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Een versneld asbestafbouwbeleid grijpt 
in op het huidige afbouwritme want 
zonder ingrijpen verwachten we dat het 
grootste deel van de asbesthoudende 
materialen pas tegen 2070 of later zal 
verwijderd zijn.
Door de kostprijs van de inzameling 
aan huis te verlagen naar 30 euro (alles 
inbegrepen) voor 1 000 kg, wil Imog de 
drempel tot deelname zo laag mogelijk 
houden. Het budget voor ondersteu-
ning is beperkt tot drie jaar en 150 ton 
en houdt in dat elke inwoner van de 
Imog-gemeenten in die periode een 
 asbestinzamelingspakket kan kopen 
voor slechts 30 euro. Hiermee kan tot  
1 000 kg asbestcement aan huis worden 
ingezameld via een BigBag. Er mogen 
maximum zes BigBags per locatie wor-
den aangevraagd.

Meedoen in vier stappen
1. Download het aanmeldingsformulier 
op www.imog.be/asbestcement.
2. Ga naar het recyclagepark van Imog 
Harelbeke of Imog Moen en koop een 

asbestplaatzak (een set met persoonlijke 
beschermingsmiddelen: overall, hand-
schoenen, FFP3-mondmasker en een 
handleiding krijg je gratis).
3. Bel naar het gratis nummer  
0800 99 827 en maak een afspraak  
voor ophaling.
4. Haal je platen er met de nodige 
voorzichtigheid af, vul je zak volgens de 
instructies en bied je zak aan langs de 
straatkant.
Deelname aan het project impliceert dat 
men akkoord gaat dat Imog bij wijze 
van steekproef controle kan doen op de 
veiligheid van de werken.

Aanvoer naar recyclagepark 
blijft mogelijk
Met kleine hoeveelheden (<100 kg – of 
ongeveer 5 m² asbesthoudende golf-
platen) kan je tweemaal per jaar gratis 
terecht op het recyclagepark. Voor meer 
dan 200 kg betaal je 0,2 euro per kg. In 
het kader van het asbestafbouwbeleid 
plannen we om ook deze gratis hoeveel-
heid in 2019 op te trekken.

ASBESTINZAMELING
Het Vlaamse Gewest 
wil zo snel mogelijk alle 
asbesthoudende materialen 
verwijderen uit onze 
leefomgeving. Verwijderen 
betekent het gecontroleerd 
en veilig ontmantelen 
en verwerken van de 
asbesthoudende materialen.

www.harelbeke.be/sdgs
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10 Kinderfietsbieb

Openingstijden stadhuis
Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag: 09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en   
 14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en 
 16.00-19.00 uur
Vrijdag: 09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede zaterdag 
van de maand van 9-12 uur, enkel ont-
haal en loket burger en welzijn, andere 
loketten op afspraak (eerstvolgende op 
10 november)

Elke namiddag van 14 tot 17 uur op 
afspraak. 
056 733 311

Het stadhuis is gesloten op 1 en 2 
november.

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

Het recyclagepark is VOLLEDIG geslo-
ten op 1 november. Op 2 november 
is het niet-betalend gedeelte ook 
gesloten. De ophaling van huisvuil, 
pmd, papier & karton van 1 november 
verschuift naar 31 oktober.

Meer info 
www.harelbeke.be/info
Het stadsmagazine van december 
verschijnt op donderdag 29 november. 
Teksten indienen tegen vrijdag 9 
november.
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
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Wouter Declerck, Joachim Decoutere, 
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Marthe Gousseau, Céline Meheus, Nele 
Struyvelt, Julie Vervaeke, Stien Vinken
Eindredactie: Wouter Linseele
Fotografie: Klaas Verdru, Ludo Ostijn, 
digifo Kurt, eigen foto’s en Thinkstock
Lay-out: www.f-twee.be
Verantwoordelijke uitgever:
Carlo Daelman,  
algemeen directeur stad Harelbeke
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TWEEKLANK
Clubconcerten

Sinds twee jaar vinden in CC 
het SPOOR clubconcerten 
plaats onder de noemer Twee-
klank. Brihang, Ertebrekers, 
Equal Idiots, TheColorGrey … 
stonden al op het podium en 
voor dit najaar kon men Faces 
On TV en Beraadgeslagen 
naar Harelbeke halen.

12
HARELBEEKSE 
AMBASSADEURS
Kennismaking

Harelbeke kent een aantal 
ambassadeurs. Mensen die op 
enthousiaste wijze informatie 
van en over stad Harelbeke 
verspreiden binnen hun netwerk 
of in hun buurt. Inwoners die 
onvermoeibaar hun bijdrage 
leveren om van Harelbeke een 
warme en verdraagzame stad 
te maken.

16
THOSE DAYS 
OF GLORY
Concertreeks Orgel&C°

Jaarlijks organiseert Musica 
H. de concertreeks Orgel&C°. 
Daarbij hebben ze aandacht 
voor de historische orgels in 
Harelbeke. Voor de editie van 
2019 biedt Musica H. een ge-
varieerd programma aan met 
werk van Herman Roelstraete, 
Prokofjev en Mozart. 

19
UIT in Harelbeke

Verder

Kinderen ontgroeien hun fiets snel. Vooraleer ze naar de 
middelbare school gaan, hebben ze twee tot drie fietsen 
gehad. Voor jonge gezinnen is dat een behoorlijke uitgave 
op het gezinsbudget. Voor sommige gezinnen weegt die 
uitgave zwaar door. 

04 Gemachtigd opzichter 
05 Eindejaarsactie
09 Bib-nieuws

11 Lokale helden  
14 Wedstrijd
24 Reveil

http://www.f-twee.be
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GEMACHTIGD 
OPZICHTER

De stad en de politiezone Gavers willen 
in de schoolomgeving meer gemachtigd 
opzichters inzetten en zoeken daarvoor 
vrijwilligers. Iedereen die minstens 18 
jaar oud is, kan gemachtigd opzichter 
worden. Aan het engagement wordt een 
kleine vergoeding gekoppeld en je wordt 
officieel aangesteld door het stads-
bestuur. 

De politiezone biedt de mogelijkheid om 
de gratis opleiding (een uurtje + kleine 
test) tot gemachtigd opzichter te vol-
gen. Je uitrusting (hesje, stopbord en 
 driekleurenarmband) krijg je cadeau. 

Meer info via wout.seynaeve@police.belgium.eu  
of 056 733 585.

Begraafplaatsen
ZERKZOEKER
Je kan via de online applicatie ‘zerkzoeker’ elke overleden persoon 
op de Harelbeekse begraafplaatsen terugvinden. Op een gebruiks-
vriendelijke manier zoek je graven op naam, overlijdensjaar of door 
een graf aan te klikken op de kaart. Dit kan zowel via smartphone, 
tablet als computer. Surf hiervoor naar http://begraafplaatsen.
harelbeke.be. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. 

Switch-campagne
ENERGIESNOEIERS

Wil jij geld besparen op je energiefactuur en 
zou je graag een wissel laten uitvoeren door de 
Energiesnoeiers? Noteer je meterstanden en 
kom met je laatste afrekeningsfactuur voor gas 
en elektriciteit naar de ‘Energiecaravan’ op de 
donderdagmarkt van 22 november. De Energie-
snoeiers doen een leveranciersvergelijking en 
geven je onafhankelijk advies.

kort

GEZOCHT

PLUIMVEE 
EN KONIJNEN

Alle documenten die nodig zijn voor de identificatie 
en de registratie naar aanleiding van het nieuwe 
KB voor pluimvee- of konijnenhouders zijn ver-
krijgbaar bij Dierengezondheidszorg Vlaande-
ren via 078 050 523 of helpdesk@dgz.be.

