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Ben je je reispas kwijt of werd het docu-
ment gestolen, bel dan onmiddellijk naar 
DOC STOP op het gratis nummer 0800 
2123 2123 (www.docstop.be). Je reispas 
wordt daardoor nietig verklaard en zo 
voorkom je misbruik van je identiteit.

Ben je in het buitenland, begeef je dan 
naar een lokaal politiekantoor en daarna 
naar de Belgische ambassade. Met de 
documenten die je daar ontvangt, kan je 
het land verlaten.

Verloor je je reispas in België, ga dan on-
middellijk naar het politiekantoor van je 
woonplaats. Daar ontvang je een ‘bewijs 
van verlies’.
Vanaf januari heb je dit ‘bewijs van 
verlies’ nodig om een nieuwe reispas aan 
te vragen bij het departement Burger en 
Welzijn. Iedereen die een oude reispas 
heeft en een nieuwe wenst, moet ook 
het oude exemplaar meenemen bij de 
aanvraag. 

Heb je nog geen reispas en heb je er een 
nodig, dan neem je je e-ID en een recen-
te pasfoto (maximum zes maanden oud) 
mee bij je bezoek aan het stadhuis.

De pasfoto’s moeten voldoen aan de 
nieuwe normen, namelijk:
•  neutrale gezichtsuitdrukking: niet 

(glim-)lachen, niet fronsen, geen tan-
den zichtbaar, mond gesloten

•  hoofd en schouders recht voor 
 objectief

•  gezicht volledig vrij
•  ogen goed zichtbaar, geen weerkaat-

sing, geen getinte glazen, montuur niet 
langs de ooglijn

Kosten voor een reispas:
•  gewone procedure: 72 euro  

(volwassene) en 42 euro (tot 18 jaar)
•  spoedprocedure: 247 euro  

(volwassene) en 217 euro (tot 18 jaar)

Via deze nieuwe werkwijze gaan we frau-
de met identiteitsdocumenten tegen. 

Heb je je reispas toch teruggevonden? 
Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan 
de politie en aan het departement Burger 
en Welzijn.

Meer info  
departement Burger en Welzijn 
burgerzaken@harelbeke.be  
056 733 340

NIEUWE PROCEDURE  
REISPAS AANVRAGEN
Neem bij een bezoek aan het stadhuis je oude reispas 
mee of een bewijs van verlies.
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INTERVIEW
Zorgbedrijf Harelbeke

Het OCMW Harelbeke 
 besliste in het najaar van 
2017, samen met de stad 
 Harelbeke, tot de oprich-
ting van een zorgbedrijf dat 
van start ging op 1 januari 
2018. Hans Piepers en Rudy 
 Eggermont geven meer toe-
lichting.
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CC HET SPOOR
Dag van het Woord

Ook in 2018 zetten de bib, de 
academie (SAMWD) en CC 
het SPOOR hun schouders 
onder de 39ste editie van de 
Dag van het Woord. Joke van 
Leeuwen werd dit jaar als 
gastdichter gekozen.
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AHA!
Festival d’Academie

Op 3 maart viert de Aca-
demie Harelbeke Anders! 
de dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs. Het ideale 
moment om alle atelier-
deuren wijd open te zetten 
en iedereen uit te nodigen 
om deel te nemen aan de 
familie -activiteitendag.

12
Coming World Remember Me
het vervolg
In 2015 organiseerde de Academie Harelbeke Anders! een 
mobiel CWRM-atelier. Een oproep zorgde ervoor dat een 
groot aantal mensen werden samengebracht die het project 
CWRM ondersteunden door de realisatie van meer dan 800 
beeldjes. Beeldjes die heel binnenkort worden toegevoegd 
in de land art installatie CWRM. 

19
UiT in Harelbeke

Verder

Openingstijden stadhuis
Maandag: 9-12 uur
Dinsdag: 9-12 uur
Woensdag: 9-12 uur en 14-17 uur
Donderdag: 9-12 uur en 16-19 uur
Vrijdag: 9-14 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 10 februari)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur op 
afspraak

Openingstijden  
recyclagepark

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

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van maart 
verschijnt op donderdag 22 februari. 
Teksten indienen tegen 2 februari.
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be
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WORD  
ANIMATOR

Je bent 15 jaar en je wilt wat? Dan is 
vrijwilliger worden bij de jeugddienst iets 
voor jou! Een fantastische vakantie, leuke 

activiteiten doorheen het schooljaar, 
themakampen voor kleuters, een uitdagend 

kamp voor kinderen met een beperking, af en 
toe een evenement begeleiden en nog zoveel 

meer. Voor elk wat wils!
Geïnteresseerd om als animator aan de slag 
te gaan? Neem dan zeker eens een kijkje op 
de website, vul de gegevensfiche in en stuur 

ze door.

8  www.harelbeke.be/animatoren

Proper Harelbeke
HONDENPOEP
Stad Harelbeke doet een oproep aan alle hondenbezitters om het 
‘kakje’ in het zakje te doen. Zorg voor je hond, maar ook voor de 
buurt. Je kan hondenpoepzakjes aankopen aan het onthaal in het 
stadhuis (5 euro/200 zakjes). Op verschillende plaatsen in Harelbe-
ke staan er ook hondenpoepbakken. Hou er ook rekening mee dat 
de hond altijd aan de leiband moet binnen de bebouwde kom.

Zomervakantie
KLEUTERKAMPEN

Ben je tussen de drie en zes jaar en wil je een spetterende vakantie 
beleven? Dan zijn de kleuterkampen iets voor jou! Van 2 juli tot en 
met 6 juli en van 20 augustus tot en met 24 augustus kunnen jullie 
je helemaal uitleven! Inschrijven kan vanaf 1 februari om 18 uur via 
de online webshop: http://webshop.harelbeke.be.

Meer info vind je op de website 8 www.harelbeke.be/kleuterkampen.

Mantelzorgwerkgroep
STARTAVOND
Zorg je voor iemand uit je omgeving? Of heb je iemand die voor 
jou zorgt? Dan zijn jullie van harte welkom op deze startavond! Op 
5 maart nodigen we je graag uit voor een leuke Franse avond met 
zang en accordeon van Ruben Schelstraete en Pat Mechele.
We starten om 19.30 uur met een glaasje en een hapje in het LDC 
De Vlinder, Kollegeplein 5. Schrijf je zeker in vóór 17 februari. 
Plaatsen zijn beperkt. 

Info: : woonzorg@zbharelbeke.be ) 056 735 390



 

KOM OP TEGEN 
KANKER

Op zondag 13 mei, tijdens het hemelvaart-
weekend en moederdag, strijken duizenden 

fietsers en supporters neer in Harelbeke. 
Onze stad is uitgekozen als een van de 

middagsteden van de 1000 km voor Kom 
op tegen Kanker. Er vindt een gigantisch 

evenement plaats aan het Forestiersstadi-
on met een heus evenementendorp. Om dit 
vorm te geven en er zoveel mogelijk men-
sen te kunnen ontvangen, doen we een 

oproep. We kunnen iedereen gebruiken om 
van 13 mei een absolute topdag te maken. 
Heb je zin om mee te werken als individu, 
school, bedrijf, handelszaak of vereniging? 

