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gemeentenieuws 2019

Beste Deerlijknaren
2019 is gestart! Op gemeentelijk vlak betekent dit niet alleen de start 
van een nieuw jaar, maar ook van een nieuwe legislatuur. Ik maak van 
de gelegenheid gebruik om de mensen van de vorige gemeenteraad te 
danken voor hun positieve ingesteldheid en constructieve medewerking 
bij heel wat projecten. Wij namen ook afscheid van een aantal 
gemeenteraadsleden en schepenen die niet meer terugkeren op het 
politieke front. Ik wens hen veel succes in eventuele nieuwe uitdagingen  
in het leven. En zeg nooit nooit in de politiek …

Ikzelf ben dankbaar, want na vijftien jaar burgemeesterschap mag ik er 
nog zes jaar bij doen. Dit met een vernieuwde en geëngageerde ploeg.  
Er ligt in 2019 heel wat werk op de plank en we hebben heel veel 
goesting om er in te vliegen. Voor mij betekent dit de start van  
mijn 25e jaar in de gemeenteraad. Ik ben ook heel gedreven om  
de regionale stem verder te vertolken in de provincieraad in Brugge.

Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om onze vele medewerkers te 
danken. Een gemeente moet goed bestuurd worden, maar dit doen wij 
niet zonder de medewerking van onze personeelsleden en vrijwilligers  
op allerlei vlakken. 

Met deze dankbaarheid heb ik het jaar 2019 met vreugde ingezet.  
Een terugblik naar 2018 hoort er uiteraard bij. We kenden de 
succesvolle onderdompeling in een sfeervolle kerstsfeer door de nieuwe 
organisatie ‘O deerlijk’, een zeer lovenswaardig initiatief. Ook de vele 
activiteiten rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog maakten 
een heel diepe indruk op mij. En ik kreeg een intens kippenvelmoment  
in het Antwerpse Sportpaleis door onze Deerlijknaar Niels Destadsbader. 
Hij is een heel sterke ambassadeur voor onze gemeente.

Ik wens iedereen een schitterend 2019 vol geluk en vreugde. 

Jouw burgemeester

Claude Croes
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 Nieuwe bestuurs-
ploeg gestart

Op 3 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.  
In deze nieuwe legislatuur zijn al onze gemeenteraadsleden  
ook meteen OCMW-raadslid, nu de gemeente en het OCMW  
met elkaar geïntegreerd zijn. De eerstvolgende zitting van  
de gemeente- en OCMW-raad vindt plaats op donderdag  
24 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Bovenste rij (vlnr): Sophie Mespreuve, Dirk Demeurie,  
Rolande Libert, Philip Ghekiere, Filip Terryn, Tundie D’hont,  
Frans Kemseke, Marc Coppens, Marleen Prat, Jurgen Beke,  
Lies Dewitte, Carl De Donder, Louis Haerinck, Maurice Bekaert
Onderste rij (vlnr): Paulien Santens (waarnemend secretaris), 
Matthias Vanneste, Sandra Goussey, Bert Schelfhout,  
Claude Croes, Jo Tijtgat, Regine Rooryck, Louis Vanderbeken

Het volledige verslag lezen?  
Dat kan op www.deerlijk.be/gemeenteraad  

of in de bibliotheek.  
Of ontvang het maandelijks in je mailbox.  

Stuur daarvoor een mailtje naar info@deerlijk.be.
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 Wintertips: bescherm jouw  
waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat 
jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet 
alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld 
kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep 
graag enkele tips.

•  Zorg ervoor dat de temperatuur in alle ruimtes met 
waterleidingbuizen boven het vriespunt blijft.

•  Is het niet mogelijk een vorstgevoelige ruimte te verwarmen? 
Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de 
leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en 
voor het binnenwerk van de watermeter: ze kunnen smelten 
door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond 
de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel zelf 
niets in elkaar, maar doe beroep op een vakman. 

•  Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of 
tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan 
koude wind.

•  Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en 
sluit het water af. Vergeet niet om vooraf alle leidingen leeg 
te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de 
hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

•  Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, 
controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter. 
Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de 
oorzaak. Je kan bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapengaan 
de stand van jouw watermeter noteren. Als je ’s nachts geen 
water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd 
verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.

•  Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter 
of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de 
buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude 
wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Wat doet je als de leidingen toch bevroren zijn?
•  Als er nergens in de woning water is, dan is 

hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de 
hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de 
haardroger, vertrekkend van het tappunt naar de hoofdkraan. 
Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof 
omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend 
heen en weer. 

•  Draai daarna de hoofdkraan slechts een beetje open, want 
er zouden buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit je met 
waterschade na ontdooiing. Na controle kan je de hoofdkraan 
volledig openzetten.

•  Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, 
moet je de hulp inroepen van jouw drinkwaterbedrijf.

•  Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je 
enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de 
leidingen vanzelf. In dat geval hou je de hoofdkraan best dicht 
als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele 
lekken bij plotse dooi.

•  In geval van waterschade neem je best contact op met jouw 
verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

Meer tips
www.dewatergroep.be/wintertips

 Openbare onderzoeken
RUP Barakke
Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
Barakke werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in 
zitting van 13 december 2018. Het RUP heeft tot doel het 
bestaande BPA Vrijputstraat gedeeltelijk te wijzigen en op de 
site Barakke een bouwproject te realiseren, voornamelijk gericht 
op wonen, met aandacht voor de inrichting als poort naar het 
centrum. Een aantal aanpalende percelen worden meegenomen 
in functie van het verhogen van de flexibiliteit. Bij de voorlopige 
vaststelling keurde de raad ook een visie rond verdichting in het 
centrum goed.

RUP Deknudt-Decora
Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
Deknudt-Decora werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad 
in zitting van 13 december 2018. Het RUP behandelt de heront-
wikkeling en de functieverruiming van de bedrijfssite Deknudt, de 
reconversie van de bedrijfssite Grafimat naar een woonproject, 
de ruimtelijke integratie van deze ontwikkeling in het bouwblok en 
de structurerende elementen en inrichtingsprincipes.
Bij de voorlopige vaststelling keurde de raad ook een visie rond 
verdichting in het centrum goed.

NIEUWS

Voor beide ruimtelijke uitvoeringsplannen loopt er een openbaar onderzoek van 16 januari 2019 tot en met 16 maart 2019. 
Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis van Deerlijk bij het omgevingsloket. Je vindt het ook op www.deerlijk.be. 
Bezwaren en opmerkingen indienen kan tot 16 maart 2019, aangetekend naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO), Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk of tegen ontvangstbewijs bij het omgevingsloket.
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MILIEU & GROEN

 Kies voor goedkopere groene stroom 
en gas
Wil jij besparen op je energiekosten? En wil je daarbij 
ook je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan! 
De provincie West-Vlaanderen organiseert voor het 
achtste jaar op rij een groepsaankoop groene stroom 
en gas. Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig!

Je energiefactuur zorgt jaar na jaar voor forse kosten. Heb je 
er al eens bij stilgestaan dat je kan besparen op deze uitgaven? 
Dat kan door te kiezen voor een contract met voordelige 
energiekosten. 