De 
donderdagmarkt  
van 1 november  

gaat door!

www.harelbeke.be/sdgs
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DE GAVERS
GEBOORTEBOS

De geboorte van een kind is een bij-
zondere gebeurtenis. Het is zo speci-
aal dat mensen dit graag vereeuwigd 
zien. Daarom is het planten van een 
boom een ideaal geboorteritueel.

Op 24 november plant Harelbeke 
samen met Deerlijk een geboortebos 
aan. Afspraak om 9.45 uur op parking 
van Nusect (vroegere Deporama) in de 
Gaversstraat in Deerlijk om rond 10.30 
uur samen een boom te planten in de 
Gavers.

Alle ouders waarvan hun kindjes gebo-
ren zijn tussen 1 september 2017 en 
31 augustus 2018 worden uitgenodigd. 
Ook ouders van een sterrenkindje zijn 
welkom, eventueel een half uurtje vroe-
ger, zodat je in alle sereniteit je boom 
kan planten. Neem gerust contact met 
de milieudienst, 0800 21 202.

Organisatie: Gezinsbonden  
van Harelbeke en Deerlijk,  
de Welzijnsraad van  
Harelbeke en de provincie 
West-Vlaanderen.

GEBOORTE-
BOS

Shoppen in Harelbeke
EINDEJAARSACTIE 
HANDELSCOMITE
Van 1 tot 31 december houdt het Handelscomité Harelbeke 
opnieuw een eindejaarsactie om klanten aan te sporen hun 
boodschappen te doen bij de lokale handelaar. Het concept is 
eenvoudig en effectief. Telkens je winkelt bij een deelnemende 
handelaar, ontvang je een lotje. De ingevulde tombolalotjes stop je 
in de verzameldozen bij de deelnemende handelaars. Op het einde 
van de campagne worden tal van Harelbeekse Kadobonnen en een 
hoofdprijs van 5 000 euro verloot onder de deelnemers. De deel-
nemende handelaren vind je terug op www.shoppeninharelbeke.be 
en www.harelbeke.be.

Workshop
KLEUTERDOEDELS
Op woensdag 7 november start een nieuwe reeks van de Kleuter-
DOEdels. Elke week staat een leuke workshop voor kleuters op het 
programma! Bewegen, knutselen, muziek maken… elke woensdag 
ontdekken we nieuwe leuke dingen! Schrijf je nu in voor de laatste 
workshopreeks van dit najaar. 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

www.harelbeke.be/sdgs
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CLUB-
CONCERTEN  
IN HARELBEKE

Sinds twee jaar organiseert 
deze fijne bende met de 
steun van CC het SPOOR 
clubconcerten onder de 
noemer Tweeklank. Brihang, 
Ertebrekers, Equal Idiots, 
TheColorGrey ... stonden al 
op hun podium en voor dit 
najaar kon men Faces On 
TV en Beraadgeslagen naar 

Harelbeke halen.
Hoe kijken jullie terug op 
de voorbije twee jaar?
Tuur: Aanvankelijk was het 
wat tasten in het duister, 
maar we kunnen met een 
goed gevoel terugblikken 
op de voorbije concerten 
die vaak ook uitverkocht 
waren. We merkten een 

leegte qua concertaanbod 
in Harelbeke en wilden die 
invullen met kwalitatieve pop- 
en underground concerten. 
Daarnaast mikten we telkens 
op beleving. We willen 
naast de muziek telkens 
ook iets extra toevoegen 
aan zo’n avond. Zoals een 
videokunstenaar die met 
projecties de foyer van het CC 
inpalmt.

Welke momenten zijn jullie 
het meest bijgebleven?
Jens: Dat zijn er veel voor 
mij, maar wat ik me vooral 
herinner is hoe de mensen na 
het concert van Ertebrekers 

'Ha, 't is Klaas.' De fotograaf van hblad wordt meteen herkend en wat 
later, als de fotosessie zich verderzet in de bibliotheek, raken we snel 
aan de praat met de bib-medewerkers. Ondertussen wordt er natuurlijk 
gesnuisterd in de muziekcollectie, grappen gemaakt en stuurt Klaas 
ons met de glimlach aan voor nog een foto. Het valt op. Deze twintigers 
zijn thuis in Harelbeke en zot van muziek.

TWEEKLANK STRIKT FACES ON TV
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met een 'smile' de zaal 
verlieten. Of de manier 
waarop Brihang de zaal kon 
inpalmen. Ik was zodaning 
onder de indruk dat ik mijn 
post aan de bar verliet om 
dit van dichterbij te kunnen 
meemaken.

Tuur: Voor mij zijn dat de 
energieke shows van It It 
Anita en Equal Idiots op 

ons openingsconcert. Wat 
een sfeer! TheColorGrey 
kunnen vastleggen als 
voorprogramma van Brihang 
net voor hij doorbrak vond ik 
ook onvergetelijk.

Valentin: Ik vind de lokale 
opkomst fantastisch. Veel 
bekende gezichten waardoor 
er altijd een vertrouwelijke 
en gezellige sfeer hangt. 

De visuals van Chemique 
Magique en David Maes, 
dat experimenteren met 
projecties, vond ik ook een 
geweldige meerwaarde. En 
die keer dat we naar het 
jeugdhuis De Salamander, 
trokken voor een 
Tweeklankconcert, inclusief 
een dubbele afterparty 
(grinnikt), had ook echt wat.

Gaëlle, jij bent nieuw bij 
Tweeklank en werkt al voor 
Gent Jazz en Jazz Mid-
delheim. Wat trok je aan 
om het Tweeklankteam te 
vervoegen?
Gaëlle: Tweeklank is voor 

TWEEKLANK is een 

concertwerking onder 

de vleugels van CC 

het SPOOR waarbij 

jonge Harelbeekse 

muziekliefhebbers 

jaarlijks een aantal 

concerten voor staand 

publiek organiseren. 

Telkens wordt een 

muziekclubsfeer 

opgezocht waarbij 

kwaliteit vooraan staat 

en nichegenres niet 

worden geschuwd.

“TheColorGrey kunnen vastleggen als 
voorprogramma van Brihang net voor  

hij doorbrak was onvergetelijk”
Tuur Byttebier

Staand vlnr: Daan Sileghem, Valentin Larmuseau, Jens de Praitere, Tuur Byttebier, Joachim Decoutere, Zittend vlnr: Gaëlle Vanhaverbeke, Anne Callewaert, Freek Clinckemaillie
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mij een heel toffe bende van 
muziekfans. Ik merk ook dat 
de Belgische muziekscène 
tegenwoordig meer te bieden 
heeft dan we ooit kunnen 
boeken. De mogelijkheid om 
enkele van die bands een 
podium te bieden, Harelbeke 
ook op deze manier op de 
kaart te kunnen plaatsen 
en de inwoners de laatste 
relevante bands te laten 
ontdekken, kon ik niet 
afwijzen. Ik zie daarnaast dat 
er binnen de muziekindustrie 
een tekort is aan vrouwen 
die er een organiserende 
functie in opnemen en vind 
het een toffe afwisseling en 
aanvulling op mijn job.

