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En ontdek 
of jij voelt 
wat ik voel.

www.uitmetvlieg.be/schattenvanvlieg

ZOMERZOEKTOCHT
Schatten van Vlieg

in de bibliotheek, CC Het SPOOR &
het Peter Benoitmuseum

Vlieg heeft in heel Vlaanderen en Brussel schatten verstopt, ook in Harelbeke. 

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? Kom dan tussen 30 juni en 31 augustus schattenjagen. 
Haal je opdrachtenboekje in de bibliotheek, beantwoord alle vragen en verzamel drie 
voelwaaiers boordevol spelletjes. De gratis kinderzoektocht start in de bibliotheek en 
gaat langs CC het SPOOR om te eindigen in het Peter Benoitmuseum.

Volg je het tastparcours en vind je de schatkist? Dan maak je kans op prikkelende 
prijzen, waaronder ook tickets voor familievoorstellingen van CC Het SPOOR!
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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 ont-
haal en loket burger en welzijn, andere 
loketten op afspraak (eerstvolgende 
op 14 juli - geen zaterdagopening in 
augustus)

Elke namiddag van 14 tot 17 uur op 
afspraak. 
056 733 311

WIJ ZIJN GESLOTEN
• Stadhuis en stadsmagazijn: 
 op 11 juli en op 15 augustus.  

Van 23 juli tot en met 15 augustus 
enkel open van 9 tot 12 uur.

• Jeugddienst: van 23 juli tot en met  
3 augustus.  
Ook gesloten op 11 juli en  
15 augustus.

• Sporthallen en sportdienst:  
De stedelijke sporthallen zijn 
 gesloten van 16 juli tot en met  
15 augustus. Tijdens deze periode 
zijn de burelen open van 9 tot 12 en 
van 14 tot 16 uur.  
De burelen zijn gesloten op 11 en 21 
juli en op 15 augustus.

• CC het SPOOR: op 11 juli en vanaf 
23 juli tot en met 15 augustus.

• Bibliotheek: op 11 en 21 juli en op 
15 augustus.

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

• Beide delen van het recyclagepark 
zijn gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 
augustus.

• Ophaling zone 3 verschuift van 11 
juli naar 10 juli en van 15 augustus 
naar 14 augustus.

• Tijdens de verlofperiode van 23 juli 
tot en met 14 augustus: openings-
tijden niet-betalend gedeelte: van 
maandag tot vrijdag van 8 tot 13.15 
uur en op zaterdag van 8-14 uur.

Meer info 
Het stadsmagazine van september 
verschijnt op donderdag 30 augustus. 
Teksten indienen tegen maandag  
6 augustus.
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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Sybille Demeyere, Sarah Devos,  
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INTERVIEW
Huis van Welzijn

De sociale dienst van het 
OCMW en de dienst Wel
zijn van de stad Harelbeke 
bundelen hun krachten in het 
HUIS van WELZIJN, een open 
huis dat bijdraagt tot het wel
zijn van elke Harelbekenaar.

10
KUNSTENHUIS
Forza Femina

Negen dames verwoorden 
alledaagse ervaringen en 
actuele thema’s naar beel
den die voor verwondering 
zorgen. Deze beelden bieden 
een spiegel aan de kijker 
die op zoek is naar de echte 
waarden van het bestaan.

16
TENTOON STELLING
50 jaar filmkunst

Verzamelaar en filmkenner 
Ronny Pede neemt je mee 
doorheen de geschiedenis 
van de Vlaamse film aan de 
hand van zijn collectie film
affiches. Een selectie Vlaamse 
(literaire) filmaffiches bewon
der je in juli en augustus in de 
bibliotheek.

19
UIT in Harelbeke

Verder

Van 20 augustus tot en met 16 september loopt in 
 Harelbeke de Maand van de Jeugdsportclubs. Op heel 
wat plaatsen kan je open trainingen, initiaties of proef
lessen volgen. Een aanrader voor kinderen en jongeren 
die eens willen proeven van een sport, want trainers 
stellen er met veel plezier hun sport voor.

04 Kermis in Harelbeke 
05 Verkiezingsinfo
09 Bib-nieuws

15 Wedstrijd
18 Zomerse wandelingen
24 Speelstraten
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in de bibliotheek, CC Het SPOOR &
het Peter Benoitmuseum

Vlieg heeft in heel Vlaanderen en Brussel schatten verstopt, ook in Harelbeke. 

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? Kom dan tussen 30 juni en 31 augustus schattenjagen. 
Haal je opdrachtenboekje in de bibliotheek, beantwoord alle vragen en verzamel drie 
voelwaaiers boordevol spelletjes. De gratis kinderzoektocht start in de bibliotheek en 
gaat langs CC het SPOOR om te eindigen in het Peter Benoitmuseum.

Volg je het tastparcours en vind je de schatkist? Dan maak je kans op prikkelende 
prijzen, waaronder ook tickets voor familievoorstellingen van CC Het SPOOR!
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KERMISSEN

FEESTEN  
IN HARELBEKE

Op het Eiland en bij Holvoets Kapel  
werd al duchtig gevierd de voorbije weken. 
Dit weekend vieren ze feest in Bavikhove. 
Heb je zin in een gezellig volksfeest, vol 
sfeer, kinderanimatie, muziek en de nodige 
hapjes en drankjes? Dan zijn de kermissen 
in Harelbeke iets voor jou. Je kan zeker 
terecht bij jou in de buurt:

6 -7 juli:  Bistierland (Arendswijk)
24 - 27 aug:  Stasegem Kermis
31 aug- 4 sep: Hulste Kermis
15 - 16 sep:  Harelbeke Feest!
22 - 23 sep:  Zandbergkermis

Wil je meer weten over alle kermissen?  
Zie 8 www.harelbeke.be/kermissen

Verplaatsing glasbol
KERMIS 
STASEGEM
De glasbol die momenteel op 
Stasegemdorp staat, wordt naar 
aanleiding van de plaatsing van 
de kermisattracties in Stasegem 
op dinsdag 21 augustus verplaatst 
naar het pleintje in de Ommegang
straat tot na het vertrek van de kermis
attracties op maandag 27 augustus.

Post jouw foto
Of je nu een zonsondergang ziet tijdens het lopen of een hert 
ziet oversteken als je aan het fietsen bent, als sporter beleef je 
gewoon meer. Daarom wil Harelbeke, met jouw hulp, mensen 
aan het sporten krijgen door jouw sportervaringen te delen met 
de hashtag #sportersbelevenmeer #harelbeke. De zomervakan
tie is daar een ideaal kader voor.
Post jouw actiefoto op Facebook, Twitter of Instagram met 
#sportersbelevenmeer #harelbeke en maak kans op één van 
onze leuke prijzen.

MEER INFO? 
SPORT.VLAANDEREN/

SPORTERSBELEVENMEER

#SPORTERS
BELEVEN

MEER

#SPORTERSBELEVENMEER
#HARELBEKE

Nieuw concept
MODESHOW
Na vier succesvolle edities vindt opnieuw een editie plaats van 
de modeshow. We verwachten ons trouw publiek op donder-
dag 27 september in het CC het SPOOR. Ditmaal met een 
heel vernieuwd concept met extra modezaken. Ook dit jaar 
worden we ondersteund door bereidwillige medewerkers voor 
catering, publiciteit en aankleding van de zaal. 
Mis dit event niet. Volg ons op facebook.  
Je vindt alle info op www.shoppeninharelbeke.be.
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STEMPLICHT
Op 14 oktober gaan we naar de stembus 
om een nieuwe gemeenteraad en provin
cieraad te kiezen. Wie kiesgerechtigd is en 
ingeschreven op de kiezerslijst is verplicht 
om te stemmen. Gezien in België de stem
plicht geldt, moet je al het mogelijke doen 
om te stemmen. Als je zelf niet kan stem
men door bv. medische redenen, verblijf in 
het buitenland ..., kan je een andere kiezer 
volmacht geven om dit in jouw plaats te 
doen. Een volmachtformulier kan je down
loaden via www.vlaanderenkiest.be.