Contacteer info@harelbeke.be

HARELBEKE  
MIDDAG-

STAD
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kort
Een wereld vol muziek
KRIEBELKAMP

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 
juli wordt dit jaar opnieuw het krie-

belkamp georganiseerd. Hieraan 
kunnen kinderen van 5 tot en met 
12 jaar die extra ondersteuning 
nodig hebben, genieten van 
een fantastische week op maat! 

Broers en zussen van 5 tot en met 
12 jaar zijn ook welkom! Inschrijven 

kan vanaf 1 februari bij de jeugddienst.

Meer info: 8 www.harelbeke.be/kriebelkamp

GEZOCHT
MATERIAAL UIT WOI

In het najaar van 2018 wordt er een tentoonstelling gehou-
den rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Heb jij 
voorwerpen, foto’s, documenten of mondelinge verhalen die 
herinneren aan de Eerste Wereldoorlog in Harelbeke? Of een 
object dat herinnert aan de oorlogstijd? Neem dan contact op 
met het stadsarchief Harelbeke via archief@harelbeke.be of 
056 733 468. Je kan materiaal binnenbrengen in het stadsar-
chief, Gentsestraat 13 bis, op dinsdag van 9 tot 12 en van 14 
tot 17 uur of na afspraak. Het aangeleverde materiaal wordt na 
afloop terugbezorgd. 
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ZORGBEDRIJF 
HARELBEKE 
VAN START

Hans: Het zorgbedrijf is een 
publiekrechtelijke vereni-
ging. Dat is vooral juridisch 
belangrijk, maar betekent in 
mensentaal dat het zorg-
bedrijf een vergelijkbaar sta-
tuut heeft zoals dat van een 
OCMW of een stadsbestuur. 
Het voordeel van die manier 
van werken is dat we op een 
aantal vlakken meer flexibel 
kunnen en mogen werken. 

Rudy: In het zorgbedrijf 
wordt het volledige aanbod 
ouderenzorg ondergebracht. 
Dit omvat de woonzorgcen-
tra, de lokale dienstencentra, 
het dagverzorgingscentrum, 
het volledige aanbod in de 
thuiszorg en alle bijhorende 

projecten. Daarnaast worden 
de ondersteunende diensten 
van het OCMW in grote mate 
in deze nieuwe organisa-
tie gebracht. Je vindt ons 
verspreid over het gehele 
grondgebied van Harelbeke, 
maar onze hoofdzetel zit in 
de bovenbouw van WZC De 
Vlinder. Volledigheidshalve 
kan ik nog meegeven dat 
de sociale dienst (met alle 
maatschappelijk werkers) in 
het OCMW op het Paret-

teplein blijft. Dit heeft geen 
gevolgen voor de burger die 
daar nu een beroep op doet. 

Hans: Het OCMW speelt op 
die manier in op de toekom-
stige uitdagingen waarvoor 
het ouderenbeleid staat. De 
toenemende vergrijzing, de 
stijgende concurrentie bin-
nen deze sector, de neiging 
en wens om regionaal meer 
samen te werken, de nood 
aan een meer uitgesproken 

OCMW en stad Harelbeke beslisten in het najaar van 2017 tot 
de oprichting van een zorgbedrijf dat van start ging op 1 januari 
2018. Hans Piepers, algemeen directeur en Rudy Eggermont, 
financieel directeur, vertellen enthousiast over het hoe en het 
waarom van het zorgbedrijf Harelbeke.

“Ik voel in de organisatie een 
vernieuwde dynamiek nu het 
personeel voor een ‘bedrijf ’  
mag werken”

HARELBEKE
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profiel en de ‘war for talent’ 
hebben tot deze beslissing 
geleid. Met de oprichting 
van het zorgbedrijf kunnen 
we, via een frisse eigen look 
& feel, ons beter positione-
ren als een aantrekkelijke 
werkgever. Op dit moment is 
het zeer moeilijk om gekwali-
ficeerd personeel te vinden. 

De keuze voor een publiek-
rechtelijke vereniging is 
gebaseerd op een dubbel 
argument. Het ‘publiekrech-
telijk’ aspect is de beste ga-
rantie op een democratisch 
aangestuurd duurzaam aan-
bod en de ‘verzelfstandiging’ 
biedt ons de mogelijkheid de 
al vernoemde uitdagingen zo 

efficiënt en flexibel mogelijk 
aan te gaan. Op die manier 
wordt de kostprijs voor de 
klant en de stad onder con-
trole gehouden. 

Vanuit de eigen sterkte zet 
het zorgbedrijf in op verdere 
lokale en regionale samen-
werking. We zien hiervoor 
verschillende partners, 
waaronder het stadsbestuur 
van Harelbeke. Zo vertrekt 
het zorgbedrijf, net zoals 
het stadsbestuur, voor het 
bepalen van de toekomsti-
ge uitdagingen vanuit de 
zogenaamde SDG’s (Sustai-
nable Development Goals 
of duurzame ontwikkelings-
doelen). Het spreekt voor 

zich dat het zorgbedrijf zeker 
het luik ‘Goeie gezondheid 
en Welzijn’ mee vorm geeft, 
maar ook de andere doel-
stellingen mee helpt na te 
streven, denken we maar 
aan 'Gendergelijkheid' of 
'Schoon water en sanitair'.

Rudy: Daarnaast werken we 
samen met de diverse zorg-
actoren en -bedrijven in de 
regio met eenzelfde aanbod. 
We organiseren bijvoorbeeld 
gezamenlijke aankopen en 
zorgen onder elkaar voor 
kennisdeling. Dit stelt ons in 
staat de kwaliteit van onze 
dienstverlening verder op 
niveau te houden. 
Hans: Voor onze klanten 

heeft dit niet direct gevol-
gen. Onze dienstverlening 
blijft verder gegarandeerd. 
We gaan uit van een groei-
scenario, zowel in de diepte 
(kwaliteit van de dienstver-
lening) als in de breedte 
(het aanbod uitbreiden). Op 
vandaag zijn we met onze 
dienstverlening in de regio 
een middelgrote speler. Door 
te groeien kunnen we onze 
overheadkost doen dalen, 
wat de algemene kost enkel 
maar ten goede komt. Onder 
andere met ons nieuw logo 
zetten we ons nog meer op 
de markt als degelijke en 
kwaliteitsvolle partner in de 
ouderenzorg. 
Ook voor onze medewer-



Meer info of vragen?
Zorgbedrijf Harelbeke
Kollegeplein 5
8530 Harelbeke
056 735390
onthaal@zbharelbeke.be
www.zbharelbeke.be
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kers verandert er weinig. Al 
jaren terug werd ingezet op 
een gezond en betaalbaar 
statuut voor hen. Deze lijn 
wordt behouden. 

