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DOE HET NU 
DUURZAAM!

Na twee succesvolle edities verhuist de ‘Doe het 
nu duurzaam!’-premie vanaf 1 januari 2018 naar 

een nieuw, tweeledig gebied. De principes blijven 
behouden: tijdelijk, zowel voor eigenaar-bewoners 

als voor eigenaar-verhuurders en aan te vragen 
voor de start van de werken!

De premie kan aangevraagd 
worden van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2019 voor alle 
woningen die in bovenstaande 
gebieden gelegen zijn en die 
ouder zijn dan 30 jaar. 

Volgende renovatiewerken ko-
men in aanmerking: dakwerken, 
buitenschrijnwerk, sanitair, elek-
triciteit, funderingen en muren. 
Er zijn bepaalde voorwaarden 
opgelegd om de woning op een 
duurzame manier te verbeteren. 
Dit gaat concreet over isolatie-
normen bij dak en/of gevelwer-
ken, hoogrendementsbeglazing 
bij buitenschrijnwerk en labels 
voor duurzaam hout. 

De premie bedraagt 30 % van 
de aanvaarde kostprijs met een 
maximum van 4 000 euro per 
woning. Alle eigenaars uit het 
gebied worden persoonlijk uitge-

nodigd voor een infovergadering 
op 16 januari in CC het SPOOR, 
waar alle voorwaarden worden 
toegelicht. 

Wie ondertussen meer infor-
matie wenst, kan terecht op 
www.harelbeke.be/producten
/ doe-het-nu-duurzaam-premie, 
of bij de dienst stedenbouw, 
Femke Verbeke, 056 733 375 of 
Joke Vanderheeren 056 733 380.

‘ZANDBERG’:
Elfde-Julistraat (oneven nrs 
183–231), Goedendagstraat (even 
nrs 2–8), Herdersstraat (even 
nrs 18-26 en oneven nrs 15–33), 
Hippodroomstraat (oneven nrs 
1–113), Hugo Verrieststraat (even 
nrs 16-42 en oneven nrs 21–25), 
Jan Breydelstraat (even nrs 52-
106 en oneven nrs 59–115), Julius 
Sabbestraat (even nrs 42-62 
en oneven 43–45), Motestraat, 
Spoorwegstraat (oneven nrs 3–19), 
Tuinbouwstraat (oneven nrs 1–9), 
Venetiëlaan (even nrs 2-20 en 
oneven nrs 1–11), Zandbergstraat 
en Zavelstraat.

‘INVALSWEGEN’: 
Deerlijksesteenweg (even nrs 
6–126 en oneven nrs 9–101), 
Elfde-Julistraat (even nrs 2–90), 
Gentsesteenweg (even nrs 
4–158 en oneven nrs 3–101), 
Groeningestraat (oneven nrs 
1–9), Kortrijksesteenweg (even 
nrs 2–178 en oneven nrs 95–189), 
Leiestraat, Marktplein (nrs 6 en 20) 
en Overleiestraat.

Het nieuwe gebied bestaat uit twee 
delen en omvat de wijk ‘Zandberg’ 
en de ‘Invalswegen naar het centrum’ 
met volgende straten en huisnum-
mers, waarbij het adres van de 
woning bepalend is:
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In CC het SPOOR is 
het culturele jaar al half 
voorbij. Het team van het 
cultuurcentrum staat klaar 
voor een boeiend, mooi en 
ontroerend voorjaar. 
We vroegen naar hun tips.
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KOM OP TEGEN 
KANKER
Harelbeke Middagstad

Op zondag 13 mei 2018, 
tijdens het hemelvaartweek-
end, strijken enkele duizen-
den fietsers en supporters 
neer in Harelbeke. Onze stad 
is uitgekozen als een van de 
middagsteden van de ne-
gende editie van de 1000 km 
voor Kom op tegen Kanker.
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STADSARCHIEF 
MAJESTIC
Werking

Het stadsarchief van 
Harelbeke beheert de archie-
ven van de stad Harelbeke en 
van de deelgemeenten Bavik-
hove en Hulste vanaf 1796. 
Zo vind je er de akten van 
burgerlijke stand, bevolkings-
registers en documenten van 
de stedelijke administratie.

12
Tegoare nieuwjoare
Door de ingrijpende werken op het marktplein moesten we 
uitkijken naar een nieuwe stek en tegelijk een nieuwe formu-
le voor de traditionele kerstboomverbanding. Kerngedachte 
hierbij was dat het op zijn minst even plezant en gezellig 
moest blijven als de voorbije jaren.

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 13 januari)
Elke namiddag van 14 tot 17 uur op 
afspraak

Het stadhuis is gesloten 
op 1 en 2 januari.

Openingstijden  
recyclagepark

Maandag tot vrijdag: van 13-18.15 
uur, zaterdag: van 8-14 uur. 
De eindejaarsregeling van het recycla-
gepark vind je op pagina 5.

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van februari 
verschijnt op donderdag 25 januari. 
Teksten indienen tegen 5 januari.
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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SPORTNIEUWS
  Sporttiptop klautert met een bal naar de regenboog.  Euuhh??? 

Ontdek het raadsel op www.harelbeke.be/vrije-tijd/sport/ 
sportkampen#krokus.

 Kandidaturen sportlaureaten 2017 nog niet ingediend?  
Doe het nu, want we sluiten af op 5 januari 2018.

  Wist je dat je vanaf 1 januari 2018 ook teambuildingmaterialen 
kan huren bij de sportdienst? Meer info 056 733 463.
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PUBLIEKE RAAD-
PLEGING RUP

NATUURGEBIED 
HARELBEKE ZUID

De startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
Natuurgebied Harelbeke Zuid werd opgemaakt. 
Het plangebied omvat het voormalige 
kasteelpark langs de Spoorwegstraat in het 
industriegebied Harelbeke–Zuid. 
Tijdens de publieke raadpleging vanaf 19 
januari 2018 tot en met 19 maart 2018 kunnen 
de startnota en procesnota geraadpleegd 
worden in het stadhuis, dienst stedenbouw 
of op www.harelbeke.be. Er vindt een 
raadplegingsmoment plaats op 1 maart 2018 
van 16 tot 19 uur in de dienst stedenbouw.
Reacties worden per post verstuurd of 
afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, 
Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke, of via rup@
harelbeke.be, uiterlijk tegen 19 maart 2018.

In opdracht van Infrabel (beheerder spoorinfrastructuur) worden 
werken uitgevoerd aan lijn 75. De werken (vernieuwen van 
dwarsliggers) lopen door Harelbeke en worden ’s nachts en in het 
weekend uitgevoerd. Omdat er zwaar materiaal wordt ingezet, is 
enige geluidsoverlast niet te vermijden. De werken zijn voorzien van 
8 januari tot 20 maart met vier geplande weekends: 27/28 januari, 
3/4-17/18-24/25 februari. Er wordt getracht de geluids hinder tot het 
strikte minimum te beperken. 

Meer info via ) 0800 55 000 of : info.projecten@infrabel.be

Vernieuwen  
dwarsliggers
WERKEN AAN 
HET SPOOR

Vuurwerk
VEILIG GEBRUIK
Voor het afsteken van vuurwerk is de toestemming van de 
burgemeester nodig. Op kerstavond, kerstdag, tweede kerstdag en 
oudejaarsavond, nieuwjaarsdag en tweede nieuwjaar, telkens van 
20 tot 2 uur, mag zonder machtiging of kennisgeving feestvuurwerk 
afgestoken worden. Leef volgende veiligheidsregels na:

•  bewaar vuurwerk op een droge 
plaats

•  kies een aangepaste 
schietplaats

•  toeschouwers blijven op 
afstand

•  houd de dieren op een veilige 
plaats

•  blijf nuchter

•  bescherm uw ogen
•  water en brandblusapparaat 

binnen handbereik
•  aansteken met een 

aansteeklont
•  nooit terug aansteken
•  doof op de grond gevallen 

resten
•  annuleren bij hevige wind

Info: ) 02 277 77 12 : ensure@economie.fgov.be 8 http://economie.fgov.be



 

PWA WORDT  
WIJKWERKEN

Het vroegere PWA-systeem wordt vanaf 1 
januari 2018 omgevormd tot Wijkwerken, 
een systeem dat werkzoekenden in onze 
stad lokaal activeert om de kansen naar 
werk te verhogen. VDAB of OCMW leidt 
de wijkwerker naar de organisator van het 
Wijkwerken, namelijk W13. W13 is een 
regionale vereniging waarin 14 OCMW’s en 
CAW Zuid-West-Vlaanderen samenwerken 
op vlak van sociaal- en welzijnsbeleid. De 
wijkwerkcoaches van W13 begeleiden de 
wijkwerkers in hun traject naar werk. 

