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Verhuizen, renoveren, premies aanvra-
gen, verhuren, lenen, brandpreventie, 
inbraakpreventie, energie besparen, 
huren, kopen …  

Staat een van voorgaande op jouw 
verlanglijstje? Dan breekt er een drukke 
periode aan! Bereid je alvast goed voor 
en kom naar de tweede editie van de 
Woonbeurs. Daar vind je alle informatie, 
gratis en op één locatie.

Woensdag 14 maart 2018 
van 15 tot 20 uur in de Kubox, 
Kattestraat 188 in Kuurne

Bovendien verwelkomen we enkele 
gastsprekers die een infosessie geven 
over volgende onderwerpen:

15.30 uur
Assistentiewoningen: wie, wat, waar?

18.00 uur
Renoveren met begeleiding:  
de RenovatieCoach stelt zich voor.

19.00 uur
Verbouw-, renovatie- en isolatie-
premies.

VOLGENDE 
STANDHOUDERS 
STAAN VOOR 
JE KLAAR

20 publieke standhouders 
•  Hulpverleningszone Fluvia
•  Infrax/Eandis
•  Energiesnoeiers
•  Imog
•  Sociale huisvestingsmaatschappijen 

Eigen Gift Eigen Hulp & Wonen regio 
Kortrijk

•  Politiezones Vlas & Gavers
•  RenovatieCoach
•  Sociaal verhuurkantoor  

De Poort & RSVK Waregem
•  Vlaams Woningfonds
•  W13 Energiehuis
•  Woonclub
•  De Watergroep
•  gemeenten Deerlijk, Harelbeke 

Kuurne en Lendelede & Woonwijs

Daarnaast zijn er ook een tiental 
projectpromotoren die hun nieuw-
bouwprojecten (zowel appartementen 
als woningen) op het grondgebied van 
Harelbeke, Deerlijk, Kuurne en Lende-
lede graag aan jou voorstellen.

WONING 
ZOEKT INFO

Organisatie
Intergemeentelijke 
samenwerking 
Woonwijs Deerlijk, 
Harelbeke, Kuurne 
en Lendelede.

Meer info via
Stadhuis Harelbeke
Dienst Woonwijs
056 733 380
info@woonwijs.be

www.harelbeke.be/sdgs
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Openingstijden stadhuis
Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag: 09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en  
 14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en 
 16.00-19.00 uur
Vrijdag: 09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede 
zaterdag van de maand van 9-12 
uur, enkel onthaal en loket burger 
en welzijn, andere loketten op af-
spraak (eerstvolgende op 10 maart) 
Elke namiddag van 14 tot 17 uur  
op afspraak 

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

Meer info 
www.harelbeke.be/info

Het stadsmagazine van april 
verschijnt op donderdag 29 maart. 
Teksten indienen tegen 9 maart.
Dienst communicatie:  
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be
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Sybille Demeyere, Sarah Devos, 
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Eindredactie: Wouter Linseele
Fotografie: Klaas Verdru, Ludo 
Ostijn, digifo Kurt, eigen foto’s  
en Shutterstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
Carlo Daelman,  
secretaris stad Harelbeke
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INTERVIEW 
Heropbloei ‘Het Vrije’

Er vloeide al heel wat inkt over 
het haqua-verhaal, maar nog 
nooit kwamen de architecten 
aan het woord. Nu treden de 
bouw van ‘het Vrije’ en de 
heraanleg van het marktplein 
de komende tijd meer en meer 
op de voorgrond. 

10
SAMWD
Reis rond de wereld

Achile en Emma, leerlingen 
aan de SAMWD, kenden de 
dansafdeling niet. Ze doken 
het danswereldje in en ontdek-
ten jazz en klassiek, onder-
vonden een allongé en plié en 
hadden een leuke babbel met 
juf Annelies. 

16
E3 HARELBEKE
Oude koersvedetten

Maart. Koers. Dan denken we 
automatisch aan de Vlaamse 
Pijl en de Record Bank E3 
Harelbeke. Voor deze  editie 
hadden we een heel aange-
naam gesprek met twee oude 
gloriën: Christian Callens en 
Hubert Hutsebaut.

19
UIT in Harelbeke

Verder

In maart trekt de jeugdboekenmaand zich weer op gang.  
Een maand lang genieten van alles wat jeugdliteratuur is,  
met als thema Eureka: wetenschap en techniek. Denk robots,  
gekke experimenten, gekke professoren, rare machines,  
graven naar dino’s en zoveel meer. De bib is er klaar voor!

04  Word vrijwilliger
09  Bib-nieuws 
12  Lokale dienstencentra

14  Wedstrijd
15  Textiel inzamelen
24  Laureatenexpo
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VERKEERSSITUATIE
Vlaamse Pijl | Memorial Philippe Vandendorpe
Zaterdag 3 maart - Start en aankomst: Kerk centrum 

Harelbeke.

Start U23 en elite zonder contract om 13 uur en aankomst 

om 16.30 uur.

Start juniores om 13.15 uur en aankomst om 15.15 uur.

•  Parcours plaatselijke ronde: Gentsestraat  Marktstraat  

 Leiestraat  Overleiestraat  Kuurne  Harelbeke  

Vlasstraat   Peter Benoitlaan  Elfde-Julistraat  Jan 

Borluutstraat  Jan Breydelstraat  Vlaanderenlaan  

Peter Benoitlaan  Tuinstraat  Zuidstraat  Deerlijkse-

steenweg  Deerlijksestraat  Gentsestraat.

Record Bank E3 Harelbeke
 Vrijdag 23 maart | Afstand: 206,1 km 

Start om 12.15 uur in de Stasegemsesteenweg

•  Parcours: Stasegemsesteenweg  Stasegemsestraat   

A. Pevernagestraat  Marktstraat  Gentsestraat  Gentse-

steenweg  Desselgem …  Harelbeke: Ringlaan N36   

Gentsesteenweg  Gentsestraat  Marktstraat  A. Pever-

nagestraat  Stasegemsestraat  Gulden-Sporenstraat   

Berkenlaan  Acacialaan  Stasegemsesteenweg.

•  Aankomst: rond 17 uur in de Stasegemsesteenweg.

KOERS

Volksspelen
COMMUNIEFEEST-LENTEFEEST
Wat doen jouw kinderen terwijl de volwassenen gezellig 
aan tafel zitten? Wat dacht je van volksspelen! Neem 
contact op met de sportdienst, dan kennen we jou een 
prijscategorie toe en is online reserveren mogelijk.
8 webshop.harelbeke.be/rental/overview

Volkstuintjes
BUURTTUINPROJECT

Stad Harelbeke heeft in juni 2017, binnen de projectoproep van 
minister Schauvliege voor de aanleg van volkstuinen, een project 
ingediend voor de realisatie van een buurttuin/samentuinproject. Dit 
project werd goedgekeurd en er wordt op het perceel op de hoek van 
de Heerbaan / Gaversstraat / Goudwinde / Goudberg ruimte voorzien 
voor 40 individuele volkstuintjes en een samentuin met voorlopige 
naam ‘De Goudberg’. Er zijn nog enkele percelen beschikbaar. Van 
geïnteresseerden verwachten we dat ze meewerken in het samentuin-
project. De stad probeert dit nog dit voorjaar op te zetten.