Meer info via 8 www.vlaanderenkiest.be  
of 8 www.harelbeke.be/ 
verkiezingen of in het stadhuis, 
) 056 733 340

VERKIEZINGS-
INFO

Hulp nodig?
WIJK-WERKEN
Ben je particulier en heb je een klusje of wens je wat hulp in je tuin? Ben 
je als vzw op zoek naar logistieke steun bij een evenement? Zoek je als 
school hulp bij middagtoezicht? Dan is wijk werken iets voor jou. Welke 
activiteiten mogelijk zijn, vind je op www.vdab.be/wijkwerken. Wil je 
zelf beroep doen op de diensten van wijkwerken? Registreer jouw aan
vraag via www.vdab.be/wijkwerken. Je betaalt 7,45 euro per cheque.

Info via :ann.baert@welzijn13.be )0499 779 103. Ga langs op donderdagvoormid-
dag van 9 tot 12 uur in het Huis van Welzijn, Paretteplein 19 of maak een afspraak.

Sportaanbod  
najaar 2018

De sportdienst biedt voor 

het najaar 2018 opnieuw 

een uitgebreid sportaanbod 

aan. Alle info over de 

sportacademie, lessenreeksen 

16+, seniorensport, 

inschrijvingen ...vind je terug 

via www.harelbeke.be/sport. 

www.harelbeke.be/sdgs

www.harelbeke.be/sdgs
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HUIS VAN 
WELZIJN 
HARELBEKE

Waarvoor kan je terecht bij 
de sociale dienst van het 
OCMW op vandaag?
Sofie Verhelst:
De sociale dienst in Harel
beke is een sterk uitgebouw
de dienst die zich ten volle 
inzet voor de inwoners van 
Harelbeke, in het bijzonder 
voor zij die het wat moei lijker 
 hebben. Mensen komen naar 
de sociale dienst wanneer 
ze geen of een te beperkt 
inkomen hebben, meerdere 
schulden, woonproblemen, 
moeilijke zoektocht naar werk 
... Ook de opvang voor asiel
zoekers is een kern opdracht. 
Mensen die voor de eerste 
keer langskomen, worden 
ontvangen door een maat
schappelijk werker. Tijdens 
dit eerste gesprek worden 

heel wat zaken bevraagd 
om een zo passend mogelijk 
antwoord te bieden. Soms 
volstaat dit gesprek. In het 
andere geval worden ze 
toegeleid naar een maat
schappelijk werker om een 
begeleiding op te starten. 
Maandelijks komen een 50
tal mensen voor de eerste 
keer langs op de sociale 
dienst. Men kan ook telefo
nisch, via mail of per brief 
een vraag stellen.
Tijdens de begeleiding is er 
minstens een maandelijks 
contact, op bureel of via een 
huisbezoek. 
Er worden jaarlijks een 
700tal alleenstaanden of 
gezinnen begeleid door ons 
team van maatschappelijk 
werkers.

En waarvoor staat de 
dienst Welzijn?
Bren De Rycke:
De dienst Welzijn zet zich 
in voor het welzijn van 
elke Harelbeekse burger. 
We nemen initiatieven die 
bijdragen aan het verho
gen van sociale cohesie, 
persoonlijke ontwikkeling 
en het verruimen van een 
mondiale blik.
Zo organiseren we  samen 
met de NoordZuid 
Raad en de Harelbeekse 
 Ambassadeurs jaarlijks het 
wereldfeest  ‘Ol Tegaere’. 
Om iedereen kansen 
te geven om aan onze 
samenleving deel te nemen, 
verzekeren we een aanbod 
in oefenkansen Nederlands, 
zoals de Praattafels en 

De sociale dienst van het OCMW en de dienst Welzijn van 
de stad Harelbeke bundelen hun krachten in het HUIS van 
WELZIJN, een open huis dat bijdraagt tot het welzijn van elke 
Harelbekenaar. Je vindt vanaf september 2018 alle sociale 
dienstverlening onder één dak op het Paretteplein 19. De 
recente verbouwingen en nieuwe huisstijl voor het Huis van 
Welzijn zorgen voor een eigen gezicht.

www.harelbeke.be/sdgs
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de Schoolbabbels, alsook 
fietslessen of een toeleider 
in diversiteit die mensen op 
weg helpt.
Het Huis van het Kind zet 
dan weer zijn schouders 
onder projecten zoals de 
week van de opvoeding, het 
kidsfestival en ‘Harelbeke 
Rookvrij’. In samenwerking 
met de Welzijnsraad bieden 
we voor de inwoners jaarlijks 
een druk bezocht Welzijns
feest aan.
En met het Lokaal Overleg 
Kinderopvang houden we 
de vinger aan de pols wat 
betreft kinderopvang.
Onze stedenband met de 
stad Eenhana in Namibië 
is één van de voorbeelden 
waarbij de stad zich actief 
inzet voor het Zuiden. We 

namen ook het engagement 
bij het verwezenlijken van de 
Duurzame Ontwikkelings
doelen van de Verenigde 
Naties (SDGs).

Waarom de krachten 
bundelen in één Huis van 
Welzijn?
Micheline Decuypere:
De dienst Welzijn van de 
stad en de sociale dienst 
van het OCMW hebben een 
goede samenwerking die de 
voorbije jaren alleen maar 
gegroeid is. In hetzelfde huis 
werken brengt de medewer
kers nog dichter bij elkaar 
en biedt opportuniteiten. We 
willen inzetten op een sterker 
welzijnsbeleid in samenwer
king met alle betrokken part
ners, diensten en burgers. Zo 

wordt het huidig aanbod nog 
beter afgestemd en bieden 
we een antwoord op de hia
ten die worden vastgesteld. 
Maar ook de wijzigingen op 
Vlaams en lokaal niveau, 
onder andere het nieuwe 
decreet Lokaal Beleid, liggen 
mee aan de basis van deze 
keuze. Het decreet legt 
eenheid van politieke en 
ambtelijke aansturing op. Het 
OCMW blijft bestaan maar 
de leden van de OCMW
raad en het vast bureau 
worden gelijk aan deze van 
de gemeenteraad en het 
schepencollege, maar het 
Bijzonder comité voor de 
sociale dienst, dat alle indivi
duele hulpvragen behandelt, 
blijft een unieke samenstel
ling. De overheid wenst met 

HUIS VAN 
WELZIJN 
HARELBEKE

Wens je info over de 

sociale dienstverlening, 

integratieprojecten, 

initiatieven gezin 

en kind, of wens je 

een gesprek met 

een maatschappelijk 

werker? De dienst is 

elke werkdag open 

met uitzondering van 

donderdagnamiddag, 

Paretteplein 19 in 

Harelbeke,  

056 735 190, onthaal@

welzijnharelbeke.be.

 “Er worden jaarlijks een 700-
tal alleenstaanden of gezinnen 
begeleid door ons team van 
maatschappelijk werkers”
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deze aanpassingen de lokale 
diensten nog nauwer te laten 
samenwerken. 
Harelbeke maakte de keuze 
een zorgbedrijf op te richten 
waar alle dienstverlening 
voor ouderen werd onderge
bracht. Het decreet legt vast 
dat de sociale dienst van het 
OCMW deel uit maakt van 
het stadsbestuur.