Rudy: Het financiële plaatje 
klopt. Voor 2018 worden de 
totale uitgaven geraamd op 
iets meer dan 16 miljoen 
euro. Een belangrijke uitga-
venpost zijn de werkings-
kosten. Ongeveer een vijfde 
van het budget is bestemd 
voor de aankoop van goe-
deren en diensten. Door het 
arbeidsintensieve karakter 
van de zorgsector, vormen 
de personeelsuitgaven het 
hoofdbestanddeel van de 
uitgaven. Zo’n 12,5 miljoen 
euro of 78 % van de uitga-
ven gaan naar personeel. 
De inkomsten voor 2018 

worden geraamd op een 
goede 17 miljoen euro. Die 
inkomsten worden verkregen 
via verschillende bronnen. 
Een deel komt uit de bijdra-
gen van de bewoners van de 
woonzorgcentra, de verhu-
ring van serviceflats en de 
bijdrage van de gebruikers 
van het dagverzorgings-
centrum. Verder genereert 
het zorgbedrijf opbrengsten 
uit maaltijdbedeling, poets-
dienst, noodoproepsyste-
men …

Uiteraard ontvangen we 
ook subsidies, waardoor 
de ‘zorgkost’ deels door de 
overheid wordt vergoed. Het 
zorgbedrijf ontvangt in 2018 
zo’n 5,2 miljoen euro aan 
subsidies vanuit het RIZIV 
en de gemeentelijke dotatie 

bedraagt net iets meer dan 
3,6 miljoen euro.
Naast een werkingsbudget 
voorzien we uiteraard ook in-
vesteringskredieten om onze 
infrastructuur in stand te 
houden. In de komende drie 
jaar bedraagt het investe-
ringsprogramma 3,7 miljoen 
euro. Voornoemde inkom-
sten volstaan echter niet om 
die investeringen te kunnen 
financieren en daarom gaan 
we voor een bedrag van 2,3 
miljoen euro lenen bij finan-
ciële instellingen.

Hans: We zien de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet en 
zijn ervan overtuigd dat het 
zorgbedrijf een kwalitatie-
ve zorg voor de bevolking 
verzekert!

ZORGBEDRIJF 
HARELBEKE

Zorgbedrijf Harelbeke 
maakt met zijn meer dan 
300 werknemers deel uit 
van de top vijf van grootste 
werkgevers in Harelbeke.
Het zorgbedrijf wordt aan-
gestuurd door een algeme-
ne vergadering bestaande 
uit elf OCMW-raadsleden 
en twee schepenen en een 
raad van bestuur bestaande 
uit zes OCMW-raadsleden, 
een schepen, de burge-
meester en de OCMW- 
secretaris.
Het directiecomité bestaat 
uit voorzitter, algemeen 
directeur, financieel direc-
teur, coördinerend directeur 
ouderenzorg, directeur 
aankopen & facilitair beheer 
en directeur IT.

kort

www.harelbeke.be/sdgs
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KIJKEN IN FACETTEN
REBECCA DUFOORT

Rebecca Dufoort doceert schil-
derkunst aan de kunstacademie 
van Eeklo. Ze woont en werkt in 
haar geboortestad Tielt.
De schilderkunst van Rebecca 
Dufoort valt nog het best te ver-
woorden als een vrije interpretatie 
van elementen en beeldfragmen-
ten uit haar omgeving en als een 
onderzoek naar het wezen van de 
schilderkunst. Inspiratiebronnen 
zijn de doorkijk van een tunnel, 
de richting van brugpijlers, de 
rand van een dakconstructie, 
knooppunten van wegen, de 
grens tussen een omheining en 
de lucht ...
Vernissage: vrijdag 2 februari om 
19.30 uur in de stedelijke open-
bare bibliotheek, Eilandstraat 2, 
Harelbeke. Inleiding door Inge 
Braeckman. Te bezichtigen tot en 
met 28 februari.

bib
kort

OP DE KOFFIE MET
DIANE  
BROECKHOVEN

Diane Broeckhoven de-
buteert in 1980 met het 
jeugdboek Dagboekje van 
Matthijs. Vijfentwintig jaar 
lang legt ze zich toe op het 
schrijven van jeugdboeken, 
maar vanaf 1998 waagt ze 
zich ook aan een oeuvre 
voor volwassenen. Met Het 
verkeerde keelgat (1998) 
heeft ze onmiddellijk de juis-
te toon te pakken, maar met 
De buitenkant van Meneer 
Jules (2001) is het goed 
raak. Het boek wordt in 16 
talen vertaald. Vooral de 
Duitse vertaling is een groot 
succes want daar haalt 
het boek een oplage van 
250 000 exemplaren. Het 
verhaal wordt verfilmd door 
een Duits-Zwitsers produc-
tiehuis. Diane Broeckhoven 
komt op dinsdag 20 februari 
om 14 uur in de bib vertellen 
over haar leven en werk. 
Inkom: gratis. 
Inschrijven via  

: info.bibliotheek@harelbeke.be

) 056 733 440

DE LERAREN-
KAART

De lerarenkaarten zijn 
weer gearriveerd in de bib. 
Iedereen die in Harelbeke 
woont en recht heeft op een 
lerarenkaart (en geen abon-
nement heeft op Klasse) 
kan deze afhalen in de bib 
tijdens de openingstijden. 
De kaarten kunnen nog tot 
begin juli 2018 afgehaald 
worden. Daarna keren ze 
terug naar afzender. 

MUZAÏEK
BEESTIGE FILMS

“Werk nooit met kinde-
ren of dieren” is een vaak 
gehoorde uitspraak in de 
filmindustrie. Ondanks deze 
regel worden er verbazing-
wekkend veel films gemaakt 
met dieren in de hoofdrol. 
Meest populair zijn de paar-
denfilms, maar ook honden 
en katten weten wel eens 
een hoofdrol weg te kapen. 
De bib ging nog dieper op 
zoek en heeft ook kame-
len, schildpadden en een 
heleboel andere beestige 
acteurs in de aanbieding. 

SCHRIJVER  
VAN DE MAAND
JAN SIEBELINK

Jan Siebelink werd geboren 
in Velp op 13 februari 1938. 
Deze maand wordt hij dus 
80 jaar. Hij groeide op in 
een streng godsdienstig 
christelijk gezin. Dat heeft 
zijn hele leven bepaald. In 
zijn meest bekende boek 
Knielen op een bed violen 
(2005) vertelt hij over zijn 
vader en de godsdien-
stige kring waartoe hij 
behoorde. In Vlaanderen is 
deze schrijver zo goed als 
onbekend en daar mag van 
ons gerust verandering in 
komen.
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Festival d’Academie is een 
jaarlijkse traditie aan het 
worden. Gezien er de vorige 
festivaledities meer dan 700 
bezoekers per festival op 
bezoek kwamen, kan de 
academie niet anders dan 
deze succesformule te be-
houden. Maar de academie 
zou de academie niet zijn in-
dien we met onze creativiteit 
ook deze editie niet in een 
uitdagende en vernieuwende 
versie zouden stoppen.

Filmfestival
We kozen voor het thema 
‘film’ als rode draad door-
heen de festivalnamiddag. 
Film is dan ook wat je op 
deze dag te zien krijgt, maar 
dan in een zo’n breed mo-

gelijke interpretatie van het 
woord. Het aanbod is zeer 
uiteenlopend en gericht op 
alle leeftijden van 5 tot 105 
jaar. Er valt van alles te bele-
ven, te experimenteren en te 
leren, maar vooral te doen. 

