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Wie geboren is in 1954 en in Deerlijk 
woont of in Deerlijk werd geboren, 
nodigen we graag uit op het zomere-
vent van Club 54. We komen in een 
ontspannen sfeer samen om onze 65e 
verjaardag te vieren. 
 
 

We hebben niet van iedereen actuele 
adressen. Vooral de 65-jarigen die nog 
maar sinds 2015 in Deerlijk wonen, 
zijn moeilijk te traceren. In de voorbije 
januarimaand probeerden we iedereen 
per brief te bereiken. Als je nog niets van 
ons hoorde en je er graag bij wil zijn,  
kan je ons bereiken op het nummer  
0497 41 12 23.

 65-jarigen komen  
samen op 25 augustus

  
 
Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats 
op donderdag 28 februari om 
20.00 uur in het gemeentehuis, 
Harelbekestraat 27.
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Nieuws

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van 
Euro-Children kinderen uit probleemgebie-
den in Europa op vakantie in Vlaamse gast-
gezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 
25 kinderen, waarvan 20 die voor de eerste 
keer komen. Ze komen uit het zuidoosten 
van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van 
Tsjernobyl.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar 
hetzelfde gastgezin, maar we zoeken ook elk 

jaar nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten 
we 20 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, 
die naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen 
zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen 
die op hun beurt vriendschapsbanden willen 
onderhouden met deze kinderen en hun 
ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact 
opnemen via 0495 67 82 37 of mailen naar 
info@euro-children.be.

 Bezorg jij een kind 
de vakantie van zijn leven?

Meer info
www.euro-children.be
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Vanaf maart geven we de begraafplaats van 
Sint-Lodewijk een welverdiende opknap-
beurt. Er komt onder meer een afscheids-
ruimte en we maken plaats voor nieuwe 
urnenkelders.

Waar crematie vroeger de uitzondering 
was, is dit vandaag de regel geworden. De 
traditionele begrafenis maakt meer en meer 
plaats voor de crematie. De herinrichting van 
de begraafplaats houdt hier rekening mee. 
Daarom plannen we nieuwe urnenkelders en 
-monumenten in over het volledige kerkhof 
tussen de bestaande graven.

Achteraan de begraafplaats komt er een over-
dekte afscheidsruimte. De hoofdpaden leggen 
we aan in een waterdoorlatende halfverhar-
ding, de paden tussen de graven vergroenen 
we met grindgazon en we zorgen voor meer 
bomen en groen.

Werken in fasen
De werken zullen in fasen verlopen. Eerst 
vernieuwen we het kleinste, noordelijke toe-

gangspad. Zo blijft de begraafplaats maximaal 
toegankelijk tijdens de werken.

Ook in begraafplaats centrum
Er komt niet alleen een overdekte afscheids-
ruimte in Sint-Lodewijk, maar ook op de 

begraafplaats in het centrum. Daarvoor is 
ruimte voorzien op de recente uitbreiding van 
de begraafplaats. De start van de werken voor 
deze afscheidsruimte is voorzien begin mei. 
De planning kan wijzigen bij slecht weer.

 Herinrichting begraafplaats Sint-Lodewijk

Op 26 mei kiezen we de leden van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, de leden van 
het Vlaams Parlement en de leden van het 
Europees Parlement. We zijn op zoek naar 
personen die graag de taken in een stembu-
reau willen vervullen, want in tegenstelling 
tot de gemeente- en provincieraadsverkie-
zingen, mogen we deze keer wel beroep 
doen op vrijwilligers.

Een stembureau bestaat uit een voorzitter, een 
secretaris en vier bijzitters. Het zijn de bijzit-
ters die de voorzitter helpen bij de controle 
van de identiteitskaarten, het afstempelen 
van de oproepingsbrieven, de controle van 
de lijsten. Je bent aanwezig van 7.30 uur tot 
14.00 uur en de gemeente voorziet een ontbijt, 
broodjes, koffie en frisdrank. Bovendien ont-
vang je achteraf nog een kleine vergoeding.

 Oproep vrijwilligers verkiezingen

Inschrijven 
Mail naar burgerzaken@deerlijk.be en 
laat ons weten welke functie je graag 
zou opnemen. Geef eventueel ook aan 
welke kieswijk (centrum, Molenhoek, 
Sint-Lodewijk) je verkiest.



Nieuws

Als weggebruiker moet je de verkeersregels 
goed kennen en correct kunnen toepassen. In 
het dagelijks verkeer ervaren we dat dit niet 
altijd gemakkelijk is. Ken jij alle verkeerste-
kens? Ken je de bevelen van de bevoegde 
personen? Hoe zit het met voorrang? Fris 
jouw kennis op en kom naar onze gratis work-
shop op donderdag 14 februari van 14.00 tot 
16.00 uur in zaal 2 en 3 in OC d’Iefte.

Ten laatste tegen eind maart verdwijnen er 
4 rode brievenbussen in Deerlijk. Het gaat 
over de brievenbussen in de Kerkstraat, 
Pladijsstraat, Vinkenlaan en Waregemstraat. 
bpost verwijdert deze brievenbussen omdat 
ze de minst gebruikte brievenbussen in onze 
gemeente zijn. Ze nemen overal in het land 

rode brievenbussen weg omdat de klassieke 
brievenwisseling de laatste jaren flink vermin-
derd is. Niettemin blijft bpost garanderen dat 
90 % van de inwoners over een rode brieven-
bus beschikt binnen een straal van 1,5 km. In 
Deerlijk blijven er 9 rode brievenbussen over. 
In het postkantoor kan je ook brieven afgeven.

