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Het thema is ‘Opvoeden is samenspel – 
Allemaal wereldburgers’. Kinderen laten 
opgroeien tot echte wereldburgers, 
betekent dat we hen van jongsaf aan 
een stem geven en hen de superdiverse 
kleurrijke wereld waarin we leven, laten 
meemaken. Door te leren luisteren, ver-
antwoordelijkheid te delen en respect te 
hebben voor ieders eigenheid, draagt 
ieder zijn steentje bij aan een warme en 
begripvolle wereld waarin we niet naast, 
maar met elkaar leven.

In de week van de opvoeding worden 
verschillende activiteiten georganiseerd.

Woensdag 16 mei: Kinderyoga  
(diertjes uitbeelden)
• Van 13.30 tot 14.15 uur   

– Kasteel Stasegem, Brouwerijstraat 2
• Voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Breng 

een handdoek en een flesje water mee.
• Prijs: leden Gezinsbond: 3 euro/kind 

(lidkaart 2018 meebrengen)  
– niet-leden: 5 euro/kind.

• Inschrijven tot 9 mei. Info en reser-
vatie: Ria Manhaeve, 056 259 645, 

eddy_verkest@hotmail.com.

Donderdag 17 mei:  
‘Slechte moeders bestaan niet’
• Lezing in de bibliotheek om 20 uur 

(zie pagina 9). 
• Inschrijven via 056 733 440,  

info.bibliotheek@harelbeke.be.

WEEK VAN  
DE OPVOEDING
16-23 MEI

Zaterdag 19 mei: Ouder-kind yoga
• Van 9.45 tot 10.45 uur en van 11  

tot 12 uur.
• Blauwe Zaal sporthal de Dageraad,  

Stasegemsesteenweg 21.
• Op een speelse, eenvoudige manier yoga-

houdingen uitvoeren samen met je kind. 

Woensdag 23 mei: Kidsfestival
• Doorlopend van 14 tot 17 uur  

in het stadspark Harelbeke.
• Kidsfestival voor kinderen van 0 tot 12 

jaar met tal van verschillende activiteiten: 
volksspelen, springkastelen, grime, voor-
leeshoekje, waterbar, buitenspeeltuigen 
en zoveel meer.

Vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei:  
Pannavoetbal aan het Fabriekske
• Aan het Fabriekske,  

Stasegemsesteenweg 21.
• Op vrijdag doorlopend van 16 tot 20 uur 

en op zaterdag van 13 tot 17 uur.
• Gratis, inschrijven niet nodig.

Het Huis van het Kind Harelbeke 
houdt de Week van de Opvoeding in 
samenwerking met lokale actoren 
die elk een werking voor kinderen 
en/of gezinnen aanbieden. Dankzij 
het netwerk is er een beter overzicht 
van het bestaand aanbod op grond-
gebied Harelbeke en leren diverse 
instanties en organisaties elkaar 
beter kennen.

INSCHRIJVEN
Het aanbod is gratis, maar inschrijven is 
verplicht (behalve voor het kidsfestival en de 
pannavoetbal) via huisvanhetkind@harelbeke.
be of 056 733 334 met vermelding van
•  naam kind + naam ouder  

(begeleider/andere)
• telefoonnummer
• e-mailadres
Alle activiteiten worden georganiseerd door 
het Huis van het Kind tenzij anders vermeld.

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 (opgelet: in mei de derde 
zaterdag: 19 mei)

Elke namiddag van 14 tot 17 uur 
op afspraak

Het stadhuis is gesloten op maan-
dag 30 april (brugdag), dinsdag  
1 mei (Feest van de Arbeid), donder-
dag 10 mei (Hemelvaart), vrijdag 11 
mei (brugdag) en maandag 21 mei 
(pinkstermaandag).

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

Recyclagepark niet-betalend (RPNB) 
en recyclagepark betalend (RPB):

Maandag 30 april (brugdag):  
RPNB gesloten

Dinsdag 1 mei (Feest van de 
Arbeid): RPNB en RPB gesloten

Donderdag 10 mei (Hemelvaart): 
RPNB en RPB gesloten

Vrijdag 11 mei (brugdag):  
RPNB gesloten

Maandag 21 mei (pinkster-
maandag): RPNB en RPB gesloten

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van juni 
verschijnt op donderdag 31 mei. 
Teksten indienen tegen  
maandag 7 mei.
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
Redactieraad hblad:  
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:
Carlo Daelman,
secretaris stad Harelbeke
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INTERVIEW 
Kom op tegen Kanker

Dina Meulebrouck en haar 
man Carl Lemey uit Hulste 
zetten samen met hun familie 
hun beste beentje voor, voor 
Kom op tegen Kanker. We 
hadden een aangenaam 
gesprek met deze fietsende 
familieleden.

12
ONBEPERKT WILD!
Aangepast sporten

De sportdiensten van Harel-
beke en Zwevegem organi-
seren op woensdag 16 en 
donderdag 17 mei ‘Onbeperkt 
Wild!’. Dit tweedaags evene-
ment voor mensen met een 
beperking vindt plaats in De 
Gavers Harelbeke, sporthal 
De Dageraad Harelbeke en 
Transfo Zwevegem.

16
SDGS
Luie-mensen-gids

We vinden de kleurrijke 
SDG-poefjes in het stadhuis, 
in CC het SPOOR en ook al 
een aantal keren in ons hblad. 
Maar wat betekenen ze? In 
dit hblad kom je er alles over 
te weten.

19
UIT in Harelbeke

Verder

De grabbelpaswerking was jarenlang een vaste waarde in 
het aanbod aan vakantiewerking van de stad Harelbeke. 
Vanaf deze zomer pakt de jeugddienst echter uit met een 
gloednieuw concept binnen het aanbod van vakantiewer-
kingen. De UiT-Kajuit staat voor een divers aanbod voor 
specifieke leeftijdsgroepen.

04 Fairtrade ontbijt 
09 Bib-nieuws 
11 Boottochten

WEEK VAN  
DE OPVOEDING
16-23 MEI

14 Nieuw e-loket
15 Aangifte personenbelasting
24 Seizoenlancering 
        CC het SPOOR
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10 UiT-Kajuit vervangt  
       de grabbelpaswerking
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OPENDEUR-
DAG

ACADEMIE  
AAN DE LEIE

Kom alle nieuwe richtingen ontdekken 
(hip-hop, musical, singer-songwriter,  

theatermaker, initiatielessen vanaf 6 jaar in 
muziek, woord, dans …). Test je muzikaal 
talent en kom te weten welk instrument 

bij je past. Er zijn de hele dag workshops 
in verband met muziek, woord en dans 

zowel voor kinderen als voor volwassenen.  
In het muziekcafé vinden er muziek-, 

woord- en dansoptredens plaats.
Op zondag 3 juni van 10 tot 17 uur in  
de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans, Toekomststraat 29.

Voor meer info, zie 8 samwdharelbeke.be.
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Fairtrade ontbijt
BOTERHAMMEN  
IN HET PARK
De stedelijke Milieu- en Natuurraad houdt in samenwerking met 
de Noord-Zuidraad opnieuw een ontbijt in het stadspark. Op 
27 mei kan je van 8 tot 11 uur genieten van een royaal en (h)
eerlijk Fairtrade ontbijt. Er is een tent voorzien in geval van slecht 
weer. Het stadspark is toegankelijk via de Stationsstraat of de 
Ballingenweg.