Naar welk Tweeklank con-
cert zien jullie uit?
Hanne: Het concert van 
Faces On TV zie ik zeer hard 
zitten. Deze elektropopgroep 
rond Jasper Maeckelberg 
stond al op Werchter en 
Pukkelpop en scoorde enorm 
met hun debuutalbum Night 

PROGRAMMA

Faces On TV + Pale Grey 
+ Chicks can't mix

“Maeckelberg laat een 

coherent en verslavend 

geluid horen. Een waarop 

je zowel down wilt zijn 

als dansen. Wat een 

verleidelijk debuut, deze 

Night Funeral” (De Morgen 
over het debuutalbum van 
Faces On TV)

Woensdag 31 oktober –  
20 uur – CC het SPOOR – 
9 euro – 11 euro

Beraadgeslagen –  
Rumours – Collective 
Conscience

"Balancerend tussen 

overgave en controle, zo is 

Beraadgeslagen, en mu-

ziek in haar geheel, op z’n 

best" (De Standaard na hun 
optreden op Pukkelpop)

Vrijdag 16 november –  
20 uur – CC het SPOOR – 
9 euro – 11 euro

www.tweeklank.be 
www.cchetspoor.be

“Ik zag Beraadgeslagen in de Ancienne 
Belgique. Brihang en Zwangere Guy 

speelden plots met hen mee en het publiek 
stond zowaar te dansen op jazz”

Gaëlle Vanhaverbeke

Funeral. Zo'n groep in een 
clubsetting kunnen zien wordt 
super. En ik mag er die avond 
wat platen opleggen met mijn 
muzikaal collectief Chicks 
can't mix. Al jaren kiezen 
we ervoor om mensen met 
minder voor de hand liggende 
platen op de dansvloer te 
krijgen!

Gaëlle: Beraadgeslagen 
staat bovenaan mijn lijstje! 
Er gebeurde het voorbije 
jaar zo ongelofelijk veel 
in de jazzscene, waarvan 
Beraadgeslagen een van 
de meest opvallende is. 
Het is een duo met Lander 
Ghyselinck, drummer van 
onder andere STUFF. en 
Fulco Ottervanger, een pianist 

die de doorsnee creativiteit 
moeiteloos overstijgt, die in 
opvallende set-up optreedt 
(zonder podium, op de grond 
en omringd door het publiek 
in plaats van op een piedestal 
met een publiek dat vanop 
een afstand toekijkt), die jazz 
ontdoet van al zijn clichés als 
ingewikkeld, high class … 
Ze vermengen verschillende 
invloeden en brengen zo 
bijvoorbeeld Nederlandstalige 
nummers getiteld 
'Suikerbeat'. Afgelopen jaar 
zag ik ze nog in de Ancienne 
Belgique waarbij andere 
Belgische revelaties Brihang 
en Zwangere Guy plots mee 
aan het doen waren en het 
publiek zowaar stond te 
dansen op jazz!
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bib
kort

LEZING/THEATER 
STIJN STREUVELS
Toen Stijn Streuvels bijna 
43 jaar was, brak WOI uit. 
Vanaf augustus startte hij een 
echt ‘oorlogsdagboek’. In 
dit dagboek komt Harelbeke 
26 keren voor. En hoe. De 
beschrijving van de kranige, 
mondige Harelbeekse vrou-
wen, het lef en de durf van de 
bevolking, de gruwel van de 
bezetter …
Oswald Maes evoceert op 
een schitterende manier al 
deze citaten. Karel Platteau 
brengt een lezing. Op 6 
november om 19.30 uur in de 
stedelijke openbare biblio-
theek.
Inschrijven via

: info.bibliotheek@harelbeke.be 

of ) 056 733 440.

SENIOREN-
KAARTING  
VOOR BOEKEN
Iedereen is welkom om een 
kaartje te komen leggen 
(manillen). Bij winst mag je 
kiezen uit onze uitgebreide 
boekentafel. 
Donderdag 15 november 

van 14 tot 16 uur in bib 
Harelbeke.
Donderdag 22 november 
van 14 tot 16 uur in bib 
Hulste.

LEZING  
DE BOTTEN VAN 
DE BORINAGE
De botten van de Borinage 
vertelt het unieke verhaal van 
het leven, de dood en vooral 
de herrijzenis van de iguano-
dons van Bernissart. Sandra 
Cordier gaat op zoek naar de 
menselijke factor achter de 
wetenschappelijke façade en 
botst op tegenstrijdigheden 
in het verhaal. Ze brengt de 
geschiedenis van de vondst 
en de intriges die erop volgen 
terug tot leven. 
Op 22 november om 19.30 
uur in de stedelijke openbare 
bibliotheek. Toegang gratis. 
Inschrijven via

: info.bibliotheek@harelbeke.be 

of ) 056 733 440

TENTOONSTELLING
LIEVEN DECABOOTER
NOSTALGIA
Lieven Decabooter (°1961), leeft 
en werkt in Wevelgem en creëert 
monumentale composities waarin 
verschillende motieven, schilder-
stijlen en verhaallijnen door elkaar 
lopen. Een precieze manier van 
schilderen wordt afgewisseld met 
snelle impulsieve verfstreken. Het 
effect is dikwijls overrompelend en 
confronteert ons met een theatrale 
wereld, boven alles opgeladen met 
een soms absurde beeldlogica.
Zijn nieuwe reeks van schilderijen 
‘Nostalgia’, over de pathologische 
heimwee bij soldaten, zal nu, niet 
toevallig 100 jaar na het einde 
van de Eerste Wereldoorlog, in de 
bibliotheek worden gepresenteerd. 
Vernissage op 8 november om 
19.30 uur in de stedelijke openba-
re bibliotheek. Spreker: Joannes 
Késenne. Te bezichtigen van 6 
november tot 1 december 2018.

VOORLEESWEEK 
2018
Tijdens de Voorleesweek zet 
‘Iedereen Leest’ graag het 
belang en het plezier van 
voorlezen in de kijker. Dit jaar 
focussen we extra op baby's 
en peuters.
Lees je zelf voor tijdens de 
Voorleesweek? Registreer je 
dan via www.voorleesweek.
be en maak kans op een 
boekenpakket!
Nog op zoek naar leuke 
voorleestips? Ga naar  
www.bibliotheekharelbeke.be 
en ontdek de keuze van de 
bib.

INFOSTAND
FRANSE  
LITERATUUR
Voor deze infostand gaan we 
op zoek naar de hedendaag-
se stemmen uit de Franse 
literatuur. We gaan voluit voor 
de originele Franstalige uit-
gaven. We hebben een frisse 
selectie gemaakt van boeken 
vanaf 2010 tot heden.
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De Fietsbieb is een deelsysteem voor 
kinderfietsen waar iedereen voor 20 
euro fietsgeld per kind (+ 20 euro waar-
borg) een jaar lang een kinderfiets op 
maat kan gebruiken. Wie een kinderfiets 
aan de Fietsbieb schenkt, hoeft een jaar 
lang geen fietsgeld te betalen.

Kinderen ontgroeien hun fiets snel. 
Vooraleer ze naar de middelbare school 
gaan, hebben ze twee tot drie fietsen 
gehad. Voor jonge gezinnen is dat een 
behoorlijke uitgave op het gezinsbud-
get. Voor sommige gezinnen weegt die 
uitgave zwaar door. 

