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‘De E3 moet perfect
zijn, want de hele
wereld kijkt mee.’
GEERT DE JANS
MOTARD OP E3

Koers
is beleving
Dat is het credo van E3 BinckBank
Classic, één van de weinige wieler
wedstrijden met start en aankomst
in één en dezelfde stad: Harelbeke.
Zijn jullie er klaar voor?
www.e3binckbankclassic.be
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STADSLOKETTEN

Op afspraak

Leg jouw afspraak
online vast, kom langs
of bel naar 056 733 311.
Vergeet niet je op de
dag van je afspraak aan
aan te melden met jouw
persoonlijke code. Zo
weten de loketmede
werkers dat je aanwezig
bent en roepen ze je op.

www.harelbeke.be/afspraak

TOERISME

SCHRIJF JE NU IN

Quiz
verenigingen

Op zaterdag 18 april
strijden Harelbeekse
verenigingen opnieuw
voor de titel ‘Slimste
Vereniging’. Naast een
gezellige avond staat
deze 35ste verenigingen
quiz garant voor een
portie interessante
weetjes en een mooie
geldprijs. De hoofdprijs
bedraagt 200 euro.
Iedere vereniging die lid
is van een advies
raad of een
toelage van de
Neem op 28 maart deel aan een geleid bezoek aan
stad ontvangt,
het Waterproductiecentrum. Het water uit het kanaal
#OWkan deelnemen
wandelingen Bossuit–Kortrijk wordt in het Waterproductiecentrum
met een ploeg
zonder buffer opgepompt en behandeld om als drink
van 3 personen.
water in de kranen van de hele regio te belanden. Een
Inschrijven kan via
ingenieus en interessant proces. Een ervaren gids vertelt je
www.harelbeke.be/quiz
tips en weetjes! Deelnemen aan de wandeling kost 2 euro,
tot 12 april. Afspraak
inschrijven kan via www.harelbeke.be/wandeling.
om 19.15 uur in CC het
SPOOR.
WOONWIJS
Tip: als vereniging kan
je ook de bar uitbaten
en zo een extraatje
verdienen.
Vragen of opmerkingen?
Maken we in de toekomst plaats
Neem contact op met
voor meer groen? Hoe pakken we
CC het SPOOR via
parkeerproblemen aan? Wordt het
056 733 420 of via
contact met onze buren beter? Kan
onthaal@cchetspoor.be.
iedereen straks te voet naar de
De quiz is een activiteit
supermarkt? Doe nu de woontest op
van de cultuurraad.
www.thuisindetoekomst.be en krijg
een inkijk in het wonen van morgen.
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VACATURES

Jobstudenten
groendienst

Ben je 16+ en wil
je graag een centje
bijverdienen tijdens de
zomermaanden? Sollici
teer dan als jobstudent
bij onze groendienst
(t.e.m. 6 maart) en sta
in voor het groenon
derhoud van de stad.
Stel je nu kandidaat
op www.harelbeke.be/
vacatures.
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OARELBEEKSE
WEIRELDWANDELING

WOONTEST

WWW.HARELBEKE.BE

CIJFER

Oarelbeke
Weireldkoarte
78

deelnemende
handelaars

978

verkochte bonnen
(fysiek en online)

PARTICIPATIE

HALLO

HARELBEKE!
Groen in de stad, evene
menten, duurzaamheid,
mobiliteit, kunst, scholen en
welzijn. Dat zijn de thema’s
waar we op woensdag
avond 11 maart mee aan
de slag gaan tijdens de
participatieavond van Hallo
Harelbeke!. We zorgen dat
voor ieder thema een expert
ter plaatse aanwezig is die
je voorziet van de juiste
informatie. Inschrijven kan
nog altijd door te mailen
naar info@harelbeke.be met
vermelding van je naam en
het thema of de thema’s
waarvoor je interesse hebt.
We hopen op jullie enthou
siaste medewerking!

€ 20.047
totale omzet

€ 3.354
totaal terug ingeruild

Nog geen
kaart?

Surf naar
harelbeke.ccvshop.be
en bestel!

MARKTACTIES

We zijn op zoek naar
enkele leuke ideeën
om de wekelijkse
donderdagmarkt een
boost te geven. Ken
je een toffe act, heb
je een goed idee qua
inkleding of denk
je aan iets anders?
Laat het ons weten
via economie@
harelbeke.be of
056 733 414.

SIGNAAL SWITCH

In het najaar van 2019 kon
digde Telenet aan dat het in
de loop van 2020 het analo
ge radio- en televisiesignaal
op de kabel stop zal zetten.
Deze verouderde technolo
gie neemt veel ruimte in op
het kabelnetwerk. Daarom
lanceert Telenet ‘De Signaal
Switch’. Lees er alles over
op www.harelbeke.be/
nieuws/de-signaal-switch.

ZWERFVUIL

LENTESCHOONMA AK
Geniet je van propere straten? Doen je ogen een beetje
pijn bij het zien van zwerfvuil? Kriebelt het om meteen
de handen uit de mouwen te steken? Voeg je graag de
daad bij het woord? Help ons dan mee met de grote
lenteschoonmaak in de stad! Geef aan welke straten jij
– alleen, met je familie, je vrienden of met je vereniging –
tussen 2 en 12 maart even wil opruimen en wij voorzien
je van het nodige materiaal en eeuwige dankbaarheid.
Interesse of graag wat meer informatie? Mail naar
info@harelbeke.be of bel naar 056 733 311.

www.harelbeke.be/
hallo-harelbeke
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E3 VAN OP
DE MOTOR
Het gejoel neemt toe en de toekijkende wielerfans
worden nerveus. Het is duidelijk dat de koers in
aantocht is, want de eerste motards zijn al te zien in de
verte. Ervaren motards Frank Verschelde en Geert De
Jans geven ons een inkijk in hoe zij de E3 BinckBank
Classic beleven van op de motor.

