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Omdat in België de stemplicht geldt, 
moet je al het mogelijke doen om te 
 stemmen op 14 oktober. 
Als je op de dag van de verkiezingen 
niet kan stemmen, mag je een andere 
kiezer volmacht geven om in jouw plaats 
te stemmen. 
Om te stemmen bij volmacht (max. 
1 volmacht per persoon) heb je een 
volmachtformulier nodig. Dit kan je een-
voudig downloaden op   
www.vlaanderenkiest.be,  
www.harelbeke.be/verkiezingen  
of ophalen in het stadhuis. 

Je geeft volmacht:
Je kan enkel volmacht geven omwille 
van bepaalde redenen: 
• Heb je medische redenen, beroeps- 

of dienstredenen in het buitenland, 
werkverplichtingen in België, reden 
van geloofsovertuiging, studieredenen 
of verblijf je in een strafinrichting? Dan 
bewijs je dit aan de hand van het cor-
recte attest verkregen bij de betrokken 
instantie (werkgever, schooldirectie …).

• Ben je schipper, marktkramer of ker-
misreiziger? Dan bewijs je dit via attest 

A96b dat deels door jezelf en deels 
door de burgemeester wordt ingevuld.

• Verblijf je tijdelijk om privéredenen in 
het buitenland? Dan bewijs je dit aan 
de hand van een attest ‘tijdelijk verblijf 
in het buitenland’, vergezeld van een 
bewijs van verblijf of een verklaring op 
eer. Dit attest wordt deels door jezelf 
en deels door de loketmedewerker 
ingevuld. 

Je geeft geen volmacht:
Indien je om bepaalde redenen niet bij 
volmacht wil of kan stemmen, moet je 
de oproepingsbrief met het correcte 
attest of document (werkgever, dokter/ 
ziekenhuis, verblijf in het buitenland) 
vóór 14 oktober 2018 opsturen of be-
zorgen bij het departement Burgerzaken 
van de stad. 

Alle informatie en documenten  
uit dit artikel vind je terug op  
www.vlaanderenkiest.be of   
www.harelbeke.be/verkiezingen of bij het 
departement Burgerzaken, 
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, 
056 733 340.

NAAR DE 
STEMBUS

Op 14 oktober gaan we 
naar de stembus om een 
nieuwe gemeenteraad en 
provincieraad te kiezen. 
Wie kiesgerechtigd is 
en ingeschreven op de 
kiezerslijst is verplicht om te 
stemmen. Eind september, 
begin oktober ontvang je 
een oproepingsbrief in de 
brievenbus.
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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 
8 september)

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

WIJ ZIJN GESLOTEN
De stadsdiensten zijn gesloten op 
kermismaandag 17 september.

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

Meer info 
Het stadsmagazine van oktober 
verschijnt op donderdag 27 september. 
Teksten indienen tegen vrijdag 7 
september.
Departement communicatie: 
056 733 310
mieke.decabooter@harelbeke.be

Colofon
Redactieraad hblad:  
Robbe Bleuzé, Mieke Decabooter, 
Wouter Declerck, Joachim Decoutere, 
Sybille Demeyere, Sarah Devos,  
Marthe Gousseau, Céline Meheus,  
Nele Struyvelt, 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,  
secretaris stad Harelbeke
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MUZIEKFESTIVAL
De Salamander

Jeugdhuis De Salamander 
draagt zijn steentje bij aan 
het kermisprogramma van 
Harelbeke Feest! en pakt uit 
met een muziekfestival en 
zomerbar. 

10
DIGITALE WEEK
Mediawijsheid

De Stad Harelbeke, het Huis 
van Welzijn én het Zorgbedrijf 
Harelbeke slaan de handen 
in elkaar voor de jaarlijkse 
'Digitale Week: workshops, 
lezingen, enz. Voor elk wat 
wils! 

15
VRIJ!
Stilstaan en  
verdergaan na 14-18 

Tot en met 11 november 
 herdenkt Harelbeke het einde 
van de Eerste Wereld oorlog. 
Alle activiteiten werden 
gebundeld onder de naam 
VRIJ!, een verwijzing naar de 
bevrijding in 1918.

20
UIT in Harelbeke

Verder

Op zondag 9 september 2018 zetten heel wat monu-
menten in Vlaanderen opnieuw de deuren open voor de 
dertigste editie van Open Monumentendag. Het program-
ma voor Open Monumentendag in Harelbeke focust dit 
jaar op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en op 
architect Léon Stynen. 

04 Groepsaankoop   
 zonnepanelen 
05 Maak het groener
09 Bib-nieuws

12 Lokale helden voor   
 globale doelen
14 Wedstrijd
24 Belevingsdagen AHA!
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13 Open  
 Monumentendag

http://www.f-twee.be


VIERDE
GROEPSAANKOOP 

ZONNEPANELEN
Vorig jaar kon je in West-Vlaanderen voor 
de derde keer deelnemen aan de groeps-
aankoop zonnepanelen. Bijna 40 steden 
en gemeenten, waaronder Harelbeke, 
ondersteunden deze groepsaankoop.  
Ongeveer 9 000 gezinnen schreven zich in. 
Door dit succes start een vierde groeps-
aankoop zonnepanelen.

De nieuwe inschrijvingsperiode loopt van 
1 september tot en met 2 oktober 2018. 
Eind oktober 2018 kan je een infoverga-
dering bijwonen en mag je een persoon-
lijk voorstel verwachten. Je hoeft pas te 
beslissen tegen begin december 2018.

Inschrijven op www.wijkiezen.be

Meer informatie bij de stedelijke 
milieudienst  
0800 212 02  
milieu@harelbeke.be.

Zin om te sporten?
GRATIS PROEFLESSEN
Het nieuwe schooljaar komt er aan, het moment om goede voor-
nemens te maken! Je hebt besloten om opnieuw te sporten en 
deze keer wil je volhouden? Wij schotelen je alvast een aanbod 
voor zodat je kan beginnen sporten zonder na een tijdje de moed 
te verliezen. 
Bekijk het aanbod op www.harelbeke.be/sport en neem deel aan 
één van de gratis proeflessen in september.

Welzijnsdiensten verhuizen

Vanaf 1 september verhuist de 
dienst welzijn van het stadhuis 
naar het nieuwe ‘Huis van 
Welzijn’ op het Paretteplein 19. 
Voor onderstaande producten 

kan je op afspraak terecht elke dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur 
en donderdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur.
• Parkeerkaart voor personen met een beperking
• Aanvragen voor integratie en inkomensvervangende tegemoet-

komingen Sociale Zekerheid
• Sociaal pedagogische toelage en de vakantietoelage van de stad
De maandelijkse zitdag pensioenen verhuist ook mee (zie pag. 22).

Maak een afspraak via 056 735 190 of onthaal@welzijnharelbeke.be.

Workshop
KLEUTERDOEDELS

Elke woensdagnamiddag tijdens het schooljaar staat er een toffe 
workshop voor kleuters op het programma! Bewegen, knutselen, 
muziek maken, en vooral ontdekken van nieuwe leuke dingen!
Schrijf je in voor de eerste workshopreeks van het 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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BESTEL JE 
PLANTPAKETTEN
Hou je van een bijen- of een vogel-
vriendelijke tuin? Heb je een   
boontje voor klimplanten of wil je 
graag snoepen van je tuin? Neem een 
kijkje op www.maakhetgroener.be 
en bestel je streekeigen (fruit)bomen, 
struiken en kleinfruit via de verkoop-
actie van Natuurpunt.

Bestellen kan tot 1 oktober voor 
fruitbomen en kleinfruit. Alle andere 
soorten bestel je tegen 12 november. 
Afhalen kan op 7 december in het op-
haalpunt in Deerlijk (Lokaal Markt,  De 
Cassinastraat 4) tussen 17 en 20 uur.

De opbrengst gaat naar de aankoop 
van waardevolle natuurgebieden in 
jouw omgeving.

MAAK HET 
GROENER

Vrijwilligers gezocht
MINDER MOBIELEN  
CENTRALE
Als chauffeur breng je mindermobiele inwoners naar hun bestemming. 
Je bepaalt zelf hoeveel, wanneer en naar waar je wilt rijden. Je krijgt een 
zinvolle vrijetijdsbesteding, respect en waardering, verzekering, oplei-
ding, maaltijden aan kortingstarief en een griepvaccin. Interesse? Mail 
naar vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be, bel naar 056 735 180 of maak 
een afspraak.

Breng je sportclub 
school!

Kom op woensdag 19 september 

in sportoutfit naar school en 

toon aan iedereen welke sport 

jij beoefent. 

Vlaamse energielening
LAATSTE OPROEP

Wil je investeren om jouw woning energiezuinig te maken? Dan kan je 
de Vlaamse energielening aanvragen. De lening bedraagt maximaal  
15 000 euro.  
Behoor je tot één van volgende doelgroepen, dan leen je renteloos: 

• Gezinnen met een beperkt inkomen (maximaal 30 060 euro 
 gezamenlijk belastbaar inkomen per gezin)

• Mensen in schuldbemiddeling 

• Mensen die begeleid worden door het OCMW

• Eigenaars die hun woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor

Wie niet behoort tot de doelgroepen leent aan 2 %. Deze laatste 
 mogelijkheid verdwijnt volgend jaar. Wil je ze nog aanvragen, maak 
dan tijdig jouw afspraak met het woonloket, 056 733 380.

Let op: Geld lenen kost ook geld!
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HARELBEKE 
FEEST!

