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‘Als jonge gast voelde ik
me verplicht om mensen
in nood te helpen’
CHRISTOPHE NICOLAIJ
VRIJWILLIGER

Harelbeke
vanuit mijn zetel
We moeten thuis blijven, voor onze
gezondheid, maar ook voor die van
iedereen rondom ons. Neem daarom een
mooie foto vanuit je luie zetel, je venster
of voordeur en toon ons jouw mooiste
plek in Harelbeke via www.harelbeke.be/
harelbekevanuitmijnzetel.
Alle foto’s vind je op onze
Facebookpagina.
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hkort

INFORMATIE

Coronavirus

Wil je op de hoogte blijven van de juiste informatie over COVID-19?
Lees de FAQ’s op
de website van FOD
Volksgezondheid (www.
info-coronavirus.be),
surf naar de website van
stad Harelbeke (www.
harelbeke.be/corona)
voor de laatste lokale
updates of bel naar het
gratis infonummer
0800 14 689.

ACTIVITEITEN

Updates

Om de kans op verspreiding van het coronavirus
te verkleinen, zijn alle
stadsactiviteiten en evene
menten georganiseerd
door de stad Harelbeke
t.e.m. 31 mei 2020 geannuleerd. Raadpleeg de
website www.harelbeke.
be en de website www.
zbharelbeke.be om meer
te weten over het actuele
aanbod van de stadsdiensten en de dienstencentra.
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MILIEU

TELEFONISCHE HULP

Annulatie zitdagen
belastingen

Alle zitdagen worden vervangen door telefonische
ondersteuning.
Online invullen
De aangiften zijn beschikbaar vanaf mei via
MyMinfin.be (Tax-on-web).
Je hebt toegang, zelfs al
heb je jouw papieren aangifte nog niet ontvangen.
Vereenvoudigde aangifte
ontvangen?
Als je gegevens juist en
volledig zijn, dan moet je
niets doen. De gegevens
corrigeren kan via
MyMinfin.be.
Meer info?
Raadpleeg www.fin.belgium.be of bel naar FOD
Financiën op 02 572 57 57.
Hulp nodig?
1. Bel naar het nummer
op de envelop van jouw
aangifte. Ontvang je geen
bruine envelop meer, bel
dan naar 02 572 57 57.
2. Je krijgt een telefonische afspraak om je aangifte in te vullen.
3. Nadien ontvang je per
post een document met de
gegevens. Je ondertekent
dat document en stuurt het
terug. Je kan eveneens de
indiening van je aangifte
afronden via MyMinfin.be.
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locaties

BUNDELING
KLEDIJCONTAINERS
In overleg met Imog gaan we een stap verder in de bestrijding van de sluikstortproblemen, door textielcontainers bijna
overal te scheiden van glasbollocaties en deze te bundelen op
7 locaties. Dat zorgt voor meer capaciteit op deze locaties en
betekent een tijdsbesparing voor de inzamelaars en een efficiënter toezicht. De textielcontainers vind je sinds begin april op
volgende locaties:
Hulste
Bavikhove
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Harelbeke
Stasegem

Tieltsestraat – parking voetbalveld
Oudstrijderslaan – ingang Koeksken – sportpark
Ter Coutere speelplein, Mandenmakersweg
Deerlijksesteenweg, frituur
Voetbalveld Stasegemsesteenweg
Julius Sabbestraat – Hippodroomstraat
Groendreef – ingang kerkhof

CORONA

BLIJF VOLHOUDEN
We zijn er nog niet helemaal, we moeten blijven volhouden! Verplaats je enkel naar je werk, de winkel, de bank, de dokter of om
hulp te bieden. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar en zet door.
Samen krijgen we corona klein!

WWW.HARELBEKE.BE

GROENDIENST

tip

ECONOMIE

KOOP
LOK A AL
Meer dan ooit hebben
de lokale handelszaken jullie nodig! De
lokale economie wordt
zwaar getroffen door de
coronacrisis, maar toont
begrip voor de maatregelen. Zorg voor onze
Harelbeekse handelaars
en koop je vlees, brood,
groenten… bij de winkelier
om de hoek. Wil je weten
in welke winkels je terecht
kan of waar je producten
of diensten online kan
bestellen? Vind alle info op
onze website.
Tip: steek de handelaars
een hart onder de riem
door een kleurplaat (bij
hen te verkrijgen) op te
hangen en er een foto van
te sturen naar economie@
harelbeke.be.

