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Ben je benieuwd hoeveel jouw auto 
je kost? Bereken het op de website: 
http://www.taxistop.be/calc.
Ben je geschrokken van de bedragen? 
Of denk je “die tweede wagen staat 
inderdaad wel heel vaak stil.” Dan 
hebben we misschien wel een oplos-
sing voor jou.

Autodelen via Cambio: Wat is dat?
In plaats van een auto te bezitten, be-
schik je over de wagens van Cambio.
Je rijdt wanneer je wilt, Cambio doet 
de rest.

Goed om te weten
• Cambio geeft je toegang tot een 

voertuig zonder de rompslomp van 
het bezit van een eigen wagen.

• Er zijn zo’n 800 voertuigen in meer 
dan 30 steden in België ter beschik-
king op reservatie, waar en wanneer 
je wilt. Ook in Harelbeke staan twee 
Cambio wagens: een Citroën C3 en 
een Citroën Berlingo. Je vindt ze in 
de Leiestraat, nabij het Marktplein.

• De standplaatsen hebben een goede 
verbinding met het openbaar vervoer. 

HOEVEEL KOST  
DIE AUTO MIJ?

• Je reserveert via het internet, de 
smartphone app of het call center 
(24u op 24, 7 dagen op 7).

• Je kunt het voertuig kiezen dat het 
best aan je behoeftes voldoet. Je 
hebt verschillende modellen ter be-
schikking, van de kleine stadswagen 
tot de grote monovolume.

• Elke Cambio auto beschikt over een 
gereserveerde parkeerplaats.

• Afgezien van een kleine maandelijkse 
vergoeding, betaal je enkel als je rijdt.

• Cambio houdt zich bezig met alle 
onderhoud, de nodige reparaties en 
administratieve documenten.

Bij de aankoop van een nieuwe auto polsen we vaak naar het 
verbruik van de wagen, want we willen natuurlijk niet te veel uit
geven aan brandstofkosten, maar een auto is ontzaglijk duur zelfs 
zonder dat je er ook maar één kilometer mee aflegt! Elke maand 
betaal je zo’n 300 euro voor een auto waar je NIET mee rijdt! 

“Ook  
in Harelbeke  

staan twee  
Cambio wagens”

MEER INFO?
www.cambio.be of  
bel naar 09 242 32 17

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 
afspraak (eerstvolgende op 9 juni)

Elke namiddag van 14 tot 17 uur 
op afspraak

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

Meer info 
Het stadsmagazine van 
 juli-augustus verschijnt  
op donderdag 28 juni. Teksten 
indienen tegen vrijdag 8 juni.
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be
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Robbe 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 Thinkstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
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INTERVIEW 
20 jaar STAP!

Gili trekt nog eens zijn  
trukendoos open en houdt op 
23 juni feest naar aanleiding 
van 20 jaar STAP! We spraken 
Gili en de zes leden van 
STAP! over de voorbije  
jaren en over het feest.

10
DE GAVERS
Spelen in de natuur

Wie houdt van de natuur 
en het avontuur, kan vanaf 
deze zomer terecht op het 
natuurspeelterrein van het 
provinciedomein De Gavers. 
Het speelbos spreekt als ‘het 
bos van Robin Hood’ tot de 
verbeelding.

16
AHA!
Point Final

Nog enkele weken en  
het academiejaar zit er op. 
Traditiegetrouw sluit de AHA! 
haar academiejaar af met een 
eindejaarstentoonstelling. Een 
expo waarop de resultaten van 
de studenten van alle leeftij-
den worden geëxposeerd.

19
UIT in Harelbeke

Verder

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli geven meer dan 250 
ploegen opnieuw het beste van zichzelf op de terreinen 
rond het Forestiersstadion. Het wordt terug een groot feest 
voor zowel de topsporter als de gelegenheidsvoetballer. 
Ondertussen zijn we aan de 28ste editie toe.

04 Kinderfuif 
09 Bib-nieuws
12 Potjebuur

HOEVEEL KOST  
DIE AUTO MIJ?

14 WK op groot scherm
15 Reisdocumenten
24 1000 maal dank
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E-ID

PIN- EN PUKCODE 
VERGETEN?

Wie zijn of haar belastingaangifte wil 
invullen via tax-on-web en daarbij de 
identiteitskaart gebruikt, heeft uiteraard de 
pincode nodig. Bij het departement Burger 
& Welzijn kunnen wij een reset van de 
pincode uitvoeren voor personen die hun 
pincode vergeten zijn of deze geblokkeerd 
hebben. Daarvoor hebben wij de meest 
recente pukcode nodig. 
Beschik je niet meer over deze pukcode, 
dan kan je een herdruk ervan aanvragen 
bij het departement Burger & Welzijn. 
Hou er rekening mee dat de aanmaak van 
een nieuwe code ongeveer twee à drie 
weken duurt.

Wie naar aanleiding van werken het openbaar domein in-
neemt met een container of stelling, heeft toelating nodig. 
Kom minstens twee weken voor de werken langs in het 
stadhuis, dienst patrimonium (056 733 378) of download 
het aanvraagformulier via www.harelbeke.be. De aanvraag 
kan ook digitaal via het e-loket op de website van de stad 
worden verstuurd. Naast het bekomen van de goedkeuring 
door de stad, is er een signalisatiemachtiging nodig van de 
verkeersdienst van de politiezone Gavers (056 733 580).

Aanvragen
INNAME 
OPENBAAR DOMEIN

Zomerbrochure
VAKANTIEKRIEBELS 

Benieuwd wat er deze zomer voor kinderen en  
jongeren op het programma staat? De jeugd- en 

sportdienst stelden een zomerbrochure op. Bekijk de 
zomerbrochure via www.harelbeke.be/vakantiekriebels 
of haal je exemplaar bij de sport- of jeugddienst. Kwam 

je al eens naar een activiteit dit jaar? Dan wordt een 
exemplaar opgestuurd.

Einde schooljaar
KINDERFUIF 
Op vrijdag 29 juni vieren we samen het einde van het 
schooljaar en het begin van een welverdiende vakantie! 
De kinderfuif komt er weer aan! Vanaf 18.30 uur zijn alle 
kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar welkom in 
TSAS! De toegang is gratis en drankjes kosten een halve 
euro. Uiteraard zijn ouders niet toegelaten in de zaal. Zij 
kunnen iets drinken in de aparte ouderopvang. 
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DOE DE  
TEKENCHECK

Door klimaatopwarming komen teken almaar 
vaker voor. Je kunt ze overal in de natuur 
tegenkomen, dus niet alleen als je het bos 
intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat 
wandelen of buiten speelt. De gloednieuwe 
campagne ‘Wees niet gek. Doe de teken
check’ geeft iedereen volgend advies: con-
troleer dezelfde avond nog op een tekenbeet, 
verwijder een teek rustig en in één beweging 
en volg de symptomen één maand lang op. 
Controleer zeker de knieholtes, liezen, bil-
naad, haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn 
lievelingsplekken van teken.
Meer info via www.tekenbeten.be.

WEES NIET 
GEK

Luisterplaats: Paretteplein Harelbeke. Telkens op  
dinsdag om 19.30 uur. Meer info via www.harelbeke.be.
• 19 juni: Rachel Perfecto (USA)
• 26 juni: Koen Cosaert, stadsbeiaardier van Harelbeke
• 3 juli: Jonathan Lehrer (USA)
• 10 juli: Stéphanie Bruggeman, stadsbeiaardier van  

Harelbeke en het Harelbeeks saxofoonkwartet  
Sax-Au-Fond

• 17 juli: Marc Verbelen (België)

Luistermuziek
BEIAARDCONCERTEN

Oproep deelname
3DE OOSTWIJKQUIZ
Op zaterdag 14 juli 2018 organiseert  
’t Ooste Feeste hun derde quiz in CC het 
SPOOR om 19 uur. Schrijf je per ploeg van 
vier deelnemers in via 0497 735 191. Er is 
een prijs voor elke deelnemer. Deelname:  
25 euro per ploeg. 

Contactpersoon: Dominique: 0497 735 191.

Boottochten op de Leie

Er zijn nog enkele plaatsen 

vrij voor de boottocht naar 

Wervik van zondag 15 juli en 

de idyllische avondboottocht 

van zaterdag 4 augustus. 

Deelname: volwassenen 49 

euro en kinderen 39 euro. 

Info via 056 733 470, 

toerisme@harelbeke.be.

5

http://www.tekenbeten.be
http://www.harelbeke.be


GILI VIERT 
20 JAAR  
STAP!

Ik ontmoet hen in café  
De Trukendoos (waar an-
ders?) waar ze mij, aan het 
begin van hun vergadering te 
woord staan over de voorbije 
jaren, maar ook over ‘Gili’s 
Fjiste’, een avondvullend 
programma ter gelegenheid 
van de twintigste verjaardag.