Wijkwerkers worden ingezet bij activiteiten 
die aanvullend zijn aan het reguliere circuit. 
Je vindt een opsomming van die activiteiten 
op www.vdab.be/wijk-werken. Als gebruiker 
betaal je een vaste prijs. Met de inkomsten 
begeleidt W13 de wijkwerkers in hun traject 
naar werk.

Gebruik maken van Wijkwerken kan vanaf 1 
januari 2018. Registreer je nu al en vraag een 
wijkwerker aan via www.vdab.be/wijk-werken 
of via jouw lokaal PWA-kantoor.

Lieve Lefevre, PWA Harelbeke, Marktstraat 29,  

Harelbeke ) 0471 509 302.

Alle info op 8 www.vdab.be/wijk-werken

5

Eindejaarsregeling 

recyclagepark

Het recyclagepark is volledig 

gesloten op 1 januari. Het niet-

betalend gedeelte is ook gesloten 

op 2 januari. De ophalingen van 

1 januari worden verschoven 

naar 2 januari.

Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen
IEDEREEN AAN DE SLAG 
MET DE SDG’S

Harelbeke zet haar schouders onder het ver-
wezenlijken van de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen en doet dat samen met jullie. 
We helpen jullie organisatie graag op weg om 
aan de slag te gaan met de SDG’s of om op 
jullie evenementen de SDG’s in de kijker te 
zetten. Voor meer informatie, neem contact 
op met bren.derycke@harelbeke.be. Samen 
naar een duurzame stad en gemeenschap!

Meer weten via 8 www.sdgs.be  

8 https://www.harelbeke.be/sdgs

kort
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SUGGESTIE 
VAN DE CHEFS

Inge: De matinees zijn echt 
een succes bij ons. Matinees 
gaan door in de namiddag, 
wat voor veel mensen ge-
makkelijk is. De producties 
zijn altijd top. Zo is er het 
Echt Antwaarps Teater. Ruud 
De Ridder speelt mee. Die 
zie ik heel graag bezig. De 
kleinste revue van Vlaanderen 
is een heel andere voorstel-
ling. Ze brengt de sfeer van 
de revues van vroeger terug. 
Er is dans, een goochelaar 
en muziek. Tweemaal drie 
kwartier intens feestvieren.

Joachim: De jazzlab van 
mei belooft een topper te 
worden. Steven Delannoye 
mag deze avond naar zijn 
smaak vormgeven, met als 
enige voorwaarde dat er een 

In CC het SPOOR is het culturele jaar al half 
voorbij. Het team van het cultuurcentrum 
staat klaar voor een boeiend, mooi en 
ontroerend voorjaar. Naar welke voorstelling 
kijkt het team van CC het SPOOR dit voorjaar 
uit? We vroegen naar hun tips.

stuk, Slachtinge, gaat over 
volwassenen die proberen op 
een beschaafde manier met 
elkaar te praten nadat hun 
kinderen gevochten hebben. 

Marlies: Ik kies voor de fami-
lievoorstelling In de wolken. 
Als mama van een tweejarige 
vind ik het fijn dat er iets spe-
ciaals voor de kleintjes wordt 
gedaan. Sprookjes enzo is 
er voor kindjes vanaf 1 tot 3 
jaar. De voorstelling staat om 
11 uur geprogrammeerd. Een 
ideaal tijdstip voor gezinnen 
met jonge kindjes. De voor-
stelling speelt heel erg in op 
de verbeelding. Doordat het 
publiek mee op de scène zit, 
ga je helemaal op in de we-
reld van wolken en sneeuw 
die zo heel tastbaar worden. 

Liesbeth: Ik kies zonder 
twijfel voor Kommil Foo. Dit 
theater gaat recht naar het 
hart. De broers Raf en Mich 
Walschaerts hebben een 
ongelofelijke interactie. De 
harmonie tussen de twee 
maakt hun muziek heel sterk. 
De teksten zijn ontroerend, 
herkenbaar, grappig en heel 
goed gevonden.

Kim: Ik heb Het Eenzame 
Westen al een paar keer ge-
zien en telkens is het subliem. 
Grappig, maar met een on-
dertoon die je doet nadenken. 
Dit jaar staat Maaike Caf-
meyer mee op de planken. 
Het Eenzame Westen speelt 
telkens in het West-Vlaams, 
maar altijd met het accent 
uit een bepaalde stad. Dit 
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mix van Vlaamse en Waalse 
topmusici present moeten 
tekenen. Delannoye kiest 
resoluut voor een avond met 
kleine bezettingen en intimis-
tische muziek. Met trompet-
tist Jean-Paul Estiévart zal 
zo een van de smaakmakers 
van de hedendaagse Waalse 
jazzscène op het podium 
staan. 

Niels: Lady Linn komt 
samen met topmuzikanten 
als Gregory Frateur en Tijs 
Delbeke. Ook Stijn Meuris is 
present om alles aan elkaar 
te breien. Het concept is 
heel tof: Murder Ballads. 
Liedjes en muziek over 
moord en doodslag. De 
prachtstem van Lady Linn in 
combinatie met klasse muzi-

kanten belooft veel goeds. 

Sander: Brihang zou ik heel 
graag eens live bezig zien. 
Het is heel straf hoe hij met 
hiphop bezig is. Het concert 
gaat door in de Blauwe Zaal 
van CC het SPOOR. Deze 
zaal is heel geschikt voor 
clubconcerten. Tweeklank, 
de concertwerking van jonge 
muziekliefhebbers, brengt op 
die manier ook meer jongeren 
naar CC het SPOOR. 

Philippe: Ik ben wel fan van 
comedy. Dries Heyneman zal 
heel goed zijn. De mensen 
kennen hem als de winke-
lier uit Bevergem, maar hij 
schreef ook mee aan teksten 
van comedians zoals Freddy 
De Vadder, Han Solo en Piet 

De Praitere. Ik moet altijd 
heel erg lachen met dat soort 
humor.

Frederik: Ik vind het altijd 
interessant om een klas-
sieker te zetten waar een 
hedendaagse twist wordt 
aan gegeven. Dat doen 
Bronks & Nevski Prospekt 
met Odyssee. Het verhaal 
van Odysseus dateert uit de 
Klassieke Oudheid, maar is 
nog altijd actueel. Het gaat 
over mensen die rond de 
Middellandse Zee rondzwer-
ven na jaren oorlog. Met 
de vluchtelingencrisis heel 
actueel dus. Dat vertalen ze 
in een rockopera. Dat is nor-
maal mijn genre niet, maar 
de manier waarop zij het 
aanpakken is veelbelovend.

“De jazzlab van 
mei belooft 
een topper te 
worden”
Joachim



Meer info
CC het SPOOR Harelbeke
Eilandstraat 6
056 733 420
onthaal@cchetspoor.be
www.cchetspoor.be

PROGRAMMA 2018
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04/01 Peter en de Draak Film

11/01 Dunkirk Film

19/01 Unie der Zorgelozen – Pardon Service Theater

23/01 Echt Antwaarps Teater – Hotel Mama
Matinee 
Uitverkocht

25/01 Astria Oboe Trio & Ensemble Haftcraft – 7 tears Muziek

27/01 Kapitein Winokio – Blij Bang Boos Bedroefd
Familie 
Uitverkocht

01/02 Le Prénom Film

03/02
Dag van het Woord – Joke Van Leeuwen, 
Carmien Michels, Jonas Winterland

Evenement

14/02 Boss baby Film

16/02 Dries Heyneman – Jenny Humor

19 – 26/02 
05 – 12/03

Koen Jooris – Kookcursus: Lentesalades
Cursus 
Volzet

01/03 Vele hemels boven de zevende Film

02/03 Brihang & Thecolorgrey – Tweeklank Muziek

03/03 Kommil Foo – Schoft
Muziek 
Laatste Tickets

08/03 Marijke Holvoet – Stijladvies Cursus

13/03
Kleinste revue van Vlaanderen – Vitalski, Parlé Texas, 
Veston, Bert Lezy

Matinee

20 – 27/03
Mieke Vergote – Digidokter: Canva drukwerk 
ontwerpen voor je vereniging

Cursus

24/03
Lady Linn, Gregory Frateur & Stijn Meuris – 
Murder Ballads

Muziek 
Laatste Tickets

04/04 Duo Diesel – Fijn Stof Familie

05/04 Detroit Film

06/04 Michael Van Peel – Van Peel tot evenaar Humo

09/04 De Vlinder – Jacky Lafon

11/04 Familiefilmdag

12/04 Lip/stick – Slagerij Van Kampen
Muziek 
Uitverkocht

14/04 Sprookjes enzo – In de wolken Familie

19/04 Het Eenzame Westen – Slachtinge
Theater 
Uitverkocht

23/04 Daniël Defruyt – Nek- en schoudermassage Cursus

27/04 Odyssee – Bronks & Prospekt Nevski Theater

03/05 Cargo Film

05/05 Jan Decleir en Ensorkwartet – Les Vendredis Muziek

17/05 Double Bill: Roelofs & Co – Jazzlab Muziek

Heidi C: De filmvoorstellin-
gen op donderdagavond zijn 
altijd de moeite. Je krijgt er 
altijd meeslepende films te 
zien die net iets anders zijn. 
In het voorjaar staan bijvoor-
beeld Cargo en Dunkirk al op 
mijn verlanglijstje. Sommige 
films ken ik niet, maar als je 
gaat weet je zeker dat je iets 
bijzonders te zien krijgt.