Geert: “In mijn jonge jaren reed ik zelf
wedstrijden als wielrenner. Nu ik een
jaartje ouder ben, doe ik dat niet meer
met de fiets, maar intussen al 27 jaar
met de motor. Niet dat het tegenwoordig
veel rustiger is, want Frank en ik rijden
toch jaarlijks wel 20 tot 30 koersen mee
als motorbegeleiders.”
Frank: “Klopt, soms zelfs nog meer.
Toen ik 18 jaar was en als stoere bink
me net een motor had aangeschaft,
kreeg ik de eerste keer de vraag om
met de motor mee te rijden in de E3 en
zo ging de bal aan het rollen. Dat is al
meer dan 30 jaar geleden. En nu ben ik
als ‘Skelle’ een gekend figuur in Harel
beke en omstreken (lacht). Intussen zijn
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zowel Geert als ik lid van de motorver
eniging vzw Motorbegeleiding met 70
tot 80 a
 angesloten motards. Die vereni
ging doet allerlei soorten begeleiding:
oldtimertochten, fietstoerisme, koersen,
triatlons…”

te helpen waar we kunnen. Je kan niet
geloven hoeveel veiligheidsmaatregelen
genomen worden bij zo’n grote koers als
E3. De veiligheid wordt enorm in acht
genomen en dat is goed, niet alleen voor
de wielrenners maar ook voor ons.”

Geert: “Wij specialiseerden ons in
koersen. Zo vervoeren we beiden men
sen die een specifieke functie hebben
in de koers, mensen die de timing strak
bijhouden. De E3 beleven we echt van
heel dichtbij, we rijden constant op
kop van de koers bij de leiders en de
eerstvolgende groep. Het gebeurt dat
we nog snel een aankomende auto
moeten verwijderen van het parcours
zodat alles veilig verloopt. We proberen

Frank: “Er komt veel kijken bij de
voorbereidingen van zo’n wedstrijd. Deze
koers is nog één van de weinige die de
hele organisatie op zich neemt. Andere
koersen nemen al gauw een evenemen
tenbureau onder de arm. De voorberei
ding begint met het uitstippelen van een
volledig parcours dat moet goedgekeurd
worden door alle burgemeesters en poli
tiediensten van de gemeenten en steden
waar de koers passeert.”

We hebben een soms
onzichtbare job, maar wel
eentje van levensbelang.
Iedere motard heeft
zijn eigen functie en
verantwoordelijkheid.”
Frank Verschelde

Geert: “Daarna rijdt de hoofdcoördina
tor van Motorbegeleiding het parcours
met de wagen van start tot finish om
eventuele onveilige punten te fotogra
feren. Die gevaarpunten verzamelt hij in
een slideshow die wij tijdens een geza

menlijke briefing te zien krijgen. Zo heb
ben we op voorhand al een goed visueel
zicht op de koers. Tenslotte vindt één
week voor de start een georganiseerde
rit plaats voor alle motards waarbij we
ook effectief het parcours rijden. Nog
voor de start van de koers kent onze
hoofdcoördinator het parcours uit het
hoofd, want dan heeft hij het toch zeker
al vijf keer gezien. De E3 moet perfect
zijn, want de hele wereld kijkt mee.”

MOTORBEGELEIDING
Motorbegeleiding nodig?
Of zelf interesse om
aan te sluiten bij deze
vereniging? Contacteer
vzw Motorbegeleiding via
info@motorbegeleiding.com
of 0475 427 949.

Frank: “Veel mensen zijn er zich niet
van bewust dat er zo’n voorbereiding
aan te pas komt. We hebben een soms
onzichtbare job, maar wel eentje van
levensbelang. Iedere motard heeft zijn
eigen functie in de koers en zijn eigen
7

Het is opletten
geblazen, we hebben
weinig tijd om na te
denken en moeten
voorbereid zijn
op alles.”
Geert De Jans
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Frank: “Hoe de dag van de koers er

verantwoordelijkheid. Zo zijn er verschil
lende soorten seingevers aanwezig op
het parcours. Er zijn vaste seingevers die
bijvoorbeeld vluchtheuvels aanduiden,
maar er rijden ook mobiele seingevers
rond die gevaarlijke punten afzetten
zodat de volledige fietscolonne veilig kan
passeren. Deze laatsten springen na de
job weer op de motor en sluiten terug
aan bij de staart van de koers. Naast de
vaste en mobiele seingevers zijn er ook
motards die op voorhand enkele op
drachten meekregen, zoals drie punten
afzetten.”

uit ziet? Druk, maar super plezant. We
spreken af in de vroege ochtend voor
een koffie en een koffiekoek. Daarna
vertrekken we naar het Forestiersstadion
voor een gedetailleerde briefing van
de politiediensten. Dan eventjes rust
vooraleer we echt van start gaan en
de wedstrijd ‘ondergaan’. Ondergaan,
want je weet nooit op voorhand wat er
zal gebeuren en of de koers wel rustig
zal verlopen. Misschien daarom dat ons
favoriete moment van de koers achteraf
is bij een pintje bier (lachen allebei).”

Geert: “Alle seingevers staan in voor
de veiligheid van de hele koerskaravaan,
van de rode tot de groene vlag. Bij grote
wedstrijden als E3 zijn er way-outs en
way-ins voorzien, zo geraken motards
via alternatieve wegen terug vooraan de
koers. Er zijn veel mensen nodig, maar je
ziet ze daarom niet allemaal in de wed
strijd. We moeten ten allen tijde genoeg
mensen vooraan hebben.”

Geert: “Tijdens de koers is het kwestie
van 200% geconcentreerd te zijn. Auto’s
passeren op tien centimeter van je motor
en ja, soms zitten we eens elleboog
aan elleboog met een wielrenner. Het is
opletten geblazen, we hebben weinig tijd
om na te denken en moeten voorbereid
zijn op alles. Maar we moeten eerlijk zijn:
we krijgen er wel héél veel appreciatie
voor terug. We zijn daar graag gezien.”

vrijetijd
Iedere maand vind
je op deze pagina
alle nieuwigheden
en belangrijke
evenementen
van onze
vrijetijdsdiensten.

WIN PRIJZEN
BUCKETLIST

SPORTLESSEN

Een gratis workshop bij
de Academie Harelbeke
Anders!, tickets voor een
Oarelbeekse Weireld
wandeling, tickets voor
Benoit’s Proms Night IV,
een gratis UiT-Kajuitkamp,
een cultuurbiljet van 20
euro, een overnachting in
de Gavers… Dat zijn maar
enkele van de prijzen die
je kan winnen door onze
bucketlist van 2020 in te
vullen. Hoe het werkt? Heel
simpel! Je zorgt ervoor dat
je zéker vijf zaken afgevinkt
hebt op de bucketlist en je
maakt automatisch kans
op een mooie prijs naar
keuze. Geen redenen om
het niet te doen, toch?

