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Stemmen is belangrijk. Zo kies je mee 
wie jouw stad bestuurt en wat er in je 
stad gebeurt. Door jouw stem bepaal je 
mee de toekomst van jouw stad!

Op zondag 14 oktober 2018 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen! Ook alle 
niet-Belgen kunnen, als zij aan bepaal-
de voorwaarden voldoen, hun stem 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
hun gemeente uitbrengen. Vooraf moe-
ten zij zich als kiezer laten inschrijven. 
Dit moet gebeuren vóór 1 augustus 
2018. EU-burgers kunnen zich gelijktij-
dig laten inschrijven voor de Europese 
verkiezingen van 2019.

Je moet als niet-Belg aan volgende 
voorwaarden voldoen om je te laten 
inschrijven op de kiezerslijst: 
• Je bent minstens 18 jaar op 14 okto-

ber 2018;
• Je bent ingeschreven in het bevol-

kings- of vreemdelingenregister van je  
gemeente vóór 1 augustus 2018;

• Je bent niet geschorst of uitgesloten 
als kiezer door de rechter.

Heb je de nationaliteit van een land 
buiten de Europese Unie?
Dan is er nog een extra voorwaarde:
• Je woont al vijf jaar legaal en onafge-

broken in België. Woon je pas op 31 
juli 2018 vijf jaar in België, dan kan je 
jouw aanvraag nu ook al indienen.

BRENG ALS NIET-BELG  
JE STEM UIT VOOR  
DE GEMEENTERAAD

Hoe schrijf je in op de kiezerslijst?
• Ga naar het departement Burger & 

Welzijn in het stadhuis vóór 1 augus-
tus 2018;

• Vraag om je in te schrijven op de 
kiezerslijst;

• Je krijgt een document dat je moet 
invullen en ondertekenen;

• Je geeft het ingevulde document 
terug;

• Je krijgt later een brief van het depar-
tement Burger & Welzijn;

• Je bent nu ingeschreven op de 
kiezerslijst, als je aanvraag tenminste 
werd goedgekeurd door het college.

Opgelet
• Je bent als niet-Belg verplicht om te 

stemmen op 14 oktober 2018 als je 
bent ingeschreven op de kiezerslijst. 
Als je bent ingeschreven, dan kan je 
je van 1 augustus tot en met 14 okto-
ber niet meer uitschrijven;

• Heb je je als niet-Belg al eerder als 
gemeenteraadskiezer laten registre-
ren, dan hoef je dit niet opnieuw te 
doen tenzij je verblijf in België onder-
tussen werd onderbroken of je je uit 
de kiezerslijst uitschreef;

• Op 14 oktober 2018 zijn er ook ver-
kiezingen voor de provincieraad.  
Niet-Belgen kunnen voor de 
provincie raad echter niet stemmen.

Nog meer uitleg?
Meer info over de verkiezingen vind 
je op www.vlaanderenkiest.be of bij 
het departement Burger &  
Welzijn, stadhuis Harelbeke, 
Marktstraat 29, 056 733 340 of 
burgerzaken@harelbeke.be. Je kan 
ook gratis bellen naar de Vlaamse 
Infolijn: 1700. Registratieformulie-
ren in negen talen vind je op  
www.ikstemook.be .

www.harelbeke.be/sdgs
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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 af-
spraak (eerstvolgende op 14 april) 
Elke namiddag van 14 tot 17 uur  
op afspraak.
Het stadhuis is gesloten op  
maandag 2 april (paasmaandag) en 
maandag 30 april (brugdag).

Openingstijden  
recyclagepark
Maandag tot vrijdag: 13-18.15 uur, 
zaterdag: 8-14 uur.

Het recyclagepark is volledig 
gesloten op maandag 2 april 
(paasmaandag). De ophaling van 
huisvuil, pmd, papier & karton 
verschuift naar dinsdag 3 april. 
Het niet-betalend gedeelte is ook 
gesloten op maandag 30 april 
(brugdag).

Meer info 
www.harelbeke.be/info

Het stadsmagazine van mei 
verschijnt op donderdag 26 april. 
Teksten indienen tegen 6 april.
Dienst communicatie:  
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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Bleuzé, Mieke Decabooter, Wouter 
Declerck, Joachim Decoutere, 
Sybille Demeyere, Sarah Devos, 
Céline Meheus, Nele Struyvelt, 
Stien Vinken
Eindredactie: Wouter Linseele
Fotografie: Klaas Verdru, Ludo 
Ostijn, digifo Kurt, eigen foto’s  
en Shutterstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
Carlo Daelman,  
secretaris stad Harelbeke

06
INTERVIEW 
Renovatiecoach

Beslissen om je woning te 
renoveren doe je niet zomaar. 
Je hebt er lang over nage-
dacht en het nodige budget 
vrijgemaakt. Je kiest dan ook 
niet hals over kop wie de wer-
ken zal uitvoeren.

10
ENERGIEVERBRUIK
Energiescan

Een energiescan is een snelle 
doorlichting van het energie-
verbruik van een gebouw. 
Voor bepaalde doelgroepen is 
zo’n energiescan gratis. Door 
een eenvoudige inspectie van 
het gebouw kom je te weten 
hoe je energie kunt besparen.

16
SAMWD
Academie, wat doe je nu?

In de interviewreeks van de 
Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans ‘Peter 
Benoit’ maken we deze keer 
kennis met oud-leerlingen Lize 
Feryn en Arne De Jaegere.

19
UIT in Harelbeke

Verder

Harelbeke heeft de eer om op zaterdag 13 mei middagstad 
te zijn voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. We 
strijden die dag ook mee voor de titel van ‘Langste Erehaag’ 
en daarom kunnen we jullie hulp gebruiken.  
Kom jij ook de renners aanmoedigen? 

04  Erkenning kind
09  Veiligheidsbevraging 
11  10.000 stappen clash

12  Bib nieuws
14  Wedstrijd
24  Buitenspeeldag
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15 Kom op tegen Kanker
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SENIOREN-
SPORTDAG

WEST-VLAANDEREN  
BLIJFT BEWEGEN

Deelname sportnamiddag, een avondmaal 
en het busvervoer kosten 18 euro. Wandelen, 
petanque, line dance, zumba en de  
sportcarrousel staan op het programma.  
Op donderdag 17 mei in Ardooie.  
Vertrek bus om:

11.30 uur Bedrijvencentrum Harelbeke

11.40 uur Parking achterkant station Harelbeke

12.00 uur Sint-Amanduskerk Bavikhove

12.15 uur Dorpshuis De Rijstpekker Hulste

Terugkeer voorzien tussen 20.40 en 21 uur.

Info en inschrijvingen:
• https://www.harelbeke.be/vrije-tijd/sport/                                 
   sport-voor-senioren/seniorensportdag
• Sportdienst Harelbeke,  
   Stasegemsesteenweg 21, 056 733 460
• LDC De Parette en De Vlinder Harelbeke en  
   DH De Rijstpekker Hulste
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Quiz
VERENIGINGENQUIZ
Op zaterdag 28 april strijden de Harelbeekse verenigingen op-
nieuw voor de titel van Slimste Vereniging. Deze quiz staat garant 
voor een portie interessante weetjes en een mooie geldprijs. De 
hoofdprijs bedraagt 250 euro. Iedere vereniging die lid is van een 
adviesraad of een toelage van de stad ontvangt, kan deelnemen 
met een ploeg van drie personen. Je kan als vereniging ook de bar 
uitbaten en zo een extraatje verdienen.
Inschrijven kan tot en met 22 april via 8 www.harelbeke.be

Nieuwe wetgeving vanaf 1 april
AANGIFTE ERKENNING KIND

Vanaf 1 april 2018 moet je bij de erkenning van een kind niet 
alleen de geboorteakte van het kind zelf voorleggen, maar 
ook nog een aantal andere documenten. Met deze maatregel 
worden frauduleuze erkenningen opgespoord. 
Om te weten welke documenten vereist zijn, neem je contact 
op met iemand van het departement Burger & Welzijn 
(056 733 354 of 056 733 352). Pas wanneer alle nodige 
documenten worden voorgelegd, kan een erkenning worden 
aangevraagd. Reken op een termijn van een maand tussen 
de aangifte erkenning en de eigenlijke erkenning. Je doet er 
dus goed aan tijdig de nodige informatie in te winnen.