Geïnteresseerd? Geef dan je contactgegevens  
door aan milieu@harelbeke.be of 0800 21 202.
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Week van
DE VRIJWILLIGER
Van 3 tot 11 maart worden alle vrijwilligers in 
Vlaanderen eens extra in de bloemetjes gezet! 
Ook bij de jeugddienst zijn jaarlijks heel wat 
vrijwilligers aan de slag. Tijdens deze week 
willen we jullie graag bedanken voor jullie fantastische inzet! 
Bij deze een dikke merci aan alle vrijwilligers die zich keer op keer vol 
enthousiasme inzetten en de drijvende kracht zijn op onze vakantie-
werkingen, kampen, kleuterworkshops, buitenspeeldag, kinderfuiven, 
skatepark … en zich engageren in de stuurgroepen en adviesraden.

kort
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Harelbeke middagstad

KOM OP TEGEN KANKER

We kunnen iedereen gebruiken 

om van zondag 13 mei een 

absolute topdag te maken. 

Heb je zin om mee te werken 

aan dit gigantisch evenement 

als individu, school, bedrijf, 

handelszaak of vereniging?

Contacteer info@harelbeke.be of 056 733 311. 

AMATEUR 
BOEKBINDERS
Het lokaal van de boekbinders ‘Atelier André 
Brys’ is te vinden aan het Kon. Leopold III-
plein 74 in Harelbeke en is om de 14 dagen 
open op vrijdag van 17 tot 20 uur en op zater-
dag van 9 tot 11.30 uur. Iedereen is welkom!

Werkingsdagen
2-3-16-17-30-31 maart | 13-14-27-28 april

11-12-25-26 mei | 1-2-15-16-29-30 juni

Naast de gewone atelierdagen worden ook aparte 

lessenreeksen gegeven zoals het maken van een 

sierdoos of boekenhoes.

Contactpersonen
Voorzitter: Jacques Devaere 

jacques.devaere@skynet.be, 056 357 444

Secretaris-penningmeester: Andrea Decock 

decandrea@skynet.be, 056 714 993

8 www.boekbindersclub.be

OPEN
ATELIER
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Zomervakantie
SPEELSTRAAT
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen zich in Harelbeke in 
sommige straten of wijken uitleven op de straat! Jeugddienst en 
sportdienst ondersteunen samen het project speelstraten. Meer 
info of een aanvraag indienen kan bij de jeugddienst.
Lees meer: www.harelbeke.be/speelstraten

Gastgezinnen gezocht
EURO-CHILDREN
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children  
kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse 
gastgezinnen. Dit jaar verwachten we 15 jongens en meisjes  
tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen  
komen. Kandidaat-gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact  
opnemen op 0495 678 237 of info@eurochildren.be. 
8 www.eurochildren.be

mailto:jacques.devaere@skynet.be
mailto:decandrea@skynet.be
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HEROPBLOEI 
VAN ‘HET VRIJE’

De naam ‘het Vrije’ verwijst 
naar het gebied rond de 
Sint-Salvatorskerk dat de 
kern vormde van de heer-
lijkheid Ten Doorn in onze 
stad. Het geheel omvat vier 
nieuwbouwblokken die het 
centrum van de stad een 
compleet nieuw gezicht 
zullen geven. In het project 
is er, naast voldoende plaats 
om te wonen, op het gelijk-
vloers plaats voor horeca en 
winkels. Projectontwikkelaar 
Immogra ging in zee met vijf 
verschillende architecten- en 
studiebureaus om ‘het Vrije’ 
te ontwerpen. Ondertussen 
is het stadsbestuur zelf bezig 
met de voorbereiding van de 
aanleg van een nieuw markt-
plein dat tussen ‘het Vrije’ en 
de kerk komt te liggen.

Verschillende architecten uit 
verschillende bureaus samen 
krijgen voor een fotosessie 
is een niet te onderschatten 
werk, maar uiteindelijk is het 
dan toch gelukt, zij het zon-
der Rens Schulze van Geurst 
& Schulze Architecten bv. Na 
de sessie beantwoordden ze 
met plezier onze vragen. 

Els Claessens en Tania Van-
denbussche, samen in het 
bureau ECTV, zijn enthou-
siast over dit project. “We 
zagen onmiddellijk dat de 
oproep uitgeschreven was 
door een ambitieus stads-
bestuur, die voorafgaand 
al een krachtig masterplan 
opstelde. Voor ons was dat 
een teken van goed op-
drachtgeverschap en aan 

een dergelijk project werken 
we graag mee. Op basis van 
eerdere samenwerkingen en 
gelijkaardige architecturale 
projecten werd een groep 
samengesteld.”

Pol Sileghem (Sileghem  
& partners, architecten en 
ingenieurs) beaamt dat.  
“De verschillende ont-
werpers die in dit project 
samenwerken zijn geen 
onbekenden voor elkaar. 
Onze ontwerpstrategieën en 
voorkeuren liggen heel dicht 
bij elkaar en dat bevordert 
uiteraard de samenwerking.” 

Drie verschillende bureaus 
ontwierpen de vier gebou-
wen, terwijl de twee andere 
bureaus instonden voor 

Er vloeide al heel wat inkt over het haqua-verhaal, maar 
nog nooit kwamen de architecten aan het woord. Daar waar 
de Leiewerken tot nog toe de meeste aandacht kregen, treden 
de bouw van ‘het Vrije’ en de heraanleg van het marktplein 
de komende tijd meer en meer op de voorgrond. 
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de stabiliteitsstudie en de 
beplanting. Van meet af aan 
was het de bedoeling om 
verscheidenheid in de een-
heid te brengen. 

Pol:  Een goede samen-
werking heeft maar een half 
woord nodig en hier was het 
snel duidelijk dat er maar een 
minimum aan afspraken no-

dig was. Iedereen wist waar 
zich aan te houden om de 
verschillende gebouwen op 
elkaar af te stemmen en zo-
veel als mogelijk problemen 
bij aansluitingen en overlap-
pingen te vermijden. 

Els & Tania: Het master-
plan definieerde méér dan 
gewoonlijk het geval is. 

Normaal gezien krijg je als 
architect wat meer vrijheid 
om te ontwerpen, maar in dit 
geval zorgde het kader voor 
een samenhangend geheel 
en net dat is zeer waardevol 
gebleken.

Pol: Een sterk sturend kader 
hoeft niet onmiddellijk als 
een beperking gezien te wor-
den. Het stimuleert beheer-
sing van het project.