Verrassende activi-
teiten
De academie wordt op 3 
maart omgetoverd in ver-
schillende filmfestivalzones 
met elk zijn/haar speciale 
activiteit. Bovenop het 
aanbod aan doe-workshops 
is er eveneens een bele-
vingsaanbod. Hier volgt een 
beknopte greep uit het aan-
bod: popcorn stempelfolie, 
jungle-jungle, tableau vivant, 
buiten de comfortzone, 

drieklezoor, where the wild 
sticks are, de droomvlucht, 
special effects en beleve-
nissen in het donker. Lijkt 
je dit allemaal een beetje te 
abstract? Dan moet je zeker 
en vast eens langs komen 
om te ervaren hoe het AHA!- 
team deze verschillende 
concepten in de praktijk 
heeft uitgewerkt.

Filmvoorstelling
Tijdens een filmfestival 
kan een filmvoorstelling 
niet ontbreken. Er werd 
gekozen om de familiefilm 
“Where the wild things are” 
te vertonen na afloop van 
de activiteitennamiddag. 
Deze film is gebaseerd op 
het prentenboek Max en www.harelbeke.be/sdgs
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De Academie Harelbeke Anders! viert feest! Op 3 maart 
vieren we de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs. Het 
ideale moment om alle atelierdeuren wijd open te zetten 
en iedereen uit te nodigen om deel te nemen aan de 
familie-activiteitendag.

FESTIVAL 
D’ACADEMIE

PRAKTISCHE 
INFO

Festival d’Academie 

op zaterdag 3 maart 

in AHA! – Academie 

Harelbeke Anders! 

Veldstraat 163.

Activiteiten van 14.30 

tot 17.30 uur.

Filmvoorstelling van 

17.45 tot 19.15 uur.

Vooraf inschrijven is 

niet nodig.  

De activiteiten zijn 

volledig gratis.

8 www.academie 
harelbekeanders.be

de Maximonsters. Het boek 
verhaalt de gefantaseerde 
avonturen van het jongetje 
Max, dat voor straf zonder 
eten naar bed moet. Tijdens 
zijn fantasiereizen ontmoet 
hij de Maximonsters die hem 
tot onverschrokken koning 
uitroepen. Voor de gelegen-
heid wordt de academiegang 
omgebouwd tot de grootste 
gezelligste huiskamer die je 
je maar kan bedenken en 

kunnen verschillende families 
gezellig samen naar de film 
kijken. Een ideale afsluiter 
voor een fijne festivaldag.

Cupcakewedstrijd
Een festival zonder eten en 
drinken is maar een mager 
festival. Daarom wordt er op 
het ‘Festival d’Academie’ 
een academiebar voorzien 
aangevuld met een zoete 
tafel vol met eigen gemaak-

te filmcupcakes. Voor de 
realisatie van deze cupcakes 
wordt er binnen de academie 
een cupcakewedstrijd uitge-
schreven. Iedere student van 
klein tot groot kan aan deze 
wedstrijd deelnemen en de 
ontwerper van de origineel-
ste cupcake krijgt een prijs. 

SDG 4 ‘Kwaliteits-
onderwijs’
SDG staat voor Sustainable 
Development Goals. Het 
academieaanbod draagt bij 
tot het verwezenlijken van 
een kwalitatief onderwijs-
aanbod op Harelbeekse 
bodem.  
Meer info over de SDG's op 
www.harelbeke.be/sdgs.

“Iedereen is welkom op ons festival, 
zo kan je in een ongedwongen sfeer 
genieten van de vele mogelijkheden 
van onze academie”



Van 31 maart tot en met 4 april 2015 
hield de Academie Harelbeke  Anders! 
– toen nog de SABV – een mobiel 
CWRM-atelier. Hiervoor werd een team 
aan vrijwilligers samengebracht die met 
veel ‘goesting’ aan de slag gingen. Een 
oproep zorgde ervoor dat een groot 
aantal mensen werden samengebracht 
die het project CWRM ondersteunden 
door het maken van meer dan 800 
beeldjes. Beeldjes die heel binnenkort 
worden toegevoegd aan de andere 
599200 beeldjes in de land art instal-
latie CWRM. In totaal dus 600 000 
beeldjes ter herdenking van wie sneu-
velde in de onmenselijke wereldbrand 
die de Groote Oorlog was. Een installatie 
die staat voor de universele boodschap 
van hoop en verbondenheid. 2018 wordt 
dus de eindbestemming van het project 

 ComingWorldRememberMe. Gezien de 
academie er in het begin al bij was, is het 
vanzelfsprekend dat ze er ook bij zijn bij 
het slotmoment. Om die reden neemt de 
academie deel aan de opbouw van de 
land art installatie CWRM op zondag 18 
maart 2018. 

PRAKTISCH
Deze activiteit is volledig gratis.

Inschrijven via het AHA!-secretariaat, 

Veldstraat 163, Harelbeke,  

056 733 405, aha@harelbeke.be.

Wees er snel bij, er zijn slechts 30 

plaatsen beschikbaar.

COMING WORLD REMEMBER ME
HET VERVOLG
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PROGRAMMA - 18 MAART

9.00  Vertrek vanuit de academie, Veldstraat 163 
  (met eigen vervoer) richting het domein de Palingbeek  
  in Zillebeke.
10.00-11.00 Briefing: verloop van de dag en kennismaking
11.00-12.30 Plaatsen van de beeldjes
12.30-13.30 Soep met brood
13.30-17.00 Plaatsen van de beeldjes
17.00  Terugreis naar de academie



KROKUSKRIEBELS
MET JE GEZIN  

NAAR HET MUSEUM!

De naam Peter Benoit zie je overal in Harelbeke opduiken, maar wie was  Peter 
Benoit nu ook weer? Tijdens een interactieve rondleiding maak je kennis met 
de figuur van Peter Benoit en zijn muziek. Na de rondleiding ben je een echte 
expert over Peter Benoit! Speurneuzen kunnen hun reuk vermogen testen, 
want in het museum hangen enkele merkwaardige geurtjes in de lucht. Kan 
jij alle geuren raden? Neem ook eens een kijkje in de muzikale speelhoek met 
verschillende muziekinstrumentjes en maak er leuke dingen met als thema 
muziek! Voor elke bezoeker staat er bovendien een hapje en een drankje klaar.

Tijdens de krokusvakantie gaan de deuren van het Peter Benoitmuseum 
speciaal open voor Krokuskriebels, de tweejaarlijkse museumhappening 
georganiseerd door de Gezinsbond met steun van de Vlaamse overheid.  
In het Peter Benoitmuseum kan je terecht voor enkele leuke activiteiten!

PRAKTISCH
Peter Benoitmuseum, Marktstraat 55, Harelbeke. Van 

zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari elke 

dag van 14 tot 17 uur (behalve op maandag en vrijdag). 

Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel. Volwassenen beta-

len 2 euro. Leden van de Gezinsbond betalen 1 euro.

8 www.krokuskriebels.be
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WEDSTRIJD

Sudoku

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

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

Stuur de oplossing voor 2 februari naar:
Stadhuis, Wedstrijd, Marktstraat 29 in 
8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via wedstrijd@harelbeke.be.  
De winnaar krijgt een Harelbeekse Kadobon  
van 10 euro.