Laat het zoemen 
MET BLOEMEN
Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers 
in de natuur. Een van de manieren om hen te 
helpen is te zorgen voor genoeg bloeiende 
planten in het landschap. Vraag daarom een 
gratis zakje bloemenzaad aan via  
www.west-vlaanderen.be/bijen.



Uitvliegen 
van duiven

Duiven die niet aan 

prijskampen deelnemen, 

mogen niet uitvliegen tot 

één uur na de prijskamp. Dit 

verbod geldt van 1 maart tot 

31 oktober. Het is ook verboden 

de duiven te beletten hun 

hokken te bereiken.

FIETSEN NAAR 
TOURCOING

Tourcoing is een Franse industriestad en 
maakt deel uit van de Europese metropool 
van Rijsel. We vertrekken op zaterdag 12 mei 
om 8.30 uur aan het station van Harelbeke. 
Ter plaatse maken we een stadsrondrit.  
‘s Middags is er een maaltijd voorzien in een 
lokaal restaurant. We rijden terug via jaag-
paden langs kanalen en een oude spoorweg-
route.
Afstand: 65 km met begeleiding van Guido 
Deloof. Deelname: 18 euro. Terug in Harelbe-
ke rond 18.30 uur. 
Reservatie via : guido.deloof@gmail.com of via 
: toerisme@harelbeke.be ) 056 733 470

TOERISME

www.harelbeke.be/sdgs
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Ei-laba!
KOOP EENS EEN KIP!
Kippen passen perfect in een kringlooptuin. Ze brengen leven, 
kleur en schoonheid in jouw tuin, maar zijn bovendien ook 
uitstekende afvalverwerkers.
Ook dit jaar lanceert Imog opnieuw een kippenactie van 15 
maart tot en met 31 mei 2018. De stedelijke Mina-raad geeft 
bovendien elke Harelbekenaar een toelage van 2 euro per kip.
Vul onderstaande bon in en geef hem af op de wekelijkse 
donderdagmarkt bij de pluimveehandelaar of bij dierencentrum 
Holvoet, Brugsesteenweg 24A in Hulste.
Meer info: Milieudienst, ) 0800 212 02

BESTELBON
Met deze bon krijg je 2 euro korting (bij aankoop van min. 2 en 
max. 10 kippen). 

Naam: ………………………………………………………………………………………………

Straat: ………………………………………………………………………………………………

Gemeente: ………………………………………………………………………………………

Telefoon: …………………………………………………………………………………………

Aantal kippen: …………………………………………………………………………………

http://www.harelbeke.be/sdgs


DE  
RENOVATIECOACH

Nadine en Wim kochten in 
1987 de ouderlijke woning 
van Nadine. Dit huis uit 1958 
werd 20 jaar geleden voor 
de eerste keer gerenoveerd. 
Begin 2017 had Nadine 
een gesprek met de dienst 
Woonwijs in het stadhuis. Ze 
wilde weten hoe ze haar wo-
ning nog energiezuiniger kon 
maken. Had ze nog recht op 
premies en kon een nieuwe 
hypothecaire lening voor een 
fiscaal voordeel zorgen? Via 
de dienst Woonwijs kwam ze 
in contact met de Renovatie-
Coach. 

Nadine: In juni 2017 had 
ik een eerste afspraak 
met RenovatieCoach Bart 
Deneckere. Tijdens dit ken-
nismakingsgesprek kwamen 

mijn wensen en dromen aan 
bod. Bart controleerde onze 
woning en hielp ons bij het 
maken van de juiste keuzes. 

Bart: Ik probeer een vorm 
van totaalbegeleiding aan te 
bieden. Het volledige traject 
bestaat uit vijf stappen, 
maar je kan natuurlijk zelf 
kiezen waar je hulp bij wilt. 
Ook een dienstverlening 
los van het stappenplan is 
mogelijk. Misschien neem 
je bepaalde zaken liever zelf 
op, heb je alleen interesse in 
een kwaliteitscontrole op de 
uitgevoerde werken of vraag 
je beperkt advies voor de 
aankoop van een huis.
Bij een uitgebreider plaats-
bezoek stellen we een 
concreet renovatieplan op 

met onder meer een dui-
delijke omschrijving van de 
werken, een inschatting van 
de kostprijs en timing. Per 
dossier is dit natuurlijk altijd 
verschillend.

Nadine: Wij wilden in ieder 
geval ons dak laten ver-
nieuwen: de asbestplaten 
verwijderen, de dakpannen 
vervangen, isolatie aanbren-
gen, nieuwe veluxramen 
met rolluiken plaatsen en 
de schoorsteen renoveren. 
Tot slot willen we ook nog 
zonnepanelen plaatsen.

Bart: Ik hielp Nadine en 
Wim bij de opmaak en het 
opvragen van offertes. Je 
kan zelf aannemers aanbren-
gen of je kiest uit een door 

Je wil renoveren, maar... je kan nog wat tips gebruiken? Je vindt 
niet meteen je weg in het aanbod van premies en leningen? Waar 
kan je een bekwame, energiebewuste aannemer vinden? Wel, 
samen met RenovatieCoach Bart maak je jouw droom van een 
warmere woning waar. Dat deden ook Nadine en Wim. Ze delen 
graag de ervaringen van hun renovatieproject met jullie.
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ons voorgeselecteerde groep 
van energiebewuste aanne-
mers. 

Nadine: Inderdaad. Per werk 
hadden we toch wel een 
drietal offertes. Omdat we 
verschillende werken wilden 
uitvoerden, was het advies 
van Bart echt wel nodig. We 
vernieuwden onze badkamer, 
plaatsten hoogrendements-
glas, een raam, een voordeur 
en nieuwe koepels. Ook de 
gasbrander was dringend 

aan vervanging toe. 
Na het zomerverlof van 2017 
hebben we onze keuze van 
de aannemers gemaakt. Met 
de ramingen stapten we naar 
de bank voor een lening op 
maat en in november 2017 
startten dan de werken. De 
voorziene einddatum is eind 
april 2018.

Bart: Ik focus mij op de 
energieprestatie van de 
woning, maar ik optimali-
seer ook het comfort van 

de woning en de veiligheid. 
Waar willen de mensen staan 
binnen 5 of 10 jaar? Beant-
woordt de renovatie aan de 
langetermijndoelstellingen? 
En omgekeerd willen zij zeker 
zijn van hun energiebespa-
ring.

Nadine: In ons geval willen 
we voorlopig wachten 
met een gevelrenovatie. Ik 
ben nogal gehecht aan de 
voorgevel van mijn ouderlijke 
huis. Dus ...

Bart: Ik volg samen met 
Nadine de werken en het 
budget nauwgezet op. Ik kijk 
na of de werken correct zijn 
uitgevoerd zodat Nadine de 
aannemers nadien met een 
gerust gemoed kan betalen.

BART  
DENECKERE
Bart is sinds maart 

2017 RenovatieCoach. 

Vroeger was hij pro-

jectleider bij verschil-

lende bouwprojecten. 

