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DE OPROEPINGSBRIEF
Tegen eind september ontvangt elke 
kiezer de oproepingsbrief. Belgen 
ontvangen een witte oproepingsbrief 
en niet-Belgen een blauwe. Je hebt de 
oproepingsbrief nodig om op de dag van 
de verkiezingen je stem uit te brengen.
Indien je je oproepingsbrief kwijt bent, 
kan je tot op de dag van de verkiezingen 
een duplicaat aanvragen bij de dienst 
Burgerzaken in het stadhuis. Breng hier-
voor je identiteitskaart mee. De dienst 
is open op zondag 14 oktober van 8 tot 
13 uur. Meer info: www.harelbeke.be/
verkiezingen of 056 733 340.

VOLMACHT GEVEN
Ben je op de dag van de verkiezingen  
in het buitenland of kan je om een  
andere reden niet stemmen en weet je 
niet welke documenten hiervoor nodig 
zijn of wil je volmacht geven? Ga naar  
www.harelbeke.be/verkiezingen en klik 
door naar ‘stemmen bij volmacht’. Je 
vindt er alle info over de noodzakelijke 
attesten en het volmachtformulier.

IK KAN NIET STEMMEN  
EN GEEF GEEN VOLMACHT
Kan je niet stemmen en kan/wil je 
je stem niet laten uitbrengen bij vol-
macht? Breng dan vóór 14 oktober 
je oproepings brief samen met het 
bij horend attest binnen bij de dienst 
burgerzaken. 

HOE STEM JE GELDIG?
Om geldig te stemmen mag je per  
verkiezing slechts stemmen uitbrengen 
op één partij. Dit kan je op twee ver-
schillende manieren:
1. door jouw stem uit te brengen in het 
vakje bovenaan een lijst (lijststem);
2. door te kleuren in het vakje naast de 
naam van één of meerdere kandida-
ten op dezelfde lijst (naamstemmen). 
Indien je tegelijk een lijststem en één of 
meerdere naamstemmen binnen deze 
lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem 
geen rekening gehouden.
Breng je stemmen (lijst- of naamstem-
men) uit op verschillende partijen, dan 
stem je ongeldig.

KIES-KEURIG 
OP 14 OKTOBER
Op 14 oktober worden 
verkiezingen gehouden 
voor de gemeenteraad 
en de provincieraad voor 
de volgende zes jaar. De 
stemming is verplicht.

www.vlaanderenkiest.be

Vóór 14 oktober kan  
je er terecht voor alle 
verkiezingsinformatie, zoals  
een overzicht van alle 
kandidaten.

Op 14 oktober volg je mee  
de verkiezingsuitslagen.
De website wordt doorlopend 
actueel gehouden, naargelang  
de uitslagen binnenkomen. 



3

12 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 
13 oktober)

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

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

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van november 
verschijnt op donderdag 25 oktober. 
Teksten indienen tegen vrijdag 5 
oktober.
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, 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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VRIJ!
Stilstaan en  
verdergaan na 14-18

Tot en met 11 november her-
denkt Harelbeke het einde van 
de Eerste Wereldoorlog. Alle 
activiteiten werden verzameld 
onder de naam VRIJ! Stilstaan 
en verdergaan na 14-18.  
Fhilip Vannieuwenhuyze en 
Jan Lefebvre organiseren en-
kele herdenkingsactiviteiten.

10
NIEUW STADSFESTIVAL
H’Mused

H’Mused is een tweejaarlijks 
stadsfestival waarbij de letter 
H staat voor Harelbeke, waar 
muziek tot het DNA van de 
stad behoort. Mused verwijst 
naar het plezier van het bele-
ven en het spelen van muziek.

16
SAMWD
Nieuwe richtingen
 

Er beweegt wat in de SAMWD 
Peter Benoit. Met de start van 
het nieuwe decreet in het DKO 
kreeg de academie tijdens de 
zomervakantie licht op groen 
om in de domeinen MUZIEK- 
WOORD-DANS nieuwe 
vakken te organiseren.

19
UIT in Harelbeke

Verder

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) 
riep de week van de duurzame gemeente in het leven. 
Een campagne waarbij elke deelnemende gemeente zijn 
duurzame helden in de kijker zet: lokale mensen die op 
hun manier een bijdrage leveren aan het verwezenlijken 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

04 Oproep middagtoezicht 
05 Dag van de trage weg
09 Bib-nieuws

13 Gezondheidszorg  
14 Wedstrijd
24 Harelbeke Griezelt

http://www.f-twee.be
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WA PEIS JE ?
De inwonersbevraging in de zomereditie 
van het hblad leverde 125 inzendingen 
op. Dank aan iedereen die zijn mening 
heeft gegeven over onze stad en ons 
ideeën heeft aangereikt hoe we de stad 
nog beter kunnen maken.

De resultaten van de bevraging kan je 
begin volgend jaar verwachten. Aan de 
bevraging was ook een wedstrijddeelna-
me verbonden: proficiat Katrien Spies-
sens, Lieve Van Severen en Kimberly 
Uyttenhove.

Wie meer wil weten over de voorbereiding van het 
nieuw strategisch meerjarenplan 2020-2025 kan 
terecht op wapeisje.be of op www.harelbeke.be.

Jeugdraad
DAG VAN DE  
JEUGDBEWEGING
Vrijdag 19 oktober fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend 
Vlaanderen in jeugdbewegingsoutfit door het land. Ze vieren het 
engagement van duizenden jongeren die zich inzetten om kin-
deren en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. Ook 
in Harelbeke gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij. De jeugd-
raad voorziet een smakelijk ontbijt tussen 6.30 en 8.30 uur op het 
Stations plein. 's Avonds wordt afgesloten met Fiësta de Marcella's. 
De animatoren van de jeugddienst zorgen voor een onvergetelijke 
editie in jeugdcentrum TSAS.

Middagtoezicht
GEZOCHT
Heb je een hart voor kinderen en wat vrije tijd? Wij zoeken vrij-
willigers om te helpen bij het middag- en avondtoezicht van onze 
kinderen in de stedelijke basisscholen in Harelbeke, Stasegem en 
Hulste. Heb je interesse? Contacteer dan zeker de personeels-
dienst, 056 733 390 of personeel@harelbeke.be.

BEVRAGING

kort
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DAG VAN DE 
TRAGE WEG

De activiteiten vinden plaats op  
zaterdag 20 en zondag 21 oktober.

Programma

l  20 oktober, 20 uur: Nacht van de 
Duisternis (organisatie MiNa-raad 
Harelbeke) - verzamelen aan de kerk 
Bavikhove, Bavikhovedorp (wandel-
tocht van 6 km met drankje).

l  21 oktober, vanaf 11 uur: Fietstocht 
25 km (organisatie departement WOL) 
- vertrek aan CC het SPOOR, Eiland-
straat 6. Deelname: 5 euro (koffie met 
gebak en broodjes). Inschrijven: 
marleen.vercruysse@harelbeke.be of 
056 653 687. Deelnemersbewijzen af-
halen in CC het SPOOR vanaf 11 uur.

l  21 oktober, 11 uur: Stadsreceptie – 
CC het SPOOR.

WANDEL  
EN FIETS IN 
HET GROEN

Stedelijk handelscomité
HANDELSBEURS
Het stedelijk handelscomité werkt al jaren aan de promotie van de 
detailhandel in Harelbeke en kan al een flink aantal realisaties voorleg-
gen, zoals: de Harelbeekse Kadobon, webshop ‘Shoppen in Harelbeke’, 
eindejaarsactie, modeshow, lente-actie, handelsbeurs …

Door het grote succes van de vorige handelsbeurs wordt deze herno-
men. Een 40-tal standhouders stellen hun producten voor en overtuigen 
de klanten van de kwaliteit ervan en tonen tegelijk het belang om in 
eigen stad te kopen.