 Fris je kennis van de 
verkeersregels op

 Vier rode brievenbussen  
verdwijnen uit straatbeeld

Inschrijven
056 73 63 30 of 
delphine.derammelaere@deerlijk.be

Geboorten

• Guust Callens Debaene
• Thabo Wittevrongel
• Wout Vanhessche
• Lea D’heedene
• Mattis Nuyttens
• Céleste Demeyere
• Henri Pattyn
• Eryk Sowala
• Artur Courtens

Huwelijken

• Lobke D’haene met 
 Dries Delbecque

Overlijdens

• Marie-José Rommel
• Jeannine Van De Velde
• Rosa Hostijn
• Paul Benoit
• Mathieu Raes
• Raïs Vercruysse
• Carine Taelman
• Abdelkader Djema
• Irma Waelkens
• René Vandenbogaerde
• Germaine Windels
• Jeanne Vanbraekel
• Bernard Deloof

Jubilea

Gouden Bruiloft
• Gerard Kemseke – 
 Monique Desmet,  

gehuwd op 28.02.1969
• André Van Ryckeghem – 
 Marlène Terryn,  

gehuwd op 19.02.1969

 Snelheidscontroles 
januari
Bemand (overtreders bemand: 15,2 %)

Straat Rijrichting Passanten Overtreders
Breestraat 3 beide 702 118
Waregemstraat 289 beide 611 43
Breestraat 3 beide 713 147

Onbemand (overtreders onbemand: 1,9 %) 

Straat Rijrichting Passanten Overtreders
Desselgemsesteenweg 12193 268
Desselgemsesteenweg 11821 204
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Sociaal

Iedereen kan terechtkomen in een situatie 
die juridische vragen of problemen met zich 
meebrengt. Het is niet altijd gemakkelijk om 
dan te weten waar of bij wie je kunt aanklop-
pen. Wat moet ik doen, wat zijn mijn rechten, 
wat zegt de wet, moet ik naar een advocaat 
stappen, of naar de rechtbank? 

Je kan bij de gemeente terecht voor hulp met 
en vragen over echtscheidingsgeschillen, 
onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, 
beslag op loon enzovoort. Een jurist geeft je 
informatie en advies of verwijst indien nodig 

door naar gespecialiseerde diensten (advo-
caat, notaris, vakbond, sociale of administra-
tieve diensten). Het gaat om een eerste advies 
en bijstand. Het is de bedoeling dat je een 
eerste idee krijgt van je rechten en plichten, 
dat de jurist je op weg helpt. Het advies is 
volledig gratis. 

Voor wie?
Voor alle inwoners van Deerlijk 
 
Waar en wanneer?
De eerstevolgende zitdag vindt plaats op 

donderdag 21 februari van 16.30 tot 18.00 uur 
in het gemeentehuis (gespreksruimtes eerste 
verdieping – ingang via ceremonie-ingang). 
In een aparte gespreksruimte ontvangt de 
jurist je in alle privacy en rust. Je hoeft geen 
afspraak te maken.  

Wat breng je mee?
Alle documenten die met je probleem te 
maken hebben of zouden kunnen hebben.

 Gratis juridisch advies 
in het gemeentehuis

Mantelzorgwerking Deerlijk wil de mantel- 
zorgers uit Deerlijk of die actief zijn in Deerlijk 
een hart onder de riem steken. Mantelzorgers 
dragen op een liefdevolle en belangeloze 
manier zorg voor iemand die chronisch ziek 
of hulpbehoevend is. Dit kan bijvoorbeeld 
een ouder, partner, kind of buur zijn.

Zorg dragen voor een ander is nobel maar 
niet vanzelfsprekend. Daarom organise-
ren wij een ontspanningsnamiddag voor 
mantelzorgers in de vorm van Het Swinkt-
paleis, een namiddag vol muziek en zang 

onder leiding van Renato. Heb jij liedjes 
die je graag meezingt of die gebonden 
zijn aan een mooi verhaal? Laat het ons 
zeker weten! Geef je naam met je favoriete 
nummer door aan Delphine van het dien-
stencentrum. 
 
Waar en wanneer?
Donderdag 7 maart om 14.00 uur in 
buurthuis de Wieke 
 
Kostprijs
Gratis

Problemen om oppas te vinden?
Neem dan contact op met je mutualiteit.

 Swinktpaleis voor mantelzorgers

Jong en oud zijn welkom in het diensten-
centrum 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.

Buurthuis de Wieke:  
dinsdag 19 februari 
14.00 uur: Franse muziekbingo 

Buurthuis de Statie: 
donderdag 21 februari
14.00 uur: Gezelschapsspellennamiddag 

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 27 februari
14.00 uur: Onder-ons-namiddag 

OC d’Iefte: donderdag 28 februari
14.00 uur: Filmnamiddag

VBS Belgiek: woensdag 6 maart
14.00 uur: Gezelschapsspellennamiddag

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 13 maart
14.00 uur: Rad van Fortuin

Deelnemen
Je kan kiezen om deel te nemen aan het volle-
dige 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.