Er zijn redenen genoeg om te sporten maar jammer
genoeg ook om niet te moeten sporten. Had je begin
dit jaar goede voornemens, maar heb je die nog niet
kunnen waarmaken? Hier krijg je een tweede kans!
Schrijf in voor de tweede helft van de reeks en start
na de paasvakantie met één van onze sportlessen.

www.harelbeke.be/bucketlist

www.harelbeke.be/sport.

JEUGDBOEKENMAAND
IN DE BIB

Maart is jeugdboeken
maand! Het thema dit jaar
is Wat doet kunst?, een
uitnodiging om creatief aan
de slag te gaan, je te laten
raken door kunst of je te
laten inspireren door kunst
Maak je keuze uit de sportieve lessenreeksen waar nog
in al zijn vormen. In de
vrije plaatsen zijn: Ladies Fit, Stepaerobic, Tai Chi en
bib wordt het een drukte
Ladies Fit Afternoon. Lesgevers Ine, Karen en Geert
van jewelste met veel
verwelkomen je met heel veel plezier en gaan
klassen die op bezoek
samen met jou een sportief voorjaar tegemoet.
komen en samen
De lessenreeksen voor senioren lopen volgen
met een jeugdauteur
de maand op hun eind. Daarom doen we hier
sportlessen/ aan de slag gaan.
een warme oproep om terug in te schrijven
week
Ben je voor jezelf of
zodat je na de paasvakantie verder kan spor
je klas nog op zoek
ten. Jody heeft heel wat nieuwe oefeningen voor
naar kunstige leestips of
je klaar staan en hij geeft maar al te graag tips en
een creatieve uitdaging?
tricks bij valpreventie.
Surf dan zeker naar www.
jeugdboekenmaand.be of
kom langs in de bib.
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Laten we er samen een sportief jaar van maken!
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tijd tot

15 maart!

VERENIGD
VOOR HET
KLIMAAT
Zet je vereniging mee op de kaart
van de toekomst en draag bij aan
een duurzaam Harelbeke.

Ook jij kan als vereniging deel
uitmaken van de transitie
naar een klimaatneutrale
samenleving. Benieuwd naar
jullie eigen energieverbruik
en de impact van jullie
werking? Benieuwd hoe je
zelf duurzame actie(s) kan
ondernemen om minder CO2
uit te stoten?
Via het project ‘Verenigd
voor het klimaat’ maken vier
Harelbeekse verenigingen
kans op begeleiding door
Ecolife en Energie-ID. Zij
brengen je verbruiken mee in
kaart en gaan samen op zoek
naar haalbare, duurzame en
kostenbesparende acties.
‘Verenigd voor het klimaat’
loopt met de steun van de
provincie West-Vlaanderen.

10

Wat levert het op?
• Lagere energiekosten en
zicht op je energieverbruik
via energiemonitoring.
• Concrete voorstellen van
klimaatacties samen met
bestuur, vrijwilligers en
leden.
• Profilering als een
‘klimaatslimme’ vereniging.
• Gratis begeleiding.

Wat vragen we?
• Enthousiasme en tijd
om het traject mee op te
volgen.
• Eén vaste contactpersoon
die de begeleiding opvolgt.

Welke verenigingen
komen in aanmerking?
Alle Harelbeekse verenigin
gen die gebouwen/lokalen

hebben in eigen beheer of de
vereniging is minstens ver
antwoordelijk voor de eigen
verbruiken.

Timing
• Maandag 20 april om 19
uur: kick-off en workshop
met de deelnemende ver
enigingen.
• Half mei 2020: Plaats
bezoek met een doorlich
ting van het lokaal met
scanformulier.
• September – november
2020: een actieplan met
aanbevelingen, goede
voorbeelden en concrete
maatregelen zet je vereni
ging op weg om CO2 én
geld te besparen.

STEL JE
KANDIDAAT
VOOR 15 MAART!
Mail naar valerie.claeys@
harelbeke.be. Indien vragen
of opmerkingen kan je
ook steeds terecht op het
nummer 056 733 476. Nog
voor de paasvakantie krijg
je nieuws of jouw vereniging
kan starten met het traject.

Deze actie kadert in het thema
‘duurzaamheid’ van Oarelbeke
Weireldstad (zie p. 12).

De nieuwe beleidsmedewerker
economie Wouter Depuydt zorgt,
samen met administratief
medewerker Marleen
Vercruysse, dat Harelbeekse
vragen
bedrijven ondersteuning
krijgen én dat de stad een
ondernemingsvriendelijk klimaat
uitstraalt.

3x

Een dienst ‘lokale economie’ –
wat moeten we ons daar bij voorstellen?

Wouter: “Twee gedreven medewerkers die zich in
zetten als dé contactpersonen voor Harelbeekse
bedrijven. Bij vragen verwijzen we op een correcte
manier door of zoeken we de informatie op om de
ondernemer verder te helpen. Verder bedenken
we de nodige acties en evenementen voor de
handel en horeca en zoeken we naar samenwer
kingen met bijvoorbeeld de wekelijkse markt.”

Wat betekent dat concreet
voor de burger?

Marleen: “Een voorbeeld is de ‘Oarelbeke
Weireldkoarte’, de nieuwe, digitale cadeaubon
die je kan kopen in de bibliotheek en in het stad
huis. De kaart laat je als shopper zelf beslissen
welk bedrag je waar spendeert en komt er in een
handig bankkaartformaat. Een serieuze verbete
ring voor de shopper én de winkelier.”

Wat hebben jullie in petto
voor de komende maanden?

Wouter: “We zorgen voor extra beleving door
middel van acties i.s.m. UNIZO Leiekracht, het
handelscomité en het marktcomité. We kunnen
daarvoor rekenen op enthousiaste handelaars
en horeca-uitbaters. Zo plannen we een life
style event, een lente-actie, een uitgave van een
magazine die de winkelier achter de toonbank in
beeld brengt en een eindejaarsactie. En uiteraard
vieren we de terugkeer van onze donderdagmarkt
in het najaar van 2020 met een grandioze actie.”