Bart Dehaene (architecten
bureau Bart Dehaene): 
Dit project bood een uit-
stekende opportuniteit om 
onze krachten te bundelen 
met bevriende collega-archi-
tecten waarmee we veel 
affiniteit delen. We hebben 
ons verenigd omdat we sterk 

ARCHITECTEN- 
EN STUDIE-
BUREAUS
www.ectv.be

www.dirkvande- 

kerkhove.be 

www.sileghem.be

www.bartdehaene.be 

www.geurst-schulze.nl

“De markt was voorheen geen 
 waardige publieke ruimte en de Leie 
was helemaal niet te zien, laat staan 
te beleven. Met dit project komen we 
tegemoet aan beide tekorten.”
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geloofden dat de samenwer-
king een meerwaarde zou 
betekenen voor het project. 
Doordat elke partij zijn eigen 
accenten kon leggen werd 
een rijkheid in het geheel 
binnengebracht. De gebou-
wen zijn hier een duidelijke 
getuige van; ze horen bij 
elkaar en toch heeft elke 
architect een eigen stem-
pel kunnen drukken op het 
project.

Dirk Vandekerckhove 
(Dirk Vandekerkhove 
landschaps architecten): 
stond in voor de beplanting 
en de overdekking van het 
binnenplein door een luifel 
met blauwe regen:
“Naast de gebouwen is er 
veel aandacht besteed aan 
het binnenplein dat ge-
bruikt wordt als parking. De 
doordachte beplanting zorgt 
ervoor dat er in elk seizoen 
wel iets te zien valt.

Allen zijn ze het er over eens 
dat het project een absolute 
meerwaarde betekent voor 
de stad. 

Pol: Die meerwaarde is 
moeilijk te overschatten! Een 
ongedefinieerde vlakte, die 
als parking werd gebruikt, 
wordt bewoonbaar. En de 
opening naar de Leie geeft 
mee een eigen identiteit aan 
het centrum van Harelbeke.

Els en Tania: De markt was 
voorheen geen waardige 
publieke ruimte en de Leie 
was helemaal niet te zien, 

laat staan te beleven. Met dit 
project komen we tegemoet 
aan beide tekorten.” 

Bart: Een stuk stadsweefsel 
dat voorheen zeer vormeloos 
en onleesbaar was, wordt 
leefbaar gemaakt. Naast het 
feit dat het project nieuwe 
woon- en winkelgelegenhe-
den biedt, is het voor alle 
architecten altijd belangrijk 
geweest om de site nieuw 
leven in te blazen door na 
te denken over de ‘door-
waadbaarheid’. De precieze 
inplanting van de volumes 
definiëren publieke ruimtes 
met elk een eigen karakter: 
de markt, het binnenhof, de 
Leiekaai, enzovoort. Bij het 

ontwerp van de gebouwen 
hebben we sterk ingezet op 
de manier waarop je van 
de ene in de andere ruimte 
komt. Zo onderscheiden we 
soorten publieke ruimte in de 
stad die leesbaar en leefbaar 
zijn.” 

Eén ding is zeker, alle archi-
tecten zijn ervan overtuigd 
dat ‘het Vrije’ een absolute 
aanwinst is voor de stad 
op vele vlakken: kwalitatief 
wonen in het centrum, leuk 
winkelen, aangenaam verpo-
zen, belevingsmogelijkheden 
op beide pleinen …

We kijken er, samen met 
hen, alvast naar uit!

‘HET 
VRIJE’
De architecten 

werkten binnen 

het kader uitgezet 

in de nota ‘Inwe-

ven’ opgemaakt 

door Palmbout 

Urban Landscapes. 

De nota bevat een 

ontwerpvisie op 

het marktplein en 

een beeldkwali-

teitsplan voor het 

centrum en legde 

al in 2011 de 

grote lijnen vast 

over de ontwikke-

ling van ‘het Vrije’ 

en van het nieuwe 

marktplein. 

In april wordt meer info 
gegeven over zowel 
‘het Vrije’ als het markt-
plein op een nieuwe 
haqua-infomarkt. 
Meer info volgt 
binnenkort.
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EN VERDER 
IN DE BIB
•  Schrijver van  

de maand 
Andrea Camilleri

•  Het laatste kabinet 
Enrique Vila-Matas

•  Jeugdschrijver  
van de maand 
Liesbet Slegers

•  Muzaïek 
wetenschap  
en techniek

ANDERSTALIGE
JEUGDBOEKEN
Een olifant in  
het zwembad

Meertaligheid is een troef. En aangezien 
kinderen zeer taalgevoelig zijn, loopt de 
taalverwerving bij hen veel vlotter dan 
bij volwassenen. De kindertijd is het 
moment bij uitstek om aan een nieu-
we taal te beginnen. We hebben ons 
aanbod anderstalige boeken uitgebreid 
met (voor-)leesboekjes, prentenboeken 
en zelfs strips. Natuurlijk in het Frans, 
Engels en Duits, maar nu ook in het 
Spaans, Portugees, Italiaans, Arabisch 
en Pools. Vanaf 4 jaar.

TENTOONSTELLING
ERIC BOUWENS

Eric Bouwens is al twintig jaar 
actief als zelfstandig grafisch 
vormgever. Daarnaast werkt hij 
ook als illustrator. Hij is immers 
een gepassioneerd tekenaar. 
In het begin van zijn loopbaan 
ondervond hij wat technische 
problemen bij de overstap van 
artisanaal naar digitaal. Hij 
heeft zich echter aangepast en 
het resultaat is een combinatie 
van beide technieken.
Tegenwoordig maakt hij zijn 
illustraties voor kinder- en 
jeugdboeken bijna uitslui-
tend digitaal. Eric tekent zijn 
personages in een eigen 
en komische stijl. In die zin 
sluiten de futuristische reeksen 
Uitvinderszootje en Lezergame 
naadloos aan bij het thema 
van de jeugdboekenmaand. 
Tentoonstelling van 2 tot  
28 maart in de bibliotheek, 
Eilandstraat 2.

SPRAAKMAKER 
NEDERLANDS 2
HOOGBEGAAFD-
HEID

Na Spraakmaker Neder-
lands 1 in maart 2017, 
stellen Annie De Pauw 
en Patrick Maroye, graag 
Spraakmaker 2 voor. In 
deze lezing spreken ze 
de (hoog)begaafde talige 
leerlingen van het tweede 
jaar van de eerste graad 
secundair onderwijs aan die 
op zoek zijn naar een extra 
uitdaging. Alle geïnteres-
seerden, (toekomstige) 
leerkrachten Nederlands, 
directies, leerlingenbegelei-
ders, ouders, (hoog)begaaf-
de leerlingen zijn welkom op 
woensdag 14 maart om 14 
uur in de bibliotheek, Eiland-
straat 2. Toegang is gratis.

NIEUWE 
TIJDSCHRIFTEN
2017 bracht 

verandering in het 

tijdschriftenland-

schap, waardoor 

er titels uit het 

assortiment 

weggevallen zijn. 