Op zaterdag 20 oktober kan je terecht van 14 tot 20 uur en op zondag 
21 oktober van 11 tot 18 uur in CC het SPOOR. Gratis toegang.

Op zondagvoormiddag is er een aperitiefconcert door de Gambits en 
kunnen de bezoekers per gezin hun gegevens in een urne deponeren 
om zo deel te nemen aan de wedstrijd.

Awel, ik wil …
VRIJWILLIGER WORDEN

Meer dan 70 % van de jongeren vindt hulp bij de Vlaamse hulp- en 
informatielijn voor kinderen en jongeren. Maar de lijnen zijn zo druk-
bezocht dat velen met hun verhaal blijven zitten. Awel zoekt daarom 
dringend extra vrijwilligers. Iets voor jou? Surf naar www.awel.be.
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VRIJ!  
STILSTAAN 
EN VERDER-
GAAN NA  
14-18

Fhilip Vannieuwenhuyze is 
gepensioneerd laborant en 
is als kenner van de Eerste 
Wereldoorlog betrokken bij 
verschillende activiteiten.
Jan Lefebvre is 
werk zaam bij een 
verzekeringsmaatschappij, 
maar is daarnaast vrijwillig 
brandweerofficier bij HVZ 
Fluvia in Harelbeke. 

Fhilip: VRIJ! Stilstaan en 
verdergaan na 14-18 bestaat 
uit 20 herdenkingsactiviteiten. 
Zowat iedereen die iets 
organiseert heeft mijn hulp 
ingeroepen voor historische 
duiding bij hun activiteit. 
Een van de projecten 

is de werkgroep Hulste 
Bevrijd, Hulste Vergast. 
De werkgroep focust in 
drie activiteiten op de 
gebeurtenissen tijdens de 
bevrijdingsdagen van oktober 
1918. Toen zijn in Hulste 
zo’n 30 burgerslachtoffers 
gevallen door onder 
meer gasaanvallen van 
de terugtrekkende Duitse 
troepen. Op 16 oktober 
wordt dit herdacht door een 
evocatie aan hoeve Snoeck 
in de Kasteelstraat in Hulste. 
Daarnaast begeleid ik als 
bestuurslid van Erfgoedkring 
de Roede van Harelbeke 
de vertelwandeling over de 
laatste oorlogsdagen van 

1918 op 20 oktober en ben ik 
betrokken bij de herdenking 
op de Britse begraafplaats en 
aan het oorlogsmonument in 
Harelbeke op 11 november.

Jan: Ik ben al jaren actief bij 
de vrijwillige brandweer van 
Harelbeke. Op die manier 
ben ik lid geworden van 
het 11-novembercomité 
van Bavikhove. Naast onze 
traditionele herdenking op 
11 november houden wij op 
10 november in sporthal de 
Vlasschaard in Bavikhove 
een groot vredesconcert. 
We houden dit concert 
bewust aan het einde van 
de herdenking van 100 

Tot en met 11 november herdenkt Harelbeke het einde van de 
Eerste Wereldoorlog. Verschillende stadsdiensten en verenigingen 
organiseren een activiteit in het kader van de herdenking. Alle 
activiteiten werden verzameld onder de naam VRIJ! Stilstaan en 
verdergaan na 14-18. Fhilip Vannieuwenhuyze en Jan Lefebvre 
organiseren allebei enkele herdenkingsactiviteiten.
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jaar Eerste Wereldoorlog 
omdat we vooral de vrede 
willen vieren. Het wordt 
een muzikale avond met 
als centrale figuur de garde 
Camiel Holvoet, die zijn 
belevingen uit de oorlog 
vertelt, van het vreselijke leed 
tijdens de oorlogsjaren tot de 
euforie van de bevrijding. Het 
concert is een samenwerking 
van verschillende 
Bavikhoofse verenigingen, 

kinderkoor De Wingerd, 
KDF, Kuurns Gemengd 
Koor, een doedelzakspeler 
en klaroenblazers van de 
brandweer en zelfs Wim 
Opbrouck werkt mee.

Fhilip: Het is interessant dat 
alle herdenkingsactiviteiten 
dit jaar zijn gebundeld. 
De naam VRIJ! is mooi 
gekozen. Het verwijst naar 
de bevrijding, maar vooral 

de ondertitel Stilstaan en 
verdergaan na 14-18 heeft 
een belangrijke boodschap. 
We staan nu stil bij de 
gebeurtenissen door de 
verschillende activiteiten, 
maar het is ook belangrijk 
dat we na 2018 de oorlog 
blijven herdenken. We 
moeten de oorlogsverhalen 
blijvend herhalen, zodat 
ook latere generaties, die 
geen emotionele of familiale 
band meer hebben met 
de gesneuvelden, toch 
blijven begrijpen wat er zich 
tijdens de Eerste Oorlog 
heeft afgespeeld en er de 
juiste conclusies uit kunnen 
trekken. 

DON’T MENTION  
THE WAR

Al honderd jaar wordt de Eerste 

Wereldoorlog herinnerd. Deze 

tentoonstelling gaat na op welke 

manier met deze herinnering 

omgegaan wordt en wat er 

na deze honderd jaar kan 

gebeuren. 

Tot en met 11 november in 

Kunstenhuis Marktstraat 100, 

het Peter Benoitmuseum en 

in de openbare ruimte. Open 

donderdag tot zondag van 14 tot 

17 uur. Op 28/09 & 18/10 open 

tot 20 uur.

“De naam VRIJ! is mooi gekozen. Het 
verwijst naar de bevrijding, maar vooral 
de ondertitel Stilstaan en verdergaan na 
14-18 heeft een belangrijke boodschap”

Fhilip Vannieuwenhuyze
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Jan: VRIJ! is een heel mooi 
overkoepelend project. Het 
is een divers programma 
van concerten, wandelingen, 
een kunsttentoonstelling, 
zelfs de sportkampen zullen 
in het teken staan van de 
Eerste Wereldoorlog. De 
activiteiten worden niet 
enkel door de stadsdiensten 
georganiseerd, maar ook door 
verschillende verenigingen 
en werkgroepen. Het is een 
mooie samenwerking, jammer 
dat het na 2018 voorbij 
zal zijn. Wij blijven vanuit 
het 11-novembercomité 
inzetten op de herdenking 
in samenwerking met 
verschillende verenigingen, 
maar we hopen dat ook de 
jongere generatie het van ons 
zal overnemen.

Fhilip: De Eerste 
Wereldoorlog herdenken 
hoeft ook niet altijd op 
dezelfde manier te gebeuren, 
zoals met een lezing of een 
herdenkingsmoment. De 
kunsttentoonstelling Don’t 
mention the war in het 
Kunstenhuis en het Peter 
Benoitmuseum laat mensen 
op een andere manier 
nadenken over het begrip 
oorlog. De verschillende 
kunstwerken in de openbare 
ruimte, zoals het ingepakte 
oorlogsmonument, zullen 
de mensen triggeren om 
eens stil te staan bij het 
oorlogsverleden. Het kan 
een opstap zijn om ook 
een andere activiteit bij te 
wonen om meer bij te leren 
over het historische verhaal 
van Harelbeke in de Eerste 
Wereldoorlog.