Heidi D: De cursussen zijn 
ook altijd heel interessant. 
De kookcursussen van Koen 
Jooris bijvoorbeeld. De pas-
sie waarmee hij spreekt doet 
je altijd zin krijgen om zelf 
achter de potten te kruipen. 
Ook de cursus stijladvies en 
nek- en schoudermassage 
spreken me sterk aan.

Cynthia: Met mijn kinderen 
kom ik zeker naar Fijn Stof 
van Duo Diesel kijken. Het 
is een combinatie tussen 
circus en theater van twee 
acrobaten. Een zotte bedoe-
ning waar ook de volwasse-
nen met open mond zullen 
zitten naar kijken. De muziek 
erbij maakt alles af.
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SPECIALLEKES
We zijn trots om jullie deze maand 
onze geliefde speciallekes uit de 
mediatheek te mogen voorstellen. 
De speciale edities, de verzamel-
boxen, de bootlegs en de andere 
rariteiten. Voor het eerst allemaal 
samen in al hun glorie te bewon-
deren in de mediatheek. Je mag 
ze gewoon mee naar huis nemen, 
gratis en voor niets. Wel netjes 
terugbrengen, we blijven de bib 
natuurlijk.

VERNIEUWD AANBOD
SNIPPERTASSEN
De snippertas is een voorleesrugzakje 
vol verrassingen waar kinderen hele-
maal kunnen in meegaan. Iedere tas 
bevat een knuffel/speeltje, minstens vier 
boeken of een cd, een leuke kleurplaat 
en een kaart met voorleestips. Onze 
bestaande snippertassen hebben 
intussen ook een grondige opknapbeurt 
gekregen. Zin om een tas uit te lenen? 
Kom dan gauw naar de bib en vraag 
ernaar! Plezier gegarandeerd!

GEDICHTENDAG
POËZIEPOSTERS
Naar goede gewoonte presenteert 
de bibliotheek aan de vooravond van 
Gedichtendag twee posters met daarop 
een origineel gedicht van twee dichters.
Dit jaar kiezen wij voor een gedicht 
van Carmien Michels en een van 
Patrick Lateur.
Op woensdag 24 januari om 19.30 
uur zijn beide auteurs aanwezig bij de 
voorstelling van hun poëzieposter en 
lezen ze ook voor uit eigen werk.

EN VERDER  
IN DE BIB

• Schrijver van de maand:  
Ilja Leonard Pfeijffer

• Jeugdauteur van de maand: 
J.K. Rowling

• Maand van het klassieke boek
• Infostanden:
 - Recent aangekochte poëzie
 - Creatief schrijven
 - Prehistorische dieren

LEZING
MARIJKE ARIJS
À la recherche du temps perdu. 
Op zoek naar de verloren tijd is 
de romancyclus die Marcel Proust 
(1871-1922) schreef in de periode 
1909 tot net voor zijn dood in 1922.
Marijke Arijs is vertaalster en literair 
recensent voor De Standaard. Zij 
vertelt over het boek en de plaats, 
Illiers-Combray, waar het zich 
afspeelt.

Op donderdag 18 januari om 19.30 uur 
in de bibliotheek.

FOTOTENTOONSTELLING
MARTINE LAQUIERE

Martine Laquiere werkt met fotografie als 
medium. Haar fascinatie is gefocust op 
kunst en literatuur, in de vorm van kunst(e-
naars)boeken en romans.
Haar fotowerk is schatplichtig aan Walter 
Benjamins theorie over Het kunstwerk in 
het tijdperk van de reproduceerbaarheid. 
Dat boek gaat precies over de omwente-
ling in de kunstwereld, waar tot dan unieke 
kunstwerken dankzij fotografie, multipels en 
andere technieken in veelvoud konden ge-
reproduceerd en gepopulariseerd worden. 
De fotografie van Laquiere is een subtiel 
spel van gelijkenis, verwijzing, herhaling, 
van tastbaar en niet-tastbaar werk.

Vernissage: zaterdag 6 januari om 16 uur 
in de bibliotheek. Rondleiding en toelich-
ting: Philippe Braem. Te bezichtigen van 3 
tot en met 30 januari.

bib
kort
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Het stadsarchief van Harelbeke beheert de ar-
chieven van de stad Harelbeke en van de deelge-
meenten Bavikhove en Hulste vanaf 1796. Zo vind 
je er de akten van burgerlijke stand, bevolkingsre-
gisters en documenten van de stedelijke admi-
nistratie. Er zijn ook een aantal private archieven 
te raadplegen en een uitgebreide collectie oude 
foto’s. In de handbibliotheek vind je publicaties 
met het verleden van Harelbeke, Bavikhove en 
Hulste als onderwerp. 
De beschrijvingen van de geïnventariseerde 
archiefstukken kan je doorzoeken via Probat, de 
provinciale databank voor archieftoepassingen. 
Op www.harelbeke.be/stadsarchief kan je in het 
archievenoverzicht zoeken. 

Stamboomonderzoek
In het stadsarchief zijn heel wat bronnen aan-
wezig voor stamboomonderzoek. De akten van 
de burgerlijke stand van Harelbeke, Bavikhove 
en Hulste ouder dan honderd jaar kunnen vrij 
worden geraadpleegd. De bevolkingsregisters 

zijn vrij te raadplegen als ze ouder zijn dan 120 
jaar. Het stadsarchief bewaart ook indexen 
op de parochieregisters en een uitgebreide 
verzameling bidprentjes en rouwbrieven die 
voor genealogisch onderzoek kunnen worden 
gebruikt. 

Erfgoeddepot
In het stadsarchief vind je meer dan enkel archie-
ven. Ook de archeologische collectie en de schil-
derijen van de stad kregen er een veilig onder-
komen. Een selectie van deze verzamelingen kan 
je bekijken op www.erfgoedinzicht.be. 

Schenkingen
Heb jij thuis nog oude foto’s, prentbriefkaarten, 
kranten, brochures, bidprentjes, affiches … over 
Harelbeke, Bavikhove of Hulste? Je kan deze 
unieke stukken schenken aan het stadsarchief. Ze 
worden er geïnventariseerd en in goede om-
standigheden bewaard en kunnen zo ook door 
anderen worden geraadpleegd.

STADSARCHIEF 
MAJESTIC

PRAKTISCH

Het stadsarchief 

Majestic is elke dinsdag 

open van 9 tot 12 en 

van 14 tot 17 uur. Je 

kan de leeszaal ook op 

afspraak bezoeken.

