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www.harelbeke.be/sdgs

Hou je ook van een aangename 
buurt zonder zwerfvuil en sluik-
stort? Een propere gemeente is 

een mooie gemeente. Harelbeke werkt 
al jaren aan sensibilisering, maar scha-
kelt een versnelling hoger, in samen-
werking met IMOG, en in het kader van 
de campagne Mooimakers.

Straatvuilnisbakjes zijn belangrijk in 
de strijd tegen zwerfvuil. Wie op straat 
iets eet of drinkt, wil graag in de nabije 
omgeving de verpakking kwijt. In Ha-
relbeke en ook elders lukt dat niet altijd 
omdat de vuilnisbakjes vol zitten met 
ander afval. Een kleine maar hardnekki-
ge groep misbruikt de straatvuilnisbak-
jes om er het afval van thuis in achter 
te laten. Afval in zakjes wordt dan in de 
straatvuilnisbakjes gepropt of naast het 
straatvuilnisbakje gezet. Kleine verpak-
kingen belanden hierdoor op de grond, 
waardoor het hele straatbeeld uiteinde-
lijk verstoord raakt.

Stad Harelbeke startte daarom een 
actie waarbij aan inwoners gevraagd 
wordt om samen beter voor de straat-
vuilnisbakjes te zorgen. Om dit extra in 
beeld te brengen werden er op negen 
locaties bermborden geplaatst om het 

CAMPAGNE 
MOOIMAKERS

probleem aan te kaarten en de mensen 
aan te sporen tot een correct gebruik.

Alle straatvuilnisbakjes en hondenpoep-
bakjes worden opgevolgd. Zo wordt er 
op regelmatige basis gecontroleerd of 
ze al dan niet overvol zijn. De overvolle 
straatvuilnisbakjes worden extra onder-
zocht naar de juiste inhoud ervan om 
de problemen in kaart te brengen. Huis-
vuil hoort niet in straatvuilnisbakken.

Indien het gebruik niet in positieve zin 
wijzigt, gaat het stadsbestuur over tot 
actie, en dat kan bijvoorbeeld leiden tot 
het verwijderen van de vuilnisbakken. 
Het stadsbestuur denkt eraan om de 
controle op sluikstorters te verstrengen. 
Andere acties kunnen zijn: te kleine 
straat vuilnisbakken vervangen door een 
groter model of beschadigde en ver-
ouderde straatvuilnisbakken stap voor 
stap vervangen.

De campagne kadert in een ruimere 
strategie om te komen tot een netter 
Harelbeke. Doel is om door communi-
catie en controle de misbruiken rond de 
straatvuilbakjes en hondenpoepbakjes 
terug te dringen.

Word mooimaker 
en draag bij tot een 

nette stad.

Voor meer info zie mooimakers.be
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10  Lokale helden  
 voor globale doelen

Openingstijden stadhuis
Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag: 09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en   
 14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en 
 16.00-19.00 uur
Vrijdag: 09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede zaterdag 
van de maand van 9-12 uur, enkel ont-
haal en loket burger en welzijn, andere 
loketten op afspraak (eerstvolgende op 
8 december)

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

Het stadhuis is gesloten op 25 en  
26 december en op 1 en 2 januari.

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

Op 24 en 31 december zijn beide delen 
van het recyclagepark gesloten om 
16.45 uur.
Het recyclagepark is VOLLEDIG 
gesloten op 25 december en 1 januari. 
Op 26 december en 2 januari is het 
niet-betalend gedeelte ook gesloten.
De ophaling van 25 december en 1 
januari (zone 2) verschuift naar 24 en 
31 december.
De ophaling van de foliezakken is voor-
zien in de week van 10-14 december 
(afhankelijk van welke ophaalronde).

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van januari 
verschijnt op donderdag 27 december. 
Teksten indienen tegen dinsdag 4 
december. 
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
Redactieraad hblad:  
Robbe Bleuzé, Mieke Decabooter, 
Wouter Declerck, Joachim Decoutere, 
Sybille Demeyere, Sarah Devos, 
Marthe Gousseau, Céline Meheus, Nele 
Struyvelt, Julie Vervaeke, 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,  
algemeen directeur stad Harelbeke
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THE WIZ
Musical

Van half december tot half janu-
ari kunnen we genieten van 23 
voorstellingen van ‘The Wiz’ in 
CC het SPOOR. Arte del Sueño 
werkte net geen twee jaar aan 
deze nieuwe productie.

12
SPORT
Aanbod voorjaar 2019

Gezond bewegen en sporten is 
net zo belangrijk als goed eten 
en drinken. En bewegen is het 
goedkoopste medicijn met de 
gezelligste bijwerking! Neem 
dus zeker een kijkje in het be-
weeg- en sportaanbod voor het 
voorjaar van 2019.

16
ROLAND CORYN
Huldeconcert

Op 21 december wordt de Ha-
relbeekse componist, altviolist, 
muziekpedagoog en bovenal 
eredirecteur van de SAMWD, 
Roland Coryn 80 jaar. De Ste-
delijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans laat dit niet 
onopgemerkt voorbij gaan!

19
UIT in Harelbeke

Verder

Deze maand landen we op SDG 3 ‘Goede gezondheid en 
Welzijn’ en zetten we onze eigenste Conny Pattyn in de spot-
lights. Conny is vrijwilligster bij de Harelbeekse afdeling van 
het Rode Kruis, die zich inzet voor een Hartveilig Harelbeke 
door de organisatie van reanimatie- en defibrillatiecursussen.

04 Tegoare Nieuwjoare 
05 Fuifbussen
09 Bib-nieuws 

14 Wedstrijd
15 Kindergemeenteraad
24 Dag van de Vrijwilliger

http://www.f-twee.be
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OPENBARE  
ONDERZOEKEN
RUP Bloemenwijk-Vaarnewijk
Stad Harelbeke heeft op 19 november 2018 het ontwerp 
van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bloemen-
wijk-Vaarnewijk’ voorlopig vastgesteld. Nu vindt een open-
baar onderzoek plaats vanaf 30 november 2018 tot en met 
28 januari 2019.
Zowel het BPA Bloemenwijk, wijziging A, als het aangren-
zende BPA Vaarnewijk-industriepark worden herzien onder 
de vorm van een RUP om de nodige afstemming met de 
Seine-Scheldewerken te bekomen, de zone voor de leeg-
staande elektriciteitscentrale te herzien, de bestemmingen 
en voorschriften aan te passen aan de hedendaagse en 
flexibele normen en de visie op de overzijde van het Markt-
plein op te maken.
Er vindt een informatievergadering plaats op maandag  
3 december om 19.30 uur in CC het SPOOR, Eiland-
straat 6 in Harelbeke.

RUP Bavikhove Dorp West
Stad Harelbeke heeft op 19 november 2018 het ontwerp 
van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Bavikhove Dorp 
West’ voorlopig vastgesteld. Nu vindt een openbaar onder-
zoek plaats vanaf 30 november 2018 tot en met 28 januari 
2019.
In het RUP werd ontwerpend onderzoek naar de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de site gemeenteschool-oude 
bib-sporthal geïntegreerd met inspraak van de burger. Het 
RUP voorziet om verkavelingen te laten vervallen en de 
voorschriften voor iedereen eenduidig te maken. Het plan 
strekt zich uit vanaf de Bavikhoofsestraat, Oudstrijderslaan, 
Vierkeerstraat, Vlietestraat, Kervijnstraat (even nrs.) tot Tuin-
wijk, Hoog Hemelrijk en Duivenstuk.