Oplossing vorige maand: 736
Winnaar: Arnold Vandenhende

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

ENERGIEPREMIES INFRAX

Standaardpremies voor huishoudelijke klanten
Infrax geeft premies voor het plaatsen van dak- of 
zoldervloerisolatie, buitenmuur- of spouwmuurisolatie, 
vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler en 
warmtepomp in een bestaande woning.

BENO-Pass
Sinds 1 januari 2017 kan je een fikse bonus verdienen als 
je binnen de vijf jaar minstens drie energiebesparende 
maatregelen uitvoert. Na drie investeringen bedraagt de 
bonus 1 250 euro bovenop de premies die je al ontving. 
Iedere bijkomende investering levert vanaf dan ook een 
bijkomende bonus op. De mogelijke investeringen zijn de zes 
bovengenoemde en het plaatsen van een ventilatiesysteem.

Superpremies voor verhuurders
Verhuurders kunnen in sommige gevallen een superpremie 
aanvragen in plaats van de standaardpremie. Om in 
aanmerking te komen, wordt het pand ofwel verhuurd voor 
een basishuurprijs van minder dan 500 euro per maand 
ofwel behoort de huurder tot de doelgroep. De superpremie 
heet voluit ‘sociaal isolatieproject’. Ze bestaat voor glas, 
spouwmuurisolatie en dakisolatie. Ze is combineerbaar met 
de BENO-Pass.

Hoge premies voor beschermde afnemers
Ben je beschermd afnemer? Je geniet van het sociaal tarief 
voor gas en elektriciteit? Dan worden de standaardpremies 
gevoelig verhoogd. Je kan bovendien ook een premie 
aanvragen voor het plaatsen van een condensatieketel. Deze 
premie kan oplopen tot 1 800 euro en kan gecombineerd 
worden met andere premies.
Informeer ook eens over de gemeentelijke renovatiepremie en 
de Vlaamse renovatie- en verbeteringspremie. 

Contact: Dienst stedenbouw : premies@harelbeke.be ) 056 733 375

9 3 8

2 1 9 6 3

5 4 7

9 5 4

7

8 6 2

4 1 8

6 8 7 4 9

6 8 2
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De eerste fietstocht van de fietsclub De Parette werd gereden op 22 
mei 2002. Sindsdien staan er al vele kilometers op de teller. Sociale 
contacten werden gelegd en nieuwe vriendschappen ontstonden.
Dit jaar starten we op woensdag 4 april met de ‘Tour van Harelbeke’. 
Bij deze rit wordt Harelbeke en zijn lokale dienstcentra in de kijker 
gezet. Wil je mee fietsen? Kom dan langs de eerste en derde woens-
dag van de maand van april tot oktober. Start om 13.45 uur aan het 
LDC De Parette. Prijs: 1 euro. Inschrijven en betalen ter plaatse.
Tijdens de tochten verkennen we nieuwe plaatsen en laten we je de 
verborgen hoekjes en kantjes van eigen streek zien. Onze vrijwil-
ligers stippelen telkens leuke routes voor jullie uit en zorgen voor 
 ieders veiligheid tijdens de rit. Per seizoen wordt een verrassings-
tocht gedaan. Dit jaar is dit op 18 juli.

Info: : deparette@zbharelbeke.be ) 056 735 190

Aannemers Gezocht
PROJECT WARMER WONEN
In 2013 startte het project Warmer Wonen met een duidelijk doel: tegen 2050 maar liefst 100 000 woningen in 
Zuid-West-Vlaanderen renoveren tot BEN-niveau (Bijna-Energie-Neutraal). Om dat doel te bereiken, moeten we 
jaarlijks 3 000 woningen onder handen nemen, het equivalent van acht woningen per dag. Hoe staat het intussen 
met die ambitie? Hieronder de meest opvallende cijfers uit het renovatierapport van 2016.  
Het volledige rapport kan je nalezen op www.leiedal.be/renovatierapport2016. 

Wist je trouwens dat een gezin na een renovatie 
(cv-ketel, ramen, dak en muren) gemiddeld 1 400 
euro per jaar bespaart? En dat het de bouwsector 
jaarlijks 240 nieuwe jobs oplevert als we de ambi-
ties van Warmer Wonen realiseren? Om energiebe-
wuste aannemers alvast bij de klant te brengen en 
omgekeerd, lanceerde Intercommunale Leiedal een 
tweede oproep voor de aannemerspool. Ben je een 
aannemer, installateur, producent of leverancier die 
duurzaam, vakbekwaam en energiebewust renove-
ren een warm hart toedraagt? 
Stel je dan voor 9 maart 2018 kandidaat via  
www.leiedal.be/ aannemersgezocht. 

2016

2015

2016

2015

2016
2015

€ 4.292.080
1.252 

€ 1.328.230
600 

€ 1.293.977
968 

€ 498.681
509 

1.233 
919 

72 KLANTEN, 36 UIT SOCIALE DOELGROEPEN

VLAAMSE RENOVATIEPREMIES

LOKALE RENOVATIEPREMIES

RENOVATIEBEGELEIDING

RENOVATIECOACH SINDS MAART 2017

FIETSCLUB  
DE PARETTE
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LIJMEN

Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje.
Een veulentje.
Een varkentje.

Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd.
’t Is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje.

Joke van Leeuwen
uit ‘Ozo heppie en andere versjes’
Amsterdam: Querido, 2000
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Joke Van Leeuwen

Ook in 2018 zetten de bib, de academie (SAMWD) en CC het SPOOR hun schouders onder de Dag 
van het Woord. Joke van Leeuwen is dit jaar gastdichter. Zij is een gevierd Nederlands auteur voor 
kinderen en volwassenen, dichter, illustrator en cabaretière. Op 3 februari staat ze drie maal op 
het podium voor zowel volwassenen als kinderen. Daarbij wordt ze afwisselend vergezeld door 
slam poetry-fenomeen en dichteres Carmien Michels, muzikant Jonas Winterland, begeleid door 
pianist Jan Borré en celliste Jasmijn Lootens, comedian Iwein Segers en acteur Michaël Minjauw. 
We mochten Joke van Leeuwen in haar thuisstad Antwerpen kort interviewen.

Hoe bevalt het leven je in Antwerpen?
Goed. Ik woon in het centrum en heb 
uitzicht op de mooie kathedraal. Ik 
heb hier ook gewoond toen ik op de 
kunstacademie zat. Daarvoor en daarna 
woonde ik in Brussel.

De leerlingen gaan tijdens de Dag van het 
Woord aan de slag met jouw werk. Wat 
betekent het voor je om voor hen en in het 
algemeen voor kinderen op te treden?
Ik treed graag op voor kinderen. 
Eigenlijk nog het liefst voor kinderen 
en volwassenen door elkaar, die dan 
bijvoorbeeld merken dat ze om dezelf-
de dingen kunnen lachen.

