetpad van je be
jaarde buurman sneeuwvrij?
Geshopt in eigen stad?
Neem een foto, vermeld
#SDGs en deel je engage
ment op Instagram, Twitter
of Facebook.

We nemen de SDG
Voice taak niet alleen
ter harte. Dit jaar
maken we deel uit van
een 7-koppig netwerk.
Dit zijn de andere
Voices 2020:
• l’Union Wallonne
des Entreprises
(UWE)
• Port of Antwerp
• Royal Belgian
Footbal Association
(RBFA)
• Diogène
• SDSN Belgium
• Steunpunt tot
bestrijding van
armoede
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WK MANILLEN
Op 22 februari is Harelbeke
gaststad voor een heus
wereldkampioenschap.
Samen met IWWA
(International World Whist
Association) staat onze
stad in voor de organisatie
van het WK Manillen.
Citymarketeer Hannelore
Vanhaverbeke en voorzitter
van IWWA, Freddy
Verhuizen, zetten samen
hun schouders onder de
organisatie.

Hannelore: “In een ‘weireldstad’ kon
een echt wereldkampioenschap niet
ontbreken. De vraag was alleen: welk
wereldkampioenschap kunnen we in
onze stad houden zonder dat daar
torenhoge kosten aan verbonden zijn?
Laat het nu lukken dat IWWA, die
al twee maal eerder het WK manil
len in goede banen leidde, halfweg
2019 een stad zocht die zich daarvoor
wou engageren. Via een gunstige wind
kwamen ze al snel bij ons terecht.”
Freddy: “Harelbeke bood ons heel

www.harelbeke.be/sdgs
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wat mogelijkheden waardoor we
niet twijfelden om het wereldkampi
oenschap hier te houden. Naast een
prachtaccomodatie in CC het SPOOR,
kunnen we rekenen op de inzet van
de mensen van de stadsadministratie
en – misschien nog belangrijker – de
inzet van tal van vrijwilligers uit de
plaatselijke kaartersclubs. Zonder die
extra hulp is dit wereldkampioenschap
niet te organiseren.
IWWA houdt verschillende WK’s en
BK’s, waaronder die van wiezen en

kleurenwiezen, maar in deze streek
lag het voor de hand dat we het WK
Manillen zouden houden. Het spelletje
is hier al heel lang ingeburgerd. Elke
gemeente heeft meerdere kaarters
clubs waarin het spel wordt gespeeld
en dat is in Harelbeke niet anders. De
stad telt meer dan 30 clubs, nog een
reden om het WK hier te houden.”

Hannelore: “De jury van het toer
nooi is samengesteld uit mensen van
IWWA aangevuld met plaatselijke
leden van verschillende clubs. Die
mensen stonden trouwens ook in voor
het uitschrijven van de regels van het
toernooi. Dat is belangrijk omdat er
soms regionale verschillen zijn en we
discussie willen uitsluiten. Er kan maar
één wereldkampioen zijn, maar dan
liefst zonder betwisting.”
Het WK manillen vindt plaats op zaterdag
22 februari in CC het SPOOR tussen
10 en 18 uur. Inschrijven kan op:
www.whistiwwa.com/wkmanillen

in Harelbeke
di 25 feb

CLAN DES SONGES
Een gek mannetje, met slobberbroek en hoed, vertrekt in zijn eentje op
pad, enkel met een koffertje vol magie en verwondering. Zijn avontuurlijke
reis verloopt over één lijn. Soms is die hobbelig, soms onderbroken, soms
heuvelachtig, maar voortdurend in verandering.
Geïnspireerd op de bekende animatiereeks La Linea uit de jaren 80,
koos het gerenommeerde Franse gezelschap Le Clan des Songes voor
een intieme, beeldende voorstelling.

©K

ortr

ijk.b

e

Op dinsdag 25 februari om 11 uur in CC het SPOOR.
Prijs: 9 euro (<26 jaar: 7 euro).
Tickets en info: www.cchetspoor.be.