Jeugdhuis De Salamander is 
in de eerste plaats een ont-
moetingsplek voor jongeren. 
Op vrijdag- en zaterdagavond 
is het jeugdhuis open van 19 
tot 2 uur. Tijdens de school-
vakanties kunnen jongeren 
er ook op woensdagavond 
terecht van 19 tot 24 uur. 
De volledige werking wordt 
door vrijwilligers gedragen. 
Alle jongeren zijn er welkom 
om nieuwe mensen te leren 
kennen, vriendschappen te 
sluiten en zich te amuseren. 
Maar het jeugdhuis is meer 
dan enkel een jeugdcafé. De 
werking biedt kansen aan 
jongeren om zich organisato-
risch en artistiek te ontplooi-

en. Jongeren met ideeën en 
goesting krijgen de mogelijk-
heid om hun ding te doen. 
Via de diverse werkgroepen 
binnen het jeugdhuis kan elke 
jongere zich engageren in de 
zaken die hen interesseren. 

Evenementen
De Salamander (of ‘de Sala’) 
ontpopte zich doorheen de 
jaren heen dan ook als een 
jeugdhuis waar alle soorten 
evenementen plaatsvinden. 
Kleine of grote activiteiten 
… gezelligheid is altijd het 
belangrijkste.
Ondertussen staan er al een 
aantal traditionele activiteiten 
jaarlijks op de kalender van 

het jeugdhuis. Zo staat er 
elke zomer een Beachparty 
op het programma waar-
bij het jeugdhuis en het 
terras omgebouwd worden 
tot een strand waar de 
zomervibes van afspatten. 
De bloemenhalskettingen 
vliegen in het rond op de 
dansvloer! 
Het einde van het jaar wordt 
in jeugdhuis De Salamander 
ook traditioneel ingezet … 
op 30 december! Een dagje 
te vroeg wordt Pré-Oude-
jaar gevierd, met alles erop 
en eraan. Er wordt afgeteld 
en kilo’s confetti worden 
bovengehaald … zodat de 
jongeren in Harelbeke twee 

Tijdens het kermisweekend pakt jeugdhuis De Salamander uit 
met een klein muziekfestival voor jong en oud. Place to be is de 
knappe binnentuin, die ze omtoveren tot een zomerbar gevuld 
met sfeer, gezelligheid en muziek. Hblad spreekt met (v.l.n.r.) 
Miquel Declercq, Pieter Depoortere en Thomas De Waele over 
hoe De Salamander zijn steentje bijdraagt aan het goed gevulde 
kermisweekend. 
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avonden na elkaar nieuwjaar 
kunnen vieren. 

Outdoor muziekfestival 
met zomerbar
De medewerkers van het 
jeugdhuis vonden het tijd om 
tijdens het kermisweekend 
hun steentje bij te dragen. 
Ze voelen dat een klein 
muziekfestival niet mag 
ontbreken om  Harelbeke 
Feest! compleet te maken. 
In het verleden zorgden de 
mensen van Ratrock en later 
de mensen van Doomsauce 
hiervoor, maar De Salaman-
der vond dat het nu aan hen 
was om er voor te zorgen dat 
Harelbeke Feest! voelbaar 

is op de jeugdsite aan het 
jeugdhuis. 

Op zaterdag 15 september 
gaat de zomerbar open 
om 13 uur. Bij een drankje, 
gezellige achtergrondmuziek 
en – hopelijk – zomerse tem-
peraturen wordt het publiek 
warm gemaakt, waarna er vijf 
bands optreden. De bands 
worden via de Facebook-
pagina van jeugdhuis De 
Salamander aangekondigd. 
Ambiance verzekerd!

ZELF  
OPTREDEN IN  
HET JEUGD HUIS?

Zou je graag eens met je 

band komen optreden in 

het jeugdhuis? Of achter de 

draaitafel staan op één van onze 

feestjes? Neem dan contact 

op via:

Jeugdhuis De Salamander 

Marktstraat 98c

0495 700 421

info@jhsalamander.be

optreden@jhsalamander.be

www.jhsalamander.be

www.facebook.com/jeugdhuis.

desalamander

“Een klein muziekfestival 
mag niet ontbreken tijdens 
het kermisweekend”
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Hou de Facebookpagina van Feestcomité Harelbeke in de gaten. Er volgt binnenkort een leuke 'like & deel' actie 
waarmee je leuke prijzen kan winnen! www.facebook.com/FeestcomiteHarelbeke

ZATERDAG 15 SEPTEMBER: 

15 uur ‘Curieuzeneuzeshow’ voor de allerkleinsten 

17 uur Officiële opening kermis door het stads - 
 bestuur met snoep- en knuffelberenworp   
 Wandelconcert KDF Bavikhove 

18 uur  Jo Vally 

20 uur Divine en Ine 

21.30 uur Vuurwerk aan de Leieboorden

22 uur  Michael Schack 

23 uur  JuStine S

24 uur  DJ Sofie 

PROGRAMMA HARELBEKE FEEST!
zaterdag 15 en zondag 16 september

ZONDAG 16 SEPTEMBER: 

9.15 uur Krielhanenzetting in de Stationsstraat

11.30 uur  Aperitiefconcert Kon. Muziekmaatschappij  
 Eendracht en Vrijheid 

15 uur Wandelconcert Streetband Vooruit 

17 uur  Wandelconcert fanfare Sint Cecilia 

18 uur  KetnetBand 

20 uur  Toe Maar 
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TOM LANOYE  
60 JAAR
Op 27 augustus 2018 werd Tom Lanoye 
60 jaar. Lanoye zelf viert dit jaar en vol-
gend jaar zijn verjaardag met een nieuwe 
tournee (Jubilee Lanoye is op woensdag 
30 januari 2019 in CC het SPOOR te 
zien) en een aantal nieuwe publicaties. 
Wij eren hem met een ruime infostand. 
Daarin zijn foto’s te zien van top fotograaf 
Filip Claus, maar ook gesigneerde boe-
ken en bibliofiele uitgaven.

MUZAÏEK
HET BOEK IS BETER 
DAN DE FILM
Is het boek beter dan de film? Of is het 
net andersom? Voor sommigen wel, 
voor anderen dan weer niet. Daarom is 
er tijdens de maand september in de 
bibliotheek een infostand met de boeken 
en hun verfilming. De terug vroeg duister 
wordende avonden zijn dan ook ideaal 
om op zoek te gaan naar het antwoord 
op deze vraag. Lees en/of kijkplezier 
gegarandeerd.

TENTOONSTELLING
ETIENNE  
VAN DOORSLAER
Etienne van Doorslaer (°1925) 
studeerde sierkunsten aan het 
Sint-Lucasinstituut in Gent. Na 
zijn studies kiest hij voor het 
monnikschap, maar blijft hij actief 
als kunstenaar. Aanvankelijk maakt 
hij figuratief werk, maar schakelt al 
snel over op abstracte schilderijen. 
Na een verblijf in Parijs krijgt hij, 
via tentoonstellingen en galeries, 
voeling met de kunstwereld. Vanaf 
1966 krijgen zijn schilderijen een 
definitieve vorm gekenmerkt 
door een continue, monochrome 
materieaanbreng en een beperkt 
kleurgebruik. Hij overlijdt in Brugge 
op 1 februari 2013.
Vernissage: vrijdag 7 september 
om 19.30 uur in de stedelijke 
openbare bibliotheek. Te 
bezichtigen van 1 tot en met 25 
september.
Spreker: Jooris Van Hulle.

OP DE KOFFIE 
MET GUY PRIEELS
Guy Prieels veroorzaakte 
enige ophef met De meester, 
de muze en de eeuwigheid, 
over de laatste levensjaren 
van kunstschilder Roger 
 Raveel. Dit voorjaar ver-
scheen Bluf over een zekere 
Willem Van Vugt die in de 
jaren 70 de banken voor en-
kele miljoenen oplicht. Stof 
genoeg voor een boeiende 
vertel namiddag.
Dinsdag 18 september 
om 14 uur in de stedelijke 
 openbare bibliotheek.
Inschrijven kan op  
056 733 440 of via info.
bibliotheek@harelbeke.be.
Toegang: gratis.

WEEK VAN DE 
 MOBILITEIT 
ALLES LOOPT  
OP WIELTJES
Tijdens de Week van de 
Mobiliteit (16-22 september) 
is het de bedoeling om stil te 
staan bij de manier waarop 
mensen zich verplaatsen 
en bij de alternatieven die 
beter zijn voor de planeet 
en het fileleed. Daarom is er 
een passende boekenstand 
in de jeugdafdeling met als 
thema het verkeer en allerlei 
soorten van transportmidde-
len voor jong en oud.

VANAF 3 
 SEPT EMBER
BOEKEN
VERKOOP
Dit jaar geen 

zomerkoopjes 

in de bib, maar 

herfstkoopjes. Kom 

grasduinen in ons 

aanbod afgevoerde 

materialen (boeken 

en cd’s). Voor de 

democratische 

prijs van 0,50 euro 

neem je er eentje 

mee naar huis. 

De verkoop start 

op 3 september 

en duurt de hele 

maand. We vullen 

regelmatig aan, 

dus meer dan één 

bezoekje kan de 

moeite waard zijn.
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Leslocaties
LDC De Parette, Paretteplein 19, Harelbeke
DH De Rijstpekker, Kasteelstraat 13, Hulste
LDC De Vlinder, Kollegeplein 5, Harelbeke
CC het SPOOR, Eilandstraat 6, Harelbeke
Bibliotheek, Eilandstraat 2, Harelbeke 
Jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30

Alle workshops zijn gratis. Inschrijven is verplicht en kan 
vanaf 3 september. Je kan maximaal voor drie workshops 
inschrijven. 
LDC De Parette (056 735 180), DH De Rijstpekker 
(056 735 270), LDC De Vlinder (056 735 390), CC het 
SPOOR (056 733 420), OF via digitaleweek@harelbeke.be  
OF webshop.harelbeke.be.
Het volledige programma vind je in het programmaboekje 
verkrijgbaar in het Huis van Welzijn, LDC De Parette, DH De 
Rijstpekker, LDC De Vlinder en bij alle stadsdiensten.
We hopen jong en oud te mogen verwelkomen op onze 
workshops! 
www.harelbeke.be/digitaleweek

DIGITALE WEEK   
IN HARELBEKE
Voor het dertiende jaar op rij organiseert LINC 
vzw de digitale week in Vlaanderen en Brussel. 
Hiermee wordt de digitale kloof, mediawijsheid 
en e-inclusie in de kijker gezet. In 2018 loopt de 
digitale week van 19 oktober tot en met  
4 november.