Hij houdt van zijn job 

omdat het een leuke job 

is met veel variatie en 

hij in contact komt met 

verschillende mensen. 

Hij houdt vooral van het 

sociale aspect, want 

door zijn hulp aan te 

bieden, kan hij ook echt 

het verschil maken voor 

bepaalde mensen.

“Dankzij Bart hebben 
wij minder stress bij 
deze renovaties”
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Nadine: Dankzij Bart heb-
ben wij toch minder stress 
bij deze renovaties. Hij zorgt 
ervoor dat de werken in de 
juiste volgorde naadloos op 
elkaar aansluiten. Je wordt 
bijgestaan van begin tot ein-
de. Zelfs na de werken kan 
je nog een beroep doen op 
Bart voor het verzamelen van 
de facturen voor je lening en 
voor het aanvragen van de 
verschillende premies in het 
stadhuis. En na verloop van 
een jaar wordt ook nog eens 
gekeken naar de besparin-
gen van elektriciteit en gas.

Bart: Dat klopt. Ons 
hoofddoel is eigenlijk om 
zoveel mogelijk stress weg 
te nemen bij de mensen, om 
de klanten te ‘ontzorgen’. 
In dit dossier is Nadine het 
aanspreekpunt. Haar echt-
genoot, Wim, laat alles met 

een gerust hart over aan zijn 
vrouw en mezelf. Hij wou zelf 
enkel de dakpannen kiezen.

Nadine: De RenovatieCoach 
helpt je om planmatig, effici-
ent en kostenbesparend te 
renoveren. Iedereen die reno-
vatieplannen heeft, raden we 
aan een beroep te doen op 
de RenovatieCoach. Met de 
RenovatieCoach ben je zeker 
van een goede investering en 
is de waarde van je huis in 
de toekomst warm verze-
kerd.

Bart: Dankjewel, Nadine. 
Sinds het bestaan van de 
RenovatieCoach (maart 
2017) zijn er al 108 dos-
siers opgestart in de regio 
Zuid-West-Vlaanderen (met 
uitzondering van Kortrijk). In 
Harelbeke zitten we onder-
tussen al aan 16 dossiers.

Wist je dat ...

• De RenovatieCoach ook bij 
appartementen een onder-
steuning kan zijn voor de 
syndicus of de vereniging 
van mede-eigenaars?

• De RenovatieCoach ook 
voor verhuurders een 
specifiek aanbod heeft 
met tips over huurprijzen, 
het conformiteitsattest en 
verhuurmogelijkheden via 
sociale verhuurkantoren?

• De RenovatieCoach 
meegeeft wanneer experts 
aangewezen zijn, zoals een 
architect of stabiliteitsin-
genieur? Wat kan je zelf 
of wat doet een aannemer 
beter?

• De RenovatieCoach 
eenvoudige (gedrags)tips 
meegeeft waarmee je snel 
kunt besparen op je ener-
giefactuur?

KOSTEN 
RENOVATIE-
COACH
Dankzij de steun van diver-

se overheden en partners 

kan iedereen beroep doen 

op de RenovatieCoach aan 

het interessante uurtarief 

van 50 euro (btw niet 

inbegrepen). 

Let wel: de Renovatie-

Coach vervangt geen 

 architect. Bij een totaa l-

renovatie, een uitbouw en 

in de wettelijk ver plichte 

situaties blijft een architect 

de aangewezen partner 

voor je renovatieproject. 

De RenovatieCoach heeft 

een louter adviserende rol 

ten aanzien van jou als 

bouwheer.

Meer info?
Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
056 24 16 19
www.warmerwonen.be/
renovatiecoach
renovatiecoach@
warmerwonen.be

www.harelbeke.be/sdgs
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LOKALE  
VEILIGHEIDSBEVRAGING 

www.harelbeke.be/sdgs

De politiezone Gavers en de stad 
 Harelbeke willen graag rekening 
houden met de insteek van de burgers 
over veiligheid en de werking van de 
lokale politie.

De zone en de stad nemen daarom 
deel aan de lokale veiligheidsbevraging 
- veiligheidsmonitor 2018, een 
bevolkingsbevraging over verschillende 
veiligheidsthema’s.

De federale overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken staat in voor de 
feitelijke organisatie en de statistische 
verwerking van de gegevens. De 
bekomen informatie wordt gebruikt 
bij de uitwerking van de nieuwe 
strategische meerjarenplannen 2020-
2025 inzake veiligheid.

VEILIGHEIDSMONITOR 2018

Enkele thema’s die bevraagd worden 
zijn, bij wijze van voorbeeld:
• Welke problemen ervaar je in jouw 

onmiddellijke woonomgeving? 
• Hoe ervaar je de werking van jouw 

politie? 
• Ben je op de hoogte van het lokale 

preventieaanbod? 
• Werd je recent slachtoffer van een 

misdrijf?

De bevraging gebeurt met een digitale 
enquête. Het is dus mogelijk dat ook jij 
zo’n verzoek tot invullen van de vragen-
lijst in de bus krijgt.

De politiezone en de stad danken jou 
hartelijk voor het invullen van deze lijst.

Jouw medewerking daarbij komt de op-
maak van een gedragen en doeltreffend 
veiligheidsplan ten goede.
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Elektriciteit en gas zijn erg duur. Dat merken 
we maandelijks aan onze energiefactuur. 
Toch is er een mogelijkheid om de kosten te 
verlagen. Dit kan door kleine aanpassingen 
te doen in de woning.

Om je hierbij te helpen, werkt Harelbeke sa-
men met de netbeheerder Infrax en de Ener-
giesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen. Je krijgt 
de kans om jouw woning door een energie-
snoeier te laten doorlichten. Niet alleen 
krijg je tips van deze persoon, hij of zij doet 
onmiddellijk een aantal energiebesparende 
aanpassingen in de woning: vervangen van 
gloeilampen door spaarlampen, isoleren 
van buizen waar warm water doorstroomt, 
aanbrengen van radiatorfolie, vervangen 
van een gewone douchekop door een 
spaardouchekop … Je vult samen met de 
energiesnoeier een meterkaart in om beter 
zicht te krijgen op jouw verbruik van gas en 
elektriciteit. Nadien krijg je een verslag met 
alle tips nog eens netjes op een rij.

Interesse?
Neem contact op met vzw 
Effect via 056 282 770 of 
neem een kijkje op  
www.vzweffect.be/ 
energiesnoeiers/informatie

Nieuw: vanaf nu plaatst de energiesnoeier 
tijdens zijn bezoek ook gratis rookmelders in 
jouw woning.

De energiescan is gratis indien je voldoet aan 
één van onderstaande voorwaarden:
• je betaalt een huur onder de 500 euro
• je hebt recht op de sociale maximumprijs 

voor elektriciteit en aardgas
• je beschikt over een actieve budgetmeter 

voor elektriciteit of aardgas
• je hebt recht op een verhoogde tegemoetko-

ming bij het ziekenfonds
• je hebt een laag inkomen
• je doet beroep op schuldbemiddeling of 

wordt begeleid door het OCMW/CAW
• je huurt een woning van een sociaal verhuur-

kantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
• je huurt een woning bij het OCMW of lokaal 

bestuur
• er werd een verzoek tot afsluiting van gas of 

elektriciteit ingediend bij de Lokale Advies-
commissie

VRAAG JE GRATIS 
ENERGIESCAN AAN!

www.harelbeke.be/sdgs
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HARELBEKE  
DOET MEE!

10.000  
STAPPEN-

CLASH

Van 1 tot en met 31 mei 2018 nemen wij 
het al stappend op tegen de inwoners 
van andere steden. Stap jij Harelbeke 
mee naar de overwinning? Registreer je 
dan gratis op www.10000stappen.be en 
sluit aan bij groep Harelbeke.