Vooraf inschrijven aan 2,50 euro per persoon is noodzakelijk. Uiterste 
inschrijvingsdatum is 21 mei.
Je kan ofwel:
• overschrijven op rekeningnummer BE07 

7380 0791 9666 van MINA-raad met 
mede deling ‘heerlijk ontbijt’

• het inschrijvingsformulier invullen en 
samen met je inschrijvingsgeld bezorgen 
aan het onthaal of de milieudienst in het 
stadhuis, Marktstraat 29.

Info via het gratis nummer van  
de milieudienst 0800 21 202.

Naam: 

Adres:

Schrijft zich in voor het ‘Boterhammen in  

het Park-ontbijt’ op 27 mei 2018 in het stadspark.

We nemen deel met  personen en  
betalen hierbij  euro (2,50 euro per persoon).

www.harelbeke.be/sdgs

www.harelbeke.be/sdgs
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SPAAR MEE  
EN WIN!

De lenteactie van de stad Harelbeke, in 
samenwerking met het Handelscomité, loopt 
van 4 mei tot 19 mei. Per aankoop krijgt de 
klant een stempel bij de deelnemende han-
delszaken. Een volle spaarkaart (vijf stempels 
van vijf verschillende handelszaken) geeft 
recht op deelname aan de tombola voor  
50 Harelbeekse Kadobonnen ter waarde van 
10 euro. De actie spoort door middel van 
het promoten van de Harelbeekse Kadobon, 
de burgers aan om zoveel mogelijk in eigen 
stad hun boodschappen te doen bij de lokale 
handelaar. 

LENTE 
ACTIE

Zomerse  
beiaardconcerten

Luisterplaats: Kloostertuin,  

Paretteplein Harelbeke.  

Telkens op dinsdag om 19u30.

19 juni: Rachel Perfecto

26 juni: Koen Cosaert

3 juli: Jonathan Lehrer

10 juli: Stéphanie Bruggeman

17 juli: Marc Verbelen
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GEZOCHT
MATERIAAL UIT WOI

Dit najaar wordt er een 
tentoonstelling gehouden 
over de herdenking van 
de Eerste Wereldoorlog. 
Heb jij voorwerpen, 
foto’s, documenten of 
mondelinge verhalen 
die herinneren aan de 
Eerste Wereldoorlog in 

Harelbeke? Of een object dat herinnert aan de oorlogstijd? 
Neem dan contact op met 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. 

Ouderenzorg
ZORGBEDRIJF
Op 1 januari 2018 ging Zorgbedrijf 
Harelbeke van start. Zorgbedrijf 
Harelbeke bundelt het aanbod 
inzake ouderenzorg van OCMW 
Harelbeke in een nieuwe structuur. 
Het omvat de woonzorgcentra, 
kortverblijf en dagverzorging, maar 
ook de assistentiewoningen, de 
thuiszorgondersteundende diensten en de lokale 
dienstencentra. Bezoek eens onze nieuwe website 
www.zbharelbeke.be of volg ons via facebook.  
Zorgbedrijf Harelbeke, Kollegeplein 5,  
056 735 390.

http://www.zbharelbeke.be


KOM OP  
TEGEN  
KANKER

Ik word hartelijk ontvangen 
door Dina Meulebrouck en 
haar man Carl Lemey in hun 
huis in Hulste. Het gesprek 
wordt steeds rumoeriger 
naargelang de fietsende 
familieleden komen aan-
schuiven aan tafel. Dat deze 
familie één blok vormt en 
geen uitdaging uit de weg 
gaat, is al heel snel duidelijk.

Carl: Ikzelf rijd mee met de 
ploeg van het werk, maar 
daarnaast vormen we met 
de familie twee ploegen. Het 
is de eerste keer dat we met 
twee ploegen aan de start 
komen, maar de voorbije 
jaren reden we met de 
familie al drie keer de 1000 
kilometer. Meerijden werkt 
blijkbaar aanstekelijk in de 

familie en iedereen die één 
keer meefietste, wil het jaar 
daarop opnieuw deelnemen. 

Dina: Voor Carl is het zijn 
zesde deelname terwijl ik 
voor de vierde keer meefiets. 
Er zijn in totaal acht ritten 
van 125 km over vier dagen 
te verdelen. Carl zit dit jaar 
voor 500 kilometer in het 
zadel en ikzelf ga voor twee 
ritten, 250 kilometer dus. 
Naast de ritten die ik voor 
mijn rekening neem, help ik 
ook al enkele jaren mee als 
vrijwilliger. Onze eerste ploeg 
bestaat uit vier dagrijders 
die elk 250 kilometer rijden. 
In de tweede ploeg fietsen 
er twee dagrijders en vier 
fietsers die tekenen voor 125 
kilometer. 

Het is inderdaad zoals Carl 
zegt: in de familie maakt 
iedereen elkaar warm om 
mee te rijden en één keer 
ze in de ploeg zitten, ko-
men ze elk jaar terug. Een 
echte verslaving dus, maar 
dan wel een gezonde!

Carl: Iedereen wil ook 
elk jaar zijn of haar grens 
verleggen. Wie het ene 
jaar present tekende voor 
één rit, wil het jaar daarop 
iets meer. Ofwel willen ze 
meer kilometers rijden, 
ofwel willen ze mee met 
een sneller peloton. Je kan 
namelijk kiezen of je mee-
rijdt met het peloton dat 
een gemiddelde snelheid 
aanhoudt van 24, 27 of 30 
km per uur. 

De familie Lemey uit Hulste zet opnieuw haar beste beentje 
voor en rijdt met twee ploegen mee in de 1000 km voor Kom 
op tegen Kanker, die dit jaar ook Harelbeke als middagstad 
aandoet. Dat ze daarvoor ook 10 000 euro moeten inzamelen, 
houdt hen niet tegen … integendeel.

www.harelbeke.be/sdgs
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De 1000 km is niet alleen een 
sportieve uitdaging, maar 
dient uiteraard om geld in 
te zamelen voor het goede 
doel. Per ploeg engageer je 
je om 5 000 euro startgeld in 
te zamelen en aangezien wij 
twee ploegen inschreven … 

Dina: Tienduizend euro is ui-
teraard niet niks en doorheen 
het jaar houden we verschil-
lende acties om de inspan-
ningen te verdelen en om 

verschillende doelgroepen 
aan te spreken. Naast een 
stand op de Kerstmarkt (eind 
vorig jaar) verkopen we het 
jaar door douchegel, houden 
we jaarlijks een pasta-avond 
(met tombola) en een quiz. 
We kunnen ook rekenen op 
giften.

Carl: En gelukkig hebben 
we een grote familie die elk 
hun eigen achterban kunnen 
aanspreken! Naast de fiet-

sers kunnen we rekenen op 
logistieke steun van andere 
familieleden. Iedereen steekt 
een groot deel van zijn of 
haar vrije tijd in de 1000 km 
en dat allemaal op vrijwillige 
basis. Dat is ook de sterkte 
van het concept. Iedereen 
zet zich belangeloos in voor 
de strijd tegen kanker.