Tablets, Facebook, 
smartphone, Skype,  e-mails… 
De digitale technologieën 
zijn niet meer weg te denken 
uit onze leefwereld. De 
jonge generaties zijn ermee 
opgegroeid en kunnen 
zich quasi-probleemloos 
aanpassen aan de laatste 
technologische snufjes die 
elkaar razendsnel opvolgen. 
Anderen ondervinden meer 
moeilijkheden om zich een 

weg te banen in deze digitale 
wereld en hebben een duwtje 
in de rug nodig om de digitale 
kloof te overbruggen. Daarom 
slaan de stad Harelbeke, 
het Huis van Welzijn en het 
Zorgbedrijf Harelbeke opnieuw 
de handen in elkaar tijdens de 
Digitale Week 2018. Er worden 
verschillende workshops en 
activiteiten op touw gezet om 
de burgers vertrouwd te maken 
met de digitalisering.
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DIGITALE WEEK   
IN HARELBEKE

PROGRAMMA DIGITALE WEEK

VRIJDAG 19 OKT
• Gezondheidsapps – 19 tot 21 uur – CC het SPOOR

ZATERDAG 20 OKT 
• Efficiënt en kritisch zoeken op het web – 10 tot 12 uur – 

Bibliotheek

MAANDAG 22 OKT
• Ik ga op reis en ik neem mee – 9 tot 12 uur –  

LDC  De Vlinder
• Online fotoboek maken – 9 tot 12 uur –  

LDC De Parette
• Ware speurders op geocaching – 13.30 tot 16.30 uur – 

DH De Rijstpekker
• Digitale fotografie: verlaat de automodus – 14 tot 16 uur 

LDC De Parette

DINSDAG 23 OKT
• Windows 10 – 14 tot 16 uur – LDC De Parette

WOENSDAG 24 OKT
• Communiceren met het thuisfront vanop vakantie   

– 14 tot 16 uur – LDC De Vlinder
• Reisverhaal maken met tablet of smartphone –  

14 tot 16 uur – DH De Rijstpekker
• Smartphonefotografie – 15 tot 17 uur –  

CC het SPOOR

DONDERDAG 25 OKT
• Maak kennis met de sociale kaart – 9 tot 12 uur –   

LDC De Parette
• Digitale fotografie: basisbewerkingen voor elke foto –  

14 tot 16 uur – CC het SPOOR
• Streamingdiensten – 19 tot 21 uur – CC het SPOOR 

VRIJDAG 26 OKT
• Is een smartphone iets voor mij? – 14 tot 16 uur –   

LDC De Vlinder

ZATERDAG 27 OKT
• Hoe hou ik Facebook interessant en leuk? –  

10 tot 12 uur – Bibliotheek 
• Smartphonefotografie (deel 2) – 15 tot 17 uur –  

CC het SPOOR

MAANDAG 29 OKT
• Basiscursus PC – 9 tot 12 uur – LDC De Parette
• Digitale fotografie: van foto tot art – 14 tot 16 uur –   

CC het SPOOR
• Allemaal Digitaal (t.e.m. 31 oktober) - 7 tot 9 jaar - 

jeugdcentrum TSAS (inschrijven via webshop)

WOENSDAG 31 OKT
• Digisnacks – 10 tot 12 uur – CC het SPOOR
• Met de kleinkinderen online – 14 tot 16 uur –  

CC het SPOOR

11



www.harelbeke.be/sdgs
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In de komende edities van hblad vind 
je maandelijks een Harelbekenaar die 
op zijn of haar manier een bijdrage 
levert aan het verwezenlijken van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
Iemand die enthousiast ideeën omzet 
in daden, iemand die inspireert, iemand 
die er honderduit over vertelt. Een echte 
lokale held dus.

De kop gaat eraf met Melanie De 
 Bleeckere die iets fijns wou doen voor 
de mensen in de buurt. Een wens die 
uiting kreeg in de vorm van een Weg-
geefkast (www.facebook.com/weg-
geefkastmelanie/). Je kan er spullen in 
kwijt die je zelf niet meer nodig hebt en 
doet er iemand een plezier mee die het 
wat minder breed heeft (SDG 1 Geen 
armoede). De buurt leeft er van op en 
zorgt voor een glimlach (SDG 11 Duur-
zame steden en gemeenten). Dat er op 

die manier ook duurzamer geconsu-
meerd wordt (SDG 12), dat spreekt voor 
zich! En dat komt ons klimaat ten goede 
(SDG 13 Klimaatactie).

De Weggeefkast is niet de enige reden 
waarom Melanie haar heldencape 
verdient. In het najaar van 2018 start ze 
met een koor voor iedereen   
(www.facebook.com/projectkoorMela-
nie/). Ook voor zij die wat verlegen zijn. 
Of die niet zo goed kunnen zingen. Haar 
doel is om mensen samen te brengen 
en ervoor te zorgen dat ze zich goed in 
hun vel voelen (SDG 3 Goede gezond-
heid en Welzijn).  Samen repeteren en 
dan schitteren in een kerstconcert!
 
Wil je meer informatie of sta je te pope-
len om mee te zingen? Neem contact 
op met melanie@melaniedebleeckere.
be of 0475 586 363.

LOKALE HELDEN 
VOOR GLOBALE 
DOELEN

HELDEN
Ken je ook Harelbeekse  helden?  
Mensen die deze wereld net een 
beetje mooier maken?
Laat het ons weten!  
bren.derycke@ welzijnharelbeke.be
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OM TE 
BEWAREN

OKRA
HARELBEKE

• Elke stap telt: elke maandag, 
9u30, café De Ratte

• Dans: elke woensdag, 9u, 
sporthal K. Leopold III-plein

• Fietsen: 
- vertrek kerk Stasegem, 14u: 

4-18 september
- vertrek Marktplein, 14u:  

17 september, 15 oktober
• Kaarten, scrabbelen en 

rummicub: 6 september,  
4 oktober, 8 november,  
6 december, 14u, CC

• Bowlen: 10 september, 8 
oktober, 12 november, 10 
december, 14u, parking CC

• Koor: 13-27 september, 11-
25 oktober, 15-29 november, 
13 december, 14u30, wijk-
huisje Zuidstraat

• Wandelen:
- vertrek De Ratte, 14u: 18 

september, 23 oktober, 27 
november

- vertrek kerk Stasegem, 14u: 
2-16 oktober, 6-20 novem-
ber, 4-18 december

• Kermisviering:  
20 september, 14u, CC

• Daguitstap:  
25 september, parking CC

• Etentje sportievelingen: 13 
november, 19u, cafétaria CC

• Startvergadering 70 jaar 
OKRA Harelbeke:  
22 november, 14u, CC

• Kerstviering: 20 december, 
14u, CC

BAVIKHOVE

• Wandelen: 3 september 
(13u30), 5 november (14u) 
en 3 december (14u), kerk 
Bavikhove

• Bestuur: 5 september,  
3 oktober, 7 november en 
5 december, 9u, wijkhuisje 
Bavikhove

• Fietsen: 10 september en  
1 oktober, 14u, kerk Bavik-
hove

• Filmnamiddag:  
20 september, 18 oktober,  
15-22 november en 20 
december, 14u, Budascoop 
Kortrijk

• Kaarting en teerlingbak:  
26 september, 24 oktober,  
21 november en 19 decem-
ber, 14u, SCC Torengalm

• Petanque: 27 september,  
18 oktober, 29 november 14u, 
wijkhuisje Bavikhove

• Infonamiddag: 25 oktober, 
14u, OC Bavikhove

• Regionaal kaarttornooi 
OKRA: 16 november, 14u, 
SCC Torengalm

• Seniorenfeest:  
17 november, 14u, CC

• Bowling:  
19 november, 14u, Deerlijk

• Algemene ledenvergade-
ring: 12 december, 14u, SCC 
Torengalm

• Kerstviering samen met 
Samana Bavikhove: 27 de-
cember, 14u, SCC Torengalm

Op deze pagina’s vind je een overzicht voor de komende vier 
maanden van de activiteiten georganiseerd door de vele vereni-
gingen die onze stad rijk is. Voor publicatie in het hblad van januari 
2019 stuur je het overzicht (activiteiten januari-augustus 2019) van 
jouw vereniging door tegen maandag 19 november 2018.

agenda sep
~

dec

in Harelbeke
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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

• Voordrachten: 18 september 
en 20 november, 14u30,  
PC De Bron

• Fietsen: 20 september, 
14u30, De Gavers parking 
West

• Petanque en/of minigolf:  
27 september, 14u30, 
 terreinen sporthal De 
 Dageraad

• Bedrijfsbezoek: 16 oktober, 
vertrek om 14u30, De Gavers 
parking West

• Kerstfeest: 18 december, 
14u30, PC De Schelp Stase-
gem

HULSTE

• Startvergadering:  
6 september, 14u,  
DH De Rijstpekker

• Fietsen: 18 september, 14u, 
DH De Rijstpekker

• Mosselfestijn: 27 september, 
12u, Bistro Marie, Hulste

• Filmnamiddag: 1 oktober, 
5 november, 3 december, 
14u30, Budascoop Kortrijk 

• Kaarten, Rummikub, Uno:  
4 oktober, 8 november,  
6 december, 14u, DH De 
Rijstpekker

• Herfstwandeling:  
18 oktober, 14u, DH De Rijst-
pekker

• Lezing Nic Balthazar over 
klimaatopwarming:  
22 november, 14u,  
DH De Rijstpekker

