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Het drukste moment van het academie
jaar is achter de rug voor de AHA!. Het 
jaar eindigde in schoonheid met een 
expo     moment voor en door de studenten. 
De ateliers en de wandelgangen liggen 
er nu verlaten bij. De op andere dagen 
zo bruisende atelieractiviteiten worden 
omgeruild voor een stilte. Alle artistieke 
realisaties werden door de studenten 
mee naar huis genomen en er is terug 
ruimte vrij in de vele ateliers. Het AHA!
team neemt eventjes een timeout om 
te verkwikken en zich optimaal voor te 
bereiden op een nieuw academiejaar.

Snuif nu al de sfeer van de AHA! op
Maar dat wil niet zeggen dat je moet 

wachten tot begin september om de 
sfeer van de academie op te snuiven… 
De AHA! heeft een actuele website 
waar je heel wat info en beeldmateriaal 
kan terugvinden: www.academieha
relbekeanders.be. Ook sociale media 
ontbreekt niet, via de Facebookpagina 
en het Instagramaccount ‘Academie 
Harelbeke Anders’ kan je heel wat 
activiteiten doorheen het academiejaar 
herbeleven. 

Ben je helemaal overtuigd en je wil 
ook een AHA’er worden? Schrijf je dan 
online in via de website en dan ziet 
het AHA!team je in september op de 
ateliervloer.

De deuren van de Academie 
Harelbeke Anders! zijn 
tijdens de zomervakantie 
gesloten. Het volledige AHA!-
team is zich artistiek aan 
het herbronnen en stoomt 
zich klaar voor het nieuwe 
academiejaar dat start op  
3 september.

EEN KIJKJE  
IN DE AHA!
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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 6 juli – geen 
zaterdag opening in augustus) 
Elke namiddag van 14 tot 17 uur  
op afspraak. 056 733 311 

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
• Beide delen van het recyclagepark 
zijn gesloten op 11 juli en 15 augustus. 
Het niet-betalende deel van het 
recyclage park is ook gesloten op  
16 augustus.
• Ophaling van 11 juli voor zone 4  
(HV/P+MD/P-K) verschuift van 11 juli 
naar 10 juli en ophaling van 15 augustus 
voor zone 4 (HV) verschuift van  
15 augustus naar 14 augustus.
• Tijdens de verlofperiode van  
22 juli tot en met 14 augustus zijn de 
openingsuren van het niet-betalend 
gedeelte: van maandag tot vrijdag  
van 8 tot 13.15 uur en op zaterdag  
van 8 tot 14 uur.

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van september 
verschijnt op donderdag 29 augustus. 
Teksten indienen tegen dinsdag 
6 augustus.
Departement communicatie: 
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be

Colofon
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Wouter Declerck, Joachim Decoutere, 
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Eindredactie: Wouter Linseele
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digifo Kurt, eigen foto’s en Thinkstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
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ZOMER IN  
HARELBEKE
Voor ieder wat wils

De zomer is weer in het land 
en ook dicht bij huis valt er 
heel wat te beleven. Met 
onder andere het Parkfeest, 
de beiaardconcerten, 
zomerse wandelingen en 
boottochten in Harelbeke 
is onze stad voortaan de 
mooiste vakantiebestemming.

13
HARELBEKE  
ZOMERT
Zwoele concerten

Het recept is gekend: een 
heerlijk terras op het Stations
plein, een swingende band, 
frisse pintjes en andere 
drankjes, een hippe foodtruck 
én bovenal veel gratis plezier! 
Ook dit jaar gaan op drie 
zaterdagavonden zomer 
concerten door.

16
MUZIEK- 
ACADEMIE
Live electronics en DJ

Vorig jaar startte de academie 
nieuwe richtingen op, waar
onder elektronische muziek 
en DJ met nieuwe vakken 
als live studio electronics, 
klanklab, DJtechnieken en 
DJcompositie. Je kan zonder 
voorkennis starten aan deze 
opleiding.

19
UIT in Harelbeke

Verder

Innovatie? De app ‘Too Good To Go’! Een app waarbij handelaren 
voedsel dat nog perfect in orde is, maar de houdbaarheids
datum nadert aanbieden aan een gereduceerde prijs. Zo kan 
je een overheerlijke portie voor een prikje van de vuilnisbak 
redden. Als dat geen verantwoorde consumptie is! 

04 Big Jump 
05 Hallo Harelbeke!
09 Bib-nieuws 

14 Beeldambassadeurs
15 Schatten van Vlieg
24 Speelstraten
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BIG JUMP

Nieuwe oproep
BODEMSANERINGS-
FONDS BOFAS
Ben je of was je ooit uitbater van een tankstation? Of stond er 
op je eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem even
tueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kan je een beroep 
doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations 
betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond voor jou. 
Maar snel zijn is de boodschap, want het fonds wordt slechts 
gedurende zes maanden opnieuw opengesteld voor 
nieuwe aanvragen. De aanvraagperiode verloopt op  
8 november 2019.  
Meer informatie vind je op www.bofas.be

SPRING MEE VOOR 
PROPER WATER

Goodplanet Belgium is organisator en 
promotor in België van het initiatief  
'Big Jump', een jaarlijkse ludieke actie  
die plaats vindt om de povere water
kwaliteit van rivieren en waterlopen onder 
de aandacht te brengen. Op zondag  
14 juli springen daarom heel wat mensen 
gelijktijdig in rivieren, vijvers en kanalen. 
De 'Big Jump' in Harelbeke vindt plaats 
op zondag 14 juli van 15 tot 17 uur  
ter hoogte van de pontons van de Harel
beekse Kano Vereniging, Klinkaardstraat 
18 in Harelbeke (kanaal BossuitKortrijk). 
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten 
worden begeleid door een volwassene. 
Breng gerust je luchtmatras of drijfmate
riaal mee! De Harelbeekse Kano Vereni
ging voorziet een zomerbar. Organisatie: 
Stad Harelbeke i.s.m. de Harelbeekse 
Kano Vereniging en de 
stedelijke MINAraad.
www.goodplanet.be/
bigjump 

Vermijd een boete
AUTOVUILNISZAKJE
In het stadhuis zijn handige, herbruikbare afvalzakjes te 
verkrijgen voor in je auto. Dit kleine afvalzakje kan je aan de 
versnellingspook hangen om tijdens de autorit je afval in te 
verzamelen. Nadien gooi je je afval in de vuilnisbak en kan je 
het zakje hergebruiken voor een volgende autorit. 

www.harelbeke.be/sdgs

www.harelbeke.be/sdgs
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GA MEE  
DE STRIJD AAN

De exotische wespensoort is niet  
gevaarlijker dan een gewone wesp, maar 
staat er om bekend honingbijenkasten 
binnen te dringen en volledige nesten 
leeg te roven. Zo komt de bestuiving van 
landbouwgewassen onder druk te staan. 
De verdere uitbreiding van deze exoot 
moet zoveel mogelijk afgeremd worden. 
We vragen jullie hulp om de opmars van 
dit insect te helpen stoppen. Meld elke 
waarneming van een Aziatische hoornaar 
en nesten op www.vespawatch.be. Kijk 
uit naar primaire nesten laag bij de grond 
of in hagen, of secundaire nesten in hoge 
boomtoppen.De Aziatische hoornaar is 
een grote, donkere wesp. Op de kop en 
het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook 
het achterlijf is grotendeels zwart met 
slechts één brede gele band.  
De pootjes zijn zwart met  
opvallende gele tipjes.

AZIATISCHE 
HOORNAAR

Goed idee voor  
je buurt/stad?

Eind augustus betekent voor de meesten het einde van het verlof.  
Wij steken voor jullie de BBQ aan en trekken een fles open op  
donderdag 29 augustus van 18 tot 20 uur op de parking van  
CC het SPOOR (bij regen binnen). 
Tijdens deze legislatuur willen we als stad ook aan de slag gaan 
met concrete ideeën van onze burgers. Niet iedereen wil zich 
binden aan langdurige engagementen (zoals een lidmaatschap van 
een adviesraad), maar wil zich wel inzetten voor gedragen projec
ten en acties in de buurt/stad. En net naar die mensen zijn we op 
zoek! Wil je samen nadenken over ideeën als burgerbudget, groene 
wijken, geveltuintjes, beleving op de markt...? Of heb je zelf ideeën 
waar je samen met anderen mee aan de slag wil? Hallo Harelbeke!  
richt zich tot iedereen die op een positieve manier deze ideeën 
verder wil uitwerken. Kom langs en geef mee vorm aan 
de toekomst van Harelbeke. Ook kinderen zijn welkom, 
kinderanimatie wordt voorzien. 
Meer informatie via info@harelbeke.be of  
056 733 311.