Op deze website of via de app van 
10.000 stappen kan je online een stap-
pendagboek bijhouden. Geef dagelijks 
of wekelijks je aantal stappen in en volg 

de route en tussenstand op de wereld-
kaart. Bovendien maken alle deelne-
mers wekelijks kans op leuke prijzen.

Stappen tellen is eenvoudig, makkelijk 
en motiverend! Er zijn verschillende 
manieren om je stappen te tellen: apps, 
activity trackers of een klassieke stap-
penteller. 

Heb je geen van deze toestellen, wens 

je meer informatie of heb je nog vragen, 
contacteer dan de sportdienst,  
056 733 460, sport@harelbeke.be.

Wil je meer bewegen? Dat kan met 10.000 stappen per dag of 8.000 voor 65-plussers.  
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s houden met steun van de Vlaamse 
overheid de ‘Vlaamse 10.000-stappenclash’, een stappencompetitie tussen alle Vlaamse en 

Brusselse gemeenten en steden. En Harelbeke doet mee!

www.harelbeke.be/sdgs
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OPRUIMING
BOEKENVERKOOP

We maken plaats voor nieuwe 
materialen. Dus kuisen we in de 
collectie. Vanaf dinsdag 3 april (tot 
het einde van de maand) doe je 
koopjes in de bib. Dan zetten we 
de afgevoerde materialen opnieuw 
in de verkoop. Je koopt een boek 
of cd voor de spotprijs van 0,50 
euro. Kom gerust een paar keer 
snuisteren, want de voorraad wordt 
regelmatig aangevuld. 

TENTOONSTELLING
HUGO CLAUS

Op 19 maart 2018 was het 10 
jaar geleden dat Hugo Claus 
overleed.
Er vinden in Vlaanderen en 
Nederland heel wat herdenkin-
gen plaats. Ook de bibliotheek 
wil haar steentje bijdragen. 
Claus schreef een indrukwek-
kend oeuvre bij elkaar. Hij was 
echter niet alleen schrijver. 
Dankzij het Verbaet Art Center 
in Antwerpen stelt de biblio-
theek 13 kunstwerken van 
Hugo Claus tentoon. Naast 
deze werken vind je ook foto’s, 
theateraffiches, gesigneerde 
boeken en bibliofiele uitgaven. 
Wie na het bekijken van de 
tentoonstelling zin heeft om 
het werk van Claus te (her-)
ontdekken kan zich uitleven 
aan onze infostand.
Van 3 tot 28 april in de ste-
delijke bibliotheek Harelbeke, 
Eilandstraat 2.

INFOSTAND 
JONGE SLA
SCHRIJVERS 
JONGER DAN 35

Iemand al gehoord van 
Daan Heerma van Voss 
(foto), Tjeerd Posthuma, 
Heleen Debruyne, Jan Post-
ma, Zita Theunynck, Frede-
rik Willem Daem, Eva Meijer, 
Simone van Saarloos? Het 
zijn maar enkele namen van 
Vlaamse en Nederlandse 
schrijvers die de leeftijd van 
35 nog niet hebben bereikt. 
Aan de hand van een 
ruime infostand laten wij jou 
kennis maken met dit jonge 
(schrijf-)geweld.

ICT EN  
MAATSCHAPPIJ

Hoe houden we ons als 
mens staande in een wereld 
die altijd meer geauto-
matiseerd wordt? Nemen 
de robots het straks van 
ons over? Bestaat privacy 
eigenlijk nog wel? Allemaal 
vragen die deze moderne 
tijden oproepen. De bib 
verzamelde al de boeken 
die daar een antwoord op 
bieden in een verhelderende 
infostand.

FRANS  
BOENDERS
BOEK PRESENTATIE

Frans Boenders stelt 

op 21 april om 11 

uur zijn dichtbundel 

Apocrief, Kwatrijnen 

naar het leven, voor. 

Deze bundel wordt 

digitaal-visueel ver-

beeld door beeldend 

kunstenaar Ruvanti. 

Frans Boenders werkte 

vijfentwintig jaar als 

producer voor de 

openbare omroep en 

was hoofdredacteur 

van het tijdschrift 

Kunst en Cultuur. Hij 

schreef voor Vlaam-

se en Nederlandse 

culturele en literaire 

periodieken, werkte 

mee aan catalogi van 

overzichtstentoonstel-

lingen en is auteur van 

enkele boeken.

Spreker: Pjeroo 

Roobjee.

bib
kort

MUZAÏEK
DEBUSSY

2018 wordt in alle concertzalen een 
herdenkingsjaar voor de Franse 
componist Claude Debussy, boeg-
beeld van de impressionistische 
muziek uit het einde van de 19de 
en begin 20ste eeuw. Hij overleed in 
Parijs op 28 maart, precies 100 jaar 
geleden. Met de rijke cd-collectie 
in onze muziekafdeling hopen we 
iedereen van zijn meesterschap te 
kunnen overtuigen.

12



DE BIB IN TWAALF HANDIGE WEETJES
Er bestaan heel wat hardnekkige misverstanden over de werking van de bib. De bib 

van Harelbeke wil die graag de wereld uithelpen. Hieronder hebben we twaalf handige 
weetjes voor jou opgelijst om van jouw volgende bezoek aan de bib een droom te maken.

1  -18 en 60+ betalen geen lidgeld.

2  Vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar betaal je 3 euro 
lidgeld voor een jaar.

3  We hebben een inleverbus. 
 Is de bib niet open, maak dan gebruik van onze 

inleverbus. De materialen worden ingenomen bij het 
eerstvolgende uitleenmoment.

4  Een boete kan je vermijden.
 Geef ons je mailadres en je ontvangt een herinne-

ringsmail wanneer je uitleentermijn bijna verstreken is. 
Op die manier heb je nog tijd genoeg om naar de bib 
te komen of een verlenging aan te vragen.

5  Tijdschriften kan je gewoon uitlenen.
 Net als de boeken uit onze collectie kunnen er ook 

tijdschriften ontleend worden. Het meest recente 
nummer is enkel in te kijken in de bib, de oudere 
nummers mogen voor vier weken uitgeleend worden. 
Mode, lifestyle, sport, koken, kunst, geschiedenis ... 
Over ieder thema hebben we wel een tijdschrift.

6  Er zijn e-boeken.
 Geen zin in een logge papieren versie, of grote lees-

honger? Ontleen dan een e-reader in de bib. Je kiest 
uit meer dan 100 boektitels waarvan je er per keer 

maximum vijf kan uitlenen. Lenen is gratis, je betaalt 
enkel een waarborg voor het toestel.

7  Cd’s en dvd’s uitlenen is net hetzelfde als boeken 
uitlenen. Met andere woorden, gratis en voor een 
periode van vier weken. 

8  Je mag ook gewoon de krant komen lezen.
 Je hoeft geen lid te zijn van de bib om welkom te zijn. 

Spring gerust binnen om de krant of een tijdschrift te 
lezen.

9  Er is wifi in de bib.
 De code krijg je in de leeszaal.

10  Je kan gratis op internet.
 Een huistaak, een dringende mail, snel even iets prin-

ten … Als lid van de bib mag je gratis een uur per dag 
surfen op onze leeszaalcomputers. Je betaalt enkel 
voor wat je afdrukt.

11  Er is altijd kunst om van te genieten.
 Iedere maand genieten onze bezoekers van een 

andere tentoonstelling in onze exporuimte.

12  Je volgt ons op Facebook en Instagram.
 Volg ons als je wil weten waar we mee bezig zijn of 

welke activiteiten we organiseren.