EXPO PAD/T

Za 1 en zo 2 feb

RUST IN JE HUIS,
RUIMTE IN JE HOOFD

Het kunstcollectief PAD/t ofwel de
studenten van het Persoonlijk Artistiek
Traject nodigen je uit op een eerste
PAD/t-expo, een try-out waar elke
student je meeneemt op zijn of haar
artistieke pad. De werken zijn te zien
op zaterdag 1 en zondag 2 februari
van 14 tot 18 uur in de industriële site
A.A.P. Bar/Bolwerk, Spinnerijstraat 105
in Kortrijk.

Een interactieve avond over ontspullen,
opruimen en organiseren en hoe dat
leidt tot een eenvoudiger en duurzaam
leven. Opruimcoach Nele Colle vertelt
je alles over een leven van meer met
minder. Van 19 tot 21 uur in CC het
SPOOR. Prijs is 25 euro.
Tickets via : webshop.harelbeke.be of
8 tickets@cchetspoor.be.

Do 20 feb

VETTE DINSDAG

Di 25 feb

Traditioneel luidt de dinsdag voor
Aswoensdag het einde van de car
navalsperiode in en wordt er op veel
plaatsen pannenkoeken gegeten. Zo
ook in het Dorpshuis De Rijstpekker in
Hulste! Kom langs vanaf 14 uur voor
lekkere pannenkoeken met koffie of
thee! Prijs is 3,5 euro.
Inschrijven en betalen tegen dinsdag
18 februari.
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feb
2019

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

8 www.harelbeke.be/uitpas

ZA 1 FEB
Fruitschieting
Op zaterdag 1 februari
vanaf 17.30 uur en op zon
dag 2 februari van 10 tot
13 uur fruitschieting met
luchtkarabijn in de schiet
stand van de Sint-Pieters
bosseniers Hulste, Kasteel
straat naast nr. 15 (ook op
31 januari vanaf 18 uur).

ZA 1 FEB
Dag van het Woord
• 10 uur: het poëtisch ont
bijt ‘Poëzie met Kruimels’
met schrijver Christophe
Vekeman en muzikanten
Matti De Rijcke en Bart
Vervaeck.
• 14u: Hans en Monique
Hagen met ‘Ik zoek een
woord’ voor kinderen van
5 tot 10 jaar (en mama’s,
papa’s, oma’s en opa’s).
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• 15u: leerlingen van de
Academie aan de Leie met
‘KomT, proefT heT woorD’
• 20u: ‘Avondzinderingen’,
een line-up met woorden
kunstenaars Delphine
Lecompte, Martje Wijers,
Joost Vandecasteele en
And They Spoke In
Anthems.
Gratis behalve het avond
programma.
Tickets: CC het SPOOR of op
: www.cchetspoor.be

: www.harelbeke.be/
formulieren/infoavond-
retributiereglement.

DO 6 FEB
Vernissage Vase
Om 19.30 uur in de bib
liotheek van Harelbeke,
Eilandstraat 2. Toelichting
door Sven Vanderstichelen.
(zie pagina 9)

DO 6 FEB
Nexus Festival

MA 3 FEB
Infoavond retributie
We lichten de belangrijkste
wijzigingen toe voor al onze
gebruikers en verenigingen.
Ook vragen rond zaalver
huur, evenementenloket
kunnen gesteld worden.
Om 19.30 uur in CC het
SPOOR. Inschrijven kan op

Klassiek concert met
werken van Back en Pärt.

DO 6 FEB

YEVGUENI 20°20°20
“Ligt er morgen verse sneeuw?”
Verwijzend naar deze zin uit hun laatste album Tijd is Alles, trekt Yevgueni met een
heel bijzondere tournee langs 30 kerken doorheen Vlaanderen. Ook wij zijn bij de
gelukkigen. De Sint-Jozefkerk staat op het programma. Drums en elektrische gitaren
worden achterwege gelaten, een paar maanden congé voor Stef en Patrick dus.
Een cello (Seraphine Stragier) en een viool (Jeroen Baert) vervoegen de rangen,
aangevuld met toetsen, akoestische gitaren en hier en daar een streepje bas.
(Klaas, Geert & Maarten).
Praktische info: van 20 tot 21.30 uur in de Sint-Jozefkerk, Plein 1. Prijs is
19 euro (jongeren: 7 euro). Tickets te verkrijgen via webshop.harelbeke.be of
tickets@cchetspoor.be.

