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Via hun uitwerpselen kunnen spoel
wormen en infectieziekten zoals toxo
plasmose verspreid worden, wat scha
delijk is voor mensen en andere dieren. 
Daarnaast zouden verwilderde katten 
verantwoordelijk zijn voor het uitsterven 
van bepaalde soorten vogels, kleine 
zoogdieren en reptielen.
Medewerkers van stad Harelbeke 
proberen dit probleem in te dijken, maar 
kunnen dit niet alleen. Ze rekenen op de 
hulp van alle inwoners van de stad. 

Wat kan je doen om overlast van 
zwerfkatten te beperken?
1 Als je zelf een kat hebt, zorg er dan 
voor dat ze gesteriliseerd of gecastreerd 
is. Sinds 1 april 2018 is het verplicht om 
elke kat vóór de leeftijd van vijf maanden 
te laten steriliseren.

2 Zorg ervoor dat je eigen kat een 
identificatie draagt. Sinds 1 november 
2017 moeten alle katten geïdentificeerd 
(gechipt) en geregistreerd zijn.

3 Voeder zwerfkatten niet, het is verbo
den zoals opgenomen in ons politie
reglement.

PROBLEMEN MET   
ZWERFKATTEN

4 Wacht niet tot er overlast ontstaat met 
zwerfkatten in je buurt, maar meld dit 
tijdig bij Politiezone Gavers.

Hoe melden?
Geef je naam, je adres, je telefoonnum
mer en het vermoedelijk aantal zwerf
katten dat gesteriliseerd/gecastreerd 
moet worden door aan PZ Gavers. 
Zij maken de gegevens over aan het 
opvangcentrum. Zij staan in voor het 
vangen, steriliseren, revalideren en 
terugplaatsen van de zwerfkatten. Dit 
gebeurt op een diervriendelijke manier.

Om de zwerfkattenpopulatie op een 
diervriendelijke en effectieve manier 
beheersbaar te maken heeft stad 
Harelbeke een zwerfkattenbeleid 
opgemaakt. De methode hiervoor is: 
vangen, steriel maken en terugplaat
sen. Zo zorgen we ervoor dat er op 
termijn minder overlast is, dat de groep 
stabiel blijft en dat na verloop van tijd 
de groep kleiner wordt.

Sinds enkele weken zijn er 
op verschillende locaties in 
Harelbeke problemen met 
zwerfkatten. Ze planten zich 
in een hoog tempo voort, 
waardoor grote groepen 
zwerfkatten ontstaan. 
Meerdere nestjes per zomer 
zijn geen uitzondering. 
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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 
 onthaal en loket burger en welzijn, 
andere loketten op afspraak  
(eerstvolgende op 8 juni)

Elke namiddag van 14 tot 17 uur  
op afspraak. 056 733 311  
Het stadhuis is gesloten op maandag 
10 juni (pinkstermaandag).

Openingstijden recyclagepark
Betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 8-19 uur
Zaterdag: van 8-16 uur
Niet-betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 13-18.15 uur
Zaterdag: van 8-14 uur  
Het containerpark is volledig  
gesloten op maandag 10 juni  
(pinkstermaandag). De ophaling 
verschuift naar dinsdag 11 juni.

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van juli en  
augustus verschijnt op donderdag  
27 juni. Teksten indienen tegen  
woensdag 5 juni.
Departement communicatie: 
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be
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digifo Kurt, eigen foto’s en Thinkstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
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Algemeen directeur stad Harelbeke
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OXFAM  
WERELDWINKEL
Fairtrade

Derdewereldlanden de kans 
geven om hun ontwikkeling 
zelf in handen te nemen door 
eerlijke prijzen te betalen, 
dat is de opzet van een 
tiental vrijwilligers die de 
Oxfam Wereldwinkel in de 
Marktstraat 98 in Harelbeke 
runnen. 
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EINDEJAARSEXPO
Groen-lab

De eindejaarsexpo van de 
AHA! werd dit jaar omgedoopt 
tot ‘Groenlab’. Een expo vol 
artistieke pareltjes die een 
persoonlijke weergave zijn 
van het afgelegde parcours 
doorheen het academiejaar. 
Een uniek moment waarop  
de studenten aan de buiten
wereld tonen wie ze zijn.

16
ICCH
Componistenwedstrijd

The International Composi
tion Competition Harelbeke 
(ICCH) is een wedstrijd die 
componisten wereldwijd 
stimuleert om nieuwe werken 
voor harmonieorkest te  
maken. Voor de zevende 
editie ontving de wedstrijd 
exact honderd partituren uit 
32 verschillende landen. 

19
UIT in Harelbeke

Verder

Spotlicht op SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’ deze 
maand met Bart Lemey van Groep Ubuntu x 8K. Eén van hun 
kernwaarden is maatschappijgericht ondernemen. Zij zijn aan zet 
en nemen initiatief om maatschappelijke meerwaarde te creëren. 
Alles wat zij ondernemen, wordt afgetoetst aan dat gegeven.  

04 BE-Alert 
05 Beiaardconcerten
09 Bib-nieuws 

13 Boottochten
15 Juni compostmaand
24 Vakantiekriebels
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BE-ALERT

Verras je buur
POTJEBUUR
Potjebuur is een symbolische jaarlijkse feestdag die onze 
gastvrije identiteit aanspreekt! Een verbindend feest dat cultuur 
en religie overstijgt! Ongeacht wie je buur is, welke kleur hij 
heeft, welke taal hij spreekt… Als het erop aan komt is je buur 
vaak veel nabijer dan je familie. Een goed contact met je buren 
verhoogt niet alleen je welzijn, maar ook je veiligheid! Hoe vier je 
Potjebuur? Doodeenvoudig en voor iedereen haalbaar: kook op 
Potjebuur wat meer dan gewoonlijk en trakteer je buur! Welke 
buur verras jij met een lekker hapje op 5 juni?  
www.potjebuur.be

www.harelbeke.be/sdgs

METEEN  
VERWITTIGD BIJ 

EEN NOODSITUATIE
BEAlert is een alarmeringssysteem 
waarmee de overheid jou kan verwitti
gen in een noodsituatie. Wij hopen zo 
in tijden van crisis snel een groot aantal 
inwoners te kunnen bereiken. BEAlert 
kan gebruikt worden in verschillende 
communicatie vormen. Zo kan je een sms, 
mail of een gesproken oproep via gsm 
of vaste telefoon ontvangen, afhankelijk 
van wat je ingeeft bij inschrijving. Wil je 
ook onmiddellijk gewaarschuwd worden 
bij een crisissituatie? Schrijf je dan in op 
www.bealert.be. Tip: je kan je ook voor 
meerdere locaties (bijvoorbeeld 
locatie van je woonst en je  
werk) inschrijven.

Kinderfuif
EINDE SCHOOLJAAR
Op vrijdag 28 juni vieren we het einde van het schooljaar en het 
begin van een welverdiende vakantie! Vanaf 18.30 uur zijn alle 
kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar welkom in TSAS! 
De toegang is gratis en drankjes kosten een halve euro. Uiteraard 
zijn ouders niet toegelaten in de zaal. Zij kunnen iets drinken in de 
aparte ouderopvang. 

www.harelbeke.be/sdgs
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KORTING VOOR  
HARELBEKENAREN

Op dinsdag, woensdag en donderdag 
kunnen groepen een bezoek plannen aan 
het bezoekerscentrum en de productie 
van Brouwerij De Brabandere. Op woens
dagnamiddag kunnen ook individuen 
aansluiten voor de rondleiding, na reser
vatie. Toerisme Harelbeke en Brouwerij 
De Brabandere slaan de handen in elkaar 
om van 1 april tot 31 december 2019 alle 
Harelbekenaren de kans te geven om 
het bezoekerscentrum te bezoeken. Een 
bezoek met kortingstarief kost 5 euro in 
plaats van 15 euro. Dit kortingstarief is 
enkel geldig voor inwoners van Harelbeke 
op woensdagnamiddag.
Meer info en tickets: https://www.harelbeke.be/

breng-een-bezoek-aan-het-brouwershuys.

BROUWERIJ DE  
BRABANDERE

Bedankt!
KINDERGEMEENTERAAD
De Kindergemeenteraad van Harelbeke verzette dit schooljaar heel 
wat werk. Samen dachten ze na over de thema’s (1) vrede, veiligheid 
en sterke publieke diensten, (2) armoede en ongelijkheid en (3) goede 
gezondheid en welzijn. Begin mei stelden ze hun ideeën voor aan  
het schepencollege, de gemeenteraad, hun ouders, leerkrachten  
en directie. Benieuwd wat er allemaal aan bod kwam? Bekijk  
alle voorstellen van de Kindergemeenteraad 20182019 op 
https://kindergemeenteraadharelbeke.weebly.com/.