Info en openingstijden van de bib vind je op www.bibliotheekharelbeke.be.
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WEDSTRIJD

Sudoku

In de sudokupuzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9 
worden ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:
• in elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voor-

komt
• in elke verticale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
• in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt.
De cijfers in de lichtblauwe vakjes vormen de oplossing.

Stuur de oplossing voor 6 april 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: 617
Winnaar: Kris Mannens

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

6 2 9

4 3

8 4 7

5 9 4 8 2

2 4

3 1 6 8 5

4 2 7

3 6

4 5 3

BOER ZKT.  
CURIEUZENEUZEN
‘Schoon Boeren’ toont hoe onze land- en tuinbouwers zorg 
dragen voor de bodem, hun dieren, de teelt en hun producten 
en hoe ze op hun manier de uitdaging aangaan om duurza-
mer te werken. Ook de boeren in jouw buurt zetten zich in 
voor een duurzame toekomst!
Zes boeren uit de regio Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem en 
Kortrijk vertellen welke concrete stappen zij gezet hebben. 
Ontdek ze verder op www.schoonboeren.be en  
www.facebook.com/schoonboeren.
Wie bomen wil kweken, moet van wanten weten en geduld 
hebben. Steven van boomkwekerij Steven Dewulf uit de Ma-
richaalstraat in Bavikhove leidt ons rond op zijn bedrijf waar 
tot 200 verschillende soorten laan- en sierbomen gekweekt 
worden.
Na de stiel te leren bij collega’s, begon hij dertien jaar geleden 
zijn boomkwekerij. “Na dertien jaar”, blikt Steven terug, 
“wordt het wel duidelijk dat het iets is waar toekomst in zit. 
In die zin dat veel oudere collega’s ermee stoppen en dat de 
behoefte naar dit soort planten wel blijft.”
En wie toekomst zegt, zegt duurzaamheid. “We willen na-
tuurlijk binnen 20 à 30 jaar nog altijd bomen kunnen kweken” 
bevestigt hij, “dus gebruiken we voldoende stalmest om de 
organische stof in de grond op peil te houden, er wordt ook 
met groenbemesters en wisselteelt gewerkt, waardoor we niet 
telkens ieder jaar bomen op alle percelen plaatsen.”
Boomkwekerij Dewulf is te bezoeken op 29 september 
2018. Inschrijven via www.schoonboeren.be.
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MOEDIG DE 
RENNERS AAN!

13 mei is niet alleen moederdag. Harelbeke heeft 
de grote eer om middagstad te zijn voor de 1000 
km voor Kom op tegen Kanker. Vanaf 10.30 uur 
kan je terecht in het evenementendorp voor heel 
wat leuks: 
• 10.30 uur Optreden Ketnetband
• 11.45 uur Vorming erehaag met animatie en   

 aankomst fietsers
• 13.00 uur Feest in het evenementendorp met   

 optreden van The Chevy’s en DJ.
Harelbeke strijdt als middagstad mee voor de 
titel van ‘Langste Erehaag’. Hoe meer mensen 
de renners verwelkomen, hoe leuker voor hen. 
Steek hen een hart onder de riem en schreeuw 
ze over de finish! Spandoeken, toeters en bellen 
mogen niet ontbreken.
www.harelbeke.be/1000km ofwww.1000km.be

Stadsvernieuwing h aqua
INFOMARKT
Op woensdag 18 april vindt een nieuwe haqua-infomarkt 
plaats in JC TSAS. Iedereen is welkom tussen 16 en 20 uur 
om de stand van zaken te vernemen van zowel de heraanleg 
van het Marktplein, de Leiewerken als private woonprojecten 
langs de Leie. Om 16.30 en 18.30 uur kan je luisteren naar een 
presentatie. Om 17.30 en 19.30 uur vertonen we de film van Nic 
Balthazar ‘Plannen voor plaats’ waarin de Vlaamse bouwmeester 
ons meeneemt op een tocht door Vlaanderen en passeert door 
Harelbeke, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en 
frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Het is 
niet nodig om vooraf in te schrijven.

1000 KM

www.harelbeke.be/sdgs

Vragen? Contacteer departement 
Communicatie op 056 733 311 of 
info@harelbeke.be
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Pesticidenvrij
ZONDER IS GEZONDER
Sinds vorige zomer mogen we in onze tuin, op het terras of op de 
oprit geen producten meer gebruiken waarin glyfosaat zit. Meteen 
de kans om andere perfect werkende alternatieven te leren kennen! 
Voor al je vragen rond pesticidenvrij onkruidbeheer kan je terecht 
bij Imog. Of kom naar de infoavond op 16 april in Kortrijk of op 
18 april in Waregem (telkens in het stadhuis). Inschrijven is gratis, 
maar reservatie is verplicht via communicatie@imog.be.
Breng je pesticiden binnen op 21 april in het recyclagepark in 
de Kortrijksesteenweg en krijg een voegborstel cadeau!

http://www.harelbeke.be/sdgs


Silke Delatter, een laatstejaarsstudente Welsprekendheid 
aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans ‘Peter Benoit’, kreeg als afstudeeropdracht een 
interviewreeks te maken. In ’Academie, wat doet u 
nu?’ interviewt Silke (oud-)leerlingen die hun stempel 
proberen te drukken in de culturele wereld. Deze keer 
maken we kennis met Arne De Jaegere en Lize Feryn.

Waar het hart van vol is, loopt de mond 
van over. Arne steekt meteen van wal 
met een relaas over zijn academie-
carrière. “10 jaar les volgen aan de 
Academie, dat waren onvergetelijke 
tijden. Vooral alles buiten de lessen 
vond ik super: voorstellingen bekijken, 
extra repetities voor toonmomenten, 
Dag van het Woord … Ik presenteerde 
de Lionswedstrijd, speelde mee in ‘De 
Klank van een Traan’ en kreeg als kers 
op de taart de kans om anderhalf jaar 

les te geven in Deerlijk. Dat maakte de 
cirkel helemaal rond.”

Ook Lize denkt nog vaak terug aan 
haar tijd aan de Academie. “De eerste 
keer dat ik op een podium stond, was 
ik super nerveus. Ik volgde dictie bij 
Virginie en mama kwam zelfs vragen of 
ik effectief op dat podium moest staan. 
Al dat volk … Iedereen keek naar mij! 
Beetje bij beetje groeide mijn goesting 
om te acteren. Dankzij de Academie 
kreeg ik de smaak te pakken. Zo hard 
zelfs dat ik in het derde middelbaar 
drama ging studeren in het Lemmens-
instituut in Leuven.”

Wat als Lize één tv-programma mag 
kiezen? “Ik sta voor heel veel dingen 
open. Behalve voor Temptation Island 
misschien. En quizzen is ook niet echt 
mijn ding: te stresserend. Maar goed, 

ACADEMIE, 
WAT DOET U NU?
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als ik echt moet kiezen dan wil ik 
wel eens wat typetjes spelen in 
‘Tegen de sterren op’.

Lize werkte onlangs wel mee aan 
een Amerikaanse film. Wanneer 
krijgen we die te zien? “Jah, dat 
is een heel verhaal! Ik was trots 
op mijn werk daar, maar die film 
zal waarschijnlijk nooit uitkomen. 
De producer zit momenteel in de 
gevangenis wegens fraude … 
Gelukkig kan ik nog op heel wat 
andere dingen trots zijn, zoals ‘Het 
is ingewikkeld’ en ‘In Vlaamse Vel-
den’. Waar ik uiteindelijk het meest 
trots op ben? Ongetwijfeld op het 
bedrijfje dat ik samen met mijn 
zussen heb opgericht. We doen 
alles met z’n drietjes: ontwerpen, 
creëren, naaien … Kom dus zeker 
eens langs bij Atelier Feryn” 

ARNE  
DE JAEGERE
• Volgde dictie, toneel, repertoire-

studie en welsprekendheid aan de 

Academie

• Medewerker bij ‘De Afspraak’. 