• Kerstfeest met Samana en 
NEOS: 20 december, 14u, DH 
De Rijstpekker

BAVIKHOVE

• Dag fietstocht: 6 augustus, 
vertrek parking kerk Bavik-
hove

• Kaarten en fietsen:  
11 september, 9 oktober  
(+ voordracht) en 13 novem-
ber, 14u, SCC Torengalm

• Halve dag fietstocht:  
25 september, vertrek parking 
kerk Bavikhove

• Etentje: 19 oktober,  
SCC Torengalm

• Bowling: 23 oktober, 13u45, 
vertrek parking kerk Bavik-
hove

• Kerstfeest: 14 december, 
SCC Torengalm

S-PLUS HARELBEKE
• Wandelen: elke dinsdag, 

13u30, CC
• Fietsen: elke dinsdag, 13u30, 

Marktplein Harelbeke (laatste 
rit op 16 oktober)

• Ontvangst stadhuis:  
7 september, 17u30, n.a.v. 
20 jaar wandelclub en 25 jaar 
fietsclub

• Kaarting: 10 september, 
8 oktober, 12 november en  
10 december, 14u, VC De 
Geus

• Koffietafel: 17 september en 
17 december (+ vernieuwen 
lidkaarten), 14u, CC

• Rit Willy Plovie:  
22 september

• Kampioenenviering 
 kaartersclub: 24 september, 
12u, VC De Geus

• Souper fietsclub:  
23 november, 12u, VC De 
Geus

VIVA-SVV
• Algemene ledenvergadering 

met koffie en voordracht:  
7 oktober, 14u, CC

• Wenskaarten maken:  
23 oktober, 15u en 18u30,  
VC De Geus

• Halloweenfeest voor de 
kinderen: 24 oktober, 14u30, 
VC De Geus

• Bloemschikken:  
18 december, 14u,  
VC De Geus

ABVV SENIOREN
• Infovergadering ‘Nieuwe 

wetgeving erven en schen-
ken’: 20 september, 14u, CC

• Kaas- en wijnavond:  
16 november, 18u, CC

• Klaaskoekenwandeling: 25 
november, 14u,  
DH De Rijstpekker

CD&V SENIOREN
• Op de koffie met:  

10 september, 19 november, 
CC

SAMANA
HARELBEKE

Alle activiteiten vinden plaats in 
CC het SPOOR om 14u
• Onder ons:  

4 september, 6-20 november
• Oliebollennamiddag:  

18 september
• Kampioenenkaarting:  

2 oktober
• Dag van de chronische 

zieken: 7 oktober
• Kampioenenviering:  

30 oktober
• Uitstap naar shopping 

 center: 4 december
• Adventsviering:  

18 december



STASEGEM

Alle activiteiten vinden plaats in 
De Zuiderkouter in Stasegem 
om 14u, tenzij anders vermeld
• Kermisviering: 19 september
• Kernvergadering:  

25 september, 23 oktober,  
27 november, 18 december, 
16u

• Dag van de chronische 
zieken: 7 oktober

• Infomoment  
‘Slaap bij ouderen’:  
17 oktober

• Week van de Senioren: 
Leen Persyn ‘Hola, zomaar 
oma’: 21 november

• Kerstviering: 19 december

BAVIKHOVE

Alle activiteiten vinden plaats in 
SCC Torengalm om 14u, tenzij 
anders vermeld.
• Hobbynamiddag:  

4 september, 2 oktober,  
6 november en 4 december

• Onder ons namiddag:  
19 september, 16 oktober,  
20 november, 18 december

• Dag van de chronisch 
 zieken: 25 september

• Wijn en chocolade kaarting: 
20 oktober (vanaf 17u) en  
21 oktober (vanaf 10u en 14u)

• Infonamiddag  
‘Je rechten als patiënt’:  
27 november 

• Kerstfeest samen met 
OKRA Bavikhove:  
27 december

FEMMA STERK
• GPS-spel: 11 september, 

19u, Kortrijk
• Ontmoetingsfeest:  

19 september, 19u, Ubuntu 
Zandberg

• Chocolade workshop 
D’Heedene:  
9 oktober, 19u, Deerlijk

• Bloemschikken-Advents-
krans: 27 november, 19u30, 
PC De Vlerke

• Ierse avond met Et Encore: 
8 december, 20u,  
De Zuiderkouter

GEZINSBOND 
HARELBEKE-STASEGEM
• Animatie op Zandberg 

 kermis: 22 september,  
van 16 tot 18u

• Familiefilm en prijsuitreiking 
Zomerfietseling:  
28 september, 19u30, CC

• Tweede manche senioren-
kaarting: 26 oktober, 14u, CC

• Deelname aan Halloween in 
het stadspark: 31 oktober, 
18u, stadspark Harelbeke

• Iedereen Mondiaal:  
16 november, 19u,  
De Zandberg

• Deelname Geboortebos:  
17 november, 10u, De Gavers

• Seniorenfeest:  
17 november, 14u, CC

• Sinterklaas komt thuis:  
24 november

• Eucharistieviering met 
jongerenkoor: 25 november, 
10u30, Sint-Salvatorkerk

• Kerstkoekjes bakken:  
15 december,  
Guldensporencollege

TUINHIER 
HARELBEKE-STASEGEM
• Zonnebloemwedstrijd:  

9 september, vanaf 10u
• Bekendmaking resultaten 

tuinkeuring:  
9 september, 10u30, CC

• Bedrijfsbezoek: 20 oktober, 
10u, Boomkwekerij Joos, 
Sint-Jansstraat 71,  
Beveren-Leie

• Voordracht  
‘Bestrijdingsmiddelen’:  
20 november, 19u, CC

• Jaarlijks feest: 9 december, 
12u, JC

SINT-RITAKAARTERS
Kaarting telkens om 15 uur in 
restaurant Amadeus.
• Kaarting:  

14 september, 19 oktober,  
9 november en 14 december

• Kampioenenviering:  
4 november

AA-GROEP
Elke vrijdag vanaf 20 uur,  
Paretteplein 17

SPORTAANBOD  
SENIOREN
• Turnen senioren:  

op dinsdag van 11 september 
tot en met 11 december van 
14 tot 15u in de sporthal van 
Harelbeke

• Zachte yoga:  
op donderdag van 13 sep-
tember tot en met 13 decem-
ber van 14.30 tot 16u in de 
sporthal van Harelbeke

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

https://webshop.harelbeke.be
mailto:sport@harelbeke.be


LDC DE VLINDER
Kollegeplein 5, Harelbeke,  
056 735 390,  
devlinder@zbharelbeke.be
• Petanque: dinsdag en 

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

gratis
• Schaken: donderdag, 14u, 

gratis
• Bridge: vrijdag, 14u, gratis
• Gebruikersgroep smart-

phone: derde woensdag, 9u, 
1,50 euro

• Crea: boeken kaften:  
5 september, 14u, 1 euro

• Grootmoederskeuken:  
7 september, 11u30, 12 euro

• Lachen is gezond:  
10 september, 14u, 7 euro

• Ijscafé café: spelen van 
vroeger: 12 september, 14u, 
2,50 euro

• Zumba: op donderdag van 
13 september tot 20 decem-
ber, 10u, 32,50 euro

• Infomoment omgaan met 
dementie: 13 september, 
14u, 2,50 euro

• Duits op reis: maandag van 
17 september tot en met 8 
oktober, 9u30, 10 euro

• Infomoment jongdementie: 
20 september, 14u, 2,50 euro

• Kookclub: 21 september, 
14u, gratis (wel bijdrage voor 
de producten)

• Verjaardagsfeest 2 jaar 
De Vlinder: 28 september, 
11u30, 15 euro

• Minigolf: 29 september, 14u
• Crea: handlettering:  

1 oktober, 14u, 12,50 euro

DH DE RIJSTPEKKER
Kasteelstraat 13, Hulste,  
056 735 270,  
derijstpekker@zbharelbeke.be
• Breien en haken: dinsdag, 

13u30, gratis
• Tafeltennis: vrijdag, 14u, 

gratis
• Koffieklets: derde woens-

dag van de maand, 14u, 2,50 
euro

• Kaarting: vierde donderdag 
van de maand, 14u, gratis

• Infomoment: Hulpmiddelen 
bij dementie: 3 september, 
14u, 2,50 euro

• Turnen op muziek: op 
woensdag van 5 september 
tot 24 oktober, 10u, 10,50 
euro

• Yoga: op donderdag van  
6 september tot 25 oktober, 
10u, 24,50 euro

• Grootmoederskeuken:  
7 september, 11u30, 12 euro

• Afsluit Kaffieplezier: 11 
september, 14u, gratis

• Crea: plantenhanger in 
 macramé: 18 september, 
8u30, 10 euro

• Lessenreeks Androidtablet 
en –smartphones: van  
18 september tot en met  
27 november, 9u, 80 euro

• Zitdansen: 20 september, 
14u, 2,50 euro

• Herfstontbijt met 
 wandeling: 21 september, 
8u, 5 euro

• Op stap door Hulste 
 vroeger en nu: 24 septem-
ber, 14u, 2,50 euro

• Wandelvoetbal: op dinsdag 
van 4 september tot 23 okto-
ber, 10u30, sporthal Bavik-
hove, 17,50 euro

LDC DE PARETTE
Paretteplein 19, Harelbeke, 
056 735 180,  
deparette@zbharelbeke.be
• Computerhoek:  

elke weekdag, openingstijden 
LDC, gratis

• Tekenen:  
maandag, 9u30, gratis

• Turnen:  
maandag, 10u15, 1,50 euro

• Breien:  
maandag, 13u30, gratis

• Biljart: maandag, woensdag 
en donderdag, 14u, 0,50 
eurocent per 20 min

• Petanque: maandag en 
 donderdag, 13u45, gratis

• Scrabble:  
dinsdag, 14u, gratis

• Wiezen:  
woensdag, 14u, gratis

• Tafeltennis:  
woensdag, 14u, gratis

• Line-dance: donderdag, 
14u30, 1 euro

• Franse les: vrijdag, 9u voor 
beginners, 10u15 voor gevor-
derden, 2,50 euro per les

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

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

• Online een fotokader 
maken: 3 en 10 september, 
13u30, 10 euro

• Een stuk Vlaams-Ameri-
kaanse geschiedenis in de 
Far West periode:  
6 september, 14u, 2,50 euro

• Gebruikersgroep tablet:  
7 september, 9u, 1,50 euro

• Grootmoederskeuken:  
7 september, 11u30, 12 euro

• Film ‘Eat Pray Love’:  
7 september, 14u, 2,50 euro

• Inschrijvingsnamiddag 
CVO: 11 september, 14u

• Gedichtennamiddag:  
18 september, 14u, 1,50 euro

• Infomoment: Buddywerking 
dementie ‘Het Ventiel’:  
24 september, 14u, 2,50 euro

• Kaffieboale: 28 september, 
14u30, 2,50 euro

ACTIVITEITEN LOKALE DIENSTENCENTRA
De lokale dienstencentra van Harelbeke hebben een uitgebreid 
aanbod aan informatie, sport & ontspanning en vorming. Ontdek het 
volledige aanbod in de Parettegazette of op www.zbharelbeke.be.