Luistermuziek
BEIAARDCONCERTEN
Luisterplaats: Paretteplein Harelbeke. Telkens op dinsdag om  
19.30 uur. Meer info via www.harelbeke.be/toerisme of  
toerisme@harelbeke.be.
18 juni: Koen Cosaert, stadsbeiaardier 
en Florian Cosaert, beiaardier van Izegem
25 juni: Geert D’hollander, beiaardier Bok Tower Florida (USA)
2 juli: Luc Rombouts, beiaardier KU Leuven en Tienen
9 juli: Stéphanie Bruggeman, stadsbeiaardier met  
Les Muchards de SaintDruon
16 juli: Koen Cosaert, stadsbeiaardier

Examentijd
STUDENT@TSAS
In de aanloop naar de examens zet stad Harelbeke de deuren van  
jeugdcentrum TSAS terug open. Wie samen met andere studenten  
wil studeren, is welkom van donderdag 30 mei tot en met zondag  
23 juni. Bekijk de data en uren waarop je in TSAS terecht kan via  
www.harelbeke.be/nieuws/studenttsas.  
Meer info: jeugd@harelbeke.be, 056 733 480.

www.harelbeke.be/sdgs
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Derdewereldlanden de kans geven om hun ontwikkeling zelf in handen 
te nemen door eerlijke prijzen te betalen, dat is de opzet van een tiental 
vrijwilligers die de Oxfam Wereldwinkel in de Marktstraat 98 in Harelbeke 
runnen. Niet zomaar een winkel dus, maar een initiatief vanuit de vaste 
overtuiging dat boeren in het zuiden een beter leven verdienen.

(H)EERLIJK 
KOPEN BIJ 
OXFAM 
WERELD- 
WINKEL

Katrien: De basis van onze 
winkel is fairtrade, eerlij
ke handel. We willen een 
rechtvaardig inkomen aan de 
producenten geven voor de 
producten die zij maken en 
leveren. Hoe we dat doen? 
Door grote multinationals of 
tussenhandelaars te schrap
pen in de productieketen en 
rechtstreeks aan te kopen bij 
boeren in de derdewereld
landen. Hierdoor gaan we 
uitbuiting van de producen
ten tegen. Veel boeren in 
derdewereldlanden worden 
namelijk zwaar onderbetaald 
door kopers en kunnen 

moeilijk overleven met het 
beetje geld dat ze ontvangen. 
Oxfam geeft hen ‘loon naar 
werk’. Zelf houden we trou
wens maar een kleine winst 
over aan onze verkoop. Met 
die winst bieden we onze 
klanten een kaart aan waar
mee ze 5% korting krijgen op 
hun aankopen.

Anne: Een boer wordt dus 
meer betaald door Oxfam 
dan wanneer hij zijn pro
ducten zou verkopen via 
de reguliere handel in zijn 
land. Het extra verdiende 
geld wordt voor een stukje 

ingehouden en besteed  
aan de belangrijkste basis
behoeften van mensen in 
derdewereldlanden: scho
ling, emancipatie van de 
vrouwen en sociale zeker
heid. Je kan een hongerige 
geld geven zodat hij eten 
kan kopen, wat op korte 
termijn een goede oplossing 
is. Maar op lange termijn 
is het veel waardevoller en 
duurzamer om zelfgemaakte 
producten te kopen van die 
persoon. Zo bouwt hij een 
eigen inkomen op en kan hij 
een eigen plaatsje veroveren 
in de economie.www.harelbeke.be/sdgs
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Rita: Naast een correcte 
prijs krijgen de boeren ook 
waardering en respect voor 
hun werk. Terecht, want het 
zijn echt héle kwalitatieve en 
lekkere producten. Alle voed
sel en drank wordt gemaakt 
zonder smaakversterkers, 
helemaal puur natuur. Kranten 
huldigden al meerdere keren 
onze wijnen met gouden en 
zilveren medailles, zoals  
de Campesino Cabernet  
Reserva en de Lautaro uit 
Chili. Ook de keramiek, het 
textiel en de juwelen zijn stuk 
voor stuk handgemaakt en 
vervaardigd met mooie, goe

de en natuurlijke materialen. 
En héél belangrijk, er komt 
geen kinder of vrouwenar
beid aan te pas. Bovendien 
werken we enkel met kleine 
producties en is er geen  
sprake van massaproductie 
met grote overschotten.

Lucrèce: Oxfam werkt met 
veel verschillende landen 
over de hele wereld, van in 
Afrika tot in ZuidAmerika, 
Azië en zelfs Europa. Er zijn 
producten van bijna ieder 
continent te vinden in onze 
winkel. Maar ook – en dat 
is nieuw – producten van 

lokale Belgische boeren 
en sociale werkplaatsen. 
In ons appelsap kan je de 
sappige Belgische appels 
uit Haspengouw proeven, 
de confituur wordt gemaakt 
met Kortessemse peren. Er 
is effectief wel een omscha
keling naar niet uitsluitend 
fairtrade producten, maar 
ook bioproducten.

Katrien: Inderdaad, wij 
gaan verder dan de fairtrade 
producten die je ook gewoon 
kan kopen in de grote 
supermarkten. Deze ketens 
verkopen een deeltje van de 

WORD  
VRIJWILLIGER
Wil jij na het lezen van 

dit eerlijke verhaal ook 

jouw steentje bijdragen 

voor Oxfam Wereld-

winkel? Teken dan in 

als vrijwilliger en geef 

je op om een paar uur 

per maand de Oxfam 

Wereldwinkel open te 

houden. Meer informa-

tie of je als vrijwilliger 

opgeven kan via katrien.

veys@telenet.be of  

056 700 288.

“We willen een rechtvaardig 
inkomen aan de producenten 
geven voor de producten die  

zij maken en leveren.” 
Katrien
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voeding, maar je kan er lang 
niet alles terugvinden. We zijn 
blij dat zij ook een aanbod 
hebben, maar in onze winkel 
krijg je bovenop een groter 
gamma ook gepast advies 
over alle producten. Hoe en 
hoe lang kan je een bepaalde 
wijn bewaren? Wat past bij 
welke soort voeding? Wil je 
een licht verteerbare of juist 
liever een hele straffe koffie? 
Onze vrijwilligers hebben een 
pasklaar antwoord op iedere 
vraag.

Anne: Helaas merken we  
dat veel mensen – zelfs  
Harelbekenaren – niet afwe
ten van het bestaan van onze 
winkel, of de stap niet durven 
zetten om binnen te komen. 
Daarom willen we vanaf nu 
zelf ook meer naar buiten 

treden met onze producten 
door bijvoorbeeld een stand 
te bemannen op evenemen
ten. Op 1 september zijn 
we te vinden op de Open 
Gaverdag met onze OxVan, 
de gloednieuwe caravan van 
Oxfam. Die zal ook op het 
Wereldfeest ‘Ol Tegoare’ van 
13 september te vinden zijn 
in Harelbeke.

Rita: We willen nieuwe hori
zonten verkennen met onze 
producten en onze visie nog 

meer uitdragen. We zoeken 
naar leuke initiatieven om 
onze producten op een  
originele manier aan de man 
te brengen. Organiseer je 
graag een winetasting in 
onze winkel? Reserveer je 
graag de OxVan voor jouw 
evenement? Kom je graag 
eens in (klas)groep onze win
kel bezoeken? Of heb je zelf 
een leuk idee om samen met 
ons uit te werken? Vraag het 
ons gerust, we staan open 
voor alle voorstellen.

“Alle voedsel en drank wordt  
gemaakt zonder smaakversterkers, 

helemaal puur natuur.”
Rita

FEESTJE?  
BEL OXFAM!
Organiseer je binnenkort 

een feest als vereniging of 

gewoon als particulier? Denk 

er dan ook zeker eens aan 

om je wijnen en fruitsappen 

te bestellen bij de Oxfam 

Wereldwinkel. Goede service 

inbegrepen, want glazen  

krijg je standaard mee bij je 

reservatie en alle overschot-

ten worden teruggenomen.

Liever een live belevenis 

waar bij mensen onze produc-

ten kunnen proeven? Geen 

probleem, voor amper  

50 euro boek je al onze  

OxVan voor jouw evenement.

Bovendien kan je ook bij 

Oxfam terecht voor ge-

schenkmanden of leuke 

geschenkartikelen. Elk 

geschenk dat gekocht wordt 

bij Oxfam is een geschenk 

voor het zuiden.
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TENTOONSTELLING
NO SECRETS
Nicoline van Stapele (°1964) is van 
Nederlandse afkomst, maar woont 
en werkt in Gent. Bij Nicoline is 
niets wat het op het eerste zicht 
lijkt. Haar werk is een oefening in 
het verder kijken dan alleen maar 
zien. Als beeldhouwer en restau
rator van opleiding is daarbij de 
duurzaamheid en de specifieke 
eigen schappen van het materiaal 
van belang. Net zoals een voort
durende veranderende wereld zijn 
ook haar werken onderhevig aan 
verandering. Gevonden voorwer
pen krijgen een nieuwe betekenis, 
opgetekende flarden van gesprek
ken keren terug in de titels waaruit 
het werk ontstaat. Zo vinden woord 
en beeld elkaar met de tijd. 