Peter: Op 19 mei 1998 werd 
STAP! opgericht met vijf 
leden. De concrete aanlei-
ding was een optreden van 
Willem Vermandere in de ge-
meenteschool in Stasegem. 
Als reactie programmeerde 
Gili de ‘Willems Vermande-
res’, met Luc Dufurmont in 
de hoofdrol, in het café zelf. 
Het optreden in de school 
trok 300 toeschouwers, dat 
op café ongeveer 80. 

Gili: We gingen op dat elan 
verder en organiseerden 
verschillende optredens in 
het zaaltje achter het café. 
Maar, door de grootte van de 
zaal (ongeveer 100 plaatsen) 
eindigden we telkens in het 
rood. Zelfs al speelden de 
artiesten voor een volle zaal, 
dan nog geraakten we niet uit 
de kosten. Na een tijdje trok 
ik mijn stoute schoenen aan 
en stelde de mensen van CC 
het SPOOR voor dat zij het 
zaaltje één keer per maand 
gratis zouden gebruiken voor 
hun programmatie. Dat is 
er niet van gekomen, maar 
leidde uiteindelijk wel tot een 
kleine subsidiëring van STAP!

Wouter: Heel wat beken-
de namen zijn de revue 

gepasseerd. Ik denk aan 
Raymond van het Groe-
newoud, Kommil Foo, Zjef 
Vanuytsel, Roland en Guido 
Belcanto. Daarnaast mag je 
misschien ook wel stellen 
dat zowat de volledige 
Vlaamse comedyscène 
hier op het podium heeft 
gestaan: Wouter Deprez, 
Nigel Williams, Alex Agnew, 
… Noem maar op en ze 
hebben hier gespeeld.

Nanske: Het zaaltje is in 
het verleden meer dan eens 
niet uitverkocht, vooral in 
de beginperiode was dat 
zo. De laatste jaren mogen 
we echter niet klagen en dit 
jaar zijn onze voorstellingen 
bijna allemaal uitverkocht. 
Niettegenstaande de op-

In 1998 stichtte Lieven Gheysen, beter bekend als Gili, samen 
met vier anderen het Stasegems Podium of STAP! om naast het 
schenken van pintjes en cola ook activiteiten te organiseren 
in Stasegem ‘ter bevordering van de sociale cohesie’. Twintig 
jaar later is STAP! levendiger dan ooit en trekken zes personen, 
waaronder een aantal van de stichtende leden, de kar.
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komst meer dan eens aan de 
magere kant was, deed dit 
nooit afbraak aan de kwaliteit 
van de optredens.

Alexander: De artiesten zijn 
er altijd volledig voor gegaan 
en de kleinschaligheid speel-
de soms zelfs in ons voor-
deel. Onder elkaar maakten 
ze reclame voor ons zaaltje 
en de omkadering: leuke en 
intieme sfeer en goed eten! 
Je moet weten dat iedereen 
die hier komt optreden een 

lekkere maaltijd, bereid door 
Nanske, voorgeschoteld 
krijgt.

Mia: Het zaaltje lijkt overdag 
heel saai en dat geeft mis-
schien een verkeerd beeld. 
Dat vinden niet alleen wij, 
maar ook de artiesten geven 
dat aan. Achteraf appreci-
eren ze de intimiteit en de 
nabijheid van het publiek. 
Ook het publiek zelf vindt het 
fantastisch dat ze bij wijze 
van spreken slechts hun arm 

hoeven te strekken om de 
artiesten aan te raken. 

Stijn: Als het zaaltje voor 
bepaalde optredens dan toch 
plots te klein blijkt te zijn, 
kunnen we altijd uitwijken 
naar de Zuiderkouter of zelfs 
de Sint-Augustinuskerk. We 
kunnen ons dat echter niet 
teveel veroorloven aangezien 
ons beperkte budget. Naast 
de subsidie van stad Harel-
beke kunnen we rekenen op 
de steun van enkele trouwe 
sponsors, vooral uit Stase-
gem zelf.

Peter: Het budget stelt ons 
in staat om per seizoen zes 
voorstellingen te geven en 
gaat op aan de uitkoopsom 
van de artiesten, Sabam 

STAP!  
BESTAAT UIT: 

Nanske Kenis,  

Peter Maes, Mia 

Verhaeghe, Alexander 

Ronsse, Wouter 

Vandeghinste 

en Stijn Maselis. 

Deze groep stelt in 

gezamenlijk overleg de 

programmatie samen 

op voorstel van mensen 

uit de culturele sector. 

“Ook ongeveer de volledige 
Vlaamse comedyscène heeft 
hier op het podium gestaan”

Wouter Vandeghinste
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en de techniek. Zonder de 
subsidie en sponsoring zou 
het niet lukken aangezien we 
op elke voorstelling verlies 
maken. Hoe meer voorstel-
lingen, hoe meer verlies.

Wouter: Ons publiek is niet 
zo jong, meer van middelbare 
leeftijd, maar we zien sinds 
kort een kleine verschuiving 
en merken dat we ook een 
jonger publiek bereiken. Dat 
heeft voor een stuk met de 
programmatie te maken. 
Soms is het voor onszelf ook 
een verrassing om te zien wie 
er op bepaalde avonden in 
het publiek zit, in die zin dat 
we wel wat risico durven te 
nemen door onbekenden te 
programmeren. 
 
Stijn: We proberen aan pu-
blieksbinding te doen via het 

aanbieden van abonnemen-
ten, maar dat loopt niet zo 
vlotjes. Sinds kort zetten we 
ook in op Facebook en we 
zien dat we daar wel respons 
op krijgen van jongeren. Dat 
moeten we dus zeker verder 
opvolgen.  

Alexander: Iedereen heeft 
wel een memorabel moment 
van de afgelopen 20 jaar, 
maar ik herinner me vooral 
Armand die hier zo’n vier 
uur lang speelde. Hij was zo 
stoned als een garnaal, maar 
bleef maar gaan. 

Gili: Voor mij persoonlijk 
was het intieme concert van 
Raymond van het Groe-
newoud de topper.  Sinds 
jaar en dag ben ik fan van 
deze Grote Meneer. Hem 
mogen aankondigen en het 

GILI’S 
FJISTE
Op 23 juni houdt Gili in 

de Zuiderkouter feest ter 

gelegenheid van 20 jaar 

STAP! Het programma start 

in de namiddag met het 

vertonen op groot scherm 

van de match van de Rode 

Duivels met tegelijkertijd 

in de andere zaal een kin-

derdisco. ’s Avonds trekt 

de stichter van STAP! nog 

eens zijn trukendoos open 

met een lijstje artiesten die 

hij zelf uitnodigt. 

PRAKTISCHE INFO
Zaterdag 23 juni  
– Zuiderkouter
Meer info: www.trukendoos.be 
Kaarten in de Trukendoos of 
via de.trukendoos@telenet.be

hele concert in ons zaaltje, 
waar ik op amper 1 meter 
van mijn idool zat, mogen 
meemaken, is voor mij nog 
altijd het meest memora-
bele moment.

Mia: In de toekomst willen 
we ons ook richten naar 
Harelbeke en niet enkel 
mikken op een Stasegems 
publiek. Onze troef, de 
kleinschaligheid en de 
sfeer van het zaaltje, moe-
ten we uitspelen, want, 
zeg nu zelf, een ‘club’ voor 
een kleine honderd man 
heb je niet in het centrum 
van Harelbeke.

Alexander: Het zaaltje van 
de Trukendoos is gewoon 
een verdoken culturele 
parel! Komt dat zien!
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INFOSTANDEN
VOETBAL

Je zult er niet omheen 
kunnen in de maand juni: het 
is weer WK voetbal. Bereid 
je voor op een overvloed 
wedstrijden, analyses en me-
ningen. Als je niet van voetbal 
houdt dan wordt het een 
lange maand. De bib doet er 
nog een schepje bovenop 
met onze infostand over voet-
bal. Fotoboeken, biografieën, 
romans en het occasionele 
gedicht over de groene gras-
mat om de voetbalkoorts nog 
wat aan te wakkeren.

RUSLAND

Het WK voetbal is de ideale 
gelegenheid om het gastland 
in de picture te zetten.
We pakken dan ook uit met 
een ruime infostand over 
Rusland waarbij alle facetten 
van dit fascinerende land aan 
bod komen. Kunst, cultuur, 
geschiedenis en een Roma-
nov op tijd en stond. 

TENTOONSTELLING
PEGGY WAUTERS

Peggy Wauters is een vrij onbekende 
kunstenares die in alle stilte een 
gigantisch en opmerkelijk oeuvre bij 
elkaar schilderde zonder daarmee ooit 
echt naar buiten te treden. Ze is dus ‘een 
van de best bewaarde geheimen’ in de 
kunstwereld. Haar schilderijen bestaan 
vaak op zeer kleine formaten, maar 
durven ook echt groot te gaan. Opvallend 
is de bijna serene en vanzelfsprekende 
manier waarop ze de zachte wreedheid 
van het dagelijkse leven toont via 
alledaagse situaties en taferelen. Maar 
altijd is er een humoristische insteek.
Vernissage op vrijdag 8 juni om 19.30 
in de stedelijke openbare bibliotheek. 
Inleiding door Inge Braeckman. Te 
bezichtigen tot en met 30 juni.