Hoe wil het Huis van Wel-
zijn zich in de toekomst 
onderscheiden?
Micheline Decuypere:
De sociale dienstverlening 
van het OCMW is al zeer 
uitgebreid en kwalitatief. De 
OCMWsecretaris en voor
zitter hebben de bijzondere 
aandacht voor het sociaal 
beleid van hun voorgangers 
verder gezet. Ook de dienst 

Welzijn van de stad kende 
de voorbije jaren een uitbrei
ding van initiatieven gericht 
op integratie en sociale 
cohesie.
Met het Huis van Welzijn 
willen we die klantgerichte, 
kwaliteitsvolle en participa
tieve dienstverlening, vanuit 
een wederzijds vertrouwen, 
behouden. We willen naast 
de warme facetoface con
tacten ons ook toespitsen op 
online dienstverlening. Onze 
samenleving wordt alsmaar 
digitaler, ook de hulpverle
ning wil hierin evolueren.
Het Huis van Welzijn wil 
de initiatieven die mensen 
verbinden verder uitbreiden 
door het werken met bud
dy’s in de individuele dienst
verlening, buurt opbouwwerk, 
uitbouwen van het Huis van 

Kind ... Vrijwilligers krijgen 
hierin een belangrijke plaats.
Ook sociale economie 
wordt aangestuurd door het 
Huis van Welzijn. De wijk 
werkcoach voor Harelbeke is 
nu al actief op het Parette
plein 19.
Last but not least, wil het 
Huis van Welzijn de uitda
ging aangaan met alle dien
sten en beleidsmensen van 
de stad en samen werkende 
diensten om hun beslis
singen zo goed mogelijk af 
te stemmen op de noden 
van de burgers die minder 
kansen en mogelijkheden 
hebben. 

SAMENWERKEN 
EN VERBINDEN 
STAAT CENTRAAL

We zetten in op initiatieven 

die kwetsbare mensen 

ondersteunen, versterken 

en verbinden. Het project 

GS9 is een mooi voorbeeld, 

waar de sociale kruidenier 

gehuisvest is en ontmoe-

ting, workshops, vorming 

op maat en buurtwerk 

plaatsvinden. Hiervoor 

hebben we doorheen de 

jaren een goede samen-

werking uitgebouwd met 

samenlevingsopbouw, vzw 

De Oever, vzw De Spie en 

uiteraard de dienst Welzijn 

van de stad.

PRAKTISCHE INFO
Huis van Welzijn
Paretteplein 19, Harelbeke
Openingstijden: 8.30–12 en 
13.30–17 uur
Op vrijdag tot 16 uur en geslo-
ten op donderdagnamiddag

“We willen naast de 
warme face-to-face 
contacten ons ook 
toespitsen op online 
dienstverlening”
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TENTOONSTELLING
VLAAMSE FILMKUNST  
IN AFFICHES

Verzamelaar en filmkenner Ronny Pede 
(zie interview verder in dit hblad) neemt de 
bezoeker mee doorheen de geschiedenis 
van de Vlaamse film aan de hand van zijn 
indrukwekkende collectie filmaffiches. 
Van de boerendrama’s van na de Tweede 
Wereldoorlog, de voorzichtige stappen 
richting spraakmakende cinema, het 
ontstaan van de eerste grote kaskrakers, 
tot de huidige generatie filmmakers op 
zoek naar internationale aansluiting. 
En hoe kan het ook anders, we laten je 
meegenieten van onze collectie Vlaamse 
films in een zeer gevarieerde themastand.
Vernissage op vrijdag 6 juli in de stedelijke 
openbare bibliotheek. Sprekers: Ronny 
Pede, GertJan Willems en Annick 
Vandebuerie (schepen van cultuur). 
Tentoonstelling te bezichtigen tot en met 
25 augustus.

DE LIJST
ZOMER-
BOEKEN
De zomer zou de 

zomer niet zijn zonder 

de door ons samen-

gestelde lijst met 

zomer boeken. 100 

titels in alle mogelijk 

genres, van zwaar ro-

mantisch tot huivering-

wekkend spannend (en 

alles daartussen). Je 

kan de lijst terugvinden 

op www.bibliotheek-

harelbeke.be/zomer-

boeken. Regen of 

zonneschijn, vervelen 

zit er niet in met zoveel 

leesinspiratie.

ZORGELOOS LEZEN 
OP VAKANTIE

Vanop je vakantiebestemming 
je bib-materialen verlengen, 
dat kan. Je registreert je op 
voorhand bij Mijnbibliotheek 
(via de website van de bib of 
de bibcatalogus) en op die 
manier kan je dag en nacht, 7 
op 7 je bib-materialen verlen-
gen. Nog niet geregistreerd 
in Mijnbibliotheek? Stuur dan 
een mailtje (met vermelding 
van je lidnummer) vanop je 
vakantiebestemming naar 
info.bibliotheek@harelbeke.be 
en wij verlengen ze met het 
grootste plezier. Niet verge-
ten, er kan slechts eenmaal 
verlengd worden en gere-
serveerde materialen kunnen 
niet verlengd worden.

ZOMERSTAND

Op zoek naar een goed boek 
voor op vakantie? Dan is 
onze zomerstand beslist iets 
voor jou. Onderverdeeld in de 
volgend vijf categorieën: Pas 
binnengebracht (rechtstreeks 
vanop onze boekenkar naar 
de zomerstand), Zomerliefde 
(boeken zo zalig licht als een 
veertje, vol romantiek), Young 
Adult (forever young met onze 
fijne selectie adolescentenro-
mans), Amerikaanse thrillers 
(alles nog groter en slechter, 
maar vooral superspannend) 
en de Vijfsterrenboeken (de 
uitzonderlijke boeken die ooit 
een vijfsterrenrecensie kregen 
in de pers).

ZOMERSOUND-
TRACK

De hele zomer lang voorzien 
we al je feestjes, cocktailpar-
ty’s en hangmatmomenten 
van de juiste soundtrack. 
Exotische muziekjes uit verre 
landen, poppy compilaties, 
zwoele beats, festivaltoppers 
en de warmste jazzstemmen 
zorgen voor dat extra beetje 
sfeer. Zelfs bij slecht weer 
zullen ze doen wat ze moe-
ten: de zon in huis brengen. 
Wordt het al dan niet een 
topzomer, aan de muziek zal 
het in ieder geval niet liggen.
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FORZA FEMINA
Negen dames verwoorden alledaagse ervaringen en actuele 
thema’s naar beelden die voor verwondering zorgen. Deze 
beelden bieden een spiegel aan de kijker die op zoek is naar de 
echte waarden van het bestaan.
Door eenvoud, soberheid, hardheid of donkere waarheid, door 
kleur of afwezigheid van kleur, door figuratief of abstract wordt 
het moment geschapen om via kunst een manier te vinden om 
deze rusteloze en complexe wereld te aanvaarden.
Deelnemende kunstenaars zijn Sara Bomans, Nadine Cal
lebaut, Vigdis De Cauter, Katrin Dekoninck, Ann Demeyere, 
Greet Desal, Isolde Marcus, Daniëlle van Zadelhoff en Peggy 
Wauters.