Mensen die aankloppen bij de fietsbieb 
kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) een 
jaar lang een fiets ontlenen. Tweede-
hands, maar tiptop in orde. En is zoon 
of dochter aan een grotere fiets toe, 
dan mag je de ontleende fiets gewoon 

inwisselen voor een ander exemplaar uit 
de fietsbieb.

Fietsbieb Harelbeke kwam tot stand 
dankzij een unieke samenwerking tus-
sen beweging.net Harelbeke-Stasegem, 
begeleidingscentrum Aventurijn van 
vzw Jongerenzorg en Huis van het Kind 
Harelbeke. De Fietsbieb is gevestigd in 
spelotheek ‘Het Speelspook’, Stase-
gemsestraat 42 in Harelbeke en is open 
elke eerste woensdag van de maand 
van 16 tot 19 uur. 

Heb je nog een degelijke kinderfiets 
staan die niet meer wordt gebruikt? 
Schenk hem dan aan de Fietsbieb. De 
fietsen die worden binnengebracht, wor-
den in orde gezet en krijgen een nieuw 
leven. Fietsen mogen binnengebracht 
worden bij Aventurijn. In de Fietsbieb in 
Harelbeke kan je terecht met de UitPAS. 

FIETSBIEB IN 
HARELBEKE

FIETSBIEB
De Fietsbieb draait op 

vrijwilligers. Sleutel je 

graag aan fietsen? Wil je 

de Fietsbieb enkele uren 

per maand open houden? 

Wil je meehelpen bij de 

promotie? Neem contact 

via: 0498 070 941

harelbeke@fietsbieb.be

www.fietsbieb.be

www.facebook.com/ 

fietsbiebharelbeke

www.harelbeke.be/sdgs



HARELBEKE #DuurzameGemeente

Bij het voorstellen van onze Lokale Helden  
zijn we toe aan SDG 2: Geen honger. Op de  
foto herken je misschien wel bakker Klaas 
en echtgenote, de echtgenote van bakker 
Vanryckeghem en bakker Vincent.

HELDEN

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

Deze bakkers vriezen al jaren 
hun brood in dat ze op het einde 
van de dag niet verkocht hebben 
en schenken het aan de sociale 
kruidenier. Alle drie vinden ze 
het logisch dat hun onverkochte 
broden terecht komen bij men-
sen die het minder goed hebben. 
En zo haalt vrijwilliger Mark elke 
maandag de ingevroren broden 
op.

Dat een smakelijke boterham zijn 
bijdrage levert aan het stillen van 
de honger, dat mag een evidentie 

wezen. Maar tegelijkertijd leveren 
zij hun bijdrage aan het niet 
verspillen van voedsel (SDG 12), 
helpen ze mensen in armoede 
(SDG 1) en helpen zij om deze 
mensen en hun kinderen gezond 
te houden (SDG 3). Dat deze 
oplossing lokaal gedragen wordt, 
beperkt dan weer het aantal 
kilometers en zo dragen zijn ook 
bij aan SDG 13.

Het spreekt dus voor zich dat 
deze bakkers hun heldenstatus 
meer dan verdiend hebben!

LOKALE HELDEN  
VOOR GLOBALE  
DOELEN

www.harelbeke.be/sdgs

11
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Harelbeke kent een aantal ambassadeurs. Mensen die op 
enthousiaste wijze informatie van en over stad Harelbeke 
verspreiden binnen hun netwerk, of in hun buurt. Inwoners 
die onvermoeibaar hun bijdrage leveren om van Harelbeke 
een warme en verdraagzame stad te maken. Je liep hen 
misschien al tegen het lijf op de Bureniftar. Of op het 
wereldfeest ‘Ol Tegaere’. Maar we stellen hen graag nog een 
keertje aan jullie voor.

HARELBEEKSE
AMBASSADEURS

Charlotte Itoko: Met mijn 
man en vier kinderen woon 
ik sinds vijf jaar in Harelbeke. 
Ik heb Congolese roots en ik 
wou me graag inzetten voor 
de mensen in Harelbeke.

Abdeslam Bayhi: Ik heb 
Marokkaanse roots en 
ben voorzitter van vzw 
Sbouya. Vzw Sbouya is 
een vereniging die zijn 
steentje wil bijdragen aan 
een verdraagzame samen-
leving en zich inzet voor 
ontwikkelingsprojecten in 
Marokko. Bij de start van 
het ambassadeurs project 
zag ik dezelfde doelen als 
van onze vzw en ben ik met 
groot enthousiasme in dit 
project gestapt.

Agnes Siedharta: Ik woon 
Harelbeke sinds 2008 en ben 
van Indonesische origine. Ik 
werk ook als vrijwilliger in de 
buurtwerking de Zandberg 
en ben sinds drie jaar am-
bassadeur voor stad Harel-
beke omdat ik het leuk vind 
om contact te leggen met 
nieuwe mensen en mensen 
te helpen waar dat kan.

Mawarti Mawarti: Ik 
heb drie kinderen en ben 
origineel Jakartaanse. Wij 
hebben geen achternaam, 
dus bij mijn aankomst hier 
in België werd ik geregis-
treerd als Mawarti Mawarti. 
Ik woon 12 jaar in Harelbeke 
en werd door Agnes warm 
gemaakt voor het ambassa-

deurschap. Ik heb heel graag 
contact met andere mensen 
en ben erg sociaal. Ik ben 
ambassadeur geworden 
omdat ik mensen wou leren 
kennen, maar ook om mijn 
Nederlands wat te oefenen 
en meer te durven praten.

Angélique Mutombo Bin-
tou: Ik woon reeds 12 jaar in 
Harelbeke met mijn gezin. Ik 
heb zes kinderen, maar vier 
daarvan zijn ondertussen 
het nest uit. Ik werk in het 
rusthuis en kan goed overweg 
met oudere mensen. Ik werd 
ambassadeur om mijn Neder-
lands te oefenen en omdat ik 
graag contact heb met andere 
mensen. Ik vind het ook be-
langrijk om onze Congolese www.harelbeke.be/sdgs
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Van links naar rechts: Ashu Kumar, Mawarti Mawarti, Charlotte Itoko, Saïd Mechkour, Angélique Mutombo Bintou, Siza Muadianda en Agnes Siedharta

HARELBEEKSE
AMBASSADEURS

HAREL BEEKSE 
AMBASSADEUR 
WORDEN?

Wil je ook graag een 

Harelbeekse ambassa-

deur worden? Neem dan 

contact op met Bren De 

Rycke: bren.derycke@

welzijnharelbeke.be of 

056 735 191. Of spring 

een keertje binnen in het 

Huis van Welzijn, 

Paretteplein 19. We 

maken graag kennis 

met jou!

cultuur te kunnen tonen aan 
de mensen van hier en werk 
dan ook graag mee aan het 
wereldfeest ‘Ol Tegaere’.

Siza Muadianda: Ik heb 
Congolese roots en ik woon 
sinds 2013 met mijn gezin 
met drie kinderen in Harelbe-
ke. Ik ben ambassadeur voor 
Harelbeke omdat ik graag 
informatie wou geven over 
Harelbeke aan mensen die 
hier nieuw zijn.