Eindejaarsactie

Winkel in eigen stad. Verzamel tombolalotjes, deponeer 
ze in een verzamelbox en maak kans op mooie prijzen. 
Er zijn Harelbeekse Kadobonnen te winnen 
en de hoofdprijs bedraagt 5 000 euro. 
De deelnemende handelaars vind je 
op www.shoppeninharelbeke.be. 
Dit is een organisatie van 
het Handels comité 
Harelbeke.

Nieuwjaarsfeest
TEGOARE  
NIEUWJOARE
Tegoare Nieuwjoare vindt plaats op zaterdag 12 januari 
2019 vanaf 18 uur rond de Sint-Salvatorkerk en op het 
Paretteplein. Er zijn nog enkele standplaatsen beschik-
baar voor verenigingen (drank en eten). 
Bij interesse neem je best contact op met 
cleve.mahieu@skynet.be.
Ambiance verzekerd met animatie en muziek.

kort

www.harelbeke.be/sdgs

Beide dossiers liggen ter inzage in het stadhuis, dienst 
Stedenbouw, tijdens de openingstijden of op  
www.harelbeke.be.
Wie bezwaren of opmerkingen heeft, moet die aangete-
kend per post versturen of afgeven tegen ontvangstbe-
wijs aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (Gecoro), p.a. Marktstraat 29 in 8530 Harel-
beke, of mailen naar rup@harelbeke.be, uiterlijk tegen 
28 januari 2019.

http://www.shoppeninharelbeke.be
mailto:cleve.mahieu@skynet.be
http://www.harelbeke.be
mailto:rup@harelbeke.be
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Bij verlies of diefstal van je identiteitsdo-
cumenten moest je eerst naar de politie 
om een attest te bekomen. Vanaf 1 de-
cember 2018 hoeft dit niet meer. Je kan 
dan rechtstreeks terecht in het stadhuis 
voor de identiteitskaart (eID en Kids-ID), 
rijbewijs en/of reispas.

Blokkeer eerst zelf je documenten via 
DOCSTOP (0800 2123 2123) en ga dan 
naar het stadhuis. Breng voor identiteits-
kaarten en reispas een recente pasfoto 
mee. Voor een nieuw rijbewijs wordt heel 
vaak de foto van je eID gebruikt.

De verblijfskaarten vallen niet onder deze 
regeling. Hiervoor moet je nog altijd eerst 
naar de politie.

Meer info:
• Politiezone Gavers:  

056 733 511
• Stad Harelbeke:  

056 733 311

IDENTITEITS-
DOCUMENTEN

Examentijd
STUDENT@TSAS

In de aanloop naar de examens in januari, zet stad Harelbeke de 
deuren van JC TSAS terug open. Wie samen met andere studen-
ten wil studeren, is welkom van maandag 17 december tot en met 
vrijdag 25 januari (uitzonderlijk gesloten op 21, 25, 29, 30 en 31 
december en 1, 2, 19 en 20 januari). De volledige planning vind je 
via https://www.harelbeke.be/nieuws/student-tsas.

Meer info: Jeugddienst, jeugd@harelbeke.be, 056 733 480.

www.harelbeke.be/sdgs

Oudejaarsavond
FUIFBUSSEN
Het stadsbestuur legt gratis fuifbussen in op oudejaarsavond om 
naar verschillende fuifzalen in de regio te rijden. Jongeren kunnen 
nog tot 7 december hun fuifbestemming doorgeven aan de jeugd-
dienst via 056 733 480 of jeugd@harelbeke.be. Daarna worden de 
verschillende bestemmingen ingepland en vind je de uurregeling 
op de website terug.

https://www.harelbeke.be/fuifbussen

We gaan er  
even tussenuit

De jeugddienst is gesloten van 

24 december tot en met 2 januari. 

Vanaf 3 januari zijn we opnieuw 

open! Ook onze vakantiewerkingen 

blijven deze vakantie gesloten, 

maar geen nood, tijdens de 

krokusvakantie gaan we weer 

‘vollenbak’ spelen! 

VEREENVOUDIGING 
AANGIFTE

https://www.harelbeke.be/nieuws/student-tsas
mailto:jeugd@harelbeke.be
mailto:jeugd@harelbeke.be
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MUSICAL  
‘THE WIZ’  
IN HARELBEKE

Op een zaterdagmorgen zit ik 
samen met Ilse Wyffels, Antje 
Verdonck en Warre Linseele 
om wat meer te weten te 
komen over de nieuwste 
productie van Arte del Sueño 
(AdS). Alle drie vertellen ze 
honderduit over een heel 
leuke voorbereidingsperiode 
van het voorbije anderhalf 
jaar, maar evenzeer over de 
spannende weken die er aan 
komen.

Ilse: De keuze van een 
musical bij AdS hangt altijd 
af van een aantal factoren. 
Zo moeten er veel rollen 
te verdelen zijn, moet er 
veel dans in zitten en – niet 

onbelangrijk – moeten de 
rechten ervan te koop zijn. 
Al heel vroeg na de vorige 
voorstelling (‘Legally 
Blonde’) maakte het 
bestuur een shortlist van 
mogelijke kanshebbers op. 
Dat was al in mei 2017. 
Tijdens de zomer werd er 
verder verkend en werden 
de musicals in groep 
bekeken. Dat leidde tot een 
definitieve keuze zodat we 
in september 2017 effectief 
konden starten. 

Antje: Het lijkt misschien 
een zeer lange aanloop naar 
een volgende productie, 
maar die tijd is nodig willen 

we een kwalitatief resultaat 
neerzetten. AdS overheerst 
zowat mijn vrije tijd. Elke 
vrijdag- en zaterdagavond 
wordt vrijgehouden voor 
repetities en omdat ook mijn 
ouders en mijn zus bij AdS 
betrokken zijn, is ‘The Wiz’ 
dan ook ons geliefkoosde 
gespreksonderwerp.

Warre: Ook mijn vrije tijd 
gaat grotendeels naar 
de musical. Soms zijn 
de repetities moeilijk te 
combineren met mijn andere 
activiteiten, maar ik wil geen 
enkele repetitie missen 
omdat ik dit zo graag doe. 
Ik zei ooit ‘liever slechte 

Net geen twee jaar. Zolang duurt het vooraleer Arte del Sueño tevreden 
is om naar buiten te komen met een nieuwe productie. Kwaliteit 
afleveren zit in hun DNA en voor minder gaan de leden van de 
musicalvereniging niet. Van half december tot half januari kunnen we 
genieten van 23 voorstellingen van ‘The Wiz’ in CC het SPOOR.
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punten, dan een repetitie 
missen’, maar dat vonden 
mijn ouders niet zo oké … 
Het was natuurlijk ook maar 
een grapje. Een deel van 
de voorstellingen valt in 
de examenperiode en dat 
betekent dat ik – net zoals 
heel wat anderen – goed 
moet plannen. Gelukkig 
is er voor ons ook een 
‘blokruimte’ voorzien in het 
cultureel centrum. 

Antje: Niettegenstaande de 
komende weken ook zeer 
spannend zijn, hebben we 
al een spannend moment 
achter de rug. De auditie blijft 
een aanslag op de zenuwen. 
Ben je er bij of niet …? Het 
knaagt aan je tot je het 
verlossende bericht krijgt. 
In het andere geval zou het 
ook niet zo erg zijn omdat je 
nog altijd kan meewerken als 
figurant of danser. 

Warre: Ik had het idee 
dat mijn auditie niet 
zo denderend was en 
verwachtte eigenlijk negatief 
nieuws. Gelukkig was 
dat niet zo. Je kan je niet 
voorstellen hoe opgelucht 
ik was na die periode van 
onzekerheid. Ik kreeg een 
toffe rol toebedeeld en kijk er 
naar uit om mijn personage 
op de planken te brengen. 