PRAKTISCH
• Locatie: Kunstenhuis, Marktstraat 100, Harelbeke
• De tentoonstelling loopt nog tot en met 15 juli 2018
• Open elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 

tot 17 uur
• Gratis toegang

SCHRIJF JE NU  
IN OP DE AHA!
Je vindt in de tekenacademie een waaier aan mogelijkheden die 
je stap voor stap ontdekt op www.academieharelbekeanders.
be. Vanaf 6 tot 106 jaar kan je er terecht in de verschillende 
ateliers. De sfeer kan je opsnuiven op de facebookpagina 
‘Academie Harelbeke Anders’ en je bent altijd welkom om een 
bezoekje te brengen aan de academie en kennis te maken met 
het AHA!team en het aanbod. In september staan er alvast 
kennismakingsdagen op het programma en kan je in het kader 
van Kunstroute Leiestreek genieten van de eerste expo van het 
nieuwe academiejaar.
Tot en met 30 september kan je online inschrijven voor het aca
demiejaar 20182019 en dit via www.academieharelbekeanders.
be. Je vindt er trouwens alle andere nuttige informatie over de 
academie op terug.

Info: Tientjesstraat 4, ) 056 733 405



Gratis
www.harelbeke.be/maand-van-de-sportclubs

20 augustus tem 16 september 2018

Jeugdsportclubs stellen  

hun trainingen open.  

Wij willen jou erbij!

Maand van de  

jeugdsportclubs

In samenwerking metSportdienst 

056 733 460  

sport@harelbeke.be

Meer info: 



BADMINTON
Badmintonclub Bavikhove 

Plaats: Sporthal De Vlasschaard,  
Vlietestraat 25, Bavikhove

Zaterdag 25/08 +  08/09 08.3010.00 u
10.0011.00 u
11.0012.00 u
14.0015.30 u

0913 j.
1315 j.
1519 j.
0508 j.

Dinsdag 21/08 + 28/08 + 
04/09 + 11/09

18.0019.00 u 1113 j. 

Woensdag 22/08 + 29/08 + 
05/09 + 12/09

15.0016.30 u
16.3018.00 u
18.0019.30 u

0508 j.
0911 j.
1113 j.

Donderdag 23/08 + 30/08 + 
06/09 + 13/09

18.0019.15 u
19.1520.30 u
20.3022.00 u

0913 j.
1315 j.
1519 j.

Info: www.bavikhoofsebc.be, Staf Zephirin, 0487 16 59 62

BALLET
Balletschool Lunatica 

Plaats: Turnzaal Gemeenteschool Arendswijk,  
K. Leopold III-plein 71, Harelbeke

Maandag 03/09 + 
10/09

19.0020.30 u Balladies BL H  
(2de3de middelbaar)

Woensdag 05/09 + 
12/09

13.0014.00 u Balletmicroobjes BM 
H (1ste leerjaar)

14.0015.00 u The girls girls H  
(3de kleuterklas t.e.m. 
3e leerjaar)

15.0016.00 u Balletkriebels BK H 
(2de leerjaar)

16.0017.00 u Ballettoppers BT H  
(3de4de leerjaar)

17.0018.00 u Choreaotica’s Choreo H  
(vanaf 4de leerjaar)

18.0019.00 u Balletteena’s BTT H 
(5de leerjaar)

Zaterdag 08/09 + 
15/09

09.0010.00 u Dansmicroobjes DM H 
(2de3de leerjaar)

10.0011.00 u Pointica’s A&B PTA  
& B H (vanaf 5de leer
jaar2e middelbaar)

11.0012.30 u Balletchica’s BCH H  
(1ste2de middelbaar)

Info : Geen vooraf inschrijvingen, bijkomende info: www.lunatica.be  
Stefanie Demey, stefanie.demey@lunatica.be

BASKET

Basket Tiger Zwevegem -  
Deerlijk (afdeling Harelbeke)

Plaats: Turnzaal Gemeenteschool Arendswijk,  
K. Leopold III-laan 71, Harelbeke.  
Gedurende maand september kan er gratis geproefd  
worden van basket – t.e.m. geboortejaar 2011

Dinsdag 04/09 16.1517.15 u

Info: basketzwevegemdeerlijk.be, Dirk Verhamme, 0475 30 70 95

HANDBAL

Handbalclub Harelbeke

Plaats: Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Maandag 20/08 + 
27/08

17.4519.00 u voor kinderen van 
geboortejaar 2006, 
2007, 2008
(4e tot 6e leerjaar)

Info: Francis Destoop, fdestoop@hotmail.com,    
www.handbalclubharelbeke.be voorzien zijn van sportieve kledij.

DAMESVOETBAL

SW Ladies Harelbeke 

Plaats: Sportcentrum De Mol,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Woensdag 22/08 + 
29/08

18.0019.00 u
19.0020.30 u

Van 7 tot 14 jaar 
Ouderen

Vrijdag 24/08 + 
31/08

18.0019.00 u
19.0020.30 u

Van 7 tot 14 jaar
Ouderen

Info: www.swladiesharelbeke.be 
Carlos Verstraete, 0475 63 94 17, carlos.verstraete1@telenet.be



KAJAK

Harelbeekse Kano Vereniging

Plaats: Clubhuis, Klinkaardstraat 40, Harelbeke  
(kanaal Bossuit-Kortrijk)

Woensdag 24/08 + 29/08 + 
05/09

18.0020.00 u Vanaf 9 j.

Gratis begeleide initiatie (+ mogelijkheid om nog twee keer gratis een 
training te volgen). Meenemen:  Kledij die nat mag zijn (bv. zwemshort 
en T-shirt), droge kledij voor na het varen. Omkleden en douchen is 
mogelijk in ons clubgebouw.

Meer info: jeugd@harelbeeksekanovereniging.be en  
www.harelbeeksekanovereniging.be

KICKBOKSEN FULL CONTACT

Tiger Boxing Club Group Belgium vzw

Plaats: Judozaal Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Maandag 03/09 + 10/09 18.0019.30 u Vanaf 10 jaar

Info: www.tigerboxingclub.be, Paolo Villani, 056 71 69 58, 
0477 79 81 08, fffc.vzw@telenet.be

PAARDRIJDEN

Paardenmanège Gaverranch 

Plaats: Iepersestraat 14, Harelbeke (Stasegem)

Zondag 09/09 14.00  
15.00 u 

Voorstelling door leden 
van de club

15.00 
17.00 u

Gratis initiaties paard
rijden vanaf 6 jaar, laar
zen en elastische broek 
voorzien.

Vooraf inschrijven via info@gaverranch.com of ter plaatse in de bar.
Doorlopend: huifkartochten, jumping, hippotherapie enz.

TAEKWON-DO

So San

Plaats: Judozaal Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Dinsdag 21/08 + 28/08 18.1519.15 u
19.1520.15 u

Vanaf 7 j.
Jeugd (vanaf 12j.) 
+ volwassenen

Vrijdag 24/08 + 31/08 18.1519.15 u Vanaf 7 j.

Zaterdag 25/08 + 01/09 10.3012.00 u Jeugd (vanaf 12j.) 
+ volwassenen

Info: Yves Pollefeyt, taeyves@me.com, 0468 12 37 13 
www.so-san.be/

PAINTBALL

Paintballclub Harelbeke 
PAINTBALLBATTLE

Plaats: Sportcentrum Harelbeke, 
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke 
Je kan inschrijven voor de battle per team van 3 personen. 
Aangezien je heel wat kogels krijgt vraagt de club een bijdra-
ge van 30 euro per team. Na de bevestiging van je deelname 
krijg je het exacte tijdstip van jullie battle. 

Zondag 16/09 Hele dag Van 12 tot …jaar

Info: Inschrijven per team verplicht via www.paintballcup.be,  
kan vanaf 1 juli.