Gentsestraat 13b, 

Harelbeke

archief@harelbeke.be 

of 056 733 468

https://www.harelbeke.

be/stadsarchief



OM TE 
BEWAREN

OKRA
HARELBEKE

• Elke stap telt: elke maandag, 
9u30, café De Ratte (niet op 
1 januari, 2 april en 21 mei)

• Dans: elke woensdag, 9u, 
sporthal K. Leopold III-plein 
(niet op 18-25 juli en 1-8-15 
augustus)

• Wandelen:
 - vertrek kerk Stasegem, 14u: 
2-16 januari, 6-20 februari, 
6-20 maart, 22 mei, 

 - vertrek De Ratte, 14u: 23 ja-
nuari, 27 februari, 27 maart, 
24 april, 26 juni

 - vertrek Marktplein, 14u: 
24 juli en 28 augustus

• Kaarten, scrabbelen en 
rummicub: 4 januari, 1 febru-
ari, 1-29 maart, 3 mei, 7 juni, 
5 juli en 16 augustus, 14u, CC 
(+ etentje op 15 februari, 12u, 
CC)

• Bowlen: 8 januari, 19 februari, 
12 maart, 16 april, 14 mei en 
11 juni, 14u, parking CC

• Koor: 11-25 januari, 8-22 
februari, 8-22 maart, 12-26 
april, 24 mei, 14-28 juni, 
19 juli en 23 augustus, 14u30, 
wijkhuisje Zuidstraat

• Infonamiddag: 15 januari, 
15 maart, 21 juni, 14u, CC

• Fietsen:
 - vertrek kerk Stasegem, 14u: 
3-17 april, 1 mei (13u30), 
15 mei, 5-19 juni, 3-17 juli 
en 7-21 augustus

 - vertrek Marktplein, 14u: 
16 april, 28 mei, 25 juni 
(dagtocht vanaf 10u), 16 juli 
en 20 augustus

• Paasviering: 5 april, 14u, CC
• Halve dag uitstap: 15 mei, 

parking CC
• Barbecue: 12 juli, 12u, CC

BAVIKHOVE

• Nieuwjaarsreceptie bestuur: 
3 januari, 10u, SCC Torengalm

• Wandelen: 8 januari (14u), 5 
februari (14u), 2-19 maart, 23 
april, 14 mei, 25 juni, 13 juli 
en 27 augustus, 13u30, kerk 
Bavikhove

• Kaarting en teerlingbak: 24 
januari, 28 februari, 28 maart, 
25 april, 23 mei, 27 juni, 11 juli 
(met kampioenenviering om 
11u30) en 22 augustus, 14u, 
SCC Torengalm

• Bestuur: 7 februari, 7 maart, 
4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 9u, 
wijkhuisje Bavikhove

• Infonamiddag: 22 februari, 
14u, OC Bavikhove en op 27 
maart, 14u, SCC Torengalm

• Quiz: 16 maart, 14u, CC
• Bijeenkomst 80-jarigen: 

29 maart, 11u30,  
OC Bavikhove

• Paasviering: 3 april, 14u, 
SCC Torengalm

• Eerste manche senioren-
kaarting: 6 april, 14u, CC

• Fietsen: 16 april, 7 mei, 9 juli, 
14u, kerk Bavikhove en op 
4 juni dagfietstocht, kerk 
Bavikhove

• Petanque: 26 april, 24 mei, 
28 juni en 23 augustus, 14u, 
wijkhuisje Bavikhove

• Kaarting Bavikhoofse 
verenigingen: 28 april, 14u, 
SCC Torengalm

• Ledenreis, daguitstap: 7 juni

NEOS
HARELBEKE

• Wandelen: elke eerste 
donderdag van de maand, 
14u30, De Gavers parking 
West (Stasegemsesteenweg)

• Ontspanningsnamiddag: 
elke tweede dinsdag van de 
maand, 14u, PC De Bron

• Petanque: elke laatste 
donderdag van de maand 
vanaf april, 14u30, terreinen 
sporthal De Dageraad

• Nieuwjaarsfeest: 23 januari, 
11u, Sint-Augustinuskerk, 
gevolgd door feestmaaltijd

• Voordrachten: 20 februari, 
17 april en 19 juni, 14u30, 
PC De Bron

• Koffietafel met animatie: 
20 maart, 14u, CC

• Daguitstap: 15 mei, vanaf 
8u, De Gavers parking West

• Fietstocht: 17 juli, 14u30, 
De Gavers parking West

HULSTE

• Petanque: elke maandag, 
13u15, Tieltsestraat (indoor 
bij slecht weer)

• Kaarten, Rummikub, Uno: 
4 januari (+ nieuwjaars-
receptie), 1 februari, 1 maart, 
5 april, 3 mei, 7 juni (+ 
Uno) en 5 juli (+ Uno), 14u, 
De Rijstpekker

• Filmnamiddag: 15 januari, 
19 februari, 19 maart, 16 april, 
14 mei en 18 juni, 13u17, 
vertrek met lijnbus 53-Tivoli

Op deze pagina's vind je een overzicht voor de komende acht maanden van de 
activiteiten georganiseerd door de vele verenigingen die onze stad rijk is.
Voor publicatie in het hblad van september 2018 stuur je het overzicht (activiteiten 
september-december 2018) van jouw vereniging door tegen maandag 6 augustus 2018.

agenda
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in Harelbeke
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• Voordracht: 15 februari en 

19 april, 14u, De Rijstpekker

• Paasfeest: 29 maart, 12u, 

De Rijstpekker

• Lentewandeling: 26 april, 

14u, vertrek aan de kerk 

in Hulste

• Fietsen: 15 mei, 26 juni en 

17 juli, 14u, De Rijstpekker

• Verrassingsuitstap:  
14 juni, 9u

BAVIKHOVE

• Kampioenenviering 
kaarters: 9 januari, 14u 

SCC Torengalm + kaarten 

en wandelen

• Bowling: 6 februari, 

13u45, vertrek parking kerk 

Bavikhove

• Kaarten en fietsen:  
13 februari, 10 april en 10 juli, 

14u, SCC Torengalm

• Eetfestijn: 23 februari, 12u, 

SCC Torengalm

• Voordracht: 13 maart, 8 

mei en 12 juni, 13u30, SCC 

Torengalm + kaarten en 

wandelen/fietsen

• Lentefeest: 20 april, 12u, 

SCC Torengalm

• Halve dag fietstocht: 14 mei, 

13u30, vertrek parking kerk 

Bavikhove

• Bedevaart: 24 mei

• Dagreis: 13 juni

S-PLUS HARELBEKE
• Wandelen: elke dinsdag, 

13u30, CC

• Fietsen: elke dinsdag, 13u30, 

Marktplein Harelbeke (vanaf 

13 februari)

• Afhalen lidkaarten 2018 + 
sportkaarten: 15 januari en 

12 februari, van 14u tot 17u, 

VC De Geus

• Kaarting: 15 januari, 12 fe-

bruari, 12 maart, 16 april, 

14 mei, 11 juni en 9 juli, 14u, 

VC De Geus

• Algemene vergadering: 
20 februari, 17u, VC De Geus

• Jaarlijkse kaarting:  
23-24-25 februari,  
VC De Geus

• Koffietafel: 23 april, 14u, CC
• Federale fietstocht: 12 juli

VIVA-SVV
• Valentijnsontbijt:  

11 februari, 8u30, CC
• Bloemschikken:  

20 maart, 14u, VC De Geus
• Paasfeest met eierenraap: 

28 maart, 14u, VC De Geus
• Algemene ledenvergade-

ring: 29 april, 14u, CC
• Wenskaarten maken: 18 juni, 

14u, VC De Geus
• Daguitstap: 30 augustus

VFG RECREAS 
HARELBEKE

• Maandelijkse bijeenkomst: 
8 januari, 5 februari, 5 maart, 
9 april, 14u, CC

• Meifeest: 7 mei, 11u30, CC
• Kampioenenviering:  

4 juni, 14u, CC

ABVV SENIOREN
• Nieuwjaarsfeest:  

18 januari, 14u, CC
• Infovergadering over huren/

verhuren en renovatie-
premies: 22 maart, CC

• Bedrijfsbezoek: 17 mei
• Busreis voor de leden: 5 juli

CD&V SENIOREN
• Op de koffie met: 19 februari 

en 16 april, CC
• Daguitstap: 11 juni

SAMANA
HARELBEKE

Alle activiteiten vinden plaats 
in CC het SPOOR om 14u
• Nieuwjaarsviering: 9 januari
• Infomoment: 15 januari, 

15 maart en 21 juni

• Onder ons: 23 januari, 
20 februari, 6-20 maart, 
17 april, 22 mei, 5-19 juni

• Pannenkoekennamiddag: 
6 februari

• Paasviering: 3 april
• Bedevaartsreis: 8 mei
• Daguitstap: 3 juli
• Barbecue: 21 augustus

STASEGEM

Alle activiteiten vinden plaats in 
De Zuiderkouter in Stasegem 
om 14u, tenzij anders vermeld
• Nieuwjaarsviering: 17 januari
• Kernvergadering: 23 januari, 

27 februari, 27 maart, 24 april, 
22 mei, 26 juni, 24 juli (14u30) 
en 28 augustus, 16u

• Valentijn: 14 februari
• Paasviering: 28 maart
• Voordracht: 18 april
• Bedevaart: 18 mei
• Reis: 26 juni
• Barbecue: 22 augustus

BAVIKHOVE

Alle activiteiten vinden plaats in 
SCC Torengalm om 14u, tenzij 
anders vermeld.
• Hobbynam`iddag: 9 januari, 

6 februari, 6 maart, 8 mei, 
5 juni en 3 juli

• Onder ons namiddag: 
16 januari, 20 februari, 
20 maart, 17 april, 15 mei, 19 
juni en 17 juli

• Infonamiddag: 23 januari, 
27 februari en 27 maart

• Paasviering: 3 april
• Natuurwandeling: 24 april, 

De Gavers
• Bedevaart: 31 mei
• Uitstap: 21 juni
• Parochiale ziekennamiddag: 

4 juli

FEMMA STERK
• Ladies at the movies: 

26 januari, 19u, Budascoop



ACTIVITEITEN LOKALE DIENSTEN-
CENTRA TOT EN MET MAART 2017
De lokale dienstencentra van Harelbeke organiseren een 
uitgebreid aanbod aan informatie, sport & ontspanning en 
vorming. Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten 
abonneer je dan op de Parettegazette en schrijf je in voor 
onze digitale nieuwsbrief! Voor meer informatie spring eens 
binnen bij ons of neem contact op via  
onthaal@zbharelbeke.be of via 056 735 190.