 Het mobiel dienstencentrum 
nodigt je uit

Meer info en inschrijven
056 73 63 31,  
delphine.derammelaere@deerlijk.be
Facebook: 
Mobiel Lokaal Dienstencentrum 
Deerlijk
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Inschrijven
Inschrijven kan tot  
donderdag 28 februari via  
delphine.derammelaere@deerlijk.be 
of 056 73 63 30



UiT in Deerlijk

In 1892 opende voddenkoopman en konij-
nenopkoper Louis Lanneau café In de Drie 
Linden, in de volksmond wel eens lachend De 
Drie Konijnen genoemd. Het was het lokaal 
van de hondenclub Deerlijkse Waakhond, van 

de spaardersclub De Moedige Spaarders en 
de kaartersclub De Lindekaarters. Het café 
was eigendom van de Deerlijkse brouwerij De 
Meester. De Drie Linden lag in de Waregem-
straat, ter hoogte van huisnummer 116.

 Deerlijk toen en Deerlijk nu:  
‘Café De Drie Linden’

De Belgische indieband, bekend van singles 
als Don’t Buy The House, Caroline en Pretty 
Legs & Things To Do komt terug met een 
nieuwe, frisse sound! Ze brengen toeganke-
lijke, aangename indiepop die vaak als een 
echte oorworm blijft hangen. En dat bedoe-
len we natuurlijk als een compliment! 

Hun laatste album verscheen eind 2017 en dat 
stellen ze nu voor in de Vlaamse zalen. Na hun 

doortocht in De Roma in Antwerpen, de AB in 
Brussel en enkele voorprogramma’s van onder 
andere Triggerfinger, doen ze ook de kleinere 
zalen aan. Hun derde album Hinges of Luck 
werd alleszins warm onthaald.

The Both of Us begint ingetogen tot Van 
Hellemont een hoop theater op de luisteraar 
loslaat. Dit werkt wonderwel, maar ook als hij 
het simpeler houdt, is het in de roos. ‘Hannah’ 

en ‘Judy’ zijn fraaie nummers, die aan het 
vroege werk van The War On Drugs of de 
meest recente van Admiral Freebee doen 
denken. 

Waar en wanneer?
Vrijdag 15 maart om 20.15 uur in OC d’Iefte

Tickets
- Basis: 14 euro
- Jongere (-26 jaar): 9 euro

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 voor-

stelling van de cultuurprogrammatie:  
20 punten

 Douglas Firs – Hinges of Luck

Situatie eind jaren 60. Situatie op 13 november 2018.

Voor 10 euro kan je Derlike, het drie-
maandelijks tijdschrift van de heem-
kring, 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.

© Guy Kokken
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Meer info
- www.deerlijk.be/cultuur
- 056 71 89 81
- OC d’Iefte, Hoogstraat 122, Deerlijk



UiT in Deerlijk

In samenwerking met vakantiewerking 
Fladder organiseert De KIM & De SAM twee 
inclusieve vakantiekampen voor kinderen 
met een beperking en hun broers en zussen. 
Laat ons voor 1 maart weten of je interesse 
hebt voor een van deze zomerkampen.

Waar en wanneer?
1 tot 5 juli en 8 tot 12 juli in de gebouwen van 
De Kim

 Inclusieve vakantiekampen 
met Fladder

Oxfam Wereldwinkel Deerlijk nodigt je graag 
uit op het (h)eerlijk ontbijt, met volop keuze 
aan eerlijke producten uit onze Wereldwin-
kel. Bij een kopje verse koffie, heerlijke cho-
colademelk of een lekker glas fruitsap kun je 
diverse soorten broodjes beleggen met con-
fituur, honing, speculoos, choco, honingkoek 
en chocolade. Of je kan yoghurt lepelen met 
rice crispy’s, papaya, rozijnen en ananas. We 
voorzien ook een kinderspeelhoekje.

Waar en wanneer?
Start je zondag op een aangename wijze met 
ons ontbijt op zondag 3 maart van 8.00 tot 
11.00 uur in OC d’Iefte.

Kostprijs
- kleuters: gratis
- lagere school: 4 euro
- 12 +: 8 euro

‘Angélique’ is het verhaal van een 63-jarige 
vrouw die terugblikt op haar verleden. 
Als jong meisje trad ze in het klooster en 
werd ze als missiezuster uitgezonden naar 
het toenmalig Belgisch Congo. Tijdens de 
bloedige onafhankelijkheidsstrijd moest ze 
dramatische vernederingen ondergaan en is 
ze er halsoverkop vertrokken, allesbehalve 
ongeschonden. Ze verliest de greep op het 
leven en komt in een opvangtehuis voor 
psychische en getraumatiseerde patiënten 
terecht.

Het verhaal van Angélique is wrang en vol 
woede, door Leen Persijn op een inslaande 
manier op scène gezet. De stoute spreektaal 
van Angélique verandert bij Leen Persijn  
in speeltaal. De machteloosheid van een  
idealiste en de achteloosheid van gezags- 
dragers vormen de kern van deze theater- 
monoloog, gebaseerd op een novelle van 

Erik Vlaminck. Het wordt een namiddag waar 
iedereen stil van wordt.

