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Dag van het Woord
Harelbeke, wa peis je?
Wat hoort in welke zak?

AVONDJE
KLASSEFILM
IN CC HET SPOOR

Niet schieten

Dit voorjaar brengt CC het SPOOR een brede waaier aan topfilms
onder de noemer CinéSPOOR. De mooie zwart-witprent van Pawel
Pawlikowski (Cold War), het super debuut van Lukas Dhont (Girl),
het confronterende Niet schieten en het beklijvende First man. Laat
je verleiden en kom genieten van de film.
Girl
21/02 - 12+

Niet schieten
25/04

GIRL vertelt een confronterend en
ontroerend verhaal over identiteit en
gender. De film laat ons binnenkijken
in het leven van de 15-jarige Lara, die
het wil maken als ballerina. Daarvoor
trotseert ze de wereld, maar vooral haar
lichaam dat tegenstribbelt. Lara ondervindt dagelijks de grand écart tussen de
realiteit van haar mannelijke biologie en
haar vrouwelijke identiteit.

Bij de laatste aanslag van de Bende
Van Nijvel op het warenhuis Delhaize in
Aalst op 9 november 1985 ziet de 9-jarige David Van de Steen hoe zijn ouders
en zus voor zijn ogen worden neergeschoten. Hijzelf blijft zwaargewond en
verweesd achter. De grootouders Albert
en Metje vangen hun kleinzoon op en
hebben de loodzware opdracht om
ondanks het grote verlies en verdriet,
en vele onbeantwoorde vragen, hun
kleinzoon een toekomst te bieden.

First man
21/03

Prijs: 4 euro.
Tip: In ruil voor 10 uitpaspunten mag je
gratis naar de film. Wissel je punten aan
de balie in voor een ticket.
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Een kijk in het leven van de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong en de legendarische ruimtemissie waardoor hij
de eerste man werd die een voet op de
maan zette op 20 juli 1969. We volgen
zijn reis die leidt tot deze gebeurtenis,
die gerust een van de gevaarlijkste in
de geschiedenis van de ruimtereizen
genoemd mag worden. Hiertoe behoren
ook de offers die hij en het land moeten
brengen.

Cold War
16/05
COLD WAR van regisseur Pawel
Pawlikowski (Oscarwinnaar IDA) speelt
zich af tijdens de Koude Oorlog in de
jaren ’50 in Polen, Berlijn, Joegoslavië en Parijs. Het is een passioneel
liefdesverhaal tussen twee mensen met
verschillende achtergronden en temperamenten, die niet met elkaar, maar ook
niet zonder elkaar kunnen. Een onmogelijke liefde in een onmogelijke tijd. De
revelatie van Filmfest Gent.

korrels voor huisdieren …
• Winkelzakjes

Openingstijden stadhuis
Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en 		
14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en
16.00-19.00 uur
Vrijdag:
09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede zaterdag
van de maand van 9-12 uur, enkel onthaal en loket burger en welzijn, andere
loketten op afspraak (eerstvolgende op
12 januari)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur op
afspraak.
056 733 311
Het stadhuis is gesloten op
1 en 2 januari.

Openingstijden recyclagepark
Maandag tot vrijdag: van 13-18.15 uur,
zaterdag: van 8-14 uur.
Op 31 december zijn beide delen
van het recyclagepark gesloten om
16.45 uur.
Het recyclagepark is VOLLEDIG
gesloten op 1 januari. Op 2 januari
is het niet-betalend gedeelte ook
gesloten.
De ophaling van 1 januari (zone 2)
verschuift naar 31 december.
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CC het SPOOR

Wat hoort in
welke zak?

Resultaten
bevraging

DAG VAN
HET WOORD

SORTEREN

WA PEIS JE?

De Dag van het Woord bestaat
40 jaar. Dat wordt gevierd met
een vierdaagse aan activiteiten. Er werden met Ted van
Lieshout, Tom Lanoye, Peter
Verhelst en Brihang heel wat
namen gestrikt die ook een jong
publiek inspireren.

Sinds 1 juli hanteren we in onze
regio nieuwe sorteerregels. De
PMD-zak werd P+MD en we
kregen aparte zakken voor folie
en zachte plastics. Het nieuwe
systeem is goedkoper, want je
steekt minder in de restafvalzak.

Afgelopen zomer beantwoordden 125 mensen de bevraging
“Wa peis je” die als middenkatern aan het hblad werd
toegevoegd, en ook digitaal kon
ingevuld worden. In dit hblad
vind je nu de volledige resultaten.

Meer info
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van februari
verschijnt op donderdag 31 januari.
Teksten indienen tegen vrijdag
11 januari.
Departement communicatie:
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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10 Lokale helden

voor globale doelen

De huiswerkklassen bestaan sinds 2011 en kan je vinden in
de Boterpotstraat 9 in Harelbeke. Elke woensdag en vrijdag
kunnen kinderen die het nodig hebben hier een uurtje hun
huiswerk maken onder begeleiding. Alle hulp is welkom om
die kinderen te begeleiden.

Verder

04 Fuifbussen
05 Kleuterdoedels
09 Bib-nieuws

19

UIT in Harelbeke
13 Fietsstraat
14 High Five project
24 Tegoare Nieuwjoare
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kort
Musical The Wiz

GELOOF JIJ
IN MAGIE?

JE
WILDSTE
DAG

VOORDELIG PROEVEN
VAN AVONTUUR
Zet zondag 14 april 2019 alvast in je
agenda, want tijdens ‘Je Wildste Dag’
kan je op zes locaties rond het kanaal
Bossuit-Kortrijk (onder andere in Provinciaal Natuur– en Recreatiedomein
de Gavers) voor maar vijf euro een hele
dag proeven van avontuur. Paintballen,
hoogteparcours, muurklimmen … Alle
activiteiten zijn op maat van kinderen en
deelnemen kan vanaf 6 jaar. Hou de facebookpagina van ‘Je Wildste Westen’ in de
gaten voor de start van de inschrijvingen.
Je vindt er binnenkort ook een overzicht
van alle activiteiten.

4

© Toerisme Leiestreek

Dorothy eerst ook niet, tot haar huis door een storm de lucht
in wordt geslingerd en ze in het land van Oz terechtkomt. Ze is
verdwaald en gaat op zoek naar de machtige Tovenaar van Oz die
haar de weg terug naar huis kan wijzen.
Arte del Sueño laat je eventjes in magie geloven. Haal jouw beste
zilveren schoenen uit de kast, klik er drie keer mee en volg de Gele
Steenweg naar CC het SPOOR. Voorstellingen tot 13 januari.
www.artedelsueno.be

Oudejaarsavond

FUIFBUSSEN
Het stadsbestuur van Harelbeke legt gratis fuifbussen in op oudejaarsavond om naar verschillende fuifzalen in de regio te rijden.
Het volledige overzicht van de routes vind je via https://www.harelbeke.be/
fuifbussen.

Vlaanderen Vakantieland

WEEKENDJE WEG?

Een weekendje luxueus genieten of op avontuur in de natuur?
Het kan allemaal in eigen land. Ontdek het ruime aanbod logies in
het nieuwe boek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2019’. Je
kan jouw exemplaar gratis afhalen bij de dienst Toerisme in het
stadhuis.

Workshops

KLEUTERDOEDELS

Elke woensdagnamiddag tijdens het schooljaar staat er een toffe
workshop voor kleuters op het programma! Bewegen, knutselen,
muziek maken … we ontdekken telkens nieuwe leuke dingen!
Schrijf je nu al in voor de workshopreeksen van het voorjaar.
Een workshopreeks bestaat uit zeven workshops en kost 35 euro
(korting mogelijk via de UiTPAS).
www.harelbeke.be/kleuterdoedels, jeugd@harelbeke.be, 056 733 480

Examentijd

STUDENT@TSAS
In de aanloop naar de examens in januari, zet stad
Harelbeke de deuren van JC TSAS terug open.
Wie samen met andere studenten wil studeren, is
nog welkom tot en met vrijdag 25 januari (uitzonderlijk gesloten op 29, 30 en 31 december en 1, 2,
www.harelbeke.be/sdgs
19 en 20 januari). De volledige planning vind je via
https://www.harelbeke.be/nieuws/student-tsas.
Meer info: Jeugddienst,
jeugd@harelbeke.be, 056 733 480.

Bescherm
uw waterleiding
kunnen
Winterse temperaturen
ter
wa leiding
ervoor zorgen dat de
en. Dit kan
en watermeter bevriez
. Om dit te
je heel wat geld kosten
atergroep
vermijden, geeft de W
graag enkele tips op
wintertips.
www.dewatergroep.be/

GOEDE
VOORNEMENS
2019

GRATIS
SPORTLESSEN
De sportdienst helpt je graag met het
waarmaken van je goede voornemens
voor 2019. In de week van 7 januari
kan je op verschillende plaatsen gratis
sportlessen uitproberen. Voor de kleuters
en kinderen van het lager onderwijs is
er sportacademie. Vanaf 16 jaar kan je
kiezen uit BBB, tai chi, zumba, yoga, step
aerobic en turnen dames. Voor onze senioren is er zachte yoga, turnen en netbal.
Na de proeflessenweek kan je beslissen
om verder te doen met één van deze
sporten. Inschrijven aan het voordeeltarief
kan tot 13 januari.
Info en inschrijving via www.harelbeke.be/sport
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DAG VAN
HET WOORD
MET PETER
VERHELST
De Dag van het Woord bestaat 40 jaar. Dat wordt gevierd met een
vierdaagse aan activiteiten. Er werden met gastdichter Ted van
Lieshout, Tom Lanoye, Peter Verhelst en Brihang heel wat grote
namen gestrikt die ook een jong publiek inspireren.