LDC DE VLINDER
Kollegeplein 5, Harelbeke, 
056 735 390
• Volksspelen: eerste maandag 

van de maand, 14u, 2,80 euro
• Petanque: dinsdag en 

vrijdag, 13u45, gratis
• Kaarten: donderdag, 14u, 

gratis
• Schaken: donderdag, 14u, 

gratis
• Bridge: vrijdag, 14u, gratis
• Windows 10: 8, 15 en 22 

januari, 9u, 30 euro
• Lessenreeks Android smart-

phone: 9, 16, 23, 30 januari 
en 6 februari, 9u, 35 euro

• Café Café nieuwjaar: 
10 januari, 14u, 2,50 euro

• Zumba: donderdag, 10u, 
50 euro (vanaf 11 januari)

• Workshop sjaal(tje)s 
knopen: 15 januari, 14u, 
5 euro

• Gebruikersgroep Android 
smartphone: 17 januari, 
21 februari en 21 maart, 9u, 
gratis

• Filmnamiddag: 18 januari, 
14u (vertrek om 13u15), 
9 euro + 1,50 euro vervoer

• Infomoment: Heupprothese: 
22 januari, 14u, 2 euro

• Creaworkshop bloemschik-
ken: 29 januari, 14u, 25 euro

• Internet voor beginners: 
elke maandag vanaf 29 
januari tot en met 5 maart, 9u, 
25 euro

• Nieuwjaarsontbijt: 31 janua-
ri, 8u30, 10 euro

• Workshop: Je smartphone 
als gps: 5 februari, 14u, 
6 euro

• Café Café carnaval: 7 febru-
ari, 14u, 2,50 euro

• Valentijnsactiviteit: 
Chocolade proeverij: 13 
februari, 14u, 2,50 euro
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• Hartreanimatie AED Rode 
Kruis: datum nog te bepalen, 
lokaal Rode Kruis

• T-shirts recycleren: datum 
nog te bepalen, De Zuider-
kouter

• Bloemschikken Pasen: 27 
maart, 19u30, PC De Vlerke

• Kookavond: 24 april, 19u30, 
School Heilig Hart

• Moederfeest: 16 mei, 19u30, 
Sint-Rita school

• Fietstocht: datum nog te 
bepalen, 19u

• Verrassingsreis: 22 juni, 13u, 
Forestiers stadion

GEZINSBOND 
HARELBEKE-STASEGEM

• 1 uur stappen: elke donder-
dag (tot juni), 19u30, hoofdin-
gang sporthal Harelbeke

• Recreatief volleybal: elke 
maandag (tot juni), 20u, 
sporthal Kon. Leopold 
III-plein

• Lessenreeks aerobic en 
BBB: elke woensdag (tot 
juni), 19u45, Sint-Augustinus-
school

• Bondshappening met 
Walter Baele: 20 januari, 
19u30, CC

• Nieuwjaar met Les Odettes: 
25 januari, 14u, CC (org. 
GOSA)

• Mocktails maken: 22 
februari, 19u30, CC

• Haar invlechten deel 1: 10 
maart, 9u, CC

• Kinderen kokkerellen: 24 
maart, 9u30, Gulden-Sporen-
college

• Paascrea en paaseitjesraap: 
31 maart, 10u, CC

• Garageverkoop: 21 april
• Vorming ‘Fiets je vaardig’: 

24 april, 19u30, CC
• Haar invlechten deel 2: 28 

april, 9u, CC
• Kijk ik fiets (praktijk): 28 

april, 9u30, CC

• Moederdagontbijt: 13 mei, 
9u, CC

• Kinderyoga: 16 mei, 13u30, 
Kasteel Stasegem

• De ijskar komt naar je toe, 
wij trakteren: 8 juni in de 
Magnoliastraat en 15 juni in ‘t 
Kruiske

• Fietszoektocht voor het 
gezin: van 15 juni tot en met 
17 september

TUINHIER 
HARELBEKE

• Bedelen zaden en produc-
ten: 19 januari

• Voordracht: 20 februari, 
17 april en 22 mei, 19u, CC

• Snoeidemonstratie: 18 
maart, 9u30, Ommegang-
straat 32

• Daguitstap: 16 juni
• Tuinkeuring: 14 juli

SINT-RITAKAARTERS
Telkens om 15 uur in restaurant 
Amadeus.
• Kaarting: 12 januari, 9 febru-

ari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 
8 juni, 13 juli, 10 augustus

AA-GROEP
Elke vrijdag vanaf 20 uur, 
Paretteplein 17

SPORTAANBOD 
SENIOREN
• Netbal: op donderdag van 14 

tot 15u, sporthal Bavikhovevan 
11 januari tot en met 21 juni

• Turnen: op dinsdag van 
9u15 tot 10u15, sporthal 
Harelbeke, van 9 januari tot 
en met 19 juni

• Turnen: op dinsdag van 14 
tot 15u, sporthal Bavikhove, 
telkens van 9 januari tot en 
met 19 juni

• Zachte yoga: op donderdag 
van 14u30 tot 16u, sporthal 
Harelbeke van 11 januari tot 
en met 21 juni

• Seniorensportdag: 17 mei – 
vertrek met bus in Harelbeke, 
Bavikhove en Hulste

Geen sportactiviteiten tijdens 
de schoolvakanties.

Inschrijven bij de sportdienst 
of via webshop.harelbeke.be.
Sportdienst, 
Stasegemsesteenweg 21, 
056 733 460,  
sport@harelbeke.be



• Infomoment: Huntington: 19 
februari, 14u, 2 euro

DH DE RIJSTPEKKER
• Kasteelstraat 13, Hulste, 

056 735 270
• Breien en haken: dinsdag, 

13u30, gratis
• Koffieklets: derde woensdag 

van de maand, 14u, 2,50 euro
• Kaarting: vierde donderdag 

van de maand, 14u, gratis
• Ping-pong: vrijdag, 14u, 

gratis
• Wandelvoetbal: dinsdag, 

vanaf 9 januari tot 27 maart, 
10u30, 27,50 euro, sporthal 
Bavikhove

• Turnen op muziek: woens-
dag, van 10 januari tot 28 
maart, 10u, 16,50 euro

• Yoga: donderdag, van 
11 januari tot 22 maart, 10u, 
31,50 euro

• Infomoment: Knieprothese: 
11 januari, 14u, 2 euro

• Creaworkshop: Rozenhart 
schilderij: 16 januari, 8u30, 
4 euro

• Zitdansen: 18 januari, 8 
februari en 15 maart, 14u, 
2,50 euro per les

• Nieuwjaarsfeest: 26 januari, 
11u30, 15 euro

• Vette dinsdag: 13 februari, 
14u, 3,50 euro

• Infomoment: Praktisch 
levenseinde: 19 februari, 14u, 
2 euro

• Infomoment: Hart- en 
vaatziektes: 22 maart, 14u, 
2 euro

LDC DE PARETTE
• Paretteplein 19, Harelbeke, 

056 735 190
• Computerhoek: elke 

weekdag, openingstijden 
LDC, gratis

• Tekenen: maandag, 9u30, 
1,50 euro per les OCMW HARELBEKE

• Turnen: maandag, 10u15, 
1,50 euro per les (vanaf 8 
januari)

• Breien: maandag, 13u30, 
gratis (vanaf 8 januari)

• Petanque: maandag en 
donderdag, 13u45, gratis

• Scrabble: dinsdag, 14u, 
gratis

• Wiezen: woensdag, 14u, 
gratis

• Ping-pong: woensdag, 14u, 
gratis (vanaf 3 januari)