Voor alle activiteiten van de LDC’s één week vooraf inschrijven via 
het onthaal van de lokale dienstencentra. Betalen kan contant of 
met bancontact. Informeer bij inschrijving of je activiteit doorloopt 
in de schoolvakanties.

HARELBEKE

http://www.zbharelbeke.be


v.u. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

Stynen 2018: Sint-Ritakerk
In 2018 zet het Vlaams Architectuurinstituut de 
architect Léon Stynen in de kijker met het project 
Stynen 2018. De gebouwen van Stynen worden 
tijdens Open Monumentendag extra in de kijker 
gezet. De Sint-Ritakerk in de Julius Sabbestraat 
werd in 1960 door Léon Stynen ontworpen en in 
2016 werd de kerk beschermd als monument. 
Tijdens Open Monumentendag zijn er tussen 10 
uur en 18 uur doorlopend rondleidingen. Reser-
vatie is niet nodig. 

Tentoonstelling Don’t Mention the War
Al honderd jaar wordt de Eerste Wereldoorlog 
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. De tentoonstelling vindt plaats 
in het Kunstenhuis (Marktstraat 100), het Peter 
 Benoitmuseum (Marktstraat 55) en in de open-
bare ruimte van Harelbeke. Op die manier raakt 

kunst en erfgoed in dialoog met de stad. Je kan 
de tentoonstelling van 10 uur tot 18 uur bezoe-
ken met of zonder begeleiding van de aanwezige 
gidsen.

Erfgoedroute: In het spoor van de oorlog
Download de Erfgoedapp van FARO en ontdek 
met de Erfgoedroute In het spoor van de oorlog 
in Harelbeke markante plekken die een rol speel-
den in het oorlogsverhaal van Harelbeke. Deze 
erfgoedroute is gekoppeld aan de tentoonstel-
ling Don’t Mention the War. In het Kunstenhuis 
(Marktstraat 100) en in het Peter Benoitmuseum 
(Marktstraat 55) kan je meer informatie krijgen 
over de Erfgoedapp.

Alle activiteiten voor Open Monumentendag 
in Harelbeke zijn gratis te bezoeken tussen 10 
en 18 uur. Het volledige programma van Open 
Monumentendag raadpleeg je via   
www.openmonumentendag.be.

Op zondag 9 september 2018 zetten heel wat monumenten in Vlaanderen 
opnieuw de deuren open voor de 30ste editie van Open Monumentendag. 
Het programma voor Open Monumentendag in Harelbeke focust dit jaar 
op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en op architect Léon Stynen. 
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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 8 september 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: 517
Winnaar: Steven Rigole

Oplossing:

Naam: 

Adres:

Tel./gsm:

E-mail:  

 

5 6 1 2

9 3 8

8 7 6

2 4 8 3 6

6 9

6 3 2 5 9

9 8 1

1 3 5

8 9 4 3

DJ, MUSICAL,  
EXPERIMENTELE MUZIEK,  
HIP HOP …

Een nieuw schooljaar met nieuwe mogelijkheden aan de 
 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit 
Harelbeke.

Jongeren kunnen vanaf 6 jaar zowel in muziek, woord 
en dans, Podium- en Danskriebels volgen. Vanaf 4 jaar is er al 
kleuterdans.

Ateliers in de verschillende disciplines volg je vanaf 8 jaar. 
Nieuw is de mogelijkheid om onmiddellijk te starten met een 
instrument. DANS heeft al Hedendaags, Jazz en Klassiek in de 
aanbieding en vanaf 10 jaar staat er voor het eerst Hip 
Hop en Funk op het menu.

MUZIEK biedt vanaf 12 jaar een waaier aan nieuwe keu-
zes. Naast de klassieke opleiding Instrument, vind je er ook Jazz, 
Pop en Rock met het vak Singer Songwriter.
Voor zang, dans en acteren kan je terecht in de nieuwe Musical 
richting.
Wil je werken in een studio met samples, dan volg je de richting 
Experimentele Muziek. Maar Muziekschrijven kan ook. Stel zelf 
jouw bundel samen met Klanklab, Arrangeren, Compositie of 
Improvisatie.

Is WOORD meer jouw ding, dan is er Woord- en Spellab. 

De keuzes uit de derde graad, zet je verder in de vierde graad. 
Maar, vanaf 15 jaar kan je ook de opleiding DJ volgen 
(zonder vooropleiding). Als muzikant kies je tussen creërend of 
uitvoerend muzikant. Een theoretische vorming is mogelijk in de 
richting Muziekgeschiedenis. Zich toeleggen op één instrument 
doe je in de Specialisatiegraad.

In de vierde graad Woord kan Verteltheater, Speltheater, Spreken 
en Vertellen, maar eveneens Schrijver of Theatermaker. Vervolma-
king in Dans kan voor Klassiek of Hedendaagse dans.

Gedetailleerde info vind je op www.samwdharelbeke.be. 
Online inschrijven via https://mijnacademie.be/ 
samwdharelbeke.
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Tot en met 11 november herdenkt Harelbeke het einde van de Eerste Wereldoorlog. 
Verschillende stadsdiensten en verenigingen organiseren een activiteit in het kader 
van de herdenking. Alle activiteiten werden verzameld onder de naam VRIJ! Stilstaan 
en verdergaan na 14-18, een verwijzing naar de bevrijding in 1918 die dit jaar wordt 
herdacht.

WWW.HARELBEKE.BE/14-18

Ga met de Erfgoedapp op pad doorheen Harelbeke. De route brengt je langs verschillende 
plekken die een rol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog in Harelbeke.

Download de Erfgoedapp van FARO in de Google Play Store of App Store. Zet je locatiefunctie 
aan. Via het kompas kan je in de lijst op zoek naar de route: In het spoor van de oorlog in 
Harelbeke, download de route en ga op stap in Harelbeke. De app geeft je op elke locatie meer 
informatie over de gebeurtenissen tijdens de oorlog.

ERFGOEDROUTE IN HET SPOOR VAN DE OORLOG IN HARELBEKE



 18.08  
INHULDIGING 
GEDENKSTEEN BAVIKHOVE
OUDE LEIEARM BAVIKHOVE
Een nieuw herdenkings
monument voor de Ieren wordt 
ingehuldigd aan de plek waar 
de Ierse troepen in 1918 de 
Leie overstaken bij de start van 
de bevrijding met aansluitend 
een herdenkingsceremonie 
op Harlebeke New British 
 Cemetery.

 07.09-11.11  
DON’T MENTION THE WAR
TENTOONSTELLING
KUNSTENHUIS, MARKTSTRAAT 
100 EN PETER BENOITMUSEUM, 
MARKTSTRAAT 55 HARELBEKE

Al honderd jaar wordt de 
 Eerste Wereldoorlog herinnerd. 
Don’t Mention the War gaat 
na op welke manier met deze 
herinnering kan omgegaan 
worden en wat er na deze 
honderd jaar kan gebeuren. 
De tentoonstelling vindt plaats 
in het Kunstenhuis Marktstraat 
100, het Peter Benoitmuseum 
en in de openbare ruimte. Op 
die manier raakt kunst en erf
goed in dialoog met de stad.
Gratis • Open van donderdag tot 
zondag van 14u tot 17u - nocturnes 
op 28.9 & 18.10 van 17u tot 20u
Meer info:  
www.harelbeke.be/Kunstenhuis

 09.09  
OPEN MONUMENTENDAG
WANDELING MET ERFGOEDAPP
WWW.ERFGOEDAPP.BE
Download de Erfgoedapp van 
FARO en ontdek met de Erf
goedroute In het spoor van de 
oorlog in Harelbeke markante 
plekken die een rol speelden 
in het oorlogsverhaal van 
 Harelbeke. Bezoek de tentoon
stelling Don’t mention the War 
en kom met de Erfgoedapp 
nog meer te weten over de 

verschillende kunstwerken.  
In het Kunstenhuis Marktstraat 
100 en in het Peter Benoit
museum kan je meer informatie 
krijgen over de Erfgoedapp.
Gratis • Doorlopend van 10 tot 18u.
Meer info: www.harelbeke.be/14-18

 30.09
WANDELDAG 
WELZIJNSRAAD-SPORTRAAD
START AAN CAFÉ SYMPHONIE, 
MARKTSTRAAT 1 HARELBEKE
Deze gezinsvriendelijke 
wandeling vindt plaats in het 
centrum van Harelbeke met 
een bezoek aan een aantal 
oorlogsgedenktekens van de 
Eerste Wereldoorlog.
Inschrijven ter plaatse vanaf 13.30u. 
Deelname kost 6 € / persoon (2 
broodjes en een drankje inbegre-
pen). Kinderen basisonderwijs gratis 
(1 broodje en 1 drankje inbegrepen).
Meer info: www.harelbeke.be/ 
vrije-tijd/sport/wandeldag- 
sportraad-welzijnsraad