CONTACTEER ONS
Zelf een leuke actie of idee
voor de dienst economie? Mail
naar economie@harelbeke.be!
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WEDSTRIJD

WA AR
IS DEZE
FOTO
GENOMEN?

Stuur de oplossing vóór woensdag
11 maart naar Stadhuis, Wedstrijd,
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke of via
wedstrijd@harelbeke.be. De winnaar
krijgt een Oarelbeke Weireldkoarte
van 10 euro.

Oplossing:

Naam:
Straat + nr:
Tel./gsm:
E-mail:

Winnaar sudoku
Oplossing sudoku vorige maand: 259
Winnaar: Susy Vandekerckhove
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OARELBEKE
WEIRELDSTAD

Vanaf maart staat
Oarelbeke Weireldstad
helemaal in het teken van
duurzaamheid. Je mag
het komende half jaar
onder andere een duur
zaamheidsfestival, de
grote lenteschoonmaak
en een fijne actie met de
lokale handelaars ver
wachten. Kijk uit naar de
brochure die deze maand
in jullie bus valt! Zelf zin
om iets te ondernemen?
Contacteer info@harelbe
ke.be of 056 733 324.

DONDERDAGMARKT

Naar aanleiding van de
E3 BinckBank Classic op
27 maart vindt de weke
lijkse markt van 19 en 26
maart plaats op de par
king van De Gavers in de
Stasegemsesteenweg.

www.e3binckbankclassic.be

DE ACTIEDAG
AVONTUUR

Op 19 april 2020 gaan
alle remmen los op een
nieuwe editie van de
Wildste Actiedag. Op zes
verschillende locaties
kan je je amuseren tij
dens heel wat avontuur
lijke activiteiten: klimmen,
hoogtouwenparcours,
boogschieten, speleo en
nog veel meer. Je beleeft
avontuur in De Gavers
in Harelbeke, Blueberry
Hill en Avanco in Kortrijk,
Oenanthe Transfo, Paint
ball Valley en ‘Speel’ in
Zwevegem.
Een dagticket kost 5
euro per persoon en is
online te bestellen. Hou
de website van Toerisme
Leiestreek in de gaten
voor meer informatie:
www.toerisme-leiestreek.be

STREEKPROEF
Hou jij van lekker,
gezond en lokaal eten?
Of ben je producent of
handelaar van lokale
producten? Dan is deze
streekproef op 18 maart
van 18.30 tot 22 uur in
de Buurt- en Samentuin

WWW.HARELBEKE.BE

GROENDIENST

CINÉSPOOR

Salvador Mallo is een
filmregisseur die over zijn
hoogtepunt heen is. Hij
mediteert over de keuzes
die hij in zijn leven heeft
gemaakt. Salvador wordt
met zijn eigen sterfelijkheid
geconfronteerd evenals
met de vrouwen in zijn
leven en de leegheid die hij
voelt. Film ‘Dolor y gloria’
op 12 maart om 20 uur in
CC het SPOOR. Prijs is 5
euro, tickets via webshop.
harelbeke.be.

MILIEU

VOEDSELRIJK
in Goudwinde iets voor
jou! Je leert er hoe je
met seizoensgebonden
ingrediënten kookt. We
bekijken wat er leeft
rond korte keten en hoe
we dat versterken met
nieuwe initiatieven.

tip
Maak je tuin nu groener
door aan te planten! Kies
voor de juiste plant op
de juiste plaats en houd
rekening met de stand
plaatseisen.
Kies plantensoorten die
bloeien en eventueel
vruchten dragen zodat je
de natuur ook een handje
helpt. Je kan bomen en
heesters met blote wortel
of met kluit/container
aanplanten. Breng een
bezoekje aan de lokale
kweker, advies krijg je er
gratis bij.

MILIEU

EENDEN VOEREN
De hoeveelheid voedsel op een plek bepaalt hoeveel eenden
daar kunnen leven. Dat zijn er snel meer dan gewenst. Het
gevolg is dat we maatregelen moeten nemen om de eenden
populatie te verminderen (vangen). Wij doen dit om meerdere
redenen liever niet. Enerzijds zijn eenden emotionele dieren
die treuren om het verlies van soortgenoten. Anderzijds heeft
het vangen slechts een tijdelijk effect, de vrije plekken wor
den onmiddellijk terug ingenomen als mensen – die zich van
geen kwaad bewust zijn – voederen.
Eenden worden snel ziek van brood te eten. Ze krijgen
problemen met de slijmvliezen, lever en nieren en overlijden
vroegtijdig aan hart- en vaatziektes. Te veel eiwit zorgt voor
vleugelafwijkingen bij kuikens, het zout zorgt voor uitdroging.
De conclusie is dat eenden meer geschaad worden dan dat
ze een dienst bewezen worden door ze te voeren. Door zelf
voedsel te zoeken blijven ze in conditie.
Brood en ander voedsel zorgen voor overbemesting in het
water waardoor algen bovenmatig groeien en dat is een
probleem voor de vissen en planten. Broodresten lokken
bovendien niet enkel eenden, maar ook ratten die parasieten
en ziekten kunnen overbrengen.
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN
Een geboren en getogen Harelbekenaar, dat
is Luc Dewaele. Zijn moeder hield de winkel
Bertha Van Kaatjes open en was in heel
Harelbeke gekend. Luc trad in haar voetsporen,
want hij is gekend – zeker in de sportwereld – in
Harelbeke en tot ver daarbuiten.

Luc was sinds 1996 lid van de sport
raad, tot hij in 2019 de fakkel overdroeg
aan een volgende generatie. Onze
burgers aan het sporten zetten, dat is
alvast goed voor een SDG 3 (Goede
gezondheid en welzijn). Luc droeg de
sportkriebel uit tot ver buiten de gren
zen van Harelbeke, want hij was secre
taris van de provinciale sportraad. Je
bereikt meer als je samenwerkt (SDG
17 - Partnerschappen om doelstellin
gen te bereiken).
Deze geëngageerde man werd in
februari vierenzeventig, maar stilzitten
is niets voor hem. En zo is hij gemach
tigd opzichter om de kinderen van de
Centrumschool elke dag veilig de weg
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Luc Dewaele

naar school te laten oversteken. Een
held voor SDG 16 (Vrede, veiligheid en
sterke publiek diensten). Goed voor
zijn eigen gezondheid en ondertussen
maakt Luc een praatje met de passan
ten (SDG 11 - Duurzame steden en
gemeenschappen).
Daarbij komt Luc zijn talenkennis goed
van pas. Hij helpt anderstalige ouders
met documenten die ze moeilijker
begrijpen, maakt voor hen een afspraak
bij het stadhuis of laat hen weten bij
welke dienst ze een antwoord op hun
vraag vinden. En zo vermindert Luc ook
ongelijkheid (SDG 10).
Op het heldendom staat geen leeftijd,
merci Luc!