Heb je een bepaalde werkwijze voor 
het schrijven van een boek. Verschilt 
dit naargelang het een jeugdboek of een 
roman voor volwassenen is? En pak je 

dit anders aan dan toen je een beginnend 
schrijver was?
Het verschil met het begin is dat er toen 
nog geen thuiscomputers waren. Het 
is handiger om met Word te schrijven 
dan op een ouderwetse typmachine. De 
manier van schrijven verschilt niet veel, 
maar een roman zit vaak wat inge-
wikkelder in elkaar, terwijl ik voor een 
jeugdboek veel tekeningen maak. Dat 
doe ik trouwens ook bij mijn gedichten 
voor volwassenen. ‘Toen ik’ heb ik he-
lemaal op een Wacomtablet gemaakt, 
met die mengeling van drukletters, 
handgeschreven teksten en tekenin-
gen. Ik heb een groot Wacomtablet dat 
eruitziet als een plat scherm, waarop 
ik rechtstreeks kan tekenen met een 
elektronische pen. Andere tekeningen 
in andere boeken heb ik vaak met inkt 
of acrylverf gemaakt.

“Ik treed graag 
op voor kinderen. 
Eigenlijk nog het 
liefst voor kinderen 
en volwassenen door 
elkaar”
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Wat mogen we verwachten van je 
optreden voor families op de Dag van 
het Woord?
Dat ik het publiek soms mee laat 
doen. En dat het vrolijk zal zijn.

Naar welke jeugdauteurs kijk je zelf op?
Als kind vond ik Erich Kästner goed. 
Mijn moeder las Winnie de Poeh voor 
en mijn vader ‘Gideons reizen’ van An 
Rutgers van der Loef, dat weet ik nog 
goed.

Je won ondertussen al meer dan twintig 
literatuurprijzen. Springt er daarin 
eentje uit en waarom?
De allereerste was belangrijk, want 
door zo’n prijs weten meer mensen 
dat je aan het schrijven en tekenen 
bent. En ik kreeg toen het gevoel dat 
het misschien ging lukken om van 
schrijven en tekenen en soms optre-
den echt mijn werk te maken. Dat is 
ook gelukt.

Ben je momenteel bezig met een boek te 
schrijven. Indien wel, kun je al een tipje 
van de sluier lichten?
Ik heb een roman voor volwassenen 
geschreven die ‘Hier’ heet, en in april 
uitkomt. Nu maak ik een boek voor 
jong en ouder over de tijd. Als ik op 
tijd klaar ben, komt dat in juni uit. De 
titel die ik heb bedacht is ‘Nu is later 
vroeger’.

De dichtbundel met de winnende 

gedichten van de poëziewedstrijd stad 

Harelbeke is gratis te verkrijgen tijdens 

de Dag van het Woord.

PROGRAMMA DAG VAN HET WOORD
Zaterdag 3 februari in CC het SPOOR

10 uur - Poëzie met kruimels
Joke van Leeuwen en Carmien Michels 
brengen eigen werk. Muzikale intermezzi 
door leerlingen SAMWD Peter Benoit en 
proclamatie poëziewedstrijd stad Harel-
beke.

12 uur - Stadsreceptie

14 uur – 17 uur - ontSPOORd!
Leerlingen van de SAMWD Peter Benoit 
palmen het SPOOR in. Ze pakken je in met 
proza en poëzie. Ze laten je even wegdro-
men of misschien wel ontsporen. Een lite-
rair parcours doorheen het CC en de bib.

17.30 uur - Ozo Heppie*
Een familievoorstelling door Joke van 
Leeuwen voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

20 uur - Een bonte avond*
In navolging van ‘De avond van de luistervink’ wordt tijdens deze avond-
voorstelling opnieuw voorzien in een mix van poëzie, muziek en comedy. 
Michaël Minjauw verwelkomt er Joke van Leeuwen, Iwein Segers en 
Jonas Winterland.

* Alle activiteiten tijdens de Dag van het Woord zijn gratis. Het is 
echter aangewezen om te reserveren voor de familievoorstelling 
‘Ozo Heppie’ en de avondvoorstelling ‘Een bonte avond’.  
Reserveren: www.cchetpoor.be, tickets@cchetspoor.be, 
056 733 420, balie CC het SPOOR.

Jonas Winterland

Carmien Michels
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ma 19 feb
LINGERIE  

IN DE KUNST
Benieuwd naar hoe ondergoed evolueerde doorheen de tijd? 

Vele kunstenaars lieten er zich tijdens alle tijden door inspireren. 
Denk maar aan het schilderij van Jean Honoré Fragonard waarbij 
een minnaar een kijkje waagt onder de rok van de schommelde 

schoonheid. Tijdens deze lezing wordt de evolutie van het 
ondergoed getoond aan de hand van kunstwerken doorheen alle 
tijden, stijlen en disciplines. De lezing is gratis en voor iedereen 

vanaf 16 jaar.
Voordracht ‘Lingerie in de kunst’ op maandag 19 februari van 19 

tot 20.30 uur in de AHA! - Academie Harelbeke Anders!, 
Veldstraat 165.
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in Harelbeke

FRUITSCHIETING
vr 2 feb

De Sint-Pietersbosseniers organiseren 
een fruitschieting met luchtkarabijn in 
hun schietstand in de Kasteelstraat 
(naast nr. 15) in Hulste. Vrijdag 2 fe-
bruari vanaf 18 uur, zaterdag 3 februari 
vanaf 17.30 en zondag 4 februari van 
10 tot 13 uur. Ook niet ervaren schut-
ters krijgen de kans om een prijs in de 
wacht te slepen. 
Meer info: 8 www.bosseniers.be.

SMARTPHONE ALS GPS
ma 5 feb

Je smartphone lijkt het aangewezen 
apparaat om mee te navigeren. Je hebt 
hem altijd bij, er zit een gps-ontvanger 
in en hij kan je via een app naar je be-
stemming brengen. Om 14 uur in LDC 
De Vlinder, Kollegeplein 5. Deelname: 
6 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 29 januari,  

) 056 735 390

BIG BAND STUDIO
zo 11 feb

Dit schooljaar startte de SAMWD met 
‘Big Band Studio’, een workshop voor 
leerlingen jazz en alle geïnteresseerden 
in het genre. Ben je ook benieuwd naar 
hun eerste optreden? Kom dan een 
kijkje nemen op 11 februari om 11 uur 
in CC het SPOOR! Prijs: 8 euro, apero 
inbegrepen. Gratis voor leerlingen 
SAMWD. 
Reservatie: : inge.kerkhove@harelbeke.be



feb
2018
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DO 1 FEB
Vluchten in woorden
Het verhaal van een Syrisch 
vluchteling, om 19.30 uur in 
de bibliotheek van Harelbe-
ke (zie ook verder in deze 
uitagenda).

VR 2 FEB
Fruitschieting
De Sint-Pietersbosseniers 
Hulste houden een fruit-
schieting met luchtkarabijn 
in hun schietstand in de 
Kasteelstraat, naast nr. 15, 
in Hulste (zie pagina 19).

VR 2 FEB
Vernissage
Opening expo van Rebecca 
Dufoort om 19.30 uur in de 
stedelijke openbare biblio-
theek (zie pagina 9).