Sluitingsdagen
STADSDIENSTEN
• Stadhuis en stadsmagazijn: op donderdag 11 juli, donderdag  

15 augustus en vrijdag 16 augustus. Van 22 juli tot en met  
14 augustus enkel open van 9 tot 12 uur.

•  Jeugddienst: op 11 juli (vakantiewerkingen zijn wel open),  
15 en 16 augustus en van 22 juli tot en met 2 augustus.

•  Sporthallen en sportdienst: De stedelijke sporthallen zijn  
gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus. Tijdens deze periode 
zijn de burelen open van 9 tot 12 en 14 tot 16 uur (uitgezonderd  
15 augustus). Op 11 juli zijn de burelen gesloten, maar zijn de 
sporthallen wel open. 

•  CC het SPOOR: op 11 juli en vanaf 22 juli tot en met 16 augustus
•  Bibliotheek: op 11 juli  

en op 15 augustus.

www.harelbeke.be/sdgs

www.harelbeke.be/sdgs
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De zomer is weer in het land en dan trekken we er graag op uit, 
maar ook dicht bij huis valt er heel wat te beleven. Met onder 
andere het Parkfeest, de beiaardconcerten, zomerse wandelingen 
en boottochten in Harelbeke is onze stad voortaan de mooiste 
vakantiebestemming.  

ZOMER IN 
HARELBEKE 
VOOR IEDER 
WAT WILS

Jan: Het Parkfeest is in 
Harelbeke de kickoff van 
de zomervakantie. Toen we 
met de Cultuurraad begon
nen met de organisatie van 
het Parkfeest was er in juli 
en augustus niet echt iets 
te doen in de stad. We zijn 
wel blij dat daar ondertussen 
verandering in is gekomen. 
Met de zomerse concerten 
georganiseerd door het  
Stedelijk Feestcomité is er 
zelfs op muzikaal vlak heel 
wat te beleven. 
Hannelore: Wat het Park
feest bijzonder maakt is de 
aanwezigheid van heel wat 

verenigingen. Iedereen krijgt 
er de kans om hun werking 
voor te stellen of om een 
centje bij te verdienen voor de 
clubkas. Dit jaar hebben maar 
liefst 18 verenigingen een 
stand op het Parkfeest. Het 
zal een feest worden om van 
het diverse aanbod te proe
ven. Er is eten en drinken aan 
zeer democratische prijzen 
en animatie voor jong en oud.
Jan: In tegenstelling tot de 
voorbije jaren hebben we 
beslist om geen podium 
meer te plaatsen, maar de 
animatie echt tot tussen 
te mensen te brengen. Zo 

genieten de bezoekers nog 
meer van het gezellig samen
zijn. We voorzien bovendien 
een lekkere verrassing van 
de Harelbeekse bakkers om 
de 50ste verjaardag van de 
Cultuurraad te vieren. 
Hannelore: Naast het Park
feest en de concerten van 
Harelbeke Zomert hebben we 
voor de muziekliefhebbers 
ook nog de beiaardconcerten 
in Harelbeke. We mogen echt 
trots zijn op onze beiaard en 
de beiaardiers die van over 
de hele wereld in Harelbeke  
neerstrijken om hem te 
bespelen. www.harelbeke.be/sdgs
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Jan: Dat klopt. In de beslo
tenheid van het hofje aan 
het Paretteplein kan ik echt 
genieten van de beiaard
concerten. De beiaardiers 
stellen elk jaar een geva
rieerd programma samen 
van populaire en klassieke 
nummers. Op de luisterplaats 
hoor je echt de melodieën 
en dat is heel bijzonder. De 
concerten spreken misschien 
een iets ouder publiek aan, 
maar zijn eigenlijk voor ieder
een een aanrader. 
Sylvie: De dag voor het 
Parkfeest kunnen natuur
liefhebbers hun hart nog 

ophalen tijdens de wandeling 
langs de Oude Leiearm. We 
gaan die afwandelen tot in 
Ooigem. We wandelen langs 
de oudste boerderij uit de 
streek en ik vertel zeker ook 
iets over het vlasverleden 
van Harelbeke. Mijn man 
gaat ook mee en is een 
fervent vogelliefhebber. Als 
ik zelf moet vertellen over de 
fauna en flora zie ik alleen 
maar reigers, maar hij kan 
daar echt vol passie over 
vertellen. 
Hannelore: De wandeling 
is bijna 10 km lang, maar 
gelukkig voorzien we in het 

midden en op het einde van 
de tocht een versnapering. 
Het is een stevige wande
ling, maar ze is zeker de 
moeite waard. In augustus 
organiseren we trouwens 
ook een kortere avondwan
deling in de Gavers, gecom
bineerd met een vaartocht 
op het Gavermeer. 
Jan: In de zomer is De 
Gavers echt op haar mooist. 
Alles staat in bloei, en ik 
geniet van de schittering op 
het water. Toch is mijn favo
riete plekje echt die Oude 
Leiearm. Langs het water 
wandelen is een verademing. 

WIST JE DAT…
• De toeristische dienst, 

samen met de dienst 

Erfgoed het hele jaar 

door leuke activiteiten 

organiseert om te genie-

ten in je eigen stad?  

• Je steeds in het 

stadhuis terecht kan 

voor informatie over 

activiteiten, gratis 

brochures, fiets- en 

wandelkaarten? We 

helpen je graag met het 

plannen van de perfecte 

uitstap. Meer informatie 

kan je vinden op www.

toerisme-leiestreek.be/

boottochten. 

“Op het Parkfeest voorzien  
we een lekkere verrassing van  

de Harelbeekse bakkers om 
de 50ste verjaardag van de 

Cultuurraad te vieren.”  
Jan
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Vahan: Vroeger woonden we 
in Gent maar ondertussen 
hebben we echt al een leven 
opgebouwd in Harelbeke. 
Onze kinderen gaan hier naar 
school en we zouden echt 
niet meer willen verhuizen. 
We fietsen graag met onze 
dochter naar de Gavers om 
daar te ontspannen, maar 
natuurlijk zijn we in de zomer 
het grootste deel van onze 
tijd op de Leie te vinden.Vorig 
jaar heb ik de boot overge
nomen. Ik had nood aan een 
nieuw avontuur. We hebben 
al heel veel hindernissen 
overwonnen, maar de drive 
om er echt iets van te maken 
is er nog steeds. Onze boot 
is echt heel bijzonder, ik denk 
trouwens dat ik de enige  
Armeniër ben die zoiets doet. 
We hebben deze zomer 
in samenwerking met de 
gemeentes de concepten 
van de boottochten voor een 
groot deel veranderd.  

We doen nu ook boottochten 
met Armeense degustaties, 
met muziek en dans… Dat 
zal heel leuk zijn. Het zal deze 
zomer echt warm worden aan 
boord want we willen onze 
gasten echt in de watten 
leggen en onze Armeense 
gastvrijheid laten zien aan de 
Harelbekenaren. We proberen 
het op onze eigen manier te 
doen, en hopelijk valt dat in 
de smaak. 

Sylvie: Tijdens de boottoch
ten kan je het landschap eens 
vanop een andere manier ont
dekken. Het is zo rustig en stil 
op het water. Dat zorgt echt 
voor een bijzondere sfeer. De 
eerste keer dat ik meeging op 

de boot was echt een open
baring. Je doet dat wel eens 
als je in het buitenland bent, 
maar soms moeten we ons 
eigen land ook eens op een 
andere manier leren kennen. 
Vahan: Voor de schipper is 
door de sluis varen wat ver
velend, maar voor de gasten 
op de boot is door de sluis 
varen een echte attractie. 
Sommige boottochten zijn 
gekoppeld aan een mooie 
uitstap, bijvoorbeeld naar het 
Kasteel van Ooidonk of naar 
Brugge. Sylvie gaat dan mee 
op de boot om de uitstap 
te begeleiden, zo krijg je er 
nog een interessant bezoek 
bovenop!

“Het zal deze zomer echt warm 
worden aan boord want we willen 

Armeense gastvrijheid laten zien aan de 
Harelbekenaren.” 

Vahan

BOOTTOCHT  
IN DE KIJKER 

Combineer fietsen met varen 

op de unieke fietsboot door 

de Leiestreek. Vaar mee op 

zondag 4 augustus vanuit 

Harelbeke (Vrijdomkaai)  

richting Waregem, Machelen 

en Deinze. Neem je fiets mee 

op de boot en stop op en af 

waar je wilt. Bij het opstappen 

betaal je slechts € 5 per 

persoon. Reserveren is niet 

mogelijk. 

Meer informatie:  

www.toerisme-leiestreek.be/

boottochten. 