JUDO

JC Yama Arashi Bavikhove

Plaats: Vaarnewijkstraat 17, Bavikhove

Maandag 03/09 18.0018.30 u Kleuters
Woensdag 05/09 + 

12/09
17.3018.00 u
18.0019.00 u
19.0021.00 u

Kleuters 
1ste 2de leerjaar (groep 1)
3de4de leerjaar (groep 2)

Donderdag 06/09 + 
13/09

18.3019.30 u 4de5de6de  leerjaar en  
1ste mid. (groep 3) 
groep 4 (ouder)

Zondag 02/09 + 
09/09 

09.0010.00 u
10.0011.00 u
11.0012.00 u

Groep 1
Groep 2
Groep 3 en 4

Info: www.judoclubbavikhove.be, Donaat Vandeburie,  
donaatvandeburie@hotmail.com, 0496 03 06 81  
Gedurende de ganse maand september kan er gratis meegetraind 
worden. Je komt in sportieve kledij, er kan judokledij gebruikt  
worden van de club.



VOETBAL 

Voetbalclub Hulste Sportief

Plaats: Sportcentrum Hulste, Tieltsestraat 31, Hulste

Maandag 20/08 17.3018.30 u U6

18.0019.00 u U8+ U10 + U11

19.0020.15 u U15

Dinsdag 21/08 18.0019.00 u U7

18.0019.00 u U8 + U9

18.3019.30 u U13

19.0020.30 u U17

19.3021.00 u U21

Woensdag 22/08 17.3018.30 u U6

18.0019.00 u U10 + U11

19.0020.15 u U15

Donderdag 23/08 18.0019.00 u U7 + U9

18.3019.30 u U13

19.0020.30 u U17

19.3021.00 u U21

Info: Jef Ottevaere, 0479 06 06 65, jef.ottevaere@telenet.be  
Sportieve kledij voorzien. Alle andere trainingsuren zijn terug te vinden 
op www.hulstesportief.be

Meer info: Sportdienst,  
056 733 460, sport@harelbeke.be

Aanmelden 15 minuten 
voor de trainingsaanvang.  
Alle deelnemers zijn verzekerd.
www.harelbeke.be/vrije-tijd/sport/
maand-van-de-sportclub

VOETBAL 

Voetbalclub KRC

Plaats: Sportcentrum De Mol,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Woensdag 22/08 + 29/08 + 
05/09 + 12/09

16.3017.15 u Geboortejaar 
20122013

Gelieve op voorhand in te schrijven via Denis De Tand  
(telefonisch 0498 86 05 68) of via mailing (denis.detand@telenet.be)  
Kledij: sportkledij, sportschoenen.

MEER INFO? 
SPORT.VLAANDEREN/

SPORTERSBELEVENMEER

#SPORTERS
BELEVEN

MEER

#SPORTERSBELEVENMEER
#HARELBEKE

VOLLEYBAL

Volleybalclub AVC Harelbeke 

Plaats: Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Woensdag 12/09 18.00–19.30 u Meisjes en  
jongens (2de t.e.m. 
6de leerjaar)

Info: Lode Messiaen, infoavc@volleybal-avcharelbeke.be, 
0474 74 30 13, www.volleybal-avcharelbeke.be 
 
Voorzien zijn van sportschoenen en sportieve kledij.

VERDEDIGING

vzw Krav Maga  
Trainingscentrum “Harelbeke” 

Plaats: Judozaal Sporthal De Dageraad  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke  
(Krav Maga is een verdedigingskunst, die zijn oorsprong  
heeft in Israël)

Woensdag 05/09 20.0022.00 u Initiatie

Info : Vermeulen Jeroen, 0486 76 61 18, kmtc.be,  
harelbeke.kravmaga@gmail.com.  Deelname vanaf 16 jaar mits 
 voorlegging van een BLANCO getuigschrift van goed gedrag en zeden. 
Kledij : T-shirt en lange sportbroek.



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 augustus 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: 952
Winnaar: Omer Delporte

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

5 9 3 4 8

9

4 1 9

9 4 7 5

1 2 9 3

3 5 2 1

2 1 6

6

6 8 7 4 5

Feesten in Harelbeke
PARKFEEST 2018
Een dag in de zon, voldoende eten en drinken, leuke animatie en 
muziek à volonté. Het niet zo geheime recept van het parkfeest 
op zondag 8 juli, in het stadspark van Harelbeke.

Het programma spreekt elke doelgroep aan. Ouders met of 
zonder kinderen, frisse senioren, families, iedereen is welkom 
vanaf 11 uur voor een aperitiefconcert van Arte del Sueño 
en Harmonieorkest Vooruit die een voorproefje geven van de 
nieuwe musical (eind dit jaar). Na de toespraak van schepen 
Vandebuerie demonstreren de danseressen van Raqs Sharqi, 
onder leiding van Aïsha, hun oriëntaalse dansen.
Harelbeekse muziek is er van The Chevys die de boel doen 
ontploffen met rock en slepers, gevolgd door de Boom’n van 
de Weireld die het WestVlaams een andere dimensie geven en 
er een wereldtaal van maken. Topmuzikanten.
De muzikanten van Daylight Comes (DC live) zijn geen gewone 
covermuzikanten, maar dé coverspecialisten die ons lage land 
onveilig maken. Dansen en meezingen geblazen op tijdloze 
covers!
Drank en hapjes zijn er via onze verenigingen tegen democra
tische prijzen en animatie is er met circus 
de Sven, vzw Jippa en een springkasteel 
in het kinderdorp.
Inkom is zoals altijd gratis en het goede 
weer is besteld. Zorg dat je er bent (als het 
kan te voet of met de fiets, je weet maar 
nooit).

www.harelbeke.be/sdgs
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Ronny, waar is je passie 
voor film ontstaan?
In mijn geboortedorp Ever
gem was een plattelands
bioscoop. Daar mocht ik 
zelden naartoe, film was ‘des 
duivels’ volgens de pastoor. 
Uitzonderingen waren De 
Witte en De familie Trapp. 
Mijn eerste filmherinneringen 
dateren van de parochiezaal 
waar af en toe kolder van 
Laurel & Hardy vertoond 
werd. Op zondagvoormid
dag, na de mis, werden er 
soms filmvoorstellingen 
georganiseerd door de 
‘Eucharistische Kruistocht’. 
Daar zag ik Marcellino 
Pane e Vino, een Italiaanse 
religieuze film uit de jaren 

‘50 over een weeskind dat 
door Christus naar de hemel 
gebracht wordt. Als kind was 
dat behoorlijk indrukwek
kend. Ik kreeg er de film
microbe te pakken, ze heeft 
me nooit meer losgelaten.

Hoe verliep het verder?
Eind de jaren ‘50 bracht 
mijn broer het tijdschrift 
Film en Televisie voor me 
mee. Vooral nummer 31 met 
Ingrid Bergman op de cover 
intrigeerde mij. Ik vroeg en 
kreeg een abonnement. 
Toen al was ik zeker: later 
zou ik over films schrijven. In 
diezelfde periode ontdekte ik 
tijdens de papierophalingen 
van de KSA filmaffiches die 

aan de deur van de herber
gen lagen. Ik was meteen 
geïnteresseerd. Hierdoor 
werd ik gesterkt in het idee 
dat ik later 'iets' met film  
zou doen.
Toen ik 16 was ontdekte ik 
de Universitaire Filmclub 
Gent o.l.v. JeanMarc De 
Vos. Daar zag ik films van 
Godard, Bresson, Ozu en 
Eisenstein. Mijn vriendschap 
met JeanMarc resulteerde 
in een Evergemse filmclub, 
Satirikon. We vertoonden 
films van Chabrol, Kurosawa 
en Rohmer en hadden ook 
aandacht voor Vlaamse films.