 06.10  
OVER THERE
CONCERT DOOR KOOR VITALIS
DE VLERKE, TIENTJESSTRAAT 61 
HARELBEKE

September 1918. De gevechten 
woeden nog in alle hevigheid 
maar de overwinning lonkt al. 
Een groep cabaretières reist 
achter de frontlinie om de jon
ge soldaten aan te moedigen. 
Ze brengen een gevarieerd 
programma met ‘hits’ uit de 
Eerste Wereldoorlog waarin 
hun heldhaftigheid bezongen 
wordt. Maar er is ook tijd voor 
een teder moment waarbij de 
jongens kunnen wegdromen 
en denken aan hun geliefden 
die thuis op hen wachten. Of 
wat luchtige dixieland nummers 
om het feest aan te sturen.
Start om 20u.  
• VVK: 10 € / ADD: 12 €
Meer info en reservatie:  
dominique.depoorter@telenet.be 
0496 691 141

 16.10  
HULSTE BEVRIJD,  
HULSTE VERGAST
KLANK- EN LICHTEVOCATIE
HOEVE SNOECK KASTEELSTRAAT 
HULSTE
Op 16 oktober 1918 werd Hulste 
door Belgische troepen bevrijd. 
De euforie was van korte duur 
want op 17 en 18 oktober werd de 
gemeente door de achterhoede 
van het Duitse leger van over de 
Leie bestookt met gifgasbom
men. Daarbij vielen minstens 31 
burgerslachtoffers. De euforie 
van de bevrijding en daaropvol
gende gasbeschietingen worden 
door middel van een klanken 
lichtevocatie herdacht.
Start om 19u30 • Gratis
Geen reservatie nodig
Meer info: info@andrevanassche.be

 17.10  
KLEUTERDOEDELS 
KLEUTERWORKSHOP
KUNST EN WOI
AHA! EN JEUGDDIENST 
HARELBEKE
Ook de kleuters herdenken 
100 jaar Wereldoorlog I: we 
gaan met onze creativiteit aan 
de slag en maken onze eigen 
kunst rond de wereldoorlog. 
Deze activiteit kadert in de 
reeks KleuterDOEdels  
(7 workshops).
Meer info en reservatie:  
webshop.harelbeke.be 

 19.10  
DE LAATSTE 
OORLOGSDAGEN IN 1918
LEZING DOOR FHILIP 
VANNIEUWENHUYZE
DE RIJSTPEKKER, 
KASTEELSTRAAT 13 HULSTE
De tijdelijke Werkgroep ‘Hulste 
Bevrijd, Hulste vergast’ houdt in 
samenwerking met De  Roede 
van Harelbeke een lezing over 
het bevrijdings offensief en de 
laatste oorlogsdagen in Hulste 
en Bavikhove.   
Start om 20u • Gratis
Meer info en reservatie:  
fhilip.vannieuwenhuyze@skynet.be

 20.10  
VERTELWANDELING 
OKTOBER 1918
MET DE ROEDE VAN HARELBEKE
START AAN SINT-SALVATORKERK, 
GENTSESTRAAT 4 HARELBEKE

In oktober 1918 bevrijdde de 
9th Scottish Division Harelbeke. 
Tijdens de boeiende wandeling 
komen de oversteek van de 
Leie en de bevrijding van Ha
relbeke door Britse eenheden 
maar ook de daaropvolgende 
beschieting met gas aan bod. 
De wandeling start een eerste 
keer om 13u00 en wordt her
haald om 14u30 en om 16u00 
(afstand: 1,5 km; duur: 1,5 uur). 
Aan elk van de drie wandelin
gen kunnen telkens maximum 
30 personen deelnemen (voor
af inschrijven is verplicht).
Start om 13u, 14u30 en 16u  
• Gratis
Meer info en reservatie:  
dirk.viaene@gmail.com 
0473 920 447

 20.10  
DE LEIE (LA LYS) VRIJ! 
HERDENKINGSCONCERT I.S.M. 
AIRE-SUR-LA-LYS EN SAMWD 
PETER BENOIT 
BRITS OORLOGSKERKHOF, 
DEERLIJKSESTEENWEG 47 
HARELBEKE
De Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans  Peter 
Benoit werkt samen met 
 l’Académie de Musique van 
Airesurla Lys een voorstelling 
uit met teksten, liederen en mu
ziek uit de oorlogstijd. Maar het 
wordt niet overwegend zwaar
moedig. 20 oktober 1918 werd 
Harelbeke immers bevrijd. Ge
daan met de bommen, gedaan 
met de gruwel! Angst maakte 
plaats voor opluchting en later 
nog, uitbundigheid. Een ideaal 
medium was het nieuwe genre 
‘jazz’, meegebracht door de 
zwarte Amerikaanse soldaten 
naar de loopgraven. Ook het 
heroïsche van de overwinning 
komt aan bod in speechen en 
heldenverhalen.
Start om 19u  
• Gratis
Meer info en reservatie:  
SAMWD 056 694 570

OVERZICHT ACTIVITEITEN



 25.10  
BELGEN MAKEN BOMMEN
LEZING DOOR DIRK MUSSCHOOT
BIBLIOTHEEK, EILANDSTRAAT 2 
HARELBEKE
Vierduizend Belgen werkten 
tussen 1916 en 1919 in de 
munitiefabriek van Birtley in 
NoordEngeland. Voor hen 
werd naast de fabriek een 
compleet Belgisch barakken
dorp gebouwd: Elisabethville. 
Na de oorlog verdween het 
Belgische dorp in Engeland 
even snel als het was geko
men. Journalist/schrijver Dirk 
Musschoot reisde tientallen 
keren naar NoordEngeland 
om dit verhaal te reconstrue
ren, spitte archieven onderste
boven en praatte met nazaten 
van de zogenaamde Birtley 
Belgians.
Start om 20u • Gratis
Meer info en reservatie:  
info.bibliotheek@harelbeke.be
056 733 440 

 27.10  
EN TOEN WERD ALLES STIL
MUZIKAAL EVENEMENT 
SINT-PIETERSKERK,  
HULSTEDORP 13 HULSTE
De Koninklijke Harmonie Moed 
en Vlijt Kuurne brengen, onder 
leiding van dirigent Francis 
Bonte, een muziekconcert met 
een doorlopend programma 
zonder pauze met beelden en 
teksten van en over Hulste in 
WOI. Het mannenkoor van Sen
te brengen soldatenliederen 
en een Piper treedt op.
Start om 20u • Tickets 10 €
Meer info en reservatie:  
geert_decock@hotmail.be

 27.10  
THE ARMED MAN
CONCERT DOOR KONINKLIJK 
HARMONIEORKEST VOORUIT
SINT-JOZEFSKERK, PLEIN 1 
HARELBEKE
Deze ‘Mass for peace’ van de 
Welshe componist Karl Jenkins 
is een antioorlogswerk geba
seerd op een vijftiendeeeuws 
Frans soldatenlied. De ‘mis’ 
bevat literaire teksten en ge
beden uit culturen van over 
de hele wereld. Dit werk past 
binnen de herdenking van de 
Wapenstilstand van 1918. 180 
stemmen, dansers en groot 

orkest nemen je mee op reis 
door de tijd en de menselijke 
moraal.
Start om 20u • VVK: 10 € / ADD: 12 € 
Jongeren: 7 €
Meer info en reservatie:  
webshop.harelbeke.be

 29.10-31.10  
FAIR PLAY- EN VREDEKAMP
SPORTKAMPEN IN TEKEN VAN 
WOI
SPORTHAL DE DAGERAAD EN 
SPORTHAL DE VLASSCHAARD
Tijdens de jaarlijkse herfst
sportkampen wordt extra 
aandacht besteed aan het 
thema fair play. Daarbij staan 
spelletjes en het sporten in het 
teken van verdraagzaamheid 
en eerlijk zijn.
We vragen aandacht voor een 
fototentoonstelling rond WOI. 
De foto’s blijven een tijd uithan
gen in de sporthallen.
Meer info en reservatie:  
www.harelbeke.be/sport

 06.11  
OORLOGSDAGBOEK  
VAN STIJN STREUVELS
LEZING OSWALD MAES EN  
KAREL PLATTEAU
BIBLIOTHEEK, EILANDSTRAAT 2 
HARELBEKE
Toen Stijn Streuvels goed op 
weg was om zijn 43ste verjaar
dag te vieren brak de Eerste 
Wereldoorlog uit. Vanaf 1 au
gustus startte hij met een oor
logsdagboek. In dit dagboek 
komt Harelbeke maar liefst 
26 keren voor. De beschrij
ving van de kranige, mondige 
 Harelbeekse vrouwen, het lef 
en durf van de bevolking, de 
gruwel van de bezetter,… al 
deze aspecten zullen lezers 
en geïnteresseerde heemkun
digen wel bijblijven. Oswald 
Maes evoceert op schitterende 
wijze al deze citaten over Ha
relbeke (en nog vele andere). 
Karel Plateau brengt een lezing.
Start 19u30 • Gratis
Meer info en reservatie: info.biblio-
theek@harelbeke.be / 056 733 440 

 09.11  
IN MEMORIAM TOM,  
IN MEMORIAM JERRY
ORGELCONCERT DOOR NICO 
RONSSE I.S.M. DAVIDSFONDS
SINT-SALVATORKERK, 

GENTSESTRAAT 4 HARELBEKE
Thomas Atkins was een sol
daat die eeuwen geleden aan 
 Engelse kant sneuvelde bij 
een veldslag met de Fransen. 
Thomas stierf in de handen 
van de Hertog van Wellington 
die zijn naam model liet staan 
voor de Engelse soldaat. Zo
wel tijdens de Eerste als de 
Tweede Wereldoorlog werden 
Engelse soldaten door vriend 
en vijand ‘tommies’ genoemd. 
De  Engelsen op hun beurt 
noemden de Duitsers (Ger
mans) ‘Jerry’. Dit concert wil een 
herdenking zijn van alle slacht
offers van de Eerste Wereldoor
log door middel van muziek van 
componisten die deze oorlog 
niet alleen aan de lijve onder
vonden, maar tevens een heel 
palet aan gevoelens hierom
trent tijdens deze vier jaar aan 
het papier toevertrouwden.
Start om 20u • VVK: 12 € / Leden: 10 €
Meer info en reservatie: vandeputte-
luc@skynet.be  
056 717 278