Waar en wanneer?
Maandag 18 maart om 14.00 uur in OC d’Iefte. 

Kostprijs
10 euro voor leden van Vief, 13 euro voor 
niet-leden 

 (H)eerlijk ontbijt

 Leen Persijn brengt ‘Angélique’

Meer info en inschrijven
leerlingenbegeleiding@kimsam.net

Inschrijven
Inschrijven is noodzakelijk en kan  
tot 24 februari in de Wereldwinkel of 
online via http://goo.gl/i1oP1a 
(bij voorkeur)!
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Inschrijven
Betaal vóór 11 maart op rekening  
BE18 6528 3720 5365 van Vief Deerlijk 
met vermelding: naam en 18/03.



Kan je kleuter al fietsen met steunwieltjes, 
maar weet je niet goed hoe het nu verder 
moet? Wil je graag zelf je kapoen begeleiden 
zodat je trots van op de eerste rij kan zien 
wat hij of zij al kan? Dan is Kijk! Ik fiets! echt 
iets voor jou. Onder begeleiding van een 
ervaren monitor die voor leuke oefeningen 
zorgt, kan je jouw kind zelf leren fietsen. 
Na de sessie krijgt iedere deelnemer een 
diploma en aandenken.

Voor wie?
Kinderen vanaf 4 jaar die al goed kunnen fiet-
sen met steunwieltjes, maar het graag zonder 
willen kunnen.

Wat meebrengen?
- Breng de fiets van je kapoen mee,  

maar verwijder op voorhand al de steun-
wieltjes.

- Zorg ook voor een helm voor het kind.

- De kinderen moeten vergezeld zijn van een 
volwassen begeleider.

Wanneer?
- Sessie 1: zaterdag 30 maart van 9.00 tot 

12.00 uur
- Sessie 2: zaterdag 30 maart van 13.00 tot 

16.00 uur

Waar?
- Sporthal Deerlijk, 
 Vercruysse de Solartstraat 30

Kostprijs
- 5 euro, aandenken inbegrepen
- Heb je een UiTPAS? Dan kan je voor  

10 punten gratis deelnemen. Geef je  
UiTPAS-nummer door bij inschrijving.

 Kijk! Ik fiets!

Speelplein Kerekewere! is er deze krokusva-
kantie opnieuw! Vanaf maandag 4 tot en met 
vrijdag 8 maart staan de animatoren klaar 
om de kinderen opnieuw een superleuke 
vakantie te bezorgen.

Open speelaanbod
Vier activiteiten per dag. Voor kleuters en 
kinderen van het lager onderwijs zijn er aparte 
activiteiten. Kinderen kunnen ook vrij spelen 
op het speelplein onder begeleiding van 
animatoren.

Wie?
Kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar (met 
schoolervaring en zonder pamper) tot 15 jaar. 

Kostprijs
Je betaalt 6 euro per dag. Vanaf het 2e kind 
krijg je korting. Voor daguitstappen betaal 
je een meerprijs en geven we geen korting. 
In deze prijs zit een verzekering lichamelijke 
ongevallen inbegrepen.

Wanneer?
Je bent welkom van 7.30 tot 17.30 uur. Buiten 
deze uren is er geen opvang voorzien en draagt 

de speelpleinwerking geen verantwoordelijk-
heid. Zorg dat je er zeker bent voor 9.00 uur in 
de voormiddag en voor 13.30 uur in de namid-
dag, want dan starten de activiteiten. Om 16.00 
uur eindigen de activiteiten, maar er is opvang 
voorzien tot 17.30 uur. Je mag je kinderen niet 
afhalen tijdens de activiteiten. Vergeet je kind 
niet uit te schrijven als je ze ophaalt. Voor 
daguitstappen proberen we tegen 16.00 uur 
terug aan te sporthal te staan. Als we later zijn, 
melden we dit zeker op voorhand.

Middagmaal
Ofwel kies je voor een warme maaltijd (3 euro, 
water en soep inbegrepen). Ofwel neem je 
je boterhammen mee (gratis soep). Voor een 
frisdrank betaal je 0,50 euro.

Wat neem je mee?
Kinderen kunnen tussen het spelen door een 
stuk fruit of een koek eten en een drankje drin-
ken. In de namiddag krijgen de kinderen een 
fruitsapje. Sportieve of speelkledij zijn geen 
overbodige luxe. Zet duidelijk de naam van 
je kind op alle kledij, zo gaat die minder snel 
verloren. Vergeet niet dat kinderen zich tijdens 
het spelen wel eens vuil kunnen maken. 

Uitstappen in de krokusvakantie
- Donderdag 7 maart: bezoek aan de  

kinderboerderij voor kleuter en lager  
(2,5 euro opleg)

- Vrijdagvoormiddag 8 februari: zwemmen  
in Waregem voor kleuter en lager  
(3,8 euro opleg) 

Inschrijven
Vanaf maandag 18 februari kan je inschrijven 
voor de krokusvakantie via:
- het inschrijvingsformulier op www.deerlijk.

be/vrije-tijd/jeugd/speelplein-kerekewere
- 056 77 73 19
- reservatie@deerlijk.be
- Sportdienst, Vercruysse de Solartstraat 30
We vragen om zoveel mogelijk vooraf in te 
schrijven. Inschrijven voor de uitstappen kan 
van maandag 18 februari tot en met maandag 4 
maart. Hou rekening met beperkte busplaatsen.