Meer info: www.harelbeke.be 
of in de gratis folder die je kan 
vinden in de stadsdiensten.
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TENTOONSTELLING
GOD ZIJ DRANK
Marcel van Maele (19312009) was 
een markant en rebels figuur. Hij 
publiceerde dichtbundels, romans, 
scenario’s, bibliofiele uitgaven 
enzovoort. Hij realiseerde diverse 
boekobjecten en creëerde talrijke 
literaire installaties. In al die acties 
blijft hij zijn thematiek trouw: het 
conflict tussen de individuele vrij
heid en de druk van maatschappij 
en realiteit, die de vrijheid beper
ken. Bibliotheek Harelbeke is trots 
dat ze naast de reguliere uitgaven 
van romans, gedichten, toneel
stukken… ook bibliofiele uitgaven, 
zeefdrukken, boekobjecten… kan 
tonen ter illustratie van de veelzij
digheid van Marcel van Maele. 

gevarieerde selectie uit onze 
collectie aan, klaar om in de 
reiskoffer te verdwijnen. Dit 
jaar zijn de categorieën: pas 
binnengebracht (de klassie
ker), duo’s in de misdaad 

(dubbel zo spannend), De 
Lage Landen (romans uit  
België en Nederland), 
vakantie liefde (romantisch de 
zomer door) en een huis in… 
(Toscane, Provence, Umbrië… 
als het maar niet hier is). Vind 
je niet wat je zoekt in onze 
zomerstand, dan kan je ook 
nog onze selectie zomer
boeken raadplegen. 100 
recente titels in alle mogelijke  
genres (van ongelooflijk 
spannend tot buitengewoon 
romantisch) speciaal door 
ons geselecteerd om een 
lange hete zomer, of een 
koude natte, te overleven. De 
zomerlijst kan je terugvinden 
op www.bibliotheekharel
beke.be. Al wat je nu nog 
moet doen is genieten van je 
leesvoer. Stap in die hangmat 
en lezen maar!

MUZAÏEK AUGUS-
TUS 50 JAAR 
WOODSTOCK
50 jaar geleden, in 1969, 
werd op een weide in het 
Amerikaanse Bethel het 
grootste hippieevenement 
ooit georganiseerd. Het 
Woodstock festival beloofde 
3 days of peace & music, 
maar het werden vooral drie 
dagen van muziek en chaos 
met ruim 400.000 bezoe
kers. De lineup kan histo
risch genoemd worden met 
toppers als: Joe Cocker, 
Janis Joplin, Jimmy Hendrix, 
Grateful Dead, The Who… 
We blikken nostalgisch terug 
op dit hoogtepunt van de 
hippiecultuur en hopen dat 
de zomer van 2019 ook een 
summer of peace and music 
mag worden.

ZOMERLEZEN 
2019

De bib gaat de uitdaging aan 
om ook deze zomer iedere 
lener aan het juiste zomer
boek te helpen. Verdeeld over 
vijf categorieën bieden wij een 

MATERIALEN  
VERLENGEN  
VAN OP VAKANTIE
Wist je dat je ook vanop 
je vakantiebestemming je 
materialen kan verlengen?
Log in via Mijnbibliotheek 
(via de website van de  
bib of het eloket op  
www.harelbeke.be) en  
verleng je uitleenperiode 
met 4 weken. Als je gebruik 
wil maken van deze service, 
dan moet je je wel eerst 
registreren. Problemen met 
registreren of verlengen? 
Stuur gerust een mailtje 
(met vermelding van je 
lidnummer) naar info.bi
bliotheek@harelbeke.be en 
we kijken wat we voor jou 
kunnen doen.

INFOSTAND
DE MAAN 
Op 21 juli is het precies  
50 jaar geleden dat de mens 
voet op de maan zette. 
Iedereen kan de iconische 
beelden van deze mijlpaal 
zo voor de geest halen, 
net als de zin die bij deze 
eerste stap hoort (one small 
step…). De maan verdient 
wat extra aandacht deze 
maand, vandaar deze 
infostand. Alle boeken, 
documentaires en speelfilms 
waarin de maan 
voorkomt 
bundelen 
we tot een 
infostand 
waar je 
helemaal 
moonstruck 
van wordt.
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SPORTACADEMIE

Woensdag 
Van 11/09 t.e.m. 11/12
Sporthal De Dageraad Harelbeke

Sportmix mini
• 13.30-15.00 uur
• 1ste en 2de leerjaar
• 31,20 euro

Sportkriebels mini
• 15.15-16.15 uur
• 1ste en 2de kleuter
• 20,80 euro

Sportkriebels maxi
• 16.30-17.30 uur
• 2de en 3de kleuter
•  20,80  euro

Sportmix maxi
• 15.00-16.30 uur
• 3de t.e.m. 6de leerjaar
• 31,20 euro

ZUMBA OPEN AIR 16+

Maandag
01/07 en 08/07
Sporthal De Dageraad Harelbeke

• 19.30-20.30 uur
• Sporthal De Dageraad
• 11 euro

TRAMPO FUN 16+

Woensdag
Van 11/09 t.e.m. 11/12
 
• 19.15-20.15 uur
• Sportzaal Arendswijk 
• 71,50 euro
Proefles op 04/09

Maandag
Van 09/09 t.e.m. 16/12
Zuiderkouter Stasegem

Zumba
• 19.00-20.00 uur
• Zuiderkouter Stasegem
• 55 euro

Ladies Fit
(vroegere Turnen Dames)
• 20.00-21.00 uur
• Zuiderkouter Stasegem
• 30 euro

Dinsdag
Van 10/09 t.e.m. 10/12

Step-aerobic
• 19.00-20.00 uur
• Sportzaal Arendswijk
• 52 euro

Van 17/09 t.e.m. 10/12

Taichi beginners
• 19.00-20.30 uur
• Turnzaal De Dageraad
• 66 euro

Taichi gevorderden
• 20.00-21.30 uur
• Turnzaal  

De Dageraad
• 66 euro

Woensdag
Van 11/09 t.e.m. 11/12

Yoga
• 18.15-19.45 uur
• Dojo Sporthal 
   De Dageraad
• 71,50 euro

Donderdag
Van 12/09 t.e.m. 05/12

BBB 1
• 17.30-18.30 uur
• Dojo Sporthal 
   De Dageraad
• 48 euro

BBB 2
• 18.30-19.30 uur
• Dojo Sporthal 
   De Dageraad
• 48 euro

SPORTAANBOD SPORTDIENST

LESSENREEKSEN 16+

Voor alle inschrijvingen: 
WEBSHOP.HARELBEKE.BE

Wie pas in de week vóór de 
activiteit inschrijft kan dit 
niet meer online en betaalt 5 
euro meer. Vanaf dan schrijf je 
in op Sportdienst Harelbeke 
Stasegemsesteenweg 21,  
8530 Harelbeke.

www.harelbeke.be/sdgs

NIEUW
NIEUW
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SENIOREN

Dinsdag
Van 10/09 t.e.m. 10/12

Turnen
• 9.15-10.15 uur
• Sporthal De Vlasschaard
• 32,50 euro

Turnen
• 14.30-15.30 uur 
• Sporthal De Dageraad
• 32,50 euro

Netbal
• 13.30-14.30 uur
• Sporthal De Dageraad
• 32,50 euro 

Donderdag
Van 12/09 t.e.m. 12/12

Netbal
• 14.00-15.00 uur
• Sporthal De Vlasschaard
• 32,50 euro

Zachte yoga
• 14.30-16.00 uur
• Dojo Sporthal 
   De Dageraad
• 65 euro

HARELBEKE NAJAAR 2019 

WIST-JE-DATJES

Proeflessenweek 
Van 2/09 t.e.m. 5/09

• gratis – niet vooraf inschrijven
• bureel blijft tot een half uur na de les open  

om in te schrijven
• Je kan tot 2 uur na de proefles nog via  

de webshop inschrijven. 
• Proefles Taichi is op 10 september.