Saïd Mechkour: Ik heb 
Marokkaanse roots en ben 
ambassadeur omdat ik graag 
andere mensen wil helpen. Ik 
wil ervoor zorgen dat mensen 
van buitenlandse herkomst 
zich hier thuis voelen, onder 
meer door mee te helpen om 
activiteiten te organiseren.

Ashu Kumar: Ik heb 
Afghaanse roots en woon 
sinds 19 jaar met mijn gezin 
in Harelbeke. Ik ben ambas-

sadeur geworden omdat ik 
graag meer contact wou met 
verschillende culturen.

Er is nog ruimte voor vers 
bloed binnen deze leuke 
groep, dus hierbij een warme 
oproep naar mensen van 
zowel vreemde als Vlaamse 
origine die zich ook voor 
onze stad willen inzetten. We 
zoeken enthousiaste en war-
me mensen die mee willen 
helpen om het aanbod van 
de stad bekend te maken. 
Mensen met een hart voor de 
mensen van Harelbeke. Ben 
jij zo iemand? Dan maken 
wij graag een keertje kennis 
met jou! Ken je zo iemand? 
Bezorg hem of haar als de 
bliksem dit artikel.

"Wij willen meebouwen aan een 
warm Harelbeke waar iedereen 
zich thuis voelt!"
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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 9 november 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: 542
Winnaar: Jeannine Deloof

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

9 8

1 5

6 2 4 1 7

3 8 1 7 2

2 9

7 6 2 5 3

6 7 5 2 9

4 1

9 4

Hondenpoepcampagne
BEDANKT!
In Harelbeke loopt de hondenpoepcampagne 
 ‘BEDANKT!’ in samenwerking met Imog en de vzw 
Mooimakers.
Tijdens deze campagne worden metingen uitgevoerd 
om het gebruik/misbruik van hondenpoepbakken 
en –zakjes in kaart te brengen en eventueel acties te 
ondernemen.
Harelbeke doet flink wat inspanningen voor zowel de 
hond als zijn baasje.
Hondenpoep hoort nergens anders thuis dan in de 
voorziene hondenpoepbakken. Niet op straat, niet in 
een riool en zeker niet in natuurgebieden. Hondenpoep 
verstoort de natuur door de aanwezigheid van ontwor-
mingsmiddelen of parasieten. Ruim hondenpoep dus al-
tijd op. Je doet er onze groenmedewerkers en inwoners 
van Harelbeke een groot plezier mee.
Ga je wandelen met je hond dan is het verplicht om 
hondenpoepzakjes op zak te hebben. Zo stel je wan-
delaars, spelende kinderen en hun ouders tevreden en 
zorg je er ook voor dat honden op deze plekken altijd 
welkom blijven. Een win-win situatie voor iedereen! 
Respecteer de regels, zo is iedereen tevreden en zorgen 
we ervoor dat Harelbeke een hondvriendelijke stad is en 
blijft.
Hondenpoepzakjes zijn te verkrijgen aan het onthaal in 
het stadhuis (5 euro/200 zakjes).
Tijdens de campagne ontvang je bij aankoop een 
 affiche en een leuk gadget!
Ter herinnering: een hond moet altijd aan de leiband 
worden gehouden!

14
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Oproep
BEN JIJ EEN 
SPORTKAMPIOEN?
Onze sportkampioenen worden in 2019 opnieuw gehuldigd. 
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! Ken je iemand die in 
aanmerking komt voor één of meerdere categorieën, geef 
dan alle gegevens door aan de sportdienst.
Categorieën: sportjunior, sportman, sportvrouw, sporter met 
een beperking, sportverdienstelijke persoon, sportvrijwilli-
ger, jeugdsportclub, sportclub en sportverdienstelijke club, 
recreatieve sporter of sportclub. De prestaties gaan over 
2018.
Vanaf 12 november kan je jouw kampioen kandidaat stellen 
via de formulieren op www.harelbeke.be/sport.
De huldiging vindt plaats op 22 februari 2019. 
Info: Luc Dewaele, 0478 196 869 of bij de sportdienst.

Van 15 tot en met 25 november nemen we met zijn allen de 
tijd om even stil te staan bij onze voeding en onze gezondheid. 
Week van de Smaak 2018 focust op het thema ‘Gezond-tijd’. 
In Harelbeke keren we terug naar recepten uit grootmoeders 
keuken.
Voor de Week van de Smaak gaan we op zoek naar oude (en ge-
zonde) recepten uit ‘grootmoeders keuken’. Heb je een leuk recept, 
een afbeelding van een oud receptenschriftje, de menukaart van een 
feest jaren geleden? Bezorg ons het materiaal digitaal via info@harel-
beke.be of breng het binnen in het stadhuis. We scannen alles in en 
bezorgen je de originele documenten uiteraard terug. Alle recepten 
zijn welkom.

DE WEEK  
VAN DE SMAAK

OPENDEURDAG 
BEN-WONING

Bij renovatie van jouw woning realiseer 
je met doordachte keuzes in tech-
nieken en doorgedreven isolatie stap 
voor stap richting een BEN-woning. 
BEN staat voor Bijna Energie Neutraal 
en betekent een E-peil van lager of 
gelijk aan 30. BEN-bouwen is vandaag 
al de slimste keuze! Want de extra 
investeringen in energiebesparende 
maatregelen en groene energie betalen 
zichzelf terug door een lage energie-
factuur. Bovendien genieten BEN-(ver)
bouwers van extra premies.  
Wie zelf verbouwplannen heeft, kan 
zich laten inspireren tijdens de open-
deurdagen in de BEN-woning in 
Kuurne, Koning Boudewijnstraat 234 
op 9 november van 16 tot 20 uur en op 
10 november van 10 tot 17 uur. Naast 
de Renovatiecoach en Woonwijs staan 
verschillende aannemers ter beschik-
king om jullie vragen te beantwoorden! 
Meer info over E-peil:  
www.energiesparen.be/EPB-pedia/E-peil.

www.harelbeke.be/sdgs

kort
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Musica H. is een van de partners van H’Mused. Jaarlijks 
organiseren ze de concertreeks Orgel&C°. Daarbij hebben 
ze aandacht voor de historische orgels in Harelbeke. 
Voor de volgende editie biedt Musica H. een gevarieerd 
programma aan met werk van Herman Roelstraete, 
Prokofjev en Mozart!

Chilo Vanlerberghe en Bart Flamée 
(foto) zijn twee bestuursleden van Musi-
ca H. Chilo was leerkracht Woord aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 
en Dans en is actief in de theater- en 
muziekwereld. Bart laat van zich horen 
als liefhebber, organisator en uitvoerder 
van klassieke concerten. Samen hadden 
ze een exclusief gesprek met Wilfried 
Van den Brande en David Anne.

Wilfried Van den Brande werkte voor 
het concert van 24 november een 
bijzonder programma uit rond de figuur 
van Cole Porter. Wilfried is bas-bariton, 
filosoof en behaalde een doctoraat rond 
de figuur van Cole Porter.

David Anne is dirigent, componist en 
muziekpedagoog. Voor dit concert schrijft 
hij heel wat arrangementen en staat hij als 
dirigent voor The Chamber Players.