Veel werk? Toch niet. De provincie West-Vlaanderen geeft 
je de kans om gratis deel te nemen aan een groepsaankoop 
groene stroom en gas. Het enige wat je moet doen is vrijblijvend 
inschrijven op www.samengaanwegroener.be. Inschrijven 
kan voor elektriciteit en gas en is mogelijk voor iedereen met 
een leveringsadres in Vlaanderen. Ook ondernemers met een 
professioneel contract en een jaarlijks gemeten meter (met een 
verbruik beperkt tot 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh 
gas) kunnen inschrijven.

De provincie West-Vlaanderen bundelt alle inschrijvingen en 
biedt die grote groep als één aantrekkelijke klant aan op de 
energiemarkt. Op een veiling brengen energieleveranciers hun 
beste bod uit voor een eenjarig energiecontract voor elektriciteit 

of gas. De leverancier die het meest voordelige bod doet, mag 
alle deelnemers een eenjarig energiecontract aanbieden. 

Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken! Na de veiling krijg 
je een persoonlijk voorstel van de leverancier die voor jouw 
verbruik het meest voordelige aanbod uitbracht. Aanvaard je het 
aanbod? Dan begeleiden we je bij de overstap naar je nieuwe 
energiecontract. Je hoeft hier zelf niets voor te doen!

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrijblijvende 
inschrijving tot en met de overstap naar het voordelige 
groepsaankoopcontract. Ook de opzeg van je huidige 
energiecontract regelt de provincie volledig voor jou.

Vrijblijvend inschrijven kan tot en met 5 februari via  
www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie West-
Vlaanderen). Neem een jaarlijkse afrekening voor elektriciteit of 
gas bij de hand en schrijf je online in of bel naar 0800 18 711. 

Heb je geen toegang tot internet? 
Dan helpt het Sociaal Huis je graag verder, iedere 
maandagvoormiddag zonder afspraak tussen 9.00 en 12.30 
uur. Op dinsdag en donderdag kan dat na afspraak tussen 9.00 
en 12.30 uur.
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 Nieuwjaarsreceptie jeugdraad
Op vrijdag 1 februari verwelkomen wij alle jongeren, leiding en mensen jong van geest op de nieuwjaarsreceptie van de Deerlijkse 
jeugdraad, vanaf 20.00 uur in OC d’Iefte. Met een hapje en een drankje kijken we terug op het afgelopen jaar en werpen we ook een blik 
op de toekomst. Daarnaast reiken we ook 2 awards uit, de ‘sterre van de jeugd’ en de ‘sterre van de jeugdraad’.

JEUGD

 Het sociaal 
huis zoekt 
vrijwilligers  
voor Donah
DONAH is een ondersteuningsnetwerk 
voor senioren en hulpbehoevenden. 
Vrijwilligers vervullen sociale taken zoals 
vervoer in nood en verjaardagsbezoekjes 
bij 80-plussers.
Start het nieuwe jaar met een goed 
voornemen en word vrijwilliger voor 
DONAH! Breng minder mobiele mensen 
naar hun dokter, kapper … Ga samen 
boodschappen doen of breng een 
verjaardagsbezoekje aan een jarige 
tachtiger.
Ben jij beschikbaar tijdens de week? 
Wil je mensen wel eens ergens naartoe 
brengen? Ben jij de vrijwilliger die we 
zoeken om onze jarige 80-plusser 
een bezoekje te brengen? We zoeken 
enthousiaste vrijwilligers voor diverse 
taken!

Meer info
delphine.derammelaere@deerlijk.be of 
056 73 63 31

SOCIAAL

 Het mobiel 
dienstencentrum  
nodigt je uit
Jong en oud zijn welkom in het dienstencentrum vanaf 10.30 uur. Je kan 
er gezellig een koffie drinken, een boek ontlenen of lezen in tijdschriften en 
kranten. Om 11.00 uur starten we met zitturnen en om 12.00 uur kan je 
meeschuiven aan tafel voor een overheerlijke maaltijd. De kostprijs van de 
maaltijd is afhankelijk van je inkomen (6,70 euro, 7,20 euro of 7,70 euro). 
Een activiteit kost 1,50 euro.

OC d’Iefte: donderdag 24 januari
14.00 uur: Nieuwjaar in het dienstencentrum – nieuwjaarswafels bakken
VBS Belgiek: woensdag 6 februari
14.00 uur: Nieuwjaar in het dienstencentrum – nieuwjaarswafels bakken
Buurthuis Sint-Lodewijk: woensdag 13 februari
14.00 uur: Gezelschapspellennamiddag
Buurthuis de Wieke: dinsdag 19 februari
14.00 uur: Franse muziekbingo

Deelnemen
Je kan kiezen om deel te nemen aan het volledige programma of enkel de 
activiteit. Vooraf inschrijven is enkel noodzakelijk voor de maaltijd, uiterlijk één 
week vooraf. Reserveren = betalen!

Wil je graag aanwezig zijn, maar heb je geen vervoer?
Bel naar Donah op het nummer 056 73 63 31. Een vrijwilliger van Donah 
komt je graag ophalen en thuisbrengen.

Meer info en inschrijven
056 73 63 31, delphine.derammelaere@deerlijk.be
Facebook: Mobiel Lokaal Dienstencentrum Deerlijk
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 Cursusaanbod voorjaar 2019 in Deerlijk
Alles met foto’s op PC, tablet en smartphone (60 LT)
Hoe neem je de perfecte foto met je camera, tablet of 
smartphone? Je leert aan de hand van enkele basishandelingen 
en instellingen jouw toestel kennen zodat je een mooie foto kan 
nemen. Daarnaast leer je alles om je foto’s op je computer over 
te brengen, hoe je een back-up maakt en hoe je ze in de cloud  
kan plaatsen. We tonen ook hoe je kleine aanpassingen maakt. 
We maken zelfs een fotocollage en een filmpje met onze eigen 
foto’s!

Spaans voor op reis (5 lessen)
Ben je gek op de Spaanse cultuur en reis je graag naar 
Spanje? Of ben je erg geïntrigeerd door de Latijns-Amerikaanse 
levenswijze? Leer in 5 lessen hoe je een hotel in Spanje boekt of 
op restaurant een paella met een cerveza bestelt. Je krijgt les op 
een praktische en interactieve manier van een gepassioneerde 
Spaanse lerares.

Update Word - Excel (40 LT)
In 10 lessen leer je allerlei gegevens in tabellen zetten. Daarna 
leer je omgaan met lijsten die veel gegevens bevatten: sorteren, 
filteren, voorwaardelijke opmaak. We tonen hoe je de lijsten 
kan afdrukken op een gebruiksvriendelijke manier. We staan 
ook stil bij de integratie van Excel met Word door middel van 
adreslijsten. We frissen jouw kennis over de belangrijkste 
functies van Word op, zoals tekst typen en selecteren, lettertypes 
veranderen, papierformaat en marges instellen, documenten 
afdrukken en eenvoudige tabellen maken en aanpassen. Voor 
deze cursus moet je al kunnen werken met de verkenner en heb 
je basiskennis over een Officepakket nodig. De focus van deze 
cursus ligt op de heropfrissing van de Officepakketten.  