Om deze leegte te 

vullen, hebben we 

een aantal nieuwe 

in huis gehaald 

die in de loop van 

2018 verschijnen: 

Marie-Claire, 

Tijdloos Wonen, 

Elle Decoration, 

Men’s health (ons 

eerste mannen-

blad), Goodbye 

(reistijdschrift), 

Running.be,  

Boeken Maga-

zine ... Voor de 

kinderen hebben 

we Pippo, Okkido 

(kunst en weten-

schap) en For 

girls only. 

bib
kort

#BIBVOORIEDEREEN
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten 
niet meer verplicht om een bibliotheek 
te hebben. Ze bepalen nu zelf of een 
bibliotheek nodig is en welke werking  
zij moet ontwikkelen. Vind je het belang-
rijk dat gemeentebesturen ook na 2018 
blijven investeren in de bib? 
Onderteken dan het bibliotheekcharter 
op www.bibvooriedereen.be of teken 
het formulier in de bib. Doen, zouden 
we zeggen!

9
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Juf Annelies
Dans, voor ons onbekend terrein. Ge-
lukkig kregen wij de kans om even in 
gesprek te gaan met Annelies Eggern. 
Al tien jaar de drijvende kracht van onze 
dansafdeling SAMWD. Annelies doceert 
op onze academie onder andere pre-
dans, dansinitiatie, jazzdans en klassiek 
ballet. Als ze haar leven zou overdoen dan 
zou ze dezelfde keuzes maken: opnieuw 
100 % gaan voor dansleerkracht. Net 
zoals haar grote voorbeeld: mama Mia.
Dat het leven in de danswereld niet 
altijd eenvoudig is, werd op jonge 
leeftijd duidelijk. School en 20 uur dans/
week combineren was hard zwoegen. 
Uiteindelijk werd ze op haar zestiende 
toegelaten aan de kunsthumanoria voor 
dans in Gent (nu Muda) en vervolgens 
studeerde ze aan het Hoger Instituut 
voor Dans in Lier (nu Artesis Hoge-
school Antwerpen). Al dit harde werk 

REIS ROND 
DE WERELD

Achile en Emma, leerlingen welsprekendheid aan de 
SAMWD, kenden de dansafdeling niet. Naar aanleiding 
van het dansoptreden in maart doken ze het danswereldje 
in: ze ontdekten jazz en klassiek, ondervonden een allongé 
en plié en hadden een leuke babbel met juf Annelies. 

“In Sint-Petersburg 
landen we voor  
de romantische  
klassieke balletten 
van Tsjaikovski”

“In Sint Petersburg landen we 
voor de romantische klassieke 
balletten van Tsjaikovski”

zorgde ervoor dat ze geworden is 
wie ze nu is: van klein vierjarig meisje 
naar een enthousiaste leerkracht 
dans met een doel. Annelies laat haar 
leerlingen inzien dat door het volgen 
van een degelijke klassieke ballet-
opleiding, het veel makkelijker is om 
andere dansstijlen aan te leren. Door 
haar levendige inzet groeit onze dans-
afdeling elk jaar en wordt juf Annelies 
nu bijgestaan door Arne Schögler en 
Vania D’Angelo. Een fantastisch trio.
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Een reis rond de wereld
Deze drie leerkrachten bereiden mo-
menteel een dansvoorstelling voor: ‘Een 
reis rond de wereld’. Een helse voorbe-
reiding van twee jaar om 220 leerlingen, 
van kleuter tot adolescent, klaar te 
stomen en te laten schitteren op het 
podium van CC het SPOOR. Het eerste 
jaar wordt er gewerkt aan techniek en 
wordt er op kleinere toonmomenten 
het een en ander uitgeprobeerd. Het 
tweede jaar worden de verschillende 
dansen ingestudeerd. Techniekers van 
CC het SPOOR worden aangesproken, 
naaisters aan het werk gezet, schmink- 
mama’s gezocht … en dan …

Het grote moment
Le grand moment est arrivé: het week-
end van 9-10-11 maart. Tijdens het 
tweejaarlijkse dansweekend maken we 
een wereldreis. We doorkruisen landen 

als China, India, Saudi-Arabië, Egyp-
te, Brazilië, Peru, Antarctica, Spanje, 
Ierland, Zweden … Uiteraard gaan we 
ook langs in Afrika en vliegen we een 
paar keer de Grote Oceaan over. Groot-
steden als Hollywood en New York, de 
steden waar glamour en glitter de show 
stelen. In Sint-Petersburg landen we 
voor de romantische klassieke balletten 
van Tsjaikovski. Dit alles gebeurt onder 
leiding van de woord-airhostessen. Zij 
laten ons meevliegen met K3 Airlines. 
De leerkrachten dans van de SAMWD, 
Annelies Eggern, Arne Schögler en Va-
nia D’Angelo staan in voor de choreo’s 
van alle dansertjes en dansers van 4,5 
jaar tot 18 jaar. De leerlingen woord van 
Virginie Sparks praten het geheel vak-
kundig aan elkaar. Het wordt entertain-
ment voor jong en oud! Kom zeker eens 
langs en reis met ons mee!

PRAKTISCHE 
INFO

Reis rond de wereld  

op vrijdag 9 maart om 

19.30 uur, op zaterdag  

10 maart om 15 uur en 

19.30 uur en op zondag  

11 maart om 15 uur in CC 

het SPOOR, Eilandstraat 6.

Tickets: 5 euro 

leerlingen academie gratis

Reserveren via 

8 webshop.harelbeke.be

Leerlingen academie  

kunnen enkel telefonisch  

of via mail reserveren:  

056 733 420, 

8 tickets@cchetspoor.be

“In Sint Petersburg landen we 
voor de romantische klassieke 
balletten van Tsjaikovski”
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ONTDEK DE LOKALE  
DIENSTENCENTRA

HARELBEKE

www.harelbeke.be/sdgs

Ben je 55-plusser? Sport je graag 
 samen met mensen uit de buurt? 
Wil je blijven leren en ontdekken? Eet 
je graag een lekkere maaltijd in goed 
gezelschap? Heb je hulp nodig in huis, 
maar weet je niet waar terecht met je 
vragen?

Dan ben je meer dan welkom in de drie 
lokale dienstencentra van Zorgbedrijf 
Harelbeke: De Parette, De Vlinder en 
Dorpshuis De Rijstpekker. 

Wij bieden je:
• Ontspanning en ontmoeting in je 

buurt
• Een gezellige cafetaria
• Elke weekdag een gezonde, warme 

maaltijd in ons restaurant
• Een ruim aanbod aan sport en ont-

spanning zoals petanque, fietsen, 
zumba, turnen …

• Boeiende vormingen en info-
momenten over verschillende  
 relevante thema’s

• Taal- en computerlessen om te blijven 
leren en ontdekken

• Gezondheidsadvies en lichaams-

verzorging zoals pedicure, manicure 
en haarverzorging

• Een luisterend oor en advies op maat 
omtrent thuiszorg

Hopelijk mogen we jullie binnenkort 
ontmoeten!

