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“We pakken uit met 
drie ‚‘kom uit je kot‘ 

 arrangementen.”
GUY VANDEVOORDE

WAARNEMEND  
COÖRDINATOR

Natuur’leuk avonturen
staycation

–
Vijf redenen

om te sporten

–
Groen

dat is onze manier 
van doen

HBLAD
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Oarelbeekse 
Weireld

wandelingen
Ontdek je eigen stad op een bijzondere 
manier en ga mee op een Oarelbeekse 

Weireldwandeling van de dienst toerisme. 
In groep en onder begeleiding van één 

van de stadsgidsen leer je meer over het 
verleden en het heden van Harelbeke. 

www.harelbeke.be/wandeling
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SLUITING DIENSTEN
Zomerregeling
Stadhuis en stads
diensten: gesloten op 20 
juli en 21 juli. Gesloten in 
de namiddag van 22 juli 
tot en met 14 augustus. 
Stadsdepot: gesloten op 
20 juli en 21 juli.  
Gesloten in de namiddag 
van 22 juli tot en met  
14 augustus. 
Archief: open op dinsda-
gen van 9 tot 12 uur en 
14 tot 17 uur.
Peter Benoitmuseum: 
open vanaf 2 juli op 
donderdag, vrijdag, 
zaterdag, zondag 
van 14 tot 17 uur.
Bibliotheek: 
gesloten op 11 juli, 
20 juli, 21 juli en  
15 augustus. Andere 
dagen open volgens de 
normale openingstijden. 
Sportdienst: sporthallen 
zijn gesloten van 20 juli 
tot en met 14 augustus. 
De burelen zijn open van 
20 juli tot en met 31 juli 
(van 9-12 uur en van  
14-16 uur), maar geslo-
ten van 3 tot en met  
14 augustus.
Jeugddienst: gesloten 
van 20 juli tot en met  
31 juli.
CC het SPOOR: geslo-
ten van 20 juli tot en met  
15 augustus. 

SMALL JUMP
Ieder jaar tellen we af naar Big Jump, waarbij duizen-

den mensen de sprong wagen voor proper water. De 
corona crisis maakt het moeilijk om dit jaar massaal 
in het water te springen en de strenge maatregelen 
halen de spontaniteit van de actie onderuit. Daarom 

gaan we dit jaar voor een Small Jump. Spring op  
12 juli thuis in je bad, douche of zwemvijver. Alles kan, 

zolang de boodschap hetzelfde blijft: aandacht vragen voor 
proper water. 

POEZIËWEDSTRIJD
Zijn originele en scherpzin-
nige verzen je ding? Dan is 
de poeziëwedstrijd van stad 
Harelbeke iets voor jou! De 
poëziewedstrijd bestaat uit een 
jongerencategorie (<26 jaar) en 
een wedstrijd zonder leeftijds-
beperking. Er is ook een aanmoedigingsprijs voor wie in 
2020 nog geen 16 jaar is. Schrijf je voor 8 november in via 
www.cchetspoor.be.

hkort

INFORMATIE 
Coronavirus
Wil je steeds op de 
hoogte blijven van de 
juiste informatie omtrent 
COVID-19? 
Lees de  FAQ’s op 
de website van FOD 
Volksgezondheid (www.
info-coronavirus.be), 
surf naar de website van 
stad Harelbeke (www.
harelbeke.be/corona) 
voor de laatste lokale 
updates of bel naar het 
gratis infonummer 
0800 14 689.

DIENSTVERLENING
Volg het online
Raadpleeg de website 
www.harelbeke.be en 
www.zbharelbeke.be om 
meer te weten over het 
aanbod van het stad-
huis, de stadsdiensten 
en de dienstencentra 
van Zorgbedrijf Harel-
beke. Je vindt er alle 
actuele informatie. 
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Afhaalbib
4.079 

uitleningen

908 
pakketten

618 
leners

50 
karren boeken 

in de brievenbus 
van de bib

2 liter 
schoonmaakmiddel

10 
alcoholstiften

WWW.HARELBEKE.BE

H.A.P. TOE!
De stedelijke academie voor 
muziek, woord en dans 
bestaat volgend jaar 75 jaar. 
Dat kan niet onopgemerkt 
voorbij gaan, dus wordt 
het een feestelijk acade-
miejaar! Niet alleen krijgt 
de academie een heuse 
opfrissingsbeurt, maar ook 
een volledige nieuwe naam: 
H.A.P.! De letters staan voor 
de Harelbeekse Academie 
voor Podiumkunsten (en de 
P verwijst ook naar Peter 
Benoit), maar nodigen ook 
uit om een hap te nemen 
van het aanbod. Alle info 
over het aanbod en de 
inschrijvingen voor het aca-
demiejaar 2020-2021 vind je 
op www.harelbeke.be/hap. 

 HAPharelbeke 
  hapharelbeke

DUURZAAM MET WATER
We moeten zuinig zijn met drinkwater. Hieronder enkele tips:
1. Sta massaal één minuut minder lang onder de douche, dat 

scheelt 27 miljard drinkwater op jaarbasis!
2. Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is (met regen-

water).
3. Installeer een waterbesparende douchekop en spaarknop 

op het toilet.
4. De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal 

sproeien.
5. Besproei je bloemen en planten ‘s ochtends vroeg of  

‘s avonds laat. Het water verdampt niet zo snel en je voor-
komt beschadiging van de planten.

www.harelbeke.be/nieuws/wees-zuinig-met-drinkwater

BOEKEN VERLENGEN 
Log in via Mijnbibliotheek en verleng je uitleenperiode voor 
4 weken. Registreer je wel even eerst. Ondervind je proble-
men? Mail gerust naar info.bibliotheek@harelbeke.be.

ZOMERREGELING RECYCLAGEPARK
Vanaf 1 september start het nieuwe afvalbeleid en de inter-
gemeentelijke recyclageparkwerking, samen met de nieuwe 
restafvalzak. Hiervoor zijn er tijdens de zomermaanden di-
verse aanpassingswerken. Het recyclagepark sluit niet, maar 
enige hinder is niet te vermijden. Vanaf 13 juli verandert de 
ingang naar de achterkant van het park. Rij de hoofdingang 
op en volg de pijlen. Tot 2 augustus is er één in- en uitgang 
en één betaalterminal. Vanaf 3 augustus zijn er vijf weegbrug-
gen operationeel. De nieuwe ingang wordt behouden.

De bibliotheek 
is opnieuw 

open volgens 
de normale 

openingstijden.
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Zomer 2020 wordt er geen zoals alle voorgaande 
zomers: vakantie in je eigen achtertuin of staycation, 
staat centraal. Deze nieuwe zomerse wind waait 
niet enkel door de diensten van de stad, maar ook 
door de werking van het Provinciaal Recreatie- en 
Natuurcentrum De Gavers. Guy Vandevoorde en Toon 
Dooms, waarnemende coördinatoren, nemen je mee.