Haal meer uit je smartphone of tablet (60 LT)
Leer werken met nuttige apps rond reizen, wandelen en fietsen, 
winkelen, muziek, TV en radio en sociale media. In deze lessen 
leer je onder meer reizen voorbereiden, een auto huren, wandel- 
en fietsroutes downloaden, muziek, media en video gebruiken, 
winkelapps verkennen, jouw reis voorbereiden met apps van het 
openbaar vervoer, contact houden met het thuisfront op reis en 
jouw toestel onderhouden.

Ontdek je smartphone of tablet (60 LT)
Je leert werken met je eigen smartphone of tablet die Android 
als besturingssysteem heeft. We verkennen het toestel en 
beheren de instellingen. We leren populaire apps gebruiken 
en ze zelf installeren. We staan stil bij zaken zoals jouw toestel 
beveiligen, apps gebruiken, foto’s nemen en video’s maken, bellen 
via het internet, naar muziek luisteren, boeken lezen, werken met 
gps en printen vanaf jouw smartphone of tablet. Computerkennis 
is geen must maar wel een voordeel. Je moet een gezonde 
interesse hebben in de nieuwe technologie en over een eigen 
smartphone of tablet met Android beschikken.

Meer info en inschrijvingen
Niet zeker of een cursus wel voor jou is? 
Vraag het aan de cultuurdienst. Inschrijven kan via 
de webshop op www.deerlijk.be/cultuur of 056 71 89 81 
en reserveringen.cultuur@deerlijk.be.

CULTUUR

Kostprijs en kalender

Module Lesdag Start Einde Startuur Einduur LT Prijs

Alles met Foto’s op PC, 
tablet en smartphone

Di 05-02-19 18-06-19 13.30 16.35 60 110

Spaans voor op reis Di 26-02-19 02-04-19 18.00 21.35 20 75

Update Word - Excel Do 07-02-19 02-05-19 08.30 11.35 40 80

Haal meer uit je 
smartphone of tablet

Do 07-02-19 20-06-19 13.30 16.35 60 110

Ontdek je smartphone  
of tablet

Do 07-02-19 20-06-19 18.30 21.35 60 110
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 Deerlijk zkt. jong talent met goesting!
Om de twee jaar organiseert Theater Antigone uit 
Kortrijk een theaterproject met jongeren tussen 18 
en 25 jaar. Een professionele regisseur maakt een 
voorstelling die ook productioneel volledig ondersteund 
wordt met decor, licht én geluid. In 2019 start acteur 
en theatermaker David Dermez de voorbereidingen 
voor een nieuw jongerenproject. 

David zal 5 workshopreeksen geven op verschillende locaties, 
waaronder Deerlijk. In deze workshops vertrekt David van wat 
jou bezighoudt. Je gaat aan de slag met je eigen fascinaties, 
interesses en ervaringen en verzint een vorm en sfeer voor die 
vijver van verhalen en emoties. Tijdens de workshops mag je 
intens acteren en improviseren. De nadruk ligt daarbij op muziek 
en songteksten. Op het einde van de workshop boks je met alle 
deelnemers een toonmoment in elkaar dat je voor een klein 
publiek opvoert.

Daar houdt het niet op. Na alle toonmomenten stelt David met 
jongeren uit de verschillende workshops een nieuwe groep 
samen. Binnen het professionele kader van een echte theaterzaal 
repeteren zij van augustus tot oktober voor een volwaardige 
voorstelling die na de première ook op tournee gaat.

Nieuwsgierig naar theater? Wil je al langer eens iets op de 
planken brengen of zit je gewoon met een creatief ei? Schrijf je 
dan in! Voor wie nog twijfelt: theaterervaring is helemaal niet 
vereist en wij houden geen audities. Wij hopen alleen op heel veel 
goesting om erin te vliegen.

Voor wie?
Iedereen geboren tussen 1994 en 2001

Kostprijs
50 euro (wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming met de 
UiTPAS, kan korting aanvragen)

Inschrijven
www.antigone.be/nl/jongeren

CULTUUR

© Kurt Van Der Elst

 Jouw vrije tijd zinvol invullen? 
Heemkring Dorp en Toren is op zoek naar vrijwilligers om 
kranten en tijdschriften uit te pluizen, oude foto’s te identificeren 
en inventariseren, ongeopende archiefstukken te klasseren, 
de website up-to-date te houden, gegevens in te voeren op pc 
enzovoort. Voor veel zaken is geen kennis van computers vereist, 
dus laat je daar vooral niet door afschrikken.

In het archief dat zich onderin het gemeentehuis bevindt, 
zit je trouwens nooit alleen. Bij vragen of problemen kan je 
altijd terugvallen op de bestuursleden van de heemkring of 
de medewerkers van de dienst erfgoed. Heb je interesse in 
vrijwilligerswerk en nu en dan eens tijd om je te concentreren 
op een taak of project dat jouw voorkeur geniet in een periode 
die je zelf verkiest? Neem dan vrijblijvend contact op met de 
heemkringcoördinator via 0472 27 02 21.
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CULTUUR

 Uitreiking cultuurtrofee 2018
De cultuurraad reikt een cultuurtrofee uit. Dit jaar zal dit zowel voor een persoon als een vereniging gebeuren, die zich in het voorbije 
jaar verdienstelijk maakte op cultureel vlak. Ook vorig jaar nomineerden we een aantal bijzondere personen en gezelschappen. Toen 
kreeg de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia de trofee voor verenigingen en Jonas Bruyneel de individuele trofee.

Het accordeonensemble van SAMWD Harelbeke-Deerlijk zorgt voor een muzikale noot tijdens de uitreikingsavond. Ze steken eigentijdse 
klassiekers in een accordeonjasje. De avond is tegelijkertijd de nieuwjaarsreceptie van de cultuurraad en een ontmoetingsmoment voor 
alle Deerlijkse cultuurliefhebbers.

Waar en wanneer?
Vrijdag 15 februari om 20.00 uur in OC d’Iefte

 Café Au Courrier Colombophile  
in de jaren 90
Café Au Courrier Colombophile, die in de Schoolstraat 18 lag en 
kortweg ‘De Courrier’ werd genoemd, werd in 1950 gebouwd. 
Tot eind de jaren 1960 baatten Gerard Scherpereel en Cecile 
Van Fleteren deze herberg uit. Rond 1970 volgden Valère 
Vanhee en Simone Vandenbroucke hen op. Eind 2005 stopten 
Valère en Simone ermee. Brouwerij Roman profiteerde van de 
sluiting om het gebouw volledig te renoveren en opende het café 
weer op 1 november 2007 onder de naam De Luwte, maar 
zonder veel succes.

Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het driemaandelijks 
tijdschrift van de heemkring, lezen. Overschrijven kan op het 
rekeningnummer BE31 0001 6577 8555 of telefoneer naar 
056 77 73 89. Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid 
vanaf minstens 25 euro.

Van links naar rechts: Achiel Maiheu, Robert Lassuy en – 
verborgen aan de toog – Marc Byttebier (spiegel)
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CULTUUR

 Ontbijtactie School 
Sint-Lodewijk
Op zondag 17 februari organiseert de ouderraad een huis-aan-huis 
ontbijtactie in een straal van 10 km vanuit Sint-Lodewijk. Voor amper 7 euro 
(per persoon) kan je een ontbijtpakket bestellen, heerlijk en rijkelijk gevuld 
met heel wat extra’s! Bij elk pakket zit er een tombolabiljet, waarmee je een 
maaltijd kan winnen voor het schoolresto van zaterdag 11 mei!

Hoe bestellen?
Bestellen kan op www.sintlodewijk.org/ontbijt2019. Je ontvangt een 
overschrijvingsformulier en betaalt vóór 1 februari het verschuldigde 
bedrag op de rekening met het nummer BE25 7380 1634 0882. Na 
ontvangst van je overschrijving is je ontbijt gereserveerd. 

Wanneer leveren wij?
We leveren de ontbijten op zondag 17 februari tussen 5.30 en 8.00 uur. 
Bestelde maar niet (tijdig) betaalde ontbijten leveren we niet.

 Humo’s Comedy Cup
De prestigieuze wedstrijd ‘Humo’s Comedy Cup’ staat garant 
voor topentertainment van dé comedians van de toekomst. 
Gekoppeld aan de finale, die in december plaatsvond, toert 
Humo’s Comedy Cup selectief langs enkele culturele centra. Eén 
van deze uitverkorenen is OC d’Iefte.

Op het programma staan de twee finalisten en natuurlijk ook de 
winnaar van Humo’s Comedy Cup, vergezeld van een ervaren 
comedian. Enkele topnamen in de comedywereld die hun succes 
deels te danken hebben aan de Comedy Cup: Lukas Lelie, 
William Boeva, Bart Cannaerts, Wouter Deprez, Raf Coppens, 
Jens Dendoncker en vele anderen! Ondertussen één voor één 
klinkende namen, dus Humo’s Comedy Cup hoeft geen uitleg 
meer. De drie finalisten zijn Amelie Albrecht (winnares), Sander 
VDV en Jasper Posson.

Waar en wanneer?
Zaterdag 2 februari  
om 20.15 uur  
in OC d’Iefte

Tickets
• basis: 14 euro
• 60+: 12 euro
• -26: 9 euro

Meer info
• www.deerlijk.be/cultuur
• 056 71 89 81
• OC d’Iefte, Hoogstraat 122

Omruilvoordelen met de UiTpas
•  Gratis ticket voor een familievoorstelling van  

de cultuurprogrammatie: 15 punten
•  Gratis drankje na een voorstelling van de 

cultuurprogrammatie: 5 punten
•  Gratis tweede ticket voor dezelfde voorstelling van  

de cultuurprogrammatie: 20 punten
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 Kunstmuur: de paarden  
van Annie Dejaegere
Annie Dejaegere wakkerde nog niet zo lang geleden 
een oude passie aan: schilderen. Sindsdien is ze vaste 
klant in het kunstatelier van Geert Coucke. Haar werk 
is de komende maand te zien aan de Kunstmuur in OC 
d’Iefte. Ze vertelt in haar eigen woorden welke weg ze 
aflegde.

‘Eind jaren ’70 begon ik te schilderen met olieverf. Academie 
kwam er niet aan te pas. Een ballerina, paarden, de oude kerk 
van Vichte, dat kwam er toen uit. Na een tijd werden de penselen 
en tubes verf opgeborgen en er kwam een rustperiode. Geen 
tijd meer, door mijn job, huwelijk en dochter. Twee keer startte ik 
opnieuw met schilderen, maar ik werkte geen enkel doek af. Tot 
ik vorig jaar het kunstatelier van Geert Coucke leerde kennen. Ik 
zag er mooie werken passeren en ik wilde dat ook kunnen. Maar 
ja, hoe begin je er aan? Geert nodigde mij uit om een keer te 
komen proberen en ik merkte dat ik het nog altijd leuk vond om te 
schilderen.

Sindsdien ben ik bijna iedere donderdagnamiddag in het 
kunstatelier te vinden. Een namiddagje schilderen, alles van me af 
kunnen zetten, geen gepieker en gewoon schilderen is zalig. Met 
de raad van Geert, heb ik al veel bijgeleerd. Perfect is het zeker 
niet, maar mijn schilderijen durf ik ondertussen wel laten zien. 
Ik schilder vooral paarden, mijn grote passie, die ik meekreeg 
van mijn vader. Af en toe moet er wel iets zwierigs tussen zitten. 
Het kunnen niet altijd paarden zijn. Straks kan ik een manège 
beginnen.

Thuis schilder ik amper. Er is te veel afleiding, te veel 
onderbreking en kritiek. Ik moet kunnen schilderen in alle rust. 
Als er achteraf opmerkingen komen, kan ik er wel iets mee doen. 
Dan kan ik fouten rechtzetten of een deel opnieuw doen. Ik ga 
zeker verder met schilderen, maar wat ik zal schilderen, hangt af 
van mijn gemoed en invloeden van buitenaf.’

CULTUUR

 Nieuwjaarsdrink
KVLV en Landelijke Gilde nodigen iedereen, lid of geen lid, uit op hun nieuwjaarsdrink. Ze maken van de gelegheid gebruik om 
een boeiend Deerlijks jaaroverzicht te presenteren en ze stellen ook meteen hun jaarprogramma voor 2019 voor. Er is een 
verrassing voor alle aanwezigen.

Waar en wanneer?
Dinsdag 22 januari om 20.00 uur in OC d’Iefte, de inkom is gratis.
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CULTUUR

 Met Vief naar de film
Februari is de filmmaand bij Vief. We nodigen je graag uit op deze provinciale activiteit, waar we op donderdag 
14 februari gaan kijken naar De Collega’s 2.0 in Kinepolis Kortrijk. Voor wie wil is er op de terugweg gelegenheid 
om na te praten bij een drankje.

De Collega’s 2.0
De collega’s krijgen een nieuw diensthoofd, Alexander De Groot. Extreem 
gemotiveerd en met slogans die hij vond in een fout Amerikaans handboek, wil 
hij een frisse wind door de groep laten waaien. Hij wil de slabakkende afdeling 
beter doen samenwerken, maar stoot op onverschilligheid en verzet. Als ultiem 
redmiddel neemt hij hen mee op een teambuildingsweekend, waar blijkt dat er 
meer op het spel staat dan eerst gedacht …
De Collega’s 2.0 is een komedie van regisseur Jan Verheyen met Ben Segers, 
Steve Geerts, Veerle Dobbelaere, Jurgen Delnaet, Ikram Aoulad, Eva Van der 
Gucht, Mathias Vergels, Tatyana Beloy, Mathijs Scheepers, Steph Goossens en 
Loes Swaenepoel.