Dina: Dat vrijwillige aspect 
zorgt meteen ook voor de 
gemoedelijke en familiale 
sfeer op het evenement. 
Elke fietser en elke vrijwilli-
ger heeft wel iemand in de 
familie of kent wel iemand 
die met de ziekte geconfron-
teerd werd en dat zorgt voor 
een speciale band. Tijdens 
de rit rijd je niet met iemand 
van je eigen ploeg, maar dat 

FAMILIE LEMEY 
FIETST TEGEN 
KANKER

Joost Lemey, Philippe 

Lemey, Hein Lemey, 

Bernard Bruneel, 

Godwin Lemey, Niels 

Lemey, Ingrid Claer-

hout, Valentijn Bruneel, 

Liesbeth Hebberecht, 

Stefaan Lemey, Wim 

Matton, Peter Saenen, 

Ghislain Baert, Dina 

Meulebrouck en Carl 

Lemey.

“Deelnemen is een echte  
verslaving, maar dan 

wel een gezonde!”
Dina Meulebrouck
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is totaal geen probleem. Ie-
dereen spreek met iedereen 
en fietsers die het moeilijk 
krijgen, worden geholpen 
door iedereen. 

Carl: Achterblijven bestaat 
niet in de 1000 km. Fietsers 
die achterop geraken, wor-
den vakkundig terug naar 
het begin van het peloton 
geloodst en als het echt niet 
meer gaat, zijn er genoeg 
fietsers bereid iemand letter-
lijk over de eindmeet  
te duwen. 

Dina: Dat Harelbeke dit jaar 
een van de middagsteden 
is, geeft deze editie voor ons 
wel een speciaal cachet. 
Sowieso zijn het binnenrij-
den van de middagstad en ’s 
avonds het binnenrijden van 
Mechelen momenten die de 
fietsers kippenvel bezorgen. 
Het enthousiasme van de 
mensen stuwt je vooruit en 
voor velen is dit een heel 
emotioneel moment. Aanko-
men in Harelbeke betekent 
dat er heel wat bekenden 
in de erehaag zullen staan 

en dat maakt het net iets 
specialer. 

Carl: We blijven tijdens de 
vierdaagse overnachten 
in Mechelen waar elke 
morgen de start wordt 
gegeven en ’s avonds 
de renners terug binnen 
rijden. In de binnenstad 
hangt er vier dagen een 
festivalsfeer en dat doet 
je al heel snel je stramme 
spieren vergeten. Je voelt 
trouwens ook dat heel 
de stad meeleeft met het 
evenement en zowel Dina 
als ikzelf kijken er echt 
naar uit. 

Dina: We zullen er trou-
wens heel wat bekende 
gezichten van de vorige 
jaren ontmoeten, want ook 
dat is de 1000 km: echte 
vrienden maken!  

MOTIVATIE
Carl: De concrete 

aanleiding voor mijn 

eerste deelname was een 

eerbetoon aan een collega 

op het werk die aan kanker 

overleed. Ik rij daarom nog 

altijd mee met de ploeg 

van het werk. Zelf heb ik 

de ziekte ook aan de lijve 

mogen ondervinden toen 

ik 21 jaar was. Door een 

verrekking van mijn lies 

tijdens het voetbal is de 

kanker toevallig ontdekt 

en werd ik onmiddellijk 

geopereerd. 

“Iedereen wil ook elk  
jaar zijn of haar grens 

verleggen”
Carl Demey

PRAKTISCHE INFO
www.harelbeke.be/1000km
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bib
kort INFOSTAND

KONING ARTHUR

Ondanks het feit dat zijn 
bestaan niet vaststaat (hij is 
een figuur uit de Keltische 
legendes in de middeleeuw
se hoofse literatuur) is en is 
en blijft hij een inspiratie voor 
schrijvers en filmmakers.
We nemen je mee naar  
Camelot, laten je kennis
maken met Guinevere, 
Lancelot en Merlijn, en dit 
allemaal in een legendarische 
infostand en keuzelijst.

LEZING
SLECHTE MOEDERS  
BESTAAN NIET

Waarom stellen vrouwen  
zich een moederleven lang de 
vraag die ze nooit beantwoord 
krijgen: ‘Ben ik een goede 
moeder?’ Schrijfster en jour
naliste Marijke Libert voerde in 
Vlaanderen gesprekken met 
moeders van alle leeftijden en 
uit alle sociale klassen.
Lezing in het kader van de 
Week van de Opvoeding.
Op donderdag 17 mei om  
20 uur in de bibliotheek. 
 Inkom is gratis, maar  

inschrijven is  
verplicht via  
info.bibliotheek@
harelbeke.be of 
056 733 440.
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LEZING
MIJN SPAARGELD  
SMELT WEG

De rente staat al meer dan 
twee jaar historisch laag 
en daar zal in 2018 geen 
verandering in komen. Wat 
betekent dit voor de gewone 
spaarder? Zijn er alternatie
ven en wat zijn de risico’s? 
VRTjournalist Michaël van 
Droogenbroeck heeft het 
voor jou uitgezocht en beant
woordt al jouw vragen.
Op donderdag 24 mei om 20 uur 

in de bibliotheek. Inkom is gratis, 

maar inschrijven is verplicht via 

info.bibliotheek@harelbeke.be  

of 056 733 440.

INFOSTAND
ECONOMIE

Het bezoek van Michaël 
van Droogenbroeck aan de 
bib heeft onze interesse in 
economie aangewakkerd. 
We hebben onze afdeling 
economie dan ook uitgebreid 
en geactualiseerd en stellen 
onze nieuwe aanwinsten en 
de basiswerken aan jou voor 
in een infostand.

TENTOONSTELLING
GEOMETRISCH  
PRECISIEWERK

Vier kunstenaars die nooit eerder samen 
exposeerden en wiens werk niets met 
 elkaar te maken heeft. Op het eerste 
gezicht een vreemde keuze, maar allen 
hebben ze iets met vlakken, lijnen, kleu-
ren, constructies, geometrie en abstractie. 
Jo Delahaut: zijn oeuvre ontwikkelde zich 
volgens een strikte logica waarin zuivere 
vormen dialogeren in een spel van con-
trasterende gekleurde vlakken. Gaston De 
Mey: na 1968 produceert hij een oeuvre dat 
alleen bestaat uit cijfers en letters. 
Albert Rubens: elk werk is een geome-
trische veruiterlijking van een langdurig 
denkprocédé. Raf Vandewalle: maakte 
composities binnen het vierkant, eerst met 
cirkelbogen, nadien met rechte lijnen om zo 
te komen tot de essentie: het vierkant. 
Vernissage: vrijdag 4 mei om 19.30 uur in 
de stedelijke openbare bibliotheek,  
Eilandstraat 2.  
Toelichting: Frans Boenders.