NATUUR’LEUK 
AVONTUREN

Guy: “Het provinciaal domein kende 
de afgelopen jaren een ware metamor-
fose. Wie het domein op regelmatige 
basis doorkruiste, zag altijd ergens een 
vrachtwagen, werf of bouwkraan staan. 
Deze fase hebben we achter de rug: het 
watersportgebouw zorgt voor een vaste 
stek voor de zeil- en surfclub en het 
boven lokaal speelplein werd een ‘water-
pretpark’ en speelparadijs voor de klein-
sten. Natuurliefhebbers spotten maar al te 
graag het visdiefje of woudaapje (= klein 
reigerachtige) vanuit de vernieuwde kijk-
hut. Sinds kort is de kijkwand in de kleine 
vijver ook operationeel: de plek bij uitstek 
om het leven onder water te ontdekken. 
Op dit stukje Gavers moet moeder natuur 
nog wat werk verrichten.”

in de afgebakende zone.”

Guy: “Soms horen we dat mensen 
een uur met de auto rijden om hier dat 
ene vogeltje te spotten. Gek hé? Enkele 
jaren geleden voerde de universiteit van 
Antwerpen een onderzoek uit naar de 
kwaliteit van het water en het leven in de 
plas. Het resultaat was verrassend. Met 
een score van 8 op 10 behoren we tot de 
beste leerlingen van Vlaanderen. De vele 
duikers delen dit verborgen kantje van 
de Gavers vaak met ons en op sociale 
media. Het is verrassend welke broze dy-
namiek er is onder water. Het oude wrak 
van een brandweerwagen is de place to 
be om snoek, paling of een Amerikaanse 
rivierkreeft te spotten. En toch hebben we 

Toon: “De Gavers is altijd het mekka 
van de watersport geweest. Ondertussen 
gebeurden heel wat investeringen om an-
dere vormen van recreatie uit te bouwen: 
een uitdagend mountainbike parcours, 
klimmuur met deathride, hindernissenpar-
cours, boogschietstand… Naast materi-
eel zetten we ook in op veiligheid. In de 
zomermaanden is dit vooral te merken 
aan de zwemzone. Naast drie vaste 
medewerkers/redders zetten we dagelijks 
vier redders extra in. Er is ondersteuning 
van security, collega’s van de handhaving 
en lokale politie. Inzetten op veiligheid is 
een ‘must’ maar geen garantie. We reke-
nen op de bezoekers om de richtlijnen te 
volgen. Zo is het bijvoorbeeld enkel bij 
groene vlag toegelaten om te zwemmen 



 De Gavers is een 
uniek maar kwetsbaar 

stukje natuur.Velen 
hebben dit in coronatijd 
ontdekt en weten dit te 

waarderen.”
Guy
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hierbij een dubbel gevoel: vorige week 
vond er nog een ‘afvalduik’ plaats. Wat 
je dan allemaal boven water haalt, het is 
haast ondenkbaar. Niet enkel in het water, 
maar ook in de 120 ha bos rondom de 
plas vinden we soms de gekste zaken. 
Jaarlijks halen we meer dan 2 ton PMD 

op en sprokkelen we meer dan 12 ton 
restafval. Niettegenstaande de vele 
acties, blijft er afval rondslingeren. Hier 
moeten we rekenen op de medewerking 
en de gezonde geest van elke bezoeker. 
We kunnen niet alles overlaten aan colle-
ga’s of ploggers om op te ruimen… dus: 
laat afval in je kot.

Toon: “Momenteel maken we een 
uitgebreid, vernieuwend programma 
samen met verschillende partners. Zo 
werken we samen met de stadsdiensten 
van Harelbeke aan een aanbod voor jong 
en oud. Sportievelingen kunnen zich 
meten met bekende Harelbekenaars in 
de Gaver-cup of wagen zich aan een 
klauterpartij op het hoogtouwenparcours. 

ONTDEK HET 
AANBOD
Het is duidelijk: het wordt een 
echte staycation deze zomer. 
Wil je op de hoogte blijven van 
het aanbod van De Gavers en 
Stad Harelbeke? Houd je  
brievenbus in de gaten om de 
‘Oarelbeke Weireldstad’ folder 
niet te missen. Openlucht-
cinema, gratis wandel- en 
 fiets tochten, ‘kom uit je kot’ 
arrange menten… en nog  
veel meer!  
Meer info: www.oarelbeke-
weireldstad.be of www.
west-vlaanderen.be/gavers
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Avonturiers kunnen het water op met een 
vlot en recreanten gaan voor een partijtje 
frisbeegolf. Voor gezinnen met kinderen 
zijn er meerdere zoektochten en tal van 
leuke activiteiten. Zo pakken we uit met 
drie ‘kom uit je kot’-arrangementen. Een 
uniek concept waarbij je een culturele, 
sportieve of natuur’leuke dag beleeft in 
de regio, gecombineerd met een streek-
eigen picknick. Wie minder mobiel is kan, 
samen met de ‘bubbel’ en onder bege-
leiding van een ervaren gids, de Gavers 
verkennen vanuit een golfkar. Vind meer 
info rond de zomerse activiteiten op de 
www.west-vlaanderen.be/gavers of www.
oarelbekeweireldstad.be.
   
Guy: “In één jaar begeleiden we 90.000 
mensen, een klein deeltje van de meer 
dan 800.000 bezoekers van de Gavers. 
Elke activiteit is een evenwichtsoefe-
ning tussen de verschillende actoren. 
Een sporter, recreant, buurtbewoner of 
natuurliefhebber bekijkt de Gavers vanuit 
zijn of haar hobby en passie. Een kritische 

noot, een waardevolle suggestie of een 
schouderklopje zijn meer dan welkom. 
Zo ervaren we de betrokkenheid van de 
omwonenden bij elk project. We moeten 
echter realistisch blijven en weten dat elk 
project, klein of groot, het resultaat is van 
compromissen en samenwerking. Een 
voorbeeld hiervan is de samenwerking 
met Natuurpunt Gaverstreke.”

Toon: “Naast de vele sportdagen en 
natuuractiviteiten kan je in het bezoekers-
centrum terecht voor vormingen, team-
buildings en studiedagen. Een bezoek 
aan de bijenstand of een rondvaart met 
de fluisterboot zijn vaste waarden. Verder 
zijn er een reeks jaarlijkse evenementen, 
mits enige wijzigingen: ‘Putteke winter’ 
vindt dit jaar niet plaats, maar wel in 2021. 
Eind oktober staat ‘Ekseleute’ opnieuw 
op de kalender. Het is overduidelijk dat 
een gezonde portie ‘dynamiek’ aanwezig 
is in de Gavers. In de toekomst zal dit ook 
blijken bij de realisatie van enkele projec-
ten zoals de uitbreiding van het domein.”

Staycation wordt 
de zomernorm. 

We werken aan een 
uniek zomeraanbod: 

natuur’leuk’ 
avonturen.”

Toon



Iedere maand vind 
je op deze pagina 
alle nieuwigheden 

en belangrijke 
evenementen 

van onze 
vrijetijdsdiensten. 