Vernissage op 7 juni om 19.30 uur 
in de stedelijke openbare biblio-
theek Harelbeke, Eilandstraat 2. 
Inleiding: Daan Rau. Tentoonstel-
ling te bezichtigen van 3 tot  
29 juni 2019.

GEZOCHT: 
VRIJWILLIGERS
Bibliotheek Harelbeke start 
binnenkort een CoderDojo. 
Tijdens een CoderDojo 
ontmoeten kinderen met 
dezelfde interesses elkaar 
en leren ze de wereld van 
het programmeren kennen. 
Geen saaie theorieles-
sen, maar gewoon doen: 
spelletjes bedenken, apps 
ontwikkelen, robots bestu-
ren en websites maken. 
Hiervoor is de bib op zoek 
naar vrijwilligers om kinde-
ren en jongeren wegwijs 
te maken in de wereld van 
eentjes en nulletjes. Kan jij 
programmeren of wil je  
gewoon helpen? Contac-
teer de bib via info. 
bibliotheek@harelbeke.be.

BOETEVRIJ
DE ZOMER DOOR
Om er een leeszomer 
zonder boetes van te ma-
ken, raden wij iedereen 
aan zich te registreren 
in Mijnbibliotheek. Op 
die manier kan je waar 
en wanneer je wil al je 
uitgeleende materialen 

MAAND VAN 
HET SPANNENDE 
BOEK
Juni is traditioneel ‘Maand 
van het Spannende Boek’. 
Het hoogtepunt van die 
maand is de uitreiking van de 
Gouden Strop, de prijs voor 
het beste Nederlandstalige 
misdaadverhaal.
Ook in de bib zetten we deze 
maand de schijnwerper op 
het misdaadgenre. Aan de 
hand van de jaarlijkse Thriller-
gids van Vrij Nederland, de 
bijbel voor de liefhebbers van 
het genre, gaan we op zoek 
naar de nieuwe trends en de 
opkomende sterren onder de 
thrillerauteurs. 

verlengen, zelfs vanop je 
vakantiebestemming.  
Registreren doe je via  
www.bibliotheekharelbeke.be 
(Mijn bibliotheek) of spring 
eens binnen in de bib en  
we helpen je graag op weg.  
Ben je al geregistreerd 
en weet je niet meer hoe 
je kunt inloggen of ver-
lengen, het bib-team 
helpt je graag verder.

INFOSTAND
WANDELEN
Wandelen is weer populair 
en bovendien zeer gezond. 
Maar we kijken deze maand 
niet naar het fysieke aspect, 
maar naar de filosofische 
benadering van wandelen.
Wandelen om je geest vrij te 
maken, los te komen van de 
dagdagelijkse sleur, inspiratie 
op te doen of jezelf te verlie-
zen in een eindeloos aantal 
kilometers. Hou je klaar 
voor een portie onvervalst 
wandelen in onze infostand 
met bijhorende keuzelijst.
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De eindejaarsexpo van de AHA! werd dit jaar omgedoopt tot 
‘Groen-lab’. Een expo vol artistieke pareltjes die elk op zich 
een persoonlijke weergave zijn van het afgelegde parcours 
doorheen het academiejaar. Een uniek moment waarop de 
studenten aan de buitenwereld kunnen tonen wie ze zijn. 

Nog enkele weken en het academie 
jaar zit er op. Traditiegetrouw sluit  
de Academie Harelbeke Anders!  – of 
kortweg de AHA! – haar academiejaar 
af met een eindejaarsexpo. Een expo 
met als rode draad het jaarthema 
‘Groenlab’ met resultaten van de  
studenten over alle jaren heen. De leer
lingkunstenaars, met een leeftijd vanaf 
6 tot 90 jaar, zetten zich samen met hun 
docenten in om van het einde van het 
academiejaar een groot expomoment 
te maken.

Waarom Groen-Lab?
De Academie krijgt er binnenkort een 
inspirerende tuin bij. De vervallen grijze 
binnenspeelplaats wordt in het najaar 
van 2019 volledig aangepakt en om
gevormd tot een inspirerende ruimte 
die wordt ingezet als verlengde van de 
huidige ateliers. Een locatie die plaats 
biedt aan alle studenten om ‘outdoor’ 
zich verder artistiek te ontwikkelen. Als 
voorsmaakje op deze ‘extra’ mogelijkhe
den en in afwachting van de uitvoering 
van de werken werd er binnen al in de 
academie met het groenthema aan de 
slag gegaan.

Een glimp op de expo
De ateliers van de kinderen, de kun
stenaartjes van 6 tot en met 12 jaar, 
tonen hoe zij met het thema Groenlab 
aan de slag zijn gegaan en hoe ze elk 
op hun eigen wijze dit thema beeldend 
hebben vertaald. Een bezoek aan de 
expo wordt voor iedere bezoeker een 
ontdekkingstocht doorheen verschil
lende originele technieken en mate
rialen. Een dunne lijn tussen fantasie 
en werkelijkheid al dan niet aangevuld 
met een stukje kunstgeschiedenis. 
Kortom, een fantastische visuele trip 
doorheen een waaier aan verschillende 
kunstwerken. 

Een fantastische mix
De jongvolwassen en volwassen stu
denten krijgen ook elk hun aandeel in 
de expo Groenlab. Ieder atelier heeft 
zijn of haar eigen beeldend eiland met 
eigen vakspecialiteit. Zo komen er negen 
‘kunsten eilanden’ aan bod. Initiatie atelier 
– Grafiekkunst – Beeldende en Audio
visuele Kunsten – Tekenkunst – Beeld
houwen en Ruimtelijke Kunst – Schilder
kunst – Mixed Media Kunst – Glaskunst 
– Crossover atelier (Artistiek Persoonlijk 

Traject). Ieder eiland brengt een waaier 
aan persoonlijke visuele expressies met 
als basis een grondige vakkennis aan
gevuld met karakter en persoonlijkheid 
van de student, om zo tot een autonoom, 
uniek en eigenzinnig werk te komen. 

Opening op vrijdag 21 juni 
De expo Groenlab opent haar deuren op 
vrijdag 21 juni van 18.30 tot 21.30 uur. Kan 
je er niet bij zijn? Geen probleem, want 
ook tijdens het weekend en op maandag 

GROEN-LAB
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is de expo open. Een bezoek is het ideale 
moment om op een ongedwongen manier 
in contact te komen met kunst. Je maakt 
kennis met de academie, het team, de 
studenten en vele andere mensen die net 
als jij de expo komen bezoeken. Het is 
eveneens een uitnodiging om te toetsen 
of kunst iets is voor jezelf, iemand van je 
gezin, familie of vrienden. Tijdens de expo 
word je ondergedompeld in de vele moge
lijkheden en het aanbod. Een leerrijke 
ervaring die je zeker niet mag missen.

“Kunst is niet wat  
je ziet, maar wat  

je anderen laat zien” 
Edgar Degas

PRAKTISCHE INFO

Locatie: AHA! – Tientjes-
straat 4, 8530 Harelbeke.
Opening: vrijdag 21 juni 
van 18.30 tot 21.30 uur. 
Open op zaterdag 22 en  
zondag 23 juni van 14 tot 
18 uur en op maandag  
24 juni van 9.30 tot  
12 uur en van 13 tot 17 uur.  
Benieuwd naar het aanbod? 
Surf naar www.academie-
harelbekeanders.be.
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

PRAKTISCHE INFO

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.

Die sociale impact bevindt zich 
idealiter aan beide zijden van een 
initiatief: zowel bij de werknemer als 
bij de klant. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt worden tewerk
gesteld, tarieven voor een crèche zijn 
inkomensgerelateerd. De strijkwinkel 
Comforte haalt wat druk van de ketel 
in gezinnen van tweeverdieners én 
creëert gelijktijdig instapklare jobs 
voor strijksters… Zo zorgt Groep 
Ubuntu x 8K via de creatie van eerlijk 
werk en economische groei voor een 
sociale winst op vlak van de drie P’s: 
People, Planet en Prosperity.

In zijn privéleven kiest Bart voor 
lokale producten, korte keten en zo 
weinig mogelijk vlees (SDG 12). Waar 
het kan, wordt de auto ingeruild voor 

de fiets (SDG 13). Bart is ook sterk 
geëngageerd binnen Natuurpunt en 
beheert twee natuurgebiedjes in  
de Gavers. Hij geeft er graag rond
leidingen, vooral voor kinderen. Zien 
hoe de natuur hen verwondert, maakt 
hem uitermate blij.

Bart is een voorvechter van het 
bewaken van gelijkheid. Zorgen dat 
iedereen op zijn juiste plek zit en 
kansen krijgt. Zo verminderen we 
ongelijkheid (SDG 10) en creëren we 
duurzame steden en gemeenschap
pen (SDG 11). ‘We hebben geen 
mensen nodig die alles perfect doen, 
maar heel veel mensen die meer hun 
best doen voor een betere wereld.’ 
We kunnen het zelf niet beter zeggen.

LOKALE HELDEN  
VOOR GLOBALE 
DOELEN
Spotlicht op SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische 
groei’ deze maand met Bart Lemey van Groep 
Ubuntu x 8K. Zij ondernemen maatschappijgericht 
en nemen enkel initiatieven die maatschappelijke 
meerwaarde creëren.