Remi Leman, Rune Mahieu
en Josephine Steeland,
drie laatstejaars studenten
Spreken en Vertellen aan de
Stedelijke Academie voor
Muziek Woord en Dans
‘Peter Benoit’, kregen als
opdracht een interview af te
nemen van Peter Verhelst.
Op een mooie zomeravond
begin oktober trokken ze
hun stoute, maar toch ook
ietwat angstige schoenen
aan en stapten ze richting
bibliotheek.

Remi Leman: “Vrijdag 12
oktober 2018. Peter Verhelst
is te gast in de bibliotheek
van Harelbeke. Hij werd
6

geïnterviewd door Jooris Van
Hulle, over zijn twee meest
recente romans: De kunst
van het crashen en Voor het
vergeten.
Daarna was het onze beurt
om Peter enkele vragen
te stellen. Peter Verhelst
won de Poëziewedstrijd
Stad Harelbeke 34 jaar
geleden, in 1984, met zijn
gedichtenreeks OBSIDIAAN.
Wat de Harelbeekse
poëzieprijs van 1984 met
hem heeft gedaan? 10 000
Belgische frank rijker
gemaakt, die hij al na een
week armer was in het
Leuvense studentenwereldje.
De prijs was wel een eerste

soort van erkenning van zijn
talent.
Zijn eerste liefde of droomjob
was ‘kunstschilder worden’.
Zijn fascinatie kwam er
door werken van Van Eyck.
Later ontdekte hij dat ook
‘schrijven’ een enorme
vrijheid biedt.
Hij schreef namelijk al
van toen hij 12 was. Zijn
allereerste ‘roman’ was zijn
manier om ervaringen en
gevoelens te verwerken.
De inspiratie om te schrijven
komt vanzelf, vertelde
Peter Verhelst nog, vooral
het dagelijkse leven is een
onuitputtelijke bron. ‘Verdriet’
is een hoofdthema in vele

“Ik was vooral onder de indruk
van zijn kijk op verdriet”
Josephine Steeland

van zijn romans.”

Josephine Steeland
leerde Peter Roger Arthur
Marcel Verhelst kennen als
een man met een al even
gecompliceerde naam als
levensvisie. Verhelst is eerlijk,
wijs en af en toe een beetje
cynisch.
“Ik was vooral onder de
indruk van zijn kijk op
verdriet. Hij stelde dat
verdriet ons leven vormt, dat

het ons op een bepaalde
manier definieert. Het is
duidelijk dat de man zelf al
veel levenservaring heeft,
zoiets merk je heel snel.
Hij vertelde open over het
overlijden van zijn moeder en
hoe hij dat heeft verwerkt in
zijn boeken.
Toen ik de vraag stelde of
hij vond dat verdriet een
basis is voor geluk, ging hij
daarin mee. Hij vertelde dat
hij ongeluk belangrijk en zelfs

noodzakelijk vindt om echt,
puur geluk te kunnen ervaren.
Pas door de aanwezigheid
van blijdschap te merken, zo
stelde hij, leer je de waarde
van de aanwezigheid te
appreciëren.
Het was een intrigerend
gesprek. We kunnen als
leerlingen van de academie
heel wat leren door de
conversatie aan te gaan
met mensen zoals Peter
Verhelst. Mensen boordevol
levenswijsheden, mensen die
op zichzelf al een boeiend
verhaal zijn. Ik vond het fijn
dit verhaal even te kunnen
doorbladeren.”

GASTDICHTER
Ted van Lieshout is de
gastdichter van de 40ste
editie van de Dag van het
Woord.
Hij is een Nederlands dichter,
(jeugd)schrijver, scenarist
en beeldend kunstenaar. Hij
schreef talrijke dichtbundels,
jeugdboeken, liedjes
voor kinderprogramma’s,
theaterproducties. Tot op
heden publiceerde hij een
90-tal boeken. Zijn oeuvre
werd meermaals vertaald en
bekroond met onder meer
een Zilveren Griffel en de
Woutertje Pieterseprijs.
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VIERDAAGSE
VAN HET WOORD
• 30 januari – 20 uur
Tom Lanoye – Jubilee
Lanoye / Behoud De Behee
• 31 januari – 20 uur
Rapper/poëet Brihang,
cabaretier Pieter Verelst en
dichters Max Greyson en
Siel Verhanneman
• 1 februari – 19.30 uur
Philip Hoorne – bundelvoorstelling ‘Het dikke meisje en
de ziener’*
• 2 februari - Dag van
het Woord met Ted van Lieshout, Peter Verhelst, SAMWD,
AHA!*
• Doorlopend: 'De reizende
tekenfabriek' van AHA!
*gratis
Brihang © Alexander Popelier

"Peter Verhelst won 34 jaar geleden
de Poëziewedstrijd Stad Harelbeke"
Remi Leman

PROGRAMMA DAG VAN HET WOORD
2 FEBRUARI
10 uur - Poëzie met kruimels – Ted van Lieshout, Peter
Verhelst, proclamatie poëziewedstrijd Stad Harelbeke,
muzikale intermezzi leerlingen SAMWD
14 uur - Familievoorsteling (6+) door Ted van Lieshout
15 uur - In Teds spoor. Leerlingen van de academie
namen een duik in de woordenzee die Ted van
Lieshout schreef en visten er voor jou enkele pareltjes
uit. Deze worden gepresenteerd in een aantal routes
waaruit je kunt kiezen. Een gids neemt je mee zodat je
Teds spoor niet verliest!
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Rune Mahieu was dan weer
nieuwsgierig naar Verhelsts
mening over sociale media
en of dit een nieuwe manier is
om poëzie tot bij jongeren te
brengen.
“Ik denk wel dat dit een
goede manier is om jongeren
met poëzie in contact te
brengen. Er zijn heel veel
mooie gedichten te vinden
op het internet. Maar er staat
jammer genoeg ook heel
wat slechte poëzie tussen.
Iedereen kan zomaar zijn
werk op het internet plaatsen
en slechte kwaliteit is daar
een repercussie van.
Vorig jaar riep ik jongeren op
om één van mijn gedichten
creatief te vertalen en de
interpretaties de wereld in
te sturen via sociale media.
Heel wat scholen hebben
toen meegedaan. Ik heb veel

verschillende dingen gezien.
Ik was aangenaam verrast
door alle deelnemers.”
Tot slot peuterde Rune
nog enkele tips los voor de
deelnemers van de 41ste
editie van de Poëziewedstrijd
Stad Harelbeke:
“Poëzie schrijven is niet iets
wat je op een paar uur tijd
kunt leren. Zoiets vraagt
tijd en ervaring. Ik heb zelf
vroeger heel slechte dingen
geschreven. Maar hoe ouder
je wordt, en hoe meer je er
mee bezig bent, hoe beter je
er ook in wordt. Veel oefenen
is dus het antwoord. Een
andere tip is veel lezen. Als
je veel boeken leest wordt je
taalkennis groter en heb je
meer inspiratie.”
Meer info: www.cchetspoor.be

kort
bib

SPEELLEER
MATERIALEN EN
VERTELPLATEN

TENTOONSTELLING
KLASSIEKE SCHRIJVERS
EN FILOSOFEN
Eeuwenlang gold de klassieke oudheid in de westerse samenleving als
lichtend voorbeeld en ideaal, zowel
op filosofisch en moreel gebied,
als voor stijl en taalgebruik. De
westerse cultuur is dan ook doordrenkt van de Grieks-Romeinse
oudheid. Wie zich met wijsbegeerte
bezighoudt, kan niet om de Griekse
denkers heen. Niettemin worden de
klassieken, behalve door studenten
klassieke talen en filosofie, nauwelijks nog gelezen. Ten onrechte
zoals wij met deze tentoonstelling
en keuzelijst willen bewijzen.
Van 3 januari tot 2 februari in de stedelijke openbare bibliotheek.

LEZING EROS
EN AMOR
LIEFDE BIJ
ROMEINEN EN
GRIEKEN

In de Griekse mythologie is
Eros de zoon van Aphrodite en Ares. Hij is de god
van de liefde, de seksuele
begeerte en het verlangen
naar schoonheid. Het
Romeinse equivalent van
deze god is Cupido, ook
wel Amor genoemd.
Patrick Lateur studeerde
klassieke filologie aan de
KU Leuven. Van 1973 tot
2007 was hij leraar Grieks
en Latijn aan het Sint-Vincentiusinstituut in Gijzegem.
Patrick is ook dichter en zijn
vertalingen van klassieke
meesterwerken worden
alom geroemd.
Op donderdag 17 januari
om 19.30 uur in de stedelijke openbare bibliotheek.
Toegang gratis.

De bib beschikt over een
grote collectie didactische
leermiddelen speciaal voor
iedereen die beroepshalve
met kinderen werkt. Denk
aan lotto’s, taalspellen,
gezelschapspellen rond
emotionele vaardigheden,
reuzegrote voorleesboeken
met handpop en nog zoveel
meer. Bovendien hebben
we een collectie vertelplaten
voor de rasvertellers.
We stellen deze collectie
graag eens voor en beantwoorden alle vragen over de
uitleen hiervan.