KEUZELIJST
WANDELEN
Wandelen om te 

genieten van de natuur, 

als workout, om in het 

reine te komen met 

iets, als vlucht of pel-

grimstocht … Het viel 

ons de jongste tijd op 

dat er meer en meer 

boeken verschenen 

waarin ‘wandelen’ aan 

de orde is. In die zin 

zochten wij in onze 

collectie wat wij te bie-

den hebben aan fictie 

en non-fictie waarin 

het wandelen aan bod 

komt. Een boeiende 

zoektocht.

RUSSISCHE 
FILMKUNST

Voor iedereen die het WK 
voetbal aan zich voorbij laat 
gaan, bieden wij in juni een 
alternatief. Geen Russische 
hooligans, maar Russische 
filmkunst. 
Grote namen, echte film-
klassiekers en verborgen 
parels hebben we voor jou 
verzameld in een infostand 
met bijhorende keuzelijst. Je 
waant je helemaal in Rusland 
zonder WK welteverstaan.

RUSSISCHE 
LITERATUUR

Nu we toch in Rusland 
vertoeven voor het WK wordt 
het misschien wel tijd om de 
grote Russische klassiekers 
van onder het stof te halen. 
We laten literaire grootheden 
als Tolstoj, Dostojevski, Tsje-
chov en Pasternak op onze 
leners los, maar we vergeten 
ook de minder gekende 
namen niet. Er is zelfs plaats 
in onze infostand voor de 
groentjes van de Russische 
literatuur.
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Wie houdt van de natuur en 
het avontuur, kan vanaf deze 
zomer terecht op het natuur-
speelterrein van het provin-
ciedomein De Gavers. Het 
hele plan voor de speelzone 
werkte de provincie in 2015 
uit samen met de jeugdraad 
en de kindergemeenteraad 
van Harelbeke. Het is dus 
een plan voor en door de 
kinderen zelf.

ROBIN HOOD
Het speelbos is een heel ge-
varieerd landschap geworden 
en spreekt tot de verbeelding 
als ‘het bos van Robin Hood’. 
De klemtoon ligt op het spe-
len in en met de natuur. Er 

is gebruik gemaakt van het 
aanwezige reliëf en de vele 
natuurlijke materialen. De 
mensen van de groenbrigade 
zijn heel creatief omgespron-
gen met materialen uit het 
bos. In het speelbos kunnen 
kinderen ook zelf nieuwe 
kampen en schuilplaatsen 
bijbouwen. Middenin het 
speelbos staat een oude eik 
met een glijbaan die start op 
4 meter (!) hoogte. De boom 
dient als schuiloord voor de 
goedaardige Robin Hood, en 
als je goed kijkt, zie je er een 
heleboel bosdieren op en in. 
Verderop werd in een groepje 
bestaande populieren een 
echte boomhut gebouwd.

SPEELBEEK
Een grote hangbrug van wel 
12 meter lang en 3 meter 
hoog verbindt het speelbos 
met de open vlakte waar er 
vorig jaar al een speeltuin-
tje werd aangelegd voor 
de allerkleinsten. Op deze 
open vlakte is een hangplek 
gemaakt voor de iets oudere 
jeugd en er is ruimte gemaakt 
voor jeugdverenigingen met 
een amfitheater en podium.
Daarnaast is er een speel-
beek, waarvoor het water uit 
het Gavermeer wordt opge-
pompt via een pomp aange-
dreven door zonnepanelen. 
De beek werd beplant met 
verschillende inheemse moe-www.harelbeke.be/sdgs
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rasplanten. Ze is ingericht 
met een handpomp om zelf 
water op te pompen en vele 
avontuurlijke overgangen.

NATUUR IN JE BUURT
De provincie kreeg niet alleen 
hulp van de stad Harelbeke 
in dit project. Via de project-
oproep ‘Natuur in je buurt’ 

gaf ook de Vlaamse overheid 
financiële steun aan het 
ontwerp van de natuurspeel-
zone, dat laureaat werd. Het 
agentschap Natuur en Bos 
ondersteunt met ‘Natuur in je 
buurt’ innoverende en creatie-
ve projecten die zorgen voor 
meer en/of beter groen in de 
verstedelijkte omgeving. 

“Wie houdt van de natuur en het avontuur, kan 
vanaf deze zomer terecht op het natuurspeel
terrein van het provinciedomein De Gavers”

HET  
SPEELTERREIN 
TESTEN?

Wie zelf het speelterrein 

wil komen uittesten, 

kan vanaf zaterdag 

23 juni terecht in het 

provinciedomein De 

Gavers ter hoogte van 

de cafetaria Gavermeer. 

Voor de kinderen is 

ook een fotozoektocht 

uitgewerkt en er is een 

leuke verrassing voor 

wie alles kan oplossen.

In 2015 vroeg de provincie aan de Harelbeekse 
kindergemeenteraad en jeugdraad om het leukste 
natuurspeelterrein van de provincie mee te helpen 
ontwerpen. Drie jaar en vele plannen later is het 
speelterrein klaar!

SPELEN IN  
DE NATUUR
VANAF DEZE ZOMER IN PROVINCIEDOMEIN DE GAVERS 
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Mensen kijken soms raar op 
van ‘vreemde’ gewoontes 
die hier via migratie binnen-
sijpelen, maar ze hebben 
vaak weinig oog voor mooie 
en positieve gebruiken uit 
andere culturen. 
Vandaar Potjebuur, dat ieder 
jaar samenvalt met het Suikerfeest, 
maar een symbolisch signaal is van 
waardering naar alle culturen en le-
vensbeschouwingen in ons land.
Samen met een pak BV’s zetten dit 
jaar ook de Verenigde Naties hun 
schouders onder Potjebuur.
Stap gewoon met een hapje naar een 
buur of vier Potjebuur met je vereni-
ging, je buurt, je straat ... en word een 
wereldburger ongeacht je levensbe-

schouwing, cultuur, 
religie, kleur, taal of 
mening!
Volg Potjebuur op de 
Facebookpagina en 
www.potjebuur.be.
Op 15 juni kan je 
tussen 12 en 13 uur te-

recht in ontmoetingshuis GS9 (Gent-
sestraat 9) voor een gratis tas soep. 
Kom langs met je collega’s, spreek af 
met familie of vrienden en breng elk 
iets lekkers mee om te delen. Of kom 
gewoon eens piepen in het ontmoe-
tingshuis in de Gentsestraat 9.
Meer info bij Katrien Laga van Buurt-
opbouwwerk: 0477 706 620 of bij Els 
De Baere van de sociale dienst van 
het OCMW: 056 735 190.

Vanaf 17 u ben je van harte welkom 
in CC het SPOOR voor een lekkere 
potjebuurhap! Breng een lekker hapje 
en je buren, vrienden en familie mee. 
Wij zorgen voor borden, glazen en 
bestek. Gratis en iedereen is welkom!

Meer info bij Bren De Rycke:  
bren.derycke@harelbeke.be  
of 056 733 334.

Potjebuur is de nieuwe feestdag in ons land waarop we met zijn allen een lekker hapje naar 
een buur brengen. Op vrijdag 15 juni is Potjebuur aan de 10de editie toe.

POTJEBUUR 2018

www.harelbeke.be/sdgs
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FILM
Donderdagavond is filmavond in Het 
Spoor. Cinéspoor laat je genieten van 
deze toppers.

20|9|2018 LE SENS DE LA FÊTE
25|10|2018 ZAGROS
22|11|2018 THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, MISSOURI

HUMOR
Geen gebrek aan comedians dit jaar in Het Spoor. Koning van 
de observatiehumor Xander De Rycke heeft een Quarter- 
life crisis terwijl Han Solo met zijn jubileevoorstelling 10 jaar 
op de planken viert. Dubbel zo lang staat Piv Huvluv op het 
podium en dat viert hij trouw aan zijn unieke stijl en met zijn 
45-toerenspeler. Niet iedereen kan teren op zoveel ervaring 
maar beloftevol zijn ze zeker wel. Kamal Kharmach kennen 
we van Humo’s Comedy Cup en natuurlijk van TV. Pieter 
Verelst won dan weer eind 2016 het Camerettenfestival en 
kan je op 31 januari bewonderen tijdens de line-up voorstel-
ling i.h.k.v. 40 jaar Dag van het Woord.