Fleur je tuin of straat op
met bloembakken op
het terras, het balkon of
de vensterbank. Plant
kleine heesters, vaste
planten, siergrassen of
eenjarigen; experimenteer en leer. Houd vooraf

NOOD AAN EEN
LUISTEREND OOR?
Het voortdurend thuisblijven en het gebrek aan
sociaal contact is voor
sommigen onder ons
bijzonder moeilijk. Zoek
je een luisterend oor of
heb je het moeilijk? Tele-
onthaal is er voor jou.
Bel naar 106 of chat via
www.tele-onthaal.be.
Kinderen en jongeren
kunnen terecht op 102 of
de chat op www.awel.be.

TIPS TEGEN
VERVELING

Geen inspiratie meer voor
wat je thuis nog kan doen?
Wij helpen je graag! We verzamelden de allerleukste tips
voor thuis op www.harelbeke.be/tips-tegen-verveling,
zodat je je geen moment
meer hoeft te vervelen. Heb
je zelf een leuke tip? Stuur
hem door naar departement_
communicatie@harelbeke.be.

CULTUUR

SEIZOENSL ANCERING

rekening met de locatie;
een plekje in het zuiden
t.o.v. het oosten met
enkel ochtendzon is een
groot verschil. Vraag
hiervoor advies aan het
tuincentrum of zoek info
op het web. Zet voor de
verzorging ook alvast
een grote gieter klaar;
bloembakken kunnen
snel uitdrogen.

Duid alvast maandag 1 juni met stip aan in je agenda! Op
die dag start om klokslag 9 uur de ticketverkoop van het
nieuw cultuurseizoen van CC het SPOOR. Tickets kopen
kan via de webshop (webshop.harelbeke.be), per mail via
tickets@cchetspoor.be of telefonisch op 056 733 420. We
kunnen niet wachten om je op de hoogte te brengen. Wil je
als eerste een papieren brochure ontvangen om al een blik te
kunnen werpen op het nieuwe cultuurseizoen? Stuur dan je
adres door naar onthaal@cchetspoor.be of bel naar 056 733
420. De brochures worden verstuurd in de week van 25 mei
2020. En o ja, het feestje hebben jullie nog tegoed!

5

HARELBEEKSE
HELPERS
De coronacrisis heeft een gigantische impact op onze
levens. We moeten zo veel mogelijk thuis blijven en
onze verplaatsingen zijn beperkt tot woon-werkverkeer,
sporten of wandelen in openlucht en boodschappen
doen. Al ligt dat laatste voor sommigen moeilijker
omdat ze niet goed te been zijn of tot de risicogroep
behoren. Daar schieten de vrijwilligers van Harelbeke
Helpt te hulp.

Shana: “Ik ben leerkracht Engels en
geschiedenis in het secundair onderwijs.
Uitgezonderd de tweewekelijkse halve
dag dat ik insta voor noodopvang van
leerlingen op school, werk ik voornamelijk van thuis uit. Ik maak opdrachten
voor mijn leerlingen, corrigeer hun ingediende taken, probeer van op afstand
hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en doe wat algemene admini
stratie. Maar af en toe gebeurt het wel
dat ik ouders moet opbellen omdat ik al
een tijdje niets hoor van een bepaalde
leerling. Tja, je hebt natuurlijk minder
controle dan wanneer je fysiek lesgeeft.”

Christophe: “In principe heb ik weinig
last van de coronacrisis of toch niet op
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het vlak van het uitvoeren van mijn job.
Voor er sprake was van corona werkte ik
al één of twee dagen per week thuis als
wetenschappelijk expert in hemovigilantie. Een moeilijk woord om uit te leggen
dat ik mij bezig houd met de veiligheid
van de bloedtransfusieketen, van donor
tot en met de ontvanger. Ondanks het
feit dat COVID-19 niet via bloed kan
doorgegeven worden, heeft het virus
toch een invloed. Zo moeten we er constant op toezien dat er genoeg bloedvoorraad en voorraad aan bloedbestanddelen is, niet altijd evident als COVID-19
patiënten als donorkandidaat sowieso
uitvallen. Bij deze een warme oproep om
te blijven bloed en plasma doneren in de
donorcentra.”