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

Nederlands oefenen

TAALPUNT
Sinds 2019 heeft de bibliotheek
Harelbeke een Taalpunt Nederlands.
We verzamelen alle boeken en
taalcursussen die helpen bij het
leren van Nederlands op een
centrale plek in de bib.

20
Aantal West-Vlaamse
bibliotheken
met een taalpunt

220
Aantal boeken en taalcursussen
in het taalpunt van bib Harelbeke

1 jaar

110

Taalpunt bestaat exact 1 jaar
in de bib van Harelbeke

Jaarlijks aantal uitleningen
in Harelbeke

Activiteiten in samenwerking met het Huis van Welzijn voor anderstaligen

PRAATTAFELS

PRAATCAFÉS

Jaarlijks twee rondleidingen in de bibliotheek
voor de praattafels voor anderstaligen. Tijdens
een praattafel oefen je Nederlands. Je praat
samen met anderen en een vrijwilliger. Je
spreekt over zaken uit de wereld om je heen.
De praattafels zijn geen lessen Nederlands,
maar geven je de kans om te oefenen en beter
Nederlands te begrijpen en te spreken.

Vanaf januari 2020 vinden
er ook tweewekelijks
praatcafés plaats op
zaterdagvoormiddag. Daarbij
gaan een anderstalige en
een vrijwilliger met elkaar
in gesprek om op een
aangename en veilige manier
Nederlands te oefenen.

35

Jaarlijks aantal bezoekers
van de praattafels

40

Jaarlijks aantal bezoekers
van de praatcafés
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WERELD
WATERDAG
Op 22 maart vieren we internationaal Wereldwaterdag. Stad
Harelbeke, PRNC De Gavers en De Watergroep zetten op
19 maart 2020 opnieuw een Wereldwateractiedag op en
staan samen met de leerlingen van het vijfde leerjaar stil bij
het duurzaam gebruik van water.
De vijfde leerjaren van de Harelbeekse
basisscholen volgen op Wereldwater
dag heel wat workshops die hen doen
stilstaan bij het duurzaam gebruik van
water. Meester Gregory en zijn leerlin
gen uit School Zuid kijken uit naar het
programma.

Gregory: “We leven met de hele klas
naar Wereldwaterdag toe. Weken op
voorhand zijn we al in de weer met de
voorbereidingen. Zo maken we onze
eigen Wereldwaterdag T-shirt die we
versieren met verftekeningen en zelf be
dachte slogans. We koppelen ook terug
naar de vele klimaatacties die volop aan
de gang zijn en volgen de actualiteit op
de voet. En natuurlijk oefenen we het
Waterlied al een paar keer in vooraleer
we het met alle scholen samen zingen
op Wereldwaterdag. Ja, het is wel iets
dat leeft bij de kinderen.”

nadenken over het gebruik van water.
We staan er niet altijd bij stil, want in
Vlaanderen heeft bijna iedereen kraan
tjeswater, maar dat is niet overal in de
wereld het geval.

Pierre-Yves: “Dat is waar, kinderen uit
derdewereldlanden moeten soms wel
zes kilometer afleggen om een emmer
tje drinkbaar water te halen voor hun
familie. En omdat ze moeten zorgen voor
hun familie kunnen ze soms zelf geen
onderwijs volgen.”

Gregory: “Dat zijn zaken die wel
inslaan bij de leerlingen. Ze spiegelen
zich met leeftijdsgenoten uit landen die
het veel moeilijker hebben en beseffen
dan dat het voor ons allemaal relatief
‘gemakkelijk’ is. Het is nodig dat er aan
dacht is en blijft voor de waterproblema
tiek. Initiatieven als Wereldwaterdag zijn
daarom ook heel welkom.

Ilana: “We leren in de klas hoeveel
water nodig is om te leven zoals we nu
leven. En dat is eigenlijk echt heel veel,
wist je dat er bijvoorbeeld maar liefst
2.700 liter water nodig om een T-shirt te
maken? Weetjes als dit doen ons meer
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Ilana: “Op Wereldwaterdag stappen
we met meer dan 200 leerlingen van het
vijfde leerjaar voor water. Tussendoor
mogen we deelnemen aan heel wat in
teressante workshops zoals leren koken

Het is nodig dat
er aandacht is
en blijft voor de
waterproblematiek.”
Gregory

KRAANWATERCHARTER
De Harelbeekse scholen zetten in
op een duurzaam watergebruik.
Deze scholen ondertekenden het
Kraanwatercharter en promoten
daarmee kraantjeswater als
waardevolle dorstlesser:
• SB Centrum
• SB Noord
• SB Zuid
• Ter Gavers
• VBS Heilig Hart
• VBS Sint-Rita
• VBS Mariaschool
• VBS Sint-Augustinus
• VBS De Wingerd
• VBS O.L.V. van Vreugde
• VBS De Vleugel
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Als we allemaal
één minuutje minder
lang douchen,
dan besparen we
27 miljard drinkwater
per jaar.”
Ilana

met enkel vegetarische ingrediënten,
watervogels spotten, een oriëntatieloop,
een initiatie ‘bushcraft’ waar het de be
doeling is om met materiaal uit de natuur
te overleven en nog veel meer. De vorige
jaren kregen de deelnemers een her
bruikbare drinkfles van de Watergroep.
Deze gebruiken ze nu om hun water mee
te nemen naar school op een duurzame
manier. Hopelijk krijgt onze klas dit jaar
ook zo’n fles (lacht).”

Gregory: “Zo’n drinkfles is maar
één van de dingen die de kinderen zelf
toepassen. Een hele concrete tip die ik
ieder jaar meegeef met de kinderen is
om bij het douchen je eerst af te spoelen
en dan de kraan dicht te draaien tijdens
het inzepen met douchegel. Daarna kan
je je opnieuw afspoelen. Zo spaar je niet
alleen water, maar ook douchegel, want
anders is de helft al verdwenen in het
afvoerputje nog voor je geschrobd bent.”