VR 2 FEB
Een tante komt  
nooit alleen
Toneelvoorstelling gebracht 
door Het Losse Teater. 
Voorstellingen op 31 januari, 
2-3-4-7-9 en 10 februari 
om 20 uur (met uitzondering 
van zondag 4 februari om 
16 uur) in PC De Vlerke, 
 Tientjesstraat 61. Inkom: 8 
euro.  
Reserveren is verplicht via  

) 056 328 479  

: info@hlt.be  

8 www.hlt.be.  

Tijdens de voorstellingen zit het 

publiek aan tafels.

ZA 3 FEB
Dag van het Woord
Alle details vind je op pagina 
16, 17 en 18.

ZO 4 FEB
Nieuwjaarsontbijt
Pasar en vtbKultuur starten 
het nieuwe jaar met een 
ontbijt in CC het SPOOR op 
zondag 4 februari om 9 uur. 
Prijs: 5 euro. 
Vooraf inschrijven en betalen 

via : guido.deloof@gmail.com. 

 Rekeningnummer:  

BE52 0010 4853 2109 van  

Guido Deloof.

MA 5 FEB
Je smartphone  
als gps
Workshop in LDC De Vlinder 
(zie pagina 19).

DI 6 FEB
Kanker bij  
een naaste
Psychologe Vanhauwaert 

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas



ZA 24 FEB
MUZIEKTHEATER  
AMUSE-GUEULES

Muziektheater Amuse-gueules is met de productie ‘Prends 
garde à toi!’ niet aan haar proefstuk toe. Op uitnodiging van 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter 
Benoit valt dit wervelend visueel en muzikaal spektakel 
opnieuw te beleven op zaterdag 24 februari om 17 uur in CC 
het SPOOR. Voor de solisten Arne Gunst, Bieke Vanlaeken, 
Katrien Dhoop en Dominique Maes, allen sinds jaar en dag 
vergroeid met de Harelbeekse Academie, wordt het alvast 
een bijzondere gebeurtenis!
Prijs: 8 euro (volwassenen), 5 euro (kinderen), gratis voor 
leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 
en Dans Peter Benoit

Reservatie: amusegueules2014@gmail.com
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van het netwerk palliatieve 
zorg komt langs met enkele 
tips en helpt jullie omgaan 
met deze emotionele peri-
ode. Om 14 uur in LDC De 
Parette. Deelname: 2 euro. 
Inschrijven en betalen tegen  

30 januari, ) 056 735 190.

DI 6 FEB
Vreugdevol gestemd
Over de vreugde van het 
christen-zijn.
Op dinsdag 6 februari en op 
maandag 19 en 26 februari 
telkens van 14 tot 16 uur in 
PC De Bron, Marktstraat 88.
Gedeelde vreugde is dub-
bele vreugde. We worden 
uitgedaagd de vreugde van 
het christen-zijn uit te dragen 
in gebed, woord en dienst-

baarheid. In drie namidda-
gen gaan we dieper in op 
de vreugde van het gebed, 
de vreugde van de dienst-
baarheid en de vreugdevolle 
verkondiging van de visie 
van Paus Franciscus.
Vooraf inschrijven via  

) 056 737 070 of  

: info@debron-har.be.  

Deelname: 30 euro (syllabus inbe-

grepen). Betalen mag ter plaatse.

Bezoek ook eens de nieuwe web-

site:8 www.debron-har.be

WO 7 FEB
Café café: Carnaval
Je wordt uitgenodigd voor 
een heuse wafelenbak. En 
omdat we het graag gezellig 
maken, kijken we samen 
naar een serie uit de goede 
oude tijd. Wees er snel 

bij, want de plaatsjes zijn 
beperkt! Om 14 uur in LDC 
De Vlinder. Deelname: 2,50 
euro. Inschrijven en betalen tegen  

7 februari, ) 056 735 390

VR 9 FEB
Verjaardagsfeest
De Parette wordt 19 en dat 
vieren we met jou! Na het 
feestmenu brengt Carmen 
Deslee een repertoire van 
bekende en populaire 
Nederlandstalige songs. Om 
11.30 uur in LDC De Paret-
te. Deelname: 15 euro.  
Inschrijven en betalen tegen  

2 februari, ) 056 735 190

ZO 11 FEB
Big Band Studio
Eerste optreden van de Big 
Band Studio van de SAMWD 
(zie pagina 19).

DI 13 FEB
Vette dinsdag
Traditioneel luidt de dinsdag 
voor aswoensdag het einde 
van de carnavalsperiode in 
en worden er op veel plaat-
sen pannenkoeken gegeten. 
Zo ook in DH De Rijstpekker.
Om 14 uur in DH De Rijst-
pekker. Deelname: 3,50 
euro voor twee pannenkoe-
ken met een koffie of thee. 
Inschrijven en betalen tegen  

6 februari, ) 056 735 270



MEDISCHE  
WACHTDIENSTEN
• Huisartsen Harelbeke,  

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

• Ziekenhuis AZ Groeninge, spoed-
opname campus Kennedylaan, 
toegang via de Ziekenhuisweg, 
056 63 61 12.

• Tandartsen: weekend en feest-
dagen van 9 tot 18 uur:  
0903 399 69

• Apotheek nodig?  
Noodoproepnummer 24u/24u 
voor een apotheek van wacht. 
Bel 0903 99 000 (1,50 euro/min). 
Je vindt altijd een apotheek van 
wacht op www.apotheek.be. 

ZITDAGEN
• Burgemeester Alain Top 

056 733 332
 alain.top@harelbeke.be
 Coördinatie veiligheidsdiensten, 

beleidsplanning, strategisch ma-
nagement, externe betrekkingen 
en regiobeleid, burgerzaken, 
Noord-Zuid en ontwikkelingssa-
menwerking

 Op maandag van 10 tot 11.30 uur 
– stadhuis – ook op afspraak.

• Schepen Annick Vandebuerie 
 0475 653 844
 annick.vandebuerie@harelbeke.be
 Cultuur, bibliotheek, archief, 

erfgoed, toerisme, feestelijk-
heden, patrimonium, stadskern-
vernieuwing, landbouw.

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

woonbeleid, communicatie, 
informatie, ICT

 Enkel op afspraak.
• Schepen Jacques Maelfait 
 0470 900 833
 jacques.maelfait@harelbeke.be
 Op donderdag van 18 tot 19 uur 

De Rijstpekker Hulste

• Schepen Inge Bossuyt 
 0478 706 465
 inge.bossuyt@harelbeke.be
 Financiën, kerkbesturen, natuur, 

milieu, groen, energie, duurzaam-
heid.

 Op donderdag van 17 tot 18 uur 
– stadhuis – bureel schepenen 
sp.a - Groen (+1).

• Schepen  
Michael Vannieuwenhuyze

 0493 312 100
 m.vannieuwenhuyze@harelbeke.be
 Personeel, interne organisa-

tie, sport, jeugd, preventie en 
bescherming op het werk

 Enkel op afspraak.
• Schepen Patrick Claerhout - 

0475 246 038
 patrick.claerhout@harelbeke.be
 Werk, sociale economie, onder-

wijs, kunstonderwijs, economie, 
ondernemen, middenstand, 
openbare werken, verkeer en 
mobiliteit.

 Enkel op afspraak.
 Op donderdag van 16 tot 19 uur 

- stadhuis - bureel schepenen 
N-VA (+2).