Jan: De erfgoedroute In het 
spoor van de oorlog die 

VLAGGENVELD

Vorig schooljaar ontwier-

pen 180 leerlingen van het 

vijfde leerjaar van Harel-

beekse scholen vlaggen 

rond verhalen van burger-

slachtoffers uit de Eerste 

Wereldoorlog. De leerlin-

gen creëerden de vlaggen 

tijdens twee atelierdagen 

eind mei onder begelei-

ding van kunstenaarsduo 

Studio Moscou. De vlaggen 

werden samengevoegd tot 

de installatie ‘VLAG, STOK, 

BOEM’ naast de Sint-Sal-

vatorkerk. Het werk maakt 

deel uit van de expo Don’t 

mention the war.

PRAKTISCHE INFO
Het volledige programma van 
VRIJ! Stilstaan en verdergaan 
na 14-18 raadpleeg je op 
www.harelbeke.be/14-18.

“We blijven ook na 2018 inzetten  
op de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog en we hopen dat de  
jongere generatie zal volgen”

Jan Lefebvre

je via de erfgoedapp kan 
volgen is ook interessant. 
Je krijgt meer informatie 
over de kunstwerken van 
Don’t mention the war, 
maar de route brengt je ook 
langs verschillende plekken 
in Harelbeke waar tijdens 
de oorlog enkele feiten 
hebben plaatsgevonden. 
In de toekomst zullen we 
deze nieuwe technologieën 
meer moeten gebruiken om 
de verhalen uit de Eerste 
Wereldoorlog bij de jongere 
generaties te brengen. 

Fhilip: Het vlaggen-
kunstwerk aan de 
Sint-Salvatorkerk, dat 
ontworpen werd door 
kinderen in samenwerking 
met kunstenaars Studio 

Moscou, is een mooie 
manier om kinderen te laten 
nadenken over de oorlog 
en de slachtoffers die er 
zijn gevallen. Vandaag is 
er vooral interesse in de 
oorlogsverhalen vanuit een 
emotionele band omdat een 
familielid of een naamgenoot 
tijdens de oorlog is 
gesneuveld. Vaak worden 
er nog verhalen verteld van 
overleden familieleden die de 
oorlog hebben meegemaakt 
en is er enige herkenning 
met de oorlogsfeiten. De 
emotionele link met de 
oorlog zal stelselmatig 
verdwijnen, maar de 
historische verhalen en de 
boodschap dat zo’n oorlog 
er niet meer mag komen, die 
mogen we niet vergeten.
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FILMVOOR- 
STELLING 
ALFA
Begin de jaren '70 vatte leraar 
Toon Breës het idee op om 
met zijn leerlingen van het 
Sint-Jan-Berchmanscollege 
in Merksem een verfilming te 
realiseren van Het boek Alfa 
van Ivo Michiels. De première 
vond, in aanwezigheid van Ivo 
Michiels, plaats op 9 januari 
1976 in Merksem. Op vraag 
van de bib van  Harelbeke 
werd de film gedigitaliseerd 
en wordt hij opnieuw aan het 
publiek vertoond.
 

MARTINE CUYT  
INTERVIEWT
MARGOT  
VANDERSTRAETEN
Margot Vanderstraeten 
(°1967) is schrijfster, colum-
niste en journaliste. In Mazzel 
tov vertelt ze over haar leven 
bij een orthodox-joodse fami-
lie, waar ze als werk studente 
terechtkomt. Mazzel tov is 
een uniek document: weinig 

niet-joden dringen zo diep 
binnen in het dagelijkse leven 
van een gesloten gemeen-
schap en weinig niet-joden 
beheersen taal, observatie-
vermogen en pen zo goed 
als deze schrijfster.
Op donderdag 11 oktober 

om 19.30 uur in de bib.

JOORIS VAN HULLE 
INTERVIEWT  
PETER VERHELST
Dit voorjaar publiceerde  Peter 
Verhelst (°1962) de roman 
Voor het vergeten. In dit boek 
verwerkt hij het overlijden van 
zijn moeder en het daaraan 
gekoppelde verdriet. In 2013 
ontsnapte hij zelf aan de 
dood na een auto-ongeval. 
Die bijzondere ervaring ver-
werkt hij in zijn roman  
De kunst van het crashen. 
Beide boeken leveren de 
nodige gespreksstof op. 
Op vrijdag 12 oktober om 
19.30 uur in de bib. Inschrij-
ven via 056 733 440 of info.
bibliotheek@harelbeke.be.

TENTOONSTELLING
IVO MICHIELS  
LEVEN EN WERK
In oktober laten we ons licht 
schijnen op leven en werk van 
Ivo Michiels (°1923). Michiels was 
naast schrijver ook filmmaker en 
journalist. Aanvankelijk is zijn werk 
eerder traditioneel te noemen. Pas 
met het verschijnen van Het Boek 
Alfa zoekt hij het experiment op 
en verwerft zo de bijnaam ‘Vader 
van het experimentele boek in 
Vlaanderen’.
De focus van de tentoonstelling 
ligt daarom op dit bijzondere boek 
en de expo wordt geopend met 
de vertoning van de film Alfa.
Vernissage op zaterdag 6 oktober 
om 19.30 uur in de aula van CC 
het SPOOR.
Sprekers: Hugo Bousset, Toon 
Breës, Christiane Faes en  Carmien 
Michels.

LEZING 
BELGEN MAKEN 
BOMMEN
Om het munitietekort van 
het Britse leger te helpen 
oplossen, maakten vierdui-
zend Belgen tussen 1916 en 
1919 granaten in een fabriek 
in Birtley, Noord-Engeland. 
Voor hen werd naast de fa-
briek een compleet Belgisch 
barakkendorp gebouwd: 
Elisabethville. Na de oorlog 
verdwenen de Belgen uit 
Birtley even snel als ze waren 
gekomen. Het verhaal van 
Birtley-Elisabethville en de 
Birtley Belgians werd nog 
nooit zo boeiend en gede-
tailleerd verteld als door Dirk 
Musschoot.
Op donderdag 25 oktober 
om 20 uur in de bib. Inschrij-
ven via 056 733 440 of info.
bibliotheek@harelbeke.be.

INFOSTAND
WOI
Naar aanleiding van VRIJ!, 
het stadsproject rond het 
einde van de Eerste Wereld-
oorlog verzamelt de bib al de 
materialen rond dit thema in 
een uitgebreide infostand. 
Romans, informatieve 
boeken, poëzie, jeugdboe-
ken, muziek en speelfilms. 
Een laatste offensief als het 
ware tot de bevrijding en de 
wapenstilstand.
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Waarvoor staat H’Mused? De letter H 
staat voor Harelbeke, waar muziek tot het 
DNA van de stad behoort. Mused verwijst 
naar het plezier van het beleven en het 
spelen van muziek. CC het SPOOR en 
SAMWD Peter Benoit werkten een eigen-
zinnig programma uit. Elk op hun manier 
dragen ze bij tot een prikkelend program-
ma dat mensen intrigeert en samenbrengt. 
Betrokkenheid, kwaliteit en Harelbeke zijn 
de kernwoorden van het festival.