23|11|2018 JUBILEE! – HAN SOLO
7|12|2018 ZIJN ER NOG VRAGEN? – PIV HUVLUV
16|2|2019 QUARTER-LIFE CRISIS – XANDER DE RYCKE
19|4|2019 DE SCHAAMTE VOORBIJ – KAMAL 
KHARMACH

THEATER 
Op theatergebied wordt het in september een blij weerzien met 
Arne Sierens/Compagnie Cecilia. Na het succes van ‘Zingarate’ vo-
rig jaar brengen ze ‘Heilig Hart’ waarin Robrecht Vanden Thoren en 
Gilles De Schryver samen met Anemone Valcke en Linde Carrijn 
ontwapenend eerlijk en vol kleurrijke panache één grote serenade en 
smeekbede naar de redding tevoorschijn toveren. In november ver-
welkomen we terug het NEXT Festival en staat in eigen huis Robbert 
& Frank (met Harelbeekse roots!) met hun voorstelling ‘Don’t we 
deserve grand human projects that give us meaning?’. 

Later komt Theater deToekomst langs met een hedendaagse bewer-
king van Skakespeares Romeo & Julia. Dit stuk heeft natuurlijk alles 
wat je van een topstuk mag verwachten: humor, romantiek, geweld, 
seks en poëzie. En dit met o.a. Jonas Van Thielen en Reinhilde Van 
Driel. Wat kijken we trouwens ook erg uit naar de voorstelling ‘Niet 
doen!’ met Bruno Vanden Broecke en Peter De Graef. Dit lijkt niet 
minder dan een iconisch treffen tussen twee archetypen te worden!

Theater en dans bezoeken we ook graag ‘Bij de buren’. We kruipen 
in de huid van grootgeldbezitters in ‘£¥€$’ van Ontroerend Goed, 
pikken de sublieme dansvoorstelling ‘Horses’ van Kabinet K/HET-
PALEIS mee en zijn zeer benieuwd naar de bizarre horrorkomedie 
‘Pursuit of Hapinness’.

22|9|2018 £¥€$ – ONTROEREND GOED
29|09|2018 HEILIG HART – COMPAGNIE CECILIA
26|10|2018 HORSES – KABINET K / HETPALEIS
28|11|2018 PURSUIT OF HAPINESS – NATURE THEATRE  
OF OKLAHOMA & ENKNAPGROUP
30|11|2018 DON’T WE ALL DESERVE GRAND HUMAN  
PROJECTS THAT GIVE US MEANING – ROBBERT & FRANK
8|2|2019 ROMEO EN JULIA – THEATER DETOEKOMST
16|3|2019 SPOILER ALERT – LARF!
29|3|2019 NIET DOEN! – BRUNO VANDEN BROECKE  
& PETER DE GRAEF

BAZAAR BIZAR

THREE BILLBOARDS

XANDER DE RYCKE

HEILIG HART



H’MUSED
 
H’Mused is een tweejaarlijks stadsfestival dat in het najaar van 
2018 klassieke muziek van vandaag en gisteren koestert. H staat 
voor Harelbeke, waar muziek tot het DNA van de stad behoort. 
Mused verwijst naar het plezier van het beleven en het spelen 
van muziek. Met open oren kijkt H’Mused naar wat er in Vlaan-
deren leeft. Het nodigt partners uit en brengt een breed gamma 
aan muzikale genres en stijlen in frisse formats wat resulteert in 
eigenzinnig programma. 

21|10|2018 KONKINKLIJK HARMONIEORKEST VOORUIT
16|11|2018 ARCO BALENO
24|11|2018 WILFRIED VAN DEN BRANDE
09|11|2018 LEZING FRANK AGSTERIBBE
01|12|2018 ZSOFIA BOROS
09|12|2018 ANNE CAMBIER, TOSHIYUKI SHIBATA,  
MAIKO INOUÉ & JOHANNES BURGHOFF
21|12|2018 HULDECONCERT ROLAND CORYN 

TWEE 
KLANK
Onder de vleugels van CC Het Spoor staan een groep jonge Harel-
beekse muziekliefhebbers terug in voor een aantal muziekclubcon-
certen. Zo strikten ze onder meer Faces On Tv. Deze festivalzomer 
staat de groep rond Jasper Maekelberg eerst nog op Rock Werchter 
om dan spoedig Harelbeke aan te doen! Een tweede concertavond 
met Beraadgeslagen ( met o.a. Lander Gyselinck van STUFF) en 
Rumours zal zeker zorgen voor een impressionante live performan-
ce. Hou je klaar voor een samenzwering van elektronische noise, 
sentimentele soul, shaman-hop en andere obscure onvoorspelbaar-
heid waarbij het publiek rond de muzikanten staat!

31|10|2018 FACES ON TV
16|11|2018 BERAADGESLAGEN + RUMOURS

MATINEE
Pik je liever een voorstelling in de namiddag mee? Jan De Wilde viert op muzi-
kaal vlak zijn 75ste verjaardag waarbij hij samen met zijn groep ook zijn grootste 
hits zoals ‘Eerste sneeuw’, ‘Joke’, ‘Fanfare van honger en dorst’, … brengt. In 
oktober bundelen Liliane Saint-Pierre, Herr Seele en Jan De Smet de krachten 
met de geweldige muzikanten van MANdolinMAN wat voor een zeer interes-
sant culturele clash zal zorgen. Qua komedies staan De Komedie Compagnie en 
Het Prethuis twee toppers in hun genre geprogrammeerd. 

7|10|2018 BAZAAR BIZAR – MANDOLINMAN INVITES  
LILIANE SAINT-PIERRE, HERR SEELE, JAN DE SMET
27|11|2018 DE SCHAAR ERIN – DE KOMEDIE COMPAGNIE
3|3|2019 HÈHÈ! WAT EEN JAN! JAN DE WILDE 75 – JAN DE WILDE
26|03|2019 BLIND GETROUWD – HET PRETHUIS

JAZZ
Op ons festival De Jazzontspooring is het nog een jaar wachten, maar 
toch kan wie van jazz houdt zijn hart ophalen aan verschillende con-
certen. Onder de vlag van Jazzlab kijken we uit naar Dré Pallemaerts 
en de double bill Donder / Igor Gehenot Organ Trio. Daarnaast tippen 
we ook twee andere concerten die de jazzliefhebber zeker aanspreken. 
Allereerst is er de gitariste Zsófia Boros die met haar manier van spelen 
zowel klassiek als jazz bestrijkt. Daarnaast is het tweeklankconcert met 
Beraadgeslagen een absolute aanrader. Deze groep herbergt met Lan-
der Gyslinck (STUFF., LABTRIO) en Fulco Ottervanger (De Beren 
Gieren) de absolute top van de jonge Belgische jazzgeneratie.

28|9|2018 JAZZLAB 2.5 – DRÉ PALLEMAERTS SEVA
19|1|2019 JAZZLAB: DOUBLE BILL DONDER – IGOR GEHENOT 
ORGAN TRIO

MUZIEK
Muzikaal trappen we het nieuwe seizoen af met Hannelore Bedert. Ze is 
helemaal terug met de wonderschone EP ‘Vanaf nu doe ik alles wat ik wil’. 
En wat zijn we content om daarna Wannes Cappelle met zijn groep Het 
Zesde Metaal op ons podium te hebben. Samen met de SAMWD Peter 
Benoit klinken we op 2019 luisterend naar de zijdezachte, bijna etherische 
stem van Fien Deman, frontvrouw van Ivy Falls. Op 15 maart gaat daarna 
de muziekvoorstelling ‘Johnny Cash – The man and the music’ in première 
in CC Het Spoor. Dit is een eigen productie met Ride This Train en nie-
mand minder dan Dominique Van Malder. Isolde Lasoen zingt al een tijd 
in het Frans en bracht met ‘Cartes Postales’ een heel rijke debuut plaat uit 
vol prachtige melodieën en een flinke dosis melancholie en lef. Twee bijzon-
dere concerten staan er op het programma in de Sint-Augustinuskerk in 
Stasegem. Eerst is er de fijne double bill met The Bony King Of Nowhere 
en Bert Dockx (Flying Horseman/ Dans Dans). Wat later ruilen de heren 
van Die Verdammte Spielerei hun witte voor zwarte marcels en kiezen ze 
voor klassieke muziek van Bach tot Bartok! Bij de buren in 
Deerlijk bezoeken we de muziektheatervoorstelling 
‘Zwartzak’ van folkzanger Wim Claeys. Natuurlijk 
vind je nog heel wat muziek in ons aanbod. Zo is 
er nog een flink aanbod jazz, klassiek en pop in 
de andere deelrubrieken.

