
Unieke 
boekvoorstelling 
Jonas Bruyneel

Ontdek de trage  
wegen van Deerlijk  

  

Aan de slag in 
volkstuinpark Overakker

Lokale notarissen over 
erfrecht en successie

Gemeentenieuws
maandelijks tijdschrift • 46ste jaargang • nr. 3 • 15.03 > 15. 04 • 2019

PAGINA 15

PAGINA 3

PAGINA 6

PAGINA 14



www.deerlijk.be

Nieuws

PAGINA 5 PAGINA 9

Maak het 
inbrekers 
moeilijk Café De Ronde

Kom uit je kot op 
Buitenspeeldag

Klassiek in 
de kerk

PAGINA 11 PAGINA 16

Inhoud
PAGINA 3

Nieuws
PAGINA 6

Milieu en Groen
PAGINA 7

Sociaal
PAGINA 8

UiT in Deerlijk
PAGINA 17

UiTkalender

2

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

In Deerlijk duiden we de trage wegen aan 
met tragewegenborden. Zo maken we 
deze veilige verbindingen zichtbaar. De 
naambordjes dienen als publiekslokker voor 
voetwegels, veldwegen of doorsteekjes 

zonder doorgaand gemotoriseerd verkeer en 
helpen om het bestaande netwerk aan trage 
wegen op een integrale en multifunctionele 
manier te herwaarderen.

De heemkring stond in voor de opzoekingen 
voor de naamgeving. Indien mogelijk kregen 
de trage wegen de namen die oorspronkelijk 
voorkomen in de Atlas der Buurtwegen van 
1849. Deze wegen kregen allemaal een num-
mer en werden aangeduid in het Frans als 
bijvoorbeeld 'Sentier 85’. Voor de nieuwe trage 
wegen zocht de heemkring naar historische 
toponiemen. 36 trage wegen kregen op deze 
manier een naambord. 

Herkomst van de benaming
- Nummer 34 – Veimeerspad: Het Veimeers- 

pad maakte vroeger deel uit van de Vee-
meersstraat. Oorspronkelijk waren het de 
Veimeersschen, wat veie of vette meersen/
weiden betekent. 

- Nummer 40 - Teesweg: Langs deze weg 
kwam je geen enkel café tegen richting 
Kortrijk, dit in tegenstelling tot de Kortrijkse 
heerweg. Langs deze weg was je veilig voor 
alle aardse verlokkingen! 

- Nummer 87 - Harelbekehoutpad: Haer-
lebekehout was een vrij uitgestrekt bos dat 
onmiddellijk zuidwaarts aan de hoeve (Hof 
’t Haerlebekehout) paalde en doorliep op 
grondgebied Otegem. In WO I werd het bos 
volledig gekapt.

- Nummer 85 - Twintig honderdpad: 
De landerijen langs dit pad tegen de 
Kapelstraat heetten vroeger ‘de 20 hondert’, 
verwijzend naar de oppervlakte van het 
land. Nu rekenen we in hectaren, toen sprak 
men over een bunder of 16 honderd lands (1 
bunder = 1,41 ha). 

- Nummer 85 - Wulfsbergmolenspad: Dit 
pad loopt naar de Molenstraat waar ooit, 
net over de grens met Zwevegem, de twee 
Wulfsbergmolens stonden. 

- Nummer 82 - Klein veerkenpad: Deze 
weg loopt door het land van ‘het cleen 
veerken’. Het ‘veerken’ bestond ook en was 
naast een partij land ook een café. 

 Ontdek de trage wegen van Deerlijk

Meer info
Op www.deerlijk.be vind je een overzicht 
van alle trage wegen. Daar kan je de kaart  
bij dit artikel ook in groter formaat bekijken. 
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De zitdagen voor de belastingen vinden 
plaats op maandag 20 mei en maandag 27 
mei. Je kan enkel langskomen op afspraak. 
Dit om de lange wachtrijen uit het verleden 
te vermijden.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan via het nummer  
056 69 47 20. Je kan een afspraak maken 
voor meerdere personen en aangiften. Hou 
het rijksregisternummer van de personen die 

je wil inschrijven bij de hand, want je zal het 
nodig hebben tijdens het vastleggen van de 
afspraak.

 Maak een afspraak voor  
het invullen van jouw belastingen



Het idee achter een Regionaal Sociaal 
Verhuurkantoor (RSVK) is slim maar heel 
eenvoudig. Het RSVK huurt als huurder een 
woning op de private huurmarkt, waardoor jij 
een solvabele huurder krijgt die zorgt dat de 
huur betaald wordt en het wettelijk onder-
houd van de woning wordt opgevolgd.

De verhuurrisico’s vallen weg voor jou. Je geeft 
het verhuurwerk uit handen aan het RSVK. 
Het RSVK verhuurt deze woning vervolgens 
verder. Hierbij richten wij ons tot alleenstaan-
den en gezinnen met een kleiner inkomen 
die dringend nood hebben aan een nieuwe 
woning.