BOEKENVERKOOP

Solden in de bib! We maken
plaats in de rekken voor
nieuwe boeken en muziek.
Kom van 3 tot en met 31
januari snuisteren tussen de
afgevoerde materialen en
laat je volledig gaan. Voor
de prijs hoef je het niet te
laten, want wij hanteren een
absolute bodemprijs van
0,50 euro per afgevoerd

LEVENSKUNST
De start van een nieuw jaar
zet vaak aan tot het maken
van goede voornemens en
helemaal anders te gaan
leven. Omdat dit makkelijker
gezegd is dan gedaan, biedt
de bib een helpende hand.
We halen alle boeken uit de
kast die je op weg kunnen
helpen naar een heel nieuw
leven, een andere vorm van
geluk of manier van genieten. Het leven zal nooit meer
hetzelfde zijn.

INFOSTANDEN
POËZIE
Met de Gedichtendag op 29
januari en de veertigste editie
van Dag van het Woord kunnen we niet aan de poëzie
voorbijgaan. De bib zorgt
voor een ruime infostand
poëzie met focus op recent
aangekochte poëziebundels. Naar goede gewoonte
presenteren we ook twee
poëzieposters, eentje met
een gedicht van Philip Hoorne en eentje met een gedicht
van Siel Verhanneman.

materiaal.
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WAT HOORT IN

Foliezak

Sinds 1 juli hanteren we in onze regio nieuwe sorteerregels. Even opfrissen: de PMD-zak werd P+MD en we
kregen aparte zakken voor folie en zachte plastics. Het
nieuwe systeem is goedkoper, want je steekt minder in
de restafvalzak en het is ook gemakkelijker: alle harde
plastic gaat in de P+MD en alle zachte plastic verpakkingen mag je in de foliezak deponeren.

Transparante foliezak

• Folie rond drankverpakkingen,
keukenpapier of toiletpapier,
reclamefolders, ...
• Plastic zakjes voor
voedingswaren (salade, rauwkost,
sandwiches, pasta, ...)
• Lege zakken van potgrond,
korrels voor huisdieren …

In de nieuwe, doorzichtige foliezak steek je verpakkingen in zacht
plastic zoals plasticzakjes, lege zakken van potgrond of de folie die je
rond drankflessen, pakken toiletpapier of reclamefolders vindt.
De zakken zijn verkrijgbaar in de gekende verkooppunten. Een pak
met tien foliezakken kost 1,50 euro per pak.
De ophaling gebeurt om de acht weken op de dag van de PMD-
ophaling.
Op je ophaalkalender herken je de foliezak
aan dit symbooltje:

F

✔ Klem je zak vast achter de P+MD zak – zo waait hij niet
weg (bindt hem wel niet te stevig aan iets vast: zorg dat de
ophalers hem snel en makkelijk kunnen meenemen)
✔ Bespaar plaats en druk alles goed samen
✔ Haal plasticfolie en plastic zakken uit elkaar

• Winkelzakjes

Wat is niet toegelaten:
✘ Piepschuim (voeding en niet-voeding)
✘ Plastic verpakkingen met een laagje aluminium
(bv. chipszakjes)
✘ Bio-afbreekbare schaaltjes, zakken en folies
✘ Landbouw- en tuinbouwfolie, bouwfolie,
plastic afdekzeilen ...
✘ Geplastificeerde tafellakens, regenjassen …
✘ Andere plastic voorwerpen die geen huishoudelijke verpakkingen zijn (bv. speelgoed, emmers ...)
✘ Verpakkingen met kindveilige
sluiting (bv. verpakkingen van
wc-ontkalker)
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WELKE ZAK?
Blauwe P+MD-zak
De P stond in de ‘oude’ definitie van PMD voor Plastic flessen en flacons.
Maar de tijd staat niet stil. Dankzij nieuwe technieken kan er heel wat meer
plastic gerecycleerd worden. De ‘plus’ staat dus voor alle andere plastic
verpakkingen die je in de zak mag steken: bakjes, schaaltje, potjes, enz.
Je mag je voorraad van oude PMD-zakken opgebruiken en daarop al de
uitgebreide sorteerregels toepassen. De ophaling blijft zoals aangegeven
op je ophaalkalender: om de twee weken.

P+MD

✔ Steek de verpakkingen niet in elkaar: dit vergemakkelijkt het
recyclageproces
✔ Maak de verpakkingen leeg en verwijder voedselresten
✔ Geen verpakkingen met een inhoud groter dan acht liter
✔ Verwijder de afsluitfolie van de plastieken schaaltjes en gooi die
in de foliezak
✔ Duw flessen plat en zet de dop erop

Recycle app helpt je recycleren
Weet je niet wanneer het recyclagepark open is? Mag
dat botervlootje in de restafvalzak of hoort het in de
P+MD-zak? Wanneer gebeurt de huisvuilophaling in
je straat? De antwoorden op deze vragen zitten in je
broekzak, dankzij de recycle app. De app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone.

Ophaalkalender
De nieuwe ophaalkalender
voor 2019 belandde op

✘ Verpakkingen van insecticide,
onkruidverdelger, mosbestrijders,
rattenvergif, motorolie, verf, lak en
vernis
✘ Verpakkingen met een
gevarensymbool

17 december in je bus. Heb
je er geen ontvangen? Kom
er eentje ophalen aan het
onthaal van het stadhuis of
download de kalender op
www.ophaalkalender.be.

Alle info:

Harde Plastic verpakkingen
Plastic flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes,
bakjes en potjes
• Flessen van water, fruitsap, melk, …
• Flacons van douchegel, wasmiddel, onderhoudsproducten, …
• Bakjes, vlootjes en schaaltjes van boter, fruit,
groenten, beleg,…
• Bloempotten, ijsdozen, yoghurtpotjes, …

Metalen verpakkingen

• Drankblikjes en conservenblikken
• Spuitbussen voor cosmetica of voeding
• Deksels en kroonkurken
• Aluminium bakjes en schaaltjes

Drankkartons

• Melk, fruitsap
in brik, …

• Soepen of
sauzen

• Drankjes

Imog: 0800 99 827
Milieudienst Harelbeke:
0800 212 0

www.harelbeke.be/sdgs
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELDEN
VOOR GLOBALE
DOELEN
SDG 4 'Kwaliteitsonderwijs' is deze maand aan de
beurt. Huiswerk maken of begeleiden is niet voor
iedereen even evident. En dan kunnen we gelukkig
rekenen op de helden van de huiswerkklas!

Véronique, Wilfried

, Mieke en Heidi

OPROEP
De huiswerkklassen bestaan sinds
2011 en vind je in de Boterpotstraat
9. Elke woensdag en vrijdag kunnen
kinderen die het nodig hebben een
uurtje hun huiswerk maken onder
begeleiding. Gemiddeld zijn dat zo’n
10 kinderen, maar op de drukste
momenten duiken er wel 20 à 30 kinderen op, dus alle hulp is welkom!
Er wordt hier hard gewerkt, maar ook
heel wat afgelachen. Wilfried legt met
veel enthousiasme de tafels aan de
leerlingen uit en begint daarna aan de
stoelen . De vrijwilligers proberen
de huiswerkklas niet te schools te
maken en zijn blij dikwijls dezelfde
gezichtjes te zien. Zo wordt er een
vertrouwensband met hen opgebouwd.
De huiswerkklassen dragen uiteraard
bij aan SDG 4: kwaliteitsonderwijs
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voor iedereen. Ook voor zij die wat
meer ondersteuning nodig hebben.
En zo wordt het hoofd geboden
aan een andere vorm van armoede
(SDG1). Door de band die soms ook
met de ouders ontstaat, kunnen de
huiswerkklassen van welzijnsschakel
De Spie ook toeleiden naar andere
activiteiten. Zo leren mensen elkaar
kennen, een bijdrage aan een duurzame gemeenschap (SDG 11). Allemaal
zaken waar een mens zich beter in
zijn vel van voelt en dat brengt ons bij
SDG 3 goede gezondheid en welzijn.
Dus een dikke merci aan Thérèse,
Mieke, Walter, Veronique, Wilfried,
Heidi, Ingrid en de studenten Julie,
Stephanie en Sofie voor de bijdrage
die zij leveren aan minder ongelijkheid (SDG 10)!

Kan je je af en toe een uurtje (of twee)
vrijmaken? De huiswerkklas kan je hulp
goed gebruiken! Heidi geeft je graag meer
informatie via 0495 574 631 of spring
gewoon binnen in de Boterpotstraat 9.
Open elke woensdag van 13.30 tot 14.30
uur en vrijdag van 16 tot 17 uur. Niet in de
schoolvakanties.

www.harelbeke.be/sdgs

OM TE
BEWAREN

agenda

Op deze pagina’s vind je een overzicht voor de komende acht
maanden van de activiteiten georganiseerd door de vele verenigingen
die onze stad rijk is. Voor publicatie in het hblad van september 2019
stuur je het overzicht (activiteiten september-december 2019) van
jouw vereniging door tegen maandag 8 juli 2019.