 FACES ON TV

18|10|2018 VANAF NU DOE IK ALLES WAT 
IK WIL HANNELORE BEDERT & THE 
ANTLER KING 17|11|2018 CALAIS – HET 
ZESDE METAAL 1|12|2018 ZSOFIA BOROS 
24|01|2019 NIEUW JAARSCONCERT – IVY 
FALLS + FLO 15|3|2019 JOHNY CASH – THE 
MAN AND THE MUSIC – DOMINIQUE VAN 
MALDER & RIDE THIS TRAIN 23|3|2019 
CARTES POSTALES – ISOLDE 6|4|2019 
ZWARTZAK – WIM CLAEYS 26|4|2019 THE 
BONY KING OF NOWHERE + BERT 
DOCKX 11|5|2019 PAKSKE KLASSIEK – 
DIE VERDAMMTE SPIELEREI UND 
KAMERADEN



PRAKTISCH
De verkoop van abonnementen start op vrijdag 25 mei 2018  
vanaf 18u op onze seizoenslancering. De losse ticketverkoop start  
op maandag 4 juni 2018 om 9 uur.

Je kunt tickets bestellen op volgende manieren:
•  Bij voorkeur online via webshop.harelbeke.be
•  Via tickets@cchetspoor.be met vermelding van je naam en voornaam, adres, 

telefoonnummer, de gewenste voorstelling(en) en het aantal tickets
•  Op het nummer 056 733 420
•  Aan de balie van CC het SPOOR, Eilandstraat 6, Harelbeke.  

We rekenen geen reservatiekosten aan.

ABONNEMENTEN Met een abonnement krijg je korting op je tickets. Hoe 
meer tickets je koopt, hoe groter de korting. Bovendien krijg je er een gratis 
ticket bij uit een selectie van voorstellingen.
We bieden volgende formules aan:

•  ABO 3: Bij aankoop van tickets voor minstens  
3 verschillende voorstellingen: 10% korting op elk ticket.

•  ABO 6: Bij aankoop van tickets voor minstens  
6 verschillende voorstellingen: 15% korting op elk ticket.

•  ABO 9: Bij aankoop van tickets voor minstens  
9 verschillende voorstellingen: 20% korting op elk ticket.

KORTINGEN Voor matinees, avond- en familievoorstellingen biedt  
CC Het Spoor volgende kortingen aan:
Verenigingen: vanaf 10 tickets krijg je 20% korting als deze besteld zijn  
via een contactpersoon van een erkende vereniging.
•  Jongerentarief: Personen jonger dan 26 jaar betalen € 7 voor  

een voorstelling.

Meer informatie over dit programma vind je op onze website www.cchetspoor.
be en op facbook.com/cchetspoor. Liever een papieren brochure of wil je onze 
nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens.

CONTACT 
CC het SPOOR – Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke
056 733 420 – tickets@cchetspoor.be

CURSUS
CC Het Spoor biedt een gevarieerd cursusaanbod, van kookworkshops 
tot lezingen. 

MAANDAG 1, 15, 22 EN 29 OKTOBER 2018 DE VIETNAMESE 
KEUKEN – KOEN JOORIS  DONDERDAG 24 OKTOBER 2018 ‘THE 
WOOD MAKES THE WHISKY’! – TIMMY DE GROOTE DINSDAG 6 
NOVEMBER 2018 LEZING OORLOGSDAGBOEK STIJN STREUVELS – 
OSWALD MAES & KAREL PLATTEAU DONDERDAG 22 NOVEMBER 
2018 MET KRUIDEN GEZOND DE WINTER DOOR – RITA GESQUIRE 
ZATERDAG 8 DECEMBER 2018 VISAGIE – GERTY DELANGE 
MAANDAG 28 JANUARI, 4, 11 EN 18 FEBRUARI 2019 THE BEST OF… 
NOG BETER – KOEN JOORIS DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 
VOETVERZORGING – MARIJKE HOLVOET ZATERDAG 23 MAART 
2019 PIMPWORKSHOP – PIMPANEL DONDERDAG 28 MAART 2019 
LEZING DOOR SANDRA BEKKARI WOENSDAG 24 APRIL 2019 FIETS- 
EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN – MIEKE VERGOTE

FAMILIE
Wat zijn we blij dat Kaatje samen met Kamiel, Victor en mu-
zikanten naar Harelbeke komen! Meezingen geblazen! Kleu-
ters zullen ook erg genieten van de theatervoorstelling ‘Ko-
ning Zonder Schoenen’ van 4Hoog. Kinderen kunnen samen 
met de hele familie bij de buren in Waregem terecht voor 
de paardencircusvoorstelling FaceCaché van het Franse Cie 
Equinote. Of in eigen huis voor de voorstelling ‘King Kong’ 
door Pepijn Lievens. Een theatervoorstelling waar Junior een 
geheim heeft en ontdekt dat iedereen geheimen heeft.

40 JAAR DAG VAN  
HET WOORD // VIERDAAGSE 
VAN HET WOORD
De Dag van het Woord bestaat 40 jaar en dat vieren we met een heuse 
vierdaagse. Starten doen we met niemand minder dan de literaire groot-
heid Tom Lanoye. Op de tweede dag staan met o.a. Pieter Verelst en Bri-
hang vier jonge aanstormende talenten op het podium die spelen met het 
woord in al zijn vormen. Dichter Philip Hoorne stelt zijn nieuwste bundel 
voor op dag drie. Op de laatste dag en teven dé Dag van het Woord beslui-
ten we met gastdichter Ted van Lieshout, Peter Verhelst, de proclamatie 
van de Poëziewedstrijd Stad Harelbeke en een artistiek performancepar-
cours door de leerlingen van de SAMWD Peter Benoit. 

30|1|2019 TOM LANOYE 31|1|2019 PIETER VERELST, BRIHANG, MAX 
GREYSON & SIEL VERHANNEMAN 1|2|2019 PHILIP HOORNE 2|2|2019 
TED VAN LIESHOUT, PETER VERHELST & SAMWD PETER BENOIT

17|10|2018 
KING KONG – PEPIJN LIEVENS
29|10|2018 
DE KONING ZONDER 
SCHOENEN – 4HOOG
22|12|2018 
FACECACHÉ – CIE EQUINOTE
9|3|2019 
KAATJE MUZIEK – KAATJE

TOM LANOYE

KAATJE MUZIEK
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VRAAG GRATIS DE SEIZOENSBROCHURE AAN  
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GOOI MIJ NIET OP DE OPENBARE WEG



MINI-
VOETBALTORNOOI

Het herentornooi is het centrale gebeu-
ren van de happening. Twee dagen lang 
nemen de ploegen het in verschillende 
reeksen tegen elkaar op. Het damestor-
nooi wordt volledig afgewerkt op zater-
dag. Maximaal 32 ploegen strijden tegen 
elkaar voor de felbegeerde beker.
De U15 speelt op zaterdag en de jeugd-
tornooien van U7, U8, U9, U11 en U13 
spelen op zondag.
De happening vindt plaats op de sport-
velden achter het Forestiersstadion in 
de Stasegemsesteenweg in Harelbeke, 
vlakbij het Provinciaal Domein De Gavers.

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli geven meer dan 250 ploegen opnieuw het 
beste van zichzelf op de terreinen rond het Forestiersstadion. Ondertussen 

zijn we aan de 28ste editie toe. Dit jaarlijkse openluchttornooi bestaat uit een 
heren en damestornooi en verschillende jeugdtornooien.

Dit jaar steunt de organisatie als goed 
doel Athena Ter Bruyninge, Marke. Deze 
school met een aangepaste stijl uit het 
Buitengewoon Onderwijs van het Ge-
meenschapsonderwijs wil voor zijn leer-
lingen een sport- en speelkooi optrekken. 
De kosten bedragen ongeveer 25 000 
euro. Veel geld dus en daarom steunen 
ze met veel plezier dit prachtige initiatief.
Het tornooi is en blijft gratis toegankelijk 
voor bezoekers en elk jaar opnieuw kan 
de organisatie ook rekenen op zo’n 150 
vrijwilligers om er een ongelooflijke twee-
daagse van te maken.

MEER INFO:
www.minivoetbalharelbeke.be
Facebook: www.facebook.com/harelbeekse.
minivoetbalhappening Twitter: @harelbeekse
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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 8 juni 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: 376
Winnaar: Dirk Hemeryck

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

9 5

2 7 9 5 3 1 4

6 4

7 6

1 4 7 8

8 7

9 4

6 2 1 4 3 5 9

5 4

Voetbalkoorts
WK OP GROOT 
SCHERM
Voetbal is feest en dat feest brengen we met het komende WK 
in Rusland ook naar Harelbeke. Kom mee supporteren voor 
ons nationaal elftal tijdens de uitzendingen op groot scherm en 
schreeuw onze Duivels naar winst op het Stationsplein! Laat de 
Duivels-gekte helemaal losbarsten en kleed je in zwart, geel en 
rood voor een match vol sfeer en gezelligheid. 

Je kan in Harelbeke terecht voor alle matchen van de Rode 
Duivels. Door de mooie resultaten van de voorbije maanden 
verwachten we dat de Belgen na de groepsfase nog verder 
doorstoten, maar de halve finales en de finale worden in 
ieder geval uitgezonden. De toegang is volledig gratis, een 
drankje en snack zijn te verkrijgen op het plein. 