Stefaan: “In normale tijden ben ik
fulltime buschauffeur, maar door de coronacrisis is dit tijdelijk stopgezet en ben
ik economisch werkloos. Uiteraard te
begrijpen, aangezien het publieke leven
stilvalt en het openbaar vervoer maar
op halve kracht draait. Maar als bezige
bij verveel ik me wel al een beetje, ook
al omdat ik mijn hobby niet meer kan
uitvoeren. Ik ben een fervente duiker.
Dat ligt natuurlijk stil zolang de zwembaden gesloten blijven. Een initiatief als
Harelbeke Helpt om mensen in nood te
helpen kwam dan ook als geroepen.”

Stuart: “Inderdaad, ik heb me ook
onmiddellijk ingeschreven als vrijwilliger
toen ik de oproep via Facebook zag ver-

HULP NODIG?
Kleine of grote
gebaren, het kan
veel betekenen voor
mensen in nood.”
Shana

schijnen. Als gepensioneerde beroepsmilitair zit het in mijn DNA om mensen
te helpen. Ik heb me mijn leven lang
altijd ingezet om mensen te beschermen en in deze bizarre tijden is dat niet
anders. Al gaat het hier natuurlijk om iets
kleinere gebaren, zoals de hond uitlaten,

maaltijden bereiden of naar de winkel of
apotheek gaan.”

Shana: “Kleine of grote gebaren, het
kan veel betekenen voor mensen in
nood. Dat is zeker. Aangezien iedereen
toch ooit eens naar de winkel moet, is
het voor ons maar een kleine moeite om
iets extra mee te nemen voor mensen die het momenteel wat moeilijker
hebben. Boodschappen doen voor een
ander valt ook het makkelijkste in te
plannen in mijn dagelijkse leven, aangezien ik nog aan het werk ben.”

Heb je hulp nodig bij het
boodschappen doen, de
hond uitlaten, kleine klusjes
of iets anders? Laat het ons
weten via www.harelbeke.
be/harelbekehelpt of bel naar
056 733 311. Meer dan 80
vrijwilligers staan te popelen
om jou te helpen!
Help mee om dit initiatief bekend te maken en download
onze flyer of affiche op www.
harelbeke.be/harelbekehelpt.

Christophe: “Dat is zo, als jonge gast
en apotheker van opleiding, voelde ik
me ergens verplicht om hulp te bieden
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We merken nu
meer dan ooit dat
we elkaar nodig
hebben.”
Stuart

aan mensen in nood. Daarbovenop is
het mooi meegenomen dat ik zo nieuwe
voedingszaken in Harelbeke kan ontdekken. Ik verhuisde pas heel recent naar
hier en ken Harelbeke dus nog niet zo
goed. Toen ik voor mijn contactpersoon
Claudette naar de bakker mocht gaan,
kocht ik dan ook maar onmiddellijk een
grote chocolade paashaas voor mezelf,
lekker! We spraken meteen af voor een
volgende keer.”

Stefaan: “Ik werd ingeschakeld bij
een ouder koppel. Het contact verliep
niet altijd even vlot, aangezien deze
mensen eerst nogal argwanend waren
tegenover het concept en ingeschreven
werden door een tussenpersoon. Maar
uiteindelijk waren ze wel heel blij toen ik
hun koffie, koeken, bananen en pudding
veilig voor hun deur afzette. Het doet
deugd om te kunnen helpen en ik wil
me onmiddellijk opnieuw engageren
om boodschappen te doen. Laat maar
komen!”
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Shana: “Jarenlang gaf ik leiding aan
kinderen in de KSA Peter Benoit in
Harelbeke, maar dat is natuurlijk een
andere vorm van vrijwilliger zijn. Door de
positieve ervaring met Harelbeke Helpt
zet ik sowieso in de toekomst sneller de
stap om me aan te melden als vrijwilliger
voor gelijkaardige acties. Top initiatief.”

Stuart: “Het is zalig om op deze manier ook nieuwe mensen te leren kennen.
Zo leerde ik Eugène kennen, een grote
beer van een vent maar met een peperkoeken hartje. Dat is iemand waarmee
ik in betere tijden nog eens samen een
pint mee zou willen pakken. Het is raar,
maar deze crisis brengt mensen opnieuw
dichter bij elkaar. Er is enorm veel solidariteit in deze moeilijke periode en dat is
prachtig om te zien. We merken nu veel
meer dan anders dan we elkaar nodig
hebben.”