• Biljart: woensdag en donder-
dag, 14u, gratis

• Line-dance: donderdag, 
14u30, 1 euro per les (vanaf 
4 januari)

• Franse les: vrijdag, 9u 
voor beginners, 10u15 voor 
gevorderden, 2,50 euro per 
les (vanaf 12 januari)

• Bingo: laatste maandag van 
de maand, 14u, 2,80 euro

• Kaarten & rummikub: twee 
keer per maand op vrijdag, 
14u, gratis

• Gebruikersgroep Android 
tablet: 12 januari, 23 februari 
en 16 maart, 9u30, gratis

• Kaffieboale: 12 januari,  
23 februari en 16 maart, 
14u30, 2,50 euro

• Filmnamiddag: 18 januari, 
14u (vertrek om 13u), 9 euro 
+ 1,50 euro vervoer

• Bowlen: 18 januari, 15 
februari en 15 maart, 14u, 
6 euro (in sportcentrum 
Deerlijk, Hoogstraat)

• Online fotoboek maken:  
22 januari, 29 januari en 
5 februari, 13u30, 15 euro

• Gedichtennamiddag: Over 
leven en afscheid: 23 januari, 
14u, 1,50 euro

• Wandelen: 25 januari, 
22 februari en 22 maart, 
13u30, 1,50 euro

• Bingo: 29 januari, 19 februari 
en 26 maart, 14u, 2,80 euro

• Infomoment: Ziekenhuis, wat 
nu?: 29 januari, 14u, 2 euro, 
AZ Groeninge Kortrijk (vervoer 
mogelijk, vertrek LDC De 
Parette om 13u30)

• Infomoment: Schouder-
prothese: 30 januari, 14u, 
2 euro

• Infomoment: Kander bij een 
naaste: 6 februari, 14u, 2 euro

• Verjaardagsfeest LDC De 
Parette: 9 februari, 11u30, 
15 euro

• Infomoment: Nierproblemen: 
27 maart, 14u, 2 euro

Voor alle activiteiten van 
de LDC’s één week vooraf 
inschrijven via het onthaal 
van de lokale dienstencentra 
of via het nummer 
056 735 190.

Informeer of je activiteit 
doorloopt in de 
schoolvakanties.
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WEDSTRIJD

Sudoku

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

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

Stuur de oplossing voor 5 januari 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: TOEKOMST
Winnaar: Paul en Monique De Meulemeester- 
Demeulemeester

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

5 8 2 1 6

8 1 4 2

6 5

7 8 9 3 6 4

7 9

8 7 2 9

6 8 2 5 3
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WERKEN AAN  
EEN MOOIER  

STRAATBEELD

Een woning of gebouw is 
verwaarloosd wanneer er ern-
stige tekenen van verval zijn 
aan buitenmuren, voegwerk, 
schoorstenen, dakbedekking, 
dakgebinte, buitenschrijn-
werk, kroonlijst of dakgoten. 
Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen algemene ge-
breken en beperkte gebreken. 
Een woning of gebouw is ver-
waarloosd bij twee beperkte of 
één algemeen gebrek. 

Om verwaarlozing vast te 
stellen, gaan twee technisch 
adviseurs tijdens het voorjaar 
alle woningen en gebouwen 
bekijken vanaf het openbaar 
domein aan de hand van 

een technische checklist. 
Eigenaars van woningen of 
gebouwen die verwaarloosd 
zijn, ontvangen vervolgens 
een waarschuwingsbrief met 
de vastgestelde tekenen van 
verval en de ondersteunende 
maatregelen vanuit de stad 
(premies, renovatie begeleiding 
…). Op die manier wil de stad 
deze eigenaars aanzetten 
om hun pand op te frissen en 
de gebreken weg te werken. 
Indien blijkt dat de woning of 
het gebouw één jaar na de 
waarschuwingsbrief nog altijd 
verwaarloosd is, dan wordt 
deze op de gemeentelijke 
inventaris van verwaarloosde 
woningen opgenomen.

Het opvolgen van verwaarloosde woningen 
en gebouwen is sinds 2017 een gemeentelijke 

bevoegdheid. De stad neemt deze taak ter 
harte en wil werk maken van een mooier 

straatbeeld door verwaarloosde panden in een 
vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars 
te sensibiliseren. Verwaarlozing kan namelijk 

soms eenvoudig op te lossen zijn.
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SAMEN TEGEN KANKER!
Om het evenementendorp 

vorm te geven, doen we een 

oproep. We kunnen alle den-

kers en doeners gebruiken 

om van 13 mei 2018 een 

absolute topdag te maken.

Heb je zin om mee te 

werken, als individu of met je 

school, bedrijf of vereniging? 

Neem dan contact met 

info@harelbeke.be

OPROEP
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Op zondag 13 mei 2018, tijdens het hemel-
vaartweekend, strijken enkele duizenden 
fietsers en supporters neer in Harelbeke. 
Onze stad is uitgekozen als een van de 
middagsteden van de negende editie van 
de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. En 
daar is Harelbeke heel trots op.

Hoe zit de 1000 km  
in elkaar?
De 1000 km is een fietsvierdaagse. De 
totale afstand wordt onderverdeeld in acht 
etappes van 125 km, dus twee etappes 
per dag. Die etappes worden gereden in 
peloton en telkens rijdt één lid van het team 
een etappe. Elk team bestaat uit minimum 
één fietser (die dan de volle 1000 km fietst) 
en maximum acht fietsers (die dan elk een 
etappe van 125 km fietsen).
Deelnemende teams zamelen een bedrag 
van 5000 euro in om te mogen starten. De 

netto-opbrengst van het evenement gaat 
naar biomedisch kankeronderzoek. In 2017 
werd ruim 4 miljoen euro opgehaald.
Meer weten? Ga naar www.1000km.be.

Harelbeke middagstad
Een middagstad van de 1000 km is niet 
zomaar een stopplaats. Er wordt een heus 
rennersdorp uitgebouwd, waar zowel toe-
komende als vertrekkende fietsers worden 
onthaald, fietsen kunnen worden gestald, 
warme en koude maaltijden worden voorbe-
reid en verdeeld.
De vier middagsteden strijden om de Trofee 
Langste Erehaag, en proberen een zo lang 
mogelijke mensenketting te vormen om de 
pelotons warm te onthalen. Voor het publiek 
wordt een evenementendorp ingericht, 
met optredens, kinderanimatie, eet- en 
drankstandjes, verzorgd door de plaatselijke 
verenigingen.

DE 1000 KM VOOR  
KOM OP TEGEN KANKER
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JOBSTUDENTEN 
GEZOCHT

 GROENDIENST 
Voor juli en augustus 2018 is stad Harelbeke op zoek naar 
gemotiveerde jobstudenten voor de groendienst.
Je staat in voor het groenonderhoud van de stad. Taken zijn 
onder andere grasmaaien, onkruid wieden …
Een opleiding volgen in de richting tuinbouw is een pluspunt.

Voorwaarden
• De leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
• Leerlingen die op 15-jarige leeftijd de eerste twee jaar van 

het secundair onderwijs beëindigd hebben, komen ook in 
aanmerking.

• Onderwijs met volledig leerplan volgen.

 LOGISTIEK 
Voor de periode van 27 augustus tot 21 september 2018 zoekt 
de stad Harelbeke een jobstudent logistiek.
Je staat in voor het uitvoeren van diverse logistieke taken 
zodat de stad en haar bewoners op ieder moment over direct 
bruikbaar materiaal of ruimten beschikt. 
Dit houdt onder meer in dat je:
• ondersteuning biedt tijdens diverse verhuisopdrachten 

 (tafels, stoelen, panelen, kasten …)
• diverse materialen aanlevert, plaatst en opkuist ( signalisatie, 

feestmaterialen, vuilniszakken bij de handelaars, afval …)

Voorwaarden
• De leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
• Leerlingen die op 15-jarige leeftijd de eerste twee jaar van 

het secundair onderwijs beëindigd hebben, komen ook in 
aanmerking.

• Onderwijs met volledig leerplan volgen.

Heb je zin om als jobstudent te werken bij de groendienst of bij de facili-

taire dienst (dienst feestelijkheden) van het stadsbestuur Harelbeke?

Stuur dan je CV op naar personeelsdienst@harelbeke of kom een in-

schrijvingsformulier ophalen bij de personeelsdienst in het stadhuis.

Inschrijven voor beide jobaanbiedingen kan tot en met 15 februari 2018.