Maakt reportages voor Pano en 

speelde onlangs in een zelfge-

schreven toneelstuk met Het 

Bataljong

LIZE FERYN
• Volgde toneel, voordracht, gitaar 

en AVV/AMV/AMC aan de Acade-

mie

• Speelde mee in ‘In Vlaamse 

 Velden’ en ‘Het is ingewikkeld’. 

Heeft eigen atelier van handtassen 

met haar zussen: ‘Atelier Feryn’

HERINNER
INGEN

Lize heeft heel wat 

toffe herinneringen aan de 

lessen toneel. “Daar had 

ik echt iets te spelen! En 

bovendien mochten we zelf 

de voorstellingen in elkaar 

steken. We gingen dan 

op zoek naar gedichten 

die pasten bij het thema 

waarrond we werkten. Ooit 

kozen we voor het thema 

‘Vuilnisbelt’ en toen ver-

zonnen we een liedje op de 

melodie van ‘Domino’. We 

maakten er ‘Isomo en zo’ 

van en amuseerden ons 

rot. Jeugdherinneringen 

die nooit vervagen.”
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“De eerste keer 
dat ik op een 
podium stond, 
was ik super 
nerveus.”

Ook Arne is van vele markten thuis. Dat 
blijkt uit zijn uiteindelijke studiekeuze 
en huidige carrière. “Ik heb Rechten 
gestudeerd. Na een kennismaking met 
de advocatuur, koos ik toch voor de 
journalistiek. Ik begon bij de redactie 
van ‘De Afspraak’ en werk nu bij de 
redactie van de nieuwsdienst. Ik volg 
alles wat met justitie te maken heeft 
voor verschillende media (radio, vrtnws.
be, Het Journaal, Pano …). De ene dag 
volg ik de commissie Justitie in het 
parlement, de andere dag zit ik in een 
gevangenis, in de radiostudio, op café 
met een ex-gedetineerde, achter mijn 
laptop … Heel variërend! Ik vind het 
leuk om verschillende werelden te leren 
kennen, maar naast die van de journa-
listiek en advocatuur zijn er nog zoveel 
dingen te ontdekken. Zoals de wereld 
van het onderwijs! Ik mag bijvoorbeeld 

een vak doceren aan een nieuwe oplei-
ding van Howest. Spannend!” 

Of Arne nog tijd heeft voor andere 
dingen? “Dat vraag ik me soms ook af. 
Ik ben nogal ‘de man van de projectjes’: 
ik vind het fantastisch om ergens aan 
te werken, me daar in te verliezen, 
de overtuiging te hebben dat dat ene 
project het belangrijkste is op de we-
reld. Mijn meest recente projectje was 
EyeFeed - een stuk dat ik schreef voor 
en met Het Bataljong. Centraal stond 
de impact van sociale media. EyeFeed 
hield het publiek een spiegel voor en is 
voor mij opnieuw een geslaagd project 
geweest.” We hernemen de voorstelling 
trouwens in het najaar voor scholen 
in aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen.

ACADEMIE-
PERIODE

Arne denkt nog 

vaak terug aan zijn 

academieperiode. 

Aan zijn eindwerk 

Welsprekendheid 

rond manipulatie, 

maar ook aan de vele 

toonmomenten en 

voorstellingen in de 

Academie.

Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans
Toekomststraat 29, Harelbeke
056 733 400
samwd@harelbeke.be
www.samwdharelbeke.be

www.harelbeke.be/sdgs
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in Harelbeke

COMPOSTDEMO’S
za 7 apr

De Harelbeekse compostmeesters zijn 
opnieuw te vinden aan hun demoplaats 
op het recyclagepark op 7 april van 10.30 
tot 11.30 uur! De volgende data zijn 5 
mei, 9 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 sep-
tember van 10.30 tot 12.30 uur.
Door te composteren, bespaar je op je 
afvalkost en maak je zelf een nieuw en 
nuttig product.

BK LANGE BAAN KAJAK
za-zo 14-15 apr

Het Belgisch Kampioenschap Lange 
Baan Kajak vindt plaats op 14 en 15 
april langs de Klinkaardstraat ter hoogte 
van het lokaal van de Harelbeekse Kano 
Vereniging. De wedstrijden op zaterdag 
starten om 13 uur en eindigen om 17.45 
uur. Aanvang op zondag om 9.30 uur en 
einde voorzien om 17 uur. 
Meer info via : pieterterryn@telenet.be

QUIZ JEUGDRAAD
ma 30 apr

Schrijf je nu in voor de quiz van de 
jeugdraad Harelbeke. De quiz vindt 
plaats op maandag 30 april om 19.30 
uur in jeugdcentrum TSAS. Inschrijven 
per team van maximum 5 personen via 
jeugd@harelbeke.be. Er zijn heel toffe 
prijzen te winnen! Dus, zeker inschrij-
ven en afkomen.

za 28 apr

KIJK, IK FIETS!
Kan jouw kleuter al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet 

goed hoe het nu verder moet? Wil je graag zelf jouw kapoen be-
geleiden zodat je trots vanop de eerste rij kan meekijken wat hij 
of zij al kan? Dan is ‘KIJK, ik fiets’ echt iets voor jou! Een ervaren 
lesgever staat klaar voor de volgende stap! Ieder kind brengt zijn 
eigen fiets, zonder steunwieltjes, en een volwassen begeleider 
mee. Inschrijven kan via https://www.harelbeke.be/vrije-tijd/

sport/sportlessen-jeugd/kijk-ik-fiets

In CC het SPOOR van 9 tot 12 of van 13 tot 16 uur.  
Deelname: 9 euro.
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VR 6 APR
Bel Air
De Leutemakers presente-
ren een blijspel van Peter 
Damen: ‘Bel Air’ in een regie 
van Janine Vandeleene en 
Francky Braekeveld. Op 
6-7-13-14 april om 20 uur 
en om 8 april om 18 uur in 
het Guldensporencollege, 
Ballingenweg 34.  
Kaarten te reserveren op 

) 0495 249 143 (elke werkdag 

tussen 10 en 19 uur) of via 

: deleutemakers@gmail.com 

Inkom: 8 euro.

ZA 7 APR
De schaduw van  
het interbellum
Lezing door Emmanuel 
Gerard om 15 uur in CC het 
SPOOR in een organisatie 
van De Roede van Harelbe-
ke in samenwerking met De 
Leiegouw.

ZA-ZO 7-8 APR
Coureur Café
Coureur Café is een wie-
lerrally voor jong en oud 
met recreatieve fietstoch-
ten van 25, 55, 85 en 120 
km. Na inspanning volgt 
ontspanning, want na het 
fietsen kunnen renners en 
sympathisanten proeven 
van een frisse Kwaremont, 
een braadworst of een verse 
pasta bolognese. Tijdens 
dit evenement zijn er ook tal 
van andere activiteiten: een 
optreden, kinderanimatie, 
een fuif op zaterdagavond 
en op zondag 8 april wordt 
Paris-Roubaix uitgezonden 
op groot scherm. 
De koers leeft in Harelbeke 
en Scouts Harelbeke en 
Coureur Café dragen de 
koers dan ook hoog in het 
vaandel. Daarom kozen zij 
voor hun affiche van dit jaar 

een Harelbekenaar om trots 
op te zijn: ex-scout Wim 
Opbrouck. 
Coureur Café is een eve-
nement waar elke Harelbe-
kenaar, van jong tot minder 
jong, sportief of minder spor-
tief, van harte welkom is!
Vrije start vanaf 7 uur aan de 
scoutslokalen (Korenbloem-
straat 20a in Harelbeke). 
Inschrijving: 5 euro en 4 euro 

voor leden Leiedal. 
Alle info op  

8 www.coureurcafe.be

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas
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WO 11 APR

APPELSIENEMA
Op 11 april houdt CC het SPOOR een familiefilmfestival met zeven 
films voor een publiek van 3 tot 16 jaar. De foyer wordt omgetoverd tot 
een grote speelruimte. De allerkleinsten kunnen spelen in de cafetaria. 
Een filmticket kost 4 euro of 10 UiTPAS-punten per film.