9
juli

26
okt

CC HET SPOOR
NIEUW SEIZOEN

Midden juni lanceerden 
we ons nieuwe program-
ma, onder voorbehoud. Bij 
veranderingen brengen we 
je op de hoogte via onze 
nieuwsbrief, sociale media 
en website. De abonnemen-
ten (3,6,9) met korting én 
gratis voorstelling blijven 
bestaan. Hoe je reserveert  
is gewijzigd, namelijk via 
prereservatie. Je geeft je  
keuze door, maar je hoeft 
nog niet te betalen. 
De officiële ticketverkoop 
start op 24 augustus 2020. 
Pas na verwerking door ons 
betaal je de tickets. Geef nu 
je reservatie door via www.
cchetspoor.be, via 056 733 
420 of via tickets@cchet-
spoor.be.  
De afgewerkte seizoens-
brochure valt eind augustus 
bij je in de bus. 
www.cchetspoor.be

WINNAARS
BUCKETLIST

In het begin van 2020 lan-
ceerden we een bucketlist 
met tal van avontuurlijke, 
muzikale of gewoon toffe 
activiteiten vanuit onze 
vrijetijdsdiensten. Met deze 
lijst vielen er ook prijzen 
te winnen, denk maar aan 
een cultuurbiljet, gratis tic-
kets voor een  Oarelbeekse 
Weireldwandeling of een 
rondvaart in de Gavers met 
de fluisterboot. Door de 

coronatijden was het 
praktisch moeilijk om 
-zoals de deelname 
aan de wedstrijd 
vereiste- deel te 

nemen aan vijf activi-
teiten. Daarom besloten 
we dat iedere deelnemer 
de prijs krijgt waarvoor ze 
deelnamen. Deelnemers 
worden persoonlijk gecon-
tacteerd. Geniet ervan!

CONTREI LIVE
Van 9 juli tot 26 oktober kan je Contrei Live gratis 
bezoeken, ook in Harelbeke. Contrei Live is een kun
stenparcours op en langs het water in dertien steden 
en gemeenten in ZuidWestVlaanderen, georgani
seerd door Intercommunale Leiedal. Zestien kunste
naars en ontwerpers laten je de streek verkennen en 
gaan de dialoog aan over het belang van water.

Contrei Live is een event dat je uitdaagt om verrassende 
plekjes in onze regio te verkennen en daar een beteke-
nisvolle dimensie aan toevoegt. De zestien interventies
vormen een mix van land art, landschapsarchitectuur,
geluidskunst en kinetische installaties. Op het Molen-
eiland in Harelbeke kan je het kunstwerk Observatory 
van Kevin Trappeniers bewonderen. Zijn installatie 
versterkt het waterverhaal dat daar sterk aanwezig 
is. Een mobiele website, gratis fietskaarten en een 
(betalende) bezoekersgids maken je wegwijs langs 
drie fietsroutes met interessante zijsprongetjes en 
tussenstops. Neem zeker één van de gratis deelfietsen 
in bruikleen om de route af te fietsen. Vanaf 9 juni kan je 
zelfs een online game spelen van de Howeststudenten 
Digital Arts & Entertainment. 

Meer informatie? Volg Contrei Live via  contreilive en  
  contreilive_kunstenparcours  www.contreilive.be  
 www.kevintrappeniers.be 

vrijetijd

9
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MAAND  
VAN DE 
SPORTCLUB

Jef Ottevaere, jeugd
coördinator van voetbal
club Hulste Sportief: “Door 
toedoen van mijn broer Piet 
ben ik indertijd begonnen bij 
de miniemen. Dat was zonder 
medeweten van mijn vader, 
die niet wou dat ik ging voet-
ballen. Toch ben ik altijd met 
voetbal bezig geweest. Het is 
goed vertoeven in onze club. 
Met een team van ambitieuze 
trainers zorgen we voor een 
goede balans tussen sporti-
viteit en fun. Wist je trouwens 
dat Francky Dury altijd bereid 
is een training te geven aan 
de jeugd of om diploma’s uit 
te reiken na de voetbalstage 
in augustus?”

Donaat Vandeburie, trainer 
bij judoclub Yama Arashi: 

“We zijn een groeiende club 
die vijf jaar geleden nog train-
de in een klein zaaltje achter 
een café. De laatste jaren 
gingen we professioneler 
te werk. Nu hebben we een 
grotere dojo en meer trai-
ningsgroepen, wat rendeert in 
kwaliteit en kwantiteit. Judo 
is een prachtige sport en 
levensstijl. Kinderen en vol-
wassenen leren met respect 
omgaan met elkaar. Judoka’s 
zijn fysiek heel allround. Wie 
gekeken heeft naar de Con-
tainercup, zag dat ze goed 
scoorden voor zowel conditie 
als kracht.”

Frederic Creupelandt, 
 trainer van loopclub Gaver
trimmers: “Echt iedereen is 
welkom bij ons. Het leeftijds-

Augustus en september zijn de maanden waarin 
clubs hun deuren openen om iedereen te laten 
proeven van hun sport. We vroegen enkele clubs 
waarom je bij hen zeker moet langsgaan.

17 aug 
20 sept

verschil tussen het jongste 
en oudste lid van de club is 
76 jaar. Wat velen niet weten 
is dat we de enige recreatie-
ve loopclub van Harelbeke 
zijn. Mensen met eenzelfde 
interesse komen samen bij 
ons. De nieuwe vriendschap-
pen die hier ontstaan zijn niet 
meer op één hand te tellen. 
We motiveren elkaar, genieten 
van de natuur en organiseren 
nu en dan eens een niet-loop-
activiteit.”

Een overzicht van alle clubs 
die hun deuren open zetten 
vind je terug op  
www.harelbeke.be/sport.

SAVE THE DATE

Op 24 augustus is er overdag 
Dag van de Sportclub voor 
kinderen en ’s avonds Sports 
Night Open Air voor volwas-
senen op Sportcentrum De 
Mol. Volg Sport Harelbeke  
op Facebook of onze website 
www.harelbeke.be/sport  
voor updates.



BEDANKT OM LOKAAL TE KOPEN! 
Opgelet: de sluitingsdata van bepaalde zaken kunnen omwille 
van de uitzonderlijke situatie rond het COVID-19 virus wijzigen. 
Houd de sociale media van de zaak in de gaten, of neem 
telefonisch contact op bij twijfel. 