AVM- 
AFDELING
NIEUWE  
RUBRIEK

In de AVM-afdeling vol-

gen we de ontwikkelin-

gen in de verschillende 

muziekgenres op de 

voet. Vandaar dat we 

de cd’s uit het huidige 

muziekrepertoire 

die sterk grensover-

schrijdend zijn en 

nog moeilijk bij een 

bepaald muziekgenre 

passen, de zogenaam-

de ‘smeltkroes muziek’, 

samenbrengen in een 

nieuwe rubriek:  

Neoklassiek/Crossover. 

Ook de naoorlogse 

tendensen in de ge-

componeerde muziek 

vinden er hun nieuwe 

stek. Voor wie graag op 

muzikale ontdekkings-

reis gaat, een absolute 

aanrader. 
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De grabbelpaswerking was jarenlang 
een vaste waarde in het aanbod aan 
vakantiewerking van de stad Harel-
beke. De laatste jaren liep het aantal 
deelnemers sterk terug en dus was 
het tijd voor een volledig nieuw con-
cept, de ‘UiT-Kajuit’. 

Binnen dit aanbod worden er ver-
schillende pakketten aangeboden: 
kampen en dagactiviteiten. De ac-
tiviteiten en kampen worden uitge-
werkt op maat van de verschillende 
leeftijdsgroepen: 3 tot 6 jaar, 7 tot 9 
jaar en 10 tot 12 jaar. De kampen die 
worden aangeboden, werken altijd 

rond een weekthema. Wekelijks is 
er ook een daguitstap gepland en 
worden verschillende workshops 
gegeven door externen. De rest van 
de activiteiten worden door de anima-
toren zelf uitgewerkt en begeleid.

Nieuw binnen dit concept is dat er altijd 
voor- en naopvang is voorzien bij elke 
activiteit. ’s Morgens start de opvang 
om 7.30 uur en ’s avonds is er opvang 
voorzien tot 18 uur. De opvang vindt 
plaats op de locatie waar de activiteit 
doorgaat. Naast de ‘UiT-Kajuit’ wordt er 
ook gestart met tieners-2daagses. Ge-
durende de zomervakantie worden er 

twee tienerkampen (zonder overnach-
ting) gehouden boordevol avontuurlijke, 
uitdagende, stoere, spectaculaire en 
megatoffe activiteiten. 

Samen met de bestaande vakan-
tiewerking (speelpleinwerking in 
Harelbeke en Bavikhove en de 
sportkampen) zorgen de ‘UiT-Kajuit’ 
en de tieners-2daagses er voor dat 
er binnen Harelbeke een uitgebreid 
vakantieaanbod is waar elk kind kan 
doen wat hij of zij graag doet en die 
voor de ouders de behoefte aan  
opvang invult. Inschrijven via  
http://webshop.harelbeke.be.

UIT-KAJUIT VERVANGT  
DE GRABBELPASWERKING
Vanaf deze zomer pakt de jeugddienst uit met een gloednieuw 
concept binnen het aanbod van vakantiewerkingen. De 
UiT-Kajuit staat voor een divers aanbod voor specifieke 
leeftijdsgroepen. Op het programma staan zowel themakampen 
als losse activiteiten. Voor tieners van 13 tot 15 jaar worden 
actieve en uitdagende tweedaagse kampen georganiseerd.

www.harelbeke.be/uit-kajuit 
www.harelbeke.be/tiener-2daagses
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BOOTTOCHTEN
OP DE LEIE

HARELBEKE-WERVIK
11u00 vertrek aan de Banmolens
13u30 aankomst in Wervik
19u00 terug in Harelbeke
Zondag 15 juli – volwassenen 49 euro – 
kinderen 39 euro.

Toerisme Leiestreek houdt, in samenwerking met de stad Harelbeke, 
terug leuke boottochten. Alle boottochten starten aan de Banmolens in de 

Watermolenstraat, met uitzondering van de tocht naar Brugge met start aan 
de aanlegsteiger op de Broelkaai (Geldof). Maak je keuze en reserveer tijdig.

HARELBEKE–BRUGGE
De boottocht gaat via de Leie en  
het kanaal GentBrugge tot aan de rand 
van het centrum. 
09u30  vertrek aan de aanlegsteiger 

Geldof
15u00 aankomst in Brugge
20u00 terug in Harelbeke
Woensdag 25 juli – volwassenen 54 euro 
– kinderen 44 euro. Inclusief: boottocht, 
varkentje aan ’t spit met buffet van groentjes, 
aardappeltjes en brood, wijn en water tijdens 
maaltijd, stadswandeling in Brugge, busrit.

NOCTURNE HARELBEKE  
Idyllische avondtocht
19u00 vertrek aan de Banmolens
23u00 terug aan Banmolens
Zaterdag 4 augustus – volwassenen 49 
euro – kinderen 39 euro. Inclusief: boot
tocht, varkentje aan ’t spit met buffet van 
groentjes, aardappeltjes en brood, wijn 
en water tijdens maaltijd.TICKETVERKOOP EN RESERVATIE: 

Stadhuis Harelbeke, balie Communicatie  
& Toerisme, Marktstraat 29, 056 733 470,  
toerisme@harelbeke.be of via  
www.toerisme-leiestreek.be/boottochten. 
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Het is een tweedaags evene-
ment geworden waarbij kinde-
ren, jongeren en volwassenen 
met een beperking kunnen 
proeven van ruim 30 sporten 
en avontuurlijke activiteiten. 
Door op voorhand voorkeu-
ren door te geven wordt een 
programma op maat samen-
gesteld. Dit maakt het voor 
de scholen en instellingen 
mogelijk om hun deelnemers 
te verdelen in ‘gelijke’ groepen 
en toch te sporten op dezelf-
de dag en locatie.

‘Onbeperkt Wild!’  
heeft drie doelen:
1. Enerzijds kunnen per-
sonen met een beperking 
kennis maken met verschil-
lende sporten en activiteiten 
waarbij beleving centraal 

staat. Plezier maken, eens 
gek doen en de dag van je 
leven beleven, dat komt op 
de eerste plaats. Want  
#SPORTERSBELEVENMEER!

2. Anderzijds krijgen 
leerkrachten van het bui-
tengewoon onderwijs en 
begeleiders van instellingen 
een overzicht van sportieve 
tijdsbestedingen. Ze kunnen 
er inspiratie en ideeën op-
doen om verder te gebrui-
ken in hun eigen school- of 
zorgsetting.

3. Ten slotte worden de drie 
locaties in de kijker gezet bij 
de doelgroep. In sporthal De 
Dageraad en het Provinciaal 
Recreatie- en Natuurcen-
trum De Gavers komen de 

volwassenen en kinderen 
zich uitleven op woensdag 
16 mei en donderdag 17 
mei. Op donderdag 17 mei 
komen de jongeren Transfo 
Zwevegem onveilig maken.