Contactgegevens
• LDC De Parette  

Paretteplein 19, Harelbeke
 056 735 190  

deparette@zbharelbeke.be
• LDC De Vlinder  

Kollegeplein 5, Harelbeke
 056 735 390 
 devlinder@zbharelbeke.be
• Dorpshuis De Rijstpekker:  

Kasteelstraat 13, Hulste
 056 735 290 
 derijstpekker@zbharelbeke.be

Openingstijden
Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 
uur en van 13 tot 17 uur, op vrijdag tot 
16 uur.
Raadpleeg ook de vernieuwde website: 
www.zorgbedrijfharelbeke.be.

BLIJF OP 
DE HOOGTE!
In de Parettegazette vind je een 

overzicht van onze activiteiten en 

dienstverlening. Ze verschijnt drie-

maandelijks en het lidgeld bedraagt 

5 euro per jaar. In de maandelijkse 

e-nieuwsbrief geven we je graag de 

laatste nieuwtjes mee.

Inschrijven kan via mail of in het 

onthaal van de lokale diensten-

centra.
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Dit jaar staan de illustraties van Eric 
Bouwens centraal in de bib. Met 
 futuristische boekenreeksen als Uitvin-
derszootje en Lezergame passen die 
fantastisch binnen het thema. Verder 
ontvangen we de hele maand maart 
zowat alle scholen van Harelbeke voor 
een rondleiding door de bib of een au-

teurslezing van onder meer Sabine De 
Vos, Reina Ollivier en Luc Embrechts.
En niet onbelangrijk, we halen ook alles 
uit de kast wat binnen het thema past. 
Dinoboeken, boeken over technische 
snufjes, robotfilms en alles wat maar 
naar wetenschap en techniek ruikt, ligt 
in maart op jou te wachten in de bib.

En voor iedereen die zelf aan de slag 
wil met de jeugdboekenmaand is er 
www.jeugdboekenweek.be. Je vindt er 
leestips voor alle leeftijden, de lijst met 
activiteiten en heel veel inspiratie voor 
een wetenschappelijk verantwoorde 
maand. 

In maart trekt de jeugdboekenmaand zich weer op gang. Een maand lang genieten van alles wat jeugdliteratuur is, 
met als thema Eureka: wetenschap en techniek. Denk robots, gekke experimenten, gekke professoren, rare machines, 
graven naar dino’s en zoveel meer. De bib is er klaar voor!
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WEDSTRIJD

Sudoku

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

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

Stuur de oplossing voor 9 maart 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: 613
Winnaar: Chantal Bonte

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

8 1 9 5

1 6 2

9 3

4 7 8 3

5 6

6 9 1 7

6 2

7 2 5

4 2 7 1

50 ways to  
LEAVE YOUR CAR
Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen resulteert al lang 
in een vroegtijdige sterfte van mens en dier door ongevallen, 
luchtvervuiling ... en draagt substantieel bij tot de dramatische 
klimaatopwarming. Het kan echter anders.
De stedelijke milieuraad nodigt Luc Vanheerentals uit om 
zijn boek ‘Fifty ways to leave your car’ voor te stellen. Hierin 
verzamelt hij 50 getuigenissen van mensen die zonder eigen 
auto leven en 50 tips voor een autoloos leven.

Op donderdag 22 maart om 19 uur in CC het SPOOR en luister hoe 
jouw leven er zonder auto uit kan zien. 
 

Mobiliteit rond 
HET VTI EN DE 
KLASCONTAINERS
Op het terrein van de sporthal de Dageraad werden klas-
containers voor de kleuters van school Zuid geplaatst. Om de 
veiligheid te verzekeren, werd de verkeerssituatie aangepast.
De inrit van de parking aan de sporthal wordt tweerichtings-
verkeer. Er wordt een oversteekplaats aangebracht van de 
parking van het Forestiersstadion tot aan de klascontainers. 
Parkeren kan aan de sporthal en op de parking van het 
 Forestiersstadion. Voor het VTI wordt een ‘zoen- en vroem-
zone’ aangelegd. Parkeren is niet toegelaten in die zone.
De politie houdt toezicht om de ingevoerde maatregelen te 
evalueren. Hou er rekening mee dat de Stasegemsesteenweg 
zone 30 is.

Voor de lessen van de SAMWD wordt een begeleide rang voorzien 
van de Vrije Basisschool Sint-Augustinus tot aan het VTI.
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Wat kan? Alle draagbare kledij voor 
kinderen, vrouwen en mannen, schoei-
sel, handtassen en andere lederwaren, 
beddengoed en huishoudlinnen.
Hoe aanbieden? Geen losse stukken 
deponeren in de textielcontainers, maar 
bundelen in dichtgebonden plastiek 
zakken om beschadiging te voorkomen 
en herbesteding mogelijk te maken.

Textiel wordt tweemaal per jaar aan 
huis opgehaald (zie afvalkalender). 
De daarvoor voorziene zakken vind 
je op voorhand in je brievenbus. De 
textielzak moet je voor 8 uur duidelijk 
zichtbaar op de stoep zetten.

Je vindt textielcontainers in Veldrijk (tussen 
26-32), Jan Breydelstraat, Nijverheidsstraat, 
Kortrijksesteenweg 264, Plein Eiland, 
Arendsstraat 91, Deerlijksesteenweg 139, 
Stationsplein, Zuidstraat, Paretteplein 17, 
Zuidstraat, Gentsesteenweg 103 en 79, 
Rode-Kruisplein, Violettenstraat 6, Tuinwijk, 
Bavikhovedorp 16, Oudstrijderslaan 27, 
Kasteelstraat 7, Brugsesteenweg 44 en 
parking kerk Stasegem.

Verkoop van
PROJECT-/BOUWGROND
Het stadsbestuur start de verkoopprocedure voor project-/bouwgrond, 
eigendom van de stad, gelegen in de Gentsestraat 47 & 49 & 51 (huidige 
kadastrale opp = 536 m²). Via het perceel in de Gentsestraat 49 is er een 
uitweg naar de Graaf Boudewijn I-straat. De stad plande de sloop van  
de opstaande gebouwen voor midden februari 2018 zodat de eigenlijke 
verkoop een braakliggend terrein betreft. In samenwerking met de  
Vlaamse administratie Vastgoedtransacties loopt er een biedingsperiode 
tot 19 maart 2018. Het biedingsformulier vind je op www.harelbeke.be.  
De minimum instelprijs bedraagt 150 000 euro. De biedingen moeten  
bij de stad binnen zijn tegen maandag 19 maart, uiterlijk 11 uur.

TEXTIEL
INZAMELEN
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In het najaar van 2018 wordt er 
een tentoonstelling gehouden 
rond de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog. Heb jij 
voorwerpen, foto’s, documen-
ten of mondelinge verhalen 
die herinneren aan de Eerste 
Wereldoorlog in Harelbeke? Of 
een object dat herinnert aan 
de oorlogstijd? Neem dan con-
tact op met het stadsarchief 

Harelbeke via archief@harelbeke.be of 056 733 468. Je kan materiaal 
binnenbrengen in het stadsarchief, Gentsestraat 13 bis, op dinsdag van 
9 tot 12 en van 14 tot 17 uur of na afspraak. Het aangeleverde materiaal 
wordt na afloop terugbezorgd. 