Wanneer is de liefde voor de muziek 
van Cole Porter ontstaan?
Wilfried: In 2007 nam ik een 'Great 
American Songbook' cd op met het 
symfonisch orkest van Nürnberg. Bij 
het samenstellen van dat programma 
ben ik compleet gevallen voor het werk 

THOSE DAYS 
OF GLORY
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THOSE DAYS 
OF GLORY 
MAAKT DEEL 
UIT VAN 
H’MUSED. 
Volgende concerten 
staan ook op het 
programma:

Zaterdag 27 oktober 

Sint-Jozefskerk– 20 uur

The Armed Men, a mass for peace

Koninklijk Harmonieorkest Vooruit, 

Muda Choir en Hedendaagse 

Danscompagnie in samenwerking 

met vocaal ensemble Vokamando

Vrijdag 9 november 

Academie aan de Leie - 20 uur

Lezing Frank Agsteribbe – 

Academie aan de Leie

Vrijdag 16 november 

Sint-Salvatorkerk - 20 uur

Rondom Mozart - Arco Baleno

Zaterdag 24 november 

Sint-Augustinuskerk – 20 uur

Those days of Glory - 

Wilfried Van den Brande

Zaterdag 1 december 

CC het SPOOR - 20 uur

Zsofia Boros

Zondag 9 december 

CC het SPOOR – 15 uur

Belgisch-Frans programma

Anne Cambier, Toshiyuki Shibata, 

Maiko Inoué, Johannes Burghoff

Vrijdag 21 december 

CC het SPOOR – 19 uur

Huldeconcert Roland Coryn 80

van Cole Porter. Songs als 'So in love' of 
'Ev'ry time we say goodbye' bleven me 
achtervolgen, ze kropen echt onder mijn 
huid. Dat is trouwens de titel van een 
andere Porter song: I've got you under 
my skin. Toen ik het repertoire verder 
onderzocht, merkte ik dat Porter meer 
dan 700 liederen schreef, waarvan er 
misschien een 20-tal echt bekend zijn. Ik 
voelde me als een kind in een schatka-
mer – en ik vind het ontzettend prettig om 
dat enthousiasme te delen.
Porter was duidelijk een levensgenieter. 
Dat wordt heel duidelijk uit zijn liederen. 
Niet alleen de teksten suggereren dat, 
maar ook hoe hij met de muziek zelf om-
ging. Liefde, feesten, avontuur... hij pro-
beerde duidelijk om de zonnige kant van 
het leven te benadrukken en te ervaren.

"Musica H. biedt  
een gevarieerd 
programma aan"

Wat zijn de grootste kwaliteiten 
van Cole Porter zijn muziek?
Wilfried: Cole Porter schrijft onge-
looflijk kwaliteitsvolle muziek zonder 
dat ze moeilijk aanvoelt! Terwijl er 
toch een hele wereld in samenkomt, 
of eerder meerdere werelden. Want 
Porter is een combinatie van de 
Oude (Europa) en Nieuwe Wereld 
(Amerika). Hij combineert ragtime, 
jazz en blues met klassieke muziek, 
een hele aparte smeltkroes, zoals je 
die ook bij Gershwin terugvindt. Hij 
combineert daarin voortdurend ele-
menten uit de ‘hoge’ met de ‘lage’ 
kunst. En dat doet hij met verve. 
De teksten van Porter zijn vaak om 
te schaterlachen, zo inventief, vaak 
met een dikke knipoog.  
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Hugo Claus zei ooit tegen zijn vrienden: 
“Jullie vragen mij wie de grootste dichter 
is? Shakespeare, Dante? Nee, Cole 
Porter!”

Wat leert de muziek van Cole Porter 
over de beginjaren van de vorige 
eeuw?
David: We weten dat het eigenlijk po-
litiek en maatschappelijk heel woelige 
tijden waren, maar dat zeker een deel 
van de bevolking daar weinig oor naar 
had en wou doorgaan op een elan dat 
op instorten stond. Noem het maar een 
zekere decadentie.  
Ik denk dat de muziek en figuur van 
Porter daar een goed voorbeeld van is.

maakt. Hoe begin je daaraan?
David: Je vertrekt van wat er al is. 
Meestal is dat een partituur voor zang en 
piano. Ik probeer om zo dicht mogelijk bij 
het origineel te blijven en vanuit de be-
zetting waar je voor schrijft, toch de juiste 
expressie van de liederen te bewaren 
of te versterken. Het is vaak een beetje 
puzzelen en regelmatig keuzes maken.
Gezien het arrangementen zijn voor een 
specifiek concert ga ik uit van zowel 
de muziek als ook de ruimte waar het 
concert zich zal afspelen en de atmo-
sfeer die we er willen creëren. Piano en 
strijkers geven daarbij veel mogelijkhe-
den om zowel expressief te begeleiden 
bij mooie ballads als hun veelzijdigheid 
aan muzikale technieken te gebruiken 
in meer jazzy liederen. Bovendien past 
deze bezetting ook wel bij de tijd waarin 
de liederen geschreven werden.

Meer info en tickets op 
www.cchetspoor.be.

Hoe was Cole Porter als mens?
Wilfried: Cole was een wonderlijk 
man, niet te doorgronden. Hij was 
schatrijk en zijn vrijheid was hem bo-
ven alles lief. Hij was enorm nieuwsgie-
rig, leergierig, een toerist avant-la-let-
tre. Hij wilde zien en meemaken. Hij 
reisde heel de wereld af, in grote luxe. 
Hij ging van feest naar feest. In het 
Parijs van de jaren '20 voerde hij de 
high society, inclusief royalty, aan. Hij 
woonde actief grote premières bij in 
de opera en in de concertzalen, maar 
ging evengoed naar Parijse jazzclubs. 
Porter was een echte wandelende pa-
radox, en dat maakt hem zo boeiend. 
Hij was een aristocraat die het opnam 
voor zowel de juiste etiquette als voor 
zijn zwarte medemens, zeker voor de 
zwarte musici. 

David, speciaal voor dit concert heb 
jij een aantal arrangementen ge-
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in Harelbeke

DON’T MENTION 
THE WAR
tot en met 11 nov

Al honderd jaar wordt de Eerste Wereld-
oorlog herinnerd. Don’t Mention the War 
gaat na op welke manier we kunnen 
omgaan met deze herinneringen en wat 
er na deze honderd jaar kan gebeuren. 
In het Kunstenhuis, Marktstraat 100, in 
het Peter Benoitmuseum en de open-
bare ruimte. Van donderdag tot zondag 
van 14 tot 17 uur. Gratis toegang.  
Info: 8 www.harelbeke.be/14-18

KOFFIEKLETS
wo 21 nov

Gezellig bijpraten met oude kennissen? 
Of nieuwe mensen ontmoeten bij een 
kopje koffie en een stukje taart? We nodi-
gen je graag uit op onze koffieklets om 14 
uur in DH De Rijstpekker. Deelname: 2,50 
euro (met koffie en taart, maar zonder 
vervoer).  
Inschrijven en betalen: een week voordien,  

) 056 735 270.

HAN SOLO – JUBILEE!
vr 23 nov

Hoera! Han Solo staat 10 jaar op de 
Vlaamse podia. En hem kennende zal 
dat niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Géén stapje terug, maar een tandje bij. 
Géén bloemen noch kransen, maar 
verbaal vuurwerk. Geen klassieke ‘Best 
of’-show, maar een stevig buffet van 
oud materiaal met nieuwe meningen en 
nieuw materiaal met aloude energie.
Om 20 uur in CC het SPOOR.  
Info en tickets: 8 www.cchetspoor.be

ma 12 NOV

WAT IS KUNST?! 
KUNST &  

FILOSOFIE
Tijdens de lezing: ‘Wat is Kunst?! Kunst en filosofie’, neemt 

docente Kunsttijd Lieselot Derveaux je mee door ons dagelijkse 
leven dat doordrongen is van uitspraken over wat mooi of lelijk is. 