Waar en wanneer?
Donderdag 14 februari om 14.00 uur in Kinepolis Kortrijk. Afspraak aan OC d’Iefte 
om 13.15 uur. Wie wil carpoolen of wie rechtstreeks naar Kinepolis Kortrijk rijdt, 
graag melden via 056 70 15 29. Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk (melden bij 
inschrijving).

Kostprijs
17 euro (abonnement Kinepolis niet geldig voor deze film)

Inschrijven
Graag inschrijven en betalen vóór 23 januari op rekeningnummer BE18 6528 
3720 5365 van Vief Deerlijk met mededeling: naam en film

 Theater: Mathijs Scheepers (Skagen) 
brengt Sue Me Modderfokker
Sue Me Modderfokker gaat over een zwangere vrouw met een lekke buik en een revolver in het verkeerde kastje. Over een veel te 
vroeggeboren jongetje met een gehavende linkerkant, een heel stille vader die in zichzelf lijkt te verdwijnen en een moeder die niet weet 
wat ze verkeerd heeft gedaan. Over de hond van Hitler en een dokter die maar niet komt. En helaas ook over een buurman die door dit 
alles heen walst.

Samen met Die Ghesellen

Waar en wanneer?
Vrijdag 18 en zaterdag 19 januari om 20.15 uur in OC d’Iefte

Tickets
•  basis: 14 euro
• 60+: 12 euro
• -26: 9 euro

Meer info
www.deerlijk.be/cultuur - 056 71 89 81 - OC d’Iefte

Omruilvoordelen met de UiTpas
•  Gratis ticket voor een familievoorstelling van de cultuurprogrammatie: 15 punten
•  Gratis drankje na een voorstelling van de cultuurprogrammatie: 5 punten
•  Gratis tweede ticket voor dezelfde voorstelling van de cultuurprogrammatie: 20 punten
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 100 ½ Liefdesgedichten –  
José Vandenbroucke

In de aanloop naar de feestdag van de liefde, Valentijn, presenteert de bibliotheek op 
vrijdag 8 februari om 20.00 uur het jongste boek van José Vandenbroucke, ‘100 ½ 
Liefdesgedichten’.  

In dat boek staat een selectie van de gedichten die hij tussen 1985 en nu over de liefde 
schreef. 222 bladzijden poëzie over iets dat velen van ons beroert.  
De nood van de mens en de machtige vleugels van Cupido. Met bevlogen teksten over 
begeerte, frustratie, voldoening, rijping en zelfs de kleur van ouderdom pal naast die van 
vervlogen maar niet vergeten jeugd, trekt de dichter vanuit het land van de poëzie een 
liefdesspoor tot bij jou. 
 
Op vrijdagavond 8 februari schept de bibliotheek 
een stemmige Valentijnssfeer.  
De dichter zorgt voor de woorden.  
José vertelt er over zijn boek en zijn geschiedenis  
van de mensenliefde. Laat je verrassen.  
Breng zeker jezelf mee, liefst ook je liefste.  
‘100 ½ Liefdesgedichten’ is een waardig 
Valentijnscadeau om er jezelf en misschien ook 
iemand anders mee te verwennen. 

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 5 februari via 
bibliotheek@deerlijk.be of 056 72 35 06

CULTUUR

 Gedichtendag 2019 
In het grote bed

Ligt een kindeke temet, 
bij de schouders, 
van zijn ouders, 
in het grote, grote bed; 
‘t wrijft zijn snoetje, 
keert zijn kop; 
steekt zijn voetje 
uit en op; 
moe van woelen, 
komt zich schoren 
op zijn handje, op zijn hielke, 
en ze voelen 
en ze horen 
maar zijn adem meer, zijn zielke. 
Ligt een kindeke temet, 
bij zijn ouders in het bed; 
ongescheiden 
doen ze beiden 
over ‘t kindeke een gebed

Gedichtendag, 31 januari 2019, gedicht van René De Clercq (1877-
1932), gratis aangeboden door het René De Clercqgenootschap. Neem 
een kijkje via www.renedeclercq.be.

Poëzie kan zoveel doen. Poëzie verrast en 
verwondert, een gedicht raakt het hart en 
geeft kleur aan de dag. Bij elke gelegenheid 
past een poëtisch woord. De Poëzieweek wil 
daarom zoveel mogelijk mensen in aanraking 
brengen met de schoonheid van woord, klank 
en ritme. Van 31 januari tot 6 februari bezingt 
de 7e Poëzieweek de vrijheid. De Poëzieweek 
barst van de evenementen waar je dichtkunst 
van dichtbij kunt beleven. We starten in de 
bibliotheek op Gedichtendag, donderdag 31 
januari om 19.00 uur, met een verteluurtje 
(samen met het René De Clercqgenootschap – 
meer info zie pagina). daarnaast kan je poëzie 
opsnuiven in ons themastandje
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 Verteluur op Gedichtendag
Het René De Clercqgenootschap organiseert naar aanleiding 
van Gedichtendag een verteluurtje op donderdag 31 januari om 
19.00 uur in de Deerlijkse bibliotheek. We starten met ‘Drie kleine 
speelse sterrenbeelden’ van Leen Lefebre, wat sterk contrasteert 
met wat daarna volgt, ‘Heer Halewijn’, vertaald uit het Frans door 
Stijn Streuvels. Eindigen doen we met Halewijn’s straf van René De 
Clercq. 
Marina Parmentier verzorgt de inleiding, en de vertellers van 
dienst zijn Trees Goeminne en Jan Dhaluin, in een regie van Jan 
Deleersnyder. René Berton verzorgt de audio. 

Reserveren
Een plaatsje reserveren kan bij het secretariaat van het René De Clercqgenootschap via  
056 72 86 70 of dhaluin.dekeyser@telenet.be. Iedereen welgekomen aan een vrije bijdrage.

CULTUUR

Als je er op Gedichtendag niet 
bij kan zijn in Deerlijk, zijn de 
twee heropvoeringen van De 
Vlasgaard, een landelijk tafereel 
in verzen van René De Clercq, 
bewerkt door Jan Dhaluin, 
wellicht een aanrader. De 
vertellers zijn Colette Deryckere, 
Trees Goeminne, Norbert 
Vandercruyssen, Jacques 
Degloire en Guido Malfait. Ze 
spelen op zondag 20 januari om 
10.00 uur in OC Molenheem in 
Heule (reservatie via Davidsfonds 
Heule) en op maandag 21 januari 
om 14.00 uur in GC De Stringe in 
Vichte via een samenwerking met 
de seniorenraad van Anzegem 
(reserveren via de bib van 
Anzegem).

Daar werd gehouden een banket, het hoofd werd op de tafel gezet.
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 Schrijf je in voor een vakantiekampen  
in 2019
Circuskamp, theaterkamp, voetbalkamp, avonturenkamp, 
paardrijden, basketbal, dansen en bewegen, trampoline, reis 
rond de wereld, indianenkamp, jeugdfilms, badminton, koeien 
melken, knutselen … Je kan het zo gek niet bedenken of er is een 
vakantiekamp voor.