Het aanbod werd zo geva-
rieerd mogelijk opgesteld, 
zo is er voor elk wat wils: 
van avontuurlijke kicks zoals 
hoogtouwenparcours en 
deathride tot laagdrempelige 
en prikkelende beweegac-
tiviteiten als snoezelen en 
boccia. Er wordt geprobeerd 
om zoveel mogelijk activitei-
ten te laten begeleiden door 
West-Vlaamse G-sportclubs 
en G-werkingen. Zo wordt 
de drempel om zich later 
aan te sluiten bij een club 
verlaagd. Daarnaast krijgen 

NTWIKKELINGS
DUURZAME

DOELSTELLINGEN

www.harelbeke.be/sdgs
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Vanaf 2018 nemen de sportdiensten van Harelbeke en 
Zwevegem de fakkel over van de provinciale sportdienst 
voor het organiseren van de West-Vlaamse Driedaagse 
Aangepast Sporten. Ze slaan de handen in elkaar met  
De Gavers, Sport Vlaanderen en SVS (Stichting Vlaamse 
Schoolsport) om samen de opvolger, ‘Onbeperkt Wild!’,  
te organiseren. 

16-17 MEI 
ONBEPERKT 
WILD! 

reguliere clubs de kans om 
een initiatie te geven. Op die 
manier hopen we de G-vonk 
te laten overslaan op de 
trainers en begeleiders.

Dankzij de inzet van heel wat 
vrijwilligers en de steun van 
Sport Vlaanderen, SVS en 
de Burensportdienst beleeft 
iedereen ongetwijfeld een 
leuke dag en kunnen we 
hopelijk nog vele edities 
organiseren.

“Plezier maken, eens gek doen  
en de dag van je leven beleven, 
dat komt op de eerste plaats”

UNIEK  
EVENEMENT

Het evenement is 

uniek door het bereik 

en de omvang. Ruim 

1200 West-Vlamingen 

met een beperking 

schreven in en meer 

dan 400 leerkrachten 

en begeleiders worden 

geïnspireerd.
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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 7 mei 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: 298
Winnaar: Geert Depuydt-Verhenne

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

2 1

1 8 2

1 4 9 8

9 3 1 2

7 2 6 3

2 9 4 7

4 5 3 7

9 8 7

3 2

NIEUW E-LOKET: 
DOE HET  
VANUIT JE ZETEL! 
In het ‘oude’ e-loket verliep de aanvraag van de burger via 
webformulieren op de stadswebsite. Na interne verwerking 
werden die naar de aanvrager opgestuurd via de post. Stad 
Harelbeke bouwde het huidige e-loket uit tot een volledig 
geautomatiseerd platform om de burger nog beter en sneller 
van dienst te zijn. Grote verschil met het ‘oude’: de aange-
vraagde documenten komen nu onmiddellijk en digitaal in je 
mailbox terecht. 

Wil je een attest of een akte opvragen, dan heb je thuis een 
computer, internetverbinding en e-ID kaartlezer nodig. Je kan 
op www.harelbeke.be/eloket onder andere terecht voor: be-
wijzen en attesten uit het bevolkingsregister (woonst, gezins-
samenstelling, leven ...), afschriften van akten uit de burgerlijke 
stand (huwelijks-, echtscheidings-, geboorte- en overlijdensak-
te), uittreksels uit het straf- en vreemdelingenregister, aange-
ven van een adreswijziging of samenwoonst, registratie van 
orgaandonatie en laatste wil en het aanvragen van reistoelating 
voor je minderjarig kind. Je hoeft dus voor heel wat zaken niet 
meer tot in het stadhuis komen.De aanvraag verloopt veilig en 
de documenten zijn 100 % wettig.

Heb je thuis niet de nodige hard ware of weet je niet goed 
waar te beginnen? In de wachtruimte 
van het stadhuis staat een ‘zelf-PC’ 
waar je het e-loket kan gebruiken. 
Een medewerker kan je stap voor 
stap begeleiden bij je aanvraag. Ver-
geet je identiteitskaart en je pincode 
niet om in te loggen! 

14

www.harelbeke.be/sdgs

@home

http://www.harelbeke.be/eloket


18-20 MEI
SINKSENFEESTEN

EILAND

Back to the roots,  
waar het allemaal begon!

18u00 Jeugdjogging
19u30 Sinksenjogging voor volwassenen
Inschrijven jogging: PC De Vlerke, Tientjesstraat 
61. Info via B. Vandekerckhove, 0497 610 327
20u30 Travestieshow Nadia Showlight & Co 
gevolgd door free jukebox in café De Stador, 
Veldstraat 159

19 MEI

14u00 Gratis kinderrommelmarkt in 
de Veldstraat. Reservatie via G. Deryckere, 
0491 986 012
19u00 Optredens van Andy Summer, 
Nico en Michael Angelo en DJ Marko

20 MEI

• Tweekamp biljart/darts in ploegen van twee 
deelnemers

• ’s Middags: Beenhespfestijn. Inschrijven 
voor 5 mei via G. Deryckere, 0491 986 012

De festiviteiten op 19 en 20 mei vinden plaats 
in een tent ter hoogte van café De Stador in 

de Veldstraat 159.
Organisatie: Nieuw feestcomité ‘Het Eiland’

18 MEI

OPROEP  

DEELNAME  
TWEEDEHANDSBEURS
Op zaterdag 2 juni vindt tussen 13.30 en 16.30 uur een tweede-
handsbeurs (kinderkledij en speelgoed) plaats in de turnzaal van  
de stedelijke basisschool Centrum, Paretteplein 21, Harelbeke.  
Inschrijven via oudercomite.centrumschool@gmail.com. 
• 15 euro voor tafel van 75 x 120 com
• 12 euro voor ouders van leerlingen.
Grote stukken worden in een aparte zaal opgesteld.
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Online of op afspraak
AANGIFTE  
PERSONENBELASTING

Jouw aangifte gemak-
kelijk en snel invullen?  
Dat doe je online  
via MyMinfin.be.

Heb je een vraag?
Raadpleeg de FAQ  
van FOD Financiën 
(www.fin.belgium.be).
Contacteer het Contact 

center van FOD Financiën, via het formulier online of op 0257 257 57 
(normaal tarief – elke dag beschikbaar van 8 tot 17 uur).

Je wilt je aangifte laten invullen?  
Experten van FOD Financiën helpen je: 
1. In het stadhuis van Harelbeke op woensdag 30 mei en donderdag 

31 mei, maandag 4 juni en dinsdag 5 juni 2018 – telkens van 9 tot 
12 en van 13 tot 16 uur en dit enkel op afspraak via 056 733 317.

2. In de belastingkantoren van de FOD Financiën (open van 9 tot 12 
en in juni van 9 tot 15 uur):
• Waregem – Het Pand 305
• Kortrijk – Hoveniersstraat 31
• Roeselare – Rondekomstraat 30
• Oudenaarde – Marlboroughlaan 4

3. In de volgende shoppingcentra:
zaterdag 26 mei – Gent – Shopping Gent Zuid – Wilsonplein 4
zaterdag 19 mei – Kortrijk – Ring Shopping – Ringlaan 34

mailto:oudercomite.centrumschool@gmail.com
http://www.fin.belgium.be


Je hebt je wel al een keertje afgevraagd: ‘Maar wat is dat toch met die 
kleurrijke blokjes?’ ‘En waarom duiken die nu plots overal op?’ Je zag 
ze al een aantal keren in het hblad, of in de inkom van het stadhuis, of 
je vond die vrolijke toren van poefjes in de inkom van CC het SPOOR 
wel tof. Goed nieuws! Hieronder kan je lezen wat ze precies zijn. En nog 
veel belangrijker: hoe ook jij ermee aan de slag kan gaan.