En toen kwam mijn burger
dienst bij de Katholieke 
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Ronny Pede ademt film. Hij is sinds 1973 filmcriticus en 
was tot 2005 hoofdredacteur van het filmmagazine Film 
en Televisie. Hij sprokkelde een indrukwekkende collectie 
filmaffiches bij elkaar. Een selectie Vlaamse (literaire) 
filmaffiches bewonder je in de maanden juli en augustus 
in de bibliotheek.

FILMKUNST  
IN VLAANDEREN

TENTOON-
STELLING
Een halve eeuw 

filmkunst in Vlaan-

deren (in affiches) in 

de bibliotheek van 

6 juli tot en met 25 

augustus 2018 tijdens 

de openingstijden 

van de bibliotheek, 

Eilandstraat 2.

Vernissage op vrijdag 

6 juli om 19.30 uur.

Sprekers: Ronny Pede, 

Gertjan Willems en 

Annick Vandebuerie, 

Schepen van cultuur.

Filmliga, uitgever van Film en 
Televisie.

De kat werd bij de  
melk gezet?
Inderdaad. Na mijn burger
dienst mocht ik er blijven en 
leerde ik zo de Belgische 
filmwereld van binnenuit 
kennen. Ik kreeg de kans om 
voor Het Filmgebeuren (nu 
Filmfest Gent) eigen pro
grammatie te voeren. Begin 
jaren ‘90 mocht ik ook aan
koopsuggesties doen voor 
zowel cinema Sphinx (Gent) 
als distributeur Fivitel.

Zo ontstond een carrière 
in film?
Ondertussen ben ik met 

pensioen en heb ik alleen 
nog voeling met de papieren 
filmwereld, mijn collectie 
filmaffiches. De tentoonstel
ling van Vlaamse filmaffiches 
in de Harelbeekse bib is niet 
de eerste filmaffichetentoon
stelling die ik mocht samen
stellen, maar in zijn genre wel 
de meest uitgebreide.

Wat is jouw top 5 van 
Vlaamse films?
Kiezen is verliezen, maar na 
wat wikken en wegen kom ik 
tot dit resultaat:
• Monsieur Hawarden (Harry 

Kümel) naar het boek van 
Filip De Pillecyn.

• Het kortfilmoeuvre van 
Raoul Servais, met op kop 

Harpya.
• Daens (Stijn Coninx) naar 

het boek van Louis Paul 
Boon.

• De Witte van Sichem 
 (Robbe De Hert) naar het 
boek van Ernest Claes.

• Rabot (Christina 
 Vandekerkchove). Docu
mentaire over de woon
blokken van de Gentse 
Rabotwijk.
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Gezocht
JOBSTUDENT VOOR SEPTEMBER
Wil je je schouders zetten onder de directe dienstverlening naar de burgers 
toe binnen de dienst burgerzaken? Bezorg ons dan uiterlijk voor 15 juli je 
gegevens en korte  motivatie via personeel@harelbeke.be.  
Gesprekken gaan door op dinsdag 17 juli. 
Profiel:
• Je studeert in het hoger of universitair  onderwijs
• Je werkt graag met mensen samen en bent een open persoon
• Je houdt ervan om in direct contact met burgers te werken
• Je bent punctueel en houdt van  verantwoordelijkheid

DE ZONNEKAART TOONT  
HOE GESCHIKT JE DAK IS!

Wist je dat zonnepanelen gemiddeld 5 500 euro kosten, vaak in acht jaar terugver
diend zijn en tot 19 000 euro opbrengen? De zonnekaart toont hoe geschikt jouw 
dak is en hoeveel winst je dit oplevert.
Dankzij deze tool (www.energiesparen.be/zonnekaart) zie je op een kaart of jouw 
dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot niet bruikbaar (oranje) is voor de 
plaatsing van zonnepanelen en/of een zonneboiler. Bovendien 
berekent de zonnekaart de kostprijs en de terugverdientijd van 
zonnepanelen en een zonneboiler. Ook de jaarlijkse besparin
gen op energiekosten en CO2uitstoot worden weergegeven.
In Harelbeke werden er tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2018, 
254 nieuwe installaties geïnstalleerd.

SHOPPEN 
IN HARELBEKE 
LOONT
Het handelscomité Harelbeke 
 organiseert vele acties die de klan
ten aansporen om hun aankopen 
in eigen stad te doen. Daarnaast 
ondersteunen ze de handelaars die 
meewerken aan de Joynklanten
kaart door maandelijks een waar
debon ter waarde van 50 euro te 
verloten onder de klanten die hun 
Joynkaart scannen bij de deelne
mende handelaar.
Mevr. Blancke scande haar Joyn
kaart bij Hengelsport Matton en 
kreeg haar waardebon van de voor
zitter handelscomité Olivier De Block 
in bijzijn van de zaakvoeder Steven 
Ameye en Nasia Verschaeve.

kort
Toerist in Harelbeke
ZOMERSE WANDELINGEN
Word toerist in eigen stad en neem deel aan de zomerse wandelingen. Je 
ontdekt de leukste plekjes en hoort de beste verhalen van een ervaren gids. 
Deelname: 6 euro, met gids, versnapering en drankje.

• 21/06 Midzomerwandeling, 5 km – 19 uur, onthaal domein De Gavers
• 22/07 OudeLeiearm, 10 km – 14.30 uur, dorpsplein Bavikhove
• 15/08 Sterke vrouwen van Harelbeke, 5 km – 14.30 uur, Kunstenhuis
• 22/09 Tisten en zijn baluchon, 5 km – 17 uur, Peter Benoit Museum
• 07/10 Leiewerken, 5 km – 14.30 uur, JC TSAS

Inschrijven bij dienst Toerisme, : toerisme@harelbeke.be of ) 056 733 470

Info: 8www.harelbeke.be/nieuws/zomerse-wandelingen

adres :

STRAALSTRAAT 33
9999 ZONNEDORP

www.harelbeke.be/sdgs
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in Harelbeke

GEEFPLEIN
za 7 juli

Materiaal in huis dat nog kan dienen, 
maar niet voor jezelf? Kleren, speelgoed, 
kleine gebruiksvoorwerpen, noem maar 
op. Kom het gratis afleveren en snuister 
eens rond in wat anderen meebrachten.
Van 14 tot 18 uur aan het kerkplein in 
Stasegem. Met zomerterras en kinderbar.

Info of vragen via  

: groenepowerrangers@gmail.com

ROMMELMARKT
zo 26 aug

Locatie: Stasegem centrum. 5 euro  
per stand van 5 meter, te betalen voor  
15 augustus. Na 15 augustus betaal je 
2 euro per meter. Betalen op rekening  
BE31 9730 2470 8055. Auto bij de stand.  

Vooraf inschrijven bij Christ en Caroline,  

) 0477 767 097 : christ.caroline@hotmail.com

Organisatie: de Gaverzoekertjes in samenwerking 

met feestcomité Staker.

ZOMERFILMS
di 10 juli

• 10/07 Marina
• 24/07 The Broken Circle Breakdown
• 07/08 7 years in Tibet
• 21/08 Zorba the Greek

Om 14 uur in De Vlinder.  

Deelname: 2,50 euro. 