Het aanbod voor 2019 vind je in de nieuwe, overvolle folder vakantie-
kampen Deerlijk. Alle kampen en evenementen voor kinderen en 
jeugd staan erin. Alle schoolgaande jeugd ontvangt de folder op 
school. Je vindt het aanbod ook op www.deerlijk.be/sport.

Inschrijven
Online inschrijven kan vanaf zaterdag 2 februari om 9.00 uur. 
•  Online inschrijven = direct betalen via bancontact. 

Inschrijvingen die je niet online betaalt, komen niet terecht in 
het systeem en zijn dus niet geregistreerd. 

•  Je kan als ouder een account aanmaken voor jezelf waarbij je 
jouw kinderen koppelt aan jouw account. Zo kan je makkelijker 
en sneller verschillende kinderen inschrijven.

•  Onze grootste tip: zorg dat je op voorhand je account 
nagekeken of aangemaakt hebt en je gezinsleden gekoppeld 
hebt.

Vanaf maandag 4 februari kan je vanaf 9.00 uur ook op deze 
manier inschrijven:
•  Op de sportdienst tijdens de kantooruren
•  Via het nummer 056 77 73 19
•  Via reservatie@deerlijk.be

Meer info
Sportdienst, 056 77 73 19, sport@deerlijk.be

 Yoga+
Als je ouder wordt, is het belangrijk om op een goede manier te 
blijven bewegen en je spieren en gewrichten soepel te houden. 
Dat kan met yoga, waar inspannende en ontspannende houdingen 
elkaar afwisselen. We streven naar een evenwicht tussen actie en 
rust, inademing en uitademing, spanning en ontspanning.

De yogalessen zijn gebaseerd op 4 pijlers:
•  ademhaling
•  combinatie ademhaling en beweging
•  betere spierdoorbloeding
•  relaxatie

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, vanaf 24 januari, elke donderdag van 10.00 tot 11.15 
uur, niet tijdens schoolvakanties.

Kostprijs
20 euro per lessenreeks (14 lessen)

Inschrijven
www.deerlijk.be/sport

Heb je een UiTPAS? 
Spaar een punt per les. In ruil voor 10 punten krijg je 2 lessen 
gratis en betaal je slechts 17 euro.

Meer info
Sportdienst, 056 77 73 19, sport@deerlijk.be

SPORT
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 Omnisport
Wil je werken aan je conditie? Maar heb je geen zin om dit alleen te doen? Dan is dit iets voor jou.
We bieden een recreatief programma voor volwassenen aan. Je mag elke week een andere sport verwachten. De lessen worden 
begeleid door iemand met ervaring. We sporten in een vriendschappelijke sfeer met aandacht voor amusement.

Waar en wanneer?
Sporthal, vanaf 17 januari elke donderdag van 17.30 tot 18.30 uur, niet tijdens schoolvakanties

Kostprijs
20 euro per lessenreeks (14 lessen)

Inschrijven
www.deerlijk.be/sport

Heb je een UiTPAS? 
Spaar een punt per les. In ruil voor 10 punten krijg je 2 lessen gratis en  
betaal je slechts 17 euro.

Meer info
Sportdienst Deerlijk, 056 77 73 19, sport@deerlijk.be

 Petanque
Iedere maandag geven wij alle senioren de kans om een partijtje petanque te spelen op het Gaverdomein. 
Bij mooi weer spelen we buiten op de ligweide. Tijdens de winter spelen we in de sporthal op kunstgras.

Waar en wanneer?
Gaverdomein, vanaf 14 januari, elke maandag van 14.00 tot 
16.30 uur, niet tijdens schoolvakanties.

Kostprijs
Gratis

Inschrijven
Sportdienst, 056 77 73 19

Heb je een UiTPAS? 
Spaar een punt per les. 

Meer info
Sportdienst, 056 77 73 19, sport@deerlijk.be

SPORT
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INFOHOEK

Woensdag 16 januari

 3 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen – 
Locatie: Kinderboerderij Bokkeslot – 
Organisator: Kinderboerderij Bokkeslot 

 3 14.30 tot 18.00 uur: 
Gaverwijkkaarting – Locatie: Schooltje 
Gaverwijk – Organisator: Gaverwijk 
Kaartersclub Senioren

 3 20.30 tot 22.00 uur: Start to 
badminton – Locatie: Sporthal – 
Organisator: DZ99 Zwevegem

 3 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting – 
Locatie: WZC Deerlijk – Organisator: 
Seniorenclub Braamakker

Donderdag 17 januari

 3 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor 
volwassenen – Locatie: Sporthal – 
Organisator: Sportdienst

 3 11.00 tot 12.00 uur: MLDC 
Statiewijk: zitturnen – Locatie: 
Buurthuis de Statie – Organisator: 
Sociaal Huis

 3 14.00 tot 16.00 uur: MLDC 
Statiewijk: bakken van 
nieuwjaarswafels – Locatie: Buurthuis 
de Statie – Organisator: Sociaal Huis

Vrijdag 18 januari

 3 20.15 tot 23.00 uur: Toneel: Sue me 
modderfokker – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: OC d’Iefte

Zaterdag 19 januari

 3 20.15 tot 23.00 uur: Toneel: Sue me 
modderfokker – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: OC d’Iefte

Een heleboel voordelen  
met de UiTpas

Ze vielen je misschien ook op, de 
blauwgekleurde activiteiten in onze 
UiTkalender. Op die activiteiten kan 
je punten sparen met jouw UiTPAS. 
Die punten leveren je allerlei 
voordelen op. 

Heb je nog geen UiTPAS?  
Je kan er eentje kopen bij de 
cultuur-, sport-, jeugddienst en 
bibliotheek. Een UiTPAS kost 3 euro. 
Je kan hem gebruiken in heel  
de regio Kortrijk, maar bijvoorbeeld  
ook in Gent en Brussel.

Op alle activiteiten met een blauwe 
kleur kan je 
punten sparen 
met jouw UiTpas.