OKRA

HARELBEKE
• Elke stap telt: elke maandag,
9u30, café De Ratte (niet op
22 april, 10 juni)
• Dans: elke woensdag, 9u,
sporthal K. Leopold III-plein
(niet op 24-31 juli, 7-14
augustus)
• Kaarten, scrabbelen en
rummikub: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei,
6 juni, 4 juli, 22 augustus,
14u, CC
• Koor: 10-24 januari,
8-28 februari, 14-21 maart,
11-18 april, 9-23 mei, 13-27
juni, 11 juli, 29 augustus,
14u30, wijkhuisje Zuidstraat
• Bowlen: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 1 april, 13 mei,
3 juni, 14u, parking CC
• Wandelen:
- vertrek kerk Stasegem, 14u:
15 januari, 5-19 februari,
5-19 maart, 28 mei
- vertrek De Ratte, 14u:
22 januari, 26 februari,
26 maart, 23 april, 25 juni
- vertrek Marktplein, 14u:
23 juli, 27 augustus
• Nieuwjaarsviering:
17 januari, 14u, CC
• Infomomenten: 14 februari,
28 maart, 20 juni, 14u, CC
• Kampioenenviering: 21
februari, 12u, CC
• Fietsen:
- vertrek kerk Stasegem, 14u:
2-16 april, 7-21 mei, 4-18
juni, 2-16 juli, 6-20 augustus

- vertrek kerk Harelbeke, 14u:
15 april, 20 mei, 15 juli,
19 augustus
• Paasviering: 25 april, 14u,
CC
• Halve daguitstap: 16 mei,
parking CC
• Fietsdagtocht: 17 juni, 10u,
vertrek kerk Harelbeke
• Barbecue: 18 juli, 12u, CC

BAVIKHOVE
• Wandelen: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 14u, vertrek kerk
Bavikhove
• OKRA academie: 8 januari,
12 februari, 12 maart, 14u30,
d’Iefte Deerlijk
• Nieuwjaarsreceptie bestuur:
9 januari, 10u, SCC Torengalm
• Filmnamiddag: 17 januari,
21 februari, 21 maart, 18 april,
14u, Budascoop Kortrijk
• Kaarting en teerlingbak:
23 januari, 27 februari, 27
maart, 24 april, 22 mei, 26
juni, 28 augustus, 14u, SCC
Torengalm
• Bestuur: 6 februari, 6 maart,
3 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 9u,
wijkhuisje Bavikhove
• Infonamiddag: 21 februari,
14u, SCC Torengalm
• Regiowandeling: 1 maart,
5 april, 13 mei, 11-17 juni,
12 juli, 26 augustus, 13u30,
vertrek kerk Bavikhove
• Bowling: 11 maart, 14u,
Deerlijk

jan
~
aug

• Infonamiddag samen met
Samana Bavikhove:
26 maart, 14u, SCC Torengalm
• Fietsen: 1 april, 6 mei, 1 juli,
14u, vertrek kerk Bavikhove
• Kaarting Bavikhove/Kuurne:
4 april, 14u, OC Bavikhove
• Paasviering samen met
Samana Bavikhove: 23 april,
14u, SCC Torengalm
• Kaarting Bavikhoofse
verenigingen: 27 april, 14u,
SCC Torengalm
• Bijeenkomst 80-jarigen:
15 mei, 11u30, SCC Torengalm
• Petanque: 25 april, 23 mei,
14u, Wijkhuisje Bavikhove
• Dagfietstocht: 3 juni, vertrek
kerk Bavikhove
• Kampioenenviering kaarting en teerlingbak: 10 juli,
11u30, SCC Torengalm
• Petanque tornooi: 17 juli,
LDC De Parette

NEOS

HARELBEKE
• Wandelen: elke eerste donderdag van de maand, 14u30,
De Gavers parking West
(Stasegemsesteenweg)
• Ontspanningsnamiddag:
elke tweede dinsdag van de
maand, 14u, PC De Bron
• Fietsen: elke derde donderdag van april, mei, juni en
september (in juli op dinsdag
16/07), 14u30, De Gavers
parking West

in Harelbeke
M

• Petanque en/of minigolf:
elke laatste donderdag van
april, juni, juli en september,
14u30, terreinen sporthal De
Dageraad
• Nieuwjaarsfeest: 22 januari
• Voordrachten: 19 februari,
16 april, 14u30, PC De Bron
• Treinuitstap: 19 maart
• Daguitstap: 21 mei
• Verrassing: 18 juni

HULSTE
• Kaarten, Rummikub, Uno:
3 januari (+ nieuwjaarsreceptie), 7 februari, 7 maart,
4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli,
14u, De Rijstpekker
• Filmnamiddag: 7 januari,
4 februari, 11 maart, 1 april,
6 mei, 3 juni, 14u30, Buda
scoop Kortrijk
• Voordracht: 11 februari,
9 mei, 14u, De Rijstpekker
• Lentewandeling: 18 april,
14u, vertrek aan de kerk in
Hulste
• Paasfeest: 25 april, 12u,
De Rijstpekker
• Fietsen: 16 mei, 11 juni,
11 juli, 14u, De Rijstpekker
• Daguitstap: 13 juni, 9u

BAVIKHOVE
• Kampioenenviering
kaarters: 8 januari, 14u
SCC Torengalm + kaarten en
wandeling
• Bowling: 5 februari, 13u45,
vertrek parking kerk Bavikhove
• Voordracht: 12 februari,
9 april, 11 juni, 13u30,
SCC Torengalm
• Kaarten en fietsen:
12 februari, 9 april, 14 mei,
11 juni, 14u, SCC Torengalm
• Eetfestijn: 22 februari, 12u,
SCC Torengalm
• Kaarten en wandelen: 12
maart, 13u30, SCC Torengalm

N

• Lentefeest: 26 april, 12u,
SCC Torengalm
• Bedevaart: 21 mei
• Halve dag fietstocht: 28 mei,
13u30, vertrek parking kerk
Bavikhove
• Nationale wandeldag: 26 juli
• Dag fietstocht: 5 augustus

S-PLUS HARELBEKE
• Wandelen: elke dinsdag,
13u30, CC
• Fietsen: elke dinsdag, 13u30,
Sint-Salvatorkerk Harelbeke
• Kaarting: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april,
13 mei, 17 juni, 8 juli (inhaal
op 18 maart, 24 juni), 14u, VC
De Geus
• Driedaagse kaarting: 15 en
16 februari vanaf 17u en 17
februari vanaf 10-13u, VC De
Geus
• Algemene vergadering
fietsers: 19 februari, 17u30,
VC De Geus
• Start wielerseizoen: 5 maart,
13u30, Sint-Salvatorkerk
• Algemene ledenvergadering: 29 april, 14u, CC
• Driedaagse fietstocht naar
Nieuwpoort: 24-25-26 juni
• Federale fietstocht: 18 juli
• Hesperit: 5 augustus
• Sportweek in Nieuwpoort:
26-30 augustus
• Fietsweekend:
30 augustus-1 september

VFG/RECREAS
• Maandelijkse spel
namiddagen: 7 januari,
4 februari, 4 maart, 1 april,
6 mei (meifeest), 3 juni (kampioenenviering), 14u, CC

VIVA-SVV
• Advocaat en aperitiefhapjes
maken: 26 januari, 9u30, CC
• Valentijnsontbijt: 10 februari,
8u30, CC
• Paaseierenraap: 10 april,
14-17u VC De Geus

• Bloemschikken: 11 april,
14u, VC De Geus
• Koffietafel met voordracht:
28 april, 14u, CC
• Creatief met servietten:
6 mei, 14u, VC De Geus
• Wandeling: 20 juni, 13u30,
CC
• Jaarlijkse daguitstap:
29 augustus

ABVV SENIOREN
• Nieuwjaarsfeest: 10 januari,
14u, CC
• Infovergadering: 21 of
28 maart, 14u, CC
• Bedrijfsbezoek: 16 of 23
mei, 13u30, vertrek parking
VC De Geus
• Busreis: 4 juli

CD&V SENIOREN
• Op de koffie met:
10 september, 19 november,
CC

VIEF SENIOREN
Telkens om 14u in CC het
SPOOR
• Koffietafel en kaartnamiddag: 15 januari, 19 februari,
19 maart, 16 april, 21 mei,
18 juni, 16 juli, 20 augustus
• Cursus tablet: 15-22 februari
en 1 maart, 14u
• Voordracht: 30 april, 10u
• Bezoek REO veiling: 23 mei,
14u

SAMANA
HARELBEKE

Alle activiteiten vinden plaats in
CC het SPOOR om 14u (muv
de uitstappen)
• Nieuwjaarsonder ons:
8 januari
• Onder ons: 22 januari,
19 februari, 5 maart (inleefreis
Afrika), 19 maart, 2 april (met
zitdans), 21 mei, 4 juni (met
Bingo), 18 juni

• Pannenkoekennamiddag:
5 februari
• Infonamiddag: 14 februari,
28 maart (met GOSA en
OKRA), 20 juni (met OKRA)
• Paasviering: 16 april
• Bedevaartsreis: 7 mei
• Daguitstap: 2 juli
• Barbecue: 20 augustus

STASEGEM
Alle activiteiten vinden plaats in
De Zuiderkouter in Stasegem
om 14u, tenzij anders vermeld
• Hobby: 8 januari, 5 februari,
5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni
• Nieuwjaarsviering: 16 januari
• Kernvergadering: 22 januari,
26 februari, 26 maart
(+ vorming), 23 april, 28 mei,
25 juni, 23 juli, 27 augustus,
16u
• Valentijnsviering: 13 februari
• Bezoek Imog: 20 maart
• Paasviering: 17 april
• Bedevaart: 17 mei
• Daguitstap: 18 juni
• Barbecue: 28 augustus

BAVIKHOVE
Alle activiteiten vinden plaats in
SCC Torengalm om 14u, tenzij
anders vermeld.
• Hobbynamiddag: 8 januari
(OC Bavikhove), 5 februari,
5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni,
2 juli
• Onder ons namiddag:
15 januari, 19 februari,
19 maart, 16 april, 21 mei,
18 juni, 16 juli
• Infonamiddag: 29 januari,
26 februari, 26 maart
• Paasfeest samen met
OKRA Bavikhove: 23 april
• Meibedevaart naar
Nazareth: 16 mei
• Halvedagreis: 20 juni
• Parochiale ziekennamiddag:
3 juli