Uitzendschema
• Maandag 18 juni om 16.30 uur: België-Panama
• Zaterdag 23 juni om 13.30 uur: België-Tunesië
• Donderdag 28 juni om 19.30 uur: Engeland-België
• Dinsdag 10 juli om 19.30 uur:  Halve Finale I
• Woensdag 11 juli om 19.30 uur:  Halve Finale II
• Zondag 15 juli om 16.30 uur:  Finale

Na de groepsfase worden alle matchen van de Rode Duivels 
uitgezonden. Aanvang een half uur voor de start van de match.
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Imog
AFVALOPHALINGEN
Bij het buitenzetten van huisvuil, PMD, papier en karton hou je 
best rekening met onderstaande regels:
• Buitenzetten op de voorziene tijdstippen: chauffeurs heb-

ben niet altijd dezelfde route.
• Duidelijk zichtbaar: niet achter een auto of container.
• Duidelijk afgescheiden: PMD, papier en karton, restafval.
• Gebruik van correcte zakken van Imog: bij een rode sticker 

neem je de zak terug binnen en sorteer je opnieuw.
Meldlijn ophaling: 0800 99 827.

OP REIS? DENK TIJDIG AAN...
... DE NODIGE DOCUMENTEN

Voor een aantal landen en regio’s volstaat een identiteits
kaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met 
visum. Maak dus tijdig je documenten in orde.

Hoe aanvragen?
Breng altijd je oude e-ID, kids-ID of reispas mee of het bewijs van verlies of diefstal. Enkel de ouder kan een kids-ID of reispas 
voor kinderen aanvragen. Bij de aanvraag moet de ouder vergezeld zijn van het kind. Er kan met bancontact betaald worden.
Voor alle bovenvermelde documenten heb je telkens een nieuwe pasfoto nodig volgens de wettelijke vereisten 
(zie https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/biometrisch_paspoort/belg_in_belgie/kwaliteitseisen_voor_de_foto)

Spoedprocedure
Kan je onmogelijk de normale termijnen respecteren, dan is er voor elk document een spoedprocedure mogelijk. 
De leveringstermijn gaat dan van 24 uur tot 3 dagen. De kostprijzen liggen hierdoor wel hoger.

Info: stadhuis Harelbeke, Marktstraat 29, 056 733 340, burgerzaken@harelbeke.be.

❏ E-ID  
(elektronische identiteitskaart)
Iedereen (+12 jaar) heeft een 
geldige identiteitskaart of e-ID 
nodig. Deze kost 18 euro en de 
leveringstermijn bedraagt drie 
weken. Je komt hiervoor per-
soonlijk naar het stadhuis.

❏  Reispas voor  
volwassenen

Deze reispas vraag je 
persoonlijk aan en kost 
72 euro. De leverings-
termijn bedraagt tien 
werkdagen.

❏ Kids-ID
Kinderen jonger dan 12 
jaar hebben een geldige 
kids-ID nodig voor een reis 
naar het buitenland. Dit 
kost 7 euro en het duurt 
drie weken vooraleer je het 
document in handen hebt.

❏ Reispas voor kinderen
Bepaalde landen aanvaarden geen 
kids-ID en dan heb je een reispas 
nodig. Controleer voor je vertrekt 
de site www.diplomatie.be. Daar 
vind je per land een overzicht 
van de nodige documenten. Een 
reispas voor kinderen kost 42 euro 
en krijg je tien werkdagen na de 
aanvraag.
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Naar jaarlijkse gewoonte exposeren de studenten van de 
AHA! – de Academie Harelbeke Anders!  op het einde 
van het academiejaar met hun artistieke resultaten. Dit 
jaar wordt aan dit evenement nog een ‘extra’ toegevoegd, 
namelijk de feestelijke opening van de nieuwe academie
vleugel, die na twee bouwjaren klaar is voor gebruik.

Nog enkele weken en het academiejaar 
zit er op. Traditiegetrouw sluit de AHA! 
haar academiejaar af met een einde-
jaarstentoonstelling. Een expo waarop 
de resultaten van de studenten van 
alle leeftijden worden geëxposeerd. De 
leerling-kunstenaars, met een leeftijd 
tussen de 6 en 90 jaar, zetten zich 
samen met hun docenten in om van het 
einde van het academiejaar een groot 
expomoment te maken.

Point Final
Tijdens het AHA! brainstormmoment 

werd al heel snel duidelijk welke naam 
de expo zou krijgen. Het werd ‘Point 
Final’, een verwijzing naar het einde van 
de verbouwingswerken en het einde 
van het academiejaar. De hoofdaca-
demie gelegen op de hoek van de 
Veldstraat en de Tientjesstraat ziet er 
niet langer meer uit als een bouwwerf, 
maar heeft een nieuwe ingang gekregen 
in de Tientjesstraat. De poort tot de 
wereld van de beeldende kunsten en de 
toegang tot de opening van de expo en 
de nieuwe academievleugel, waar het 
AHA!-team iedereen verwelkomt op het 
openingsmoment op vrijdag 22 juni. 

Een glimp op de expo
De studentjes van de ateliers van de 
lagere graad Beeldenbad, Ruimtelijk 
Atelier, Animatiefilm en Van Gogh, ofwel 
de kunstenaartjes van 6 tot en met 12 
jaar tonen tijdens ‘Point Final’ hun resul-
taten van het academiejaar. Artistieke 

POINT FINAL
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realisaties gelinkt aan hun leefwereld en 
op hun eigen wijze beeldend vertaald. 
Een bezoek aan de expo is voor iedere 
bezoeker een ontdekkingstocht door-
heen verschillende originele technieken 
en materialen. Het is een dunne lijn 
tussen fantasie en werkelijkheid al dan 
niet aangevuld met een stukje kunst-
geschiedenis. Kortom een fantastische 
visuele trip doorheen een waaier aan 
inspiratiebronnen.

Een fantastische mix
Doorheen de ateliers van de lagere 
graad vind je de ateliers van de mid-
delbare graad Kunstkot en Animatiefilm 
terug, ofwel de kunstenaars van 12 tot 
en met 18 jaar. Het begrip ‘kunst’ werd 
door hen uitgewerkt met een zo groot 
mogelijke verscheidenheid aan toepas-
singen. De jonge kunstenaars tonen de 
bezoeker hoe zij hebben geleerd om 
bewondering op te wekken voor de 

EXTRAATJE 1
Gezien bovenop de eindejaarsexpo 

ook nog eens een nieuwe acade-

mievleugel wordt geopend, is een 

‘extraatje’ hier wel aan de orde. Bo-

venop het traditionele belevingsmo-

ment en receptie wordt er op de 

opening ook een feestelijk onthaal 

voorzien tussen 18.30 en 19 uur.

EXTRAATJE 2
Om 19 uur wordt de schaar boven 

gehaald voor het feestelijk doorknip-

pen van het openingslint met aan-

sluitend de prijsuitreiking van een 

illustratiewedstrijd voor de studenten 

van de lagere graad. Na het uitdelen 

van de prijzen is het de beurt aan 

‘Pulsar’ die de muzikale performan-

ce van de avond verzorgt.

IEDEREEN  
WELKOM
Iedereen is welkom op 

het openingsmoment van 

‘Point Final’ op vrijdag 22 

juni om 18.30 op de AHA! 

in de Tientjesstraat 4. Voor 

de eerste 400 bezoekers 

is er een verrassing voor-

zien en kan iedereen met 

een gevuld glas een toost 

uitbrengen op de afsluiter 

van het academiejaar 

en de opening van de 

nieuwe vleugel. De expo 

is te bezichtigen tot en 

met maandag 25 juni. 

Openingstijden: zaterdag 

en zondag van 14 tot 

18.30 uur en maandag 

van 9 tot 12 uur en van 14 

tot 18.30 uur.

‘POINT FINAL’ 

van 22 juni 
tot en met  

25 juni
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“Point Final – het einde en 
het begin van een prachtig 
beeldend verhaal.”

grote wereld waarin zij leven en hoe ze 
zich daar beeldend in hebben ontplooid 
en vormgegeven.

Nieuwe ateliers
Bovenop de studenten van de lagere 
en middelbare graad stellen ook de stu-
denten van de hogere graad tentoon, 
ofwel de volwassen studenten/kunste-
naars in spe. Ieder atelier heeft zijn of 
haar eigen beeldend eiland met eigen 
vakspecialiteit. Volgende ateliers komen 
aan bod: Beeldhouwkunst – Mixed 
Media - Glaskunst – Initiatie Atelier  – 
Hedendaagse Grafiek – Kunstexploratie  
– Tekenkunst en Schilderkunst. Ieder 
eiland brengt een waaier aan persoonlij-
ke visuele expressies met als basis een 
grondige vakkennis, waarbij er werd 
vertrokken vanuit het karakter en de 
persoonlijkheid van de leerling om zo 
tot een autonoom eigenzinnig werk te 
komen. Niet onbelangrijk om te weten 

is dat de ateliers Tekenkunst, Kunstex-
ploratie en Schilderkunst voor het eerst 
exposeren in hun ateliers in de nieuwe 
academievleugel. De locatie waar ze 
eveneens vanaf 1 september instaan 
voor de artistieke begeleiding van hun 
studenten.