 Burgerlijke stand

  Snelheidscontroles december

ONBEMAND

Straat Rijrichting Passanten Overtreders % overtreders
Heestersesteenweg beide 0 0 0
Desselgemsesteenweg beide 65178 1123 1.72%

BEMAND

Straat Rijrichting Passanten Overtreders % overtreders
Waregemstraat beide 706 22 3.12%
Breestraat (2 controles) beide 1104 314 28.44%
Beverenstraat beide 241 19 7.88%
Pladijsstraat (2 controles) beide 648 145 22.38%

Geboorten
• Flo Van Houtte
• Marie Vermeulen
• Talia Kundakji
• Warre Defoirdt
• Matteo Peduzzi Cremers

• Lily-Roos Desloovere
• Alexia Shmidt
• Stella Berteyn
• Josephine Vandenbulcke
• Liam Depraetere

Overlijdens
• Erna Degezelle
• Albert Callens
• Maria Ameye
• Maria Naessens
• Diana Hillewaere
• William Demuynck

Jubilea
Gouden Bruiloft
• Robert Bekaert - Elisabeth Duyck,  

gehuwd op 22 januari 1969
• Daniel Clarysse - Denise Mylle,  

gehuwd op 1 februari 1969
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UIT IN DEERLIJK

Maandag 21 januari

 3 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
– Locatie: Sporthal – Organisator: 
Sportdienst 

Dinsdag 22 januari

 3 14.00 tot 16.00 uur: MLDC 
Molenhoek: bakken van 
nieuwjaarswafels – Locatie: Buurthuis 
de Wieke – Organisator: Sociaal Huis 

Woensdag 23 januari

 3 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen – 
Locatie: Kinderboerderij Bokkeslot – 
Organisator: Kinderboerderij Bokkeslot 

 3 20.30 tot 22.00 uur: Start to 
badminton – Locatie: Sporthal – 
Organisator: DZ99 Zwevegem

 3 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Sint-
Lodewijk: onder-ons-namiddag 
– Locatie: Buurthuis Sint-Lodewijk – 
Organisator: Sociaal Huis 

 3 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-
Lodewijk: zitturnen – Locatie: 
Buurthuis Sint-Lodewijk – Organisator: 
Sociaal Huis 

 3 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-
Lodewijk: zitturnen – Locatie: 
Buurthuis Sint-Lodewijk – Organisator: 
Sociaal Huis 

Donderdag 24 januari

 3 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor 
senioren – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: Sportdienst 

 3 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor 
volwassenen – Locatie: Sporthal – 
Organisator: Sportdienst 

 3 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Centrum: 
bakken van nieuwjaarswafels – 
Locatie: OC d’Iefte – Organisator: 
Sociaal Huis 

 3 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Centrum: 
zitturnen – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: Sociaal Huis 

Maandag 28 januari

 3 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
– Locatie: Sporthal – Organisator: 
Sportdienst 

 3 14.00 tot 18.00 uur: 
Nieuwjaarsontmoeting met ambiance 
– Locatie: OC d’Iefte – Organisator: 
Vief Deerlijk

Woensdag 30 januari

 3 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen – 
Locatie: Kinderboerderij Bokkeslot – 
Organisator: Kinderboerderij Bokkeslot 

 3 20.30 tot 22.00 uur: Start to 
badminton – Locatie: Sporthal – 
Organisator: DZ99 Zwevegem

Donderdag 31 januari

 3 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor 
senioren – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: Sportdienst 

 3 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor 
volwassenen – Locatie: Sporthal – 
Organisator: Sportdienst 

Vrijdag 1 februari

 3 18.30 tot 23.30 uur: Kaarting 
– Locatie: Buurthuis de Wieke – 
Organisator: Voetbal Real Deerlijk

Zaterdag 2 februari

 3 20.15 tot 23.00 uur: Humo’s Comedy 
Cup on Tour – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: OC d’Iefte 

 3 20.15 tot 22.15 uur: Humo’s Comedy 
Cup on Tour – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: OC d’Iefte

 3 18.30 tot 23.30 uur: Kaarting 
– Locatie: Buurthuis de Wieke – 
Organisator: Voetbal Real Deerlijk

Maandag 4 februari

 3 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
– Locatie: Sporthal – Organisator: 
Sportdienst 

Woensdag 6 februari

 3 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen – 
Locatie: Kinderboerderij Bokkeslot – 
Organisator: Kinderboerderij Bokkeslot 

 3 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Belgiek: 
Bakken van nieuwjaarswafels – 
Locatie: VBS Belgiek – Organisator: 
Sociaal Huis 

 3 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Belgiek: 
zitturnen – Locatie: VBS Belgiek – 
Organisator: Sociaal Huis 

Donderdag 7 februari

 3 10.00 tot 11.00 en 14.00 tot 15.00 
uur: Ja Zaza Ja – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: Cultuurdienst

 3 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor 
senioren – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: Sportdienst 

 3 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor 
volwassenen – Locatie: Sporthal – 
Organisator: Sportdienst 

Maandag 11 februari

 3 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
– Locatie: Sporthal – Organisator: 
Sportdienst 

Dinsdag 12 februari

 3 14.30 tot 16.30 uur: Voordracht 
– Locatie: OC d’Iefte – Organisator: 
OKRA Regio Kortrijk

Woensdag 13 februari

 3 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen – 
Locatie: Kinderboerderij Bokkeslot – 
Organisator: Kinderboerderij Bokkeslot 

 3 20.30 tot 22.00 uur: Start to 
badminton – Locatie: Sporthal – 
Organisator: DZ99 Zwevegem

 3 14.00 tot 16.00 uur: 
MLDC Sint-Lodewijk: 
gezelschapsspellennamiddag – 
Locatie: Buurthuis Sint-Lodewijk – 
Organisator: Sociaal Huis 

 3 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-
Lodewijk: zitturnen – Locatie: 
Buurthuis Sint-Lodewijk – Organisator: 
Sociaal Huis 

 3 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-
Lodewijk: zitturnen – Locatie: 
Buurthuis Sint-Lodewijk – Organisator: 
Sociaal Huis 

Donderdag 14 februari

 3 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor 
senioren – Locatie: OC d’Iefte – 
Organisator: Sportdienst 

 3 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor 
volwassenen – Locatie: Sporthal – 
Organisator: Sportdienst 

Zondag 17 februari

 3 09.30 tot 12.00 uur: Voordracht 
Tuinhier: reglementering hagen, bomen 
– Locatie: OC d’Iefte – Organisator: 
Tuinhier Deerlijk

Maandag 18 februari

 3 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
– Locatie: Sporthal – Organisator: 
Sportdienst 

Dinsdag 19 februari

 3 14.00 tot 16.00 uur: MLDC 
Molenhoek: Franse Muziekbingo 
– Locatie: Buurthuis de Wieke – 
Organisator: Sociaal Huis 

Woensdag 20 februari

 3 20.30 tot 22.00 uur: Start to 
badminton – Locatie: Sporthal – 
Organisator: DZ99 Zwevegem

 3 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting – 
Locatie: WZC Deerlijk – Organisator: 
Seniorenclub Braamakker
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27
Deerlijk, 056 69 47 48

Vormgeving en drukken die 
Keure
Volgende teksten (met informatie 
van 15 februari tot en met 15 
maart) binnenbrengen ten laatste 
tegen 21 januari. 
Het volgende gemeentenieuws 
verschijnt op 15 februari.

Culturele activiteiten
Dienst cultuur en toerisme,  
OC d’Iefte, Hoogstraat 122,
056 71 89 81,  
cultuur@deerlijk.be

Sportinfo
Sportdienst,  
Vercruysse de Solartstraat 30
056 77 73 19,  
sport@deerlijk.be

Jeugdinfo
Jeugddienst,  
Vercruysse de Solartstraat 26
056 77 44 32,  
jeugd@deerlijk.be

Eindredactie
Communicatiedienst, 
Harelbekestraat 27
056 69 47 48,  
communicatie@deerlijk.be

Wachtdiensten
Dokter voor het weekend
De wachtdienst begint op zaterdag om 
8.00 uur en eindigt op maandagmorgen 
om 8.00 uur. Telefoneer eerst je huis-
dokter. Bel bij afwezigheid het nummer  
1733.