 Krokusvakantie op 
speelpleinwerking Kerekewere!

Meer info
056 77 44 32
aaron.nys@deerlijk.be

UiT in Deerlijk
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© Fotoclub Deerlijk

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 25 februari en is 
verplicht. Er zijn slechts 20 plaatsen per 
sessie. Schrijf je in via de webshop vrije  
tijd, 056 77 73 19, sport@deerlijk.be.



Binnenkort is het lente. Hoog tijd dus voor 
Knuffelhol op de kinderboerderij. Wat het 
dit jaar zal worden, blijft nog een verrassing. 
Verwacht je in elk geval aan een superleuke 
doedag. Wie zin heeft in een dagje ravotten 
op de kinderboerderij moet deze dag dus 
zeker in zijn agenda noteren. 

De kinderen moeten niets meebrengen op de 
dag zelf. Wij voorzien boterhammen, soep, een 
drankje en versnapering. Graag geen andere 

zaken meegeven aan jouw kind, zoals een 
rugzakje, snoep, koek of drankjes. De kleuters 
krijgen alles ter plaatse. Plak wel zeker een 
sticker met hun naam onder hun jas en ver-
meld er eventuele allergieën op. 

Wanneer?
- Tweede en derde kleuter: zaterdag  

16 maart van 10.00 tot 16.00 uur. 
- Schoolgaande peuters en 1e kleuter:  

zaterdag 23 maart van 9.30 tot 12.00 uur

Kostprijs
10 euro voor 16 maart, 4 euro voor 23 maart. 
Betalen doe je ter plaatse, liefst met gepaste 
centjes.

Inschrijven
Inschrijven kan enkel vanaf 9.30 uur op de dag zelf. 
Voor een vlotte inschrijving hebben we de volgende 
gegevens nodig: naam, voornaam, contactpersoon 
bij nood, telefoonnummer, school, klas en andere 
noodzakelijke informatie zoals een allergie.

 Knuffelhol, een doedag  
op de kinderboerderij

UiT in Deerlijk

Het hoogtepunt van 2019 valt dit jaar al op 
9 maart. Het moment om de dansbenen van 
stal te halen. Met hapjes, drankjes en stevige 
muziektonen dansen we tot in de vroege 
uurtjes. DJ Benny-J, Rover, Demale en BEEG 
zorgen voor de beats.

We openen onze deuren om 21.00 uur. Een 
bandje – jaja, zoals op de echte festivals – 
koop je al voor 4 euro in voorverkoop. Aan 
de deur betaal je 5 euro. Waarom zou je dus 
nog twijfelen? Tot op ‘den berg’, want het feest 
vindt plaats in de Pladijsstraat 282 in Deerlijk.

 Shake That Asspi

Meer info
www.facebook.com/events/ 
345507726179499
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Professor Johan Swinnen is kankeronderzoe-
ker aan KU Leuven, leidt als biochemicus het 
departement oncologie van Gasthuisberg, is 
ondervoorzitter van het Leuvens Kankerin-
stituut (LKI), geeft les en staat aan het hoofd 
van zijn eigen laboratorium dat onderzoek 
doet naar kanker. Daarnaast is hij voorzitter 
van ‘ons’ fonds: het Dieter De Cauderlier- 
fonds voor hersentumoren (KU Leuven).

Naast een gepassioneerde kankeronderzoeker 
is prof Swinnen ook vader van een zoon met 
kanker, Pieter. Hij nam zich voor ‘iets zots’ te 
doen als hij zijn zoon na 5 jaar nog altijd bij 
zich had. Wat begon als ‘iets zots’ groeide 
uit tot zijn ‘Post voor Compostela’-actie. Als 
fervente langeafstandsloper besloot hij naar 
Santiago de Compostela te lopen in amper 
een maand tijd. Dat betekent dat hij 80 tot 

100 km per dag moest lopen. Op zijn rug nam 
hij een tas mee met brieven en berichten van 
mensen die vechten tegen kanker of die er de 
gevolgen van moeten dragen.  

Het BeneFIETS-team leerde prof. Swinnen en 
zijn gezin kennen bij de eerste chequeover-
handing van BeneFIETS in 2016. We hielden 
contact met het warme gezin en volgden zijn 
tocht op de voet. Prof Swinnen schreef zelf 
ook een hartverwarmend briefje voor Dieter 
met de belofte de strijd tegen kanker verder te 
zetten, ‘zodat we toffe kerels als hem niet meer 
moeten missen’.  

Dieters Fonds wil zich inzetten voor de strijd 
tegen hersentumoren.

Waar en wanneer?
Dinsdag 26 maart om 20.00 uur in OC d’Iefte

Kostprijs
- Tickets in voorverkoop: 5 euro  

(vanaf 20 februari)
- Tickets aan de deur: 8 euro

Reserveren
Tickets reserveren kan tot en met 22 maart via 
0470 67 21 56 of www.dietersfonds.be.