Ilana: “En als je kan kiezen tussen

www.harelbeke.be/sdgs
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een bad of een douche, dan neem je
sowieso best een douche. Dat verbruikt
minder water, tenminste als je er geen

tien minuten onder staat. Als we alle
maal één minuutje minder lang onder de
douche zouden staan, dan levert ons dat
een waterbesparing op van 27 miljard
liter drinkwater per jaar. Ik ga dat alvast
thuis proberen.”

Pierre-Yves: “Ja, en het helpt ook om
zo’n waterbesparende douchekop te
kopen, dat scheelt in waterverbruik. De
tip die ik onthouden heb is om een auto
altijd zelf te wassen met een emmer en
een spons. Als je zelf je auto wast op die
manier heb je met vier emmers meestal
genoeg om een hele propere auto te
hebben, terwijl je met de tuinslag aan
meer dan 100 liter water zit.”

Gregory: “Je ziet, onze leerlingen ken
nen er al heel wat van (lacht). Het is be
langrijk om in te zien dat we zeer zuinig
moeten omgaan met water. Niet alleen
heel goed voor het milieu, maar ook voor
de portemonnee. Bovendien streven we
zo ook samen naar de duurzame ontwik
kelingsdoelstellingen ‘schoon water en
sanitair’ en ‘leven in het water’.

nieuw

agenda
MA 2 MAART

NATUURLIJKE
VERZORGINGSPRODUCTEN

ZA 7 MAART

CoderDojo
Op zaterdag 7 maart van 9 tot 12 uur start de bib Harelbeke met een CoderDojo. Coder
wat? CoderDojo houdt wereldwijd bijeenkomsten voor jongeren waar ze in groep leren
programmeren. Is je kind tussen de 8 en de 14 jaar en heeft het zin om te leren program
meren, websites te maken, apps en spelletjes te ontwikkelen in een ontspannen sfeer,
schrijf je dan snel in via www.bibliotheekharelbeke.be. We zijn nog op zoek naar extra
vrijwilligers om jongeren wegwijs te maken in de wereld van eentjes en nulletjes. Kan je
programmeren of wil je gewoon helpen met de organisatie? Laat het ons weten via info.
bibliotheek@harelbeke.be.

VRIJ 6 MAART

Serendipiteit
De expo serendipiteit van de Academie
Harelbeke Anders! laat je het werk zien
van de AHA!-studenten uit het project
atelier. Wees welkom op de vernissage
op vrijdag 6 maart om 18.30 uur. Na de
vernissage is de expositie te bezichti
gen tijdens de openingsuren van AHA!
tot en met 27 maart. Is je interesse ge
wekt? Maak dan op dinsdag 17 maart
tijdens de workshop je eigen natuur
gipsafgietsel (vanaf 16j).

Info en inschrijven via
lieselot.derveaux@harelbeke.be of
www.academieharelbekeanders.be.

Een eerste stap in het
maken van je eigen ver
zorgingsproducten met
Eva Engels. We houden
het simpel en werken met
eenvoudige materialen.
Je leert recepten aanpas
sen naar je eigen wensen
en gaat naar huis met
een deo, bodylotion, lip
penbalsem of tandpasta.

Om 19 uur in CC het
SPOOR. Prijs is 19 euro.
Inschrijven via tickets@
cchetspoor.be.
DI 3 MAART

JEUGDBOEKEN
ILLUSTRATIES
De bib Harelbeke presen
teert een veelzijdigheid
aan illustraties uit diverse
prenten- en jeugdboeken.
Gerda Dendooven geeft
ook enkele workshops
aan Harelbeekse klassen.
Van 3 t.e.m. 27 maart in
de bib van Harelbeke,
Eilandstraat 2.
VRIJ 6 MAART

ATELIER
BOEKBINDERS

Op vrijdagen 6, 13 en
20 maart van 17 tot 1
9.30 uur in het lokaal
van de Boekbindersclub,
Kon. Leopold III-plein 71.
Ook op zaterdag 7 en 21
maart van 9 tot 11.30 uur.

Info via johnny.dutoit@
telenet.be, 0497 474 238 of
www.boekbindersclub.be.
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ZA 7 MAART

LADIES NIGHT
Om 20 uur in de Zuider
kouter in Stasegem met
optreden van coverband
Request. Organisatie van
Gezinsbond Harelbeke.

Prijs is 10 euro.
Tickets via jan.deschutter@
skynet.be of 056 703 893.
ZO 8 MAART

E3 GAVERCROSS
Tal van loopwedstrijden
voor jong en oud. Eerste
reeks start om 14 uur
stipt. Elke atleet ontvangt

een naturaprijs. Alle
activiteiten vinden plaats
aan het Forestiersstadion,
Stasegemsesteenweg 23.

Meer info bij Frederic Creupelandt via 0498 495 635 of
cross@gavertrimmers.be.
MA 9 MAART

KUNSTLEZING:
BENEDICT VANDAELE
Lezing door gastspreker
Benedict Vandaele over
de vraag ‘Hoe word ik
curator?’.

Om 19 uur in de aula van
AHA!, Tientjesstraat 4.

ZA 14 MAART

DI 10 MAART

BOER BAVO’S
LENTETOCHT
Wandeling van 6, 7, 10,
16 of 23 km langs lan
delijke wegen door een
ontluikende lente.

Start en inschrijvingen vanaf
7 tot 15 uur in
De Rijstpekker in Hulste.
Deelname: 1,5 euro.
WOE 11 MAART

HALLO HARELBEKE!
Om 19 uur in CC het
SPOOR. Meer info op
www.harelbeke.be/halloharelbeke. Inschrijven via
info@harelbeke.be of
056 733 311.
DO 12 MAART

ONTMOETINGS
MOMENT

Compassie
Theatermaker Milo Rau reisde naar de vluchtelin
genroutes door Midden-Oosten en conflictgebieden
in Congo. Daar sprak hij hulpverleners, geestelijken,
vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Met dat materi
aal maakte hij een spraakmakende dubbelmonoloog.
Rau begeeft zich bewust op tegenstrijdig terrein: hoe
kunnen we de ellende van anderen verdragen en
waarom kijken we ernaar? Waarom weegt één dode
aan de poorten van Europa zwaarder dan duizend
doden in de Congolese burgeroorlog? Actrices Els
Dottermans en Olga Mouak gidsen het publiek naar
de grenzen.