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit 
start het festival met koor en dansers 
op 27 oktober in de Sint-Jozefskerk. 
The Armed Man. A mass for peace 
is een stuk dat Karl Jenkins in 1999 
componeerde als een terugblik op de 
oorlogszuchtige twintigste eeuw. Jenkins 
bouwt het stuk rond de vaste gezangen 
van de rooms-katholieke mis. Hij voegt 
er stukken uit de universele muziek- en 
literatuurcanon aan toe. Teksten uit de 

NIEUW  
STADS- 
FESTIVAL 
ROND  
KLASSIEKE 
MUZIEK
H’Mused is een tweejaarlijks stadsfestival dat muziek 
van vandaag en gisteren koestert. Met open oren kijkt 
H’Mused naar wat er in Vlaanderen leeft, het nodigt 
partners uit en brengt een breed gamma aan muzikale 
genres en stijlen in frisse formats. 

“Met open oren kijkt 
H’Mused naar  
welke muziek er in  
Vlaanderen leeft”

hindoestaanse, islamitische, joodse en  
christelijke tradities maken duidelijk dat 
oorlog overal en van alle tijden is.

Arco Baleno is een vijfkoppig ensem-
ble dat meermaals werd gelauwerd en 
tourde in ondermeer de USA, Duitsland 
en Frankrijk. In de Sint-Salvatorkerk 
verplaatsen ze zich naar de late 18de 
eeuw, het moment waarop de kerk 
werd gebouwd. Ze brengen er Mozarts 
Eine Kleine Nachtmusik en de Salzbur-
ger Symfonie van Wolfgang Amadeus 
Mozart. De Arco Baleno-musici ver-
rassen hun concertbezoekers op een 
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vleugje muziek van andere grootmeesters 
uit deze klassieke periode zoals Vivaldi en 
Haydn. Tot slot brengen de Arco Baleno 
musici Epitafium van de Vlaamse compo-
nist en Harelbekenaar Eddy Desnijder.

Bas-bariton Wilfried Van den Brande en 
een fijn instrumentaal ensemble brengen 
je in de Sint-Augustinuskerk naar het 
New York en Parijs van eind de jaren ’10 
tot eind jaren '20 van de vorige eeuw. Ze 
doen dat met Cole Porter, de flamboy-
ante componist en één van de grootste 
songschrijvers aller tijden. Denk maar aan 
standards als ‘Night and Day’ en ‘I’ve Got 
You under My Skin’. Naast de schitteren-
de muziek van Porter horen we ook werk 
van onder meer Erik Satie en George 
Gershwin.

Zsofia Boros (foto) is van een heel ande-
re orde. Het gitaarspel van de geboren 
Hongaarse is fijnzinnig en terughoudend, 

met een onderliggende melancholische 
noot. Zsofia Boros laat klassiek precies 
zo klinken als hedendaags. Het gebied 
dat zij bestrijkt is bijzonder uitgebreid en 
reikt van de muziek uit Brazilië, Argenti-
nië, Italië en de Oriënt tot aan de jazz.

Na haar deelname aan de Koningin 
Elisabethwedstrijd is Anne Cambier een 
graag geziene gast bij het Koninklijk Pa-
leis. Haar carrière is heel divers, ze voelt 
zich thuis in zowel het liedgenre als de 
opera. Crossover programma’s met on-
der andere Gabriël Rios liggen haar ook 
nauw aan het hart. In CC het SPOOR 
brengt ze een matineeprogramma.

De Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans sluit H’Mused af met 
een huldeconcert voor Roland Coryn. 
Deze ere-directeur van de academie ves-
tigde naam in de Vlaamse muziekwereld 
als componist en pedagoog. 

PROGRAMMA

27/10 – Sint-Jozefskerk – 

20u00 Koninklijk Harmonieorkest 

Vooruit – The Armed Man

16/11 – Sint-Salvatorkerk – 

20 uur Arco Baleno – Rondom 

Mozart

24/11 – Sint-Augustinuskerk – 

20 uur Wilfried Van den Brande 

– Those days of glory.

09/11 – SAMWD Peter Benoit 

Harelbeke Lezing Frank Agste-

ribbe 

01/12 – CC het SPOOR – 20 uur 

Zsofia Boros (foto)

09/12 – CC het SPOOR – 15 uur 

Anne Cambier, Toshiyuki Shibata, 

Maiko Inoué, Johannes Burghoff 

– Belgisch-Frans programma

21/12 – Huldeconcert Roland 

Coryn – 19 uur Door SAMWD 

Harelbeke



LOKALE HELDEN  
VOOR GLOBALE  
DOELEN
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Je hebt ze misschien wel zien wappe-
ren, de SDG-vlag die ons stadspark een 
week lang heeft opgefleurd?

SDG, dat staat voor Sustainable Develop-
ment Goals of Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen. Deze 17 doelstellingen 
werden in 2015 door de VN aangenomen 
en moeten van onze wereld tegen 2030 
een duurzame plek maken waar het goed 
leven is voor iedereen. En de wereld, dat 
is natuurlijk ook Harelbeke. Oarelbeke 
weireldstad, nietwaar?

Dus riep de VVSG (Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten) de 
week van de duurzame gemeente in 
het leven. Een campagne waarbij elke 
deelnemende gemeente zijn duurzame 
helden in de kijker zet: lokale mensen 
die op hun manier een bijdrage leveren 
aan het verwezenlijken van de Duurza-
me Ontwikkelingsdoelstellingen en zo 
onze wereld een beetje mooier maken.

Een week? Er zijn er 52 per jaar en 
Harelbeke wil ze alle 52 zo duurzaam 
mogelijk invullen! Jaar in, jaar uit. Dus 
zoeken wij helden die ons Harelbeke, 
en bij uitbreiding de wereld, een beetje 
mooier maken.

Ben of ken je iemand die met inzet en 
enthousiasme een verschil maakt? Laat 
het ons weten! Fervente gebruikers 
van een autodeel-systeem? Mensen 
die overbodige verpakking vermijden? 
Tuinen gevuld met inheemse soorten 
en bijvriendelijke planten? Bedrijven die 
inspanningen leveren om hun energie-
verbruik te beperken? Buren die lokaal 
hun voedsel kopen? Vrienden met 
ontwikkelingsprojecten in het zuiden? 
Kinderen die altijd te voet of met de 
fiets naar school gaan? We afficheren 
al onze Harelbeekse helden op www.
duurzamegemeente.be en zetten er elke 
maand eentje in de schijnwerpers in het 
hblad.

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



GEZONDHEIDSZORG

SAMEN VEERKRACHTIG
Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de 

kijker gezet. Kleine en grote 
uitdagingen, simpele en zware 
beslissingen, gemakkelijke en 
moeilijke keuzes … iedereen 
krijgt er mee te maken. Maar 
wat voor de ene simpel of ge-
makkelijk is, is voor de andere 

zwaar en moeilijk. Hoe je omgaat met dit alles, hangt af van je 
veerkracht. Meer veerkracht helpt je om minder snel de moed 
te laten zakken en door te zetten. 
Je veerkracht wordt voor een groot deel bepaald door je vaardig-
heden om met problemen en stress om te gaan. En die kan je oe-
fenen. Zo kan je leren hoe je met een negatieve gebeurtenis toch 
positief kan omgaan of hoe je je goed gevoel kan beschermen.
Geef je veerkracht een boost met de oefeningen op 
www.fitinjehoofd.be.

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen elke twee jaar een 
gratis screeningsmammografie laten nemen. Meer weten over 
het Bevolkingsonderzoek Borstkanker? Surf naar www.bevol-
kingsonderzoek.be/borstkanker, bel gratis naar het Centrum 
voor Kankeropsporing op 0800 60 160 of mail naar info@bevol-
kingsonderzoek.be. 

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem con-
tact op met je huisarts of gynaecoloog.