TEGOARE 
NIEUWJOARE

Na heel wat intern brainstormen en 
overleg met de verschillende diensten 
is een super alternatief voor de kerst-
boom verbanding geboren: we vieren 
op 13 januari 2018 vanaf 18 uur 
‘Tegoare Nieuwjoare’, massa’s warm-
te en gezelligheid op het Paretteplein 
en de achterkant van de Sint-Salvator-
kerk.

Een vuurschaal, drank- en eettentjes 
van diverse Harelbeekse verenigingen, 
knettergekke bandjes en visueel spek-
takel, samengevat een erg gezellige 
boel! Klink met je vrienden en stads-
genoten op het nieuwe jaar, kortom 
zoals we in Harelbeke zeggen “Tegoare 
Nieuwjoare!”
In 2018 willen we ook onze nieuwe site 
proper houden en doen een oproep om 

de aanwezige afvalcontainers te gebrui-
ken en geen vuilnis te laten rondslinge-
ren. Tegoare Nieuwjoare is ook tegoare 
proper!
Door het nieuwe concept worden er 
echter geen kerstbomen meer verbrand 
en worden deze dan ook niet meer 
verzameld op de site. Uiteraard kan je 
altijd terecht op het recyclagepark met 
je kerstboom.

Door de ingrijpende werken op het marktplein moesten we uitkijken 
naar een nieuwe stek en tegelijk een nieuwe formule voor de traditionele 

kerstboomverbanding. Kerngedachte hierbij was dat het op zijn minst even 
plezant en gezellig moest blijven als de voorbije jaren.
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ma 15 jan
LEZING  

PETER DEPELCHIN
In januari komt kunstenaar en gastspreker Peter Depelchin langs in 
de Academie Harelbeke Anders! voor een gratis kunstlezing. Peter 

Depelchin is een Belgisch kunstenaar. Zijn artistieke praktijk vertaalt 
zich altijd in twee stappen: eerst een onderzoeksfase wat resulteert 

in een reeks schetsen. En in een tweede beweging, nadat hij zijn 
onderwerp heeft bestudeerd, gaat hij over tot tekenen, beeldhouwen, 
grafisch vormen, filmen of creëren van installaties. Tijdens deze lezing 

spreekt de kunstenaar over zijn persoonlijk werk en leven.
Op maandag 15 januari van 19 tot 20.30 uur in AHA! – 

Academie Harelbeke Anders!
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PETER & DE DRAAK
do 4 jan

Peter is een mysterieuze jongen zonder 
huis en familie die beweert samen te le-
ven met een gigantische, groene draak 
genaamd Elliott. De beschrijvingen die 
Peter over de draak vertelt, lijken ver-
dacht veel op de draak uit de verhalen 
van Meneer Meacham. Om 14.30 uur in 

CC het SPOOR. Toegang: 4 euro. Reservaties: 

webshop.harelbeke.be. Info via onthaal@cchet-

spoor.be – www.cchetspoor.be.

CAFÉ CAFÉ: NIEUWJAAR
wo 10 jan

Onze Café Café ontmoetingsmomenten 
worden nieuw leven ingeblazen! Naast 
het gezellige koffiemoment wordt er 
telkens een activiteit uitgewerkt door 
onze vrijwilligers. In januari wensen 
we elkaar nieuwjaar en halen we oude 
gezelschapsspelen van onder het stof. 
Om 14 uur in LDC De Vlinder. Deelname: 2,50 

euro. Inschrijven en betalen tegen 3 januari, 056 

735 390.

BLOEMSCHIKKEN
ma 29 jan

Lesgeefster Jeanique zet je aan de slag 
met een stuk voor Valentijn. Breng vol-
gende materialen zelf mee: vod, schaar, 
snoeischaar en tangetje. De gezellige 
babbels en lachsalvo’s zijn inbegrepen 
in de prijs.
Om 14 uur in LDC De Vlinder. Deelname: 25 

euro (materiaal inbegrepen). Inschrijven en 

betalen tegen 22 januari, 056 735 390.
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ZA 13 JAN
Tegoare Nieuwgoare
Vanaf 18 uur op het Parette-
plein. Organisatie: Stedelijk 
Feestcomité (zie pagina 18).

ZA 13 JAN
Buurman
Buurman is een Belgische 
rockgroep uit Limburg. De 
groep brengt Nederlandstali-
ge nummers. Voorprogram-
ma: Jan Capelle
Om 20.30 uur in het zaaltje 
van café De Trukendoos, 
Stasegemdorp 96. Kaarten 
via de.trukendoos@telenet.
be. Organisatie: STAP!

DO 11 JAN
Infomoment: Knie-
prothese
Sommigen onder ons krijgen 
te horen dat ze een ‘nieuwe 
knie’ nodig hebben. Wat 
houdt dit eigenlijk in? Dokter 
Van der Maas, arts in AZ 
Groeninge, komt ons meer 
uitleg geven. Om 14 uur in 
DH De Rijstpekker. Deel-
name: 2 euro. Inschrijven 
en betalen tegen 4 januari, 
056 735 270.

VR 12 JAN
Vredeseilanden
Naar jaarlijkse gewoonte or-
ganiseert vzw Rikolto,voor-
heen Vredeseilanden, haar 
fondsenwervingscampagne 
op 12, 13 en 14 januari.

DO 4 JAN
Peter & De Draak
Film om 14.30 uur in CC het 
SPOOR. Toegang: 4 euro 
(zie pagina 19).

WO 11 JAN
Café Café: Nieuwjaar
Om 14 uur in LDC De Vlin-
der. Deelname: 2,50 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 
3 januari, 056 735 390  
(zie pagina 19).
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Vergeet je UiTPAS niet!
Dit logo toont aan dat 
je deelneemt aan een 
UiTPAS-activiteit

8www.harelbeke.be/uitpas

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rockgroep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
mailto:de.trukendoos@telenet.be
mailto:de.trukendoos@telenet.be


VR 19 JAN
VAMOS VACATUROS 
EN PARDON SERVICE

Expo Vamos Vacaturos is een rondreizende tentoonstelling 
over diversiteit op de West-Vlaamse werkvloer. Mensen van 
buitenlandse afkomst getuigen over hun ervaringen met werken 
in Vlaanderen. Download alvast de gratis erfgoedapp via www.
erfgoedapp.be. Van 12 januari tot 28 januari is de tentoonstelling 
te bekijken in CC het SPOOR. Op 19 januari speelt De Unie der 
Zorgelozen 'Pardon Service' om 20 uur in CC het SPOOR, een 
toneelstuk van Geert Six over hetzelfde onderwerp. 

Vamos Vacaturos is een project van Provincie West-Vlaanderen 
in samenwerking met Agentschap voor Integratie en Inburgering, 
Stad Harelbeke, Kortrijk, Roeselare en Waregem, VDAB, 
BIE, Intercultureel Huis Leiaarde, Resoc-Serr Midden-West-
Vlaanderen, Resoc-Serr Zuid-West-Vlaanderen en zuidwest.

8  www.vamosvacaturos.be / Follow us on facebook!

MA 15 JAN
Workshop: Sjaal(tje)s 
knopen
Je krijgt wat uitleg over de 
vormen van een sjaal, de 
textuur, de bedrukking en de 
kleur. Aansluitend wordt bij 
iedereen de halslengte be-
paald en leer je een vijftiental 
soorten knopen aan. Breng 
zeker een langwerpige sjaal 
en eventueel een vierkante 
of driehoekige sjaal mee.
Om 14 uur in LDC De 
Vlinder. Deelname: 5 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 
8 januari, 056 735 390.

DI 16 JAN
Creaworkshop:  
Rozenhart schilderij
In deze workshop maken 

we rozen uit papier en 
bevestigen die op een can-
vasdoek. Breng zelf schaar 
en potlood mee.
Om 8.30 uur in DH De Rijst-
pekker. Deelname: 4 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 
9 januari, 056 735 270.

ZO 21 JAN
Ruildag
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 
van postzegels, postkaarten, 
doodsprentjes, munten, 
boeken, strips, champag-
necapsules, bierglazen … 
Gratis toegang. Organisa-
tie: Interclub Curiosa vzw. 
Info via Ronny Mestdach, 
056 702 857.

MA 22 JAN
Infomoment: Heup-
prothese
Een versleten heup is erg 
pijnlijk. Lopen en bukken 
worden moeilijker en als me-
dicatie en fysiotherapie niet 
meer helpen, is een heupo-
peratie vaak de enige oplos-
sing. Op al jouw vragen krijg 
je een antwoord van Dokter 
Barth uit AZ Groeninge. 
Om 14 uur in LDC De 
Vlinder. Deelname: 2 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 
15 januari, 056 735 390.