Een ontdekkingsreis doorheen de klassieke, maar zeer uiteen-
lopende benaderingen ten aanzien van kunst. Uit de lezing blijkt 
dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de kunstfilosofie 

en de ontwikkeling van de kunstwereld zelf. Iedereen is van harte 
welkom om deze gratis lezing bij te wonen.

Op maandag 12 november van 
19 tot 20.30 uur in AHA! – Tientjesstraat 4.
Gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.
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DO 1 NOV
Reveil
Om 17 uur op de begraaf-
plaats in Stasegem (zie 
pagina 24).

DI 6 NOV
Inspirerende 
 vrouwen
Edith Stein – Een heilige 
voor onze tijd? Geboren in 
Breslau (1891) in een Joods 
gezin als jongste van elf kin-
deren. Als ongelovige filosofe 
op zoek naar de waarheid. 
Bekeert zich tot het katho-
liek geloof en treedt binnen 
in de Carmel in Keulen. In 
de Tweede Wereldoorlog 
weggevoerd en gestorven 
in Auschwitz (1942). Een 
merkwaardige figuur die ooit 
zei: “Mijn verlangen naar 
de waarheid was één en 
al gebed!” Voordracht van 
14 tot 16 uur door Zr. Edith 

DO 8 NOV
Nostalgia
Vernissage tentoonstelling 
van Lieven Decabooter. 
Opening om 19.30 uur in de 
stedelijke openbare 
bibliotheek (zie pagina 9).  

 

VR 9 NOV
Orgelconcert
In memoriam Tom, in me-
moriam Jerry. Orgelconcert 
door Nico Ronsse i.s.m. 
Davidsfonds om 20 uur in 
de Sint-Salvatorkerk. 
Tickets: vvk: 12 euro – leden:  

10 euro. Inschrijven via  

: vandeputteluc@skynet.be of 

) 056 717 278

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas

nov
2018

in Harelbeke

Provoost in PC De Bron, 
Marktstraat 88. 
Deelname: 8 euro. Betalen ter 

plaatse. Vooraf inschrijven via 

) 056 737 070

: info@debron-har.be

8 www.debron-har.be

DI 6 NOV
Oorlogsdagboek 
Stijn Streuvels
Oswald Maes en Karel Plat-
teau over Harelbeke in het 
oorlogsdagboek van Stijn 
Streuvels in de bib Harel-
beke (zie pagina 9). 
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VR 30 NOV

ROBBERT&FRANK 
FRANK&ROBBERT / CAMPO
 
Theaterperformance in het kader van het Internationaal Kunstenfestival NEXT. 
Waren Robbert&Frank Frank&Robbert in het verleden nog de machinisten 
die de transformaties van de beelden en scènes in gang staken? In ‘Don’t 
we deserve grand human projects that give us meaning?’ worden ze voor 
het eerst zelf deel van hun installaties en ontwerpen. De artiesten splitsen en 
dupliceren zichzelf als atomen in een imaginaire wereld van primaire kleuren, 
die fel afsteekt tegen het zuivere witte landschap waarin ze zich bevinden. 
Het resultaat is een performance die speelt met perspectief, magnetisme en 
video, en je daarbij danig desoriënteert.
Om 20 uur in CC het SPOOR.

Meer info en tickets:  
8www.cchetspoor.be  
8www.nextfestival.eu

VR 9 NOV
Lezing Frank  
Agsteribbe
Om 20 uur in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, 
Woord en Dans.

ZA 10 NOV
Muziek overwint
Herfstconcert door K.M. 
Eendracht en Vrijheid o.l.v. 
Tom Vrijens in het teken van 
de Wapenstilstand van 100 
jaar terug. Om 19.30 uur in 
CC het SPOOR. Tickets aan 

10 euro via  

: tickets@cchetspoor.be

8 www.eendrachtenvrijheid.be

 

ZA 10 NOV
Vredesconcert 14-18
Concert georganiseerd 
door het 11-november-
comité Bavikhove i.s.m. 

Bavikhoofse verenigingen. 
Om 19 uur in de sporthal 
De Vlasschaard in Bavikho-
ve. Tickets aan 10 euro via 
verschillende Bavikhoofse 
verenigingen.  
Tickets aan 10 euro via verschil-

lende Bavikhoofse verenigingen. 

Info: : jan.lefebvre@telenet.be

 

MA 12 NOV
Lezing  
‘Wat is Kunst?!’
Om 19 uur in AHA!  
(zie pagina 19).

DI 13 NOV
Inspirerende  
vrouwen
Madeleine Delbrêl – Een 
christen wijst de weg. Wat 
kunnen christenen anno 
2018 betekenen in onze 
samenleving? Hoe de trouw 

aan God en de dienst aan 
mensen concreet beleven? 
Madeleine Delbrêl (1904–
1964) wijst een weg. Een 
markante vrouw die tachtig 
jaar geleden in Parijs al de 
weg ging die paus Francis-
cus vandaag uitstippelt: naar 
de periferie om de vreugde 
van het evangelie te beleven.
Voordracht van 14 tot 16 uur 
door dhr. Piet Raes in PC De 
Bron, Marktstraat 88. 
Deelname: 8 euro.  

Betalen ter plaatse. Vooraf 

inschrijven via ) 056 737 070

: info@debron-har.be

8 www.debron-har.be

DO 15 NOV
Seniorenkaarting
Van 14 tot 16 uur in de ste-
delijke openbare bibliotheek 
Harelbeke (zie pagina 9).

DO 15 NOV
Zitdansen
Als de benen niet zo goed 
meer mee willen dan is 
zittend dansen een goed al-
ternatief om in beweging te 
komen. Zittend op een stoel 
worden de dansbewegin-
gen in groepsverband naar 
eigen vermogen uitgevoerd. 
Plezier gegarandeerd! Om 
14 uur in DH De Rijstpekker. 
Deelname: 2,50 euro. Inschrijven 

en betalen een week voordien, 

) 056 735 270

VR 16 NOV
Concert Arco Baleno
Rondom Mozart. Om 20 
uur in de Sint-Salvatorkerk 
Harelbeke.
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ZO 18 NOV
Ruilbeurs
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 
van postzegels, postkaar-
ten, doodsprentjes, munten, 
boeken, strips, champag-
necapsules, bierglazen … 
Gratis toegang. Organisatie: 
Interclub Curiosa vzw. 
Info via Ronny Mestdach

) 056 702 857

DI 20 NOV
Kerstkaartjes maken 
November is de uitgelezen 
maand om al te beginnen 
nadenken over de kerst-
kaartjes. En wat is leuker dan 
een zelfgemaakt kerstkaartje 
ontwerpen/ontvangen? In 
deze workshop mag je je 
kerstcreativiteit laten bot-
vieren! Zelf mee te brengen: 
potlood, gom, lat, fijne stiftjes 
voor het handletteren, snijmat 
of snijplank. Om 8.30 uur in 
DH De Rijstpekker. 
Deelname: 8 euro. Inschrijven en 

betalen tegen 13 november, 

) 056 735 270 

DO 22 NOV
Energiesnoeiers
Switch-campagne op de don-
derdagmarkt (zie pagina 4).