HULSTE
• Hobby: 7 januari, 4 februari,
4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni,
1 juli, 26 augustus, 14u, DH
De Rijstpekker – gevolgd
door kernbestuur om 16u30
• Onder ons kaarting: 10 januari, 14 februari, 14 maart,
11 april, 9 mei, 13 juni,
11 juli, 8 augustus, 14u, Oud
Gemeentehuis
• Voorstelling jaar
programma: 21 januari, 14u,
Oud Gemeentehuis
• Voordracht: 18 februari, 14u,
Oud Gemeentehuis
• Kampioenenviering:
18 maart, 12u, Oud Gemeentehuis
• Paasfeest: 15 april, 14u30,
Oud Gemeentehuis
• Gaverwandeling: 23 april
• Bedevaart: 7 mei

• 1 uur = 5 km stappen: elke
donderdag, 19u30, vertrek
aan sporthal Harelbeke
• Nieuwjaar met Ann De
Winter: 22 januari, 14u30, CC
• Bondshappening: 26 januari,
19u30, CC
• Babymassage: 13 maart,
18u, bij Ph. Van Enis
• Seniorenquiz: 15 maart, 14u,
CC
• Lenteweekend Koksijde:
22-23-24 maart
• Hoe wordt het nieuws gemaakt: 28 maart, 14u30, CC
• Tenen lezen: 2 april, 19u30,
De Zuiderkouter
• Eerste manche seniorenkaarting: 5 april, 14u, CC
• Weekend Kinheim en omstreken: 31 mei en 1-2 juni
• Een geschenkje voor meester en/of juf: 22 juni, 14u,
Tiny’s Kortrijk

FEMMA
STERKE EVA’S

TUINHIER

• Nieuwjaarsreceptie met
kaas- en wijnavond: 23 januari, 19u30, Ubuntu Zandberg
• Tenen lezen: 2 april, 19u30,
De Zuiderkouter (i.s.m. De
Gezinsbond)
• Bloemschikken Pasen:
16 april, 19u30, PC De Vlerke
• Moedersfeest: 15 mei,
19u30, PC De Vlerke
• Fietstocht: 4 juni, 19u,
vertrek aan kerk Sint-Jozef
• Verrassingsreis: 21 juni, 13u,
vertrek aan parking Forestiersstadion

• Bedelen zaden en
producten: 29 januari
• Voordracht: 19 februari,
19 maart, 14 mei, 19u, CC
• Snoeidemonstratie: 14 april,
9u30, Ommegangstraat 32
• Daguitstap: 15 juni
• Tuinkeuring: 13 juli

GEZINSBOND

SINT-RITAKAARTERS

HARELBEKE-STASEGEM

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

• Recreatief volleybal dames
& heren: elke maandag,
20u, sporthal Kon. Leopold
III-plein
• Aerobic & BBB-oefeningen:
elke woensdag, 19u45, sportzaal Sint-Augustinusschool

HARELBEKE-STASEGEM

BUURTWERK
ARENDSWIJK
• Lenteontbijt: 24 maart,
De Vleugel
• Rommelmarkt: 29 juni,
De Vleugel

AA-GROEP
Elke vrijdag vanaf 20 uur,
Paretteplein 17

SPORTAANBOD
SENIOREN
• Turnen senioren Harelbeke:
op dinsdag van 14u30 tot
15u30, sporthal Harelbeke,
proefles op 8 januari
- van 15 januari tot en met
2 april – 27,50 euro
- van 23 april tot en met
18 juni – 22,50 euro
• Turnen senioren Bavikhove:
op dinsdag van 9u15 tot
10u15, sporthal Bavikhove,
proefles op 8 januari
- van 15 januari tot en met
2 april – 27,50 euro
- van 23 april tot en met
18 juni – 22,50 euro
• Netbal senioren Harelbeke:
op dinsdag van 13u30 tot
14u30, sporthal Harelbeke,
proefles op 8 januari
- van 15 januari tot en met
2 april – 27,50 euro
- van 23 april tot en met
18 juni – 22,50 euro
• Netbal senioren Bavikhove:
op donderdag van 14 tot
15 uur, sporthal Bavikhove,
proefles op 10 januari
- van 17 januari tot en met
4 april – 27,50 euro
- van 25 april tot en met 20
juni – 15 euro
• Zachte yoga:
op donderdag van 14u30
tot 16u, sporthal Harelbeke,
proefles op 10 januari
- van 17 januari tot en met
4 april – 55 euro
- van 25 april tot en met
20 juni – 35 euro
Inschrijven
bij de sportdienst of via
https://webshop.harelbeke.be
Sportdienst,
Stasegemsesteenweg 21,
056 733 460,
sport@harelbeke.be
Hou er rekening mee dat
het mogelijk is dat sommige
cursussen al volzet zijn.

ACTIVITEITEN LOKALE DIENSTENCENTRA
LDC DE VLINDER
Kollegeplein 5, Harelbeke,
056 735 390,
devlinder@zbharelbeke.be
• Petanque: dinsdag en vrijdag, 13u45, gratis
• Zumba: donderdag, 10u15,
2,50 euro
• Schaken: donderdag, 14u,
gratis
• Bridge: vrijdag, 14u, gratis
• Documentaire ‘Beluik van
Harelbeke’: 4 januari, 14u,
2,50 euro
• Workshop smoothies en
sapjes: 7 januari, 14u, 5 euro
• Café Café: 9 januari, 13
maart, 14u, 2,50 euro
• Voordracht PMD en de
nieuwe foliezak: 10 januari,
14u, 2,50 euro
• Diabete(r)s: 15 januari, 14u,
2,50 euro
• Kookclub: 18 januari,
22 februari, 22 maart, 14u,
1,50 (ingrediënten niet inbegrepen)
• Pilates: 28 januari, 4-11-1825 februari, 13u15, 50 euro
• Nieuwjaarsontbijt met een
verhaal: 30 januari, 8u30,
5 euro
• Voordracht MUG-helikopter: 7 februari, 14u, 2,50 euro
• Cursus Facebook: 11-18-25
februari, 9u, 15 euro
• Favorito, de nieuwe hobbyclub: 12 februari, 11 maart,
14u, gratis
• Rouwen om verlies:
26 februari, 14u, 2,50 euro
• Relaxen in de vingers:
28 februari, 14u, 2,50 euro
• Concert Jeugdharmonie
Eendracht en Vrijheid
Harelbeke: 10 maart, 15u,
gratis
• Cursus iphone en ipad:
van 11 maart tot en met
3 juni, 13u30, 75 euro

• Je smartphone als gps:
18 maart, 14u, 6 euro
• Voordracht ‘Vrouwen in de
Middeleeuwen’: 25 maart,
14u, 2,50 euro
• Creaworkshop ‘Ketting
maken’: 25 maart, 14u (prijs
nog niet gekend)
• Duits op reis: 1-8-15-29
april, 9u30, 10 euro

en 19 maart, 8u30, 15 euro
• Voordracht Gambia
helpers: 21 februari, 14u,
2,50 euro
• Vette dinsdag: 5 maart, 14u,
3,50 euro
• Workshop tablet: 18 maart,
14u, gratis
• Lente ontbijt met wandeling: 22 maart, 8u, 5 euro

DH DE RIJSTPEKKER

LDC DE PARETTE

Kasteelstraat 13, Hulste,
056 735 270,
derijstpekker@zbharelbeke.be
• Breien en haken: dinsdag,
13u30, gratis
• Koffieklets: derde woensdag van de maand, 14u, 2,50
euro
• Kaarting: vierde donderdag
van de maand, 14u, gratis
• Tafeltennis: vrijdag, 14u,
gratis
• Wandelvoetbal: op dinsdag van 8 januari tot 2 april,
10u30, sporthal Bavikhove,
27,50 euro
• Cholesterol: 8 januari, 14u,
2,50 euro
• Turnen op muziek: op
woensdag van 9 januari tot
3 april, 10u, 22 euro
• Yoga: op donderdag van
10 januari tot 4 april, 10u,
38,50 euro
• Korte lessenreeks
PowerPoint: 14-21-28 januari, 13u30, 15 euro
• Punnikken of klosje breien:
15 januari, 8u30, 3 euro
• Zitdansen: op donderdag 17
januari, 28 februari, 14 maart,
14u, 2,50 euro per les
• Nieuwjaarsfeest: 25 januari,
11u30, 15 euro
• Valentijnsbingo met
hartjeswafels: 14 februari,
14u, 3,50 euro
• Kippen met klei: 19 februari

Paretteplein 19, Harelbeke,
056 735 180,
deparette@zbharelbeke.be
• Tekenen: maandag, 9u30,
gratis
• Turnen: maandag, 10u15,
2 euro
• Breien: maandag, 13u30,
gratis
• Biljart: maandag, woensdag
en donderdag, 14u, 0,50
eurocent per 20 min
• Petanque: maandag en donderdag, 13u45, gratis
• Bingo: laatste maandag van
de maand, 14u, 2,80 euro
• Scrabble: dinsdag, 14u,
gratis
• Fietsen: eerste en derde
woensdag van de maand van
april tot en met met oktober,
13u45, 1 euro
• Tafeltennis: woensdag, 14u,
gratis
• Wandelen: vierde donderdag
van de maand, 13u30, 1,50
euro
• Line-dance: donderdag,
14u30, 1 euro
• Franse les: vrijdag, 9u voor
beginners, 10u15 voor gevorderden, 2,50 euro per les

• Kaarten & rummikub: twee
keer per maand op vrijdag,
14u, gratis
• Bowlen: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 14u,
6 euro voor twee spelletjes
(in sportcentrum Deerlijk)
• Wat met alcohol: 22 januari,
14u, 2,50 euro
• Thuis in de verpleging:
5 februari, 14u, 2,50 euro
• Verjaardagsfeest: 8 februari, 11u, 15 euro
• Kwis 20 jaar De Parette:
11 februari, 14u, gratis
• Gezelschapsspelletjesnamiddag: 13 februari, 14u,
gratis
• Jubileumkaarting 20 jaar
De Parette: 15 en 16 februari, 5 euro per tafel
• Pannenkoekennamiddag:
18 februari, 14u, 1 euro
• Zorg voor elkaar: 19 februari, 14u, gratis
• Kaffieboale: 22 februari en
29 maart, 14u30,
2,50 euro
• Film ‘Team Spirit’:
26 februari, 14u, gratis
• Verjaardagssnoeptaart maken: 27 februari, 14u,
5 euro per taart
• Ontdek je smartphone of
tablet: op donderdag van
14 maart tot 6 juni, 9u,
75 euro
• Fietsclub: 3-17 april, 13u45,
1 euro
Neem ook zeker een kijkje
op www.zbharelbeke.be.
Daar vind je het volledige
activiteitenaanbod terug.