Om 20 uur in CC het SPOOR. Tickets zijn 17 euro (<26j: 7
euro) en zijn beschikbaar via webshop.harelbeke.be.
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Van 8.30 tot 11 uur ont
moetingsmoment voor
ouders met hun kind(e
ren) in het Huis van het
Kind, Boterpotstraat 9.
Alle ouders welkom, kin
deren van 0-3 jaar ook.
VRIJ 13 MAART

VERNISSAGE
LAUREATENEXPO
Om 19 uur in het Kun
stenhuis. Tijdens de expo
tonen de afgestudeerde
studenten 4de graad
2018-2019 van AHA!
hun beste selectie van
werken van hun voorbije
academiejaren. Tijdens
het vernissagemoment
kan je je favoriete
kunstwerk selecteren,
de laureaat met meeste
stemmen krijgt 250 euro.

VRIJ 13 MAART

LIFESTYLE EVENT
Vanaf 18.30 uur in CC het
SPOOR. Prijs is 20 euro
voor de modeshow, hap
jes en drankjes. Kaarten
zijn te verkrijgen bij de
deelnemende handels
zaken en in het stadhuis.
Organisatie door Han
delscomité Harelbeke.
VRIJ 13 MAART

ORGEL @
THE MOVIES

Lezing over orgel in film
en filmmuziek in het
kader van het Nexus
muziekfestival.

Om 20 uur de Sint-Ritakerk.
Tickets: vvk 7, add 10 euro.
Gastheer is David Anne.
Tickets via
info.musicaH@gmail.com.
ZA 14 MAART

TUINHIER

Snoeidemonstratie door
Tuinhier Harelbeke-
Stasegem om 14 uur in
de Ommegangstraat 32.
ZO 15 MAART

RUILDAG

Van 8 tot 11.30 uur in de
Zuiderkouter. Gratis toe
gang. Organisatie door
Interclub Curiosa vzw.

Info via Ronny Mestdach of
056 702 857.

MA 16 MAART

tip

agenda
ZO 15 MAART

CONCERT

Jeugdharmonie Een
dracht en Vrijheid
Harelbeke brengt een
aperitiefconcert in De
Parette om 11 uur en een
koffieconcert in De Vlin
der om 14.30 uur. Gratis
activiteit.
MA 16 MAART

Workshop tablet en smartphone
Lagere schoolkinderen hebben nooit een wereld gekend zonder tablet of smartphone.
Het is dan ook niet te verwonderen dat deze digitale toestellen voor hen geen gehei
men kennen. De oudste leerlingen van Stedelijke Basisschool Noord in Hulste willen
je in deze korte workshop graag mee wegwijs maken in de wondere wereld van de
tablets. Afspraak om 14 uur in Dorpshuis De Rijstpekker. Gratis activiteit. Inschrijven
tegen maandag 9 maart. Mee te brengen: tablet en/of smartphone en oplaadkabel en je
vragen.

Meer informatie via 056 735 270. Gratis activiteit, inschrijven via 056 735 180.

MA 16 MAART

Op-stapwandeling
Ga mee op de stadswandeling van
het Huis van Welzijn waarbij je kennis
maakt met de jeugd- en sportdienst,
de bib, cultuur… Deze gratis wande
ling start om 13 uur aan het stadhuis
en eindigt om 15.30 uur in het Huis
van Welzijn. Gratis activiteit, maar
inschrijven bij Katrien (Buurtwerk Cen
trum in Gentsestraat 9, 0477 706 620)
of Eline (Huis van Welzijn, Paretteplein
19, 056 735 234 of eline.debacker@
welzijnharelbeke.be)

GEMEENTERAAD
EN OCMWRAADSZITTING

Om 19.30 in CC het SPOOR.
DI 17 MAART

POLITIERAAD
PZ GAVERS

Om 20 uur in het Gemeentehuis Deerlijk.
VRIJ 20 MAART

LENTEONTBIJT
MET WANDELING
We zetten de opge
bouwde traditie verder
en organiseren in 2020
opnieuw de seizoen
ontbijtjes. We nodigen
jullie graag uit voor het
derde lenteontbijt van
Dorpshuis De Rijstpekker.
Na het verorberen van
een lekker en gezond
ontbijt kan, wie dit wil,
nog even de benen
strekken voor een wan
deling van om en bij de 3
kilometer.

Dorpshuis De Rijstpekker
om 8 uur. Prijs is 5 euro.
Inschrijven en betalen tegen
vrijdag 13 maart. Meer informatie via 056 735 270.

21

Vergeet je UiTPAS niet! Dit logo toont aan dat je deelneemt
aan een UiTPAS-activiteit. www.harelbeke.be/uitpas

DO 26 MAART
ZA 21 MAART

REQUIEM VAN
MICHAEL HADYN
Om 20 uur in de SintSalvatorkerk. Diverti
mento in D (Mozart) en
Batang Gamhanan (David
Anne) Koor: Ars Vocalis
met diverse solisten.
Orkest: The Chamber
Players. Met medewer
king van Stad Harelbeke
en het kerkbestuur St.
Salvator.

Tickets via tickets@
cchetspoor.be. Prijs van de
tickets: vvk 20 euro, add 23
euro. Organisatie door Pasar
en vtbKultuur Harelbeke.
DI 24 MAART

BRASSCHAATSE
VROUWEN, THE RICH
AND FAMOUS
Brasschaat is sinds enige
tijd een vrouwenclubje
rijker. Vijf ‘vriendinnen’
besluiten elke maand bij
elkaar over de vloer te
komen om te klinken op
hun ‘oprechte’ vriend
schap. Bedoeling is een
inspirerend avondje uit

CHT

RKO

E
UITV

waarbij de vrouw des hui
zes voor een meerwaarde
zorgt in de vorm van
een ‘interessante’ gast,
passend bij hun stand
weliswaar.
Vanavond is het de beurt
aan Kirsten Godevaart
(vrouw van een invloed
rijke antiquair). Eenmaal
iedereen gearriveerd is en
van champagne voorzien
beginnen de speculaties.
En dan komt le moment
suprème …
Brasschaatse huis
vrouwen is een heerlijk
decadente komedie.
Sprankelend als de beste
champagne met vuur
werk tussen de verschil
lende ‘vriendinnen’ die,
als puntje bij paaltje
komt, elkaar het licht in
de ogen niet gunnen. En
zeker als een internatio
nale ster hun pad kruist.