Inschrijven en betalen: zeker een dag  

voordien, ) 056 735 390

zo 8 juli

BIG JUMP
In heel Europa springen op 8 juli om 15 uur mensen in het water om aan
dacht te vragen voor proper water. Daarom organiseert de stad i.s.m. de 

Harelbeekse Kano Vereniging (http://harelbeeksekanovereniging.be/) op 8 
juli een Big Jump. We springen met zijn allen om 15 uur van op het ponton 

van de Harelbeekse Kano Vereniging in de Klinkaardstraat in het kanaal. Wie 
dit wenst kan nog tot 17 uur zwemmen. De Harelbeekse Kano Vereniging 

voorziet een zomerbar. Omwille van veiligheidsredenen is het verplicht met 
schoeisel te springen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden begeleid 

door een volwassene. Breng gerust je luchtmatras of drijfmateriaal mee!
8www.bigjumpbelgie.wordpress.com
8www.harelbeke.be/bigjump2018

www.harelbeke.be/sdgs

Marina
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DI 3 JULI
Beiaardconcert
Door Jonathan Lehrer (USA). 
Om 19.30 uur aan de luister-
plaats op het Paretteplein. 
Info via 8 www.harelbeke.be

WO 4 JULI
Fietsclub
De fietsclub van De Parette 
trekt er op uit. Aanwezig om 
13.45 uur met vertrek om 14 
uur aan De Parette. Deel-
name: 1 euro. Inschrijven en 
betalen de dag zelf. Ook op 
1 en 22 augustus.

VR 6 JULI
Vernissage expo
Om 19.30 uur in de stede-
lijke openbare bibliotheek. 
Tentoonstelling ‘Vlaamse 
Filmkunst in affiches’. Te 
bezichtigen tot en met  

25 augustus (zie pagina 16).

VR-ZA 6-7 JULI
Wijkfeest Bistierland
Enkele inwoners van de wijk 
Bistierland organiseren voor 
het 2de jaar op rij een wijk-
feest. Op vrijdag 6 juli geniet 
je om 19.30 uur van een 
familiefilm op groot scherm 
en op zaterdag 7 juli zijn er 
vanaf 14 uur volksspelen, 
kinderdorp en kinder-
disco, tombola, barbecue, 
optreden Radio Vader en 
afterparty. Iedereen is er van 
harte welkom.

ZA 7 JULI
Biobabbel
Velt Harelbeke-Kuurne-Wa-
regem bezoekt de tuin 
van Liliane Sap in Aartrijke 
waarin groenten geteeld 
worden volgens de principes 

van bio-tuinieren en perma-
cultuur. Vertrek om 13.30 
uur aan CC het SPOOR.  
Inschrijven:  

: leorosseel@gmail.com of  

) 056 725 251 

ZA 7 JULI 
Compostdemo
Van 10.30 tot 11.30 uur op 
het recyclagepark.

ZA 7 JULI
’t Eiland rockt
Vanaf 19 uur op het Plein 
van het Eiland. Aanvang 
optredens om 20 uur.

ZA 7 JULI
Geefplein
Van 14 tot 18 uur aan het 
kerkplein in Stasegem (zie 
pagina 19).
Info of vragen via  

: groenepowerrangers@ 

 gmail.com

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas

juli/
aug

2018

 Soul Brothers
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BAVIKHOOFSE 
FEESTEN
VRIJDAG 29 JUNI
Openingsdrink om 19.30 uur. Vanaf 20 uur Fiesta Latina met Sharita 
en Belle Perez. Om 21 uur Summer On The Rocks

ZATERDAG 30 JUNI
De fameuze terrasjesavond vanaf 18 uur. Om 21.30 uur is het 
‘Hammertime’ met de bekendste hits van de 90’s. Om 23 uur maken 
verschillende DJ’s hun opwachting met de Retronight!

ZONDAG 1 JULI
Vinkenzetting (inschrijven vanaf 7.30 uur). Vanaf 11 uur verschillende 
activiteiten/optredens: Heavy Teddybears Solexclub – Muzikaal 
diner met ‘Too Sharp’ – Kinderdorp – Papa Chico – Zeepbellenman 
– Braziliaanse Capoeirashow MCN – Snoepworp – Les Folles de 
Gand – Soul Brothers – DJ Pulle.

Meer info via : karel.vandenbroucke@telenet.be of  
8www.facebook.com/bavikhoofsfeestcomite. 

ZO 8 JULI
Parkfeest
Vanaf 11 uur in het stads-
park van Harelbeke (zie 
pagina 15).

ZO 8 JULI
Big Jump
We springen met zijn 
allen om 15 uur van op het 
ponton van de Harelbeekse 
Kano Vereniging in de Klink-
aardstraat in het kanaal (zie 
pagina 19).

DI 10 JULI
Beiaardconcert
Door Stéphanie Brugge-
man, stadsbeiaardier van 
Harelbeke met het Harel-
beekse saxofoonkwartet 
Sax-  Au-Fond. Om 19.30 uur 
aan de luisterplaats op het 
 Paretteplein. 
Meer info via 8www.harelbeke.be

ZA 14 JULI
Oostwijkquiz
Op zaterdag 14 juli orga-
niseert ’t Ooste Feeste 
hun derde quiz in CC het 
SPOOR om 19 uur. Schrijf je 
per ploeg van vier deelne-
mers in via 0497 735 191. 
Deelname: 25 euro per 
ploeg.  
Contactpersoon: Dominique: 

) 0497 735 191.

ZO 15 JULI
Boottocht 
naar Wervik
Vertrek aan de Banmolens 
om 11 uur. Terug in Harel-
beke rond 19 uur. Prijs: 
volwassenen 49 euro –  
kinderen 39 euro. 
Reservatie: ) 056 733 470, 

: toerisme@harelbeke.be of  

8 www.toerisme-leiestreek.be/  

 boottochten. 

DI 17 JULI
Beiaardconcert
Door Marc Verbelen (België). 
Om 19.30 uur aan de luister-
plaats op het Paretteplein. 
Info via 8 www.harelbeke.be

WO 18 JULI
Koffieklets wordt 
ijssalon
We ruilen de taartjes van bij 
de koffieklets in voor een 
heerlijke ijscoupe. Om 14 
uur in De Rijstpekker. Deel-
name: 3 euro.  
Inschrijven en betalen: zeker een 

week vooraf, ) 056 735 270.

WO 18 JULI
Café Congé
Initiatie petanque en lekkere 
cocktails. Om 14 uur in De 
Vlinder. Deelname: 2,50 euro 
(inbegrepen één cocktail). 

Inschrijven en betalen tegen 10 

juli, ) 056 735 390.

DO 19 JULI
Fietsdagtocht
Van 10 tot 17 uur met 
vertrek aan de voorkant van 
De Parette. Deelname: 20 
euro (inbegrepen aperitief, 
driegangenmenu en drankje 
in de namiddag). 
Inschrijven en betalen tegen 9 

juli, ) 056 735 190

ZO 22 JULI
Zomerse wandeling
Oude-Leie-arm, 10 km. 
Vertrek om 14.30 uur aan 
dorpsplein Bavikhove (zie 
pagina 18).

MA 23 JULI
Koffiehoekje
Van 8.30 tot 10 uur in De 
Vlinder. Gratis deelname. 
Ook op 30 juli, 6 en 13 
augustus.

ZA 4 AUG 
Compostdemo
Van 10.30 tot 11.30 uur op 
het recyclagepark.

ZA 4 AUG
Idyllische  
avondboottocht
Vertrek aan de Banmolens 
om 19 uur. Terug rond 23 
uur. Prijs: volwassenen 49 
euro – kinderen 39 euro.  
Reservatie: 056 733 470,  
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: toerisme@harelbeke.be of 

8 www.toerisme-leiestreek.be/  

 boottochten. 

WO 15 AUG
Zomerse wandeling
Sterke vrouwen van Harel-
beke, 5 km. Vertrek om 14.30 
uur aan het Kunstenhuis 
(zie pagina 18).