Ilse: Deze keer is het voor 
mij anders omdat ik nu de 
regie van ‘The Wiz’ voor mijn 
rekening neem. Auditiestress 
is dus aan mij voorbij 
gegaan. Maar, ik vond het 
wel heel moeilijk om mensen 

“Een geslaagde voorstelling voor mij is 
een voorstelling waarbij ik volledig in 

mijn rol ben opgegaan”
Antje Verdonck

HELPENDE 
HANDEN

Het succes van ‘The Wiz’ 

is ook het werk van vele 

vrijwilligers. De kostuums 

worden gemaakt o.l.v. 

Liesje Demuynk, Veerle 

Dufait en Liselot De Vlieger. 

Het decorteam volgt de 

aanwijzingen van Christiaan 

Chiers, terwijl Joke 

Demuynck en Wim Verdonck 

de zangbegeleiding op zich 

nemen. Baptiste Vuylsteke 

neemt de choreografie 

in handen, David 

Vandekerckhove leidt het 

orkest en Martine Vermote 

staat aan het roer van de 

barploeg. 
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ILSE (27)
•  kwam via de SAMWD bij AdS terecht

•  startte in het vijfde middelbaar

•  vorige rollen: de slechte heks in de Zonnekoning, Zazoo in de 
Leeuwenkoning, Velma in Hairspray, Commodia in Belle en het 
Beest en Enid in Legally Blonde

•  regisseert The Wiz

ANTJE (19)
•  kwam via de SAMWD bij AdS terecht

•  startte op 12-jarige leeftijd

•  vorige rollen: kleine Nala in de Leeuwenkoning, dans in Hair-
spray, Barstje in Belle en het Beest en Margot in Legally Blonde

•  vertolkt Glinda in The Wiz

WARRE (15)
•  kwam bij Arte del Niño op aangeven van juf Claudine

•  startte op 7-jarige leeftijd 

•  speelde kabouter Bloosje in Sneeuwwitje, Stan in het Geheim 
van Huis S, Gunnar in de Vloek van Mofistiow

•  vertolkt Knibbel en een Smaragdburger in The Wiz

Meer info en tickets:
www.thewizmusical.be
volwassenen: 17 euro
studenten: 12 euro
kinderen <12 jaar: 9 euro   

te ontgoochelen. De stress is 
er nu vooral om alles perfect 
te krijgen tegen de avant-
première, de eerste keer dat 
we de voorstelling voor een 
groot publiek spelen. 

Antje: Het leuke aan de 
laatste weken is dat we nu 
ook een zicht krijgen op de 
decors en kostuums. ‘The 
Wiz’ heeft op dat vlak het 
beste naar boven gehaald bij 
de mensen die zich daarmee 
bezig houden. Ik kan niet 
wachten tot ik de reacties 
hoor van de mensen na 
afloop van een voorstelling. 

Warre:  Het is de eerste 
keer dat ik een voorstelling 
van Arte del Sueño op de 
planken meemaak. Daarvoor 
zat ik bij ‘de kleintjes’ van 
Arte del Niño en terwijl ik 
toen al het idee had dat de 

omkadering, het decor en 
de kostuums top waren, zie 
ik dat de kwaliteitseisen nog 
een stuk hoger liggen. Dat 
zorgt voor extra stress, maar 
tegelijk ook voor fantastische 
voorstellingen. 

Ilse:  Voor mij is ‘The Wiz’ 
geslaagd als iedereen op 
het podium zich amuseert 
en als ik gezien heb dat ze 
het beste van zichzelf gaven. 
En uiteraard wanneer het 
publiek zich achteraf lovend 
uitspreekt en met een goed 
gevoel naar huis gaat. 
Om dat te bereiken, 
moet ik tijdens repetities 
soms kritisch zijn over de 
prestaties van de acteurs. 
Maar, ik waak erover dat het 
altijd opbouwende kritiek is, 
want de bedoeling is telkens 
om iedereen mee te hebben 
in ons verhaal. 

Antje: Een geslaagde 
voorstelling voor mij is 
een voorstelling waarbij 
ik volledig in mijn rol ben 
opgegaan. In het begin moet 
je echt nadenken over hoe 
je een personage tot leven 
brengt, maar het wordt pas 
echt leuk wanneer je de rol 
eigen hebt gemaakt en je 
als het ware genoeg hebt 
aan het aantrekken van je 
kostuum om het personage 
te worden. 

Warre:
Het wordt nog leuker als het 
publiek ook echt reageert op 
je prestatie op het podium. 
Wanneer ik de mensen hoor 
lachen om iets wat ik zeg of 
doe of applaus hoor, ga ik 
nog beter spelen ... of toch 
tenminste nog meer mijn 
best doen. 

7000  
bezoekers

150 
medewerkers

23 
voorstellingen

http://www.thewizmusical.be
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bib
kort

AANKOMEN  
IN BOEKZELE
BOEKENLIEFDE
Boeken verzamelen en 
ordenen. Handtekeningen en 
opdrachten van schrijvers in 
boeken najagen. Het is een 
passie en een bezetenheid. 
Jan Van Herreweghe (biblio
thecaris en bibliofiel) is gefas
cineerd door het onderwerp 
en publiceerde al een tiental 
boeken over de vele aspecten 
van de liefde voor het boek, 
een liefde die hij graag met 
anderen deelt. Naar aanlei
ding van het verschijnen van 
Aankomen in Boekzele, het 
10de deel in zijn boeken
cyclus over boeken, nodigt 
hij een aantal kompanen uit 
die eveneens begeesterd zijn 
door boeken verzamelen en 
lezen. Bij de uitnodiging hoort 
een opdracht: selecteer drie 
gesigneerde boeken uit je 
bibliotheek die je leven een 
wending hebben gegeven 
en vertel aan het publiek 
waarom. Behalve Jan Van 
Herreweghe zelf interviewt 
literair recensent Dirk Leyman 
ook volgende bibliofielen: 
Marc Hacquaert (Gent), Serge 
Morren (Mechelen) en Joan 
Petit (Gent).
Zaterdag 1 december om 
19.30 uur in de stedelijke 
openbare bibliotheek.

TENTOONSTELLING
HANS VANDEKERCKHOVE

Hans Vandekerckhove is een beeldend 
kunstenaar die woont en werkt in Gent.
Hij focust op motieven met diepgewortelde 
traditie uit de Westerse beeldende kunst. 
Hij is een romanticus en individualist die in 
zijn werk evolueerde van een neo-expres-
sionistische stijl naar quasi abstract beeld 
geïnspireerd door alchemistische motieven 
om daarna, terug te keren naar het figura-
tieve met als thema de picturale verhouding 
tussen motief en achtergrond en mens en 
omgeving. Voor deze tentoonstelling brengt 
hij schilderijen en tekeningen bijeen die een 
link hebben met de bibliotheekomgeving.
Vernissage: vrijdag 7 december om 19.30 
uur in de stedelijke openbare bibliotheek. 
Inleiding: Inge Braeckman. Tentoonstelling 
van 3-29 december.

EXPO
ROLAND CORYN  
80 JAAR
Op 21 december wordt 
Roland Coryn 80 jaar. 
Coryn is componist en was 
jarenlang directeur van de 
Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord Peter 
Benoit in Harelbeke.
Als componist schreef Co
ryn meer dan 70 werken. 
De bib eert Roland Coryn 
met een kleine tentoon
stelling waarin bijzondere 
documenten uit het archief 
van de componist te zien 
zijn in de AVMafdeling.

BEST OF 2018
Het bibteam is gek op 
lijstjes maken en daarom 
sluiten we het jaar af met 
ons ultieme lijstje: De Best 
of. De allermooiste boeken, 
cd’s en dvd’s die het voor
bije jaar werden uitgebracht 
en in onze collectie werden 
opgenomen. De lijst voor 
2018 is uitgebreid en ge
varieerd: van kookboek tot 
prentenboek, van popprin
ses tot klassieke compo
sitie en van animatiefilm 
tot documentaire, ze zijn 
allemaal vertegenwoordigd.