12

Bart Lemey

www.harelbeke.be/sdgs





ZO 15 SEPT WERELDFEEST MET KASBA   
VRIJ 11 OKT NΔBOU & PAARD. WOE 16 OKT  

AÏRÉS  ZA 19 OKT YONATHAN AVISHAI TRIO/BILL FRISELL 
HARMONY/DELVON LAMARR ORGAN TRIO VRIJ 15 NOV  
JOZEF DE BEENHOUWER & LIESBETH DEVOS BENOIT & C°  
ZO 15 DEC ANDRÉ BRASSEUR  BELPOP BONANZA

FILM

MATINEE

THEATER

CIRCUS
EVENEMENT

HUMOR

DO 19 SEPT THE FAVOURITE CINÉSPOOR  DI 24 SEPT 
STAN & OLLIE CINÉSPOOR  DO 10 OKT SWEET AND 

LOWDOWN JAZZONTSPOORING  DO 14 NOV TRIO CINÉSPOOR

WOE 2 OKT WALTER BAELE BEST OF BAELE   
DO 21 NOV BASTA DIVA FRANÇOISE 

VANHECKE, LIEVEN DEBRAUWER, CECILE DE TROYER  ZO 15 DEC 
ANDRÉ BRASSEUR BELPOP BONANZA

ZA 5 OKT WARRE BORGMANS, MICHAEL 
PAS, ALICE REIJS, SARA LÂM, DIMITRI LEUE 

MET BAAR GENOEG  ZA 26 OKT THEATER ANTIGONE TOENDRA   
ZA 16 NOV HET EENZAME WESTEN: JANNE DESMET & LIEN DE 
GRAEVE ZWINS  ZA 30 NOV ARSENAAL / LAZARUS RACE  WOE 4 DEC  
DE KANARIE IN DE KOOLMIJN EEN THEATERVOORSTELLING 
GEMAAKT DOOR MENSEN MET EEN BURN-OUTERVARING   
DO 12 DEC DE NWE TIJD ZWARTE WOUD FOREVER

ZA 12 OKT CIRCUS RONALDO LA CUCINA 
DELL’ARTE 

ZA 19 OKT YONATHAN AVISHAI TRIO, 
BILL FRISELL HARMONY, DELVON 

LAMARR ORGAN TRIO DE JAZZONTSPOORING/FESTIVALDAG

VRIJ 8 NOV JENS DENDONCKER BANG VAN 
DENDONCKER  ZA 7 DEC BART CANNAERTS 

WE MOETEN NOG EENS AFSPREKEN

NEXT VRIJ 29 NOV MALLIKA TANEJA  BE CAREFUL 

NAJAAR 2019
MUZIEK

FAMILIE DI 29 OKT SPROOKJES EN ZO DE MAAN 
IN HET ZAND (1-3)  ZA 23 NOV DE PIEPKES 

MET FREDERIK SIOEN, SARAH YU ZEEBROEK & PIETER-JAN DE 
SMET OPERAAR POEPHAAR (5+) WOE 27 NOV ULTIMA THULE 

SAPERLIPOPETTE (6+)

HET EENZAME 
WESTEN – ZWINS

Een tragikomische 
voorstelling met Janne 

Desmet & Lien Degraeve 
in het West-Vlaams over de 
varkenssector, verstaanbaar 

tot ver buiten het 
Zwevegemse grondgebied!

▲

▲

JENS DENDONCKER  – 
BANG VAN DENDONCKER

 “Het is alweer een tijdje 
geleden dat zich in Vlaanderen 

nog eens een nieuwe, goeie 
stand-upcomedian aandiende. 

(…) Brutaal en grofgebekt maar 
wel met een klein hartje. Even 

genadeloos voor zichzelf als voor 
anderen.” ****De Standaard 

WALTER BAELE

FILIP JORDENS SPROOKJES EN ZO

BART CANNAERTS

WARRE BORGMANS, MICHAEL PAS, ALICE REIJS, SARA LÂM, DIMITRI LEUE



TE GEK!? NERVEUZE 
VROUWEN 
Ella Leyers, Eva De 
Roovere, Inge Paulussen 
en Tine Reymer zingen 
het bloed van onder je 
nagels, krabben aan je ziel 
en plukken het eelt van je 
emoties.

YEVGUENI 20°20°20 
– MORGEN VERSE 
SNEEUW
In de Sint-Jozefkerk loodst 
Yevgueni zich door zijn 
twintig jarig bestaan en laat 
zich hierbij versterken met 
cello en viool. Een uniek 
concert met nooit eerder 
vertelde verhalen, met nog 
meer ontroering en daarom 
niet minder humor. 

▲

▲

MATINEE
THEATER

LEZING/HUMOR

HUMOR

DO 16 JAN HET BATALJONG DE LOTELING 
DO 30 JAN EVELIEN BOSMANS, JOKE 

EMMERS, THOMAS JANSSENS, MATTHIAS MEERSMAN & WOODMAN 
HET LEVEN EEN GEBRUIKSAANWIJZING  ZA 1 FEB CHRISTOPHE 
VEKEMAN, HANS & MONIQUE HAGEN, JOOST VANDECASTEELE, 
DELPHINE LECOMPTE, MARTJE WIJERS DAG VAN HET WOORD  
WOE 19 FEB STEFAN PERCEVAL & HET GEVOLG DE MOEDER EN 
HAAR DRIE SOLDATEN  ZA 14 MRT MILO RAU & ELS DOTTERMANS 
MET NTGENT COMPASSIE  ZA 9 MEI WIM OPBROUCK & WILFRIED DE 
JONG & TONEELGROEP MAASTRICHT JUNGFRAU 

ZA 28 MRT ELLA LEYERS, EVA DE ROOVERE, INGE PAULUSSEN,  
TINE REYMER TE GEK!? NERVEUZE VROUWEN

MUZIEK/THEATER

DI 24 MRT HET PRETHUIS BRASSCHAATSE 
HUISVROUWEN, THE RICH AND FAMOUS

DO 26 MRT KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI

ZA 4 APR PIETER VERELST AMAI 

DO 23 JAN SVEN VANDEVOORDE EN JANNE 
BLOMMAERT NIEUWJAARSCONCERT   

DO 6 FEB YEVGUENI 20°20°20° MORGEN VERSE SNEEUW  ZA 25 APR 
FILIP JORDENS HOMMAGE À BREL  ZA 2 MEI BERT JORIS EN CHRIS 
POTTER MET ANTWERP JAZZ ORCHESTRA

MUZIEK
VOORJAAR 2020

FAMILIE DI 25 FEB LE CLAN DES SONGES (FR) 
FRAGILE (3+) DO 16 APR APPELSIENEMA 

2.0 FAMILIE-FESTIVAL ZA 16 MEI MEVROUW DE POES 
DIERENPLEZIER AAN ZEE (2+)

WIM OPBROUCK & WILFRIED DE JONG & 
TONEELGROEP MAASTRICHT

 MEVROUW DE POES MALLIKA TANEJA ULTIMA THULE 

WARRE BORGMANS, MICHAEL PAS, ALICE REIJS, SARA LÂM, DIMITRI LEUE



PRAKTISCH
JE KUNT TICKETS BESTELLEN:
•  Bij voorkeur online via webshop.harelbeke.be.
•  Via tickets@cchetspoor.be met vermelding van je naam en  

voornaam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer,  
de gewenste voorstelling(en) en het aantal tickets.

•  Op het nummer 056 733 420. Hou je identiteitskaart bij de hand, 
want we hebben je rijksregisternummer nodig.

•  Aan de balie van CC het SPOOR, Eilandstraat 6, Harelbeke. 
We rekenen geen reservatiekosten aan.

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

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

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

•  ABO 9: 20% korting op elk ticket bij aankoop van tickets 
voor minstens 9 verschillende voorstellingen. Eenmaal je je 
abonnement besteld hebt, krijg je de keuze uit de selectie van 
gratis voorstellingen:

 • Het Gevolg met De moeder en haar drie soldaten
 • Khalid Bennadou + Erhan Demirci
 • Filip Jordens met Hommage à Brel
 • Walter Baele met Best of Baele
 • Ultima Thule met Saperlipopette.

Abonnementen bestel je via webshop.harelbeke.be. Als je geen 
abonnement via internet wil samenstellen, kan je langskomen aan  
de balie van CC het SPOOR.
Films, cursussen en evenementen maken geen deel uit van de  
abonnementen en komen dus niet in aanmerking voor een korting.