 10.11  
VREDESCONCERT 14-18
11-NOVEMBERCOMITÉ 
BAVIKHOVE I.S.M. BAVIKHOOFSE 
VERENIGINGEN
SPORTHAL DE VLASSCHAARD, 
VLIETESTRAAT 25 BAVIKHOVE

“Camiel de garde” leidt ons 
met anekdotes uit Bavikhove 
en  samen met zijn muzika
le gasten door de “Groote 
 Oorlog” in Bavikhove. Met me
dewerking van Wim  Opbrouck, 
de Koninklijke Dorpsfanfare 
Bavikhove, Kinderkoor De 
Wingerd, Het Kuurns gemengd 
koor, doedel zakspeler, klaroen
blazers, SAMWD Peter Benoit 
en Bavikhoofse verenigingen.
Start 19u • Tickets 10 € via verschil-
lende Bavikhoofse verenigingen
Meer info: jan.lefebvre@telenet.be   

 10.11  
MUZIEK OVERWINT
HERFSTCONCERT K.M. 
EENDRACHT EN VRIJHEID  
O.L.V. DIRIGENT TOM VRIJENS
CC HET SPOOR, EILANDSTRAAT 6 
HARELBEKE
Ter nagedachtenis van het 
100jarige einde van WO I, 
brengt K.M. Eendracht en 
Vrijheid op 10 november 2018 
een concert in het teken van 
de Wapenstilstand van 100 jaar 
terug.
Het publiek mag zich verwach
ten aan een ontspannende 
avond vol muziek, herinnerin
gen, verhalen en projecties in 
het teken van WOI en Harel
beke tijdens die tijd, gebracht 
door muzikanten, doedelzak
spelers en talrijke figuranten. 
Het wordt een totaalspektakel 
voor iedereen die geïnteres
seerd is in muziek vermengd 
met Harelbeekse geschiedenis 
tijdens WOI.
Start 19u30 • Tickets 10 € via  
tickets@cchetspoor.be 
Meer info:  
www.eendrachtenvrijheid.be

10.11  
UITWISSELING ZEESCOUTS 
HARELBEKE – SCOUTS 
ROCHESTER
ZEESCOUTS JAN BART 
HARELBEKE
Tijdens het 11november
weekend verbroederen 
de Zeescouts Jan Bart van 
 Harelbeke met de scouts van 
Rochester in samenwerking 
met de Vrienden van de Brand
weer van Harelbeke. Tijdens 
verschillende activiteiten 
wordt het einde van de Eerste 
 Wereldoorlog herdacht.

 11.11  
11 NOVEMBER HERDENKING 
OORLOGSMONUMENTEN
Het einde van de Eerste 
 Wereldoorlog wordt passend 
herdacht op de Britse be
graafplaats en bij de oorlogs
monumenten met aansluitend 
een herdenkingsmis in de 
SintSalvatorkerk. Om 11u zullen 
alle klokken en sirenes luiden 
om het einde van de oorlog te 
herdenken.
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ER MAG  
MEER IN  
JE PMDZAK! 
Naast plastic flessen, metalen ver-
pakkingen en drankkartons mag je nu 
ook alle harde plastic verpakkingen 
in je PMD zak steken. Die krijgt om die 
reden ook een nieuwe naam: P+MD. 
Alle plastic potjes, schaaltjes en bo-
tervlootjes moeten dus niet meer in de 
restafvalzak. Enkele tips: steek geen 
verpakkingen in elkaar, enkel verpak-
kingen kleiner dan 8 liter, verwijder 
zachte afsluitfolies, geen piepschuim 
en chipszakjes. 
De ophaling van de P+MD blijft on-
gewijzigd en je mag de ‘oude’ PMD 
zakken blijven gebruiken. 

Nieuwe foliezak
In de nieuwe transparante foliezak 
steek je zacht plastic. Een pak met 
10 zakken kost 1,50 euro. De ophaling 
gebeurt om de twee maanden op de 
dag van de P+MD ophaling. Voor 2018 
nog in de week van 15-19 oktober en 
10-14 december.

Infomoment 
donderdag 20 september om 19 uur in 
CC het SPOOR (zie pagina 21).

kort
Zorgbedrijf Harelbeke
DE ZORGLIJN
Door de zorglijn in het leven te roepen willen we een hogere beschikbaar-
heid en bereikbaarheid bieden. Je kan er terecht voor info en advies over 
ouderenzorg. Wil je maaltijden aan huis, wens je gebruik te maken van het 
Minder Mobielen Vervoer of de boodschappendienst? Wil je weten hoe 
een dag in het dagverzorgingscentrum verloopt of hoe je in één van onze 
woonzorgcentra komt wonen? 
Neem dan contact op met de zorglijn.

Nieuw vanaf 3 september!
De Zorglijn • Ma-Do: 8u30-12u – 13-17u • Vr: 8u30-12u – 13-16u
056 899 100 • zorglijn@zbharelbeke.be • www.zbharelbeke.be

• Sint-Augustinessenklooster, Marktstraat 86: Piet Petillion -  
ElsPleysier - Marha - Kichou Lycke - Marleen Moerman - Linda   
Welvaert - Raf & Doorke Dereuck - Rudi D'artois - Eddy Verfaille.  Met   
gids op zaterdag 15 en zondag 16 september om 14, 16 en 18 uur.

• Mijn Huis, Marktstraat 80: Marcel Vermeersch - Martina Denijs.
• Stadsarchief, Gentsestraat 13bis: Raoul Cambier.
• OCMW, Paretteplein 19: Susy Desimpele.
• Kunsthuis De Roterij, Watermolenstraat 44: Chantal Bossuwé -   

Jacqueline Landrien - Marc Roos - Sonja Bulteel.
• Verthé Interieurs, Gentsestraat 46: Riki - Linda Lacombe - Carl   

Bevernage - C'Rien - Raoul Cambier.
• Academie Harelbeke Anders!, Tientjesstraat 4: Carl Bevernage -   

Linda Lacombe - Carlos Caluwier en studenten academie hogere   
graad. Gratis. Op zaterdag en zondag 15 en 16 september van 14   
tot 19 uur en op 23 en 30 september van 14 tot 18 uur. 

Kunstzomer 
 LEIESTREEK
Harelbeke ontvangt de Kunst-
zomer van zaterdag 15 sep-
tember tot en met zondag 30 
september. Je maakt er kennis 
met de werken van volgende 
kunstenaars:
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ZA 1 SEPT
Compostdemo
De compostmeesters be-
antwoorden al je vragen over 
composteren en alles wat 
kringloop aanbelangt. Af-
spraak om 10.30 uur aan de 
inrit van het recyclagepark. 
Ook op Harelbeke Feest! (15 
en 16 september) vind je de 
compostmeesters, dit telkens 
van 14.30 tot 18.30 uur. 

ZA-ZO 1-2 SEPT
Olympisch schieten 
met luchtkarabijn
Zaterdag vanaf 17.30 uur, 
zondag van 10 tot 12.30 uur 
en vanaf 14 uur. Iedereen 
kan deelnemen, ook niet 
ervaren schutters. Organisa-
tie: Koninklijke schuttersgilde 
Sint Pieters Bosseniers, 
 Kasteelstraat 15 (achter DH 
De Rijstpekker) 
8 www.bosseniers.be

met lokale handelaars en 
hun producten: handtas-
sen, juwelen, 3D-beelden, 
keramiek, tuinaanleg, fruit 
en groenten, yoghurt en ijs, 
kroketten, kaas en charcu-
terie, ambachtelijke bieren, 
champignons en escargots.   

ZA 15 SEPT
Allez, chantez!

Voluit samen zingen, voor 
iedereen. Stadspark Harel-
beke om 15 uur. Gratis.  
Meer info: : bren.derycke@ 

welzijnharelbeke.be of  

) 056 735 191

in Harelbeke

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

8www.harelbeke.be/uitpas
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ZA-ZO 1-2 SEPT
Fototentoonstelling
Koninklijke Fotoclub Diafo 
Harelbeke houden een 
unieke fototentoonstelling 
op zaterdag 1 en zondag 
2 september van 10 tot 19 
uur in het lokaal boven de bi-
bliotheek in de Kasteelstraat 
9 in Hulste. Gratis toegang. 
8 www.fotoclubdiafo.be

ZO 9 SEP 
Streekproducten- 
land- en tuinbouw-
markt
Paretteplein van 14 tot 18 
uur. Kom kennis maken 
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NEDERLANDS OEFENEN  

In september start de wekelijkse ‘Praattafel’ opnieuw. Op dinsdag van 9 
tot 11.30 uur en op donderdag van 18.30 tot 21 uur in CC het SPOOR, 
Eilandstraat 6. Inschrijven is verplicht en kost 25 euro. Ben je altijd aanwezig, 
dan krijg je je inschrijvingsgeld terug! MIA-tarief mogelijk.
Inschrijven tot eind oktober bij:
• Katrien, GS9, Gentsestraat 9, 0477 706 620
• Bren, Huis van Welzijn, 056 735 191, bren.derycke@welzijnharelbeke.be

Heb je kinderen die school lopen in de Centrumschool of in de Vrije 
Basisschool Sint-Rita, dan kan je daar gratis Nederlands oefenen.
In de Centrumschool tweewekelijks op woensdag van 8u45 tot 10u45. In de 
Vrije Basisschool Sint-Rita tweewekelijks op dinsdag van 13u15 tot 15u15.
Meer info bij de zorgleerkrachten of bij Bren, Huis van Welzijn,  
) 056 735 191 : bren.derycke@welzijnharelbeke.be