Niemand kan het ontkennen, 
het gaat niet zo best met 
onze planeet. De ongelijk-
heid tussen mensen groeit 
en onrecht blijft jammer ge-
noeg brandend actueel. Daar 
moeten we proberen iets aan 
te doen. Dat denken jij en 
ik, maar dat dachten ook de 
Verenigde Naties (VN) toen 
ze in 2015 de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 
of Sustainable Development 
Goals (SDGs in het kort) 
aannamen.
Deze 17 doelstellingen moe-

ten de planeet tegen 2030 
terug op de juiste koers rich-
ting duurzaamheid zetten en 
de mensheid bevrijden van 
armoede en ongelijkheid. 
Klinkt ambitieus niet? Dat is 
het ook. En dat is ook waar-
om samenwerking tussen 
overheden, internationale 
organisaties en wereldleiders 
zo belangrijk is om ze te 
kunnen bereiken.
Ja maar, hoor ik jullie protes-
teren, ik ben helemaal (nog) 
geen wereldleider! Wat heb 
ik daar nu mee te maken? 

Veel! Verandering begint bij 
jou. Elk individu op deze 
planeet, zelf de meest luie, is 
een deel van de oplossing. 
Als iedereen zijn dagelijkse 
gewoontes een klein beetje 
aanpast, kunnen we samen 
een groot verschil maken.

Voor ons gemak (want zo 
zijn we ook wel ), bundelde 
het West-Vlaamse Wereld-
huis wat tips in een boekje 
‘The Lazy Person’s Guide to 
saving the World’ of in het 
Nederlands ‘De gids om de 

wereld te redden voor luie 
mensen’. Je kan je beste 
beentje voorzetten op drie 
verschillende niveaus: ‘Sofa 
Superstar’ en ‘Huishoud 
Held’ of ‘Bovenste Beste 
Buur’. 

Het boekje kan je 
 downloaden via  
www.harelbeke.be/SDGs.  
In het stadhuis kan je ook 
een gedrukt exemplaar 
meepikken aan de in-
kom naast onze eigenste 
SDG-banner.
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DE ‘LUIE-MENSEN-GIDS’  

OM DE WERELD  
TE REDDEN DOE JE MEE?
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TOCH AL EEN SNEAK PREVIEW? 
OMDAT JULLIE HET ZIJN:

• Regel je bankzaken online of mobiel. Zo verspil je geen 
papier en draag je bij aan een beter bosbeheer.

• Delen, niet gewoon leuk vinden! Zie je interessante 
posts op social media over vrouwenrechten of klimaat-
verandering? Deel ze, zo zien je vrienden dit ook.

• Doe het licht uit! Je tv of computerscherm voorzien je 
van een gezellig licht, doe andere lichten dus uit wan-
neer je ze niet nodig hebt.

• Luchtdrogen! Droog je haar en je was op natuurlijk wij-
ze. Doe je de was? Zorg dan dat je wasmachine vol zit.

• Eet minder vlees, gevogelte en vis. Er worden meer 
grondstoffen verbruikt voor de productie van vlees dan 
voor plantaardige voedingstoffen.

• Vries je verse levensmiddelen en je restjes in voor ze 
slecht worden. Je kan dit ook doen met afhaalmaaltij-
den of aan huis geleverd voedsel, als je denkt ze niet 
onmiddellijk op te eten. Zo spaar je geld en eten uit.

• Koop goederen met zo weinig mogelijk verpakking.

STAP 2 HUISHOUD HELD
Dingen die je thuis kan doen

STAP 1 SOFA SUPERSTAR
Dingen die je vanuit je luie zetel kan doen
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MEER WETEN: 
www.harelbeke.be/sdgs
bren.derycke@harelbeke.be
056 733 334
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•  Koop lokaal. Door buurtwinkels te steunen, bevorder je lokale 
tewerkstelling en hoeven bestelwagens geen lange afstanden 
af te leggen.

• Onderhoud je auto. Een goed afgestelde wagen stoot minder 
giftige uitlaatgassen uit.

• Maak gebruik van je recht om de leiders van je land en van je 
lokale gemeenschap te kiezen.

• Breng je eigen boodschappentas mee wanneer je winkelt en 
zeg nee tegen de plastieken tas.

• Doe vrijwilligerswerk. Voor de 1000 km van Kom Op Tegen Kanker 
of de Oxfam Wereldwinkel. Word buddy voor een vluchteling, help 
in de huiswerkklassen. Stad, OCMW en Zorgbedrijf Harelbeke 
geven je graag meer informatie.

• Draag de SDGs uit naar je eigen vereniging of organisatie. We 
helpen je graag verder met inspiratie, methodieken, materiaal … 

• Vertel het stadsbestuur, OCMW, Zorgbedrijf of politie wat ze 
volgens jou nog meer kunnen doen om hun schouders onder de 
SDGs te zetten!

• Download de app ‘SDGs in Action’ en registreer jullie acties!

STAP 4 HARELBEEKSE HELD
Wat je in je eigen stad kan doen

STAP 3 BOVENSTE BESTE BUUR
Dingen die je buitenshuis kan doen

Je hebt dat gidsje helemaal doorgenomen, je past alle tips toe en je hebt je 
vriendenkring gedwongen om dat ook te doen? Je wilt meer? Dan hebben wij 
voor jou nog een bijkomende stap: De Harelbeekse Held.

Ziezo, de wereld is gered.  
En je wordt er niet eens moe van!
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in Harelbeke

VERMEIRE & VAN GUCHT
di 15 mei

In het najaar trekken Kuifje van de 
Vlaamse media en kapitein Haddock 
van de comedy op avontuur. ‘Van 7 tot 
77’, de zevende zaalshow van Jacques 
Vermeire met nieuwe aangever Ruben 
Van Gucht brengt hen op dinsdag 15 
mei naar De Trukendoos in Stasegem 
voor hun try-out om 20 uur. Info en  
tickets via: :www.comedyshows.be.

DE EENZAAMHEID
ma 21 mei
 
Men spreekt wel eens over de funda-
mentele eenzaamheid van de mens. Een 
thema dat iedereen bezig houdt. Tijdens 
deze gratis lezing worden kunstenaars 
vanuit verschillende tijden en disciplines 
bekeken waarbij de thematiek ‘eenzaam-
heid’ de grond vormt van hun oeuvre. 
Voor iedereen vanaf 16 jaar. Van 19 tot 
20.30 uur in de Academie Harelbeke 
Anders!, Tientjesstraat 4.

GROOTMOEDERSKEUKEN
vr 18 mei

Kom genieten van ‘Grootmoederskeuken’ 
in alle lokale dienstencentra. Vier keer per 
jaar nodigen we jullie graag uit. Op vrijdag 
18 mei kunnen jullie de eerste keer komen 
smullen! Naast onze dagmenu en weekme-
nu serveren we dan een lekkere breughel-
maaltijd met tafelbier. Wil je meegenieten 
van ons buffet schrijf je dan in voor 11 mei 

via 056 735 190.