Voor verdere informatie kan  
je altijd terecht bij beleids- 
medewerkster Ann Noppe,  
departement Grondgebieds- 
zaken (056 733 377) en bij  
commissaris Vanheuverzwijn 
van de Vlaamse Dienst  
Vastgoedtransacties  
(0499 771 561).

MATERIAAL UIT WOI



Maart. Koers. Dan denken we automatisch aan  
de Vlaamse Pijl en de Record Bank E3 Harelbeke.  
Aan Harelbeekse renners zoals wereldkampioen  
Eli Iserbyt, Iben Rommelaere en Julien Vermote  
en renster Anne-Sophie Duyck … Voor deze editie  
hadden we op een regenachtige voormiddag in  
februari een heel aangenaam gesprek met twee oude  
gloriën: Christian Callens en Hubert Hutsebaut.

Onmiddellijk valt het op 
dat de twee heren graag in 
 elkaars gezelschap ver-
toeven om over de koers 
te praten. Ze vertellen hun 
anekdotes met de glimlach 
op het gezicht. Ze kunnen 
wel uren doorgaan.

Hubert: De koers van 
vandaag kan je natuurlijk 
niet meer vergelijken met 
vroeger. Van veel begeleiding 
was toen geen sprake. We 
hadden enkel een sport-
bestuurder en die verkocht 
dan soms nog de koers of 
zelfs ons materiaal. In die 
tijd moesten we het toch 
allemaal wel zelf doen.

OUDE 
KOERSVEDETTEN

Hubert Hutsebaut werd 
geboren op 24 juni 1947 in 
Lendelede. Hij was professio-
neel actief van 1968 tot 1972. 
Als prof won hij zeven wed-
strijden, waaronder een rit 
in de ronde van Spanje. Zijn 
mooiste overwinning behaal-
de hij in de E3 Harelbeke in 
1972. Hij liet hier zelfs Eddy 
Merckx en Walter Godefroot 
achter zich.

Christian Callens werd 
geboren op 14 augustus 1947 
in Bavikhove. Hij was professi-
oneel actief van 1968 tot 1973 
en won 15 wedstrijden. In 1972 
won hij onder andere de GP 
Pino Cerami, de GP Marcel 
Kint en de GP Briek Schotte.
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drie regeltjes over.
Ik heb absoluut geen spijt 
dat ik ‘coureur’ was, maar 
als ik daar nu op terug kijk, 
dan zou ik waarschijnlijk 
meer trainen, minder naar 
mijn supporters luisteren en 
minder mijn gedacht zeggen. 
Vooral dat laatste is niet 
altijd voordelig geweest voor 
mijn carrière. Ik zou nu meer 
‘ja’ knikken.

Hubert: Gelukkig is alles 
geëvolueerd in de positieve 
zin. Fotofinish was enkel 
beschikbaar in hele grote 
wedstrijden. Soms werd je 
‘gedeclasseerd’ en wist je 
niet waarom. Op tv-beelden 
konden we dit natuurlijk niet 

Christian: We reden onder 
een zelfstandig statuut. 
Nu zijn de renners eigenlijk 
werknemers en kunnen 
ze later op een pensioen 
rekenen. Wij niet. Ik kreeg 
telkens een contract van tien 
maanden als beroepsren-
ner. Ik verdiende niet slecht, 
maar de rest van het jaar 
werkte ik in de fabriek voor 
mijn latere pensioen.

Hubert: De profs van nu ge-
nieten van alle sociale voor-
delen. Wij waren zelfs niet 
verzekerd tijdens de koers. 
Na het wielerseizoen moes-
ten we werken, want anders 
hadden we geen inkomen. 
Voor mijn overwinning in de 

toenmalige ‘E3-prijs’ kreeg 
ik 5 000 frank. En ik moest 
dit prijzengeld dan nog delen 
met mijn ploegmaats. Dit is 
iets waar ik mij nog altijd aan 
erger, want dit was vooraf 
niet zo afgesproken. Maar ja, 
wat konden we daar tegen 
doen, hé.

Christian: Ik had als renner 
een heel leuke tijd. A ja, 
het was altijd feest. De 
kermiskoersen waren nog 
echte kermiskoersen. En alle 
goede renners reden daar 
ook mee. Nu is dit niet meer 
het geval. En als je dan een 
goede koers reed, dan kwam 
dit heel uitgebreid aan bod in 
de krant. Nu lees je daar nog 
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“De E3 Harelbeke is 
eigenlijk de ‘schoonste’ 
koers van het jaar”

achterhalen. Maar ik ben 
toch blij dat ik wielrenner 
was. Ik had het zelfs graag 
wat langer geweest, maar 
gezondheidsproblemen 
hielden mij aan de kant.  
Een te lage bloeddruk was 
de reden. De medische 
begeleiding die we vandaag 
kennen, hadden we niet in 
die tijd.

Over de E3 Harelbeke 
hebben zowel Christian als 
Hubert niets anders dan 
lovende woorden.

Christian en Hubert:  
De E3 Harelbeke is eigenlijk 
de ‘schoonste’ koers van het 
jaar. Voor ons nog schoner 
dan de Ronde van Vlaande-
ren. Misschien enkel omdat 
ze altijd een week vroeger 
wordt gereden, maar ook 
omdat de renners zich al een 
eerste keer willen tonen.
In onze tijd was het wel 
nodig om de E3 te rijden, 
wilde je de Ronde winnen. 
Nu is dit veel minder het 
geval. Renners bereiden zich 
nu ook anders voor op een 
wedstrijd.

De organisatie van de E3 
Harelbeke verdient natuurlijk 
ook een pluim. Ze hebben 
deze wedstrijd laten uitgroei-
en tot een UCI World Tour 
wedstrijd. Bij mooi weer zijn 
we dan ook alle twee paraat 
bij de start van de wedstrijd. 
De koers zelf volgen we op 
de beste plaats: voor de tv.

Vlaamse Pijl 
op zaterdag 
3 maart

E3 Harelbeke 
op vrijdag 
23 maart

Christian: Ik volg vanaf 
februari tot oktober alle 
koersen. Voor de klassiekers 
blijf ik zelfs thuis.

Hubert: Ik ben ook nog een 
echte fan van het wielren-
nen, maar durf al eens  
’s avonds naar een samen-
vatting kijken.

Heren, van harte bedankt 
voor dit leuke gesprek. Jullie 
vertellen nog altijd met heel 
veel passie over jullie wie-
lerverleden. Ik heb met veel 
bewondering geluisterd naar 
jullie verhalen.

En tot slot, wie wint op  
vrijdag 23 maart de E3  
Harelbeke 2018?

Christian: Laat maar Oliver 
Naesen winnen.