 Harelbeekse Handelaars

VAKANTIEREGELING ZOMER 2020
SHOPPEN IN HARELBEKE



Handelaar Straat Kern Telefoon Vakantie periode Webshop Thuislevering
BAKKERS
Patisserie Janssens-Vanhove Veldstraat 4 Harelbeke 056 71 12 60 van 16/07 tot en met 30/07 

van 7/09 tot en met 25/09
Brood en fijngebak Victor Stasegemdorp 24 Stasegem 056 20 60 85 van 8/07 tot en met 2/08
Patisserie Vincent Deerlijksesteenweg 24 Harelbeke 056 71 25 16 blijft open
Bakkerij Vanryckeghem Overleiestraat 38 Harelbeke 056 71 33 31 van 22/07 tot en met 13/08
t Ovenbuur Hoogstraat 29 Bavikhove 056 71 07 64 van 18/07 tot en met 2/08
Bakkerij Pattientje Kortrijksestraat 1 Harelbeke 056 70 27 82 van 19/07 tot en met 16/08
Bakkerij Klaas Hulstedorp Hulste 056 71 14 95 van 17/07 tot en met 25/07
Bakkerij Wim Stasegemdorp 42 Stasegem 056 21 60 95 van 06/08 tot en met 24/08
Bakkerij Brugghe Veldrijk 26 Stasegem 056 70 09 99 van 21/07 tot en met 16/08 pistoletronde
Bakkerij De Nieuwe Brug Kortrijksesteenweg 92 Harelbeke 056 71 15 72 van 19/07 tot en met 16/08
Bakkerij Vanhulsen Zandbergstraat 105 Harelbeke 056 20 31 57 van 10/08 tot en met 31/08
Brood & banket Vitse Veldstraat 56 Harelbeke 056 71 35 21
t Baguetje Kortrijksestraat 37 Harelbeke 056 71 13 83 blijft open
Brood en banket Francky Veldstraat 51 Harelbeke 056 72 70 10 van 31/07 tot en met 30/08
Bakkerij Vanhulsen Gentsestraat 70 Harelbeke 056 20 31 57 van 10/08 tot en met 31/08
VOEDINGSWINKELS
Paveke Hulstedorp 16 Hulste 056 71 26 09 van 30/07 tot en met 13/08
t Primeurke Kervijnstraat 17 Bavikhove 056 70 39 70 van 22/07 tot en met 16/08 

enkel open in de voormiddag
Leonidas Prestige Marktstraat 3 Harelbeke 056 70 31 94 blijft open
Drankencentrale Decuypere Deerlijksesteenweg 38 Harelbeke 056 71 68 87 blijft open
Natuurvoeding De Meidoorn Muizelstraat 6 Hulste 056 70 05 19 blijft open

Franky Gevaert Heerbaan 53 Harelbeke 056 90 21 13 van 24/07 tot en met 16/08
Pizzahut Gentsestraat 36/01 Harelbeke 056 72 00 00 blijft open
Delimac Elfde-Julistraat 168 Harelbeke 0468 46 44 46 van 27/07 tot en met 9/08

Viscentrale Fieret Gentsesteenweg 104 Harelbeke 056 68 18 18 blijft open
De Wijnstok Wijdhagestraat 108 Harelbeke 056 72 38 97 blijft open

SLAGERIJ
Slagerij-Traiteur Hoste Kortrijksestraat 5 Harelbeke 056 71 13 24 van 21/07 tot en met 9/08
Slagerij Dewaele Gentsestraat 56 Harelbeke 056 72 81 99 blijft open
t Charcuterietje Stasegemdorp 5 Stasegem 056 19 25 26 van 6/07 tot en met 2/08
De Vleeshoek Brugsestraat 21 Hulste 056 90 08 90 blijft open
Slagerij Bjorn en Eline Kuurnsestraat 1d Hulste 056 71 23 93 van 23/07 tot en met 13/08

d'Hoeve Vandeputte Tieltsestraat 46 Hulste 0473 56 49 79 van 2/08 tot en met 16/08
Slagerij 't Eiland Vrijheidsstraat 55 Harelbeke 056 71 45 72 van 21/07 tot en met 18/08
Keurslager Curd & Nathalie Spoorwegstraat 3 Harelbeke 056 22 30 15 blijft open
BLOEMEN EN PLANTEN
Deo Dora Waterstraat 1 Bavikhove 056 71 77 36 blijft open

Bloemen Orphee Kerkstraat 24 Hulste 056 900602 21/07 en 11/08 tem 27/8
JUWELEN & GESCHENKEN
Juwelier Yves Bavikhovedorp 20 Bavikhove 056 70 26 16 van 4/08 tot en met 17/08
B-Trendy Beversestraat 5 Harelbeke 056 72 25 80 van 19/07 tot en met 12/08
Karhajewels Gentsestraat 16 Harelbeke 0473 56 22 25 van 17/07 tot en met 19/08
Hanne's presentje Brugsestraat 93 Hulste 056 31 81 26 van 1/07 tot en met 19/07 

van 15/08 tot en met 23/08
KLEDIJ
Bloctex Heerbaan 248 Harelbeke 056 71 20 85 blijft open
Lingerie Mieke Hulstedorp 17 Hulste 056 71 45 50 van 15/08 tot en met 29/08
Haute Unique Brugsesteenweg 15a Hulste 0495 46 91 80 blijft open
INTERIEUR
Beldekor Marktstraat 45 Harelbeke 056 71 61 00 van 20/07 tot en met 10/08
Duchi Decor Tweede Aardstraat 2 Bavikhove 056 71 36 57 van 25/07 tot en met 16/08
Verthé Interieur & inlijstingen Gentsestraat 45 Harelbeke 056 72 94 75 blijft open
Jardinico parasols Evolis 101 Harelbeke 056 89 04 10 blijft open



Handelaar Straat Kern Telefoon Vakantie periode Webshop Thuislevering
HORECA
De Bron Marktstraat 88 Harelbeke 056 73 70 70 van 1/08 tot en met 16/08
Brasserie Marie Brugsestraat 1 Hulste 056 71 12 35 van 27/07 tem 13/08
Populierenhof Brugsesteenweg 16a Hulste 056 71 15 36 van 17/08 tem 03/09
De Mart Gentsestraat 2 Harelbeke 056 72 36 18 van 18/07 tem 10/08
Track 75 Stationsplein 1a Harelbeke 056 20 20 58 blijft open
Frituur Isabelle Bavikhoofsestraat 10 Harelbeke 056 70 31 36 van 21/07 tot en met 09/08
Baviko Vlietestraat 27a Bavikhove van 20/07 tot en met 6/08
De Trukendoos Stasegemdorp 96 Stasegem 0479 96 46 64 blijft open
KAPSALONS
Hairatelier D-line & B-nails Kortrijksesteenweg 243 Harelbeke 056 71 01 33 van 11/08 tot en met 26/08
Coiffure Anne Van Damme Kasteelstraat 8 Hulste 056 72 83 54 van 1/08 tot en met 15/08
Coiffure Heike Blauwshuisstraat 42 Hulste 0475 93 64 98 do vrij en za op afspraak
Kapsalon Marinka Brugsestraat 116 Hulste 056 72 57 57 van 28/07 tot en met 5/08
Kapsalon Martine Blauwhuisstraat 68 Hulste 056 66 96 82 van 28/07 tot en met 8/08
Hairfashion Kimberley Gaverstraat 1 Harelbeke 056 90 02 71 blijft open
Coiffure Joda Gentsestraat Harelbeke 056 70 24 20 blijft open
Kapsalon Orphee Gentsestraat Harelbeke 056 70 17 30 blijft open
Kapsalon Christine Kervijnstraat 32 Bavikhove 056 70 23 50 blijft open
WELLNESS & BEAUTY
Sunzone Gentsestraat 79 Harelbeke 056 70 76 07 blijft open
La vie d'Or Bistierland Harelbeke 0477 81 95 27 blijft open
Avant Garde Kerkstraat 6 Hulste 0486 73 52 62 van 28/07 tem 15/08
Beauty Aromatique Beukenlaan 4 Hulste 056 71 33 42 van 18/07 tot en met 29/08
Instituut Jocelyne Zwaluwenlaan 26 Hulste 056 71 83 65 van 20/07 tot en met 10/08
Instituut Sabine Brugsestraat 30 Hulste 056 49 03 32 blijft open
Pedicure Ria Demuynck Kapelstraat 37 Hulste 056 704772 van 01/08 tem 15/08
Puur'Clusive Distelbosstraat 2c Hulste 0478 27 56 76 blijft open
Wellness@Hulste Kapelstraat 45 Hulste 0495 40 09 47 blijft open (op afspraak)
Ojas Massage Minister van Wijnsberghelaan 
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Hulste 0479 81 22 29 blijft open