ZA 18 AUG
Voetbaltornooi
Beker Dirk Vlaeminck vanaf  
10 uur op de terreinen van 
KOG Stasegem. 
Info via : c_casier@hotmail.com.

WO 22 AUG
Koffieklets  
wordt ijssalon
We ruilen de taartjes van bij  
de koffieklets in voor een heer-
lijke ijscoupe. Om 14 uur in De 
Rijstpekker. Deelname: 3 euro. 
Inschrijven en betalen: zeker een 

week vooraf, ) 056 735 270.

VR 24 AUG
Zomerbrunch met 
muziek
De combinatie van een laat 
ontbijt en een vroeg middag-
maal. Start om 10.30 uur in  
De Parette. Deelname: 12 
euro. Inschrijven en betalen tegen  

17 augustus, ) 056 735 190.

VR 24 AUG
Stasegem Kermis
• 24/08 Snoeploop en 

schlagers i.s.m. VBRO.

• 25/08 Hot Stuff’ 80-90 
coverband –  Femmes 
Uniques.

• 26/08 Rommelmarkt – 
Kindershow – Popkoning – 
Luc Steeno. 

• 27/08 Introband – 
Voicekandidaat – Atominka 
Coverband.

Info via gaver@telenet.be.

Programma kermis 
Scouts en Chiro
• 24/08 – 18 uur: The 

Skullfuckers - Openingsfuif 
met Audiowave, Dope Zebra 
en DJ Snes.

• 25/08 – 14 uur: 
Lasershootingbattle –A 
Murders in Mississippi, The 
Urban Vodoo Machine en 
Level Six – DJ Guilly & De 
rosten.

• 26/08 – 11 uur: 
Mosselsouper – Bingo – 
Kinderanimatie – Gestapo 
Knalmuziek – Afterparty.

Info via 8 www.stasegemkermis.

be of ) 0478 657 708.

Locatie: scoutsterreinen, Spelt-

straat.

ZA 25 AUG
Fietstocht rond Ieper
Op zaterdag 25 augus-
tus organiseren Pasar en 

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

IN JULI EN AUGUSTUS 
ENKEL OP AFSPRAAK

• 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 juli 
(geen zitdag in augustus).

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag 16 juli 
om 19.30 uur in CC het SPOOR
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:: Best een dekentje & zitmeubel meebrengen!
:: Gratis inkom
:: Bij regenweer wordt de  lm vertoond in CC Het Spoor,    
   Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke
:: Inschrijven is verplicht, en kan via  www.bosplus.be. 
   Je vindt er ook alle nodige verdere info

:: Afspraak  Collegebos, parking in de Berkenlaan-Elzenlaan-Wilgenlaan-  
  Notelaarslaan-Kollegeplein (het bos is ingesloten tussen deze   
  straten)
  Kom bij voorkeur met de  ets of te voet.
:: 19.45 Deuren open
:: 20.45  Filmvertoning (Nederlands gesproken)

FILM IN HET BOS

ZOOKS
VRIJDAG 31 AUGUSTUS

Een initiatief van BOS+,  MINA-raad Stad Harelbeke & Gezinsbond

VR 31 AUG
Animatiefilm ZOOks

Op 31 augustus houdt de stedelijke MINA-raad in 
samenwerking met Bos+ (www.bosplus.be) en de 
Gezinsbond in het Collegebos ‘Film in het bos’. De 
voorstelling past in de ‘Film in het Bos-tournee’ van 
Bos+ - zie www.bosplus.be/nl/filminhetbos.

We vertonen de film ZOOks, een nieuwe tekenfilm 
(2018) van Kristoff en Dimitri Leue, met bekende 
stemmen als Matteo Simoni, Frank Focketyn, Tine 
Reymer, Wim Helsen, Warre Borgmans, … ZOOks 
is een hedendaags sprookje. Het speelt zich af in 
een wereld waarin de mens volledig gescheiden leeft 
van de natuur. Het is een spannend verhaal over het 
belang van de natuur in onze wereld. Boeiend voor 
groot en klein. 

Iedereen is welkom op deze gratis voorstelling. 
Graag op voorhand inschrijven op www.bosplus.be/
nl/filminhetbos. We voorzien enkele stoelen, maar je 
mag gerust ook je eigen stoel of dekentje meebren-
gen. De Scouts Harelbeke bemant de bar.

Afspraak vanaf 19.45 uur in het Collegebos. Je 
kan parkeren in de Berkenlaan, Elzenlaan, Wilgenlaan, 
Notelaarslaan of Kollegeplein, maar kom bij voorkeur 
te voet of met de fiets. De film, Nederlands gespro-
ken, start rond 20.45 uur. Bij regenweer wordt de film 
vertoond in CC het SPOOR, Eilandstraat 6.

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

ONTVANGSTEN EN 
PLECHTIGHEDEN

• Zaterdag 7 juli om 16 uur 
in het stadhuis: Gouden 
bruiloft van Eric De Waele 
en Anna Deprez

• Zaterdag 14 juli om 
14 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van 
Ivan Calland en Rita 
Vandenberghe

• Donderdag 16 augustus 
om 14.30 uur in het 
stadhuis: Gouden bruiloft 
van Edmond Cheikh Hanna 
en Sonia Ayoub

• Zaterdag 18 augustus 
om 15 uur in het 
stadhuis: Gouden bruiloft 
van Frans Platteau en Lena 
Vandewiele

• Zaterdag 18 augustus 
om 16 uur in het 
stadhuis: Diamanten 
bruiloft van Gustaaf 
Demeyere en Jeannine 
Dejans

• Zaterdag 25 augustus 
om 10 uur in het 
stadhuis: Gouden bruiloft 
van Eugeen De Backer en 
Rose Marie Verbrugge

• Zaterdag 25 augustus 
om 14.30 uur in het 
stadhuis: Gouden bruiloft 
van Fernand Demeyere en 
Monique De Kimpe

Op basis van de gegevens 
beschikbaar op 18 juni 2018.

VTB-cultuur Harelbeke 
een fietstocht n.a.v. 100 
jaar WOI. Start om 8.30 
uur aan de parking van het 
Kasteeldomein in Zonnebe-
ke. Tocht van 55 km langs 
Hill 60, Kasteel ’t Hooghe, 
de Ierse Vredestoren, de 
Pool of Peace, de 600 000 
beeldjes in de Palingbeek 
en uiteraard Ieper met zijn 
Menenpoort.
Deelname: 40 euro (mid-
dagmaal en consummaties 
inbegrepen). 
Inschrijven tegen 15 augustus 

via : rik.pattyn@skynet.

be met vermelding fietstocht 

Ieper. Het aantal deelnemers is 

beperkt.

ZO 26 AUG
Rommelmarkt
Locatie: Stasegem cen-
trum. Vooraf inschrijven bij 

Christ en Caroline, ) 0477 

767 097, : christ.caroline@

hotmail.com (zie pagina 19).

MA 27 AUG
Cursus Facebook
Op 27 augustus en 3-10 
september van 9 tot 12 uur 
in De Vlinder. Deelname: 15 
euro.  
Inschrijven en betalen tegen  

20 augustus, ) 056 735 390

VR 31 AUG
Hulste Kermis
Tot en met dinsdag 4 
september. Op vrijdag 31 
augustus: Parochianen-
koers.

www.harelbeke.be/sdgs
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Ook dit jaar genieten kinderen 
 tijdens de zomervakantie van verschil
lende speelstraten in de stad. Dit jaar 

zijn er negen straten die een speelstraat 
organiseren. 

Wil je weten wanneer?  
De data en uren vind je terug via 
www.harelbeke.be/speelstraten.

SPEELSTRATEN