GIRLS NIGHT
 OPEN AIR

Sportdienst Harelbeke 
presenteert 

maandag 26 augustus om 19.30 uur
achter sporthal De Dageraad Harelbeke

Trampo Fun
Zumba 

Step
BBB

gratis

Heb je nog vragen? 
www.harelbeke.be/sport, 056/733 460
Abonneer je op de nieuwsbrief van de 
sportdienst om op de hoogte te blijven  

www.harelbeke.be/nieuwsbrief

GRATISPROEFLES
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HARELBEKE #DuurzameGemeente

LOKALE HELD

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

Een app waarbij handelaren voedsel 
dat nog perfect in orde is, maar de 
houdbaarheidsdatum nadert, aanbie
den aan een gereduceerde prijs. Zo 
kan je een overheerlijke portie voor 
een prikje van de vuilnisbak redden. 
Als dat geen verantwoorde consump
tie is (SDG 12)! Dat het over lokale 
handelaren gaat en we die portie dus 
perfect te voet en met de fiets kunnen 
ophalen, levert dan weer een mooie 
bijdrage aan SDG 13 'Klimaatactie'. 
Maar dat systeem werkt alleen dankzij 
de handelaren die mee in het verhaal 
stappen en daar komt onze lokale held 
om de hoek kijken: we spreken met 
Karel, winkelverantwoordelijke van de 
Delhaize in Harelbeke.
Delhaize Harelbeke heeft recent hun 
hele infrastructuur aangepakt en daar
bij werd het duurzaamheidsaspect 
allesbehalve uit het oog verloren!

Zo werd alle verlichting vervangen 
door LEDverlichting wat een grote 
energiebesparing heeft opgeleverd 
(SDG 7 Betaalbare en duurzame  
energie). Alle koelinstallaties zijn 
CO2gekoeld én de warmte van de 
koelgroep wordt gerecupereerd voor 
het verwarmen van de hele winkel. En 
als die 45koppige ploeg naar het toilet 
gaat? Dan spoelen ze door met regen
water! (SDG 6 schoon water en sanitair) 
En het stopt niet bij de infrastructuur; 
sinds januari wordt er in de bedienings
afdeling enkel nog verpakt in papieren 
of biologisch afbreekbare zakjes. En 
de druiven? Die zijn verhuisd van een 
blister verpakking naar handige papie
ren zakjes. 
Delhaize wil geëngageerd ondernemen 
met oog voor het milieu én de om
geving. ‘We proberen een verhaal te 
schrijven voor iedereen’ dixit Karel.

LOKALE HELDEN  
VOOR GLOBALE 
DOELEN
SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’.
Innovatie? De app ‘Too Good To Go’. En dat brengt 
ons deze maand bij Delhaize Harelbeke. 

12

Karel Lampaert

www.harelbeke.be/sdgs

GRATIS
www.harelbeke.be/maand-van-de-jeugdsportclubs

19 augustus t.e.m. 22 september 2019

Jeugdsportclubs stellen  

hun trainingen open.  

Wij willen jou erbij!

Maand van de  

jeugdsportclubs

In samenwerking metSportdienst 

056 733 460  

sport@harelbeke.be

Meer info: 
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GRATIS
www.harelbeke.be/maand-van-de-jeugdsportclubs

19 augustus t.e.m. 22 september 2019

Jeugdsportclubs stellen  

hun trainingen open.  

Wij willen jou erbij!

Maand van de  

jeugdsportclubs

In samenwerking metSportdienst 

056 733 460  
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KAJAK
Harelbeekse Kano Vereniging

Plaats: Clubhuis, Klinkaardstraat 40, Harelbeke  
(kanaal Bossuit-Kortrijk)

 
Meer info: jeugd@harelbeeksekanovereniging.be en  
www.harelbeeksekanovereniging.be

JUDO
JC Yama Arashi Bavikhove

Plaats: Vaernewijckstraat 17, Bavikhove

Ma 02/09 18.0018.30 u Kleuters
Wo 04/09 + 

11/09
17.3018.00 u
18.0019.00 u
19.0021.00 u

Kleuters 
1ste2de leerjaar (groep 1)
3de4de leerjaar (groep 2)

Do 05/09 + 
12/09

18.3019.30 u 4de5de6de leerjaar en  
1ste mb (groep 3) 
groep 4 (ouder)

Zo 08/09 + 
15/09 

09.0010.00 u
10.0011.00 u
11.0012.00 u

Groep 1
Groep 2
Groep 3 en 4

Info: www.judoclubbavikhove.be, Donaat Vandeburie,  
donaatvandeburie@hotmail.com, 0496 030 681  
Gedurende de ganse maand september kan er gratis meegetraind 
worden. Je komt in sportieve kledij, er kan judokledij gebruikt  
worden van de club.

ATLETIEK
Gavertrimmers jeugd 

Plaats: Sportcentrum De Mol,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Di 17/09 18.3019.30 u Vriendjesdag/opendeur

Info: water of drankje voorzien / sportieve kledij en sportieve schoenen 
Aanmelden 18.20 uur aan het lokaal van de Gavertrimmers poort 5  
(parking mobilhome) Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke. 
Vooraf inschrijven (niet noodzakelijk) en info via Jimmy Waelkens  
via secretaris@gavertrimmers.be

BADMINTON
Badmintonclub Bavikhove 

Plaats: Sporthal De Vlasschaard, Vlietestraat 25, Bavikhove

Za 24/08 + 
31/08 + 
07/09

08.3010.00 u
10.0011.00 u
11.0012.00 u

0913 j.
1315 j.
1519 j.

Di 20/08 
t.e.m. 
17/09

18.0019.00 u 1113 j. 

Wo 21/08 
t.e.m.  
12/09

15.0016.30 u
16.3018.00 u
18.0019.30 u

0508 j.
0911 j.
1113 j.

Do 22/08  
t.e.m.
19/09

18.0019.15 u
19.1520.30 u
20.3022.00 u

0913 j.
1315 j.
1519 j.

Info: http://www.bavikhoofsebc.be/ - Staf Zephirin - 0487 165 962 

HANDBAL
Handbalclub Harelbeke  

Plaats: Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Info: Francis Destoop, fdestoop@hotmail.com,  
www.handbalclubharelbeke.be, voorzien zijn van sportieve kledij.

KARABIJNSCHIETEN
Sint Pieters Bosseniers Hulste

Plaats: Kasteelstraat Hulste  
(achter het dorpshuis “De Rijstpekker”)

Zo 25/08 10.0012.00 u Vanaf 12 j.

Info: Steve T’Siolle, steve@cbl-welding.com, 
0473 488 423, www.bosseniers.be 

BALLET
Balletschool Lunatica  

Plaats: Turnzaal Gemeenteschool Arendswijk,  
K. Leopold III Plein 71, Harelbeke 
Plaats: VTI Harelbeke, Stasegemsesteenweg 42, Harelbeke 
(lessen maandag)

Ma 02/09 
t.e.m.
30/09

19.0020.30 u Balladies 2de & 3de 
gr. mb

Wo 04/09 
t.e.m. 
25/09

13.0014.00 u

14.0015.00 u
15.0016.00 u
16.0017.00 u
17.0018.00 u
18.0019.00 u

Ballet 
microobjes
The girls 
Balletkriebels 
Ballettoppers 
Choreotica’s 
Balletteena’s 

1ste  2de lj

3de kl tem 3de lj
2de lj  3delj
3de  4de lj
Vanaf 4de lj
5de lj

Za 07/09 
t.e.m. 
28/09

09.0010.00 u

10.0011.00 u

11.0012.30 u

Dans 
microobjes 
Pointica’s 

Balletchica’s

2de  3de kl

Vanaf 5de lj/
2 j. erv
1ste  2de mb

Ons dansjaar start vanaf 1 september. De hele maand september 
kunnen proeflesjes gevolgd worden. Hiervoor dient niet op voorhand 
ingeschreven te worden.  
Info via stephanie.demey@lunatica.be of 0473 282 969

DAMESVOETBAL
SW Ladies Harelbeke  

Plaats: Sportcentrum De Mol, Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke 

Wo 21/08 + 
28/08

18.0019.00 u
19.3021.00 u

Van 7 tot 14 jaar 
Ouderen

Vr 23/08 + 
30/08

18.0019.00 u
19.3021.00 u

Van 7 tot 14 jaar 
Ouderen

Info: http://www.swladiesharelbeke.be/ 
Carlos Verstraete - 0475 639 417 – carlos.verstraete1@telenet.be 
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KICKBOKSEN FULL CONTACT
Tiger Boxing Club Group Belgium vzw

Plaats: Judozaal Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Ma 02/09 + 09/09 18.0019.30 u Vanaf 10 jaar

Info: www.tigerboxingclub.be, Paolo Villani, 056 716 958, 
0477 798 108, fffc.vzw@telenet.be

PAARDRIJDEN
Paardenmanège Gaverranch 

Plaats: Iepersestraat 14, Harelbeke (Stasegem)

Zo 15/09 14.0015.00 u Voorstelling door leden van 
de club

15.0017.00 u Gratis initiaties paard rijden 
vanaf 6 jaar, laarzen en 
elastische broek voorzien.

Vooraf inschrijven via info@gaverranch.com of ter plaatse in de bar.
Doorlopend: huifkartochten, jumping, hippotherapie enz.