DO 22 NOV
Seniorenkaarting
Van 14 tot 16 uur in de biblio-
theek Hulste (zie pagina 9).

DO 22 NOV
Lezing
Over ‘De botten van de Bo-
rinage’. Om 19.30 uur in de 
stedelijke openbare biblio-
theek (zie pagina 9).

DO 22 NOV

Film
Three Billboard Outside om 
20 uur in CC het SPOOR.

VR 23 NOV
Week van de Smaak

Op vrijdag 23 november om 
19.30 uur geeft Freddy Ty-
berghein een lezing in CC het 
SPOOR. Ga mee op een reis 
door de tijd naar de keuken 
van grootmoeder en kom te 
weten hoe er vroeger gekookt 
werd, wat er op de tafel 
kwam en welke kookboeken 
populair waren. Aan de hand 
van oude kookboeken, proe-
vertjes en foto's dompelen we 
je onder in de meest sma-
kelijke geschiedenis van de 
voeding. De lezing is gratis. 
Inschrijven is verplicht en kan via 

: info@harelbeke.be of 

) 056 733 311

VR 23 NOV
Han Solo – Jubilee!
Om 20 uur in CC het SPOOR 
(zie pagina 19).
Info en tickets:  

8 www.cchetspoor.be

ZA 24 NOV
Brusseldag
Elk jaar trekt vtbKultuur naar 
Brussel. Ze bezoeken het 
Brussels Parlement en de 
tentoonstelling ‘Beyond Klimt’. 
Vertrek om 7.27 uur in het 
station van Harelbeke.

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

 Huis van Welzijn (Paretteplein 
19), elke tweede dinsdag van de 
maand van 9 tot 11 uur. Eerstvol-
gende op dinsdag 13 november.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag  
19 november om 19.30 uur in CC het SPOOR

mailto:patrick.claerhout@harelbeke.be
mailto:dominique.windels@harelbeke.be


23

Ontdek het volledige 
aanbod van de  

lokale dienstencentra in de 
Parettegazette of op 
www.zbharelbeke.be.

ONTVANGSTEN EN 
PLECHTIGHEDEN

• Zaterdag 10 november om 11.30 uur in het 
Kunstenhuis, Marktstraat 100:  Voorstelling 
kindergemeenteraad

• Zaterdag 24 november om 14 uur in het 
stadhuis:  Ontvangst n.a.v. 75 jaar Koninklijk 
Sint-Salvatorkoor Harelbeke

• Zaterdag 24 november om 20 uur in café 
Duc de Brabant:  Prijsuitreiking viswedstrijd en 
hulde kampioenen visclub ‘t Bliekske

Op basis van de gegevens beschikbaar op  
5 oktober 2018. 

11 NOVEMBER PLECHTIGHEDEN

HARELBEKE
• 09:30: Samenkomst aan de ingang van het 

Engels Kerkhof in de Deerlijksesteenweg
• 11:15: Eucharistieviering in de Sint-Salvatorkerk
• 12:00: Herdenkingsplechtigheid aan het 

monument van de oorlogsslachtoffers
• 12:30: Receptie in stadhuis
 
STASEGEM
• 08:30: Vorming stoet aan café De Gilde
• 09:00: Eucharistieviering in de Sint-

Augustinuskerk
• 09:45: Plechtigheid aan het monument
• 10:15: Stadsreceptie in De Zuiderkouter
 
BAVIKHOVE
•  09:45: Vorming stoet aan café De Gilde
• 10:00: Eucharistieviering in de Sint-

Amanduskerk
• 10:40: Hulde aan de gesneuvelden op de 

begraafplaats
• 11:15: Stadsreceptie SCC Torengalm
 
HULSTE
• 10:00: Eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk
• 11:00: Hulde aan oorlogsmonument
• 11:20: Optocht naar het vernieuwde erepark
• 11:35: Stadsreceptie in de stedelijke 

basisschool Noord

Prijs: 65+ leden van vtbKul-
tuur, Pasar en Gezinssport 
Vlaanderen: 49 euro. Niet-le-
den: 64 euro. Personen die 
gratis met de trein reizen: 
43 euro voor de leden en 46 
euro voor de niet-leden.
Inschrijven via 

: guido.deloof@gmail.com.

ZA 24 NOV
Geboortebos
Afspraak om 9.45 uur op 
parking van Nusect (vroege-
re Deporama), Gaversstraat, 
Deerlijk (zie pagina 5).

ZA 24 NOV
Those days of Glory
Om 20 uur in de Sint- 
Augustinuskerk in Stase-
gem (zie pagina 16).

ZA 24 NOV
Sinterklaaskaarting
Vanaf 16.30 uur in de vrije 
basisschool Heilig Hart, 
Tuinstraat 21.

MA 26 NOV
Het nieuwe erfrecht
Sinds september gelden 
er nieuwe regels rond het 
erfrecht. Ben jij benieuwd 
naar de veranderingen? Wil 
jij meer weten over het prak-
tisch regelen van je erfenis? 
Advocatenkantoor Cazimir 
zorgt voor een duidelijke 
uitleg en beantwoord graag 
al jouw vragen.
Om 14 uur in DH De Rijstpekker.

Deelname: 2,50 euro. Inschrijven 

en betalen tegen 19 november, 

) 056 735 270

DI 27 NOV
Inspirerende  
vrouwen
Etty Hillesum – Spirituele 
groeikansen in benarde 

situaties. Etty is een Neder-
landse vrouw, van Joodse 
afkomst, maar niet gelovig 
opgevoed. Gaandeweg ont-
dekt ze haar spirituele hart. 
Solidair met het Joodse volk 
weigert ze onder te duiken. 
Haar spirituele groei eindigt 
in diepe dankbaarheid en 
onvoorwaardelijke vergeving 
van de Duitsers die haar 
belagen en zullen doden.
Voordracht van 14 tot 16 
uur door E.H. Deken Geert 
Morlion in PC De Bron, 
Marktstraat 88. 
Deelname: 8 euro. Betalen ter 

plaatse. Vooraf inschrijven via 

)056 737 070, 

: info@debron-har.be

8 www.debron-har.be 

WO 28 NOV
Workshop hapjes
Geef toe, wat is leuker dan je 
gasten een zelfgemaakt hap-
je te kunnen voorschotelen? 
En er zelf ook van te smullen, 
uiteraard! Je leert hapjes 
maken voor de eindejaars-
periode, en uiteraard mag 
je na het harde werk ook 
samen proeven. Om 14 uur 
in LDC De Vlinder. 
Deelname: 7,50 euro. Inschrijven 

en betalen tegen 21 november, 

) 056 735 390

DO 29 NOV
De Sint op de markt
Op de donderdagmarkt van 
29 november komt de Sint 
en zijn Pieten langs met 
gratis snoep.



REVEIL
Op 1 november vormen we de 

begraafplaats in Stasegem om tot 

een warme plaats waar mensen samen 

herinneringen ophalen. Dan strijkt Reveil er 

neer. Je kan Reveil zien als een eerbetoon aan 

de graven zonder bloem. Galine brengt muziek 

en de leerlingen Woord van de academie 

brengen gedichten. Reveil begint om  

17 uur. Wie komt, brengt kaarsjes 

mee om een bijzondere sfeer  

te creëren. 