 Post voor Compostela
voordracht door professor Johan Swinnen 
over kanker en de tocht

Meer info
www.dietersfonds.be, 
info@dietersfonds.be
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© Rob Stevens

Op zaterdag 16 februari organiseren we met 
13+ een quiz in ons lokaal in de Hoogstraat 
46C. Teams van maximum 5 personen 
kunnen zich inschrijven voor 20 euro. In deze 
prijs zit een welkomstdrankje per teamlid 
inbegrepen. Iedereen is welkom vanaf 18.30 

uur, zodat de quiz om 19.30 uur zeker van 
start kan gaan. Na afloop blijft de bar open 
en kan je gezellig napraten met een hapje  
en een drankje. Naast een mooie prijs  
voor het winnende team, reiken we een 
zuipbeker uit.

Inschrijven
Inschrijven kan via  
dertienplusdeerlijk@hotmail.com met de 
vermelding van een naam voor jullie team en 
wie er allemaal deel van uitmaakt. 

 Quiz 13+ 
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Kleuters: sport in thema 
Tijdens de sportkampen voor kleuters draait 
alles rond een bepaald onderwerp en passen 
we de activiteiten aan het thema aan. Voorbeel-
den van thema’s zijn circus, ontdekkingsreiziger, 
ridderprinses, indianen, sprookjes en dieren.

Lager onderwijs: sport met project 
Het project is afhankelijk van de vakantie 
waarin het kamp plaatsvindt. Het sportluik is 
heel gevarieerd met turnen, dans, omnisport 
enzovoort. We wagen ons naast sport aan 
koken, crea, toneel, wetenschap en welness.

Wanneer?
- Krokusvakantie - 4 tot en met 8 maart  

voor peuters/kleuters + vierde tot zesde 
leerjaar

- Paasvakantie - 8 tot en met 12 april
 voor peuters/kleuters + eerste tot derde 

leerjaar 
- Zomervakantie 1 - 1 tot en met 5 juli
 voor peuters/kleuters + eerste tot derde 

leerjaar
- Zomervakantie 2 - 8 tot en met 12 juli
 voor peuters/kleuters + vierde tot zesde 

leerjaar 
- Zomervakantie 3 - 19 tot en met 23 augustus
 voor peuters/kleuters + eerste tot derde 

leerjaar

Nieuwe uren
- Peuter en 1ste kleuter: van 9.00 tot 12.00 uur 

(vanaf de zomerkampen mag het eerste kleu-
ter kiezen voor een halve of volledige dag) 

- Vanaf het tweede kleuter: van 9.00 tot 16.30 uur
- Opvang is inbegrepen in de prijs: van 7.30 

tot 9.00 uur en van 16.30 tot 17.30 uur

 Sportkampen Move-D in een nieuw jasje!

Meer info
www.move-d.be

Kom op zaterdag 16 maart naar onze méér 
dan bekende tweedehandsbeurs! In een 
volledig bezette sporthal in de Vercruysse 
de Solartstraat met 88 standhouders kan je 
koopjes doen: kinderkledij, speelgoed, auto-
zitjes, bedjes, kinderstoelen enzovoort. Je 
vindt er met andere woorden allerlei spullen 
voor kinderen tussen 0 en 16 jaar.

Hoogzwanger of met een buggy? Opa of oma 
met een kleinkind? Geen probleem! Onze brede 
gangen maken het je gemakkelijk om er te kui-
eren, te kiezen, te kopen en een babbeltje te slaan.

Pamperbank
Pamperoverschotjes mag je gerust meebren-
gen. Wij bezorgen ze aan Pamperbank Deerlijk.

Praktisch
De deuren zijn open van 14.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

 Betaalbaar kindergerief  
op tweedehandsbeurs van de Gezinsbond

Gru moet het opnemen tegen Balthazar 
Bratt, een voormalig kindsterretje dat geob-
sedeerd is door het personage dat hij in de 
jaren tachtig speelde. Balthazar heeft het dit 
keer gemunt op een enorme diamant. Daar-
naast ontstaat de nodige rivaliteit wanneer 
Gru zijn lang verloren gewaande tweeling-
broer Dru ontmoet.

 

Waar en wanneer?
Woensdag 20 februari om 14.00 uur in OC d’Iefte.

Voor wie?
Deze filmvoorstelling is voor kinderen van het 
eerste tot zesde leerjaar.

Inschrijven
Mail je naam en geboortedatum naar  
jefi@deerlijk.be of bel naar 056 77 44 32.

Kostprijs
Deze activiteit kost 3 euro. 
Betalen kan enkel ter plaatse op de dag zelf.

Korting met UiTPAS
Wist je dat je in ruil voor 5 UiTPAS-punten gratis 
kan komen kijken naar de film?

 JeFi – Verschrikkelijke Ikke 3



Precies 35 jaar geleden stichtten vijf enthou-
siaste mannen en een vrouw een vzw. In het 
Belgisch Staatsblad van 14 juli 1983 kon je op 
pagina 3417 de statuten lezen van deze vzw: 
‘De vereniging heeft tot doel: de mens René 
De Clercq en zijn werk in al zijn facetten 
grondiger te bestuderen en ruimer kenbaar 
te maken. Dit kan door het streven naar een 
volwaardig René De Clercqmuseum, studies 
over zijn leven en werk te laten verschijnen, 
zijn werk geheel of gedeeltelijk heruit te 
geven en initiatieven die het doel van de 
vereniging dienen, te stimuleren ...’