TAEKWON-DO
So San

Plaats: Judozaal Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Di 20/08 + 27/08 18.1519.15 u
19.1520.15 u

Vanaf 7 j.
Jeugd (vanaf 12j.) + 
volwassenen

Vr 23/08 + 30/08 18.1519.15 u Vanaf 7 j.

Za 24/08 + 31/08 10.3012.00 u Jeugd (vanaf 12j.) + 
volwassenen

Info: Yves Pollefeyt, taeyves@me.com,  
0468 123 713, www.so-san.be

PAINTBALL
Paintballclub Harelbeke 
PAINTBALLBATTLE

Plaats: Sportcentrum Harelbeke, 
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke 
Je kan inschrijven voor de battle per team van 3 personen. 
Aangezien je heel wat kogels krijgt, vraagt de club een bijdrage 
van 30 euro per team. Na de bevestiging van je deelname krijg 
je het exacte tijdstip van jullie battle.

Zo 15/09 Ganse dag Van 12 tot …jaar

Info: Inschrijven per team verplicht via www.paintballcup.be,  
kan vanaf 1 juli.

VERDEDIGING
vzw Krav Maga Trainingscentrum 
“Harelbeke” 

Plaats: Judozaal Sporthal De Dageraad,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke (krav maga is een  
verdedigingskunst, die zijn oorsprong heeft in Israël).

Wo 04/09 20.0022.00 u Initiatie

Info: Vermeulen Jeroen, 0486 766 118 
https://kmtc.be/, harelbeke.kravmaga@gmail.com.  
Deelname vanaf 16 jaar mits voorlegging van een BLANCO getuigschrift 
van goed gedrag en zeden. Kledij: T-shirt en lange sportbroek.

VOETBAL 
Voetbalclub KRC

Plaats: Sportcentrum De Mol,  
Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Wo 14/08 
t.e.m.   
18/09

15.0018.00 u Geboortejaar 20132014
2015

Plaats: Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke (Sportcentrum  
De Mol) Gelieve op voorhand in te schrijven via Yves Vantieghem  
op nummer 0476 932 504 of via yves.vantieghem@telenet.be 
(Kledij: sportkledij, sportschoenen)

Voetbalclub Hulste Sportief

Plaats: Sportcentrum Hulste, Tieltsestraat 31, Hulste

Ma 19/08 17.3018.30 u
18.0019.00 u
19.0020.15 u

U6
U8U10U11
U15

Di 20/08 18.0019.00 u
18.0019.00 u
18.3019.30 u
19.0020.30 u
19.3021.00 u

U7
U8U9
U13
U17
U21

Wo 21/08 17.3018.30 u
18.0019.00 u
19.0020.15 u

U6
U10U11
U15

Do 22/08 18.0019.00 u
18.3019.30 u
19.0020.30 u 
19.3021.00 u

U7U9
U13
U17
U21

Info: Jef Ottevaere, 0479 060 665, jef.ottevaere@telenet.be  
Sportieve kledij voorzien. Alle andere trainingsuren zijn terug te vinden 
op www.hulstesportief.be 
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Voor een overzicht van alle activiteiten:  
www.harelbeke.be/sport

VOLLEYBAL
Volleybalclub AVC Harelbeke 

Plaats: Sporthal De Dageraad, Stasegemsesteenweg 21, 
Harelbeke

Wo 11/09 + 18/09 18.0019.30 u Meisjes en jongens  
(2de t.e.m. 6de leerjaar)

Info: Lode Messiaen – infoavc@volleybal-avcharelbeke.be – 0474 743 013, 
www.volleybal-avcharelbeke.be. Voorzien zijn van sportschoenen en sportieve kledij.

Aanmelden 15 minuten voor de trainingsaanvang. Alle deelnemers zijn verzekerd. 
www.harelbeke.be/maand-van-de-jeugdsportclubs

WINDSURFEN EN ZEILEN
Zeil- en surfclub Gavermeer

Plaats: Eikenstraat 131, Harelbeke

Wo 11/09 + 18/09 18.0019.30 u Meisjes en jongens  
(2de t.e.m. 6de leerjaar)

Voor meer info: surfschool@gavermeer.be - zeilen@gavermeer.be

Voetbalclub KOG Stasegem

Voetbalveld, Veldrijk 22, Stasegem 
Sportcentrum De Mol, Stasegemsesteenweg 21, Harelbeke

Ma 12/08 t.e.m. 
16/09

17.0018.30 u  
18.0019.15 u   
18.3019.45 u  
18.4520.00 u  
19.3021.00 u  

U10  
U6U7U8   
U9  
U12  
U15U21  

Voetbalveld KOG   
Voetbalveld KOG  
Voetbalveld KOG  
Voetbalveld KOG   
Sportcentrum De Mol 

Di 13/08 t.e.m. 
17/09

18.0019.15 u  
19.3021.00 u  

U13  
Beloften  

Sportcentrum De Mol  
Sportcentrum De Mol 

Wo 07/08 t.e.m.
18/09

18.0019.15 u  
19.3021.00 u  

U10  
U6U7U8   
U9  
U12  
U15U21    

Voetbalveld KOG  
Voetbalveld KOG  
Voetbalveld KOG  
Voetbalveld KOG  
Sportcentrum De Mol 

Do 15/08 t.e.m. 
19/09

18.0019.15 u  
19.3021.00 u  

U13  
Beloften  

Voetbalveld KOG  
Sportcentrum De Mol 
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Zaterdag 13 juli (20u) 
The Street Monkeys 

The Street Monkeys is de poprock
band van frontman Bjorn Ampe en  
zijn zus Nina, die jong en oud weten  
te overtuigen met hun uptempo am
biancenummers, van luistermuziek tot 
steengoeie oldies!

Harelbeke Zomert is een cadeau van het Stedelijk Feestcomité aan de goed gemutste 
Harelbekenaren! Het recept is gekend: een heerlijk terras op het Stationsplein, een 

swingende band, frisse pintjes en andere drankjes, een hippe foodtruck én bovenal veel  
gratis plezier! Ook dit jaar gaan op drie zaterdagavonden zomerconcerten door.

Zaterdag 20 juli (20u)

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie drong door tot in 
de locatiefinale 2017 van de prestigi
euze Benelux bandcompetitie 'The 
Clash of the Coverbands' en stapelde 
gedurende de voorbije twee jaar meer 
dan 50 geslaagde optredens op, met 
als hoogtepunten de Gentse Feesten, 
Kotweekend en Parkies! Deze zomer 
komen ze met hun nieuwe show naar 
Harelbeke!

ZWOELE CONCERTEN  
OP HET STATIONSPLEIN

Zaterdag 17 augustus (20u)  
The Chevys

The Chevys is een zeskoppige band 
uit regio Kortrijk die muziek uit de  
jaren 50 en 60 terug tot leven brengt. 
Ze brengen een mix van rockabilly, 
swing en rock 'n’ roll covers.
➜ Laat je deze zomer verleiden voor 
een avond met vrienden, ambiance en 
toffe livemuziek gebracht door échte 
muzikanten. Je oren zullen je dankbaar 
zijn. Wees zeer, zeer welkom voor  
telkens een erg bijzondere avond!

Voor een overzicht van alle activiteiten:  
www.harelbeke.be/sport
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Word een 
Harelbeekse  
beeldambassadeur!
Harelbeke heeft veel te bieden als stad. Alleen hebben we 
soms weinig beeldmateriaal om onze troeven in de kijker 
te zetten. Daarom gaan we op zoek naar fotografielief
hebbers (professioneel of amateur) die de stad in beeld 
willen brengen. Ben je graag bezig met fotografie? Ga je 
vaak wandelen of fietsen op mooie plekjes in Harelbeke? 
Of kom je geregeld op Harelbeekse evenementen? Help 
dan mee om kiekjes van Harelbeke te verzamelen.

HOE?
Wij sturen maandelijks een mail met fotografiethema’s  
(maar uiteraard zijn alle foto’s welkom, ook die buiten de 
thema’s). Mail ons jouw foto(‘s) door via beeld@harelbeke.be  
of dien je foto’s in op www.harelbeke.be/beeldambassa
deurs. Eénmalig of meerdere keren, het engagement kies je 
volledig zelf. 

WAT KRIJG JE VAN ONS? 
Mensen die zich inschrijven kunnen rekenen op erkenning 
en exclusiviteit: 
• Naamsvermelding bij elke foto 
•  Publicatie van foto’s als hblad, toeristische brochures, 

affiches, flyers, banners… 
• Publicatie van foto’s op sociale media en de website

Bovendien maak je ook kans op:
•  Gratis toegang tot evenementen, backstagepas, primeurs 

of extra's (bijvoorbeeld drankkaart of eetbonnen) 
•  Een uitnodiging op bijzondere en exclusieve plekken in de 

stad en openingen van nieuwe plaatsen 

Heb je interesse? www.harelbeke.be/beeldambassadeurs  
of stuur ons een mail via beeld@harelbeke.be.  