Style up Goudberg 27 Harelbeke 0494 23 06 90 van 5/08 tot en met 12/08
Pedicure Cathy Overleiestraat 142 bus 1 Harelbeke 0472 92 21 31 blijft open
Pedicure Brigitte Matton Kortrijksestraat 97 Harelbeke 056 71 88 89 van 10/08 tot en met 14/08 

van 14/09 tot en met 26/09
Schoonheidsinstituut Valerie Bruyelstraat 3 Bavikhove 056 72 44 04 van 10/07 tot en met 26/07
Mom’s & Pop’s barbershop Hoogstraat 91a Bavikhove 0479 96 81 57 van 21/07 tot en met 15/08
ELECTRO
Electro & kachels Vercruysse Tieltsestraat 19 Hulste 056 71 32 28 van 17/07 tot en met 28/07 

van 13/08 tot en met 18/08
FIETSHANDEL
Vitesse Kuurnsestraat 6 Hulste 0496 07 10 93 van 23/07 tot en met 2/08
Fietsen Casper Brugsestraat 80a Hulste 056 72 25 28 blijft open
Surplace Kortrijksesteenweg 263 Harelbeke 0486 45 67 10 blijft open
APOTHEEK
Apotheek Verstraete Schoolstraat 6 Harelbeke 056 71 00 80 blijft open
Apotheek Verhoest-Vervaet Overleiestraat Harelbeke 056 71 13 91 blijft open
Apotheek Duchi Marktstraat 72 Harelbeke 056 71 13 18 blijft open
Apotheek Bavikhove Bavikhoofsestraat 9 Bavikhove 056 71 05 30 blijft open
FOTO & IT
FolieFotografie Hulstedorp 7 Hulste 0472 46 08 79 van 1/07 tot en met 14/07 

van 3/08 tot en met 15/08
Design15 Kasteelstraat 15 Hulste 0494 90 70 05 10/7 t.e.m 15/8  

overige dagen op afspraak
Graphic Center Brugsestraat 124 Hulste 056 35 55 85 blijft open
JC Solutions Brugsestraat 152 Hulste 0479 84 76 56 blijft open



Handelaar Straat Kern Telefoon Vakantie periode Webshop Thuislevering
PAPIER & DAGBLADHANDEL
Kopie Harelbeke Elfde-julistraat 105 Harelbeke 056 72 37 74 van 18/07 tot en met 8/08
t Retouchke Vlietestraat 135 Hulste 056 71 28 27 van 20/07 tot en met 23/08 

open van 7u tot 12u30
Bij Sabien 25ste linielaan 1 Bavikhove 056 71 72 74 blijft open
Drukkerij Vandeputte Graaf Boudewijn 1 straat 27 Harelbeke 056 71 11 38 van 21/07 tot en met 15/08
KINDEROPVANG
t Bengelke Kasteelstraat Hulste van 17/07 tot en met 16/08

GARAGES
Jachriss Kuurnsestraat 4 Hulste 0470 90 08 33 van 21/07 tot en met 15/08 

altijd open met bancontact
Garage Jofra Kortrijksesteenweg 188 Harelbeke 056 72 93 68 van 1/08 tot en met 16/08
Carosserie Bruco Kervijnstraat 45 Bavikhove 056 70 05 80 van 3/08 tot en met 23/08
BOUW
Verschuere Overleiestraat 3 Harelbeke 056 71 21 45 van 20/07 tot en met 9/08
BANKEN & DIENSTEN
Kerkhof & Six Brugsestraat 14 Hulste 056 71 30 41 blijft open
Zakenkantoor Vanassche 
Roeland

Kuurnsestraat 3b Hulste 056 70 37 47 van 27/07 tot en met 14/08

MBF Accountant Vlietestraat 164 Hulste 056 64 99 58 blijft open
Eigen dôme Sint-Mauruskouter Bavikhove 0498 86 27 47 van 15/08 tot en met 20/08
Kantoor Elma Overleiestraat 140 bus 1 Harelbeke 0486 30 13 28 blijft open
Your inner smile coaching Koning Albert laan 30 Harelbeke 0494 36 69 60 van 20/07 tot en met 7/08
Bie'fit Koning Albert laan 30 Harelbeke 0473 32 31 17 van 1/08 tot en met 15/08
Intermedi Kortrijksesteenweg 325 Harelbeke 056 72 89 21 blijft open
Interserve communication Beversestraat 56 Harelbeke 056 25 62 26 blijft open
Enbro Nv Kortrijksesteenweg 387 Harelbeke blijft open
SD&C verzekeringen Kortrijksesteenweg 64 Harelbeke 056 71 72 98 blijft open
Crelan Vanhuysse-Deschutter Kortrijksesteenweg 73/001 Harelbeke 056 72 88 52 blijft open (voormiddag)
Wasserij perfecta Gentsesteenweg 37 Harelbeke 056 71 18 88 van 25/07 tot en met 8/08
DOKTERS
Dr. Piet Couvreur Kerkstraat 2 Hulste 056 70 43 00 van 11/07 tot en met 21/07
Dr. Derijckere Tieltsestraat 21 Hulste 056 71 77 88 van 22/06 tot en met 3/07 

van 17/08 tot en met 21/08
Podoloog Barbara Byttebier Kuurnsestraat 86 Hulste 0474 23 64 67 van 1/08 tot en met 9/08
Thuisverpleging Lies De 
Saedeleer

Acacialaan 97 Harelbeke 0479 28 54 54 blijft open

Diëtiste Fien Dobbelaere Elfbunderen 17 Bavikhove 0497 68 56 17 van 31/07 tot en met 14/08
HOBBY 
Het Koiparadijs Deerlijksesteenweg 141 Harelbeke 056 71 13 63 blijft open
Retouches Cova Overleiestraat 18 Harelbeke 0486 40 39 43 van 25/07 tot en met 2/08
De Koploper Kortrijksesteenweg 4 Harelbeke 056 32 79 86 van 18/07 tot en met 9/08
Supra Bazar Harelbeke Deerlijksesteenweg 139 Harelbeke 056 71 74 10 blijft open
Supra Bazar Hulste Brugsesteenweg 44 Hulste 051 31 08 91 blijft open
Holvoet Brugsesteenweg 24a Harelbeke 056 71 66 79 blijft open
Gitaargarage Wijdhagestraat 81 Harelbeke 0473 89 25 35 van 20/07 tot en met 20/08
New Ratatouille Bavikhovedorp 17 Bavikhove 0476 52 95 97 blijft open
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Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Zin om in 
september op ontdekkings-
tocht te gaan in de wondere 
wereld van de beeldende kunsten? 
Dan ben je bij de AHA! aan het 
juiste adres. 