HARELBEKE

© rijexamen-theorie.be

In Harelbeke en Stasegem werden
respectievelijk de Ballingenweg
en de Generaal Deprezstraat (tussen de Steenbrugstraat en Veldrijk) een tijd geleden omgevormd
tot een fietsstraat. Maar wat is
een fietsstraat en hoe moet je je
er als fietser en autobestuurder
gedragen?

Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute
en wordt aangeduid met de verkeersborden
‘begin fietsstraat’ en ‘einde fietsstraat’.
Als autobestuurder ben je natuurlijk ook
welkom in een fietsstraat, maar er gelden
enkele belangrijke regels:

• Je mag er NIET sneller rijden dan 30 km/
uur en je mag de fietsers NIET inhalen.
• Fietsers moeten zich natuurlijk ook aan de
regels houden. Ze mogen de hele breedte
van de rijbaan gebruiken voor zover deze
enkel opengesteld is in hun rijrichting
(zoals in de Ballingenweg en de Generaal
Deprezstraat) en de helft van de breedte
langs de rechterzijde als de rijbaan is
opengesteld in beide richtingen.
• Wanneer de fietser toch rechts van de
rijbaan rijdt, mag er ook NIET ingehaald
worden.
Wees er dus als bestuurder van een motorvoertuig van bewust dat de fietsers voorrang hebben in de straat.
Heb je vragen of opmerkingen over
fietsstraten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Wout Seynaeve,
verkeerscoördinator bij politiezone Gavers
(wout.seynaeve@police.belgium.eu).
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WEDSTRIJD
Sudoku
In de sudokupuzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9
worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:
• in elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elke verticale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt.
De cijfers in de lichtblauwe vakjes vormen de oplossing.

6
1

6

4

4

7

9

5
3

6

1
9

8

6

3

9

8
2

4

1

4

5

5

4
4

2

3

9

1

5

7

9

Stuur de oplossing voor 11 januari naar:
Stadhuis, Wedstrijd,
Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via wedstrijd@harelbeke.be.
De winnaar krijgt een Harelbeekse Kadobon
van 10 euro.
Oplossing vorige maand: 486
Winnaar: Daniel Borsboom
Oplossing:
Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:

14

Voor minder verkeer
en betere luchtkwaliteit

HIGH FIVEND
NAAR SCHOOL
Het stadsbestuur start het ‘high five’-project in het
centrum van de stad om de verkeersdruk rond de
schoolpoorten te verminderen en de luchtkwaliteit in
de schoolomgeving te verbeteren. De Centrumschool
test het systeem dit schooljaar uit. Op school en in de
schoolomgeving zijn zeven ‘high five’-palen geplaatst
langs de meest verkeersveilige schoolroutes.
Het systeem is eenvoudig. Alle leerlingen krijgen een
armbandje met een sensor. Kinderen die te voet of met
de fiets naar school komen, kunnen onderweg punten
sparen. De leerlingen kunnen zelf op pc, tablet of smartphone hun registraties en verzamelde punten opvolgen.
Via een login zien ze hoeveel punten ze gesprokkeld hebben, hoeveel benzine ze maandelijks besparen door zich
duurzaam te verplaatsen en welke bijdrage ze leveren in
de vorm van minder CO2-uitstoot. Ze zien ook hoe ze
met hun klas scoren. Op het digitale platform krijgen de
leerlingen virtuele rewards, maar het is de bedoeling om
op het eind van een semester de gespaarde punten om
te zetten in een leuke attentie.
We willen kinderen met plezier op een duurzame manier naar school laten gaan. We beogen
hierbij dat kinderen meer gaan bewegen
en zich goed in hun vel voelen. We willen
een meer autoluwe schoolomgeving
creëren met een betere luchtkwaliteit.
www.harelbeke.be/sdgs
Meer info op www.harelbeke.be.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

NATUURGEBIED
HARELBEKE ZUID
Stad Harelbeke stelde op 17 december 2018 het ontwerp van het
RUP ‘Natuurgebied Harelbeke Zuid’ voorlopig vast. Het plan
gebied omvat het voormalige kasteelpark langs de Spoorwegstraat in het industriegebied Harelbeke–Zuid. De bestemming
parkgebied wordt natuurgebied.
Het openbaar onderzoek loopt van 11 januari 2019 tot en met
11 maart 2019. Het dossier ligt ter inzage in het stadhuis, dienst
Stedenbouw, tijdens de openingstijden of op www.harelbeke.be.
Wie voor deze plannen bezwaren of opmerkingen heeft, moet die
aangetekend per post versturen of afgeven tegen
ontvangstbewijs aan de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), p.a. Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke, of mailen naar
rup@harelbeke.be, uiterlijk tegen 11 maart 2019.

www.harelbeke.be/sdgs

Groepsaankoop

GROENE STROOM EN GAS
Schrijf je vóór 5 februari 2019 vrijblijvend in voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen
via www.samengaanwegroener.be.
De leverancier die op de veiling van 6 februari 2019 de scherpste
tarieven biedt, doet jou, uiterlijk voor 22 februari, een voorstel.
Aanvaard je het voorstel? Dan begeleiden we je bij de overstap
naar je nieuwe energiecontract.
Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos (al
dan niet via een groepsaankoop), kan je besparen door je in te
schrijven. Je huidige contract kan namelijk verlengd worden aan duurdere prijzen. Denk eraan: je
kan altijd kosteloos van energieleverancier en van
energiecontract veranderen.
Vragen en inschrijven via www.samengaanwegroener.be
of 0 800 18 711.
www.harelbeke.be/sdgs

GEEF JE KURKEN
EEN TWEEDE LEVEN!
imo
WEST-VLAAMSE
MILIEU

Kurk wordt gewonnen uit de schors van
de kurkeik. Het is een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met bijzondere
kwaliteiten. Daarom moeten we het zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Je kan
je kurkenstop een tweede leven geven
als duurzaam isolatiemateriaal. Maar dan
hebben we er voldoende nodig en moeten we ze apart inzamelen. Imog werkt
daarvoor samen met de vzw Vlaspit.
Wat kan jij doen?
• Breng de stoppen van zuivere of synthetische kurk naar het recyclagepark.
• Heb je regelmatig wat te vieren in je
feest- of verenigingslokaal? Vraag een
inzamelbox aan op www.west-vlaanderen/kurkinzameling. De Provincie zorgt
er in samenwerking met vrijwilligers
van Beweging.net en de West-Vlaamse
Milieufederatie voor dat de kurken hun
weg vinden naar het recyclagepark.
Ook kurk op rol, onderleggers in kurk en
kurkisolatieplaten zijn welkom.
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Wa peis je?

RESULTATEN
BEVRAGING
LEEFTIJDSCATEGORIE

56-70
26%

Profiel van de respondenten
In de loop van de zomer van 2018, kregen we 125 ingevulde
formulieren terug van de bevraging “Wa peis je” (op papier
en digitaal). Dit aantal is echter niet representatief voor
de bevolking, maar het geeft wel een bepaalde richting
aan. Van de respondenten behoort 60 % tot het mannelijk
geslacht, 38 % vrouwelijk en 2 % is onbepaald.
Er is een mooie verdeling over verschillende leeftijds
categorieën. 7 % is tussen 18 en 25 jaar, 34 % tussen 26 en
40 jaar, 24 % tussen 41 en 55 jaar, 26 % tussen 56 en 70
jaar en 9 % behoort tot de leeftijdscategorie 70+.
Qua opleidingsniveau zien we dat voor 1 % lager onder
wijs het hoogste opleidingsniveau is, voor 33 % secundair
onderwijs, 46 % hoger onderwijs en 20 % universitair
onderwijs.
De respondenten vertegenwoordigen mooi alle woonwij
ken van de stad. Overleie is minst vertegenwoordigd met
3 % respondenten, het Centrum is best vertegenwoordigd
met 22 %. Slechts 2 % niet-inwoners hebben de bevraging
ingevuld.
Gemiddeld wonen de respondenten 26 jaar in Harelbeke.