• Schepen Dominique Windels – 
0470 902 434

 dominique.windels@harelbeke.be 
 Sociale zaken – Voorzitter OCMW
 Op donderdag van 16.30 tot 18 

uur – stadhuis – bureel schepe-
nen sp.a - Groen (+1).

• Voorzitter gemeenteraad: 
Willy Vandemeulebroucke 
056 710 453

 vandemeulebroucke.willy@
skynet.be

• Provincieraadslid:  
Marleen Rogiers 
marleen.rogiers@ 
west-vlaanderen.be

ZITDAG PENSIOENDIENST

 Stadhuis, elke tweede dinsdag 
van de maand van 9 tot 11 uur.
Eerstvolgende op dinsdag 13 
februari.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag  
19 februari om 19.30 uur in CC het SPOOR
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DI 13 FEB
Chocoladeproeverij

Tijdens deze interactieve 
workshop worden enkele 
leuke receptjes bereid. On-
dertussen krijg je het verhaal 
achter de chocolade en het 
gevolg van eerlijke handel op 
de cacaoproducten mee.
Om 14 uur in LDC De Vlinder. 
Deelname: 2,50 euro. Inschrij-

ven en betalen tegen  

6 februari, ) 056 735 390

VR 16 FEB
Johny Voners

Et alors ... en dan ... Voners! 
Een tour de chant door-
spekt met mini-conférences, 
innemend, warm en grappig. 
Om 20.30 uur in het zaaltje 
van café De Trukendoos, 
Stasegemdorp 96. Kaarten 
via de.trukendoos@telenet.be. 
Organisatie: STAP!

ZO 18 FEB
Ruildag
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 

van postzegels, postkaarten, 
doodsprentjes, munten, boe-
ken, strips, champagnecap-
sules, bierglazen … Gratis 
toegang. Organisatie: Interclub 
Curiosa vzw. 
Info via Ronny Mestdach,  

) 056 702 857

MA 19 FEB
Huntington
Je krijgt een deskundige uitleg 
over deze zeldzame ziekte 
door de mensen van de soci-
ale dienst van de Huntington 
Liga. Om 14 uur in LDC De 
Vlinder. Deelname: 2 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 12 

februari, ) 056 735 390

MA 19 FEB
Praktisch levenseinde
LEIF, Levens Einde Informatie 
Forum, komt hierover een vol-
ledige uiteenzetting geven.
Om 14 uur in DH De Rijstpek-
ker. Deelname: 2 euro.  
Inschrijven en betalen tegen 12 

februari, ) 056 735 270

MA 19 FEB
Lingerie in de kunst
Voordracht in de AHA!, Veld-
straat 165 (zie pagina 19).

DI 20 FEB
Voordracht Tuinhier
Over ziekten en insecten-
bestrijding in de fruitteelt. 
Voordracht door Luc De-
boosere om 19 uur in CC het 
SPOOR. Meer info via ) 056 710 
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ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN

• Zaterdag 10 februari om 11 uur in het stadhuis: 
Briljanten bruiloft van Robert Vierstraete en Godelieve 
Deprez

• Zaterdag 10 februari om 16 uur in het stadhuis: 
Diamanten bruiloft van Medard Vancoillie en Jacqueline 
Vanryckeghem

• Vrijdag 16 februari om 15 uur in het stadhuis: 
Diamanten bruiloft van Etienne Ampe en Margaretha 
Goemaere

• Zaterdag 24 februari om 9.30 uur in CC het SPOOR: 
Onthaal nieuwe inwoners

feb
2018

Concertreeks Orgel&C° 2018

De vzw Musica H. brengt met de steun van de stad Harel-
beke de 2de editie van ‘Orgel&C°’. Met deze editie willen 
ze opnieuw, tijdens een aantal verrassende concerten, 
het brede publiek kennis laten maken met het historische 
orgelpatrimonium in Harelbeke.
• Openingsconcert op 27 januari in de Sint-Salvatorkerk 

waar koor en orkest Ars Vocalis en Instrumentalis musi-
ceren. Inkom: vvk 13 euro – add 15 euro.

• Op 10 februari brengt Bart Verleyen in de Sint- 
Pieterskerk in Hulste een programma met zowel barok 
als hedendaags werk, gaande van Kerl, Sweelinck, 
 Heiller tot Van Landeghem op het historisch Cacheux -
orgel. Inkom: vvk 10 euro – add 12 euro.

• Ludo Geloen brengt op 17 februari in de Sint- 
Augustinuskerk in Stasegem ‘Orgelimprovisaties op het 
Berger-orgel’. Inkom: vvk 10 euro – add 12 euro.

• Voor het slotconcert op 24 februari in de Sint-Salvator-
kerk wordt een combinatie gebracht van brass en orgel. 
Op het Forster&Andrews-orgel wordt een impressionant 
werk gebracht: ‘The Planets’ van de Engelse componist 
Gustav Holst, waarbij elk deel van het werk vernoemd 
werd naar een planeet. Deze quatre-mains op het orgel 
wordt gebracht door Sandra Van der Gucht & Johan 
Famaey. René Kravanja verzorgt in dit werk de per-
cussie. In contrast met het orgel staat de Harelbeekse 
brassband Braz’Art onder leiding van Geert Verschaeve. 
Deze combinatie zorgt ongetwijfeld voor het nodige 
muzikale vuurwerk. Inkom: vvk 13 euro – add 15 euro.

Aanvang concerten om 20 uur. Combiticket voor alle concerten: 30 

euro. Info en reservatie: ) 0497 388 474  

: reservatie.musicaH@gmail.com 8 www.musicaH.be 

Vluchten in woorden

Op donderdag 1 februari nodigt de Harelbeekse Noord-Zuid 
Raad iedereen uit voor ‘Vluchten in woorden’.
De Syrische vluchteling Abdulazez brengt er zijn verhaal en laat 
ook ruimte voor het beantwoorden van jullie vragen.
De Harelbeekse dichter Kapil Kapoor draagt voor uit eigen En-
gelstalig werk. Deze dichter met Indiase roots ontvluchtte 20 jaar 
geleden Afghanistan omwille van de taliban.
In 2016 werd zijn werk bekroond met de Indiase prijs voor ‘Beste 
buitenlandse schrijver’.
Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig. We ontvangen jullie 
graag met een hapje en een drankje om 19.30 uur in de rotonde 
van de stedelijke openbare bibliotheek, Eilandstraat 2.

Meer info via : noordzuid@harelbeke.be of ) 056 733 334



ontSPOORd

Naar aanleiding van de Dag van het Woord op 
3 februari ontsporen de leerlingen woord en 

muziek van de SAMWD al voor het 3de jaar in 
CC het SPOOR. Deze keer worden ze echte 

‘vanLeeuwedianen'. Kom tussen 14 en 17 uur 
genieten van een ontspoord wandelparcours. 

Volg de 'vanLeeuwenpoten' en ontdek tal 
van theater- en muziekperformances, doe-

activiteiten, kijkinstallaties, zelfgebakken taart ...
Gratis woordfestival voor jong en oud! 

Je wordt er 'O zo heppie' van!