Alt: Pieter De Praetere;
Ensemble: Musica Gloria.
Om 20 uur in de SintSalvatorkerk. Tickets:
15 euro in vvk, 18 euro add via
: www.cchetspoor.be.
Nexus Festival Musica H.
i.s.m. Stad Harelbeke en
Kerkbestuur St. Salvator.

VRIJ 7 FEB
Atelier boekbinders
Open Atelier Amateur
Boekbinders op vrijdag
7 en 21 februari van 17 tot
19.30 uur in het lokaal van
de Boekbindersclub, Kon.
Leopold III-plein 71. Ook op
zaterdag 8 en 22 februari
van 9 tot 11.30 uur en feest
maal op 29 februari. Info
via johny.dutoit@telenet.be,
0487 474 238, www.boek
bindersclub.be. Iedereen is
er van harte welkom.

ZA 8 FEB
Kijk ik fiets

ZO 9 FEB
Gezinswandeling

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 in
de sportdienst.

In de week voor Valen
tijn brengen we enkele
inspirerende verhalen uit
de natuur. Van het lief
desleven van de bladluis
tot het bronstig gedrag
van de rivierkreeften. De
jongste deelnemers (6 tot
12 jaar) nemen we mee in
een (afzonderlijk) boeiend
verhaal. Samen met een
ervaren gids ontdekken ze
enkele verborgen hoekjes in
de Gavers en daarna gaan
ze aan de slag om een
leuk Valentijngeschenkje
te maken voor mama en/
of papa.
Afsluiten doen we met z’n
allen samen bij een kop
koffie of warme choco
melk en een pannenkoek.
Start om 14 uur aan de

ZA 8 FEB
Filmvoorstelling
Sicilië, de Italiaanse
schatkamer door Edgard
Jespers. Voorstelling
jaarprogramma en receptie
met Italiaanse wijnen.
Start om 14.30 uur in CC
het SPOOR.
Prijs is 5 euro voor leden,
6 euro voor niet-leden.
Organisatie door VTB-Cultuur
en Pasar Harelbeke.

 outermolen. Prijs is 5
K
euro. Inschrijven en meer info
via : www.harelbeke.be/
wandeling of ) 056 733 470.

MA 10 FEB
Mocktailnamiddag
Je leert een lekkere
alternatieve, alcoholvrije
aperitief maken. Mee te
nemen: een aardappel
mesje en een plankje.
Om 14 uur in LDC De Parette.
Prijs is 5 euro, te betalen
tegen 3 februari.

MA 10 FEB
Workshop
bloemschikken
Om 14 uur in LDC De
Vlinder. Prijs is 27 euro, te
betalen tegen 3 februari.

MA 10 FEB
Lezing:
Grijsgedraaid
Op de koffie met Ann
Peuteman: waarom we
bang moeten zijn om oud
te worden. Om 14 uur
in de bibliotheek van
Harelbeke, Eilandstraat 2.
Gratis lezing. Inschrijven
via 8 info.bibliotheek@
harelbeke.be. (zie pagina 9)

DI 11 FEB
Voordracht
Tuinhier
Voordracht ‘Composteren
op kleine ruimte’ door Tuin
hier Harelbeke-Stasegem in
Imog om 19 uur.
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 17 februari om 19.30 uur in CC het SPOOR.
Eerstvolgende politieraad op dinsdag 18 februari 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 11 februari.

WOE 12 FEB
Ecologie en zorg
voor de schepping
We laten de natuur van
Groenhovebos aan het
woord. Het samenleven
en de afhankelijkheid zijn
onmisbaar voor ons leven/
overleven als mens. Hoe
gaan we daar als beeld van
God scheppend mee om?
Start om 14.30 uur in De
Bron Harelbeke.
Prijs is 8 euro. Inschrijven kan
via 8 info@debron-har.be of
) 056 737 070.