Wat is de AHA! ?
AHA! ofwel de Academie Harelbeke Anders.  
‘De academie’ om beeldende en audiovisuele 
kunsten te leren, beleven en experimenteren. 
 Onder de vleugels van het ministerie van onder-
wijs en stad Harelbeke staat een professioneel 
team klaar om iedere student te begeleiden in 
zijn/haar gekozen artistieke traject en het vormen 
van een ‘unieke ik’.

Voor wie?
Voor iedereen die zich artistiek wil ontplooien. 
Van 6 t.e.m. 106 jaar kan je terecht in één van de 
vele volledig uitgeruste ateliers in Harelbeke, Sta-
segem, Hulste of Bavikhove. Voorkennis of niet? 
Speelt helemaal geen rol. Via een intake gesprek 
leert de docent je kennen en wordt er een op 
maat gemaakt begeleidingstraject opgesteld. 
Deze manier van werken maakt de academie 
toegankelijk voor iedereen.

Wat kan je doen op de academie?
Je hebt de keuze uit: Beeldenbad (Junior), 3D of 
Van Gogh atelier, Animatiefilm, Kunstkot, Schil-
der-, Teken- of Grafiekkunst, Kunst exploratie, 
PAT, Project en nieuwe media, Initiatie atelier, 
Mixed Media of Glaskunst en Beeldhouwen.

 

CONTACTEER ONS 
AHA!, Tientjesstraat 4, Harelbeke 
Meer info over de academie kan je 
terug vinden op:  
www.academieharelbekeanders.be.

3x
vragen
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TIS IER GOE

BEIAARD
CONCERTEN
Elk jaar klinkt de beiaard 
’s zomers uit de toren 
van de Sint-Salvatorkerk 
mooier dan ooit tevoren. 
Tijdens de concerten 
nodigen onze stads-
beiaardiers gasten uit 
om muziekliefhebbers 
te verrassen met een 
gevarieerd programma. 
Luisteren kan iedere 
dinsdagavond om 19.30 
uur vanaf de kloostertuin 
op het Paretteplein. 
• 7 juli: Koen Cosaert, 
stads beiaardier & Eveline 
d’Hanens en Michel 
Hoozee, Nickelharpa. 
Een muzikale reis in 
Scandinavië
• 14 juli: Eddy Mariën,  
stadsbeiaardier van  
Mechelen en Leuven.
250 jaar Beethoven
• 21 juli: Wim Berteloot, 
stads beiaardier van 
Brugge en Menen. Con-
cert Nationale feestdag
Reserveren kan via  
toerisme@harelbeke.be of 
056 733 470.

NATIONALE 
FEESTDAG  
21 JULI
Op dinsdag 21 juli 
verzamelen we om 8.55 
uur aan de Sint-Salva-
torkerk en is er om 9 uur 
Te Deum. Aansluitend is 
er bloemneerlegging aan 
het oorlogsmonument en 
een receptie. 

Feest in onze stad deze 
zomer! Houd je brieven-
bus in de gaten om de 
‘Oarelbeke Weireldstad’ 
folder niet te missen. 
Openluchtcinema, gratis 
wandel- en fietstochten, 
‘kom uit je kot’-arrange-
menten… en nog veel 
meer! Op 5 juli is er ons 

BEELD
AMBASSADEURS
Op onze sociale media of 
in de vorige edities van 
hblad heb je vast wel al 
eens mooie beelden van 
onze beeldambassadeurs 
zien passeren. Wil je zelf 
ook graag als vrijwillige 
fotograaf (amateur of 
professioneel) aan de slag 
om foto’s te nemen in 
Harelbeke? Laat het ons 
weten via www.harelbeke.
be/beeldambassadeurs of 
beeld@harelbeke.be. 

Is je kind tussen 6 en 12 jaar? Laat je kind(eren) de vlieg-
jes in dit hblad tellen, geef het antwoordstrookje af in het 
Peter Benoitmuseum (open do-zo 14 tot 17u) en ontvang 
een verrassing! Tot 30 augustus kunnen kinderen gratis 
deelnemen aan de zomerzoektocht Schatten van Vlieg, 
meer info op p.15.

Oplossing: er zitten ........... vliegjes in dit hblad verstopt

Naam:  

Leeftijd: 

De winnaar van de vorige 
wedstrijd herkende  
De SintRitakerk op  
De Zandberg:  
Ronny Speleers

©
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li 
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n

TEL DE VLIEGJES 
IN DIT HBLAD



GROENDIENST

LEG EEN  
GEVELTUIN(TJE) AAN
Met een geveltuin breng je een stukje natuur in de stad. 
Zo’n geveltuintje fleurt niet alleen je huis, maar de hele 
straat op. Gevelgroen bevordert een goede gezond-
heid en ook vlinders, bijen, vogels maken er dankbaar 
gebruik van. Planten maken zuurstof aan en filteren fijn 
stof.  Bovendien zorgen geveltuintjes ook voor verkoeling 
tijdens hitte en stimuleren ze sociale contacten. 
Er beweegt heel wat rond geveltuinen. Zo roert het niet 
alleen bij Stadslandschap Leie en Schelde, maar ook in 
Harelbeke willen we zo snel mogelijk aan de slag met 
groene gevels. Samen willen we het goed en gecoör-
dineerd aanpakken. Vanuit het participatieproject Hallo 
Harelbeke! en in samenwerking met de klimaatraad 
startte een werkgroep met enthousiaste inwoners rond 
geveltuinen op. Deze werkgroep denkt na over de aanpak 
in Harelbeke en zal in de mate van het mogelijke zelf 
ook geveltuintjes aanleggen. Interesse om aan te sluiten 
bij deze werkgroep? Of leg je zelf graag een geveltuin-
tje aan? Laat het ons zeker weten door een mailtje te 
sturen naar milieu@harelbeke.be of te bellen naar 0800 
21 202. Check alvast zeker eens de gevelvoorbeelden in 
 Harelbeke, zoals op de begraafplaats in Hulste. 