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

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

V.
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VRAAG GRATIS DE SEIZOENSBROCHURE AAN  
OP WWW.CCHETSPOOR.BE 

 GOOI MIJ NIET OP DE OPENBARE WEG

DE JAZZONTSPOORING
Op de 5de editie van De Jazzontspooring verwelkomen we opnieuw absolute 
wereldklasse met de internationale topnaam Bill Frisell en zijn ‘Harmony’-band 
die we voor een uniek concert in België konden strikken! De Israëlisch-Franse  
Yonathan Avishai (die wonderlijke pianist van o.a. Avishai Cohen en Omer  
Avital) presenteert zijn eerste plaat op ECM en het Delvon Lamarr Organ Trio 
sluit af met vettige grooves. Deze revelatie uit Seattle speelt voor de eerste 
maal in de Benelux! Het Aïrés-trio van de Franse trompettiste Airelle Besson 
staat met een bijzonder mooie mix van jazz en klassiek garant voor opnieuw 
een prachtige avond in de Stasegemse kerk. Met in oktober ook nog een film, 
jazzclass, workshop, beeldende kunst en concerten in zowel de bib (Ben Sluijs) 
als het jeugdhuis (NΔBOU & PAARD.) ontspoort de jazz terug helemaal in 
Harelbeke. Geniet er van!

23 & 30 SEP / 7 OKT JAZZCLASS ‘EEN KWARTEEUW JAZZ’
5 OKTOBER BIBLIOTHEEK VERNISSAGE ROBIE VAN OUTRYVE /  
ROGER DE NEEF BEN SLUIJS EN BRICE SONIANO
10 OKTOBER FILM: SWEET AND LOWDOWN
11 OKTOBER NΔBOU + PAARD. @ JEUGDHUIS
16 OKTOBER AÏRÉS @ KERK STASEGEM
19 OKTOBER • FESTIVALDAG •
YONATHAN AVISHAI TRIO/ BILL FRISELL HARMONY/ 
DELVON LAMARR ORGAN TRIO/ STUDENTEN SAMWD

AÏRÉS

YONATHAN AVISHAI NΔBOU + PAARD.

DELVON LAMARR ORGAN TRIO

BILL FRISELL HARMONY
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Harelbeke–Kasteel van Ooidonk 
Donderdag 11 juli
• Boot heen, bus terug: 9.3017 uur  
 vertrek aan aanlegsteiger Vrijdomkaai
• Fiets heen, boot terug: 9.3018 uur
Prijs telkens 57 euro voor volwassenen 
en 44 euro voor kinderen.

Harelbeke–Brugge
Woensdag 17 juli
Boot heen, bus terug: 9.3019.30 uur – 
vertrek aan aanlegsteiger Vrijdomkaai.  
Prijs 54 euro voor volwassenen en  
41 euro voor kinderen.

Italiaanse avondtocht  
Zaterdag 3 augustus
Vertrek aan de Banmolens om 19 uur en 
terug om 23.30 uur. Prijs 49 euro voor 
volwassenen en 36 euro voor kinderen.

Fietsboot – Zondag 4 augustus
Combineer fietsen met varen. Neem 

BOOTTOCHTEN 

ZOMERSE 
WANDELINGEN

Vlaswandeling Bavikhove (6 km)  
Zondag 16 juni 
Start om 14.30 uur aan de bronzen beel
den van de Zaaiers en Wiedsters op het 
dorpsplein in Bavikhove.

Uniek toren- en beiaardbezoek (1 uur) 
Vrijdag 21 juni  
Start om 19 uur aan de SintSalvatorkerk.

Oude Leie wandeling Bavikhove (10 km) 
Zaterdag 6 juli 
Start om 14.30 uur aan koerscafé 
Chasse Patate, Bavikhovedorp 1.

Avondwandeling met fluisterboot in 
De Gavers (3-4 km) 
Zondag 25 augustus 
Start om 19 uur aan het bezoekers
centrum (Eikenstraat 131). Toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers indien vooraf 
gemeld.

Deelname aan torenbezoek kost maar € 2, 
alle andere wandelingen kosten € 5 
(met versnapering en streekbiertje). 
Info en inschrijven via 056 733 470,  
toerisme@harelbeke.be of via de webshop: 
webshop.harelbeke.be

je fiets mee op de boot en stap op en 
af waar je wilt. Ontdek onze prachtige 
Leiestreek op je eigen tempo. Bij het 
opstappen betaal je 5 euro per persoon. 
Vertrek in Harelbeke om 9 uur aan de 
aanlegsteiger Vrijdomkaai en aankomst 
om 19 uur. Opgelet, er kunnen maxi
mum 50 personen tegelijk met hun fiets 
op de boot. Reserveren is niet mogelijk.

Familiebrunch op de boot  
Zondag 25 augustus
Vertrek aan aanlegsteiger Vrijdomkaai 
om 10.30 uur en terug om 13 uur.  
Prijs 49 euro voor volwassenen en  
36 euro voor kinderen.

Info en inschrijven via 056 733 470,  
connie.mahieu@harelbeke.be, 
toerisme@harelbeke.be of online op  
www.toerisme-leiestreek.be/boottochten. 
Hou de website in de gaten voor eventuele 
wijzigingen.
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WEDSTRIJD

Sudoku

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

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

Stuur de oplossing voor 5 juni naar:
Stadhuis, Wedstrijd,  
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via wedstrijd@harelbeke.be.
De winnaar krijgt een Harelbeekse Kadobon 
van 10 euro.

Oplossing vorige maand: 382
Winnaar: Mieke Decoutere 

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

1 2 5 6

3 4 8 6 2

3

6 9 1

7 5

8 4 7

3

1 7 9 4 5

6 9 4 1

Schrijf je in voor  
Muziek, Woord en Dans
SAMWD PETER BENOIT
MUZIEK
● Podiumkriebels start vanaf zes. ‘Noten leren’ in  
muziekatelier en instrument bespelen vanaf acht.
●  Twaalf jaar? Dan is er Muzieklab met als keuze klassiek, 
hedendaags of jazzpoprock, muziek schrijven, musical 
en elektronische muziek. Kies uit de keuzevakken: bege
leidingspraktijk, arrangeren, compositie, muziekschriftuur, 
improvisatie, singersongwriter, groeps 
musiceren, klanklab, muziekpraktijk, muzieknotatie.
●  Muziekstudio of 4de graad biedt vervolmaking klassiek, 
hedendaags, vertolkend of creërend muzikant, maar ook 
DJ, muziekgeschiedenis en live/studio electronics.  
Specialisatie naar keuze kan ook.

WOORD
●  Kinderen van zes kunnen kiezen voor Podiumkriebels.
Goed spreken, creatief en expressief met taal en lichaam 
spelen, kan in Woordatelier vanaf acht.
●  Woordlab en spellab wachten op jouw vanaf de derde graad.
●  Jongeren en volwassenen kunnen in de woordafdeling 
terecht. In de opleiding Speltheater, Verteltheater of 
Spreken en Vertellen komen techniek van het spreken als 
geïntegreerde toepassing ervan aan bod. Je hebt de keuze 
uit acteren, communicatietraining en verteltheater.
Een tekst leren schrijven kan in optie Schrijver.

DANS
●  Kleuterdans start vanaf vier, Danskriebels vanaf zes. 
●  Dansatelier vanaf acht biedt een klassieke opleiding met 
een keuzevak: jazz of hedendaags.
In de 3de graad Danslab is er keuze uit klassiek,  
jazz, hedendaags of hip hop.
●  In dansstudio 4de graad is er vervolmaking  
klassiek, jazz of hedendaags. 

 

ALGEMENE INFO  INSCHRIJVINGEN VIND JE VANAF 1 JUNI OP  
WWW.SAMWD- 
HARELBEKE.BE.

14

www.harelbeke.be/sdgs
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 LAAT JE ENKEL 
VERRASSEN  
OP VAKANTIE 

Met de vakantiemaanden in aantocht wordt 
er in 12 Europese landen een preventiecam
pagne georganiseerd tegen woninginbraken.
Het thema van deze campagne is ‘Laat je 
enkel verrassen op vakantie’. Met dit thema 
worden mensen uitgelegd hoe en met welke 
maatregelen ze hun woning veilig kunnen 
achterl aten vooraleer ze op vakantie vertrek
ken. Ook politiezone Gavers neemt actief deel 
via het Buurtinformatienetwerk (BIN), websites 
en sociale media. Er zijn eveneens gerichte 
antiinbraak controleacties langs de invals
wegen ingepland in deze preventieweek.
TIPS
• Lees de preventietips ‘zomervakantie’ op  
 www.pzgavers.be of volg ons via Facebook  
 of Twitter. 
• Maak onmiddellijk melding van verdachte   
 zaken in jouw buurt via het noodnummer 101.
• Vraag tijdig jouw vakantietoezicht aan.
• Word lid van BIN en ontvang gratis 
 preventietips op maat.
De formulieren voor het vakantietoezicht en 
het BIN vind je terug op de website.