Ondertussen is het René De Clercqmuseum 
in zijn geboortehuis is al meer dan 25 jaar 
open. Het genootschap organiseert daarnaast 
heel wat activiteiten, van kleutertoneel en 
zangavonden tot Erfgoeddag, herdenkingen en 
de Nacht van de Geschiedenis. Ze publiceren 
ook een nieuwsbrief, interessante brochures en 
boeken. We werken onder andere samen met 
de cultuurraad, heemkring, werkgroep erfgoed, 
het Davidsfonds, Elfjulicomité.

De bezielers van het eerste uur worden een 
jaartje ouder. Hun leeftijd laat niet meer toe 
er nog volop in te vliegen, maar ze willen 
hun jarenlange inzet niet verloren laten gaan. 
Daarom zoekt het René De Clercqgenootschap 

naar enthousiaste vrijwilligers die hun team wil-
len versterken, voor rondleidingen van kinderen 
en volwassenen, permanentie in het museum, 
verteltheater voor kleuters, om activiteiten te 
organiseren of ondersteunen, de website te 
onderhouden, voor administratief werk, het 
digitaliseren van stukken erfgoed enzovoort.

Ben jij diegene die wij zoeken?
Alle helpende handen zijn welkom: rond-
leidingen voor kinderen en volwassenen, 

verteltheater voor kleuters, website verbeteren, 
administratief werk.

 René De Clercqgenootschap 
zoekt vrijwilligers

Meer info
Bezoek het vernieuwde 
www.renedeclercq.be of laat iets weten 
op 056 72 86 70 of 
dhaluin.dekeyser@telenet.be.

Het Valentijnsconcert van het Koninklijk 
Parochiaal Zangkoor Sint-Lodewijk wordt 
een sfeervol optreden met liefdesliederen 
en muzikale omlijsting. De toeschouwer zit 
gezellig rond de tafel en kan genieten van 
een hapje en een drankje.

Waar en wanneer?
Het koor voert het concert uit in buurthuis de 
Wieke op 17 februari op twee tijdstippen:
- om 11.00 uur met een gratis aperitief
- om 16.00 uur met een gratis verwenkoffie

Kostprijs
15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinde-
ren onder de 12 jaar. 

Tickets
Tickets reserveren kan via 0477 56 70 85 en 
nadinevpt@gmail.com

 Valentijns- 
concert

Wil je vrijblijvend meer te weten komen over 
hoe je biogroenten kan oogsten op onze 
zelfoogstboerderij?  

Kom dan op zaterdag 23 februari naar de 
infovergadering om 10.00 uur in kinderboer-
derij Bokkeslot. 

 Kom meer te weten over  
de zelfoogstboerderij
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UiTkalender
Dinsdag 19 februari
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Molenhoek - 

Franse Muziekbingo 
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Woensdag 20 februari
- 20.30 tot 22.00 uur: Start to badminton
 LOCATIE  Sporthal Gaverhal Deerlijk 

ORGANISATOR  DZ99 Zwevegem
- 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker
- 14.00 tot 16.00 uur: 
 JeFi - Verschrikkelijke ikke 3
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Jeugddienst

Zaterdag 16 februari
- 18.30 tot 23.59 uur: Quiz 13+ Deerlijk  

LOCATIE  Lokaal 13+ Deerlijk 
 ORGANISATOR  13+ Deerlijk

Zondag 17 februari
- 9.30 tot 12.00 uur: Voordracht Tuinhier: 

Reglementering hagen, bomen 
 LOCATIE  OC d’Iefte 
 ORGANISATOR  Tuinhier Deerlijk

Maandag 18 februari
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein 
 LOCATIE  Sporthal 
 ORGANISATOR  Sportdienst

Met de een kun je lachen tot je buikspieren 
er pijn van doen, met de ander voer je de 
diepste gesprekken en met een derde 
beleef je de wildste avonturen. Vrienden 
bestaan er in alle soorten en maten, maar 
een echte vriend(in) geeft je energie, is 
eerlijk (en wil dat jij dat ook bent). Hij (zij) 

kent ook je lelijke kanten, maar probeert je 
niet te veranderen. Met je beste vriend(in) 
kun je samen zwijgen en door de jaren 
deel je oneindig veel. En hoewel je elkaar 
misschien maar een paar keer per jaar ziet, 
vriendschap overwint alles want samen sta 
je sterk. Vriendschap is een van de won-

derbaarlijkste relaties die een mens kan 
hebben. En het maakt ons gelukkiger ook! 
Vrienden maken leer je als kind en daar 
pikt de Jeugdboekenmaand dit jaar op in. 
Van 1 tot 31 maart staat vriendschap 
centraal, ook in de bibliotheek.

 Vrienden …
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Een heleboel voordelen  
met de UiTpas
Ze vielen je misschien ook op, de blauw-
gekleurde activiteiten in onze UiTkalen-
der. 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.

Als je van zingen en het Vlaamse volkslied 
houdt, moet je zeker naar onze Vlaamse 
Zangavond komen, op vrijdag 22 februari om 
20.00 uur in OC d’Iefte. Voor amper 5 euro, 
inkom, drankje en zangboekje inbegrepen, 
beleef je een aangename avond vol samen- 
en koorzangen en zelfs een solo. 