Om 14.30 uur in
CC het SPOOR.
Uitverkocht. Inschrijven
op de wachtlijst kan via
tickets@cchetspoor.be

Khalid Benhaddou
& Erhan Demirci
Khalid Benhaddou: Belg, Vlaming, Marokkaan en mos
lim. Het zijn deze kernwoorden die hem omschrijven als
persoon en zijn identiteit vorm geven. Nadenken, analy
seren, gerede twijfel en dialoog vormen een combinatie
die hem typeren. De islam is altijd een onderdeel van zijn
leven geweest, een bron van fascinatie en een voorbeeld
om naar te leven. Als imam ziet hij het als zijn roeping
om de islam te duiden en te beschouwen vanuit de Euro
pese context van vandaag waarin hij zelf leeft.
In het eerste deel legt Khalid zijn visie uit, met ruimte
voor dialoog en interactie. Nadien speelt Erhan een
comedyset waarin hij verschillende verwijzingen maakt
naar (de lezing van) Khalid. Door op zijn humoristische
wijze feedback te geven zorgt dit voor opluchting bij het
publiek, maar komt de boodschap ook nog eens extra
duidelijk over.

Voorstelling in samenwerking met het Huis van Welzijn.
Om 20 uur in CC het SPOOR. Tickets zijn 7 euro, te verkrijgen
via webshop.harelbeke.be.

DO 26 MAART

GESCHIEDENIS E3
27 maart is opnieuw een
‘hoogdag’ voor de Ha
relbekenaar, de E3-prijs
(intussen E3 BinckBank
Classic genaamd) staat
dan op de agenda. Luc
Debels brengt je de dag
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voor dit evenement de
geschiedenis van deze
koers. Een rijke historie,
niet te missen! Afspraak
om 14 uur in LDC De
Parette. Prijs is 2,5 euro.
Inschrijven en betalen te
gen donderdag 19 maart.

Meer info via 056 735 180.

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

DO 26 MAART

VEERKRACHT

Veerkracht is vandaag hét
sleutelwoord als het gaat
om de manier waarop we
in het leven staan. Wat er
ook gebeurt (veranderin
gen, negatieve gebeurte
nissen, een verlies, een
burn-out, een depressie,
problemen veroorzaakt
door stress op het
werk...), altijd weer wordt
de manier waarop we ons
een weg banen door het
leven bepaald door onze
veerkracht. Gratis lezing
door Michaël Portzky van
20 tot 22 uur in het Huis
van het Kind, Boterpot
straat 9 in Harelbeke.

Inschrijven via huisvanhetkind@harelbeke.be of
056 735 192.

VRIJ 27 MAART

E3 BINCKBANK
CLASSIC

Start om 12.15 uur en
aankomst rond 17 uur in
de Stasegemsesteenweg.
Hellingen: Katteberg,
La Houppe, Hogerlucht,
Knokteberg, Hotondberg,
Kortekeer, Taaienberg,
Berg ten Stene, Boigne
berg, Stationberg, Kapel
berg, Paterberg, Oude
Kwaremont, Karnemelk
beekstraat en de Tiegem
berg. Dagprogramma:
gratis stunts, optredens,
cateringstunts…

Het volledige programma
vind je op
www.e3binckbankclassic.be.
Gratis toegang.

ZA 28 MAART

OARELBEEKSE
WEIRELDWANDELING

Afspraak om 9.45 uur aan
het Waterproductiecentrum
De Gavers. Prijs is 2 euro.
Inschrijven via www.
harelbeke.be/wandeling.
ZO 29 MAART

ATELIER MINERALEN
EN FOSSIELEN
Iedere laatste zondag
van de maand van 9 tot
11.30 uur op het Leopold
III-plein 71 (naast vrijzin
nig centrum De Geus).

ZA 28 MAART

agenda
Meer info via info@
lithos-harelbeke.be of
056 719 528.
31 MAART

REILEN EN
ZEILEN STEDENBAND
EENHANA
Benieuwd naar onze ste
denband met Eenhana?
Kom er op 31 maart alles
over te weten om 20 uur
in GS9, Gentsestraat 9.

Gratis activiteit, inschrijven
via bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 056 735 191.

UITVER

KOCHT

Te gek!?
Nerveuze vrouwen

Vier nerveuze vrouwen. Ze horen stemmen in hun hoofd,
denken in bochten en kronkels, zien wat wij niet zien.
De jongste nerveuze vrouw heet Ella Leyers. Samen met
nerveuze moeder Tine Reymer en tierelierende Eva De
Roovere zingt ze donkere duetten in coupletten, terwijl
Inge Paulussen rondjes draait in waangedachten. Voor
de teksten van deze voorstelling heeft Gerda Dendooven
haar zinnen verloren en Hugo Matthyssen heeft er zijn
hoofd op gebroken. De regie is in handen van Els Dotter
mans. Paul Poelman houdt de mannen van De Laatste
Showband in het gareel. Zij spelen levend muziek.

Om 20 uur in CC het SPOOR. Uitverkocht. Inschrijven voor
wachtlijst kan via tickets@cchetspoor.be.

Stadhuis op afspraak
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 14 maart)
Het stadhuis werkt sinds januari 2020
op afspraak. Een afspraak maken kan
via www.harelbeke.be/afspraak,
056 733 311 of aan het onthaal.

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/info
Het stadsmagazine van april
verschijnt op donderdag 26 maart.
Teksten indienen tegen woensdag
4 maart.
Departement communicatie:
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be
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Repair Café

© Paul Gheskiere

Heb je een defecte koffiemachine, een
platte fietsband, een vraag rond je lap
top of een gat in je broek dat maar niet
hersteld geraakt? Dan is een bezoekje
aan het Repair Café op zaterdag 21
maart tussen 14 en 17 uur in de Parette
zeker de moeite waard. Onze vrijwillige
deskundigen helpen je graag bij het
repareren.