10u00 - Blauwe zaal - Woezel & Pip op zoek naar de Sloddervos
10u00 - Aula - Dikkertje Dap
14u00 - Blauwe zaal - Sing
14u00 - Aula - Coco
16u30 - Blauwe zaal - Cloudboy
16u30 - Aula - Kubo en het Magische Zwaard
19u30 - Aula - The Jungle Book

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

ZA 7 APR
Compostdemo
Van 10.30 tot 11.30 uur op 
het recyclagepark op 7 april 
(zie pagina 19).

DI 10 APR
Bewegen in huis
De beweegcoach leert je 
alles over blijven bewegen 
in je dagelijks leven. Om 14 
uur in DH De Rijstpekker. 
Deelname: 2 euro. Inschrijven en 

betalen tegen 3 april via  

) 056 735 270 

WO 11 APR
Café café:  
volksspelen met 
(klein)kinderen
Een spelnamiddag met de 
volksspelen van weleer. Om 
14 uur in LDC De Vlinder. 
Deelname: 2,50 euro. Inschrijven 

en betalen tegen 4 april,  

) 056 735 390 

DO 12 APR
Schaken
Kom langs en speel tegen 
onze ervaren schakers. Om 
14 uur in LDC De Vlinder. 
Gratis deelname. Inschrijven 

tegen 5 april, ) 056 735 390

VR 13 APR
Boekbinders
Werkingsdagen op 13 en 
27 april om 17 uur en op 14 
en 28 april om 9 uur in het 
lokaal aan het Kon. Leopold 
III-plein 74.  
8 www.boekbindersclub.be

VR 13 APR
Harelbeke Schlagert
In CC het SPOOR. Deuren 
open vanaf 18 uur. Eerste 
optreden om 20 uur. Met 
Herbert Verhaeghe, Swoop, 
Mama’s Jasje, Yves Segers, 
Gene Thomas, Paul Severs 
en Willy Sommers. Ten 

voordele van Het Ventiel 
Harelbeke. Organisatie: vzw 
DMS in samenwerking met 
stad Harelbeke.
Tickets: 20 euro. VIP: 75 euro.

Bestellen via ) 0471 685 700 

(na 17 uur).

VR-ZA 13-14 APR
Nachtje Gavers
Zin in kamperen met vrien-
den of familie in een unieke 
bosrijke omgeving? Wil je 
eens gewekt worden door 
het nachtelijk geroep van 
de bosuil? Dan is ‘Nachtje 
Gavers’ het event waarbij 
we deze droom waarmaken. 
Van zaterdag 13 april om 
16.30 uur tot zondag 14 
april om 14 uur.  
Info via  

: gavers@west-vlaanderen.be 

8 www.west-vlaanderen.be/

gavers

ZO 15 APR
Je Wildste Dag
Wist je dat je in de regio van 
het kanaal Bossuit-Kortrijk 
een heel uitdagend avon-
tuurlijk aanbod vindt? 
Ontdek dit grote avonturen-
park tijdens ‘Je Wildste Dag’ 
op zondag 15 april 2018 
van 10 tot 17 uur. Tijdens 
deze tweede editie van ‘Je 
Wildste Dag’ proef je - alleen 
of in groep - van tal van 
avontuurlijke activiteiten 
op onze vijf kick-hotspots: 
 Oenanthe Transfo in Zweve-
gem - Avanco in Aalbeke 
- PRNC De Gavers in Harel-
beke-Deerlijk - Blueberry Hill 
in Kortrijk en Paintball Valley 
in Zwevegem. Of verken de 
streek via de avontuurlijke 
sneukelfietsroute van Flam-
me Rouge.
Meer info en tickets via  

8 www.jewildstewesten.be
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Deelname: 2 euro. Inschrijven en 

betalen tegen 12 april,  

) 056 735 390

VR 20 APR
Dag van de strijkers
Om 20 uur in CC het 
SPOOR. Arte dell’Arco en 
The Young String Players 
o.l.v. Eddy Desnijder, samen 
met de solisten Victor Her-
man, Majela Blancke, Olivier 
Vanderschaeghe, David De-
simpelaere, allen oud-leerlin-
gen van de academie.  
Reservatie:  

: samwd@harelbeke.be

) 056 694 570

ZA 21 APR
Nationale ruildag
Van 8 tot 16 uur in CC het 
SPOOR. Ruildag voor ver-
zamelaars van post zegels, 
postkaarten, doodsprentjes, 
munten, boeken, strips, 
champagnecapsules, bier-
glazen … Gratis toegang. 
Organisatie: Interclub Curio-
sa vzw.  
Info via Ronny Mestdach,  

) 056 702 857

ZO 22 APR
Wandeltocht  
Omer Wattezroute
Op deze wandeling leer je 
het prachtige landschap 
van de Vlaamse Ardennen 
kennen. We wandelen vanuit 
Schorisse een 12-tal km 
in het hart van de Vlaamse 
Ardennen. Vertrek om 13 uur 
aan de kerk van Stasegem. 

ZA-ZO 14-15 APR
BK Lange Baan Kajak
Aan het kanaal Bossuit-Kortrijk 
(zie pagina 19).

MA 16 APR
Lessenreeks Skype
De nieuwe vorm van com-
municeren op afstand leren 
kennen. Om 9 uur in LDC De 
Vlinder. Deelname: 15 euro 
voor drie lessen. Ook op 23 
april en 7 mei.  
Inschrijven en betalen tegen  

9 april, ) 056 735 390

DI 17 APR
Voetreflexologie
Een voetreflexologe toont je 
hoe het werkt en geeft tips 
over het uitvoeren van deze 
drukpuntmassages. Om 14 
uur in LDC De Parette. Deel-
name: 2 euro. 
Inschrijven en betalen tegen  

10 april, ) 056 735 190

DI 17 APR
Voordracht Tuinhier
Alle aspecten omtrent de 
klimplant clematis. Voordracht 
door Catherine Bottcher om 
19 uur in CC het SPOOR.  
Info via Joseph Vandierendonck,  

) 0494 205 509

DO 19 APR
Valpreventie
Samen met een kinesiste 
bespreek je hoe je vallen kan 
voorkomen en dus geruster 
in het leven kan staan. Om 
14 uur in LDC De Vlinder. 

MEDISCHE  
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke,  

056 722 354 (vrijdag 19 uur – 
maandag 8 uur)

• Ziekenhuis AZ Groeninge, spoed-
opname campus Kennedylaan, 
toegang via de Ziekenhuisweg, 
056 63 61 12.

• Tandartsen: weekend en feest-
dagen van 9 tot 18 uur:  
0903 399 69

• Apotheek nodig?  
Noodoproepnummer 24u/24u 
voor een apotheek van wacht. 
Bel 0903 99 000 (1,50 euro/min). 
Je vindt altijd een apotheek van 
wacht op www.apotheek.be. 