MUZAÏEK
LET IT 
SNOW

De Belgische win-

ters zijn eerder bij 

uitzondering wit, dus 

moeten we ons ver-

langen naar sneeuw 

op een andere 

manier bevredigen. 

Daarom krijg je 

van ons alle films 

waarin je de sneeuw 

ziet vallen en alle 

muziek waarbij je ze 

bijna hoort vallen. 

Maar vergis je niet, 

sneeuw mag dan 

koud en nat zijn, van 

onze selectie word 

je helemaal warm 

en zacht.
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SPORTACADEMIE

Van 16/01 t.e.m. 19/06 
Iedere woensdag in sporthal  
De Dageraad Harelbeke

19SD60 Sportmix mini
• 13.30-15 uur
• 1ste en 2de leerjaar
• 38,40 euro

19SD61 Sportkriebels mini
• 15.15-16.15 uur
• 1ste en 2de kleuter
• 25,60 euro

19SD62 Sportkriebels maxi
• 16.30-17.30 uur
• 2de en 3de kleuter
• 25,60 euro

19SD63 Sportmix maxi
• 15-16.30 uur
• 3de t.e.m. 6de leerjaar
• 38,40 euro

Maandag
Van 14/01 t.e.m. 17/06

19SD01 Zumba
• 19-20 uur
• Zuiderkouter Stasegem
• 93,50 euro

19SD03 Turnen dames
• 20-21 uur
• Zuiderkouter Stasegem
• 51 euro

Dinsdag
Van 15/01 t.e.m. 18/06

19SD12 Step-aerobic
• 19-20 uur (nieuwe uren)
• Sportzaal Arendswijk
• 76 euro

19SD14 Yoga
• 20-21.30 uur
• Sportzaal Arendswijk
• 104,50 euro

19SD16 Taichi
• 20-21.30 uur
• Turnzaal De Dageraad
• 110 euro

Woensdag
Van 16/01 t.e.m. 19/06

19SD18 Yoga
• 18.15-19.45 uur
• Dojo De Dageraad
• 104,50 euro

Donderdag
Van 17/01 t.e.m. 13/06

19SD20 BBB 1
• 17.30-18.30 uur
• Dojo De Dageraad
• 72 euro

19SD22 BBB 2
• 18.30-19.30 uur
• Dojo De Dageraad
• 72 euro

19SD24 Aerobic
• 19.30-20.30 uur
• Turnzaal De Dageraad
• 72 euro

SPORTAANBOD SPORTDIENST

LESSENREEKSEN 16+

NETBAL SENIOREN HARELBEKE

Dinsdag Dinsdag
Van 15/01 t.e.m. 02/04 Van 23/04 t.e.m. 18/06
19SD49 19SD50
• 13.30-14.30 uur • 13.30-14.30 uur
• Sporthal De Dageraad • Sporthal De Dageraad
• 27,50 euro • 22,50 euro
•	 Proefles	op	08/01

www.harelbeke.be/sdgs

NIEUW!
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SENIOREN

Dinsdag

Van 15/01 t.e.m. 02/04
19SD40 Turnen
• 9.15-10.15 uur
• Sporthal De 

Vlasschaard
• 27,50 euro

19SD43 Turnen
• 14.30-15.30 uur 

(nieuwe uren)
• Sporthal De Dageraad
• 27,50 euro

Van 23/04 t.e.m. 18/06
19SD41 Turnen
• 9.15-10.15 uur
• Sporthal De 

Vlasschaard
• 22,50 euro

19SD44 Turnen
• 14.30-15.30 uur
• Sporthal De Dageraad
• 22,50 euro

Donderdag

Van 17/01 t.e.m. 04/04
19SD46 Netbal
• 14-15 uur
• Sporthal De 

Vlasschaard
• 25 euro

19SD52 Zachte yoga
• 14.30-16 uur
• Dojo De Dageraad
• 55 euro

Van 25/04 t.e.m. 20/06
19SD47 Netbal
• 14-15 uur
• Sporthal De 

Vlasschaard
• 15 euro

19SD53 Zachte yoga
• 14.30-16 uur
• Dojo De Dageraad
• 35 euro

HARELBEKE VOORJAAR 2019 

GRATIS

PROEFLES

Met al je vragen over sport kan je altijd terecht bij de 
sportdienst van Harelbeke, Stasegemsesteenweg 21, 
056 733 460, sport@harelbeke.be.

WIST-JE-DATJES

Proeflessenweek 
Van 07/01 t.e.m. 10/01
• gratis
• niet vooraf inschrijven
• bureel blijft tot een half uur na de 

les open om in te schrijven
• ook de webshop blijft twee uur 

langer open

Betalingen gebeuren altijd een week 
vóór de aanvang van de lessenreeks in 
het bureel. Wie daarna nog wenst in te 
schrijven, indien er nog plaats vrij is, betaalt 
5 euro meer.

10Lessenreeksen gaan pas door bij 
minimum tien deelnemers. Indien 
hier niet aan voldaan wordt, wordt 
de lessenreeks geannuleerd. Tijdig 
inschrijven is de boodschap. 

UiTPAS
Wist je dat je tien punten kan inruilen voor 
een sporthanddoekje in de sportdienst.

Meer info over het sportaanbod vind je 
terug	op	www.harelbeke.be/sport

Maak gebruik van de webshop 
om veilig, gemakkelijk en snel in te 
schrijven.
webshop.harelbeke.be
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www.harelbeke.be/sdgs

De luchtkwaliteit meten gebeurde 
door een eenvoudige meetopstel-
ling op te hangen aan een raam 
van de woning. Gedurende de 
maand mei werd de concentratie 
van stikstofdioxide (NO2) in de 
lucht gemeten. NO2 is een belang-
rijke indicator van luchtverontrei-
niging die veroorzaakt wordt door 
het verkeer.

In Harelbeke werden 149 meetsta-
tions opgehangen, ook het stads-
bestuur deed mee. De laagste ge-
meten waarde bedroeg 16,7 µg/m³, 
de hoogste 40,8 µg/m³. De meeste 
metingen situeren zich tussen de 
20 en 25 µg/m³, wat afgetoetst aan 
de huidige norm vrij goed is. De 
advieswaarde van de Wereldge-
zondheidsorganisatie, die tevens 

de Europese norm is, ligt op 40 µg/
m³. Maar er zijn grote lokale ver-
schillen. Binnen de steden vallen 
vooral de slechte resultaten van de 
‘street canyons’ op, dit zijn straten 
die ingesloten zijn door gebouwen. 
Ook in kleinere gemeenten worden 
er soms hoge waarden gemeten, 
voornamelijk in het centrum en aan 
kruispunten en plaatsen waar het 
verkeer vaak vastloopt. 
Door de grote verschillen, zelfs 
binnen dezelfde straat, kan er geen 
eenduidige conclusie gemaakt 
worden voor het grondgebied van 
Harelbeke. Je kan de individuele 
meetresultaten, samen met heel 
wat informatie over het onderzoek, 
bekijken op kaart op 
www.curieuzeneuzen.be.

CURIEUZE 
NEUZEN

CurieuzeNeuzen Vlaanderen was 
een uitgebreid onderzoek waarbij 
de wetenschap beroep deed op 
de bevolking om de handen uit 
de mouwen te steken, wat men 
ook ‘Citizen Science’ noemt. Niet 
minder dan 20 000 gezinnen, 
verenigingen, bedrijven en scho
len kregen de kans om de lucht
kwaliteit te meten.

http://www.curieuzeneuzen.be


HARELBEKE #DuurzameGemeente

Deze maand landen we op SDG 3 ‘Goede gezondheid 
en Welzijn’ en geen betere verpersoonlijking 
daarvoor te vinden dan onze eigenste Conny Pattyn.