MAAND VAN HET 
BEVOLKINGSONDERZOEK 

BORSTKANKER

13
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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 5 oktober 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: 542
Winnaar: Regine Flypo

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

5 6 1 2

9 3 8

8 7 6

2 4 8 3 6

6 9

6 3 2 5 9

9 8 1

1 3 5

8 9 4 3

Had jouw (groot)moeder vroeger ook een schriftje met al haar 
kookgeheimen in? Voor de Week van de Smaak gaan we 
op zoek naar oude (en gezonde) recepten uit ‘grootmoeders 
keuken’. Deze recepten willen we bundelen zodat jullie deze 
tijdens de Week van de Smaak als dagschotel op het menu 
kunnen zetten. 
Heb je een leuk recept, een afbeelding van een oud recepten-
schriftje, de menukaart van een feest jaren geleden? Bezorg 
ons het materiaal digitaal via info@harelbeke.be of breng het 
binnen in het stadhuis. We scannen alles in en bezorgen je 
de originele documenten uiteraard terug. Alle recepten zijn 
welkom, van vlierbessensiroop tot hutsepot! 
Na de groepsfase worden alle matchen van de Rode Duivels 
uitgezonden. Aanvang een half uur voor de start van de match.

Lezing en proeverij uit grootmoeders keuken door  
Freddy Tyberghein
23 november - CC het SPOOR – 19.30 uur
Ga mee op een reis door de tijd naar de keuken van groot-
moeder en kom te weten hoe er vroeger gekookt werd, wat 
er op de tafel kwam en welke kookboeken populair waren. 
Freddy Tyberghein, gepassioneerd verzamelaar van oude 
kookboeken, vertelt je er alles over. Aan de hand van oude 
kookboeken, proevertjes en foto's dompelen we je onder in de 
meest smakelijke geschiedenis van de voeding. 

Inschrijven is verplicht en kan via  
info@harelbeke.be of 056 733 311.

Oproep naar recepten  
uit grootmoeders keuken

 
15-25 

NOVEMBER

DE WEEK  
VAN DE SMAAK
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VERBOUWPREMIES
Al te vaak stellen wij aan het loket vast dat iemand 
geen premie kan aanvragen omdat er tijdens de renovatie-
werken iets vergeten werd. Voorkom dit en informeer op  
voorhand over de voorwaarden! Wist je bijvoorbeeld dat
• ventilatie vereist is als je de renovatiepremie aanvraagt 
 voor buitenschrijnwerk.
• sanitair en cv beter op een aparte factuur vermeld staan.
• het huren van machines en containers niet in aanmerking  
 komt.
• kasticketjes nooit kunnen gebruikt worden en facturen wel.
• sommige premies op voorhand moeten aangevraagd 
 worden.
• sommige premies een minimuminvestering opleggen.

Informeer via het loket stedenbouw, afdeling premies  
via 056 733 375 en premies@harelbeke.be.

PZ Gavers geeft tips
VEILIG OP WEG 
IN DE HERFST
• Zorg dat je lichten goed afgesteld zijn  
 en goed functioneren.
• De lage zon werkt verblindend. Zorg voor   
 een zonnebril.
• Let op de andere (zwakke) weggebruikers. 
 Zorg als motorrijder, fietser en voetganger voor  
 reflecterende kledij.
•  Maak je autoruiten schoon en controleer de staat van  
 je ruitenwissers.
• Koud en vochtigheid zorgen voor mist. Hou voldoende  
 afstand en gebruik de mistlampen.
• Pas je rijgedrag aan.
• Laat je niet verrassen door een vroege winterprik.  
 Wanneer de temperatuur onder de 8 graden daalt,  
 ga je best de baan op met aangepaste banden.
• Kijk jouw autobanden na op slijtage.
• Doe nazicht en controle van jouw wagen vóór de  
 winterperiode.
BELANGRIJK: ZIEN EN GEZIEN WORDEN!

Samen op de weg
OVER  

VERKEERSGEDRAG
Fietsberaad Vlaanderen peilde naar het verkeers-
gedrag: hoe beoordelen fietsers en automobilisten 
elkaar en zichzelf? Van automobilisten verwacht 
men vooral dat ze socialer worden: niet parkeren 
op het fietspad, voorzichtiger afslaan (en de dode 
hoek vermijden) en opletten bij het openen van de 
autoportieren.
Ook fietsers kunnen het beter doen. Fietslichten 
niet gebruiken is de grootste ergernis, naast het 
gebruiken van de mobiele telefoon of het niet 
respecteren van de rijrichting. 

Hoe kunnen fietsers  
het verkeer aangenamer maken?

• Fietsen met verlichting
• Niet telefoneren op de fiets
• Enkel in juiste richting fietsen
• Netjes op fietspad fietsen

Hoe kunnen automobilisten  
het verkeer aangenamer maken?

• Niet parkeren op het fietspad
• Extra voorzichtig afslaan
• Autodeuren niet onverwacht openen
• Betere oplettendheid

Bron: Fietsberaad (2018)

kort



16

Er beweegt wat in de SAMWD Peter Benoit. Met de start van 
het nieuwe decreet in het DKO kreeg de academie tijdens de 
zomervakantie licht op groen om in de domeinen MUZIEK-
WOORD-DANS nieuwe vakken te organiseren.
Daarnaast vertoeft er een nieuwe leeftijdsgroep in de 
academie: de zes- en zevenjarigen mogen podiumkriebels 
volgen, een crossover les van muziek en theater.

De SAMWD Peter Benoit is een geves-
tigde waarde in de stad. Al gestart in 
1944 (in oorlogstijd) en terug stopge-
zet, is ze met de heroprichting in 1946 
bijna aan een 75-jarig jubileum toe. 
Geleidelijk aan gegroeid is de academie 
aan de Leie, met huidige vestigingen in 
Bavikhove, Hulste, Stasegem, Deerlijk 
en Sint-Lodewijk, uitgegroeid tot een 
school van een 60-tal leraars en werk-
nemers en ruim 1 200 leerlingen.
En nu is de academie naast de geves-

tigde muziek-, woord- en danslessen 
gestart met nieuwe richtingen: in het 
domein MUZIEK kunnen achtjarigen 
niet alleen starten met een instrument, 
ze kunnen ook terecht in de jazz-pop-
rock richting. Jongeren en volwassenen 
kunnen zonder vooropleiding de optie 
DJ en de experimentele muziek volgen. 
In het domein WOORD kunnen volwas-
senen, zonder vooropleiding zich crea-
tief uitleven in de optie theatermaker en 
schrijver. Hiphoppen en jazzdansen kan 
vanaf 1 september in het domein DANS.

Enkele leerkrachten van de nieuwe 
vakken aan het woord:
Sofie Van den Bossche over haar vak 
theatermaker: “Je ontwikkelt jezelf nog 
meer als speler/maker door middel van 
spelopdrachten waarin jouw inbreng, 
jouw fantasie centraal staat. We voeden 
je inspiratie met interessante documen-

NIEUWE 
RICHTINGEN SAMWD

VOOR 
DE LATE 

BESLISSERS!  
Inschrijven kan nog net 
tot 30 september! Info: 

www.samwdharelbeke.be, 
samwd@harelbeke.be, 

056 694 570.
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DAAN 
STYNEN
Daan is een Belgische jazz-

blues- en poppianist. Studeerde

muziekproductie en jazzpiano aan

het conservatorium in Gent. 

Momenteel actief bij de band 

FrieMaline en als freelance muzikant.