DI 23 JAN
Gedichtennamiddag
In 2017 stierf Diane Pouleyn, 
huisdichteres van De Pa-
rettegazette. Diane schreef 

prachtige gedichten en wist mensen 
te raken met haar woorden. Deze 
namiddag is een mooie kans om 
een aantal gedichten van haar te 
beluisteren. 
Om 14 uur in LDC De Parette. Deel-
name: 1,50 euro. Inschrijven en be-
talen tegen 16 januari, 056 735 190.

VR 26 JA
Nieuwjaarsfeest
We verwelkomen jullie graag vanaf 
11.30 uur voor een aperitiefje, 
een feestmenu en zang en dans. 
Om 11.30 uur in DH De Rijstpek-
ker. Deelname: 15 euro. Inschrij-
ven en betalen tegen 19 januari, 
056 735 270.
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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 
9 januari.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag 15 
januari om 19.30 uur in CC het SPOOR

ZA 27 JAN
Het Grote  
Vogelweekend
Naar aanleiding van het Grote 
Vogelweekend organiseert 
Natuurpunt Gaverstreke een 
voormiddag vogelplezier voor 
jong en oud in samenwerking 
met PRNC de Gavers. Er zijn 
verrekijkers en telescopen 
aanwezig om de gevleugelde 
bezoekers van onze welvoor-
ziene voedertafels te beloeren. 
Daarnaast krijg je een vogel-
tentoonstelling te zien en krijg 
je de nodige uitleg. Stipt om 
9.30 uur en 10.30 uur vertrekt 
er vanaf het bezoekerscen-
trum een wandeling met een 
ervaren vogelgids. De toegang 
is volledig gratis!
Op zaterdag 27 januari in het 
bezoekerscentrum De Gavers, 
Eikenstraat 131.

ZA 27 JAN
Openingsconcert  
Orgel&C°
De vzw Musica H. brengt met 
de steun van stad Harelbeke 
de tweede editie van Or-
gel&C°. Met deze editie willen 
ze opnieuw, tijdens een aantal 
verrassende concerten, het 
brede publiek kennis laten 
maken met het historische or-
gelpatrimonium in Harelbeke.
Openingsconcert op 27 januari 

om 20 uur in de Sint-Salva-
torkerk: koor en orkest Ars 
Vocalis en Instrumentalis 
brengen de Missa in C KV 337 
van W.A. Mozart en de ‘Kleine 
Orgelmesse’ van J. Haydn. 
De jonge talentvolle sopraan 
Emma Posman neemt de so-
lopartijen voor haar rekening. 
Daarnaast brengt organist 
Nico Ronsse het Flötenkonzert 
van C.H. Rink en de Württem-
bergische Sonate in A klein op 
het Forster & Andrews-orgel. 
Vvk: 13 euro – add: 15 euro.
Volgende concerten in Hulste, 
Stasegem en Harelbeke op 
10, 17 en 24 februari. Combi-
ticket voor alle concerten: 
30 euro.
Info en reservatie: 

) 0497 388 474,  

: reservatie.musicaH@gmail.com, 

8 www.musicaH.be.

MA 29 JAN
Infomoment: Zieken-
huis wat nu?
Je krijgt te horen dat je voor 
een medische ingreep in het 
ziekenhuis moet verblijven. 
Wat nu? Tijdens een bezoek 
aan AZ Groeninge krijg je een 
antwoord op al jouw vragen en 
is er een rondleiding voorzien 
in het vernieuwde ziekenhuis.
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DO 25 JAN
Nieuwjaarsconcert Attacca  
en CC het SPOOR

De traditie wil dat dit concert telkens een Harelbeekse 
artiest, een leraar of oud-leerling van de academie  in de 
kijker zet. Dit keer viel de keuze op docent en hoboïst Yf 
Bourry en zijn oud-leerling Engelse hoorn, Dimitri Mestdag, 
met de voorstelling: 7 Tears.

Een nieuw jaar brengt altijd een moment van reflectie en 
bezinning met zich mee. Het hoeft niet altijd lichtvoetig 
te zijn. Attacca en CC het Spoor schuwen het ernstige 
werk niet met dit diepzinnig, maar toch hoopgevend en 
uniek concept dat verschillende werelden dichter bij elkaar 
brengt. De slotboodschap is universeel: liefde overwint!
Muzikanten: Eric Speller, hobo - Yf Bourry, oboe d’amore - 
Dimitri Mestdag, Engelse hoorn - Bert Helsen, fagot - Filip 
Neyens, contrafagot en Wim Maeseele, aartsluit.

Dit project kwam mede tot stand door de samenwerking 
met het Estse Consulaat en Eesti Kontsert. Na het concert 
bieden Attacca en CC het SPOOR een receptie aan.
Donderdag 25 januari om 20 uur in CC het SPOOR. Inkom: 
12 euro. Leerlingen academie gratis.  
Reserveren via CC het SPOOR, 056 733 420,  
tickets@cchetspoor.be, http://webshop.harelbeke.be.

Om 14 uur in AZ Groeninge 
Kortrijk. Vertrek aan LDC 
De Parette om 13.30 uur. 
Deelname: 2 euro (vervoer 
niet inbegrepen). Inschrijven 
en betalen tegen 22 januari, 
056 735 190.

MA 29 JAN
Creaworkshop: 
Bloemschikken
Om 14 uur in LDC De Vlinder. 
Deelname: 25 euro (materi-
aal inbegrepen). Inschrijven 
en betalen tegen 22 januari, 
056 735 390 (zie pagina 19).

DI 30 JAN
Schouderprothese
Wanneer jouw schouder-
gewricht erg beschadigd of 
versleten is, kan je er enorm 
veel last van hebben. Dokter 
Verhelst van AZ Groeninge 
komt ons uitleg geven over de 
schouderprothese. Om 14 uur 
in LDC De Parette. Deelname: 
2 euro. Inschrijven en betalen 
tegen 23 januari, 056 735 190.

WO 31 JAN
Nieuwjaarsontbijt
De nieuwjaarsmaand staat 
vaak in het teken van recep-
ties, veel en lekker eten. In 
LDC De Vlinder willen we de 
maand graag afsluiten met 
een gezond en lekker ontbijt. 
We zorgen voor rustige live 
muziek van de Paddi’s.
Om 8.30 uur in LDC De 
Vlinder. Deelname: 10 euro. 
Inschrijven en betalen tegen 
24 januari, 056 735 390.

WO 31 JAN
Toneelvoorstelling
Het Losse Teater brengt de 
voorstelling ‘Een tante komt 
nooit alleen’ van Norbert Größ 
in een regie van Marnix Baert. 
Om 20 uur in PC De Vlerke, 
Tientjesstraat 61, Harelbeke. 
Ook op 2-3-7-9 en 10 februari 
om 20 uur en op 4 februari 
om 16 uur. Kaarten kosten 8 
euro. Reserveren is verplicht op 
056 328 479 (tussen 19 uur en 
21.30 uur). Bij alle voorstellin-
gen zit het publiek aan tafels.
8 www.hlt.be – : info@hlt.be 
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ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN
• Zaterdag 6 januari om 16 uur in de stedelijke open-

bare bibliotheek: Vernissage tentoonstelling Martine 
Laquiere (zie pagina 9)

• Zaterdag 6 januari: Bezoek met kerstman aan de  
+90-jarigen

• Maandag 8 januari: Bezoek van de Kerstman aan de 
bewoners om 14 uur in WZC De Vlinder en 
om 15 uur in WZC Ceder a/d Leie

• Donderdag 11 januari om 13.30 uur ten huize:  
Diamanten bruiloft van Louis Braekevelt en Monique Huyse

• Zaterdag 27 januari om 11 uur in het stadhuis:
   Ontvangst naar aanleiding van 50 jaar fotoclub DIAFO

mailto:tickets@cchetspoor.be
http://webshop.harelbeke.be
http://www.hlt.be
mailto:info@hlt.be


KLEUTERDOEDELS

Elke woensdagnamiddag tijdens  
het schooljaar staat er een toffe workshop  

voor kleuters op het programma!  
Bewegen, knutselen, muziek maken …  

elke woensdag ontdekken we nieuwe leuke dingen!
Schrijf je nu al in voor de workshopreeksen van 

het voorjaar. Een workshopreeks bestaat uit zeven 
workshops en kost 35 euro  

(korting mogelijk via de UiTPAS).
www.harelbeke.be/kleuterdoedels

jeugd@harelbeke.be
056 733 480