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 6 augustus 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: 926
Winnaar: Johan Demeyere 

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

1 9 8

8 7 2 3 9

2 4 5

9 8 3

9 2 1

8 5 2

6 8 7 3 4

2 9 1

14
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WANDELZOEKTOCHT 
SCHATTEN VAN VLIEG

in het stadscentrum, in de bibliotheek
& in het Peter Benoitmuseum

En ontdek 
of jij proeft 

wat ik proef.

Vlieg heeft in Harelbeke heel wat schatten verstopt. Haal het opdrachtenformulier in de bibliotheek,  
het Peter Benoitmuseum, het stadhuis of bij de deelnemende handelaars (te herkennen aan de affiche van Vlieg). 

Neem deel aan de zomerzoektocht van Vlieg en maak kans op tal van leuke prijzen!  
Je kan schattenjagen van 29 juni tot 31 augustus 2019.

www.uitmetvlieg.be/schattenvanvlieg

WEDSTRIJD VOOR KIDS
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Tel de vliegjes in dit hblad, geef dit antwoordstrookje af in de bibliotheek  

of het Peter Benoitmuseum en ontvang een verrassing!

Naam: ...........................................................................................................

Leeftijd: ........................................................................................................

✁

oplossing: er zitten             vliegjes in dit hblad.



16

LIVE ELECTRONICS 
EN DJ AAN DE  
MUZIEKACADEMIE

Als je tegenwoordig naar een concert gaat, valt het op hoe weinig bands nog spelen 
zonder elektronica. Live electronics is een muziekvorm waarbij synthesizers, laptops, 
sampling pads… worden gebruikt om geluid te maken. Dit kan zijn om bij te dragen 
aan de akoestische groepsklank of zelfs om de hele klank te bepalen. Vorig jaar startte 
de academie nieuwe richtingen op, waaronder elektronische muziek en DJ met nieuwe 
vakken als live studio electronics, klanklab, DJ-technieken en DJ-compositie. Je kan 
zonder voorkennis starten aan deze opleiding.
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Gert Malfliet: “In de les werken 
we meestal ‘in the box’, onze studio 
zit in de computer. We werken met 
Ableton Live, waarmee we drumloop
jes programmeren en prutsen met 
software synthesizers. Daarnaast is 
het programma ook geschikt om in
strumenten op te nemen en live op te 
treden. De academie heeft ook echte 
synthesizers waarmee we aan de 
slag kunnen als we ons niet vinden  
in de software synths. Ik ben zelf 
drummer en heb thuis geen gekke 
studio setup, maar kan makkelijk op 
de trein of backstage… ‘prutsen’ met 
mijn laptop en koptelefoon. Op zich 
is er nooit veel verschil in de insteek 
van verschillende DAW’s (digital 
audio workstation). Met Ableton heb 
je veel opties en kan je live aan de 
slag: effecten bedienen, synths uit je 
laptop spelen, backingtracks bedie
nen… Doorheen het jaar komen alle 
basisfeatures van het programma 
aan bod en zijn alle opdrachten er 
op voorzien dat je altijd werkt aan je 
eigen muziek.”

Frank Amez: “Met het vak klanklab 
proberen we een laboratorium voor 
de klank te zijn. We ontrafelen de ge
heimen van klank en bouwen via ge
luidssynthese zelf klanken op. Let op, 
het is niet de bedoeling om synthesi

zer te leren spelen. Dat doe je bij de 
collegavakspecialisten die je profes
sioneel begeleiden bij klaviertechniek. 
In klanklab is de klank en de techniek 
van belang. Wanneer je voor een 
synthesizer (hard of softsynth) staat, 
zie je vooral veel knopjes. In klanklab 
leer je vooral wat die knopjes doen 
en wat de invloed hiervan is. Klanklab 
moet je zien als een verruiming van 
het spectrum binnen een muzikale 
opleiding. Het moet ondersteuning 
bieden. In de optie elektronische mu
ziek behoort het tot het lespakket, in 
de andere opties is het een keuzevak. 
De synthesizertechnieken ontwikkeld 
door de synthpioniers duiken overal 
op in de moderne muziekproductie. 
Wie wil DJ’en zal je dezelfde para
meters in de vingers krijgen. Instal
leer je muziek of opnamesoftware, 
dan merk je dat er gebruik gemaakt 
wordt van filters, effecten, envelopes, 
LFO’s… die uit de synthwereld geïm
porteerd zijn. Inzicht in die basistech
nieken verruimt de blik op heel wat 
elektronische muziekapparatuur.”

Diederik Glorieux: “Het vak is 
nieuw en het is uiteraard nog zoeken 
naar gepaste inhoud. Sequencer
techniek en MIDIsturing, maar ook 
audiotraining zullen aan bod komen. 
Stap voor stap zoeken naar de 

“Van 16 tot 66 jaar kan je als 
student terecht in de DJ-lessen op 
de academie. Je bent nooit te jong 
of te oud om ermee te beginnen.”  

Diederik Glorieux

www.harelbeke.be/sdgs
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juiste opbouw van een synthpatch 
via geluidfragmenten is onderdeel, 
maar ook het gebruik en bespreken 
van diverse audioeffecten. Klanklab 
komt in de derde en vierde graad als 
keuzevak aan bod. Wie kiest voor 
de optie elektronische muziek krijgt 
het als verplicht vak. Naast elektro
nische/experimentele muziek, kan je 
de opleiding DJ volgen. Vanaf 12 tot 
66 jaar kan je als student terecht in de 
DJlessen op de academie. Je bent 
nooit te jong of te oud om ermee te 
beginnen. Heb je nog geen ervaring of 
materiaal, maar sta je te popelen om 
te beginnen? Ben je vaak op je kamer 
al plaatjes aan het draaien, maar heb 
nog nooit op een feest gedraaid? Of 
ben je al gevorderd, maar wil je je 
skills bijschaven en perfectioneren?  
Je bent bij ons aan het juiste adres.”

Michael Minjauw: “Je krijgt twee uur 
les, één uur DJtechnieken en één uur 
DJcompositie. Het ene uur is toege
spitst op het ontwikkelen van je skills 
en het effectieve draaien, het tweede 
uur focust op het maken en bewerken 
van muziek. Het DJwereldje ontwik
kelt zich in een razendsnel tempo. De 

digitale spelers maken het mogelijk 
om tijdens een set muziek nog meer 
te bewerken en te improviseren in 
vergelijking met het vroegere draaien 
met vinyl. Al blijft draaien met vinyl een 
aparte discipline om te beheersen. DJ’s 
zijn vandaag meer dan vroeger, soms 
zijn het producers die hun eigen muziek 
maken. Als DJ val je tijdens je set op 
door in je platenkeuze originele edits, 
remixes en mashups te draaien. In de 
les compositie leer je hoe nummers in 
elkaar zitten, hoe ze worden gemaakt 
en hoe je die edits kan producen. In 
de eerste lessen kijken we naar wat je 
kan. Heb je geen ervaring, dan begin
nen we met de basics van het mixen 
en beatmatchen. Ben je gevorderd, 
dan vertrekken we vanuit je ervaring en 
bouwen we verder. In drie jaar worden 
je skills ontwikkeld, maar onderzoeken 
we ook welk type DJ jij wil worden. 
Vanuit de hiphopwereld is de traditie 
scratchen en turntablism met vinyl, 
andere DJ’s specialiseren zich in één 
genre, zoals EDM. Daarnaast zijn er 
de allroundDJ’s die in alle genres 
thuis zijn. Tussen Avicii, DJ Shadow en 
Discobaar Galaxie zit een wereld van 
verschil, maar ze zijn alle drie super 

goed in hun eigen ding. In de DJoplei
ding word je getraind om een goeie DJ 
te worden en te zoeken naar je eigen 
stem als DJ.”

Diederik Glorieux: “Wat maakt een 
DJ een goede DJ? De juiste plaat 
op het juiste moment. Muziekkeuze, 
timing, techniek en de dansvloer 
kunnen lezen zijn superbelangrijk. De 
sterkste DJ beheerst en combineert 
die elementen. Het is vooral zaak om 
je eigen persoonlijkheid er in te laten 
doorklinken. Bovendien is een DJ ook 
een performer. Sommige DJ’s laten 
hun muziek voor zich spreken, an
dere DJ’s zijn showbeesten die goed 
contact leggen met de feestende 
massa en versterken hun set met een 
lichtshow. Je moet als DJ niet alleen 
hoorbaar zijn, maar ook zichtbaar. 
Ook dat wordt besproken in de les
sen. Maar de basis blijft goeie muziek 
draaien. Er bestaat geen fijner gevoel 
dan er in slagen om een massa te 
laten springen op jouw muziek. Als 
DJ kan je mensen een onvergetelijke 
herinnering bezorgen. ‘A good DJ can 
make a whole room fall in love.’ Daar 
doe je het voor.”