Tot en met 20 mei

BART DE ZUTTER 
IN KUNSTENHUIS

In de tentoonstelling ‘A State of Mind’ van beeldend kunstenaar, 
Bart De Zutter, wordt de bezoeker geconfronteerd met de vraag 

‘Wat is kunst?’. Voor het eerst worden zijn inspiratiebronnen, 
tekeningen, zijsprongen, werken in progress en kunstwerken 
samen aan het publiek getoond. We krijgen inkijk in de ‘state  
of mind’ van de kunstenaar gedurende het zoekproces naar  

zijn kunstwerk. Dit alles wordt gedocumenteerd door 
 fotograaf Rik Depraetere.

De tentoonstelling loopt tot en met 20 mei in het Kunstenhuis, 
 Marktstraat 100 en is open van donderdag tot en met zondag  

van 14 tot 17 uur. Zie ook www.harelbeke.be/kunstenhuis.

19

http://www.comedyshows.be/


mei
2018

DI 1 MEI
MEIland
Parade, foodtrucks, kinder
dorp, optredens: Les Sacs 
à Sacs – The Gambits – The 
Damnettes. Start vanuit café 
De Stador om 11 uur. Op
tredens vanaf 13 uur op het 
Plein van het Eiland. Organi
satie: Curieus Harelbeke.

VR 4 MEI
Geometrisch  
precisiewerk
Vernissage tentoonstelling 
om 19.30 uur in de stedelijke 
openbare bibliotheek  
(zie pagina 9).

VR 4 MEI
Concert
De klassen Algemene 
Muziekcultuur (AMC) project 
Podium organiseren een 
spetterend concert vol met 
muziek gebracht door leer

lingen van de muziekschool, 
koor I Fiammante, jeugdhar
monie Eendracht en Vrijheid 
en muzikant/beatboxer/dj 
Kris Strybos.
Om 19.30 uur in CC het SPOOR. 

Inkom: 5 euro. Leerlingen van de 

academie: gratis.  

Reserveren via ) 056 694 570 

of : samwd@harelbeke.be

ZA 5 MEI
Druk Druk Druk
Bij onze Academie Harel
beke Anders! kan je op 
zaterdag 5 mei een gratis 
workshop volgen in het 

atelier Grafiek en Illustratie 
van 13.30 tot 17.30 uur. 
Het thema is: Sprookjes
kaartje in meerkleurenlino. 
Je ontwerpt, snijdt en drukt 
je eigen sprookjeskaartje! 
Alle materiaal wordt door de 
academie aangeboden.  
Opgelet: maximum vijf 
deelnemers. Geen ervaring 
vereist. Leeftijd: 14+.  
Inschrijven noodzakelijk vóór  

30 april via : aha@harelbeke.

be of Academie Harelbeke 

Anders!, Veldstraat 163

ZO 6 MEI
Vroegmorgen-
wandeling De Gavers
Van 6 tot 9 uur – Bezoekers
centrum De Gavers, 
Eikenstraat 131.
Na een wandeling doorheen 
het domein met gediplomeer
de gidsen van Natuurpunt 
Gaverstreke kan je genieten 

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas

20

mailto:samwd@harelbeke.be
mailto:aha@harelbeke.be
mailto:aha@harelbeke.be


DO 24 MEI

LEZING OVER  
GEZONDE VOEDING

Pascale Naessens schetst de hedendaagse problematiek 
met voeding en plaatst die in een ruimere context. Hoe 
heeft de mens doorheen de evolutie gegeten? Wat eten 
we nu? Het geproduceerde voedsel dat we vandaag 
kennen, bevat veel snelle, geraffineerde koolhydraten. 
Velen willen gezonder gaan eten, maar hoe doe je dat? 
Het heeft weinig te maken met wilskracht, maar veel met 
inzicht. Leer de kracht kennen van natuurlijke voeding en 
intuïtief eten.

Om 19.30 uur in CC het SPOOR. 
Tickets: vvk: 10 euro – add: 15 euro. 
Reserveren via 8 cchetspoor.be, ) 056 733 420. 
Meer info via :welzijn@harelbeke.be. 
Een organisatie van de Welzijnsraad Harelbeke. 

van een uitgebreid, lekker 
ontbijt (niet verplicht). Nieuw 
dit jaar is het ochtendvaren 
met de fluisterboot op het 
Gavermeer. De wandeling is 
gratis. Ontbijt: 7 euro voor 
volwassenen en 5 euro voor 
kinderen. Meevaren op de 
fluisterboot kost 4 euro. 
Inschrijven vooraf is verplicht 

via 8 http://bit.ly/06052018

Meer info via Yann Feryn, 

) 0495 215 772

ZO 6 MEI
Jeugdfestival
Het festival brengt jonge mu
zikanten uit drie verenigingen 

(Jeugdharmonie VOORUIT 
Harelbeke, Jeugd Eendracht 
en Vrijheid Harelbeke en 
Jeugdensemble Fanfare 
SintCecilia Deerlijk) samen 
om na een intensieve voor
bereiding een dag samen te 
musiceren. Om 17 uur in  
JC TSAS. Inkom: 3 euro.

MA 7 MEI
Basiscursus pc
Opzoeken van informatie 
op internet, zoeken met 
Google maps, afbeeldingen 
downloaden en opslaan, 
aanmaken van mailadres en 
mailtjes versturen.  
Op 71428 mei en 41118 
juni om 13.30 uur in  
DH De Rijstpekker.  

Deelname: 30 euro.  

Inschrijven en betalen tegen  

30 april, ) 056 735 270

MA 7 MEI
Incontinentie
Laat je informeren over een 
behandeling. Om 14 uur in 
LDC De Parette.  
Deelname: 2 euro. Inschrijven 

en betalen tegen 2 mei,  

) 056 735 190

DI 8 MEI
Hooggevoeligheid
Hooggevoelige personen 
hebben een gevoeliger ze
nuwstelsel waardoor prikkels 
intenser worden opgenomen 
en waargenomen. Om 
14 uur in LDC De Vlinder. 
Deelname: 2 euro. Inschrijven  

en betalen tegen 2 mei, 

) 056 735 390 

WO 9 MEI
SeLenJo
SeLenJo (Senioren Lente 
Jogging) is er voor iedereen, 
van wandelaar of occasio
nele jogger over recreant tot 
prestatieloper. Op woensdag 
9 mei in het Provinciaal Sport 
en Natuurcentrum De Gavers, 
Eikenstraat 131.  
Alle info via  

: wim.bogaert@okrasportplus.be 

8 www.okrasportplus.be

) 02 246 42 09  

8 www.sporta.be

WO 9 MEI
Astma en allergenen
De astma en allergiekoepel 
vertelt alles over astma en 
allerlei allergische reacties. Om 
14 uur in DH De Rijstpekker. 
Deelname: 2 euro. Inschrijven en 

betalen tegen 2 mei,  

) 056 735 270
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ZA 12 MEI
Foodtruck  
& Art Festival
Van 17 tot 23 uur, Stations
straat en Stationsplein: 2de 
editie van Food & Art. De ge
zellige mengeling van kunste
naars, foodtrucks en ambach
telijke drankstandjes creëren al 
in het voorjaar een vakantiege
voel. De selectie aan food
trucks beloven ons een mooi 
en divers aanbod aan snacks 
en fingerfood, aangevuld met 
een ambachtelijke brouwerij, 
wijn en cocktailbars. Dit alles 
wordt afgewisseld met kunste
naars van eigen bodem die hun 
artistiek werk of kunstambacht 
demonstreren. Organisatie: 
Stedelijk feestcomité.