Nieuwe expozone
De nieuwe academievleugel kan op 
‘Point Final’ meteen uitpakken met haar 
expozone, dat volledig in het teken 
staat van de afstuderende student. 
Deze zone wordt omgedoopt tot de lau-
reatenexpo van het academiejaar 2017-
2018. Alle studenten die afstuderen in 
de lagere, middelbare en hogere graad 
krijgen hier hun kans om één pronkstuk 
– een kunstwerk dat ze zelf hebben 
uitgekozen uit al hun realisaties van het 
voorbije academiejaar – te delen met de 
bezoekers.

KOM  
KIJKEN!
Het AHA!-team is 

reuze trots op wat 

ze het voorbije 

jaar hebben 

gerealiseerd met 

hun studenten. 

Maar ze zijn nog 

trotser op de extra 

mogelijkheden (ge-

kregen via de stad 

Harelbeke), om via 

de nieuwe vleugel, 

de studenten 

vanaf 1 september 

2018 nog beter te 

kunnen begeleiden 

in hun artistieke 

ontwikkeling.

AHA!-secretariaat
Tientjesstraat 4
8530 Harelbeke
056 733 405
aha@harelbeke.be
www.academieharelbekeanders.be

www.harelbeke.be/sdgs
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in Harelbeke

JE WILDSTE WESTEN
zo 3 juni – 1 juli

De regio rond het kanaal Bossuit- 
Kortrijk biedt je een uniek en ruim 
aanbod avontuurlijke activiteiten: van 
klimmen tot duiken, van moutainbiken 
tot openwaterzwemmen, paintballen of 
laser shooten. Zin in avontuur? Ga naar  
www.jewildstewesten.be. Neem deel 
aan de wedstrijd van 3 juni tot 1 juli 
2018 en win een verblijf in de avon-
tuurlijke regio rond het kanaal Bos-
suit-Kortrijk.

KRINGLOOPWEEKEND
za 9 juni

Op 9 en 10 juni is er opnieuw het 
kringloopweekend. De Harelbeekse 
compostmeesters vieren dit op zaterdag 
9 juni van 10.30 tot 11.30 uur aan de 
demoplaats bij de inrit recyclagepark in 
de Kortrijksesteenweg. Er is een attentie 
voor iedere bezoeker (gezin). De Harel-
beekse compostmeesters vieren ook 
hun 15-jarig bestaan. Er is een wedstrijd 
waar een bigbag compost te winnen valt.

HUIS- OF REISAPOTHEEK
do 7 juni

Ga je binnenkort op reis? Of wil je jouw 
huis-, tuin- en keukenapotheek eens on-
der handen nemen en kan je wel wat raad 
gebruiken? De apotheker komt langs met 
enkele tips voor jouw eigen thuisapotheek. 
Om 14 uur in Kunstwerkplaats De Zand-
berg. Deelname: 2 euro. Inschrijven en 

betalen tegen 4 juni, 056 735 390.

Beleef hier het avontuur

za 16 juni

WIJ EN ZIJ
Met trots stellen de 32 leerlingen, tussen 7 en 12 

jaar, uit het atelier Algemene Verbale Vorming van de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Harelbeke hun eerste ‘echte’ voorstelling voor. ‘Wij 

en zij’ gaat over twee groepen: A en B. Groep A komt 
vanuit het oosten, groep B vanuit het westen. Uitge-
put door het reizen komen ze om te rusten, maar dan 

ontmoeten ze elkaar. Tekst David Campton. Regie: 
Joana Colpaert en Virginie Sparks.

In CC het SPOOR om 15 en 18 uur. Tickets: 3 euro (leerlingen 
academie gratis) via SAMWD, Toekomststraat 29,  

056 694 570. 
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ZA 2 JUNI
Fietstocht  
naar Roeselare
Vertrek om 9 uur aan Stati-
onsplein Harelbeke voor fiet-
stocht naar Roeselare met 
bezoek aan het museum L. 
In museum L vind je geen 
tentoonstellingsruimte, maar 
een ode aan de natuur. In de 
binnenruimte van het muse-
um krijgen creatievelingen de 
kans om te experimenteren 
met de centrale thema’s licht 
en landschap.
Afstand fietstocht: 60 km. 
Begeleiding: Guido Deloof. 
Deelname: 5 euro. Picknick 
meebrengen. Terug in Harel-
beke rond 18 uur. 
Info via ) 056 716 113, 

) 0499 803 280,  

: guido.deloof@gmail.com of 

stadhuis Harelbeke,  

) 056 733 470,  

: toerisme@harelbeke.be

ZA 2 JUNI
Boekbinders
Werkingsdagen op zaterdag 
2 en 16 juni om 9 uur en 
op vrijdag 15 en 29 juni om 
17 uur in het lokaal aan het 
Kon. Leopold III-plein 74.  
8 www.boekbindersclub.be

ZA 2 JUNI
Geschiedenis  
De Gavers
Lezing door Fabienne 
Ferfers over de geschiedenis 
van de Gavers in Harelbeke 
en de archeologische vond-
sten die er zijn opgegraven. 
Na afloop kan je een kijkje 
nemen in het archeologie-
depot van het stadsarchief 
waar de archeologische 
collectie van stad Harelbeke 
wordt bewaard. 
Om 14 uur in het stads-
archief van Harelbeke, 
Gentsestraat 13b. Deelname 

is gratis.  
Meer info en inschrijven:  

8 www.harelbeke.be of  

) 056 733 468

ZO 3 JUNI
Stadswandeling  
in Oostende
Vertrek aan station Harel-
beke om 7u33 met de Vtb-
Kultuurtrein naar Oostende. 
Bezoek aan de kunstwerken 
van The Chrystal Ship. Terug 
in Harelbeke rond 19.25 
uur. Organisatie: VtbKultuur 
Harelbeke.  
Info via ) 056 716 113,  

) 0499 803 280,  

: guido.deloof@gmail.com. 

ZO 3 JUNI
Memorial Philippe 
Vandendorpe
Fietsrally:
• 55 km lichtgolvende om-

loop (1 bevoorrading)

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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ZO 3 JUNI

OPENDEURDAG 
SAMWD
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Harelbeke opent de deuren van haar hoofdschool. Ben 
je tussen 4 en 99 jaar, dan hebben we zeker een richting 
die ook bij jou past! Maak je keuze uit: experimentele 
muziek – muziekatelier jazz-pop-rock – muziek 
schrijven – musical – jazz zang – muziekatelier klassiek 
– theatermaker – hip-hop-dans – spel- en verteltheater – 
dans vanaf 4 jaar – muziek en toneel vanaf 6 jaar – dj.
Probeer tijdens de opendeurdag de vijf minuten 
workshops uit. Geniet er ook van het muziekcafé met 
theatrale acts en combo optreden.
Zondag 3 juni van 10 tot 17 uur in de Academie aan de 
Leie, Toekomststraat 29, Harelbeke.

8www.samwdharelbeke.be

• 85 km golvende omloop 
richting Vlaamse Ardennen 
(1 bevoorrading)

• 125 km voor de getrainde 
fietser (2 bevoorradingen)

Gratis koffie bij inschrijving, 
gratis pistolet bij aankomst
Leuk aandenken voor elke 
deelnemende fietsvrouw.
Familiefietstocht van 
17 km met gratis koffie bij 
inschrijving, gratis drankje en 
hapje bij aankomst en leuk 
aandenken voor elke deelne-
mende fietsvrouw.
Wandeltocht van 9 km met 
gratis koffie bij inschrijving, 1 

bevoorrading, gratis drankje 
en hapje bij aankomst en 
leuk aandenken voor elke 
deelnemende fietsvrouw.
Extra’s: douches, gratis 
fietsbewaking, pechdienst 
en toiletten op elke bevoor-
rading.
Inschrijving vooraf is niet ver-

plicht, maar kan via  

8 www.construktglas.be/

nl/ memorial.

Start: Kleine Waregemsestraat 

27 in Harelbeke.

Info via ) 056 716 042,  

: organisatie@construktglas.be

Opbrengst wordt dit jaar 

geschonken aan Het Ventiel, 

buddywerking voor mensen met 

jongdementie.