41-55
24%
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26-40
34%

Geen inwoner
2%

WOONWIJK

Zandberg
9%

Stasegem
16%

Arendswijk
9%

Bavikhove
12%

Overleie
3%
Hulste
12%

Centrum
21%

Eiland
10%

www.harelbeke.be/sdgs

70+
9% 18-25
7%

Collegewijk
6%

CITYMARKETING
Welke eigenschappen passen bij Harelbeke?
We vroegen aan de Harelbekenaren welke eigenschappen bij Harelbeke passen. Op een schaal van 1 tot 10 scoort Harelbeke
telkens boven de helft op de eigenschappen. Maar er is duidelijk nog groeimarge op een aantal domeinen.
1
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7
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9

10

Ontoegankelijk

6,86

Toegankelijk

Onvriendelijk

6,85

Vriendelijk

Onbetrouwbaar
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Betrouwbaar

Oneerlijk
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Eerlijk

Amateuristisch

6,22

Professioneel

Star

6,20

Flexibel

Intern gericht

6,15

Burgergericht

Passief

6,11

Actief

Afstandelijk

6,03

ALGEMENE SCORE

Inlevend

Behoudend

5,96

Vernieuwend

Ouderwets
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Modern

Afwachtend
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Meedenkend

5

4

2

6
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We vroegen de burgers ook om Harelbeke een algemene (on)tevredenheidsscore te
geven. Het gemiddeld resultaat is 6,47. Hiernaast wordt de grafiek met de verdeling
weergegeven.

Preus lik 40?
Harelbeke en fierheid, het heeft nog wat groeimarge.
Dit bleek al uit de resultaten van de gemeentemoni
tor die door Vlaanderen werd opgesteld. 77 % van de
Harelbekenaren gaf daar aan tevreden te zijn over de
stad, wat boven het Vlaams gemiddelde ligt. Maar
hier geeft slechts 63 % aan fier te zijn op Harelbeke en
daarmee scoren we ruim onder het Vlaams gemiddelde
dat op 69 % ligt. Toch vonden de respondenten van de
bevraging genoeg redenen om fier te zijn op Harelbeke.
Hiernaast een greep uit de antwoorden.
Er waren ook een aantal respondenten die aangaven
niet fier te zijn op Harelbeke omwille van lawaai- en
stofhinder, druk verkeer, bouwwoede en de verandering
die te traag gaat.

››
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Oarelbeke Weireldstad
We vroegen, in de veronderstelling dat we onze stad
volledig zouden kunnen herdenken, aan welke (wereld-)
stad Harelbeke een voorbeeld kon nemen.
Het valt op dat nogal wat respondenten vinden dat Ha
relbeke vooral zichzelf moet blijven, we zijn uniek en we
moeten ons niet proberen te spiegelen aan een andere
stad. Voor anderen moeten we het niet aan de andere
kant van de wereld zoeken en wordt Kortrijk dikwijls als
goed voorbeeld naar voor geschoven, wegens de ver
nieuwingen die zich daar de afgelopen jaren voltrokken.
Het valt op dat er veel wordt verwezen naar het belang
van sfeer, levendigheid en gezelligheid in voorbeeldste
den, en dat ook de fietsvriendelijkheid van een stad vaak
aan bod komt.

Harelbeke is voor mij…
Er werd aan de respondenten gevraagd om drie woor
den te geven die ze zelf onmiddellijk met Harelbeke
associëren. Het valt op dat vooral de Gavers en de Leie
uitgesproken naar voor komen, net als de markt en het
marktplein en daarnaast ook de E3-prijs.

BURGERPARTICIPATIE
We vroegen ook wat er nodig is om de burgers meer te
betrekken bij wat er in Harelbeke gebeurt.
Een deel van de respondenten gaf aan dat er niet méér
nodig is dan vandaag, andere ideeën die werden gegeven
zijn: burgerinspraak bij beleid, e-mail op maat van de
betrokken inwoner, een digitaal participatieplatform en
bevragingen zoals de respondenten invulden. Een ander
idee dat door verschillende personen werd aangereikt
was om eerder buurtgericht te gaan werken om de
betrokkenheid te vergroten, of het gevoel van betrok
kenheid tot de stad te verhogen door het organiseren
van evenementen.
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Is oké

15

Burgerinspraak

8

E-mail op maat

5

Digitaal platform

5

Bevraging

5

Buurtgericht

5

Evenementen

5

Wa peis je?
MEERJARENPLAN 2020-2025
We vroegen de respondenten wat er grondig moet
veranderen in Harelbeke de volgende zes jaar. Van
uit de 125 antwoorden, is dit de top drie van meest
voorgestelde veranderingen.
Mobiliteitsbeleid

60

Beleefbaarheid stad

33

Meer groene ruimte
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Op het vlak van mobiliteit liggen de Harelbekenaren
vooral wakker van betere en veiligere voet- en fiets
paden. De doorrit doorheen het centrum is ook een
aandachtspunt. Er staan nu heel veel files. Verder
wordt er ook aangedrongen op een nieuw mobili
teitsplan. Er wordt voorgesteld om auto’s (deels) te
weren uit het centrum en om te zorgen voor betere
afstemming van de verkeerslichten. Het zwaar ver
keer moet niet alleen uit het stadscentrum, maar ze
ker ook uit de dorpskernen geweerd worden. Verder
doen verschillende respondenten een oproep om
een autoluw centrum te creëren en om na te denken
over het uitbreiden van zone 30, het inrichten van
eenrichtingsstraten en het installeren van een zero
emissie zone. Er wordt ook aandacht gevraagd voor
de aanwezigheid van parking in het centrum.
Een tweede aandachtspunt kunnen we clusteren
rond de beleefbaarheid van de stad. Als aandachts
punt wordt gevraagd om op een goede manier
de stadskernvernieuwing verder te voltooien. Er
moeten voldoende winkels en horecazaken komen
om de sfeer in het centrum op te krikken. De respon
denten geven aan dat we moeten inzetten op een
leuke dynamiek in onze stad, de stad moet gezellig
en levendig zijn. De uitdaging is om een verhaal te
creëren om iedereen mee te krijgen om 'trots' te zijn
op hun stad.
Op de derde plaats komt meer groen prominent
in beeld. De suggesties van respondenten zijn om
het leefmilieu te herstellen en meer natuur in het
straatbeeld te creëren, maar in het merendeel van
de antwoorden wordt onomwonden gesteld “meer
groen”.

We vroegen wat jullie zouden doen als jullie een burger
budget kunnen inzetten dat ten goede komt van de stad.
Stel dat je 1.000 euro per gezin krijgt, en je de krachten kan
bundelen per wijk of straat.
Verkeersveiligheid
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Groen

17

Buurtfeest

14

Jeugd

13

Omgevingsaanleg

12

Een groot deel van de respondenten zou met zijn burger
budget investeren in het verbeteren van de verkeers
veiligheid in de buurt. Vooral de fietsveiligheid komt hierbij
aan bod. Op buurtniveau wordt gesproken van autoluwe of
autovrije zones.
Op de tweede plaats zijn er ook wat ideeën om het budget in
te zetten op kleinere groenprojecten. Aanplanting van extra
groen, bloembakken op de voetpaden, grond aankopen en
bos inplanten zijn ideeën die werden aangereikt. Maar ook
geveltuintjes en stadstuintjes kwamen aan bod, alsook subsi
diëring van milieubevorderende maatregelen.
Verschillende bewoners willen burgerbudget verzamelen om
een buurtfeest te organiseren, zodat mensen elkaar weer be
ter leren kennen. De sociale cohesie versterken in de wijken
als antwoord op onverdraagzaamheid omdat mensen elkaar
niet kennen.
Een ander voorstel om het burgerbudget in te zetten, gaat
naar de jongeren. Er wordt veel gedacht over nieuwe speel
pleintjes, meer kinderanimatie vanuit de stad, meer subsidie
voor jeugdbewegingen, een jongerenhuis naar het voorbeeld
van Kortrijk, extra middelen voor de werking van het jeugd
voetbal …
Tenslotte willen de burgers die de bevraging hebben in
gevuld, inzetten op de omgevingsaanleg. Ze willen graag
investeren in meer groen in de omgeving, door nieuwe aan
planting, de aankoop van extra groenzones of door voortuin
tjes gezamenlijk te organiseren. Verfraaiing van bestaande
pleintjes komt ook aan bod, al dan niet met toevoeging van
nieuw elementen als banken, speeltoestellen, picknicktafels
of petanqueveldjes.
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in Harelbeke
Vergeet je UiTPAS niet!
Dit logo toont aan dat
je deelneemt aan een
UiTPAS-activiteit

8 www.harelbeke.be/uitpas

DO 24 JAN

IVY FALLS
NIEUWJAARSCONCERT
Ivy Falls is de band van Fien Deman. In haar universum gaan pastelroze pop
en subtiele elektronica vredig hand in hand. ‘MEAN GIRLS’, Ivy Falls’ eerste
ep, bewoont de bloemenweide die Deptford Goth, Wet en Sylvan Esso van
elkaar scheidt. Met Ivy Falls springt Fien Deman in het diepe. Het is haar eerste
soloproject, nadat ze met de orkestrale pop van I WILL, I SWEAR hartkamers
herinrichtte en eerder samenwerkte met ILLUMININE en SATIN JACKETS.
Voor IVY FALLS laat de Gentse zangeres zich omringen door Trui Amerlinck (Tsar
B), Simon Raman (Steiger) en Xavier De Clercq (Sleepers’ Reign).
Als Fien Deman zingt, vloeit haar stem als honing. Haar typerende stem gidst
je voorzichtig door de muziek van Ivy Falls, terwijl tintelende gitaren en subtiele
synths met elkaar in dialoog gaan. In de identiteit van de band zitten zowel
bloedsporen van Deptford Goth als van Mount Kimbie of Bibio, maar Ivy Falls valt
moeilijk in een categorie in te delen.
Het voorprogramma wordt verzorgd door FLO. Zij is een singer-songwriter uit
de regio die voorziet in intieme luisterliedjes waar je warm van wordt, zwevend
tussen Joni Mitchell en Joan Baez. Flo werd recent nog geselecteerd voor
Westtalent.
Dit nieuwjaarsconcert wordt aangeboden door ATTACCA en CC het SPOOR in
samenwerking met SAMWD PETER BENOIT Harelbeke.
Om 20 uur in de blauwe zaal van CC het SPOOR.
Vvk en add: 12 euro - -26j: 7 euro. Gratis voor Attacca-leden.
Tickets via 056 733 420 – tickets@cchetspoor.be – webshop.harelbeke.be –
aan de balie van CC het SPOOR.
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ZA 19 JAN