SOFIE 
VAN DEN 
BOSSCHE
Sofie Vandenbossche studeerde 

toneel aan het Conservatorium Gent.

Sofie is actief als actrice/maker bij

Corpus Ca.

MICHAËL 
MINJAUW
Michaël Minjauw studeerde toneel

aan het Conservatorium Gent en hij

speelt momenteel in de kinder-

voorstelling Landloper. Daarnaast 

is hij actief als DJ de wilde vogel.

JANNE 
BLOMMAERT
Janne studeerde aan het 

Conservatorium van Amsterdam  

en aan het KASK & Conservatorium

School of Arts Gent.

SOFIE 
BOSSUYT
Studie in Nederlands, Theater- 

wetenschappen en Project 

Kunstvakken. Lesgever Jeugd- en 

woordatelier Kuurne, Academie 

aan de Leie Harelbeke. Artistieke 

Projectenmaker.

taires, films, muziek, theatervoorstellingen 
en bouwen hierop verder.
Kortom, we dompelen je onder in de 
wondere wereld van theater met jezelf als 
centraal punt.”

Daan Stynen over experimentele muziek:
“Muziek maken zonder een computer is 
in onze huidige wereld bijna ondenkbaar 
geworden. In het vak live studio elec-
tronics leer je dan ook werken met de 
computer als een volwaardige muziekstu-
dio. Het beheersen van het sequencing 
programma 'Ableton Live' vormt hierbij 
het startpunt. Je leert gebruik maken van 
midi en softsynths, externe instrumenten 
opnemen, beats programmeren, gebruik 
maken van talrijke effecten (reverb, delay, 
compressie ...) om je muziek nog beter te 
doen klinken. In het vak synthesizer leer 
je bovendien met behulp van coole ana-
loge synths from scratch hippe sounds 
te toveren, van zware dreunende bassen 
tot scheurende lead-klanken. Kortom, 
alle vaardigheden om zelfstandig met je 
computer een song af te werken tot een 
volwaardig product!”

Janne Blommaert over jazz-pop-rock- 
zang: “Is zingen echt jouw ding? Hou je 
van jazz, soul, pop en rockmuziek? In de 
afdeling Jazz Zang leer je interpreteren en 
improviseren in verschillende stijlen. Je 
leert met de juiste stemtechniek zingen? 
En wie weet kom je als leadzanger(es) op 
een podium te staan of samen te zingen 
met een bigband?”

Sofie Bossuyt over het vak schrijver:
“Tijdens schrijven laten we ons onder-
dompelen in de veelzijdige wereld van de 
literatuur. We genieten van onze boeien-
de taal en gaan er creatief mee aan de 
slag. In een intieme groep verkennen we 
de grenzen van onze creatieve moge-
lijkheden. We floreren in en buiten onze 
comfortzone. Verschillende projecten 
komen aan bod en we gaan samen op 
zoek naar de kracht van deze kunst. We 
creëren een sympathieke, veilige plek om 
te bloeien.”
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“De academie is, naast 
de gevestigde muziek-, 
woord- en danslessen, 
gestart met nieuwe 
richtingen.”

Michaël Minjauw over de kunst van 
het DJ’en: “Altijd al DJ willen worden? 
Of ben je er al mee bezig, maar wil je je 
skills verbeteren? Dan kan je vanaf dit 
jaar DJ-lessen volgen op de acade-
mie. Je krijgt twee uur les waarin alle 
aspecten van het DJ-wereldje aan bod 
komen: beatmixen, eigen nummers ma-
ken, hoe je als DJ moet performen, hoe 
je een set leert opbouwen en plaatjes 
leert kiezen … Zodat jij in de toekomst 
met jouw plaatjes allerlei feestjes in 
lichterlaaie kan zetten!”

Trui Amerlinck over haar vak Singer- 
songwriter: “Ook de singer-songwriter 
klas is nieuw in de academie!
Heb je ooit al eens een liedje gemaakt? 
Zit je boordevol ideeën en wil je deze 
al eeuwen leren omzetten in muziek? 

Maar weet je niet goed hoe hier aan te 
beginnen?
Dan moet je lid worden van deze 
nieuwe club singer-songwriters. Onder 
leiding van basdocente Trui Amerlinck 
leer je de basistechnieken voor het 
schrijven van je eigen songs.
Op het einde van het jaar nemen we 
alle nummers op en wie weet brengen 
we wel onze eigen plaat uit!”

Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans
Toekomststraat 29, Harelbeke
056 733 400
samwd@harelbeke.be
www.samwdharelbeke.be

TRUI 
AMERLINCK

Trui startte op vroege leeftijd 

met cello en later ook con-

trabas. Ze behaalde uiteinde-

lijk een diploma in jazz-con-

trabas en pop-basgitaar. 

Op heden speelt ze zowel 

contrabas als basgitaar als 

cello bij onder andere Tsar B, 

Ivy Falls, Beverly Jo Scott … 

De band TRVI is haar eigen 

project waarbij ze zelfge-

schreven composities zowel 

bast als zingt.
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in Harelbeke

VOORDRACHT 
OVER RUBENS
do 4 okt

Om 14 uur in CC het SPOOR. Mevr. 
Priscilla Valkeneers, Rubens-experte 
zal Rubens in woord en beeld situeren 
in de barokperiode. Vooraf inschrijven: 
rik.pattyn@skynet.be. Leden van Pasar, 
VTB-cultuur en Davidsfonds betalen 8 
euro, niet-leden 10 euro. Deze voor-
dracht is de ideale inleiding voor het 
bezoek aan Antwerpen op 2 november 
in het kader van het barokjaar.

TORENBEZOEK
do 11 okt

Beklim met beiaardier Marc Verbelen 
de trappen naar de beiaard en ontdek 
de geschiedenis van dit merkwaardige 
instrument. De beiaardier geeft ook uitleg 
bij het kerkgebouw. 
Om 14.30 uur aan de Sint-Salvatorkerk. 
Prijs: 2 euro (drankje inbegrepen). Betaling 
contant ter plaatse. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Er is geen lift in de toren.
Inschrijven: mia.degezelle@harelbeke.be 
of 056 733 474.

EN TOEN WERD 
ALLES STIL
za 27 okt

In de kerk in Hulste vindt om 20 uur 
een herdenkingsconcert plaats onder 
de titel ‘En toen werd alles stil…’ waar-
in de Koninklijke Harmonie Moed en 
Vlijt Kuurne aangepaste muziek brengt 
in combinatie met foto’s van toen. In 
het kader van VRIJ! Inkom: 10 euro. 
Organisatie: werkgroep Gasbeschie- 
t ingen Hulste - www.hulste.info –  
Geert Decock, 0478 583 748.

vr-za-zo 19-20-21 okt

AHA! DOET MEE 
AAN BUREN BIJ 
KUNSTENAARS

Al voor het vijftiende jaar op rij gunnen West-Vlaamse kunste-
naars de bezoeker een kijkje in hun atelier en in hun werkwijze. 
Stippel alvast je eigen route uit en breng op vrijdag 19, zaterdag 
20 of zondag 21 oktober een bezoekje aan het atelier Schilder-
kunst en Tekenkunst op de Academie Harelbeke Anders! tijdens 
het weekend van Buren bij Kunstenaars. Bewonder de talrijke 
realisaties van de studenten Schilder- en Tekenkunst, snuif de 
sfeer van het atelier op en zie de studenten in artistieke actie.