MA 4 JUNI
Koffiehoekje
Een lekkere koffie op het 
terras, een goed boek of de 
krant … Geef toe, wat kun-

nen die eerste zonnestralen 
zalig zijn! In juni bieden wij 
elke maandagmorgen de 
mogelijkheid om op ons 
terras te genieten van de 
zon, het gezelschap, een 
tas koffie en wat leesvoer. 
Van 8.30 tot 10 uur in LDC 
De Vlinder. Gratis deelname 
en inschrijven is niet nodig. 
Ook op maandag 11, 18 en 
25 juni.

DI 5 JUNI
Voordracht
Aardbeienteelt: planten, 
vermeerdering, rassenkeuze 
en verzorging. Voordracht 
om 19.30 uur door Guy De 
Kinder in CC het SPOOR. In-
kom is gratis voor Veltleden 
op vertoon van hun lidkaart. 
Niet-leden betalen 5 euro.

DO 7 JUNI
Mag God nog

Om 19.30 uur in CC het SPOOR. 
Debat over de plaats van religie 
in onze samenleving op basis 
van het boek ‘Mag God nog’. 
Religie leek in het Vlaanderen van 
de 21ste eeuw geen issue meer, 
met de ontkerkelijking, de ethi-
sche bevrijding en de scheiding 
tussen kerk en staat. Maar met 
de toestroom van moslims in het 
Westen, lijkt religie weer een pro-
minenter plaats in de samenleving 
in te nemen. Of in elk geval rijst de 
discussie weer op. 
Rik Torfs (christen), Khalid Ben-
haddou (moslim) en Paul Cliteur 
(vrijzinnige) gaan met elkaar in 
gesprek onder de deskundige 
moderatie van Lisbeth Imbo. We 
krijgen veelkleurige antwoorden 
over hoofddoeken en cul-
tuursuprematie, over terrorisme en 
vrouwelijke priesters, over weten-
schap, normen en waarden.
Na de lezing kan je het breken 
van de vasten meebeleven met 
de moslims onder ons en kan er 
worden aangesloten voor een 
iftarmaaltijd.
Meer info en inschrijven:  

: welzijn@harelbeke.be of  

) 056 733 334
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DO 7 JUNI
Huis- of reisapotheek
Om 14 uur in Kunstwerkplaats 
De Zandberg (zie pagina 19).

VR 8 JUNI
Tentoonstelling
Om 19.30 uur in de stedelijke 
openbare bibliotheek: vernis-
sage van werken van Peggy 
Wauters (zie pagina 9).

ZA 9 JUNI
Kringloopweekend
Aan de inrit van het recyclage-
park in de Kortrijksesteenweg 
(zie pagina 19).

MA 11 JUNI
Bloemschikken
Op 11 juni verwelkomen we je 
graag in de Vlinder om 14 uur. 
Deelname: 27 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 4 juni, 

) 056 735 390

WO 13 JUNI
Openluchtfilm
Markant Hulste-Harelbe-
ke-Kuurne stellen voor ‘Movie 
Night’: openluchtfilm ‘Qu’est-
ce qu’on a fait au bon dieu? 
Locatie: Hoeve Vandewalle in 
Kuurne. Deuren om 19.30 uur. 
Film begint als de avond valt. 
Deelname: leden: 16 euro – 
niet-leden: 20 euro.  
Info:  

: els@zetelbedrijf-vanhaverbeke.be

VR 15 JUNI
Potjebuur
Alle info over potjebuur 2018 
vind je op pagina 12.

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 12 juni.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag 18 juni 

om 19.30 uur in CC het SPOOR
ZA 16 JUNI
Voordracht

Boeiende voordracht door 
André Cocquyt over de stout-
moedige Zuidpoolexpeditie 
van Adrien de Gerlache in 
1897 met de Belgica. Van 10 
tot 12 uur in CC het SPOOR. 
Inkom: 5 euro.

ZA 16 JUNI
Wij en Zij
Optreden in CC het SPOOR 
van de leerlingen AVV van de 
SAMWD (zie pagina 19).

ZO 17 JUNI
Ruildag
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 
van postzegels, postkaarten, 
doodsprentjes, munten, boe-
ken, strips, champagnecap-
sules, bierglazen … Gratis 
toegang. Organisatie: Interclub 
Curiosa vzw. 
Info via Ronny Mestdach,  

) 056 702 857

MA 18 JUNI
WK op groot scherm
WK voetbalwedstrijd Bel-
gië-Panama om 17 uur op het 
Stationsplein (zie pagina 14).
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STEM  
‘KAFFIEPLEZIER  
IP ’T PLANKIER’  

NAAR DE  
1STE PLAATS!

Dit jaar reikt de Vlaamse 
Vereniging voor Steden en 
Gemeenten voor het eerst 

een ‘ZiA’ uit. De ZiA (Zorg in 
Actie) bekroont hiermee de 

creativiteit en inzet van lokale 
besturen voor kwalitatieve 
zorg. Met ‘Kaffieplezier ip  

’t plankier’ waagden we onze 
kans en werden we uit 60 
inzendingen genomineerd 
om mee te dingen naar de 

allereerste ZiA! 

Van 21 mei tot 10 juni kan er  

op ‘Kaffieplezier ip ’t plankier’ 

gestemd worden via  

https://www.zorginactie.be/.  

Wie de meeste stemmen haalt, 

wint de trofee!  

Op 14 juni wordt de winnaar van de 

ZiA bekend gemaakt.  

Bezorg ‘Kaffieplezier ip  

’t plankier’ en de vrijwilligers 

eeuwige roem en stem  

vandaag nog!

DO 21 JUNI
Midzomerwandeling

In 1600 fleurde William Shakespeare romantische 
zieltjes op met een niet-alledaags toneelstuk … 
A midsummer night’s dream. Anno 2018 wil stad 
Harelbeke in samenwerking met PRNC De Gavers dit 
evenaren en ook jouw midsummer night inkleuren met 
een niet-alledaags verhaal. Geniet van een wandeling 
ingevuld met tal van pittige anekdotes en natuurwe-
tjes en keuvel na bij een duurzaam, lokaal hapje en 
drankje. Start om 19 uur aan het bezoekerscentrum 
De  Gavers, Eikenstraat 131, Harelbeke. Duur: 2 uur.  
Prijs: 6 euro, ter plaatse contant betalen aub. 
Meer info en inschrijven: ) 056 733 740 of 

8 www.harelbeke.be/toerisme  

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

MA 11 JUNI
Bloemschikken
Op 11 juni verwelkomen we 
je graag in de Vlinder om 
14 uur. Deelname: 27 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 

4 juni, ) 056 735 390

VR 15 JUNI
WANDELING
Zwaluwenwandeling in de stad. 

Afspraak om 20 uur aan de 

Sint-Salvatorkerk.

DI 19 JUNI
Bloemschikken
Om 8.30 uur in DH De Rijst-
pekker. Deelname: 25 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 1 

2 juni, ) 056 735 270 

DI 19 JUNI
Beiaardconcert
Luisterplaats: Paretteplein 
Harelbeke (zie pagina 4).

ZA 23 JUNI
WK op groot scherm
WK voetbalwedstrijd Bel-
gië-Tunesië om 14 uur op 
het Stationsplein (zie pagina 
14).

ZA 23 JUNI
20 jaar STAP
Met optreden van Gili. Om 
20.30 uur in De Zuiderkouter 
in Stasegem (zie pagina 6).

DO 28 JUNI
Wandeldagtocht
Op donderdag 28 juni is er 
de jaarlijkse wandeldagtocht. 
De bestemming blijft zoals 
altijd een verrassing. We ver-
klappen wel al dat vervoer 
en middagmaal inbegrepen 
zijn in de prijs. Vertrek om 
8.45 uur aan LDC De Paret-
te. De terugkeer is voorzien 
rond 19.30 uur. 
Prijs: 25 euro. Inschrijven en 

betalen tegen 14 juni,  

) 056 735 190.

DO 28 JUNI
WK op groot scherm
WK voetbalwedstrijd 
 Engeland-België om 20 uur 
op het Stationsplein (zie 
pagina 14).

VR 29 JUNI
Kinderfuif
Vanaf 18.30 uur in JC TSAS 
(zie pagina 4).

ZA 30 JUNI
Minivoetbaltornooi
Op de terreinen rond het 
Forestiersstadion. Ook op 
zondag 1 juli (zie pagina 13).

©
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ONTVANGSTEN EN 
PLECHTIGHEDEN

• Vrijdag 22 juni om  
17.30 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van 
Serge Duyck en Avelina 
Dominguez-Granja.
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1000 
MAAL DANK!

De negende editie van de 1000 km 
voor Kom op tegen Kanker breekt het 

record en zamelde maar liefst  
4 930 000 euro in.

De trofee voor de langste erehaag gaat naar 
Leopoldsburg, die 1993 mensen op de 

been bracht. Harelbeke werd derde, 
met maar liefst 1547 mensen die de 

renners stonden op te wachten, 
een prachtige opkomst!

Duizendmaal dank!