Tickets  
en info 
Meer info en 
inschrijvingen www.
samwdharelbeke.be 
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in Harelbeke

BOOTTOCHT
do 11 juli

Van Harelbeke naar kasteel van Ooidonk.
• Boot heen, bus terug: 9.3017 uur – 
vertrek aan aanlegsteiger Vrijdomkaai
• Fiets heen, boot terug: 9.3018 uur
Prijs telkens 57 euro voor volwasse
nen en 44 euro voor kinderen. Info en 
inschrijven via 056 733 470, connie.
mahieu@harelbeke.be, toerisme@
harelbeke.be of online via www.toeris
meleiestreek.be/boottochten. 

FIETSDAGTOCHT
wo 17 juli

De jaarlijkse fietsdagtocht naar een 
geheime bestemming. Verzamelen om 
10 uur aan de voorkant van LDC De 
Parette, ’s middags een aangename 
stop om een aperitiefje te drinken en 
te tafelen. Gezelligheid afgewisseld 
met sportiviteit zorgen voor een ideale 
combinatie! Prijs: 25 euro. Inschrijven 
en betalen tegen woensdag 10 juli,  
056 735 180. 

KUNST IN HULSTE
za 31 aug

Voor de 21ste keer organiseert de 
kunstwerkgroep ‘Kunst in Hulste’ een 
tentoonstelling met plaatselijke kunste
naars. De tentoonstelling vindt plaats 
van zaterdag 31 augustus tot en met 
zondag 1 september 2019 in DH De 
Rijstpekker in Hulste telkens van 10 tot 
19 uur. Opening op vrijdag 30 augustus 
2019 om 20 uur. De toegang is gratis. 
Iedereen welkoml!

23-24-25-26 aug

STASEGEM KERMIS
Vrijdag 23 augustus: 19:00 Reggae muziek

Zaterdag 24 augustus: 19:00 WestVloams Vintekoor
21:30 Frank Valentino, 22:30 Dean DJ Filip

Zondag 25 augustus: Rommelmarkt
15:30 Kinderanimatie Magic Yvo 17:30 The Blikken Dooze

19:30 Garry Hagger 21:00 Les Sac a sacs
Maandag 26 augustus: 19:00 DJ

20:30 Request DJ
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DI 2 JULI
Beiaardconcert
Om 19.30 uur aan de luis
terplaats op het Parette
plein. Beiaardconcert door 
Luc Rombouts. Gratis. 
Info: 8 toerisme@harelbeke.
be, : www.harelbeke.be/
toerisme. 

VR 5 JULI
Bavikhove Feest
Programma: zie hierboven.

VR 5 JULI
5de Eilandloop
Inschrijving in café De 
Sporthalle, Vrijheidsstraat 
44. Start om 20 uur aan 
café De Stador, Veldstraat 
159. Prijsuitreiking in café 
De Tientjes, Tientjesstraat 
22. Deelname: 7 euro.  
Info via 8 gino.deryckere@
gmail.com, ) 0491 986 012.

ZA 6 JULI
Zomerse wandeling
Start om 14.30 uur aan 
koerscafé Chasse Patate, 
Bavikhovedorp 1 voor  
10 km door Bavikhove.  
Prijs: 5 euro, met versnape
ring en streekbiertje. 
Info en inschrijven via  
) 056 733 470 of 
8 toerisme@harelbeke.be. 

ZO 7 JULI
Memorial Philippe 
Vandendorpe
Fietsrally van 55 of 85 km. 
Inschrijven tussen 7 en 11 
uur. Start: Kleine Waregem
sestraat in Harelbeke. Info 
8  organisatie@construktglas.be.
 
ZO 7 JULI
Parkfeest
Gezellig stadsfestival voor 
jong en oud van 11 tot  

19 uur in het stadspark  
 van Harelbeke.

DI 9 JULI
Beiaardconcert
Om 19.30 uur aan de 
luisterplaats op het Parette
plein. Beiaardconcert door 
Stéphanie Bruggeman met 
Les Muchards de Saint
Druon. Gratis deelname. 
8 toerisme@harelbeke.be, 
:www.harelbeke.be/toerisme. 

DO 11 JULI
Boottocht
Van Harelbeke naar kasteel 
van Ooidonk (zie pagina 19). 

ZA 13 JULI
Harelbeke Zomert
Zwoele zomerconcerten 
met op 13 juli: The Street 

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas

juli-
aug

2019
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Monkeys. Om 20 uur op het 
Stationsplein Harelbeke. 
Organisatie: Stedelijk  
Feestcomité Harelbeke  
(zie pagina 13).

ZO 14 JULI
Big Jump
De ‘Big Jump’ in Harelbeke 
vindt plaats op zondag  
14 juli van 15 tot 17 uur ter 
hoogte van de pontons van 
de Harelbeekse Kanovereni
ging, Klinkaardstraat 18 in 
Harelbeke (kanaal Bossuit 
Kortrijk). Organisatie: Milieu
dienst, Harelbeekse Kano 
Vereniging en de stedelijke 
MINAraad ( 
zie pagina 4).

DI 16 JULI
Beiaardconcert
Om 19.30 uur aan de 
luisterplaats op het Parette

plein. Beiaardconcert door 
Koen Cosaert. Gratis.  
Info: 8 toerisme@harelbeke.be, 
:www.harelbeke.be/toerisme. 

WO 17 JULI
Boottocht
Van Harelbeke naar Brugge.
Boot heen, bus terug: 
9.3019.30 uur. Vertrek aan 
aanlegsteiger Vrijdomkaai.
Prijs: 54 euro volwassenen 
en 41 euro kinderen. 
Info en inschrijven via  
) 056 733 470,  
8 connie.mahieu@harelbeke.
be, 8 toerisme@harelbeke.be 
of online via :www.toeris-
me-leiestreek.be/boottochten. 

WO 17 JULI
Ijssalon
We ruilen in juli en augustus 

5-6-7 JULI

BAVIKHOVE FEEST

VRIJDAG 5 juli
19:30 Receptie dorpsplein

20:00 Optreden Base 6

21:00 Chirofuif Summer on the rocks 11

ZATERDAG 6 juli
18:00 Terrasjesavond door de verenigingen

22:00 Optreden Coco JR & The All Stars

23:30 Local talent – DJ STEVE V. Aansluitend: DJ Pulle

ZONDAG 7 juli
07:30 Vinkenzetting 10de grote prijs Demol Danny (Kervijnstraat) 

11:00 Muzikaal diner - artiest: Fous & Folle (KDF Bavikhove)

15:00 Kinderdorp met springkastelen, grimestand, kermis ...straattheater: Tjoebie, 

Camera Obscura, Monsieur Baroque, passage Little Dixie Band - Tonnenrace ...

18:30 Snoepworp

19:30 Optreden Yves Segers

20:30 Optreden Gene Thomas

21:30 Optreden Buitenbereik, aan- en afsluitend: DJ Pulle

Kermis gedurende het gehele weekend.

de taartjes van bij de koffie
klets in voor een heerlijke 
ijscoupe. Kom naar DH  
De Rijstpekker en geniet 
van een lekker ijsje. Prijs: 
3,50 euro. Inschrijven en 
betalen tot een week vooraf,  
) 056 735 270. Ook op  
21 augustus.  

ZA 20 JULI
Harelbeke Zomert
Zwoele zomerconcerten 
met op 20 juli: Checkpoint 
Charlie. Om 20 uur op het 
Stationsplein Harelbeke. 
Organisatie: Stedelijk Feest
comité Harelbeke.

DI 23 JULI
Kubben
Onze kubbers willen graag 
ook de grootouders en 
kleinkinderen betrekken in dit 
leuke spel. Daarom worden 

er twee namiddagen voor
zien om met verschillende 
generaties samen te spelen. 
Op dinsdag 23 juli en  
20 augustus om 14 uur in 
LDC De Vlinder. Prijs:  
1,50 euro (drankje inbegre
pen). Inschrijven en betalen tot 
een week op voorhand,  
) 056 735 390. 