DO 13 FEB
Sportbeurs
Krijg tips over fietspositio
nering, schrijf je in voor een
start to run, krijg informatie
bij kinesisten en osteopaten,
bezoek één van de andere
sportstandhouders of kom
luisteren naar Paul Van Den
Bosch over ‘Act like a coach’.
De beurs is volledig gratis en
gaat door in CC het SPOOR
van 18 tot 22 uur. Inschrijven
is enkel verplicht voor
Paul Van Den Bosch via
tickets@cchetspoor.be.
Meer info via
8 michael.vannieuwenhuyze@
harelbeke.be.

VRIJ 14 FEB
Valentijnsdiner
T.v.v. Team Harelbeke voor
de 1000 km van Kom Op
Tegen Kanker. Winter
barbecue à volonté of een
vegetarisch alternatief
(inclusief cocktail of mock
tail) vanaf 19 uur in CC
het SPOOR.
Volwassenen betalen 25 euro,
kinderen 15 euro, inschrijven
t.e.m. woensdag 5 februari via

8 valentijn@harelbeke.be.
Betalen op BE39 0910 2190 1619
met vermelding ‘Valentijnsdiner
+ naam + aantal personen +
soort menu’.

ZA 15 FEB
Festival
D’Academie Kitsch
Een knotsgekke dag op
de Academie Harelbeke
Anders met activiteiten voor
de hele familie. Een fijne
beleving-, experimenteer-, en
leerdag. Van 10 tot 17 uur.

ZA 15 FEB
Nexus Festival
Kooravond met vocaal
ensemble Da Cantor. Orgel:
Koen Pauly; Dirigent: Diederik
Glorieux. Op het programma:
Missa pro defunctis (overlij
densmis Karel V). Om 20 uur
in de St. Amanduskerk.
Tickets: 15 euro in vvk, 18 euro
add via : www.cchetspoor.be.
Nexus Festival Musica H. i.s.m.
Stad Harelbeke en Kerkbestuur
St. Salvator.

ZO 16 FEB
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de
Zuiderkouter in Stasegem.
Ruildag voor verzamelaars
van postzegels, postkaarten,
doodsprentjes, munten, boe
ken, strips, champagnecap
sules, bierglazen…
Gratis toegang. Organisatie:
Interclub Curiosa vzw.
Info via Ronny Mestdach,
)056 702 857.

ZO 16 FEB
Tweedehandsbeurs
Om 14 uur in de Torengalm in
Bavikhove. Organisatie Ge
zinsbond Bavikhove en Hulste.

Info via 8 tweedehandsbeurs@
gezinsbond-bavikhove.be

MA 17 FEB
WhatsApp
Naast het versturen van be
richten, is het met WhatsApp
ook mogelijk om foto's en
video's te delen, te beeldbel
len of gewoon te telefoneren.
Gratis via een internetver
binding. In deze workshop
leer je er alles over nadat je
WhatsApp op je smartphone
geïnstalleerd hebt.
Van 9 tot 12 uur in LDC De Parette. Prijs is 7 euro, te betalen
tegen 10 februari.

zint de moeder niet echt. Het
leven op de boerderij is zo al
moeilijk genoeg. Maar nóg
lastiger om dragen is de we
tenschap dat twee van haar
eigen zonen dagelijks gevaar
lopen aan de IJzer, waar ze
tegenover 'zulke' Duitsers
liggen... Dat de komst van het
vreemde in een eerste reactie
onbehagen of schrik oproept,
lijkt begrijpelijk. En ook weer
niet. Waarom lukken som
mige ontmoetingen wél, en
krijgen andere nauwelijks een
kans? Heeft dat met de eigen
aard van beide partijen te
maken? Of veeleer met wat
er, ondanks of buiten henzelf,
tussen hen gebeurt?
Van 20 tot 21.30 uur in CC
het SPOOR. Prijs is 10 euro
(jongeren: 7 euro).
Tickets te verkrijgen via
: webshop.harelbeke.be of
8 tickets@cchetspoor.be.