ZO 16 SEPT
Ruildag
Van 8 tot 11.30 uur in de 
Zuiderkouter in Stasegem. 
Ruildag voor verzamelaars 
van postzegels, postkaarten, 
doodsprentjes, munten, 
boeken, strips, champagne-
capsules, bierglazen … 
Gratis toegang. Organisatie: 
Interclub Curiosa vzw.  
Info via Ronny Mestdach,  

) 056 702 857

ZO 16 SEPT
Wereldfeest  
‘Ol Tegaere’
Wereldse proeverijen, 
henna versiering, wereld-
muziek, haarvlechten, traditi-
onele kledij en FairTrade-bar. 
Gratis. Stadspark Harelbeke 
van 14 tot 18.30 uur 
Meer info: : bren.derycke@

welzijnharelbeke.be of 

) 056 735 191

MA 17 SEPT
Wegwijs in  
de thuiszorg
De mantelzorgwerkgroep 
van Harelbeke nodigt ieder-
een uit op een namiddag 
‘Wegwijs in de thuiszorg’. 
In LDC De Vlinder, Kollege-
plein 5. Van 14 tot 15 uur: 
info thuiszorg. en van 15.45 
tot 16.45 uur: info premies. 
Koffiepauze tussen beide 
sessies. Gratis inschrijven (voor 

beide sessies of apart) voor 14 

september bij  

: woonzorg@zbharelbeke.be 

) 056 735 390, onthaal  

De Vlinder.

DO 20 SEPT
Infomoment P+MD
Imog geeft je meer info over 
de nieuwe P+MD ophaling. 
Wat mag er meer in de PMD 
en waarvoor dienen de nieu-
we transparante foliezak-

ken? Om 19 uur in CC het 
SPOOR (zie ook pagina 19).

VR 21 SEPT
Filmavond 
Marie Heurtin
Frankrijk, eind 19de eeuw. 
Marie Heurtin, een 14-jarig 
doofblind meisje, wordt 
naar het Larnay Instituut 
gebracht. Zuster Marguérite 
ontfermt zich moedig over 
de onhandelbare Marie 
en, probeert ondanks alle 
tegenslagen, het jonge leven 
in contact te brengen met de 
buitenwereld. Een waarge-
beurd verhaal.Om 19.30 uur 
in PC De Bron, Marktstraat 
88.  
Vooraf inschrijven via  

) 056 737 070  

: info@debron-har.be 

Deelname: 8 euro, ter plaatse te 

betalen.

ZO 23 SEPT
Natuurfeest  
Natuurpunt
Van 11 tot 17 uur: met 
wandeling in natuurgebied 
De Venning, BBQ met des-
sertbuffet en randanimatie. 
Locatie: Bolwerk AAP, Spin-
nerijstraat 105, Kortrijk. Prijs: 
aperitief, BBQ, dessertbuffet 
met koffie: volwassenen 20 
euro, kinderen tot en met 12 
jaar: 10 euro. Onder de 4 
jaar: gratis.  
Inschrijven voor BBQ kan via 

8 www.natuurpunt.be/gaverstreke

ZO 23 SEPT
Vers geperst  
in Stasegem
In de Zuiderkouter kunnen 
tussen 11 en 13 uur de 
boeken uitgegeven via het 
Davidsfonds ingekeken en 
aangekocht worden. Een 
unieke gelegenheid om de 
werking van het Davidsfonds 
Stasegem beter te leren 
kennen. We geven er je dan 
ook graag uitleg over het 
lidmaatschap.  
Meer info via davidsfonds. 

: stasegem@gmail.com
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DI 25 SEPT
Reanimeren en 
defibrilleren
Harelbeke Hartveilig van 19 
tot 22 uur, Rode Kruislokaal, 
Veldstraat 179. 
Info en inschrijven: : vorming@

harelbeke.rodekruis.be of  

) 0473 393 770

DO 27 SEPT
Mondiaal Café
De Noord-Zuid Raden van 
Harelbeke, Kuurne en Kortrijk 
slaan de handen in elkaar voor 
een boeiend debat over soci-
aal en ethisch ondernemen. 
Piet Colruyt licht zijn visie toe 
en daarna gaan we in gesprek 
met politici en ondernemers uit 
de regio. Om 19.30 uur in De 
Scala, Pluimstraat 7 in Kortrijk. 
Gratis. 
Inschrijven: : kortrijk@oww.be.

DO 27 SEPT
Lifestyle event
Modeshow – hapjes – drank-
jes. CC het SPOOR vanaf 
18.30 uur. Kaarten aan 20 
euro en verkrijgbaar bij de 
deelnemende handelaars. Or-
ganisatie: departement WOL 
en handelscomité. 

VR 28 SEPT
Jazzlab 2.5: Dré  
Pallemaerts - Seva
JazzLab bestaat 25 jaar en 
presenteert een doorsnede 
van een kwarteeuw jazz met 
blik op de toekomst, gebracht 
door vier toonaangevende 
muzikanten. Dré Pallemaerts 
geeft de aftrap. 
CC Het SPOOR om 20 uur - € 12  

8 webshop.harelbeke.be

ZA 29 SEPT
Schoon boeren
De campagne ‘Schoon 

boeren’ toont hoe onze land- 
en tuinbouwers zorg dragen 
voor hun bodem, hun dieren, 
de teelt en hun producten en 
hierbij de uitdaging aangaan 
om steeds duurzamer te 
werken. De familie Dewulf 
werkt elke dag aan duurzame 
vernieuwing op zijn bedrijf. De 
boomkwekerij Dewulf kan je 
bezoeken op 29 september 
tijdens de rondleidingen om 
14.30, 15.15 of 16 uur. 
Inschrijven via  

8 www.schoonboeren.be

ZA 29 SEPT
Compagnie Cecilia – 
Heilig Hart (laatste tickets!)

Een grappig en pakkend 
verhaal van twee vrouwen en 
twee mannen die hun weg 
zoeken op de kronkelende 
autostrade van het leven. Met 
Robrecht Vanden Thoren, 
Gilles De Schryver, Anemone 
Valcke en Linde Carrijn. 
CC Het SPOOR om 20 uur - € 16 

(vvk) 8 webshop.harelbeke.be

ZO 30 SEPT
Wandeling  
Welzijnsraad/ 
Sportraad
Vertrek om 13.30 uur aan café 
Symphonie, Marktstraat 1. 
Wandeling met passende ver-
halen en gedichten. Deelna-
me: 6 euro voor volwassenen 
en gratis voor kinderen van het 
basisonderwijs. Inschrijven ter 
plaatse.

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 11 september.

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

Eerstvolgende gemeenteraad op maandag  
10 september om 19.30 uur in CC het SPOOR
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KERMISSEN IN HARELBEKE

HULSTE KERMIS
• Vrijdag 31 augustus:  

Parochianenkoers
• Zaterdag 1 september:  

Wielerwedstrijden dames jeugd, nieuwelingen 
heren en dames elite -  Optredens The Gambits 
– The Crowd en DJ Jean

• Zondag 2 september:  
Kinderrommelmarkt – Kinderprogramma –  
Optredens Ze Quaffeurz en Royal-T

• Dinsdag 4 september:  
Wielerwedstrijd elite en beloften zonder 
 contract

Info: : Paveke@telenet.be en  

: roeland.vanassche@skynet.be

HARELBEKE FEEST!
• Zaterdag 15 september:  

Curieuzeneuzeshow voor de kleintjes -  
Jo Vally - Divine - Vuurwerk - Michael Schack - 
JuStine S - DJ Sofie

• Zondag 16 september:  
Krielhaanzetting –  Aperoconcert Eendracht en  
Vrijheid – Optredens KetnetBand – Toe Maar

 Stapconcerten – Randanimatie – Braderie -  
Straattheater

Info: : claude.baert@telenet.be 

(zie ook pagina 6-7-8)

ZANDBERGKERMIS
• Zaterdag 22 september:  

Rommelmarkt – Kinderanimatie – Snoepenloop 
– Wielerwedstrijd – Optredens en DJ

• Zondag 23 september:  
Aperoconcert – Eetfestijn – Kinderanimatie –  
Ubuntusamenwerking

Info: : bart@oblique.be

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

ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN

• Zaterdag 8 september om 16.30 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Julien Vlieghe en Brigitte Noppe

• Zaterdag 22 september om 10 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Raoul Loosvelt en Annie Duquesnoy

• Zaterdag 22 september om 11 uur in het stadhuis: 
Gouden bruiloft van Freddy Beernaert en Jenny Dewyn

Op basis van de gegevens beschikbaar op 9 juli 2018.

VAN ENQUÊTE 
NAAR OPEN 
IDEEËNPLATFORM 
De bevraging die terug te vinden was in de zomereditie 
van hblad, leverde een boeiende respons op. Hartelijk 
dank aan iedereen die de tijd nam om de enquête in te 
vullen. De resultaten zullen terug te vinden zijn in de okto-
bereditie van hblad, net als de winnaars van de wedstrijd.  

Vanaf september kan je op de website wapeisje.be 
beleidsideeën formuleren via een open platform. Dit staat 
los van de verkiezingen en zal vanaf nu permanent ter 
beschikking staan van de Harelbekenaren. Ga dus zeker 
eens een kijkje nemen op www.wapeisje.be.
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BELEVINGSDAGEN 
OP DE AHA!

Tijdens de maand september is er bij de 
start van het nieuwe academiejaar van alles te 
beleven op de Academie Harelbeke Anders!
Zo is er de kunstroute Leistreek, zijn er open 

atelierdagen en gratis proeflessen. Iedereen is 
welkom.

Het volledige programma en het 
 opleidingsaanbod vind je op  

www.academieharelbekeanders.be