LOKALE HELD

Ben of ken je een Lokale Held voor Globale 
Doelen? Laat het ons weten! Stuur een kor-
te beschrijving en een sprekende foto naar 
bren.derycke@welzijnharelbeke.be en wij 
nemen contact met je op! Meer weten over 
de SDGs of Duurzame Gemeente? Neem 
een kijkje op www.duurzamegemeente.be 
en www.harelbeke.be/SDGs.

Conny is vrijwilligster bij de Harel-
beekse afdeling van het Rode Kruis, 
een FairTrade afdeling die zich inzet 
voor een Hartveilig Harelbeke door 
de organisatie van reanimatie- en 
defibrillatiecursussen.
Professioneel zet ze haar stempel 
op onze gezondheid als hoofdver-
pleegster binnen AZ Groeninge. Druk 
genoeg, maar niet voor Conny.
Zij draagt het Zuiden een warm hart 
toe en zet zich als voorzitster van de 
Noord-Zuid Raad en bezielster van 
inleefreizen voor het Jeugd Rode 
Kruis actief in voor het Zuiden en 
vermindert op die manier ongelijkheid 
(SDG10). Met haar advies en inzet 
draagt ze haar steentje bij aan een 
stevig lokaal mondiaal beleid wat ons 
sterke publieke diensten oplevert 
(SDG 16).

Conny is een supervrouw buiten 
categorie, maar kan dit uiteraard 
niet alleen. De uitwisselingskampen 
voor het Jeugd Rode Kruis bouwt 
ze uit met onze stedenbandpartner 
Eenhana en het Rode Kruis actief ter 
plekke. In het kader daarvan werd er 
een 4x4 samenwerking opgestart met 
de stedenbanden Lommel-Ongwedi-
va, Harelbeke-Eenhana. Want samen 
staan we sterker, of ‘Partnerschap 
om doelstellingen te bereiken’ als 
we het met de woorden van de VN 
moeten zeggen (SDG 17).
Conny is een gezellig mens, of het 
nu een kookavond, het wereldfeest 
of een fundraising is. Ze brengt de 
aanwezigen altijd dicht bij elkaar.  
Dat brengt ons een duurzame ge-
meenschap, zowel in Harelbeke als 
Eenhana (SDG11).

LOKALE HELDEN  
VOOR GLOBALE 
DOELEN

www.harelbeke.be/sdgs
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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 4 december 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: 281
Winnaar: Fernand Vandenbruwaene

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

3 4 9 2

3 2 5 7

5 4

6 1 9

9 6 8 1

4 3 7

1 4

7 2 3 4

8 3 2 5

Eindejaarsgeschenk
AL GEDACHT AAN 
EEN PAKJE CULTUUR?

Ook op zoek naar het perfecte kerst- en/of nieuw-
jaarsgeschenk? Wij hebben de perfecte cadeautip: het 
Cultuurbiljet van CC het SPOOR. De cadeaubon voor 
onder de kerstboom.
Wil je ook iemand blij maken met een cultuurbiljet? Het 
cultuurbiljet is geldig gedurende het huidige en vol-
gende cultuurseizoen en kan gebruikt worden voor alle 
activiteiten en cursussen van CC het SPOOR. Theater, 
muziek, familie, humor, film of cursus. CC het SPOOR 
biedt voor elk wat wils. 
Het cultuurbiljet is verkrijgbaar aan de balie van CC het 
SPOOR. Bestellen kan ook telefonisch (056 733 420) 
of per mail (tickets@cchetspoor). Na ontvangst van de 
overschrijving wordt het cultuurbiljet opgestuurd. De bil-
jetten zijn te verkrijgen voor een waarde van 5, 10, 20 of 
50 euro. Stel zelf je totaalwaarde samen en wij verpak-
ken ze voor jou in een mooie cadeauverpakking. 
De gelukkige ontvanger kan zijn of haar biljet aan de 
balie inruilen of online bestellen voor voorstellingen en 
cursussen van CC het SPOOR tot het totaalbedrag 
bereikt is.
PS: Geef je liever tickets voor een bepaalde voorstelling 
cadeau? Dat kan ook. Koop de tickets aan de balie en 
wij pakken ze voor je in. 

14
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KINDERGEMEENTERAAD
Zaterdag 10 november gaven we het startschot voor een nieuw 
werkjaar met de verkozen Kindergemeenteraad. Vele kinderen 
stelden zich kandidaat, voerden campagne en wachtten vol 
spanning de resultaten af. Dit jaar doen 23 kinderen uit het vijfde 
en zesde leerjaar voorstellen om van Harelbeke een leukere en 
betere stad te maken voor kinderen en jongeren. Léon Vasseur 
werd verkozen als nieuwe kinderburgemeester. Daarnaast kozen 
de kinderen ook drie thema’s waarmee we dit jaar aan de slag 
gaan: geen armoede en ongelijkheid verminderen - gezondheid 
en welzijn - vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. 
Neem ook een kijkje op http://kindergemeenteraadharelbeke.weebly.com

E-LOKET UITGEBREID
Sinds kort kan je op het e-loket van Harelbeke volautomatisch 
een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Volautomatisch 
betekent dat je het (voor bepaalde types) onmiddellijk in je 
mailbox ontvangt. 
Je kan op www.harelbeke.be/eloket terecht voor: bewijzen en 
attesten uit het bevolkingsregister (woonst, gezinssamenstel-
ling, leven …), aangeven adreswijziging of samenwoonst en de 
registratie van een laatste wilsbeschikking. De aanvraag verloopt 
veilig en de documenten zijn 100 % wettig. 
Heb je thuis niet de nodige hardware of weet je niet goed waar 
te beginnen? In de wachtruimte van het stadhuis staat een 
‘zelf-PC’. Een medewerker kan je stap voor stap begeleiden bij 
je aanvraag. Vergeet je identiteitskaart en je pincode niet om te 
kunnen inloggen!

KANAAL  
BOSSUITKORTRIJK

Op 8 september 2017 nam de Vlaam-
se Regering de startbeslissing voor 
het complex project dat de mogelijk-
heden onderzoekt om het kanaal 
 Bossuit-Kortrijk geschikt te maken voor 
grotere schepen.
Momenteel bevindt dit proces zich in 
de onderzoeksfase. De alternatievenon-
derzoeksnota wordt voorgelegd aan het 
publiek. De raadpleging voor de nota 
loopt van 12 november 2018 tot en met 
11 december 2018.
In het stadhuis kan je de nota op papier 
raadplegen. Daarnaast is de nota ook 
raadpleegbaar via www.kanaalbossuit-
kortrijk.be/publicaties.
Schriftelijke reacties (brief of mail) moe-
ten uiterlijk tegen 19 december 2018 
bezorgd worden aan de Vlaamse Water-
weg nv, Afdeling Bovenschelde, tav. Evert 
De Groote, Guldensporenpark 105, 9820 
Merelbeke, bovenschelde@vlaamsewa-
terweg.be.
Daarnaast is er nog een consultatie-
moment op woensdag 5 december 
2018 van 15 tot 20 uur in het stadhuis 
van Harelbeke. 

kort
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Op 21 december 
wordt de Harelbeekse 
componist, altviolist, 
muziekpedagoog en 
bovenal eredirecteur van 
de SAMWD, Roland Coryn 
80 jaar. De academie laat 
dit niet onopgemerkt 
voorbij gaan! 
Op deze verjaardagsavond 
zetten de leerlingen 
en leerkrachten van de 
academie Roland zowel 
letterlijk als muzikaal in 
de bloemetjes en blikken 
terug op zijn rijkgevulde 
muzikale leven. Hoog tijd 
voor een gesprek.