Hubert: Ik denk aan Sagan.
We zullen zien.
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in Harelbeke

FESTIVAL D’ACADEMIE
za 3 ma

Op 3 maart vieren we de dag van het 
Deeltijds Kunstonderwijs. Het ideale 
moment om alle atelierdeuren wijd open 
te zetten. Op zaterdag 3 maart in AHA! – 
Academie Harelbeke Anders! Veldstraat 
163. Activiteiten van 14.30 tot 17.30 uur. 
Filmvoorstelling van 17.45 tot 19.15 uur. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.  
De activiteiten zijn volledig gratis.
www.academieharelbekeanders.be

THE BUCKET LIST
vr 9 ma

Deze film gaat over multimiljonair Edward 
en automonteur Carter die samen op een 
ziekenhuiskamer liggen en beiden slecht 
nieuws krijgen. Edward vindt de ‘bucket 
list’ van Carter waarop dingen staan die 
hij gedaan wilde hebben voor hij sterft. 
Om 14 uur in DC De Parette. Deelname: 
2,50 euro. Inschrijven en betalen tegen  
2 maart, 056 735 190.

ANDROID TABLET
vr 16 ma

Iedereen die goed vertrouwd is met 
de werking van de Android tablet en 
graag wat weetjes uitwisselt, is wel-
kom. Opgelet: het gaat om Android 
tablets en je brengt je eigen toestel 
mee. De plaatsen zijn beperkt. Van 
9.30 tot 11.30 uur in LDC De Parette. 
Gratis. Een week vooraf inschrijven, 
056 735 190.

maart

FIETSLESSEN
Voor de volwassenen die nog niet of moeilijk kunnen fietsen, 

organiseert stad Harelbeke fietslessen.  
De cursus bestaat uit een les verkeersveiligheid 

en tien fietslessen, verspreid over twee weken. In 
de week van 12 tot 16 maart oefenen we fietsbehendigheid in 

een verkeersvrije omgeving. In de week 
van 26 tot 30 maart zetten we in op verkeerservaring 

op straat. Start op 9 maart van 17 tot 18.30 uur in 
CC het SPOOR. De fietslessen zelf vinden plaats 

in De Gavers.

Deze cursus kost 25 euro. 
Inschrijven en meer informatie via 

welzijn@harelbeke.be of 056 733 334.
©
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maa
2018

DO 1 MA
Bart Van Loo
Napoleon: de nieuwe 
voorstelling van meester-
verteller Bart Van Loo met 
muziek van Geert Hellings. 
Om 20.30 uur in het zaaltje 
van café De Trukendoos, 
Stasegemdorp 96. 
Kaarten via de.trukendoos@
telenet.be. Organisatie: STAP!

VR 2 MA
Optreden hoornklas
Uitzonderlijk ben je welkom 
in onze cafetaria tot 18.30 
uur. De hoornklas van de 
muziekacademie van Harel-
beke verzorgt namelijk een 
uniek optreden. Om 17 uur 
in LDC De Vlinder.  
Gratis deelname. 
Meer info via 056 735 390.

VR 2 MA
Boekbinden
Werkingsdag van het Open 
Atelier Amateur Boekbinders 
(zie pagina 5).

VR 2 MA
Markante quiz
Een gezellige familiequiz 

met vooral veel ambiance 
waarvan we de opbrengst 
schenken aan Trias. Per 
ploeg van vier deelnemers 
kan je inschrijven door een 
mail te sturen naar els@
zetelbedrijf-vanhaverbeke.
be met vermelding van jullie 
ploegnaam.  
De deelname bedraagt 10 
euro per tafel. Om 19.30 uur 
in jeugdcentrum TSAS. 
Meer info via 056 712 338.  
Organisatie:  
Markant Harelbeke.

ZA 3 MA
Festival d’Academie
Dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs  
(zie pagina 19).

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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MA 26 MA

WELZIJNSFEEST
Dit jaar belooft het weer een buitengewoon feest te worden. Niemand 
minder dan Davy Gilles komt naar Harelbeke. Gilles ken je ongetwijfeld uit 
verschillende Vlaamse televisieseries en van de schlagergroep De Romeo’s. 
Afwisselend brengt Arthuro Cardini, de muzikale clown, zijn goochelacts 
en Wim Quirynen staat borg voor humor met visuele acts. Op 26 maart 
om 14 uur in CC het SPOOR. 

Tickets: 8 euro in voorverkoop (taart en koffie inbegrepen) 
en verkrijgbaar in het stadhuis, CC het SPOOR, DC De Parette 
en DH De Rijstpekker. 

Info via welzijn@harelbeke.be of 056 733 347.  
Organisatie: stad Harelbeke en welzijnsraad.

DO 8 MA
Verhalen van vroeger
Aan de hand van foto’s en 
voorwerpen willen we jullie 
graag meenemen naar de 
tijd van toen. Het thema van 
deze editie is ambachten 
van vroeger en de evolutie 
die we meemaakten. Wie 
thuis zelf nog voorwerpen of 
foto’s heeft liggen, mag deze 
zeker meebrengen!  
Om 14 uur in  
DH De Rijstpekker.  
Deelname: 2,50 euro.  
Mogelijkheid voor vervoer 
voor 80-plussers. 
Inschrijven en betalen tegen  
1 maart, 056 735 270.

DO 8 MA
Vaccinaties
Dokter Vandebuerie schetst 
de voor- en nadelen van 
vaccinaties. Om 14 uur in 
LDC De Vlinder.  
Deelname: 2 euro. 
Inschrijven en betalen tegen  
1 maart, 056 735 390.

VR 9 MA
The Bucket List
Film om 14 uur in DC  
De Parette (zie pagina 19).

ZA 10 MA
Chocoladekaarting
In de vrije basisschool  
Heilig Hart, Tuinstraat 21 
vanaf 16.30 uur.

 
DI 13 MA
Boer Bavo’s  
lentetocht
Wandeltocht in de voet-
sporen van Roland Garros 
langs landelijke wegen in 
Hulste (6,5-8-10-16,5-18 
of 24 km). Leden: 1,10 
euro – niet-leden: 1,50 euro. 
Organisatie: Bavostappers 
en feestcomité Bavikhove. 
Gratis geschenk voor elke 
deelnemer. 
Inschrijven en start van 7.30 
tot 15 uur in DH De Rijstpekker, 
Kasteelstraat, Hulste. 

WO 14 MA
Café café lente
De lente, tijd om weer uit 
huis te komen en te genieten 
van kleur, geur en geluid. 

Onze vrijwilligers bieden een 
initiatie zitdansen aan.  
Koffie en taart horen hier 
uiteraard ook bij! Om 14 uur  
in LDC De Vlinder.  
Deelname: 2,50 euro. 
Inschrijven en betalen tegen  
7 maart, 056 735 390.

WO 14 MA
Woonbeurs
Van 15 tot 20 uur in Kubox, 
Kattestraat 188 in Kuurne. 
(zie ook pagina 2).