Meer info: www.stadlandschapleieschelde.be

WWW.HARELBEKE.BE

CITYMARKETING
MILIEU
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tip

TIS IER GOE
eerste zomerevenement 
met de ‘Santé ip de congé’. 
Zet je aan de voordeur 
om samen met je buren te 
genieten van een heerlijke 
aperitief. Schrijf je in met je 
straat om leuke prijzen te 
winnen! 

Meer info:  
oarelbekeweireldstad.be   

Maai tijdens deze droge, 
warme maanden het 
gazon niet te kort. Je 

gazon kan verbranden 
en wordt uiteindelijk geel 
of bruin. Beter is om op 
een hoogte van 4 cm 
het gazon frequent te 

maaien. Vermijd absoluut 
pesticiden, dat tast het 

bodemleven ernstig aan. 
Net dit bodemleven zorgt 
dat het gazon groen en 
gezond blijft. Voor de 

durvers: een strook 1 à 
2x/jaar maaien zorgt voor 
extra beleving in de tuin. 

DIENST
VERLENING 
STADHUIS
Het was een hele tijd 
niet meer mogelijk door 
de coronacrisis, maar je 
kan opnieuw zelf online 
afspraken maken in het 
stadhuis voor alle dien-
sten en producten. 
Maak je afspraak via 
www.harelbeke.be/
afspraak of plan tele-
fonisch een afspraak 
in via 056 733 311. We 
helpen je graag verder. 
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SPORTEN? 
VIJF REDENEN OM 

HET TE DOEN!

1  Zot zijn doet 
geen zeer
Met deze gedachte sporten 
we elke week op ver-
schillende locaties 
in Harelbeke. Be-
wegen is gezond, 
absoluut. Maar als 
je je erbovenop 
nog amuseert, hou 
je het ook veel langer 
vol. Door het achterwege 
laten van competitie zijn de 
lessen luchtig, plezant en 
kunnen we af en toe eens 
goed lachen.

2   Sociale  
contacten
Kom met een vriend of 
vriendin, broer of zus, zoon 
of dochter, buur of collega. 
Samen sporten maakt jullie 
band nog sterker. En voor 
wie alleen komt is het een 
uitgelezen kans om nieuwe 
mensen te leren kennen. 

3  Het voert 
stresshormonen af
Als je last hebt van een con-
stant stressgevoel is sporten 
een goede manier om meer 

rust te vinden. Tijdens het 
sporten wordt het stresshor-
moon afgevoerd. Je voelt je 
meer ontspannen en lichter 
na een uurtje flink sporten.

4  Voel je sterker  
en fitter
Wie vaak sport zit lekkerder in 
zijn vel. Door te sporten word 
je gezonder, krijg je meer 
kracht, meer longcapaciteit, 
meer conditie en meer ener-
gie. Je staat steviger in het 
leven en voelt je fit en sterk.

5  Voor ieder  
een sport 
Wij maken het jou makkelijk 
door wekelijks een twintigtal 
lessenreeksen te geven voor 
mensen tussen 3 en 99 jaar. 
Er is voor elk wat wils. Check 
ons aanbod op www.harel-
beke.be/sport en schrijf in of 
kom tijdens de eerste week 
van september langs om een 
proefles mee te pikken.

www.harelbeke.be/sport

Bewegen, het is en blijft een belangrijke voorwaarde voor 
een gezond leven. Raak je moeilijk gemotiveerd of twijfel je 

nog? Hier vijf redenen om het zeker te doen.

Voor 
ieder 

wat wils 



Hoor jij wat ik hoor?
Ga op zoek naar een schat van Vlieg 
in Harelbeke! Start de zomerse 
zoektocht rond de bibliotheek. Volg 
het klankenparcours doorheen de stad 
en ga op zoek naar de schatkist in het 
Peter Benoitmuseum. Elke schattenjager 
krijgt een prijs en maakt kans op extra 
beloningen!
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Schatten van Vlieg

2 juli t.e.m. 30 augustus (hele zomerperiode)

Kinderen tussen 6 en 12 jaar (+ ouders)

THEMA 
WANNEER

PUBLIEK

ZOEKTOCHT

Algemeen
Schattenjagen kan in meer dan 300 
andere locaties in Vlaanderen en Brussel
www.uitmetvlieg/schattenjacht

In Harelbeke
Je kan het opdrachtenformulier 
ophalen in de bibliotheek, het 
Peter Benoitmuseum en bij de 
deelnemende handelaars of 
downloaden via www.harelbeke.be/
schattenvanvlieg.

Wedstrijden
1  Volg je het klankparcours en vind je de 

schatkist? Dan maak je kans op een leuk 
familieweekend!

2  Vind alle vliegjes in dit hblad en ontvang 
een verrassing (meer info op pagina 12).

Deel je foto’s met #schattenvanvlieg
www.harelbeke.be/schattenvanvlieg

In het Peter Benoitmuseum is 
er ook een gratis Monumenten-
zoektocht voor jong en oud te 
verkrijgen!

Gratis UiTPAS zuidwest of 
extra UiTPAS-punten voor elk 
deelnemend kind!

Breng je eigen potlood of  
balpen mee.

TIPS

Gratis zomerzoektocht
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Ecologisch groenbeheer, een begrip in veel grotere centrum-
steden, maar ook in Harelbeke voeren we het al een tiental 
jaar bewust uit. Maar wat is het precies? En waarom doen 
we het? Yann Raes en Frederique Vandecasteele van de 
groendienst lanceren de campagne ‘groen, dat is onze 
manier van doen’ om alle voordelen aan te tonen. 

GROEN,  
DAT IS ONZE  
MANIER VAN DOEN

Yann: “Ecologisch groenbeheer is con-
creet een manier om groen te beheren 
volgens een aantal principes die uitge-
schreven werden door het Agentschap 
Natuur en Bos. Die principes bieden een 
leidraad van hoe we ons groen in de stad 
op een ecologisch verantwoorde manier 
kunnen beheren. We zijn niet verplicht 
om ons daaraan te houden, maar we zijn 
zelf enorm overtuigd van alle voordelen.”

Frederique: “Wat wij al een aantal jaar 
toepassen in Harelbeke, vinden wij in-
derdaad niet zelf uit. Er zijn tal van mooie 
voorbeelden van ecologisch groenbeheer 
in Vlaanderen, maar Harelbeke was wél 
één van de eerste middelgrote steden 
om op de kar te springen. We staan nu 
ook al een pak verder dan vele steden of 
gemeenten van gelijkaardige grootte. En 
daar zijn we best wel fier op.”

Yann: “Klopt, we mogen onszelf wel 
een trendsetter noemen. Het is voor 

veel mensen een onbekende vorm van 
beheer dat voor argwaan en soms zelfs 
onbegrip zorgt. In Vlaanderen zijn we 
gewend om een zo clean mogelijk tuintje 
te hebben, strak aangelegd en liefst met 
netjes afgemaaid gras. Dat begrijpen we, 
maar veel beter voor de biodiversiteit is 
om het nét iets minder strak aan te pak-
ken en de natuur ruimte te geven om te 
groeien. Eén van de basisprincipes van 
ecologisch groenbeheer.”