Tandartsen
De tandarts van wacht is beschikbaar  
op zaterdag, zon- en feestdagen van  
9.00 uur tot 18.00 uur. Om te weten  
wie van wacht is, kan je surfen naar  
www.mijntandarts.be.  
Het centrale oproepnummer is  
0903 39 969.

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers van 
Deerlijk begint op zaterdagmiddag om 
12.00 uur en eindigt de week daarna op
Zaterdagmiddag 12.00 uur. De apotheek 
van wacht staat vermeld op het uithang-
bord aan iedere apotheek of wordt je 
telefonisch meegedeeld op het nummer 
0903 99 000. Je kan surfen naar  
www.apotheek.be.

Ziekenhuizen
AZ Groeninge - Kortrijk
algemeen nummer: 056 63 63 63
nummer spoedopname: 056 63 61 12

O.L.V. van Lourdes - Waregem
056 62 31 11
Permanent van dienst

AA-groepen
Groep ‘Eenheid’ (Deerlijk-centrum)
Elke vrijdagavond om 20.00 uur in het 
Schoolhuis, Sint-Amandusstraat 24
Meer info:
-  Rudy: 056 32 63 17 of  

0477 68 66 01
-  Pascal: 0484 94 28 56
-  Herwig: 056 60 64 08

Groep ‘Oase’ (Sint-Lodewijk)
Elke vrijdagavond om 20.00 uur.
Meer info:
- Johan: 0478 98 37 98
- Regine: 056 75 70 56

Diensten
Antigifcentrum:  
070 245 245

Belbus:  
059 56 52 56

Brandweer:
112 (brand & dringende zaken)

De Druglijn:  
078 15 10 20

Gaselwest:  
078 35 35 00

Hulpdienst:  
100

Vlaamse Maatschappij  
Voor Watervoorziening:  
0800 402 44

M E L D I N G S K A A R T
Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Datum:     Handtekening  

p Meldt het volgende  p Heeft het volgende voorstel   p Heeft de volgende klacht

 

 

 

 

 

 

Stuur de meldingskaart naar Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk, fax naar  
056 69 47 21, breng ze binnen in het gemeentehuis of vul ze online in op www.deerlijk.be. Je krijgt ten laatste 
binnen 30 kalenderdagen antwoord.
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Sportdienst 
Vercruysse de Solartstraat 30
056 77 73 19 - sport@deerlijk.be
www.deerlijk.be/sport 
Openingsuren
maandag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
woensdag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
donderdag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Dienst cultuur en toerisme
Hoogstraat 122
056 71 89 81 - cultuur@deerlijk.be
www.deerlijk.be/cultuur
Openingsuren
maandag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 18.00 uur
woensdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
donderdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 18.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur

Jeugddienst
Vercruysse de Solartstraat 26
056 77 44 32 - jeugd@deerlijk.be
www.deerlijk.be/jeugd
Openingsuren
woensdag 14.00 uur - 18.00 uur
vrijdag 14.00 uur - 19.30 uur

Bibliotheek
Hoogstraat 124
056 72 35 06 - bibliotheek@deerlijk.be
www.deerlijk.be/bib
Openingsuren
maandag 15.00 - 19.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 15.00 - 19.00 uur
vrijdag 13.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur / 14.00 - 16.00 uur

Gemeentehuis
Harelbekestraat 27
056 69 47 20 - info@deerlijk.be
www.deerlijk.be
Openingsuren
maandag 9.00 - 12.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.30 uur
woensdag 9.00 - 12.30 uur
donderdag 9.00 - 12.30 uur / 16.00 - 19.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.30 uur
zaterdag 9.00 - 11.30 uur*

Sociaal Huis
Vercruysse de Solartstraat 22
056 73 63 30 - 056 72 76 51
welzijn@deerlijk.be
www.ocmwdeerlijk.be
Openingsuren
maandag   9.00 - 12.30 uur      / 14.00 - 16.00 uur **
dinsdag     9.00 - 12.30 uur **  / 14.00 - 16.00 uur **
woensdag  9.00 - 12.30 uur      / 14.00 - 16.00 uur **
donderdag  9.00 - 12.30 uur ** / 16.00 - 19.00 uur 
vrijdag        9.00 - 12.30 uur 

Dienst lokaal erfgoed
Harelbekestraat 27
056 69 47 39 - erfgoed@deerlijk.be
Openingsuren
maandag 9.00 - 12.00 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Containerpark
Kleine Tapuitstraat 6
Openingsuren
maandag 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
zaterdag 8.00 - 15.00 uur
Ophaling van PMD, Papier en Karton
De volgende ophaaldata zijn:
- woensdag 23 januari (zone 1)
- donderdag 24 januari (zone 2)
- woensdag 6 februari (zone 1)
- zaterdag 7 februari (zone 2)
Meldingspunt zwerfvuil 
Milieudienst, 056 69 47 32

Museum René De Clercq
René De Clercqstraat 8
Openingsuren
Vanaf Erfgoedzondag elke zondag open van 14.30 tot 18.00 
uur.
Rondleiding voor groepen
Elke dag na reservatie via 056 72 86 70 of  
dhaluin.dekeyser@telenet.be
Hoe lid worden?
Voor 10 euro kan je lid worden van het museum René 
De Clercq. In ruil ontvang je onze nieuwsbrief en steun je 
onze werking. Overschrijven kan op het rekeningnummer 
BE49 4635 1470 1171 - KREDBEBB - René De 
Clercqgenootschap. Steunend lid ben je vanaf 15 euro, 
beschermend lid vanaf 25 euro.

Politiecommissariaat Deerlijk
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk
Openingsuren
maandag  9.00 - 12.30 uur 
dinsdag  9.00 - 12.30 uur
woensdag  9.00 - 12.30 uur
donderdag  9.00 - 12.30 uur / 16.00 - 19.00 uur
vrijdag  9.00 - 12.30 uur
zaterdag  9.00 - 11.30 uur*

Politiecommissariaat Harelbeke
Deerlijksesteenweg 43
056 73 35 11
Openingsuren
Administratie
Maandag tot en met vrijdag: 8.00 - 12.00 uur / 
13.00- 17.00 uur
Loket aangiften
Maandag tot en met vrijdag: 8.00-19.30 uur
Zaterdag en brugdagen: 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Geen aangiften op zon- en feestdagen. Noodhulp buiten de 
diensturen: 101 (Europees nummer: 112)

*  Elke eerste en derde zaterdag van de maand open (enkel dienst burgerzaken en politie), behalve in juli en augustus.
**  Enkel op afspraak. 

Opgelet: het containerpark is niet langer in handen van de gemeente.  
Hun sluitingsdagen vind je op www.imog.be.