DONDER - IGOR GEHENOT 
ORGAN TRIO – JAZZLAB DOUBLE BILL
Het pianotrio DONDER mogen we zonder schroom
toevoegen aan het lijstje van pottenbrekende
Belgische jazzbands zoals De Beren Gieren, SCHNTZL
en Steiger. Hun ingetogen debuutalbum Still bewijst
in al zijn eenvoud dat dit trio een grandioos talent
herbergt en kreeg verschillende lovende recensies
vanuit de Verenigde Staten en Europa. Bassist Stan
Callewaert, pianist Harrison Steingueldoir en drummer
Casper Van De Velde (SCHNTZL) nemen de luisteraar
mee op een dondere cinematografische trip met aan
David Lynch en Hitchock verwante vibes. Dit doen ze
door verschillende lagen en atmosferen te combineren
met hypnotiserende ritmes. Een constante zoektocht
die ze al improviserend afleggen.
Enkele jaren geleden werd de jonge pianist IGOR
GEHENOT nog de Waalse Jef Neve genoemd. Die
vergelijking zal je vandaag niet meer horen, want op
enkele jaren tijd heeft Gehenot een heel eigen stem
ontwikkeld. Hij viel meermaals in de prijzen met zijn
trio met Teun Verbruggen en waagt zich nu aan een
instrument dat tot de verbeelding spreekt dankzij zijn
herkenbare, zwoele klank: het hammond orgel.

De pianist heeft twee sterke troeven in huis: een
grote dosis vastberadenheid en een onontbeerlijke
portie talent. Met concerten op de grote Belgische en
buitenlandse jazzfestivals, zoals Gent Jazz Festival,
Brussels Jazz Marathon, London Jazz Festival,
e.v.a., heeft hij de voorbije jaren zijn grote doorbraak
geforceerd. Zijn beïnvloeding door hip-hop en andere
urban genres heeft hij nooit onder stoelen of banken
gestoken, maar voor zijn nieuwste project keert hij
terug naar zijn andere grote liefde, de jazztraditie
en één van haar exemplarische instrumenten: het
hammond orgel. Samen met partners in crime Quentin
Liégois op gitaar en Mathias De Waele op drums gaat
hij klassiekers te lijf van onder meer Ray Charles en
John Scofield. Verwacht je aan een diepe en warme
blues-sound waar het spelplezier van afspat.
Om 20 uur in de blauwe zaal van CC het SPOOR.
Vvk en add: 12 euro - -26j: 7 euro.
Tickets via 056 733 420 – tickets@cchetspoor.be –
webshop.harelbeke.be – aan de balie van CC het
SPOOR.
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wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
Installatievergadering gemeenteraad op woensdag
2 januari en de eerstvolgende gemeenteraad
op maandag 28 januari om 19.30 uur in CC het
SPOOR.

MEDISCHE
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke,
056 722 354 (vrijdag 19 uur –
maandag 8 uur)
• Ziekenhuis vanaf vrijdag 17 uur
Ziekenhuis AZ Groeninge (campus Loofstraat), Loofstraat 43,
Kortrijk, 056 636 112
• 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
De zitdagen van het nieuwe
schepencollege worden pas in
de loop van de maand januari
vastgelegd en worden voor de
eerste maal opgenomen in het
februarinummer van hblad.

ZITDAG PENSIOENDIENST
Huis van Welzijn (Paretteplein
19), , elke tweede dinsdag van de
maand van 9 tot 11 uur. Eerstvolgende op dinsdag 8 januari.

ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN
• Dinsdag 15 januari om 14.30 uur in SCC
Torengalm: Prijsuitreiking kampioenenviering
kaarting–teerlingbak–sjoelbak Samana Bavikhove
• Zaterdag 26 januari om 15 uur in het stadhuis:
Gouden bruiloft van Ronny Dejan en Claudine
Dinnecourt
• Zondag 27 januari in CC het SPOOR:
Officiële Barbaraviering brandweer
Op basis van de gegevens beschikbaar op
5 december.

DO 3 JAN
Tentoonstelling

theek. Toegang gratis (zie
pagina 9).

Over klassieke schrijvers en
filosofen. Tot 2 februari in de
stedelijke openbare bibliotheek
(zie pagina 9).

ZO 20 JAN
Ruilbeurs

DO 3 JAN
Boekenverkoop
Tot en met 31 januari in de
stedelijke openbare bibliotheek
(zie pagina 9).

WO 9 JAN
Comedy-Café
Han & Grietje: Try-out van Han
Coucke & Griet Dobbelaere
om 20.30 uur in de Trukendoos in Stasegem. Tickets via
de.trukendoos@telenet.be.

ZA 26 JAN
Bondshappening

VR 11 JAN
Campagne Rikolto

ZA 26 JAN
De Schedelgeboorten
Best Of

Naar jaarlijkse gewoonte vindt
het campagneweekend van
vzw Rikolto (voorheen Vredeseilanden) plaats op 11, 12 en
13 januari 2019.

ZA 12 JAN
Tegoare Nieuwgoare
Iedereen is welkom om samen
het nieuwe jaar feestelijk in te
zetten! Op zaterdag 12 januari
kan je vanaf 18 uur terecht op
het Paretteplein (achterkant
Sint-Salvatorkerk) in Harelbeke
(zie pagina 24).

DO 17 JAN
Lezing Eros en Amor
Liefde bij de Romeinen en de
Grieken. Om 19.30 uur in de
stedelijke openbare biblio-
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Van 8 tot 11.30 uur in de
Zuiderkouter in Stasegem.
Ruildag voor verzamelaars
van postzegels, postkaarten,
doodsprentjes, munten, boeken, strips, champagnecapsules, bierglazen … Gratis
toegang. Organisatie: Interclub
Curiosa vzw. Info via Ronny Mestdach, 056 702 857.

Om 19.30 uur in CC het
SPOOR. Organisatie: Gezinsbond Harelbeke-Stasegem.

Het absurdistisch muziektheater van De Schedelgeboorten
heeft altijd wat in de schaduw
gestaan van dat van geestesgenoten als Kommil Foo of De
Nieuwe Snaar. In hun compilatieprogramma Het Beste van
De Schedelgeboorten bewijst
het kwartet dat hun spitsvondige teksten en hilarische
grappen tot het beste behoren
wat er in België geschreven en
gespeeld is.
In deze jubileumshow brengen
ze een bloemlezing van hun
beste liedjes, de gekste acts
en leukste babbels om de
vele ongelukkigen die hen
nog nooit gezien hebben de
kans te geven hun schade in

jan
2019

te halen en de vele trouwe
fans dubbel en dik te laten
genieten.
Om 20.30 uur in De Trukendoos
in Stasegem. Organisatie: STAP!
Tickets via de.trukendoos@
telenet.be.

Na 20 jaar neemt Koen
Jooris afscheid van zijn
kookworkshops. Tijdens
deze allerlaatste lessenreeks overloopt hij zijn beste
recepten en geeft er een
moderne toets aan. Op
maandag 28 januari, 4-1118 februari om 19 uur in
CC het SPOOR. Deelname:
60 euro + 60 euro voor de
ingrediënten.
Inschrijven via 056 733 420
– tickets@cchetspoor.be –
webshop.harelbeke.be – aan de
balie van CC het SPOOR.

Het stadsbestuur
en het personeel
van stad Harelbeke
wensen je het
allerbeste voor het
nieuwe jaar!

© Dries Luyten

MA 28 JAN
Kookworkshops

WO 30 JAN

JUBILEE LANOYE
Zelfs ongewone stervelingen als Tom Lanoye, verwoed podiumdier en literaire divo,
worden op een dag zestig. Voor deze gelegenheid verscheen er een boek, kwam er
een tentoonstelling en gaat hij een heel jaar op tournee met ‘Jubilee Lanoye’.
In het eerste deel brengt hij, live op aanvraag, als een levende literaire jukebox,
teksten uit zijn oeuvre. Het tweede deel wordt ingepalmd door Bloednoot,
waarvoor Lanoye, samen met partners in crime contrabassist Nicolas Rombouts
en drummer Teun Verbruggen woordkabaal en taalmuziek gaat maken.
Om 20 uur in CC het SPOOR.
Vvk: 13 euro – add: 15 euro - -26j: 7 euro – kansentarief: 2,60 euro.

Ontdek het volledige aanbod van de
lokale dienstencentra in de Parettegazette of op
www.zbharelbeke.be.
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TEGOARE
NIEUWJOARE
Iedereen is welkom om samen het nieuwe
jaar feestelijk in te zetten! Tegoare Nieuwjoare
is een gezellige nieuwjaarsmarkt met een
uitgebreid assortiment eet- en drankstandjes door de
Harelbeekse verenigingen. Bovendien is ook de nodige
sfeer en gezelligheid aanwezig om er een topavond
van te maken! Op zaterdag 12 januari kan je
vanaf 18 uur terecht op het Paretteplein
(achterkant Sint-Salvatorkerk) in
Harelbeke.