De Vlaamse Zangavond van het René De Clercq-
genootschap is ondertussen aan zijn 27e editie toe. 
Het begon met een zeer beperkte opkomst in het 
museum voor de eerste zangavond. Ondertus-
sen kent deze avond een rijke traditie, waarin 
onder meer een gelegenheidsorkest, drie koren, 
voordrachten en solo-optredens passeerden. Vorig 
jaar zongen 300 mensen uit volle borst mee in OC 
d’Iefte. We hopen dat jij er dit jaar ook bij bent. 

 27ste Vlaamse Zangavond 

© Luk Schelfhout



Vrijdag 15 maart
- 20.15 tot 23.00 uur: Douglas Firs -  

Hinges of Luck
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  OC d’Iefte
- 19.00 tot 23.59 uur: 
 Gezelschapsspellenavond
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 

ORGANISATOR  De Speelveugels

Zaterdag 16 maart
- 10.00 tot 16.00 uur:  

Knuffelhol 2de en 3de kleuter
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot 

ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot 

Zondag 17 maart
- 10.00 tot 12.00 uur: 
 Het gazon: onze groene parel
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Tuinhier Deerlijk

Maandag 18 maart
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 14.00 uur: Theatermonoloog ‘Angélique’ 

door Leen Persijn
 LOCATIE  OC d’Iefte 
 ORGANISATOR  Vief Deerlijk 

Dinsdag 19 maart
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque 
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d’Oliebolders

Woensdag 20 maart
- 14.30 tot 18.00 uur: Gaverwijk kaarting
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren
- 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker

Zondag 3 maart
- 8.00 tot 11.00 uur: (H)eerlijk Ontbijt - 

Oxfam Wereldwinkel Deerlijk
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Oxfam Wereldwinkel Deerlijk

Dinsdag 5 maart
- 16.30 tot 20.00 uur:  

Doe leven, kom bloed geven! 
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke • 

ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk

Woensdag 6 maart
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Belgiek -  

Gezelschapsspelennamiddag 
 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 11.00 tot 12.00 uur:  

MLDC Belgiek - zitturnen
 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Donderdag 7 maart
- 14.00 tot 16.00 uur: Mantelzorgnamiddag 

‘Het Swinktpaleis’
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Zaterdag 9 maart
- 21.00 uur: Shake That Asspi 2019 
 LOCATIE  ‘t Heem Chiro Sellewie 

ORGANISATOR  Chiro Sellewie

Maandag 11 maart
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 12 maart
- 14.30 tot 16.30 uur: Voordracht
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  OKRA Regio Kortrijk

Woensdag 13 maart
- 14.00 tot 16.00 uur:  

MLDC Sint-Lodewijk - Rad van Fortuin
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 

ORGANISATOR  Sociaal Huis 
- 11.00 tot 12.00 uur:  

MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 

ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 16.30 tot 20.00 uur:  

Doe leven, kom bloed geven!
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk

Donderdag 14 maart
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 17.30 tot 18.30 uur:  

Omnisport voor volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR   Sportdienst

 

- 14.30 tot 18.00 uur: Gaverwijk kaarting
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk 

ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub Senioren

Donderdag 21 februari
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 

LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 17.30 tot 18.30 uur: 
 Omnisport voor volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 11.00 tot 12.00 uur:  

MLDC Statiewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 12.00 tot 16.00 uur: MLDC Statiewijk - 

gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Vrijdag 22 februari
- 19.00 tot 23.59 uur:  

Gezelschapsspellenavond
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  De Speelveugels

Zaterdag 23 februari
- 20.15 tot 23.00 uur: Croqrock - Eigen kweek!
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  OC d’Iefte
- 10.00 tot 12.00 uur:  

Infovergadering zelfoogstboerderij
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Maandag 25 februari
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 27 februari
- 20.30 tot 22.00 uur: Start to badminton
 LOCATIE  Sporthal Gaverhal Deerlijk 

ORGANISATOR  DZ99 Zwevegem
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

Onder-ons-namiddag
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 

ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 11.00 tot 12.00 uur:  

MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 

ORGANISATOR  Sociaal Huis

Donderdag 28 februari
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 

LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 14.00 tot 16.00 uur:  

MLDC Centrum - Filmnamiddag
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 11.00 tot 12.00 uur:  

MLDC Centrum - Zitturnen
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR   Sociaal Huis
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Info

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 15 maart 
tot en met 15 april) binnenbrengen ten laatste 
tegen 21 februari. Het volgende gemeente-
nieuws verschijnt op 14 maart.

Cultuurinfo
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

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Datum:     Handtekening  

 Meldt het volgende          Heeft het volgende voorstel          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.

Meldingskaart

  
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 zaterdag-
middag 12.00 uur. De apotheek van wacht 
staat vermeld op het uithangbord aan iedere 
apotheek of wordt je telefonisch meege-
deeld 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
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*  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.

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 - 18.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur / Gesloten
 

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 20 februari (zone 1)
-  donderdag 21 februari (zone 2)
-  woensdag 6 maart (zone 1)
-  donderdag 7 maart (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 nieuws-
brief 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)