Info: AHA! – Tientjesstraat 4 
Vrijdag 16.30-20 uur

Zaterdag 08.45-12.15 & 14-18 uur
Zondag 14-18 uur

www.burenbijkunstenaars.be
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DO 4 OKT
Voordracht 
over Rubens
Om 14 uur in CC het SPOOR 
(zie pagina 19).

VR 5 OKT
Oeganda
Ben je benieuwd naar de bele-
venissen en indrukken van een 
inleefreis naar Oeganda? Drie 
Harelbekenaren (Bart Geryl, 
Leen Six en Piet Kesteloot) 
trokken naar het Afrikaanse 
land dat in 2018 centraal 
stond in de actie van Broeder-
lijk Delen.
Om 19.30 uur in PC De Bron, 

Marktstraat 88, Harelbeke. Deel-

name: 8 euro. Betalen ter plaatse.

Vooraf inschrijven via )056 737 

070, :info@debron-har.be.

VR 5 OKT
EHBO 
voor volwassenen

ZO 7 OKT
Wandeling 
Leiewerken
Om 14.30 uur. Afspraak aan 
jeugdcentrum TSAS. 5 km. 
Deelname: 6 euro (met gids, 
versnapering en drankje).   
Info via : toerisme@harelbeke.

be, ) 056 733 470.

ZO 7 OKT
Bazaar Bizar
MANdolinMAN invites Liliane 
Saint-Pierre, Herr Seele en 
Jan De Smet. Het resultaat 
van deze ‘culture clash’ kan 
je horen, zien en meemaken 
in een ongeziene Bazaar 
Bizar van ongebreidelde 
muzikaliteit uit zowat alle 
hoeken van de wereld (of 
toch tenminste de rand van 
die hoeken). De levensloop 
en de geschiedenis van 
Liliane Saint-Pierre, Herr 
Seele en Jan De Smet is zo 

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas

okt
2018

in Harelbeke

12 lessen van 2 uur op 
woensdag en vrijdag. Start 
op vrijdag 5 oktober van 
19.30 tot 21.45 uur in het 
Rode Kruislokaal, Veldstraat 
179, Harelbeke.
Info en inschrijven via  

: vorming@harelbeke.rode-

kruis.be of ) 0473 393 770.

ZA 6 OKT 
Vernissage 
Ivo Michiels
In de stedelijke openbare bib 
(zie pagina 9).  

ZA 6 OKT
Over there
Concert door koor Vitalis in 
PC De Vlerke, Tientjesstraat.  
Vvk: 10 euro – add: 12 euro. 

Reservatie bij : dominique.

depoorter@telenet.be,  

) 0496 691 141
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HANNELORE BEDERT
VANAF NU DOE IK 
ALLES WAT IK WIL
 
Het was muisstil geworden rond Hannelore Bedert. Ze was tegen een muur 
aan gelopen. De verwachtingen van anderen en van zichzelf leken torenhoog. 
Hannelore trok zich terug, hakte knopen door en begon uiteindelijk opnieuw 
te schrijven. Terug op haar eigen ritme en met haar eigen stem.
De EP (extended play) 'Vanaf nu doe ik alles wat ik wil' verscheen eind 
december 2017. De eerlijkheid waarmee Hannelore in de media sprak over de 
donkerte die aan de songs vooraf was gegaan, kwam bij veel mensen keihard 
binnen.
Verwacht je niet aan donkerte en aan tristesse. Verwacht je aan een herboren 
en toch vintage Hannelore.

Op 18 oktober om 20 uur in CC het SPOOR. 
Vvk: 13 euro, add: 15 euro, -26j: 7 euro. Meer info & tickets: 
8www.cchetspoor.be  : tickets@cchetspoor.be ) 056 733 420

verschillend dat dit wel tot 
een originele en inventieve 
Grande Soirée de Revue 
moet leiden.
Om 20 uur in CC het 
SPOOR.
Meer info & tickets: 8 www.

cchetspoor.be : tickets@cchet-

spoor.be  ) 056 733 420.

DO 11 OKT
Margot  
Vanderstraeten
In de stedelijke openbare bib 
(zie pagina 9).

VR 12 OKT
Peter Verhelst
In de stedelijke openbare bib 
(zie pagina 9).

DI 16 OKT
Klank- en 
lichtevocatie
Het programma ‘Hulste Be-
vrijd, Hulste Vergast’ start op 
dinsdag 16 oktober met een 
heuse klank- en lichtevocatie 
tijdens de herdenking van de 
gasbeschietingen op Hulste. 
Dit op de hoeve Snoeck 
in de Kasteelstraat. ‘Hon-
derd jaar geleden, een paar 
dagen na de bevrijding van 
Hulste, voerden de Duitsers 
alsnog gasaanvallen uit 
op Hulste. Hierbij kwamen 
heel wat inwoners om het 
leven. Dit proberen we op 
een originele en sprekende 
manier te herdenken’, aldus 
Fhilip Vannieuwenhuyze, die 

samen met Wilfried Manhae-
ve het script schreef voor 
de evocatie. ‘Het wordt een 
unieke belevenis voor de 
aanwezigen.’ 
Om 19.30 uur. Gratis. Organisa-

tie: werkgroep Gasbeschietingen 

Hulste 8  www.hulste.info. 

WO 17 OKT
King Kong 
Pepijn Lievens
Voor iedereen vanaf 8 jaar. 
Junior heeft een geheim. 
Gelukkig is er iemand bij 
wie hij zijn verhaal kwijt kan. 
Dan ontdekt hij dat iedereen 
geheimen heeft. Geheimzin-
nig, zeg.
Met onbevangen blik tuurt 
Junior naar de wereld. Naar 
Rosalinde met haar lekkere 
lippen. Naar Cédric wiens pa 

een held is. Naar zijn moeder 
die danst op de keukentafel. 
En naar zijn vader die in een 
kasteel woont. Een verras-
sende vertelling over gehei-
men en liefde, misschien 
zelfs over liefdesgeheimen.
Tekst: Jeroen Serruys. Spel: 
Pepijn Lievens.
Om 17 uur en 19 uur in CC 
het SPOOR. 
Meer info & tickets:   

8 www.cchetspoor.be  : 

tickets@cchetspoor.be ) 056 

733 420.

VR 19 OKT
De bevrijding 
van Hulste
Lezing door Fhilip 
 Vannieuwenhuyze om 19.30 
uur in DH de Rijstpekker. Het 
publiek wordt meegenomen 
honderd jaar terug in de tijd 
en komt te weten hoe het er 
toen aan toe ging. 
Gratis. Organisatie: werkgroep 

Gasbeschietingen Hulste  

8  www.hulste.info. 

http://www.bosseniers.be
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VR-ZA-ZO 19-20-21 
OKT
Buren bij Kunstenaars
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en 
zondag 21 oktober vindt het 
jaarlijkse evenement Buren bij 
Kunstenaars plaats. Benieuwd 
wie in jouw stad deelneemt? 
Dit kan je gemakkelijk opzoeken 

via 8  http://www.burenbijkunste-

naars.be/zoeken/index.phtml  

(zie pagina 19).

ZA 20 OKT
Vertelwandeling 
‘Oktober 1918’
Start om 13 – 14.30 – 16 uur 
aan het oorlogsmonument 
Sint-Salvatorkerk. 1,5 km, 
duur: 1,5 uur. 
Gratis, maar reserveren verplicht 

via : dirk.viaene@gmail.com, 

) 0473 920 447. Organisatie: Erf-

goedkring De Roede van Harelbeke.