Mondmaskers
DO 22 MAART

VRIJ 23 MAART

WEEKEND

Taskforce vraagt

Oproep naar vrijwilligers
Enkele uren later

Elke vrijwilliger maakt
15 mondmaskers

600

mondmaskers

40

vrijwilligers

Vrijwilliger naaiatelier
Huis van Welzijn
tekent patroon uit

Opname instructiefilmpje

MA 26 MAART

DO 29 MAART

VRIJ 30 MAART

Toevoegen filters
op mondmaskers

Elke vrijwilliger maakt
21 mondmaskers

Toevoegen filters
op mondmaskers

1ste lading klaar

2de lading klaar

525

105

mondmaskers
met filter

mondmaskers
met filter

40

Stikgaren
per mondmasker

vrijwilligers

9,70 meter
voor 630 mondmaskers

6.111 meter
(6,11 km)

630

mondmaskers
met filter

• 36 uit Harelbeke
• 1 uit Kortrijk
• 1 uit Zwevegem
• 1 uit Izegem
• 1 uit Deerlijk

De dienstverlening in onze stad
verloopt door de uitbraak van
corona anders dan jullie
gewoon zijn. Bij welke
stadsdiensten kan je
terecht?

3x
vragen

Is het stadhuis open?

De publieksdiensten in het stadhuis van Harelbeke blijven bereikbaar op afspraak, maar enkel
voor dringende zaken.
Een afspraak maken doe je tijdelijk niet meer
online of aan het onthaal, maar wel telefonisch.
Heb je vragen of wil je een dringende afspraak
maken? Bel naar het onthaal op 056 733 311, we
helpen je met plezier!
Je kan de stadsdiensten uiteraard ook bereiken
via mail, een overzicht van de adressen vind je
op www.harelbeke.be/openingsuren.
In ‘je kot’ kan je ook heel wat online regelen op
www.harelbeke.be/eloket.

En de stadsdiensten op andere locaties?
De jeugddienst, sportdienst, CC het SPOOR,
het archief en de academies AHA! en SAMWD
blijven gesloten. Ook het stadsdepot is gesloten,
enkel ophalen van verkeersborden voor dringende parkeerverboden is mogelijk.
De bibliotheek startte met een afhaalbibliotheek.
Via harelbeke.bibliotheek.be bestel je boeken,
cd’s of dvd’s die je op een afgesproken moment
kan ophalen.

Huis van Welzijn?

De sociale dienst is enkel bereikbaar voor dring
ende vragen, elke dag van 9 tot 11 uur en van
14 tot 16 uur, met uitzondering van donderdag
namiddag. Opladen van de budgetmeter kan
nog steeds tijdens de openingsuren of in Kortrijk,
Budastraat 35 - 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
De sociale kruidenier is gesloten, de bedeling
gebeurt op afspraak op dinsdagnamiddag.
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INFORMEER JE
Vragen over gezondheid en openbare
orde: 0800 14 689
Vragen over economie : 0800 12 033
Stadhuis Harelbeke: 056 733 311
www.harelbeke.be/corona

HARELBEEKSE HELDEN
Ongelofelijk bedankt!
Deze Harelbekenaren staan tijdens de coronatijden dag en nacht klaar voor hun medemens.
Zij blijven zich gedurende deze moeilijke periode inzetten om anderen te helpen. Wij plaatsen hen
op hun beurt in de kijker. Dit is maar een greep uit onze helden, je vindt ze allemaal op
www.harelbeke.be/harelbeeksehelden of op onze Facebookpagina. Bedankt aan iedereen!

❤ AFDELING DE BRIES VAN
WOONZORGCENTRUM CEDER AAN DE LEIE

DIMITRI CORDIER EN OLIVIA POSTLETHWAITE ❤ INPAKCHEF AGRISTO EN VERPLEEGKUNDIGE AZ GROENINGE

CARINE DE JONGHE ❤ VRIJWILLIGER NAAIATELIER
HUIS VAN WELZIJN

ROBIN VANDEVYVER ❤ INTERNAATOPVOEDER
GEPLAATSTE JONGEREN

ELLEN DEMULIE EN JOLIEN SIX ❤ VERPLEEGKUNDIGEN
OLV VAN LOURDES WAREGEM

AMELI BEULQUE ❤ OPVOEDSTER
IN MFC DE KINDERVRIEND ROLLEGEM

BJORN MUYLLE

JENNIFER BERTEYN ❤
VERPLEEGKUNDIGE AZ GROENINGE

CARINE SAMYN ❤ WINKELBEDIENDE
BIJ VISHANDEL FIERET

❤

PLEISTERAAR
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ANAÏS DEREZ ❤ LEERKRACHT