DI 18 FEB
Tandjes poetsen en
gezond snoepen

DO 20 FEB
Handelaren
ontmoeting

Activiteit voor ouders, in
samenwerking met Kind en
Gezin. Om 14 uur in de
bibliotheek van Harelbeke,
gratis activiteit.
Inschrijven kan via
) 0499 995 725 of via
8 inge.debrie@kindengezin.be

Om 19 uur in de Zuiderkouter
Stasegem. Info via wouter.
depuydt@harelbeke.be

WOE 19 FEB
De moeder en
haar drie soldaten
Een boerderij in de Kempen,
in de late herfst van 1917.
Een weduwe krijgt van de
veldwachter van het dorp de
boodschap dat drie Duitse
soldaten in de schuur komen
logeren, om te herstellen van
opgelopen oorlogsleed. Dat

VRIJ 21 FEB
Sportshow
Op vrijdag 21 februari kan je
om 19 uur terecht in CC het
SPOOR voor de jaarlijkse
sportshow. Tussen dans,
huldiging en interviews door
worden de sportman, sport
vrouw, sportjunior, sport
club… verkozen. Presentator
Jeroen Sap legt tijdens de
avond een aantal gekende
sporters op de rooster tijdens
een interview.
Gratis activiteit. Meer info via
8 sport@harelbeke.be

ZA 22 FEB
WK Manillen
Van 10 tot 18 uur in
CC het SPOOR.
Inschrijven kan via :www.
whistiwwa.com/wkmanillen

ZA 22 FEB
Uitstap Brussel
Bezoek Trainworld en de
tentoonstelling van Paul
Delvaux. In de namiddag
staat een stadswandeling
rond het thema Art Nouveau
op het programma. Verza
melen om 7.15 uur aan het
station van Harelbeke.
Meer info en inschrijven via
8 guido.deloof@gmail.com.
Organisatie door VTB-Cultuur en
Pasar Harelbeke.

DO 27 FEB
Cinéspoor
Once Upon a Time … in
Hollywood speelt zich af in
het Los Angeles van 1969,
een tijd waarin alles aan het
veranderen is. TV-ster Rick
Dalton (Leonardo DiCaprio)
en zijn vaste stuntdubbel Cliff
Booth (Brad Pitt) proberen
aan de bak te komen in een
filmindustrie die ze bijna niet
meer herkennen. De negende
film van schrijver en regis
seur Quentin Tarantino is een
eerbetoon aan het gouden
Hollywood-tijdperk, met
meerdere verhaallijnen en een
imposante cast.
Om 20 uur in CC het SPOOR.

VRIJ 28 FEB
Lezing
L.H. Wiener
Om 19.30 uur in de biblio
theek van Harelbeke, Eiland
straat 2. Gratis lezing.
Inschrijven via
8 info.bibliotheek@harelbeke.be
(zie pagina 9)

ONTVANGSTEN EN
PLECHTIGHEDEN
• Zaterdag 8 februari om
10 uur in het stadhuis:
Diamanten bruiloft
van Christiaan Van
Nieuwenhove en
Jeannette Coucke
• Zaterdag 15 februari
om 10.30 uur in het
stadhuis: Briljanten
bruiloft van Albert
Derammelaere en Erna
Vanneste
• Zaterdag 15 februari
vanaf 9 uur in sporthal
Bavikhove: Jeugd-bad
mintontornooi Bavik
hoofse badmintonclub.
Prijsuitreiking na iedere
gespeelde leeftijdsreeks.
• Zaterdag 15 februari
om 17 uur in café
Stador: Prijsuitreiking
De Koninklijke Rode
Eilandkaarters.
Op basis van gegevens
beschikbaar op 20 januari
2020.

Ontdek het volledige
aanbod van de lokale
dienstencentra in de
Parettegazette of op
www.zbharelbeke.be
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FESTIVAL
D’ACADEMIE
KITSCH
We gaan helemaal ‘kitsch’ op de nieuwe editie van
het Festival D’Academie van de AHA!. Het wordt
weer een fantastische dag overvol activiteiten om
te beleven, experimenteren en leren voor het
hele gezin. Benieuwd? Kom zeker langs
op zaterdag 15 februari van 10 tot
17 uur en ontdek het zelf!