Woonwijs
INFOAVOND  
HUREN
Vlaanderen heeft sinds  
1 januari 2019 een eigen Vlaams  
Woninghuurdecreet. Ben je huurder van een kamer, studio, woning 
of apparte ment? Of ga je binnenkort op zoek naar een huur woning? 
Kom dan langs op donderdag 20 juni vanaf 19 uur in het ontmoe
tingscentrum van Deerlijk, D’Iefte, Hoogstraat 122. Meer informatie 
via 056 733 380. Je krijgt er alle info aan de hand van praktijkvoor
beelden, foto’s en quizvragen. Hieronder alvast enkele testvraagjes:

1  Hoeveel maand bedraagt de maximale  
 huurwaarborg? 
 
 ❑ 2 maanden  ❑ 3 maanden

2  Wie betaalt een plaatsbeschrijving? 
 
 ❑ Huurder  ❑ Verhuurder

3  De woning die ik huur wordt te koop gezet, 
 moet ik nu vertrekken? 
 
 ❑ Ja   ❑ Nee

Compostmeesters
JUNI COMPOSTMAAND
Thuiscomposteren levert een financiële winst op. Je keuken 
en tuinresten composteren is een eenmalige investering bij de 
aankoop van een compostvat. Vanaf dan bespaar je op restafval
zakken of op de gftophaling of op de ritten naar en de betaling in 
het recyclagepark. De Harelbeekse compostmeesters nemen deel 
aan het zesde kringloopweekend op zaterdag 8 juni van 
10.30 tot 11.30 uur. Kom zeker naar hun stand aan het 
recyclagepark. Elk gezin ontvangt er een attentie. Op  
13 en 27 juni kan je de compostmeesters ook vinden  
op de Harelbeekse donderdagmarkt!

kort

www.harelbeke.be/sdgs

www.harelbeke.be/sdgs
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COMPONISTEN-
WEDSTRIJD 
MET WERELDWIJD 
SUCCES

The International Composition Competition Harelbeke 
(ICCH) is een wedstrijd die componisten wereldwijd 
stimuleert om nieuwe werken voor harmonieorkest te 
maken. Voor de zevende editie ontving de wedstrijd 
exact honderd partituren uit 32 verschillende landen. 
Hieruit koos een jury drie composities die het 
Koninklijk Harmonieorkest Vooruit op zondag 30 juni 
voor de eerste keer uitvoert.

Erik Desimpelaere werkt als pianist, 
componist en dirigent van verschillen
de harmonieën. Hij was al verschillen
de keren te gast bij de Dutch National 
Opera Academy. Tim Van Thuyne 
is master musicologie en studeert 
hobo aan het Conservatoire Royal de 
Bruxelles. Sinds dit jaar is hij aan de 
slag bij de Koninklijke Muziekkapel 
van de Luchtmacht als althobosolo. 
Beiden tonen zich een fervent fan van 
de compositiewedstrijd en steken er 
heel wat vrije tijd in. 
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Erik: Toen ik begon bij het Konink
lijk Harmonieorkest Vooruit kwamen 
er partituren voorbij van laureaten 
van de compositiewedstrijd. Deze 
concerten hadden een enorme 
invloed op mij als jonge musicus, 
maar zeker ook als componist. Je 
ondervindt tijdens de repetities wel
ke passages goed en minder goed 
werken en waarom. Een betere 
leerschool als componist is er niet! 
In 2012 heb ik zelf de eerste prijs 
behaald in de wedstrijd. In 2016 

nam ik als curator van ICCH de fakkel 
van Roland Coryn over.

Tim: Net als Erik kwam ik via het 
Konink lijk Harmonieorkest Vooruit 
vroeg in contact met de wedstrijd.  
Ik vond het als muzikant enorm verrij
kend en spannend om deze werken te 
spelen. De partituren waren best pittig 
en uitdagend, maar daardoor ook heel 
interessant. Zo ging ik op zoek naar 
andere manieren om mijn instrument 
te bespelen en muzikale grenzen te 
verleggen. Toen Erik mij vroeg om  
aan deze wedstrijd mee te werken, 
twijfelde ik dus niet.

Erik: Als curator verzorg ik de con
tacten met de juryleden. Voor ICCH 
stellen we een evenwichtige, interna
tionale jury samen die bestaat uit vier 
componisten en een dirigent. De jury 
kiest uit honderd partituren drie lau
reaten en kent na het finaleconcert 
de prijzen toe. Dit jaar zijn de laure
aten drie schitterende componisten: 
David Avshamolov (VS), Girolamo 
Deraco (Italië) en Mark Grandison 
(Australië). Verder ben ik betrokken 
bij alle praktische aspecten, in nauwe 
samenwerking met CC het SPOOR. 
Tot slot ben ik als dirigent van het 
Koninklijk Harmonieorkest Vooruit 
betrokken bij de uitvoering van de 
geselecteerde partituren, een echt 
huzarenstukje.

Tim: Naast mijn rol als hoboïst in het 
orkest, ondersteun ik Erik achter de 
schermen. Door mijn achtergrond als 
musicoloog neem ik vooral redac
tioneel werk voor mijn rekening. Zo 
schreef ik voor de vorige editie drie 
artikels over de werken die het publiek 
wat meer inzicht gaven in de compo
sities. Tijdens de eerste ronde van de 
wedstrijd werkte ik mee aan de online 
verspreiding van de ‘call for works’, 
waarbij we zoveel mogelijk potentiële 
kandidaten van over de hele wereld 
proberen te bereiken. 

Erik: ICCH is een wedstrijd waarbij 
we componisten vragen om muzikale 
vernieuwingen van de 20ste eeuw te 
integreren in een origineel werk voor 
harmonieorkest. Daardoor is deze 
wedstrijd mondiaal gezien uniek in zijn 
soort. Instituten, vakbladen en kunste
naars van over de hele wereld volgen 
ICCH. De wedstrijd zelf is zichtbaar 
via YouTube, sociale media, Klara en 
Brava TV en dat werpt zijn vruchten af 
als je kijkt naar het aantal inzendingen 
en hun internationale spreiding. De 
jury was onder de indruk van het hoge 
niveau en gaf twee aanmoedigings
prijzen aan de ZuidKoreaanse Junsan 
Bahk en de Brit James Maunders.

Tim: Het is altijd interessant om te 
zien wie de publieksprijs mee naar 
huis mag nemen en hoe het publiek 
reageert op de finalewerken. De 
keuze van de luisteraars stemt vaak 
niet overeen met die van de jury en/
of de muzikanten. De drie werken 
zijn dit jaar heel verschillend en zelf 
heb ik voorlopig nog geen favoriet. 
Ik kijk uit naar de repetities met de 
componisten: als muzikant leer je hun 
persoonlijke visie op het werk kennen. 
Dat zorgt voor een extra dimensie. 
De finale is voor vele luisteraars een 
opgave. De nieuwe klanken en de 
complexe structuren zorgen soms 

“Het is altijd 
interessant om te zien 

wie de publieksprijs 
mee naar huis  
mag nemen.”  

Tim



1818

Tickets en info 
www.icch.be
tickets@cchetspoor.be

PROGRAMMA

Zaterdag 29 juni: 
Harmoniemuziek 
vandaag
Lezingen door  

Luc Van Hove, Mark Heron 

en Erik Desimpelaere

9 uur – CC het SPOOR

Zondag 30 juni: 
Finaleconcert
L’attimo fulgente - Girolamo 

Deraco (Italië) / The Cosmic 

Picture Book - Mark Gran-

dison (Australië) / Lifeboat 

Variations - David Avsham-

olov (Verenigde Staten)

Extra werk: Duende - jurylid 

Luis Serrano Alarcón 

(Spanje)

Koninklijk Harmonieorkest 

Vooruit o.l.v. Erik Desim-

pelaere

18 uur – CC het SPOOR

voor een zekere drempel, maar de 
inspanning loont. Het samen ontdek
ken van deze wereldcreaties kan ik 
enkel omschrijven als een spannende 
en verrassende avond, zowel voor 
luisteraars als muzikanten. 

Erik: Hedendaagse klassieke muziek 
worstelt met de stempel van ontoe
gankelijkheid. We geven de communi
catie tussen componist en publiek een 
duwtje in de rug door op zaterdagoch
tend 29 juni drie lezingen te orga
niseren. Daar gaan we dieper in op 
hedendaagse muziek, meer bepaald 
die voor harmonieorkest. Ik geef als 
dirigent en curator van ICCH een korte 
toelichting bij elk van de drie gese
lecteerde partituren. De lezingen zijn 
gratis, gericht naar een breed publiek 

én er is mogelijkheid om tussendoor 
te praten met juryleden en laureaten. 
We verspreiden ook filmpjes waarin 
de componisten zelf vertellen over 
hun werk. De avond van het concert 
komen ze ook aan het woord met een 
kort interview.

Tim: Ik herinner mij een anekdote die 
het belang van ICCH mooi weergeeft. 
Erik ontmoette in een buitenlandse 
wedstrijd een Chinese kandidaat. 
Toen hij hem probeerde uit te leggen 
waar hij precies vandaan kwam 
bleek dat niet zo eenvoudig. België, 
Brussel en Gent deden geen belle
tje rinkelen. Harelbeke daarentegen 
klonk hem zeer bekend in de oren, 
hij had namelijk al gehoord van deze 
wedstrijd!
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in Harelbeke

ENERGIESNOEIERS
di 11 juni

De energiesnoeiers helpen je om  
energie te besparen en geven je 'tips  
and tricks' over hoe je jouw energie
kosten zo laag mogelijk houdt. Want 
energie besparen is geld besparen.  
Om 14 uur in LDC De Parette.  
Inschrijven en betalen voor dinsdag  
4 juni, 056 735 190. Prijs: 2,50 euro.  