Roland Coryn steekt meteen 
van wal over zijn tijd aan de 
academie.

“Ik startte als 8-jarige in het conser-
vatorium in Kortrijk. Daar kon ik niet 
overweg met de toen heersende auto-
ritaire manier van lesgeven. Na nauwe-
lijks twee jaar stopte ik met de lessen, 
maar bleef thuis verder piano spelen. 
Op 14-jarige leeftijd bracht mijn broer 
de directeur van de muziekacademie 
in Harelbeke, Jan Decadt, mee bij ons 
thuis en toen hij mij hoorde pianospe-

len nodigde hij mij uit om in Harelbeke 
te studeren. Ik kwam terecht in de klas 
notenleer van Herman Roelstraete, 
een schitterend muzikant, componist 
en leraar, en bij mevr. Decaestecker 
voor piano. 
Na drie jaar in onze school deed ik 
ingangsexamen in Gent. Dat was de 
definitieve start. Nu gaat het er aan het 
Kortrijks conservatorium gelukkig vol-
ledig anders aan toe. Men vraagt mij 
zelfs nog geregeld om als jurylid aan 
te treden. Wat ik zeer apprecieer.”

HULDECONCERT 
ROLAND CORYN
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Hoe kwam je tot de keuze van jouw 
instrumenten? 
“Er stond bij ons thuis een piano die 
was aangekocht voor mijn broer. Mijn 
broer beschikte over veel natuurlijke 
gaven, naast zijn kunde als kunst-
schilder had hij een goede pen die hij 
soms scherp hanteerde en beschikte 
over een goede stem waarmee hij als 
zanger wel eens durfde uitpakken. 
Door hem ben ik niet alleen op de 
muziek verliefd geraakt, maar litera-
tuur, poëzie en schilderkunst zijn een 
integrerend deel van mijn leven blijven 
uitmaken.
Op aanraden van Jan Decadt begon 
ik altvioollessen te volgen om dan na 
enkele jaren over te stappen naar het 
Gentse conservatorium voor zowel 
piano als altviool en alle theoretische 
vakken.”

Herinner je nog jouw eerste 
 stappen als componist? 
“Al voor ik in Harelbeke les volgde, 
trachtte ik, net als mijn broer trou-
wens, hetgeen ik op piano improvi-
seerde op papier te zetten. Dat was 
niet eenvoudig, gezien mijn toen 
relatief beperkte technische kennis. 
Mijn eerste compositie, die ik op mijn 
twintigste met volle overtuiging heb 
gecomponeerd, was een ‘Sonatine 
voor Altvioolsolo’. Voor mijn eigen 
instrument dus. Dit werk stond zeker 
nog onder de invloed van Herman 
Roelstraete en vooral van Paul Hin-
demith, waarvan ik zijn solo sonates 
voor de altviool had ingestudeerd. De 
radio was toen mijn grootste bron van 
muzikale kennis. Hier vermeld ik graag 
de dinsdag- en vrijdagavondconcerten 
met het BRT Filharmonisch Orkest 

ROLANDS GROOTSTE 
VERWEZENLIJKING
De concerten die ik organiseerde: de 

Harlebeccaconcerten, een vijftal per jaar 

waarin ik trachtte muziek van eigen bodem 

te programmeren. Die concerten heb ik altijd 

gezien als een voorbeeld naar de studenten. 

Het gaf hen de kans om muziek live gebracht 

te beluisteren op een hoog niveau. Ik hoop 

hen op die manier te hebben leren luisteren 

naar die zogezegde moeilijke muziek. Zo ben 

ik zeer fier over het feit dat zoveel afgestu-

deerden van onze academie tijdens mijn 

directeurschap professioneel in de muziek 

hun levensweg hebben gevonden.

ROLANDS MUZIKAAL 
KERSTCADEAU
Het is bij mijn weten zeer lang geleden dat 

hier in Harelbeke nog een orkest op bezoek 

is geweest. Misschien zou dit voor volgend 

seizoen een mooi kerstcadeau kunnen 

betekenen. Of, en, in 2021 een muziekbiën-

nale organiseren met Benoit (dan 120 jaar 

geleden overleden) als vertrekpunt waarin 

alle Harelbeekse componisten die hier werk-

zaam zijn geweest, of nog zijn, uitgebreid 

aan bod komen. Met andere woorden aan de 

buitenwereld tonen hoe een kleine stad op 

muzikaal gebied groot kan zijn.
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verteller, Dimitri Shostacovitch. Zijn 
vijfde symfonie heb ik leren kennen eind 
de jaren ’50, geregistreerd op 56-toeren 
platen bij Herman Roelstraete thuis. Het 
was een openbaring. Ook bij de goede 
jazzcomponisten ontmoet je geniaal 
begaafde musici.

Tot slot, wat mis je het meest aan de 
tijd als directeur?
“De samenwerking met de leerkrachten 
en André Velghe, mijn tekstschrijver 
ad hoc, tijdens de voorbereidingen 
en uitvoeringen van ‘Merel Miranda’, 
‘Het verhaal van Hebben en Zijn’, en 
niet te vergeten het werk van Clau-
de Coppens, ‘Het Jongentje met het 
Hocus-pocuswoord’. Het heerlijkste 
moment was telkens het begin van de 
uitvoering van deze werken, wanneer 
al die jonge mensen voor jou op scène 
met ogen vol verwachting naar je kij-
ken. Heerlijk was dat!!”

SAMWD Harelbeke
Toekomststraat 29
8530 Harelbeke
056 733 400 - 056 694 570 
samwd@harelbeke.be 
http://www.samwdharelbeke.be 

dat toen bekend was voor gedurfde 
hedendaagse programmatie van zowel 
buitenlandse als binnenlandse com-
ponisten. Via de radio heb ik een groot 
aantal composities leren kennen.

Natuurlijk keek je ook op naar andere 
componisten?
“Van twee componisten herinner ik mij 
heel bijzondere ervaringen. Zij waren 
mij opgevallen door hun originaliteit in 
de benadering van de muziek. Toch 
gebruikten ze een taal die was gestoeld 
op de grote westerse traditie, met dat 
vernieuwende eigen aan grote com-
ponisten. Deze componisten waren 
Witold Lutoslawski en Alfred Schnittke. 
Maar uiteraard zwijg ik dan nog over de 
vele anderen, zoals Olivier Messiaen, 
Gyorgy Ligeti, die als originele figuren 
ons hedendaagse muzikale landschap 
hebben vernieuwd. Dan heb ik nog niet 
gesproken over die grote Russische 

ROLAND 
NODIGT 
UIT

Mag ik iedereen, die mij 

beter wil leren kennen, 

uitnodigen naar onze plaat-

selijke bibliotheek, waar een 

overzicht van mijn loopbaan 

en werk is tentoongesteld.

Je kan ook mijn Huldecon-

cert bijwonen op vrijdag  

21 december om 19 uur in 

CC het SPOOR. Reserveren 

via CC het SPOOR,  

056 733 420,  

tickets@cchetspoor.be, 

webshop.harelbeke.be
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in Harelbeke

HOUTIG KLEIN FRUIT
di 4 dec

Voordracht om 19.30 uur in CC het 
SPOOR. Lesgever Guy De Kinder 
geeft meer uitleg over houtig klein fruit. 
Planten, vermeerdering, bemesting, ras-
senkeuze en verzorging van trosbessen, 
kruisbessen, stekelbessen, frambozen, 
taybessen, bramen, blauwe bessen en 
herfstframbozen komen allemaal aan 
bod. Organisatie: Velt Harelbeke Kuurne 
Waregem. Deelname: Veltleden gratis - 
niet-leden 5 euro. 