ANNELIES DEBRANDERE ❤ VROEDVROUW
AZ GROENINGE

ANJA MEDDOUR❤ ZORGONDERSTEUNER PNEUMO
AZ GROENINGE

ANNE-MIEKE BULTEEL ❤
ANESTHESIEVERPLEEGSTER UZ GENT

HANNES OSTYN, SHERLEY COUDENYS EN PHAEDRA
DEVOS ❤ WINKELMEDEWERKERS AD DELHAIZE HARELBEKE

SARAH GAILLAERT ❤ ERGOTHERAPEUTE EN WOONBEGELEIDSTER BIJ HET PORTIEK KORTRIJK

CINDY LEFEVERE ❤ WOONCOACH EN
VERPLEEGKUNDIGE MENSEN MET JONGDEMENTIE

DAVY VROMAN ❤ ADJUNCT-VERANTWOORDELIJKE PATIËNTENVERVOER, BEDDENCENTRALE EN MORTUARIUM UZ GENT

ELS BETTENS ❤ ZORGKUNDIGE

EMELY AMEYE ❤ POETSVROUW

EVELINE LAHOUSSE ❤ COÖRDINATIE, BEGELEIDING
VERPLEEGKUNDIGEN EN FAMILIELEDEN AZ DELTA

FEBE DEBROUWERE ❤ THUISVERPLEEGSTER

HANNELORE FLAMÉE ❤ VERPLEEGKUNDIGE
AZ GROENINGE

INNA DEPREZ ❤ HUISHOUDHULP BIJ FAMILIEHULP

MOHAMED BENOMARI ❤
VRACHTWAGENCHAUFFEUR WASGOED

MICHAEL CALLEWAERT ❤ TRANSPORT VOEDING

PETRA DESANDER ❤ VERPLEEGKUNDIGE
SPOEDGEVALLEN

SANNE DEBRABANDERE ❤ PYSCHIATRISCH
VERPLEEGKUNDIGE

❤ LEERKRACHTEN

RUTH DESCAMPS ❤ VERZORGENDE
FAMILIEHULP HARELBEKE

SARAH VAN HOLDER ❤ DIËTISTE ONCOLOGIE
AZ GROENINGE

NICOLAS BUYCK ❤ VERPLEEGKUNDIGE
RADIOTHERAPIE AZ GROENINGE

CHANTAL COUSSEMENT EN KATHY VERMEERSCH ❤
ZORGKUNDIGEN HEILIGE FAMILIE

CENTRUMSCHOOL HARELBEKE

NATASCHA PARMENTIER ❤ PLOEGVERANTWOORDELIJKE
CENTRALE STERILISATIE AFDELING STERIMA
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MAITE VERCRUYSSE ❤ VERZORGENDE
FAMILIEHULP

BIEKE DEVLAMINCK ❤ VERPLEEGSTER

LOTTE COUSSEMENT ❤ BEGELEIDSTER
VOLWASSENEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING

SOFIE LIBEER ❤ LOGISTIEKE ADMINISTRATIE

STEFFIE DECLERCQ ❤ ZORGKUNDIGE

STEVEN WOSTYN ❤ DAKWERKER

STIJN ALLEGAERT ❤ POSTBODE

TANIA DERYCKERE ❤ POETSVROUW
BIJ CEDER AAN DE LEIE

VALERIE CALLENS ❤ WOONBEGELEIDER
VOOR MENSEN MET JONGDEMENTIE

Een dikke merci aan iedereen, ook aan diegenen die nu noodgedwongen thuis zitten.
We redden samen levens door apart in ons kot te blijven.
#samentegencorona
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RETOURADRES:
FRANKERING
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FRANKERING
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De groeten vanuit mijn zetel!
#Harelbekevanuitmijnzetel

TEGOEDKAART
voor
(vul in)
als we ons kot weer uit mogen.
....................................................................................................