RUILBEURS
zo 16 juni

Van 8 tot 11.30 uur in de Zuiderkouter,  
Speltstraat in Stasegem. Ruildag 
voor verzamelaars van postzegels, 
postkaarten, doodsprentjes, munten, 
boeken, strips, champagnecapsules, 
sigarenbandjes, bierglazen, gedenk
penningen, bankbiljetten, telecards, 
fietsplaten, bierviltjes… Gratis toegang. 
Organisatie: Interclub Curiosa vzw.  
Info via Ronny Mestdach. 056 702 857.

WANDELDAGTOCHT
do 20 juni

Naar goede gewoonte staat er ook 
dit jaar een wandeldagtocht gepland. 
Opgelet: dit is uitzonderlijk de derde 
donderdag van de maand in plaats van 
de vierde! De bestemming blijft een 
geheim. Start stipt om 8.45 uur aan 
LDC De Parette, einde om 19.30 uur. 
Inschrijven en betalen voor donderdag 
6 juni, 056 735 190. Prijs: 25 euro.

.

Za 1 juni

FOOD & BEER
Mobiele keukentjes toveren de Stationsstraat om tot één groot 

sfeervol openluchtrestaurant. Een divers aanbod aan foodtrucks 
en standen serveren het coolste fingerfood, lekkere wijntjes en 
overheerlijke gintonics & cocktails. NIEUW dit jaar is het ‘BIER’ 

gedeelte. Tal van lokale brouwerijen zijn aanwezig met hun  
ambachtelijke bieren van absolute topkwaliteit!

Onze lokale Harelbeekse Vedetten zorgen voor muzikaal  
vermaak en ambiance. 

Food & Beer 2019 op 1 juni vanaf 17 uur  
in de Stationsstraat in het stadspark.
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ZA 1 JUNI
Food & Beer
In de Stationsstraat en het 
stadspark (zie pagina 19).

ZA-ZO 1-2 JUNI
ORC Canal Rally
Een deel van een klasse-
mentsproef wordt gereden 
over het grondgebied van 
Hulste.

ZO 2 JUNI
Open Kerkendagen
Op 2 juni kan je tussen  
14 en 17 uur in de 
SintSalvatorkerk komen 
kijken hoe vrijwilligers 
het roerend erfgoed in 
de kerk inventariseren. 
Gratis. 
Meer info:  
:www.erfgoedzuidwest.be

DI 4 JUNI
Bezoek boom-
kwekerij Dewulf
Start om 19.30 uur in  
Marichaalstraat 7 in Bavik-
hove. Deelname is gratis.
Inschrijven via  
) 056 717 278 of  
8 vandeputteluc@skynet.be

DI 4 JUNI
Kaffieplezier ip  
’t plankier
Welkom voor een babbel 
met een kopje koffie of thee 
in de Hazebeekstraat 15 in 
Hulste. Alle data en locaties 
kan je terug vinden in De 
Rijstpekker.

WO 5 JUNI
Kleuterdoedels
Sprookjesschaar in het 
Peter Benoit Museum  
om 14 uur. 

Info via ) 056 733 480,  
8 jeugd@harelbeke.be,  
:www.harelbeke.be/ 
kleuterdoedels. 

VR 7 JUNI
Expo No Secrets
Opening om 19.30 uur in  
de bibliotheek Harelbeke. 
Gratis toegang (zie pagina 9).

ZO 9 JUNI
Sinksenfeesten
Op het Plein Eiland.  
Barbecue - Optredens van 
John Leo (The Voice  
Senior), Davy Gilles en  
Sergio - Travestietenshow.

DI 11 JUNI
Energiesnoeiers
Om 14 uur in LDC De  
Parette (zie pagina 19).

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas

juni
2019
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WO 12 JUNI
Kleuterdoedels
Kriebelbeesten in  
JC TSAS om 14 uur. 
Info via ) 056 733 480, 
8 jeugd@harelbeke.be, 
:www.harelbeke.be/ 
kleuterdoedels. 

ZA 15 JUNI
Schoolfeest Zuid
Het schoolfeest van de 
stedelijke basisschool Zuid 
vindt plaats in de kantine 
van KRC Ladies Harelbeke 
en op de parking van het 
Forestiersstadion.

ZO 16 JUNI
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem 
(zie pagina 19). 

ZO 16 JUNI
Garageverkoop
Op zondag 16 juni organi-
seert Gezinsbond Bavik-
hove een garageverkoop in 
de centrumstraten in Bavik-
hove, vanaf 9 tot 15 uur. 
Alle info vind je op 
: http://gezinsbond-bavikhove.
be/garageverkoop2019.html.

ZO 16 JUNI
Zomerse wandeling
Start om 14.30 uur op het 
dorpsplein Bavikhove.  
Prijs: 5 euro (zie pagina 13).
Info en inschrijven op  
) 056 733 470 of  
8 toerisme@harelbeke.be  

MA 17 JUNI
Bedrijfsbezoek  
Roularta Roeselare
Afspraak bij Roularta om 
14.15 uur. Indien vervoer  

ZO 16 JUNI

TENTOONSTELLING  
HOME SWEET HOME

Het beeld van een huis roept veel associaties op. Het kan een thuis zijn of 
een gebrek eraan. De vraag “iemand thuis?” blijft retorisch. Gezelligheid 
of Unheimlichkeit, mensen die van hun wortels vervreemd worden of er 
dwalend naar zoeken. Migratie is een wereldzaak, maar ook op microvlak 
is de zoektocht naar een thuisplaats problematisch.
23 Belgische kunstenaars geven met schilderkunst, fotografie, video, 
sculpturen en installaties vorm aan ‘Home sweet Home’.
Vernissage op zondag 16 juni om 11 uur in het Kunstenhuis,  
Marktstraat 100.

Te bezichtigen tot en met 21 juli. Open van donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17 uur. Gratis toegang.  

nodig, afspraak om 13.30 
uur aan De Vlinder. Prijs:  
5 euro (+1,5 euro vervoer).
Inschrijven en betalen 
voor maandag 10 juni,  
) 056 735 390. 

MA 17 JUNI
Lezing ‘Het Bauhaus’
Architect Frans Palstermans 
belicht de rol van Henry Van 
de Velde en het Bauhaus in 
Weimar en Dessau. Om  
14 uur in CC het SPOOR. 
Prijs: 5 euro. 
Info en inschrijven via  
8 guido.deloof@gmail.com  
) 0499 803 280.  
Organisatie: vtbKultuur 
Harelbeke.

DI 18 JUNI
Kaffieplezier ip  
’t plankier
Welkom voor een babbel 

met een kopje koffie of thee 
in de Muizelmolen.

DI 18 JUNI
Beiaardconcert
Om 19.30 uur aan de luis-
terplaats op het Paretteplein 
in Harelbeke. Beiaardcon-
cert van Koen en Florian 
Cosaert. Gratis deelname.
Info 8 toerisme@harelbeke.be, 
:www.harelbeke.be/toerisme.

DI 18 JUNI
Politieraad
Om 20 uur in het gemeente-
huis van Deerlijk.  
Organisatie: PZ Gavers 
(Harelbeke-Deerlijk).

WO 19 JUNI
Kleuterdoedels
Waterspelletjes in/aan 
sporthal De Dageraad  
om 14 uur. 
Info via ) 056 733 480,  
8 jeugd@harelbeke.be,  
:www.harelbeke.be/ 
kleuterdoedels. 

DO 20 JUNI
Wandeldagtocht
Start stipt om 8.45 uur  
aan LDC De Parette  
(zie pagina 19).

VR 21 JUNI
Opening eindejaars-
expo Groen-lab
Opening van 18.30 tot 
21.30 uur in AHA!, Tientjes-
straat 4. Open op zaterdag 
en zondag 22 en 23 juni van 
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14 tot 18 uur en op maandag 
24 juni van 9.30 tot 12 uur en 
van 13 tot 17 uur  
(zie pagina 16).
:www.academieharelbeke-
anders.be 

VR 21 JUNI
Uniek toren- en  
beiaardbezoek
Begeleid bezoek aan de 
beiaard met 50 klokken. 
Rondleiding duurt ongeveer  
1 uur. Start om 19 uur aan  
de Sint-Salvatorkerk.  
Prijs: 5 euro. 
Meer info en inschrijven op  
) 056 733 470 of  
8 toerisme@harelbeke.be. 

DI 25 JUNI
Beiaardconcert
Om 19.30 uur aan de luister-
plaats op het Paretteplein in 
Harelbeke. Beiaardconcert 
van Geert D’hollander.  
Gratis deelname. 
Info 8 toerisme@harelbeke.be, 
:www.harelbeke.be/toerisme.

VR 28 JUNI
Summer on the rocks
Vanaf 21 uur in Chiro Bavik-
hove. Prijs: 3 euro.