DI 15 MEI
Bezoek  
kringloopwinkel
Om 14 uur in de Gentsesteen
weg 176 in Kortrijk. Vertrek 
aan dienstencentrum De Vlinder 

mogelijk om 13.30 uur. Deelname: 

2 euro (vervoer niet inbegrepen). 

Inschrijven en betalen tegen 8 mei, 

) 056 735 390 

WO 9 MEI
Café café:  
filmnamiddag
Samen kijken naar de film  
‘The Reader’, waar liefde en 
oorlog elkaar raken. Met koffie 
en taart! Om 14 uur in  
LDC De Vlinder.  
Deelname: 2,50 euro. Inschrijven 

en betalen tegen 2 mei,  

) 056 735 390 

DO 10 MEI
Wielerwedstrijd
Wielerwedstrijd voor junioren 
in Harelbeke in een organisatie 
van De Baanbrekers.

VR 11 MEI
Boekbinders
Werkingsdagen op 11 en 25 
mei om 17 uur en op 12 en 26 
mei om 9 uur in het lokaal aan 
het Kon. Leopold IIIplein 74. 
8 www.boekbindersclub.be

ZA 12 MEI
Fietstocht naar 
Tourcoing
We vertrekken om 8.30 uur 
aan het station van Harelbeke. 
We zijn terug in Harelbeke 
rond 18.30 uur. Afstand:  
65 km. Prijs inclusief middag
maal is 18 euro. 
Reservatie via:

•  : guido.deloof@gmail.com.  

Je reservatie is pas geldig na 

overschrijven van de deelname-

prijs op BE52 0010 4853 2109;

•  departement Communicatie,  

: toerisme@harelbeke.be,  

) 056 733 470. Je reservatie 

is pas geldig na betaling in het 

stadhuis.

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 8 mei.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag 14 mei 

om 19.30 uur in CC het SPOOR

ZO 13 MEI
Kom op tegen Kanker
Harelbeke is middagstad voor  
de campagne van Kom op  
tegen Kanker (zie pagina 6). 
10.30 uur – Forestiersstadion
Optreden van Ketnetband en 
The Chevy’s – animatie in het 
evenementendorp en een heus 
kinderdorp met heel wat leuks. 
Alle mama’s krijgen een attentie 
voor Moederdag.
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ZO 27 MEI
Land-, tuinbouw- en maakmarkt
Op zondag 27 mei organiseert stad Harelbeke opnieuw 
een land, tuinbouw en maakmarkt op de parking achter
aan het stadhuis. Lekker eten en drinken, ambachtelijke 
juwelen en lederen tassen rechtstreeks aankopen bij een 
plaatselijke producent, dat is opnieuw het opzet van de 
tweede editie van de week van de korte keten. Lokale 
producenten verkopen rechtstreeks hun handelswaren 
aan de klanten. Iedereen is welkom van 14 tot 18 uur.

DI 15 MEI
Vermeire en  
Van Gucht
Tryout in De Trukendoos  
in Stasegem om 20 uur 
(zie pagina 19).

WO-DO 16-17 MEI
Onbeperkt Wild
Tweedaags evenement voor 
mensen met een beperking 
in De Gavers (zie pagina 12).

DO 17 MEI
Zitdansen
Zittend vanuit een stoel wor
den de dansbewegingen naar 
eigen vermogen uitgevoerd. 
Om 14 uur in DH De Rijst
pekker. Deelname: 2,50 euro. 

Inschrijven en betalen tegen 

10 mei via ) 056 735 270

DO 17 MEI
Slechte moeders  
bestaan niet
Lezing in de stedelijke open
bare bibliotheek (zie pagina 9).

VR 18 MEI
Grootmoederskeuken
In alle dienstencentra van 
Harelbeke (zie pagina 19).

ZA 19 MEI
Insectenwandeling 
Villaplasjes
Een fijne insectenwandeling 
voor jong en oud in één van 
de mooiste stukjes natuur in 
de Gavers. Van 9 tot 12 uur in 
het natuurgebied de Villaplas
jes. Verzamelen om 9 uur 
op de parking Oost van de 
Gavers (kant Deerlijk). 
Meer info via Bart Lemey, 

) 0474 516 765

mei
2018

ZO 20 MEI
Ruildag
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 
van postzegels, postkaarten, 
doodsprentjes, munten, 
boeken, strips, champagne
capsules, bierglazen … 
Gratis toegang. Organisatie: 
Interclub Curiosa vzw. 
Info via Ronny Mestdach,  

)056 702 857

MA 21 MEI
De Eenzaamheid
Gratis lezing voor iedereen 
vanaf 16 jaar. Van 19 tot 
20.30 uur in de Academie 
Harelbeke Anders!, Tientjes
straat 4 (zie pagina 19).

DI 22 MEI
Voordracht Tuinhier
Alle aspecten omtrent bo
dembedekkers. Voordracht 
door Frans Tack om 19 uur 
in CC het SPOOR. 
Info via Joseph Vandierendonck, 

) 0494 205 509

WO 23 MEI
Kidsfestival
Kidsfestival voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar met tal van 
verschillende activiteiten. 
Doorlopend van 14 tot 17 
uur in het stadspark Harel
beke. Bij regenweer is er een 
overdekte locatie voorzien  
(zie pagina 2).

DO 24 MEI
Mijn spaargeld  
smelt weg
Lezing in de stedelijke open
bare bibliotheek (zie pagina 9).

VR 25 MEI
Seizoenlancering
Programma CC het SPOOR 
aan taverne CC het SPOOR 
(zie pagina 24).

ZA 26 MEI
Bureniftar
Tijdens de Ramadan eten en 
drinken moslims niets tussen 
dageraad en zonsondergang. 
Na zonsondergang wordt 
het vasten gebroken met de 
iftarmaaltijd. De Harelbeekse 
moslimgemeenschap nodigt 
iedereen uit op 26 mei vanaf 
20.45 uur om mee deel te 
nemen aan deze iftarmaaltijd. 
Abdeslam Bayhi van vzw 
Sbouya brengt een toelich
ting over de ramadan en wat 
deze maand voor de moslims 
betekent.  
Gratis! Info en inschrijvingen: 

: bren.derycke@harelbeke.be of 

) 056 733 334.

Ontdek het volledige 
aanbod van de lokale 
dienstencentra in de 
Parettegazette of op 
www.zbharelbeke.be.
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2018-2019  

CC HET SPOOR

Op vrijdag 25 mei vanaf 18 uur op 
het terras en de buitenruimte aan taver-

ne het SPOOR, Eilandstraat 6 in Harelbe-
ke. Met ondere andere optreden van 

Piv Huvluv, Ride This Train ...
Gratis toegang.

www.cchetspoor.be

SEIZOENLANCERING
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