UILENCURSUS
do 13-20 dec

In aanloop naar de winter organiseert Na-
tuurpunt Gaverstreke en Natuurpunt CVN 
een uilencursus. In twee theoretische 
lessen en een uilenwandeling, leer je alles 
over de uilen die in Vlaanderen voorko-
men. Inschrijven verplicht en kan enkel via 
http://bit.ly/uilencursus.
Op 13 en 20 december om 19.30 uur in 
De Zuiderkouter, Speltstraat, Stasegem 
(datum excursie wordt nog vastgelegd). 
Deelname: 10 euro.

KERSTBAL
vr 21 dec

Vanaf 18.30 uur zijn alle kinderen van 
het vierde, vijfde en zesde leerjaar wel-
kom in JC TSAS voor het kerstbal! De 
toegang is gratis en drankjes kosten 
een halve euro. Uiteraard zijn ouders 
niet toegelaten in de zaal. Zij kunnen 
iets drinken in de aparte ouderopvang. 
Dresscode: Trek je mooiste kersttrui 
aan.

ma 10 dec

KUNSTLEZING: 
SASSAFRAS  
DE BRUYN

Sassafras De Bruyn komt spreken over haar werk en leven in 
het atelier kunsttijd van de AHA! ofwel de Academie Harelbeke 
Anders. Haar disciplines zijn grafische vormgeving en illustratie. 

Haar tekeningen worden omschreven als poëtische, gevoeli-
ge, mysterieuze en soms een beetje duistere beelden, onder-
gedompeld in warme kleuren en afgewerkt met een vleugje 

eigenaardigheid. Ze houdt van onduidelijke beelden, oude foto’s, 
 sciencefiction, de natuur, bevreemdende absurditeiten en onein-

dige verhalen om in weg te kruipen. Neem een kijkje op  
www.sassafrasdebruyn.com.

Gratis lezing op 10 december om 19 uur in de AHA! –  
Tientjesstraat 4. Inschrijven verplicht via  

lieselot.derveaux@harelbeke.be.
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ZA 1 DEC
Repair Café
Platte band, een gat in je 
broek of een defecte stof
zuiger? Breng het mee naar 
het Repair Café (maximum 
twee stuks klein elektro per 
persoon). Deskundigen hel
pen bij het repareren. Twee 
vliegen in één klap: je neemt 
jouw materiaal hersteld terug 
mee en misschien heb je 
genoeg geleerd om het de 
volgende keer zelf te repare
ren! Er is ook een workshop 
‘Initiatie fietsherstel’ (wissel
stukken zelf meebrengen).
Ben je handig en wil je graag 

meehelpen als vrijwilliger?  

Neem dan contact op met  

:milieu@harelbeke.be  

) 0800 212 02.

Van 14 tot 17 uur in  

LDC de Parette.

de Academie Harelbeke 
Anders!  het atelier van de 
'teenager'. Artistiek laten 
deze studenten hun denken 
en werken de vrije loop 
in ondersteuning van het 
kunstkot leerkrachtenteam. 
De voorbije maanden heb
ben de studenten een aantal 
onderwerpen aangesneden 
en hebben ze deze elk op 
hun eigen manier artistiek 
vertaald. Hoog tijd om hun 
realisaties te delen via een 
expomoment.
Te bezichtigen van 2 de
cember tot en met 6 januari 
tijdens de openingstijden 

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas

dec
2018

in Harelbeke

ZA 1 DEC
Sinterklaasfeest
Om 14.30 uur in SCC 
Torengalm in Bavikhove. 
Organisatie: Gezinsbond 
Bavikhove.  
Info : lienacke@hotmail.com

ZA 1 DEC
Boekenliefde
Om 19.30 uur in de stedelij
ke openbare bibliotheek (zie 
pagina 9).

ZA 1 DEC
Toneelvoorstelling
Hoger Op Stasegem brengt 
de toneelvoorstelling ‘Ge
ruchten’ om 20 uur in De 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Inkom: 8 euro  

8 www.hogeropstasegem.be

ZO 2 DEC
Kunstkot expo
Kunstkot is op de AHA! – 
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ZA 1 DEC

ZSOFIA BOROS – H’MUSED

Het gitaarspel van de geboren Hongaarse Zsófia Boros is fijnzinnig en 
terughoudend, met een onderliggende melancholische noot. Ze laat klassiek 
precies zo klinken als hedendaags. Het gebied dat zij bestrijkt is bijzonder 
uitgebreid en reikt van de muziek uit Brazilië, Argentinië, Italië en de Oriënt tot 
aan de jazz. In die zin werd ze ook ontdekt door jazzlabel ECM die haar twee 
laatste platen uitbracht.

Op zaterdag 1 december om 20 uur in CC het SPOOR.
Info en tickets: 
) 056 733 420 
8www.cchetspoor.be

van de academie (Tientjes
straat 4). De expo kent haar 
hoogtepunt op zaterdag 
22 december waar de 
studenten vanaf 21.30 uur 
een Kunstkotparty met DJ 
organiseren.  

ZO 2 DEC
31ste mineralen en 
fossielen beurs
Schitterende kleurrijke mine
ralen en miljoenen jaar oude 
fossielen worden tentoon
gesteld en aangeboden. 
Alleen mineralen en fossielen 
die in de natuur gecreëerd 
zijn, worden tentoongesteld 
en aangeboden. De inkom 
is gratis en er wordt geen 
standgeld gevraagd. Heb 
je zelf stenen waarover je 
graag iets meer wilt weten, 
breng ze mee. Er is exper
tise genoeg om je vragen 
te beantwoorden. Dit jaar 

terug drie volle zalen met 
deelnemers uit binnen– en 
buitenland.
Verder nog: Gratis tombola  
Rad van Fortuin  Verrassin
gen voor jongeren  Ruilmo
gelijkheden en/of verkoop 
aan democratische prijzen.
Van 10 tot 17 uur in CC het 
SPOOR. Organisatie: Vzw 
LithosHarelbeke.  
Info: Luc Verfaillie  

(stone-d-1971@telenet.be)

MA 3 DEC
Bloemenwijk- 
Vaarnewijk
Informatievergadering RUP 

BloemenwijkVaarnewijk om 
19.30 uur in CC het SPOOR 
(zie pagina 4).

DI 4 DEC
Houtig klein fruit
Voordracht om 19.30 uur in 
CC het SPOOR (zie pagina 
19).

WO 5 DEC
Kanaalzone  
Bossuit-Kortrijk
Consultatiemoment van 15 
tot 20 uur in het stadhuis 
van Harelbeke (zie pagina 
15).

VR 7 DEC
Vernissage expo
Opening tentoonstelling wer
ken Hans Vandekerckhove 
om 19.30 uur in de stedelijke 
openbare bibliotheek (zie 
pagina 9).

VR 7 DEC
Piv Huvluv
Piv staat dit seizoen 20 jaar 
op de planken en hij is al 
die tijd zijn unieke stijl trouw 
gebleven. Het grote en brede 
publiek kent hem als een 
geboren verteller en een ge
passioneerd muziekliefhebber, 
die altijd een song klaar heeft 
bij een verhaal. Of omgekeerd. 
De herkenbaarheid van zijn 
humor zorgt voor een onweer
staanbare meerwaarde. In zijn 
show ‘Zijn er nog vragen?’ 
maakt Piv komaf met de 
triviale vragen die hem vaak 
gesteld worden na optredens. 
Hij beantwoordt ze op heel 
eigen wijze. Tijdens (en wie 
weet ook na) deze voorstelling 
kom je alles over Piv te weten.
Om 20 uur in CC het SPOOR. 