ZITDAGEN
• Burgemeester Alain Top 

056 733 332
 alain.top@harelbeke.be
 Coördinatie veiligheidsdiensten, 

beleidsplanning, strategisch ma-
nagement, externe betrekkingen 
en regiobeleid, burgerzaken, 
Noord-Zuid en ontwikkelingssa-
menwerking

 Op maandag van 10 tot 11.30 uur 
– stadhuis – ook op afspraak.

• Schepen Annick Vandebuerie 
 0475 653 844
 annick.vandebuerie@harelbeke.be
 Cultuur, bibliotheek, archief, 

erfgoed, toerisme, feestelijk-
heden, patrimonium, stadskern-
vernieuwing, landbouw.

 Enkel op afspraak.
• Schepen David Vandekerckhove
 0470 901 899
 david.vandekerckhove@harelbeke.be
 Ruimtelijke ordening en planning, 

woonbeleid, communicatie, 
informatie, ICT

 Enkel op afspraak.
• Schepen Jacques Maelfait 
 0470 900 833
 jacques.maelfait@harelbeke.be
 Op donderdag van 18 tot 19 uur 

De Rijstpekker Hulste

• Schepen Inge Bossuyt 
 0478 706 465
 inge.bossuyt@harelbeke.be
 Financiën, kerkbesturen, natuur, 

milieu, groen, energie, duurzaam-
heid.

 Op donderdag van 17 tot 18 uur 
– stadhuis – bureel schepenen 
sp.a - Groen (+1).

• Schepen  
Michael Vannieuwenhuyze

 0493 312 100
 m.vannieuwenhuyze@harelbeke.be
 Personeel, interne organisa-

tie, sport, jeugd, preventie en 
bescherming op het werk

 Enkel op afspraak.
• Schepen Patrick Claerhout - 

0475 246 038
 patrick.claerhout@harelbeke.be
 Werk, sociale economie, onder-

wijs, kunstonderwijs, economie, 
ondernemen, middenstand, 
openbare werken, verkeer en 
mobiliteit.

 Enkel op afspraak.
 Op donderdag van 16 tot 19 uur 

- stadhuis - bureel schepenen 
N-VA (+2).

• Schepen Dominique Windels – 
0470 902 434

 dominique.windels@harelbeke.be 
 Sociale zaken – Voorzitter OCMW
 Op donderdag van 16.30 tot 18 

uur – stadhuis – bureel schepe-
nen sp.a - Groen (+1).

• Voorzitter gemeenteraad: 
Willy Vandemeulebroucke 
056 710 453

 vandemeulebroucke.willy@
skynet.be

• Provincieraadslid:  
Marleen Rogiers 
marleen.rogiers@ 
west-vlaanderen.be

ZITDAG PENSIOENDIENST

 Stadhuis, elke tweede dinsdag 
van de maand van 9 tot 11 uur.
Eerstvolgende op dinsdag  
10 april.

wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag 16 april 
om 19.30 uur in CC het SPOOR
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WO 18 APR 
Infomarkt haqua

In JC TSAS van 16 tot 20 uur. Met vertoning van film 
‘Plannen voor plaats’ van Nic Balthazar. Willen we onze 
klimaat- en energiedoelstellingen halen, volgende gene-
raties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, 
dan moeten we immers anders gaan nadenken over 
wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit.  
(zie pagina 15).

Het vervoer gebeurt met 
personenwagens. Deelne-
men kost 7 euro voor de 
leden en 10 euro voor de 
niet-leden (consummatie 
inbegrepen).  
Inschrijven voor 15 april via  

: rik.pattyn@skynet.be.  

Organisatie: vtbKultuur en Pasar.

ZO 22 APR
Rommelmarkt
De stedelijke basisschool 
Noord houdt een rommel-
markt in hun school, Tieltse-
straat 31 in Hulste.  
Meer info via  

: anneleen.ward@telenet.be

DI 24 APR
Lezing Joris Denoo
Joris Denoo publiceerde po-
ezie, proza, theaterteksten, 
jeugdboeken ... We mogen 
de schrijver in levende lijve 
verwelkomen in De Parette. 
Hij laat letteren knetteren 
en leest voor uit eigen werk 
waar vreemde voorvallen, 

ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN

• Zaterdag 14 april om 11 uur in het stadhuis:  
Diamanten bruiloft van Daniël Verhelst en Astrid 
Delombaerde

• Zaterdag 21 april om 14 uur in LDC De Parette: 
Briljanten bruiloft van Marcel Desmet en Marcella 
Dekocker

• Zaterdag 28 april om 11 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Walter Vervaeke en Ivette 
Vanmeerhaeghe

• Zaterdag 28 april om 14.30 uur in het stadhuis: 
Diamanten bruiloft van Daniel Verbrugghe en Francine 
Vermeire

• Zaterdag 28 april om 16 uur in het stadhuis: 
Diamanten bruiloft van Jacques Devlaeminck en 
Monique Vienne

Op basis van de gegevens beschikbaar op 22 maart 2018.

gewelddadige schildpad-
den en slimme kiekens de 
revue passeren. Inclusief 
inter actieve taalspelletjes! 
Met subsidiesteun van het 
Vlaams Fonds voor de 
Letteren. Om 14 uur in LDC 
De Parette.  
Deelname: 2,50 euro. 

Inschrijven en betalen tegen  

17 april, ) 056 735 190

DO 26 APR
Lezing in De Bron
Het leven zoals het is in de 
gevangenis. Lezing door 
Lieve Blomme en Geertrui 
Verdonck. Deze aalmoe-
zeniers willen de muren 
doorbreken en het leven in 
de gevangenis naar buiten 
brengen. Om 19.30 in PC 
De Bron, Marktstraat 88.  
Deelname: 8 euro. Betalen ter 

plaatse. Vooraf inschrijven via 

) 056 737 070,  

: info@debron-har.be,  

8 www.debron-har.be

apr
2018

ZA 28 APR
Kijk, ik fiets!
In CC het SPOOR van 9 tot 
12 of van 13 tot 16 uur.  
(zie pagina 19).
Deelname: 9 euro  

ZA 28 APR
Verenigingenquiz
Om 19.30 uur in CC het 
SPOOR (zie pagina 4).

MA 30 APR
Quiz jeugdraad
Om 19.30 uur in jeugdcen-
trum TSAS (zie pagina 19).

TE VERWACHTEN
BOOTTOCHTEN 
2018

Harelbeke–Wervik: 
Zondag 15 juli om 11 uur 
vertrek aan de Banmo-
lens. Aankomst in Wervik 
om 13.30 uur en terug in 
Harelbeke om 19 uur. Prijs: 
52 euro.
Harelbeke–Brugge: 
Woensdag 25 juli om 9.30 
uur vertrek aan de aanleg-
steiger Geldof. Aankomst 
in Brugge om 15 uur en 
terug in Harelbeke om 20 
uur. Prijs: 54 euro.
Nocturne Harelbeke: 
Zaterdag 4 augustus om 
19 uur vertrek aan de Ban-
molens. Terug om 23 uur. 
Prijs: 48 euro.

Bekijk het volledige 
aanbod van de lokale 
dienstencentra in de 
Parettegazette.
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BUITEN-
SPEELDAG

Op woensdag 18 april gaan we opnieuw 
buitenspelen in het Provinciaal Sport- en 

Natuurcentrum De Gavers! Op het program-
ma staan: kajakken, katapultschieten, hoog- en 

laagtouwenparcours, pannavoetbal, springkastelen, 
volksspelen, natuurspelen, archery tag, een 

belevingsdraaimolen en veel meer.  
Alle kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom 
van 13 tot 17 uur om zich helemaal 

uit te leven!

GRATIS

www.harelbeke.be/sdgs

http://www.harelbeke.be/sdgs