Frederique: “Daar draait het in-
derdaad om. We proberen natuurlijke 
processen -die er sowieso zijn- te 
gebruiken in ons voordeel in plaats van 
ertegen te strijden. Want eerlijk, die strijd 
kan je toch niet winnen. Zo doen we aan 
alternatieve kruidbeheersing (we noemen 
het niet graag onkruid), installeren we 
takkenwallen, geven we bloemenweides 
de kans om zich te ontwikkelen, plaatsen 
we insectenhotels en geven we dood 
hout een plaats in de stad.”
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Harelbeke was 
één van de eerste 

middelgrote steden 
om op de kar te 

springen.”
Frederique

Yann: “We doen ook aan kringloopbe-
heer en hergebruiken bladeren en takken 
ter plaatse. Daarnaast houden we er 
altijd rekening mee dat we de juiste plant 
op de juiste plaats zetten en passen we 
onze beplanting aan aan de planten die 
spontaan groeien. Bovendien geven we 
altijd de voorkeur aan inheemse planten 
en bomen, voor de simpele reden dat 
deze meer voordelen met zich meebren-
gen dan de klassieke sierplanten.”

Frederique: “We kiezen steevast voor 
bijen- en vlindervriendelijke heesters en 
vaste planten, omdat we beseffen hoe 
belangrijk deze beestjes zijn voor de 
natuur, maar ook voor ons, de mens. We 
hebben als stad een voorbeeldfunctie 
en moeten daarom de fauna en flora zo 
veel mogelijk de kans geven om zich te 
ontwikkelen.”

Yann: “En de resultaten zijn er! We 
merkten een enorme boost aan verschil-
lende soorten vlinders en bijen. Voor 
we aan ecologisch groenbeheer deden, 
hadden we minder insecten, nu zien we 
er continu. Een mooi voorbeeld is de 
omgevormde Arendswijk. Daar zagen we 
in het voorjaar grote groepen zaadeten-
de putters, een kleurrijke vinkensoort. 
Hoe zalig is dat, in het midden van de 
stad?”

Frederique: “Vorig jaar vonden we 
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nooit pesticiden. Het is makkelijk te 
onderhouden en bovendien vinden mijn 
gezin en ik het prachtig. Je creëert leven 
en beleving in je tuin. Het kan toch niet 
mooier?”

Yann: “Als je zelf aan de slag wil met 
ecologisch groenbeheer, begin klein en 
breid stilletjes aan uit. Geef wilde plan-
ten eens een plek in je tuin, de dieren 
die erdoor aangetrokken worden, zijn 
hoogstwaarschijnlijk natuurlijke vijanden 
van bepaalde plaagsoorten in je tuin. 
Je zal verbaasd zijn van de resultaten, 
beloofd.”

 We merkten een 
enorme boost aan 

verschillende soorten 
vlinders en bijen.”

Yann

in een holle boom in het centrum van 
Harelbeke ook een hele kolonie honing-
bijen. Dat toont aan dat de natuur haar 
plekje (terug)vindt. Zelfs de begraafplaat-
sen ondergingen een metamorfose. Het 
zijn geen doodse, onaangename plekken 
meer, maar groene ruimtes in onze ker-
nen die we in de toekomst misschien wel 
kunnen gebruiken als ontmoetingsplek-
ken of plaatsen om tot rust te komen.”

Yann: “Met de campagne ‘groen, dat 
is onze manier van doen’ tonen we op 
een ludieke en verstaanbare manier aan 
waarom we zaken aanpakken zoals we 
doen, zonder als ‘geitenwollensokken’ 
bestempeld te worden. We creëerden 
vijf types bordjes, één voor elke beheer-
vorm. We hopen op deze manier mensen 
aan te zetten dit in eigen tuin of straat te 
doen.”

Frederique: “Thuis heb ik zelf ook 
een extensief veldje met bloemweide, 
ik plantte fruitbomen en vaste planten 
voor bijen en insecten, ik maakte een 
takkenwal en insectenhotel en gebruik 

VIND ALLE 
BORDJES 
Doorheen heel Harelbeke vind je 
binnenkort vijf soorten bordjes. 

Bij takkenwallen vind je dit bordje

Bij bloemenweides vind je dit bordje

Bij graspaden, vooral op 
begraafplaatsen vind je dit bordje

Bij insectenhotels vind je dit bordje

Bij dood hout in de stad  
vind je dit bordje

Wil je de locaties bezoeken? 
Surf dan naar bit.ly/37qTn23 (Google 
Maps kaart met bijenvriendelijke 
initiatieven in Harelbeke)



Stadhuis op afspraak
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 Burgerzaken - 
eerstvolgende op 18 juli)

 Maak jouw afspraak
 via www.harelbeke.be,  
 056 733 311 of aan het  
 onthaal
 
Het stadhuis is gesloten op maan-
dag 20 juli (brugdag), dinsdag  
21 juli (Nationale Feestdag). 

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 (tijdens de verlof-
periode van 20 juli t.e.m. 14 augustus 
van 8 tot 13.15 uur)
Zaterdag: van 8-14 uur
Beide delen van het recyclagepark 
zijn gesloten op zaterdag 11 juli en 
zaterdag 15 augustus. Op maandag 
20 juli is het niet-betalende deel 
gesloten. De ronde in zone 2  
(HV/PMD/P-K) op dinsdag 21 juli 
verschuift naar zone 1 (maandag 
20 juli).

Meer info 
www.harelbeke.be
Het stadsmagazine van september-
verschijnt op 26 en 27 augustus. 
Teksten indienen tegen woensdag  
5 augustus.
Departement communicatie: 
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be
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maandag 13 juli om 19.30 uur 

 
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.

#SAMENTEGENCORONA
We maakten voor deze editie van hblad geen kalender op 
omdat we door de coronamaatregelen tot op heden nog 
niet kunnen aangeven welke activiteiten wel of niet mogen 
doorgaan. Als je zeker wil weten of een activiteit al dan niet 
doorgaat, contacteer je best even de organisator zelf. Alle 
genomen maatregelen zijn erop gericht de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Volg zoveel mogelijk de 
algemene voorschriften en zorg voor elkaar.

• 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 18.30 
tot 19.30 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. 

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

• 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. 

wachtdiensten en zitdagen
www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310
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Dank je wel 
animator!

Activiteiten verzinnen, decors bouwen, 
toneeltjes en spelletjes spelen, materiaal 
klaarzetten, speelimpulsen voorbereiden, 
themaweken uitwerken. De animatoren op 
onze vakantiewerking doen het allemaal! 

Keer op keer zorgen zij ervoor dat alle kin-
deren écht vakantie beleven. Op 30 juli, de 

Dag van de Animator, bedanken we hen 
nog even extra!