Info en tickets: ) 056 733 420, 

8 www.cchetspoor.be

©
 L

uc
as

 B
ec

k



22

ZA 8 DEC
Quiz
De Super Bavik Pils Quiz om 
20 uur in SCC Torengalm t.v.v. 
vzw Het Ventiel.

ZO 9 DEC
Adventsconcert
Het concert door organist 
Benjamin Luyckx vindt plaats 
om 15 uur in de kapel van het 
klooster van de Zusters Au
gustinessen, Marktstraat 86. 
Beperkt aantal plaatsen. Koffie 
en gebak achteraf.  
Deelname: 8 euro. Vooraf inschrij-

ven via ) 056 737 070 of  

: info@debron-har.be

MA 10 DEC
Kunsttijd
Kunstlezing Sassafras De 
Bruyn om 19 uur in de AHA! 
(zie pagina 19).

DI 11 DEC
Herbruikbare luiers
Wat zijn herbruikbare luiers? 
Hoe gaat dat praktisch in z’n 
werk? Wat zijn de voor en 
nadelen? Welke modellen zijn 
er, zijn ze in katoen of ook in 
andere materialen? Kan je een 
premie krijgen?
Je krijgt antwoorden op al 
deze vragen tijdens de luier
infoavond om 19 uur in zaal 
Martina, Paretteplein 17.
Je krijgt deskundige uitleg, je 
kan wasbare luiers bekijken 
en voelen, en je mag ze zelf 
testen op een pop. Voor alle 
ouders die begaan zijn met 
het milieu, maar toch leuke en 
handige spulletjes willen. Met 
medewerking van de Luier
hoek. 
Inschrijven via  

:milieu@harelbeke.be.  

Deelname is gratis.  

WO 12 DEC
Adventsbezinning
Mensen zijn altijd op zoek naar 
zekerheden. Er wordt gepland, 
gedroomd voor zichzelf en 
de kinderen, voor kerk en 
samenleving. Mensen willen 
hun toekomst vastleggen en 
programmeren. En toch, vaak 
loopt alles anders dan gedacht 
en gehoopt. Hoe gaan we 
hiermee om? Lezing om 19.30 
uur door Filip Debruyne in PC 
De Bron, Marktstraat 88. Deel-

name: 8 euro. Vooraf inschrijven 

via ) 056 737 070 of 

: info@debron-har.be

DO 13 DEC
Zitdansen
Om 14 uur in DH De Rijst
pekker. Deelname: 2,50 euro. 
Inschrijven en betalen een week 

vooraf, ) 056 735 270

 

DO 13 DEC
Uilencursus
Op 13 en 20 december om 
19.30 uur in de Zuiderkouter 
Stasegem (zie pagina 19).

VR 14 DEC
De Spie
Kort optreden van Wim 
Opbrouck vanaf 18 uur op het 
Paretteplein voor de bekend
making van De Spie.

VR 14 DEC
Memorial  
Pieter Deveeuw
De Stedelijke Basisschool 
Noord Hulste organiseert voor 
de 15de keer de memorial Pie
ter Deveeuw. Een leerling van 
de school die 15 jaar geleden 
zijn strijd tegen kanker verloor. 
Dit jaar gaat die memorial door 
in de Warmste Week.

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

 Huis van Welzijn (Paretteplein 
19), elke tweede dinsdag van de 
maand van 9 tot 11 uur. Eerstvol-
gende op dinsdag 11 december.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag  
17 december om 19.30 uur in CC het SPOOR

mailto:patrick.claerhout@harelbeke.be
mailto:dominique.windels@harelbeke.be


23

Ontdek het volledige 
aanbod van de  

lokale dienstencentra in de 
Parettegazette of op 
www.zbharelbeke.be.

KERSTMARKTEN / HAPPENINGS

• Zaterdag 8 december in de lokalen van 
Scouts Stasegem.

• Zaterdag 15 december in de lokalen van 
Chiro Bavikhove

• Zaterdag 22 december vanaf 17 uur op het 
pleintje van de Oostwijk  Feestcomite ’t Ooste 
– om 19 uur optreden van Sjonnie Oaverechts – 
kkesteloot7@hotmail.com 

• Zaterdag 22 december vanaf 17 uur op het 
Plein Eiland – domiendeschutter@gmail.com 
i.s.m. Feestcomité Eiland

• Zaterdag 22 december vanaf 18 uur 
Winterleute op de speelplaats bij sporthal Kon. 
LeopoldIII plein Arendswijk door Buurtwerk 
Arendswijk

• Woensdag 26 december vanaf 17 uur in 
Hulstedorp  Hulste For Life

ONTVANGSTEN EN 
PLECHTIGHEDEN

• Vrijdag 14 december om 23.30 uur in DH 
De Rijstpekker: Prijsuitreiking warmste quiz 
t.v.v. vzw het Ventiel

• Zaterdag 15 december om 18 uur in SCC 
Torengalm: Ontvangst n.a.v. 40 jaar Tuinhier 
Bavikhove/Hulste

• Zaterdag 15 december om 18.30 uur 
in café De Rumba: Kampioenenviering 
kaartersclub De Rumbavrienden

• Maandag 17 december om 19.15 uur 
in café Duc de Brabant: Trofeeënavond 
Kingclub

• Maandag 24 december om 14.30 uur in VC 
De Geus: Prijsuitreiking kampioenenviering 
kaartersclub SPlus

Op basis van de gegevens beschikbaar op  
13 november 2018.

ZA 15 DEC
Raf Walschaerts
Optreden van Raf Walschae
rts met ‘Biecht’ om 20.30 
uur in De Trukendoos in 
Stasegem. Inkom: 12 euro.  
Organisatie: STAP!  
Tickets via  

: de.trukendoos@telenet.be. 

I.s.m. stadsbestuur Harelbeke en 

CC het SPOOR.

ZO 16 DEC
Ruilbeurs
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

MA 17 DEC
Kerstfeest
Om 14 uur in LDC De 
Vlinder. Deelname: 7 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 10 

december, ) 056 735 390

DO 20 DEC
De Kerstman
De kerstmannen zorgen 
voor muziek, animatie en 
delen gratis snoep uit op de 
wekelijkse donderdagmarkt 
aan het Forestiersstadion op 
20 december.

DO 20 DEC
Kerstfeest
Om 14 uur in DH De Rijst
pekker. Deelname: 7 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 13 

december, ) 056 735 270.

 

VR 21 DEC
Kerstfeest
Om 14 uur in LDC De Parette. 
Deelname: 7 euro. Inschrijven 

en betalen tegen 14 december, 

) 056 735 190.

 

VR 21 DEC
Kerstbal
Vanaf 18.30 uur in JC TSAS 
voor kinderen van het 4de, 
5de en 6de leerjaar (zie pagi-
na 19). 

VR 21 DEC
Huldeconcert Coryn
Om 19 uur in CC het SPOOR 
(zie pagina 16) 

VR 21 DEC
Musical ‘The Wiz’
Meer info en tickets:  

8 www.thewizmusical.be 

(zie pagina 6) 

ZA 22 DEC
Kunstkotparty
Om 21.30 uur in de AHA! – 
Tientjesstraat 4 (zie activiteit 
hiervoor bij zondag 2 decem
ber).  



5 DECEMBER

INTERNATIONALE DAG  
VAN DE VRIJWILLIGER
Met deze foto willen wij alle wijkwerkers en alle vrijwilligers 
bedanken voor hun dagelijkse inzet in onze scholen.  
Hartelijk dank voor jullie glimlach, jullie pedagogische spelimpulsen, 
jullie creativiteit en jullie aandacht voor groot en klein. 

In naam van alle kinderen:  
een dikke duim & THX! 

😁👍