ZA 3 AUG
Boottocht
Italiaanse avondtocht.
Vertrek aan de Banmolens 
om 19 uur en terug om 
23.30 uur. Prijs: 49 euro 
voor volwassenen en  
36 euro voor kinderen.
Info en inschrijven via  
) 056 733 470,  
8 connie.mahieu@harelbeke.
be, 8 toerisme@harelbeke.be 
of online via  
:www.toerisme-leiestreek.be/
boottochten. 

ZO 4 AUG
Boottocht
Fietsboot.Combineer fietsen 
met varen. Neem 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. 
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Reserveren is niet mogelijk.
Info en inschrijven via  
) 056 733 470,  
8 connie.mahieu@harelbeke.
be, 8 toerisme@harelbeke.be of 
online via :www.toerisme-lei-
estreek.be/boottochten. 

ZA 17 AUG
Recreatieve fietstocht
Pasar Harelbeke en VTB 
Cultuur organiseren deze 
recreatieve fietstocht rond 
Walcheren. Verzamelen aan 
veerpont in Breskens om  
9 uur. Overzet met fiets naar 
Vlissingen. Rustige fietstocht 
langs de Westerschelde, 
de Nederlandse kust en het 
Veerse Meer.  
Fietsen langs Zoutelande, 
Domburg (picknick) en de 
historische steden Veere en 
Middelburg. Deelnameprijs: 
20 euro (overzet H&T, twee 
drankjes). Storten op rekening 
Pasar: BE70 0689 0164 7625 
met vermelding Walcheren.
Meer info via 8 rik.pattyn@
skynet.be of ) 056 716 302.

ZA 17 AUG
Harelbeke Zomert
Zwoele zomerconcerten met 
op 17 augustus: The Chevy’s.
Om 20 uur op het Stations
plein Harelbeke. Organisatie:  
Stedelijk Feestcomité  
Harelbeke.

VR 23 AUG
Stasegem Loopt
Inschrijving, start (19.30 uur) 
en prijsuitreiking in De Zuider
kouter Stasegem. Deelname: 
7 euro (vooraf ingeschreven) 
of 10 euro (de dag zelf). Info 
via 8  frank@stasegemloopt.be, 
) 0494 452 613.

VR 23 AUG
Feestweekend 
Stasegem
Van vrijdag 23 tot en met 
zondag 25 augustus in de 
Speltstraat in Stasegem: 
Feestweekend van Scouts  
en Chiro Stasegem.

VR 23 AUG
Stasegem kermis
Programma: zie pagina 19

ZO 25 AUG
Hondenwandeling
Vzw Be Happy Dog uit Hulste 
organiseert een hondenwan
deling ten voordele van zwerf 
en asieldieren. Start in de 
Tieltsestraat Hulste ter hoogte 
van de stedelijke basisschool. 
Info via 8  vzwbehappydog
@gmail.com. 

ZO 25 AUG
Boottocht
Familiebrunch op de boot.
Vertrek aan aanlegsteiger 
Vrijdomkaai om 10.30 uur en 
terug om 13 uur. 
Prijs: 49 euro voor volwasse
nen en 36 euro voor kinderen.
Info en inschrijven 056 733 470, 
8  connie.mahieu@harelbeke.be
8  toerisme@harelbeke.be of via 
:www.toerisme-leiestreek.be/
boottochten. 

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

Eerstvolgende gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op 
maandag 15 juli 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 9 juli.
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ZO 25 AUG
Zomerse wandeling
Start om 19 uur aan het be
zoekerscentrum De Gavers, 
Eikenlaan 131 voor de avond
wandeling met fluisterboot in 
De Gavers (34 km). Prijs:  
5 euro. Toegankelijk voor rol
stoelgebruikers indien vooraf 
gemeld. Info en inschrijven via 
) 056 733 470 of 8 toerisme@
harelbeke.be. 

DO 29 AUG
Hallo Harelbeke!
Wil je samen nadenken over 
ideeën als burgerbudget, 
groene wijken, geveltuintjes, 
beleving op de markt...? Of 
heb je zelf ideeën waar je  
samen met anderen mee 
aan de slag wil? Kom langs 
en geef mee vorm aan de 
toekomst van Harelbeke. 
Ook kinderen zijn welkom, 
kinderanimatie wordt voor
zien. Van 18 tot 20 uur op de 
parking van CC het SPOOR 
(bij regenweer binnen).
Meer info via 8 info@harelbeke.
be of ) 056 733 311.  
(zie pagina 5)

VR 30 AUG
Zomerbrunch met 
muziek
Omdat de brunch vorig jaar 
letterlijk en figuurlijk enorm ge
smaakt werd, nodigen we je 
opnieuw uit voor dit laat ont
bijt/vroeg middagmaal. Om 
10.30 uur opent het buffet 
met koffiekoeken, pistolets, 
verschillende soorten zoet en 
hartig beleg, een gebakken 
eitje, koffie, fruitsap, thee, een 
cava, een zoetigheid …. Ook 
DJ Eric speelt opnieuw wat 
zachte muziekjes om dan na 
de brunch over te schakelen 

naar muzieknummers op 
verzoek van de aanwezigen. 
De dansvloer wordt dan  
geopend! Van 10.30 tot  
17 uur in LDC De Parette. 
Prijs: 12,50 euro. 
Inschrijven en betalen tegen vrij-
dag 23 augustus, ) 056 735 180.

VR 30 AUG
Vreugde Run
Inschrijving, start (19.30 uur) 
en prijsuitreiking in de school 
OLV van Vreugde in Hulste. 
Deelname: 7 euro. 
Info via 8 gvb.hulste@telenet.be, 
) 0476 227 423 

ZA 31 AUG
Kunst in Hulste
Voor de 21ste keer organiseert 
de kunstwerkgroep ‘Kunst in 
Hulste’ een tentoonstelling 
met plaatselijke kunstenaars
(zie pagina 19). 

ZA 31 AUG
Fietstocht
Grensoverschrijdende  
architectuurfietstocht  
MoeskroenWattrelos 
TourcoingRekkem met 
vertrek om 9 uur vanaf station 
Harelbeke. Gratis deelname.
Info via ) 0499 803 280 of 
:www.vtbKultuur.be/harelbeke/
activiteiten. 

ONTVANGSTEN EN 
PLECHTIGHEDEN

• Dinsdag 2 juli om 12.30 uur in het stadhuis: 
Persmoment naar aanleiding van beeld Vyncke
• Vrijdag 5 juli om 19.30 uur in de stedelijke 
openbare bibliotheek: vernissage tentoonstelling 
Marcel Van Maele
• Vrijdag 5 juli om 21.30 in café De Tientjes: 
Prijsuitreiking 5de Eilandloop
• Zaterdag 6 juli om 11 uur in het stadhuis: 
Ontvangst naar aanleiding van 50 jaar Culturele Raad
• Zaterdag 6 juli om 17 uur in het stadhuis: 
Diamanten bruiloft van Roland Hoste en  
Nicole Vanruymbeke
• Zondag 7 juli om 18.30 uur op de speelplaats 
van de vroegere school Arendswijk: Prijsuitreiking 
petanque tornooi
• Woensdag 10 juli om 14.30 uur in  
SCC Torengalm: Prijsuitreiking kampioenenviering 
OKRA Bavikhove
• Zaterdag 20 juli om 17 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Rudy Delaere en  
Rita Delchambre
• Zondag 21 juli om 9 uur in de SintSalvatorkerk: 
Te Deum
• Zaterdag 27 juli om 10 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Jacques D’Heedene en  
Lena Smagghe
• Zaterdag 27 juli om 11 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Carlos Monserez en  
Rita Vervalle
• Zaterdag 27 juli om 12 uur in het stadhuis: 
Diamanten bruiloft van Norbert Vanhove en 
Monnique Desmet
• Zaterdag 10 augustus om 11 uur in 
het stadhuis: Diamanten bruiloft van Roger 
Vanderbruggen en Lauretta Vanaverbeke
• Zaterdag 10 augustus om 17 uur in het 
stadhuis: Diamanten bruiloft van Frans Migneau en 
Katharina Vanluchene
• Vrijdag 23 augustus om 21.30 in  
De Zuiderkouter: Prijsuitreiking Stasegem Loopt
• Zaterdag 24 augustus om 19 uur in  
DH De Rijstpekker: Prijsuitreiking 35ste museum 
vinkenzetting
Op basis van de gegevens beschikbaar op 5 juni 2019

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



SPEELSTRATEN
Wil je de kinderen in je buurt graag laten  

buiten spelen én daarvoor je straat afsluiten?  
Het reglement voor speelstraten werd uitgebreid  

en vanaf nu kan je het hele jaar door een 
speelstraat organiseren.  

Meer info of een speelstraat aanvragen: 
https://www.harelbeke.be/

speelstraten  