VR 28 JUNI
Kinderfuif
Vanaf 18.30 uur voor alle 
kinderen van het 4e, 5e en  
6e leerjaar. Gratis toegang  
(zie pagina 4). 

VR 28 JUNI
De LDC’s trekken  
er op uit!
Daguitstap richting ’t zeetje. 
Opstapplaatsen aan elk LDC: 
om 8.15 uur aan DH De Rijst-
pekker, om 8.30 uur in LDC 
De Parette en om 8.45 uur in 
De Vlinder. Prijs: 50 euro.
Inschrijven en betalen voor  
vrijdag 21 juni, ) 056 735 190. 

ZA 29 JUNI
Rommelmarkt
Op de speelplaats van de 
vroegere gemeenteschool aan 
de sporthal Arendswijk, Kon. 
Leopold III-plein. Organisatie: 
Buurtwerk Arendswijk.

ZA 29 JUNI
Harmoniemuziek  
vandaag
Lezingen door Luc Van  
Hove, Mark Heron en Erik 
Desimpelaere om 20 uur in  
CC het SPOOR (zie pagina 16).

ZA-ZO 29-30 JUNI
31ste Kapellefeesten
Deze tweedaagse biedt voor 
ieder wat wils.
Voor de sportievelingen gaan 
we op zaterdag van start 
met de jeugdjogging & 11ste 
Kapellerun. Iedere deelnemer 
maakt trouwens kans op een 
ballonvaart! Op zaterdagavond 
brengen we de beste muziek 
van de jaren ‘80, ‘90 & 00‘s 

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

Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op 
maandag 17 juni om 19.30 uur in CC het SPOOR

MEDISCHE  
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke,  

056 722 354 (vrijdag 19 uur – 
maandag 8 uur)

• Ziekenhuis AZ Groeninge 
Kortrijk, spoedopname campus 
Kennedylaan, toegang via de 
Ziekenhuisweg, 056 63 61 12

• Tandartsen: weekend en 
feestdagen 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 
management, externe 
betrekkingen, burgerzaken, 
personeel en interne organisatie, 
PBW 
Op maandag van 10 tot 11.30 uur 
– stadhuis – ook op afspraak.

• Schepen Francis Pattyn  
0471 939 172 
francis.pattyn@harelbeke.be 
Onderwijs, kunstonderwijs, 
cultuur, bibliotheek, erfgoed, 
archief, musea. 
Enkel op afspraak.

• Schepen Tijs Naert 
0486 753 578 
tijs.naert@harelbeke.be 
Openbare werken, 
stadskernvernieuwing, 
patrimonium, kerkgebouwen, 
mobiliteit, natuur, milieu, groen, 
energie, duurzaamheid. 
Enkel op afspraak.

• Schepen Dominique Windels 
0470 902 434 
dominique.windels@harelbeke.be 
Sport, feestelijkheden, 
evenementen, toerisme, 
communicatie, informatie, ICT. 
Enkel op afspraak.

• Schepen Kathleen Duchi 
0479 659 197 
kathleen.duchi@harelbeke.be 
Financiën, kerkbesturen, 
economie, landbouw. 
Elke donderdag van 17.30 
tot 18.30 uur in de oude bib 
Bavikhove (Bavikhovedorp) –  
ook op afspraak

• Schepen David Vandekerckhove 
0470 901 899 
david.vandekerckhove@
harelbeke.be 
Ruimtelijke ordening, woonbeleid, 
jeugd. 
Enkel op afspraak.

• Schepen Lynn Callewaert  
0479 775 035 
lynn.callewaert@harelbeke.be 
Voorzitter Bijzonder Comité 
Sociale Dienst, Huis van Welzijn, 
Zorgbedrijf, armoedebestrijding, 
buurtwerking, sociale economie, 
integratie, emancipatie en 
gelijke kansen, personen met 
een beperking, kinderopvang, 
ouderenbeleid, gezondheidsbeleid, 
Noord-Zuidwerking. 
Eerste en derde zaterdag van  
de maand van 9 tot 10 uur in  
DH De Rijstpekker, Kasteelstraat, 
Hulste – ook op afspraak.

• Voorzitter gemeenteraad:  
Rita Beyaert 
0477 761 393 
rita.beyaert@harelbeke.be 

ZITDAG PENSIOENDIENST
Huis van Welzijn (Paretteplein 19), 
elke tweede dinsdag van de maand 
van 9 tot 11 uur. Eerstvolgende op 
dinsdag 11 juni. 
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verzorgd door DJ’s Buurman, 
Jean en Fish. Er zijn ook 
verscheidene eetkraampjes 
voorzien.
Zondag starten we met een 
traditionele viering met koor, 
gevolgd door een lekkere BBQ 
met aperitief. Ook dit jaar heb-
ben we ons hindernisparcours, 
paardenkoets, springkaste-
len en kinderspeeldorp. De 
gezinsfietstocht leidt ons langs 
trage, groene wegen in en 
rondom Hulste met onderweg 
enkele interessante stopplaat-
sen. Ook zijn er optredens van 
Andy Reivan & Request. 
Locatie: Weide van Bart  
Vandemoortele naast  
Holvoets Kapel in Hulste.

ZO 30 JUNI
Finaleconcert ICCH
Om 18 uur in CC het SPOOR: 
Finaleconcert Internationale 
Compositiewedstrijd door het 
Koninklijk Harmonieorkest 
Vooruit o.l.v. Erik Desimpelae-
re (zie pagina 16).
Tickets en info :www.icch.be 
8 tickets@cchetspoor.be.

ONTVANGSTEN EN 
PLECHTIGHEDEN

• Zaterdag 1 juni om 21.30 uur in de 
cafetaria SW Ladies Harelbeke:  
Prijsuitreiking vijfde SW Ladies Run

• Zaterdag 1 juni om 23.30 uur in café De 
Gilde Stasegem: Prijsuitreiking 1 juni tornooi

• Vrijdag 7 juni om 21 uur in PC De Vlerke: 
Prijsuitreiking 27ste Sinksenjogging 

• Zaterdag 8 juni om 17 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Eddy Dewaegenaere en 

Bernice Desmet

• Zaterdag 15 juni om 20 uur in CC het 
SPOOR: Prijsuitreiking Harelbeekse Bedrijven 

Sporthappening

• Zondag 16 juni om 11 uur in het 
Kunstenhuis: Vernissage tentoonstelling  

‘Home sweet Home’

• Woensdag 19 juni om 20 uur in de 
cafetaria van de sporthal Harelbeke: 

Prijsuitreiking Gavermini

• Zaterdag 22 juni om 16.30 uur in het 
stadhuis: Ontvangst n.a.v. 50-jarig bestaan 

Monicokaarters

• Zaterdag 29 juni om 16.30 uur in het 
stadhuis: Ontvangst n.a.v. 65-jarig bestaan 

toneelvereniging Hoger Op Stasegem

• Zaterdag 29 juni om 18 uur in de oude 
bib in Bavikhove: Ontvangst n.a.v. 20 jaar 
jeugdwerking Bavikhoofse Badmintonclub

• Zondag 30 juni om 19 uur op de 
sportvelden De Mol: Prijsuitreiking 

minivoetbalhappening 

• Zondag 30 juni om 21 uur in CC het 
SPOOR: Receptie n.a.v. finaleconcert ICCH

 

Op basis van de gegevens beschikbaar  

op 13 mei 2019.

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

ZA-ZO 29-30 JUNI
Minivoetbaltornooi
Op 29 en 30 juni staat mini-
voetbal in de kijker. Voor de 
29ste editie van het tornooi 
zetten minivoetballers van 
alle leeftijden hun beste beentje 
voor in verschillende competities. 
De herencompetities worden ge-
speeld met 128 ploegen (recreatief) en 64 ploegen (compe-
titief). Twee dagen lang nemen ze het tegen elkaar op om 
uiteindelijk in de finale van zondag uit te maken welke ploeg 
zich de beste mag noemen. 
De vrouwencompetitie wordt afgewerkt op zaterdag. Hierin 
nemen 32 ploegen het tegen elkaar op. 
De jeugd speelt zowel op zaterdag (U15) als zondag (U9 
tot U13). De ploegen van de G-competitie voor mensen 
met een beperking, die dit jaar voor het eerst kunnen 
deelnemen aan het tornooi, werken hun wedstrijden op 
zondag af.
De organisatie ondersteunt, zoals altijd, een goed doel. Dit 
jaar viel de keuze op het G-voetbal van KRC Harelbeke.
Plaats van afspraak: de sportvelden achter het Forestiers-
stadion in de Stasegemsesteenweg. Het tornooi is gratis 
toegankelijk voor bezoekers en elk jaar kan de organisatie 
rekenen op zo’n 150 vrijwilligers om er een ongelooflijke 
tweedaagse van te maken. 
Meer info :www.minivoetbalharelbeke.be.



VAKANTIE- 
KRIEBELS

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

zomerbrochure op. Bekijk de zomerbrochure  
via www.harelbeke.be/vakantiekriebels  
of haal je exemplaar op bij de jeugd-  

of sportdienst. 