ZA 20 OKT
De Leie (La Lys) Vrij!
Herdenkingsconcert i.s.m. 
 Aire-sur-la-Lys en SAMWD 
Peter Benoit op het Brits 
 Oorlogskerkhof.
Start om 19 uur - gratis - SAMWD, 

056 694 570.

ZA-ZO 20-21 OKT
Handelsbeurs
In CC het SPOOR  
(zie pagina 5).

ZA-ZO 20-21 OKT
Wandel en fiets  
in het groen 
In het kader van De Dag van 
de Trage Weg (zie pagina 5).
CC Het SPOOR om 20 uur – € 16 

ZO 21 OKT
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 
van postzegels, postkaar-
ten, doodsprentjes, munten, 
boeken, strips, champag-
necapsules, bierglazen … 
Gratis toegang. Organisatie: 
Interclub Curiosa vzw. 
Info via Ronny Mestdach,  

)056 702 857.

DI 23 OKT
Zieken- en  
rouwbezoek
Ziekte en verlies kan het leven 
van mensen op verschillende 
vlakken ingrijpend veranderen. 
Hoe gaan mensen daarmee 
om? Zo’n ervaring kan niet 
gewist worden, maar blijft 
deel uitmaken van het verdere 
leven. Dit besef is belangrijk 
voor wie op zieken- of rouw-
bezoek gaat. Wat is het profiel 
van een goede bezoeker? Wat 
moet hij kunnen zeggen of 
doen bij een bezoek? Hoe kan 
hij worden ondersteund? Hoe 
maakt hij werk van voldoende 
veerkracht en zelfzorg? Lezing 
door mevr. Carine Dochy.
Om 19.30 uur in PC De Bron, 

Marktstraat 88, Harelbeke. Deel-

name: 8 euro. Betalen ter plaatse.

Vooraf inschrijven via )056 737 

070, :info@debron-har.be.

DI 23 OKT
Herinnerings-
activiteiten
Naar jaarlijkse gewoonte orga-
niseert crematorium UITZICHT 
in de periode voor 1 november 
de Herinnering. Met woord, 
beeld en muziek staan ze even 
stil bij leven en afscheid ne-
men. Op 23 oktober (vrijzinnig- 
humanistische herdenking), 

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 9 oktober.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag  
22 oktober om 19.30 uur in CC het SPOOR

mailto:patrick.claerhout@harelbeke.be
mailto:dominique.windels@harelbeke.be
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Ontdek het volledige aanbod van de lokale 
dienstencentra in de Parettegazette of op 
www.zbharelbeke.be.

ONTVANGSTEN EN 
PLECHTIGHEDEN

• Woensdag 3 oktober om 16 uur 
in Spelotheek het Speelspook, 
Stasegemsestraat 42: Opening fietsbieb

• Vrijdag 5 oktober om 18 uur in het 
stadhuis: Ontvangst n.a.v. 15 jaar fietsclub 
DC De Parette

• Zaterdag 6 oktober om 16 uur in SCC 
Torengalm: Kampioenenhulde K.M. Jong 
Maar Moedig Harelbeke

• Zaterdag 6 oktober om 17 uur in 
het stadhuis: Gouden bruiloft van Dirk 
Nemegeer en Maria Raeymakers

• Zaterdag 13 oktober om 20 uur in 
café De Sporthalle Eiland: Prijsuitreiking 
kampioenschap dartsclub De Sporthalle

• Vrijdag 19 oktober om 18 uur in 
het stadhuis: Ontvangst n.a.v. 40 jaar 
kantklosclub ‘t Spinneke

• Zaterdag 20 oktober om 10.30 uur in 
SCC Torengalm: Briljanten bruiloft van 
Palmer Rosseel en Jannina Devos

• Zondag 21 oktober om 11 uur in CC het 
SPOOR: Stadsreceptie n.a.v. De Dag van 
de Trage Weg

• Donderdag 25 oktober om 16.30 uur in 
het stadhuis: Gouden bruiloft van Leonard 
Vandenborre en Martine Debu

• Zaterdag 27 oktober om 17 uur in het 
stadhuis: Diamanten bruiloft van Joris 
Debrabandere en Irena Stadsbader

Op basis van de gegevens beschikbaar op    
7 september 2018.

25 oktober (christelijke 
herdenking) en 30 oktober 
(open herinneringsmoment) 
telkens om 19 uur in de aula 
van UITZICHT, Amb. Bae-
rtlaan 5 in Kortrijk. Meer info 

en vooraf inschrijven via )056 

28 29 30, :deherinnering@ 

crematoriumuitzicht.be.

DO 25 OKT
Lezing ‘Belgen 
maken bommen’
Lezing in de bibliotheek  
door Dirk Musschoot  
(zie pagina 9).

ZA 27 OKT
En toen werd  
alles stil …
In de kerk in Hulste gaat 
op 27 oktober om 20 uur 
een herdenkingsconcert 
door onder de titel ‘En toen 
werd alles stil…’ waarin de 
Koninklijke Harmonie Moed 
en Vlijt Kuurne aangepaste 
muziek brengt in combinatie 
met foto’s van toen. Inkom: 

10 euro. Organisatie: werkgroep 

Gasbeschietingen Hulste –  

8www.hulste.info – Geert 

Decock, )0478 583 748.

ZA 27 OKT
The Armed Man
Concert in de Sint-Jozefs-
kerk: zie pagina 10-11.

MA 29 OKT
De Koning Zonder 
Schoenen – 4Hoog
Een voorstelling over verdriet, 
hoop en geluk. Over geven 
en krijgen en dat rijkdom veel 
meer is dan rijk zijn. De Ko-
ning Zonder Schoenen is een 
echte 4Hoog klassieker met 
een succesvolle tournee.  
Het decor en de kostuums 
zijn geïnspireerd op het  
oeuvre van kunstenaar  
René Magritte.
Om 14.30 uur in CC het SPOOR. 

+3 jaar. Meer info & tickets:  

8www.cchetspoor.be –  

:tickets@cchetspoor.be – 

)056 733 420.

WO 31 OKT
Harelbeke Griezelt
Halloween in het stadspark 
(zie pagina 24).
Overleef de monster invasie 
op Plaza de los Muertos, 
waar Mexicaanse calaveras 
het met vuur overnemen 
wanneer de avond valt. Of 
ben je benieuwd naar hoe 
het er vroeger aan toe ging 
in de duistere hoeken van 
Harelbeke Town? De geesten 
van onze vroegere bewoners 
komen naar buiten om hun 
stad opnieuw over te nemen. 
Ga je graag nog een stapje 
verder? Wandel dan binnen 
in de ‘scarezone’ en haal de 
meest duistere herinneringen 
uit je kindertijd op.

http://www.hulste.info
http://www.cchetspoor.be
mailto:tickets@cchetspoor.be


HARELBEKE 
GRIEZELT

Ben jij klaar voor ‘Harelbeke Griezelt’ op 
woensdag 31 oktober vanaf 18 uur in het 

stadspark? Wij bieden de Harelbeekse vereni-
gingen de mogelijkheid om een Griezelige Horror-

stand met walgelijke drankjes, schroeiende hapjes, 
vreselijke monsters … uit te baten tijdens Halloween. 
Spring op jouw bezem en stuur jouw voorstel naar de 

duistere geesten van het Stedelijk Feestcomité 
(cleve.mahieu@skynet.be) voor 30 september. 

Misschien wordt jouw vereniging wel ver-
kozen tot de ‘Griezeligste Vereniging 

van 2018’ en kapen jullie wel die 
mooie prijs weg.