WO 14 MA
Smoestuinshow
Ludieke show met Steven 
Vromman. Hij gaat samen 
met het publiek op een 
komische manier op zoek 
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WO 21 MA
Lenteontbijt 
met wandeling
Jullie zijn van harte welkom 
op het lenteontbijt van  
DH De Rijstpekker. Aanvang:  
8 uur. Deelname: 5 euro. 
Inschrijven en betalen tegen  
14 maart, 056 735 270.

WO 21 MA
Android smartphone
Onze vrijwilligers gaan voor 
jou op zoek naar leuke 
informatie en handige apps, 
zodat ze jou wegwijs kunnen 
maken in de wereld van 
jouw smartphone. Om 9 uur 
in LDC De Vlinder. Gratis 
deelname. 
Een week vooraf inschrijven, 
056 735 390.

DO 22 MA
Hart- en vaatziektes
De Belgische Cardiologische 
Liga geeft informatie rond 
preventie van deze aandoe-
ningen en de behandelingen. 

waarom zoveel mensen pesti-
ciden gebruiken. Om 20 uur in 
het bezoekerscentrum van De 
Gavers, Eikenstraat 131. Gratis 
inkom. Een samenwerking van 
stadslandschap Leie en Schel-
de, provincie West-Vlaanderen 
en Velt.

VR 16 MA
Android tablet
Van 9.30 tot 11.30 uur in LDC 
De Parette (zie pagina 19).

VR 16 MA
Kaffieboal
Een lekkere warme koffie. Een 
stukje taart. Meer is er niet 
nodig om een ‘kaffieboal’ te 
organiseren. Om 14.30 uur in 
LDC De Parette. Deelname: 
2,50 euro. Betalen ter plaatse. 
Info via 056 735 190.

ZO 18 MA
Ruildag
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 
van postzegels, postkaarten, 
doodsprentjes, munten,  
boeken, strips, champag-
necapsules, bierglazen … 
Gratis toegang. Organisatie: 
Interclub Curiosa vzw. 
Info via Ronny Mestdach,  
056 702 857.

ZO 18 MA
Voordracht Tuinhier
Over snoeien in de siertuin. 
Voordracht door Joseph  
Vandierendonck om 9.30 uur 
in de Ommegangstraat 32.  
Meer info via 056 710 265.

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  
13 maart.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag  
19 maart om 19.30 uur in CC het SPOOR
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ZA 31 MA
Repair Café
Van 14 tot 17 uur in CC het SPOOR.

Heb je thuis een defecte koffiemachine, een plat-
te band, een vraag over jouw laptop of een gat in 
je broek dat maar niet hersteld geraakt dan is een 
bezoekje aan het Repair Café zeker de moeite waard. 
Onze vrijwillige deskundigen helpen je graag bij het 
repareren. Ondertussen kan je een bezoekje brengen 
aan de Swop&Go-stand of een drankje nuttigen in het 
Pop-Up FairTrade Café.

Swop&Go is een ruilwinkel voor kinderkledij van 0 tot 
14 jaar. Je ruilt draagbare kledij in voor een bon (geen 
body’s, schoenen, ondergoed en kousen). Deze bon 
kan je ter plaatse inruilen voor kledij van 0 tot 3 jaar. 
Voor de leeftijd van 4 tot 14 jaar kan je nadien terecht 
in de winkel in de Damastweversstraat 1 in Kortrijk.

Ben je zelf handig en wil je graag meehelpen als  
vrijwilliger? Neem dan contact op met de milieudienst, 
milieu@harelbeke.be, 0800 212 02.

Om 14 uur in DH De Rijst-
pekker. Deelname: 2 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 15 
maart, 056 735 270.

ZA 24 MA
Een passie voor  
geschiedenis
Voordracht door André  
Cocquyt om 10 uur in CC 
het SPOOR. Inkom: 5 euro.
Over een groot Vlaams mis-
sionaris Pieter-Jan De Smet 
S.J. die in de jaren 1820-
1873 bij de Noord-Ameri-
kaanse indianen vertoefd 
heeft. In 1868 heeft hij een 
beslissende rol gespeeld in 
de onderhandelingen tussen 
de Sioux indianen en het 
Amerikaans leger waarbij 
de Black Hills juridisch, 
voor eeuwig en altijd en 
uitsluitend aan de indianen 
toegewezen werd. 
Inschrijven via  
andre.cocquyt@gmail.com.

ZO 25 MA
Knipoogdag Genk
Vertrek per bus om 7 uur 
aan het Stationsplein in 
Harelbeke. Deze uitstap kost 
41 euro voor de leden en 45 
voor niet-leden. Inbegrepen: 
busvervoer, alle activiteiten 
ter plaatse, middagmaal 
(zonder dranken) en afsluiter 
met muziek. Organisatie: 
Pasar en vtbKultuur. 
Inschrijven via  
guido.deloof@gmail.com,  
0499 803 280 tegen uiterlijk 15 
maart 2018.

maa
2018

ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN

• Zaterdag 3 maart:  
Wielerwedstrijd De Vlaamse Pijl

• Zaterdag 10 maart om 19 uur  
in het Kunstenhuis, Marktstraat 100:  
Opening laureatenexpo AHA! (zie ook pagina 24)

• Vrijdag 23 maart:  
Wielerwedstrijd E3 Harelbeke

• Zondag 25 maart om 20 uur  
in café Damberd Bavikhove:   
Prijsuitreiking kaarttornooi

MA 26 MA
Wandeling in 
de Gavers
We gaan op stap met een 
natuurgids voor een wande-
ling van ongeveer 4 kilome-
ter. Start om 13.45 uur op 
de parking aan de Kouter-
molen in de Eikenstraat. 
Deelname: 2,50 euro. 
Inschrijven en betalen tegen  
19 maart in LDC De Vlinder,  
056 735 390.

MA 26 MA
Bingo
Om 14 uur in LDC De 
Parette. Bij een koffie en een 
stukje taart kan je nog gezel-
lig napraten. Deelname: 2,80 
euro. Betalen ter plaatse. 
Meer info via 056 735 190.

DI 27 MA
Nierproblemen
Dokter Doubel, gespeciali-
seerde arts van AZ Groe-
ninge, geeft meer informatie 
tijdens dit infomoment. Om 
14 uur in DC De Parette. 
Deelname: 2 euro. 
Inschrijven en betalen tegen  
20 maart, 056 735 190.
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LAUREATEN-
EXPO ‘18

Op zaterdag 10 maart staat om 19 uur 
de vernissage van de ‘Laureatenexpo’ op de 
kunstagenda. Die vindt plaats in het Kunsten-

huis, Marktstraat 100. Deze expo is opgebouwd 
door een 10-tal afgestudeerde studenten van de 
AHA! - de Academie Harelbeke Anders! Gezien 

deze kunstenaars elk een andere opleiding 
bij de Academie volgden is het resultaat 

van de geëxposeerde werken dan 
ook zeer uiteenlopend. Iedereen 

is welkom.