Investeren in vastgoed en vervolgens verhu-
ren aan het RSVK Waregem levert heel wat 
voordelen op:
- een gegarandeerde huuropbrengst
- geen administratieve rompslomp
- een verlaagd tarief van de onroerende 

voorheffing

In sommige gevallen heb je ook recht op 
financiële voordelen:
- wie een woning koopt, geniet van een 

verlaagd registratietarief van 7% (i.p.v. 10%);
- verlaagd btw-tarief van 12% (i.p.v. 21%) als 

je investeert in nieuwbouw en vervolgens 
voor 15 jaar verhuurt aan ons;

Hoge renovatiepremies
Als je verhuurt via RSVK, kom je in aanmer-
king voor hoge renovatiepremies die kunnen 
oplopen tot 20.000 euro bij een grote reno-
vatie. Wist je dat alle daken van huurwonin-
gen moeten voorzien zijn van isolatie tegen 
2020? Met een RSVK kan je een superpremie 
ontvangen van 20 euro/m² voor dakisolatie, 
85 euro/m² voor hoogrendementsglas en 12 
euro/m² voor spouwmuurisolatie.

 RSVK Waregem is 
op zoek naar extra huurwoningen

Nieuws
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Elke Deerlijkse jongere vanaf 15 jaar die een 
kadervormingscursus (bv. animatorcursus) 
volgt en actief is of wordt in de begeleiding 
van een jeugdwerkinitiatief, komt in aan-
merking voor een premie van de gevolgde 
cursus.
 
Jongeren die niet in Deerlijk wonen en zich 
na het volgen van een kadervormingscursus 
inzetten voor een Deerlijks jeugdwerkinitiatief 
en geen premie voor die vorming in eigen 
gemeente krijgen, komen ook in aanmerking 
voor een premie in Deerlijk.

De premie bedraagt de helft van het cursus-
geld, met een maximum van 100 euro.

Voorwaarden
- Je bent 15 jaar of ouder en woont in Deerlijk 

of je woont niet in Deerlijk, maar zet je in 
voor een Deerlijks jeugdwerkinitiatief en je 
krijgt in eigen gemeente geen premie.

- Je moet een kadervormingscursus van 
minimaal 5 dagdelen volgen (1 dagdeel = 
voormiddag, namiddag of avond).

- Je moet actief zijn of worden in de begelei-
ding van een jeugdwerkinitiatief. 

Hoe aanvragen?
Vraag deze premie online aan op www.deerlijk.be.
Richt jouw aanvraag voor 1 november aan het 
college van burgemeester en schepenen. Je 
moet de volgende documenten toevoegen:

- Een bewijs van deelname van vorming in 
het jeugdwerk.

- Een rekeninguittreksel of kostennota, waar-
uit de betaalde kostprijs van de gevolgde 
cursus blijkt.

 Ontvang een premie voor jouw vorming 
als jeugdwerkverantwoordelijke

Meer info 
Jeugddienst, 
056 77 44 32,  
jeugd@deerlijk.be

We krijgen regelmatig de vraag om verkeers-
spiegels te plaatsen waar de zichtbaarheid 
op het aankomend verkeer beperkt is. Een 
spiegel leidt subjectief gezien tot meer vei-
ligheid, maar objectief gezien zorgt die niet 
(altijd) voor een veiligere situatie. 

Het college van burgemeester en schepenen 
besliste twee jaar geleden al om geen spiegels 
meer te plaatsen op openbaar domein. Die 
beslissing namen ze op basis van de nadelen 
van een verkeersspiegel:

- De kans op een verkeerde inschatting van 
de snelheid van het aankomend voertuig is 
groter met een verkeersspiegel.

- Naast het kijken naar links en rechts komt 
er een bijkomend punt dat in de gaten moet 
worden gehouden, namelijk de spiegel. Veel 
bestuurders betrouwen volledig op de spiegel 
en kijken dus onvoldoende naar links of rechts.

- Weggebruikers verwachten op termijn dat 
iedereen keurig in de spiegel kijkt voor ze 
doorrijden. Daarom houden ze (nog) minder 
rekening met andere weggebruikers. Ze 

wennen aan de spiegel waardoor er nog 
sneller gereden wordt. 

- ’s Nachts of bij slecht weer zijn fietsers en 
voetgangers nauwelijks op te merken in een 
spiegel.

- De weggebruiker moet heel goed op de 
hoogte zijn van de verkeerssituatie en wat 
hij via de spiegel kan overzien.

- Spiegels zijn gevoelig voor vandalisme 
waardoor ze bij beschadiging hun functie 
niet meer vervullen.

 Verkeersspiegels, een goed idee?

Meer info 
Neem vrijblijvend contact met RSVK 
Waregem via 056 62 98 93 of info@rsvk.be.
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Geboorten

• Ellie Bachelet Coucke
• Hoppe Benoit
• Manou Severs
• Mila Geurts
• Lana Vanrenterghem
• Zakaria Benachir
• Aya Azimani
• Zanne Callens
• Fely Byttebier
• Victor Zuliani
• Florence Taelman
• Sem Meurez
• Vic Bouten
• Jelle Dejans

Huwelijken

• Eline Ryckebosch met Pieter Veys
• Sanne Vermeire en Frederic Beyls

Overlijdens

• Frans Putman
• Marcel Vanderschelden
• Andréa Putman
• Adolf Derammelaere 
• Roger Descheemaeker
• Marnix Van De Woestijne
• Gabriel Vancraeynest
• Broeckaert Annie 
• Noëla Coorevits
• Marc Vanackere
• Blanche Vervaeke
• André Demuynck

Jubilea

Diamanten Bruiloft
• Roger Desmet – 
 Godelieve Speleers,  

gehuwd op 03.04.1959
• Henri Vanessche –  

Jeannine Manderick,  
gehuwd op 03.04.1959

 Snelheidscontroles 
februari
Straat Passanten Overtreders
Pladijsstraat 398 80
Otegemsesteenweg 491 84
Beverenstraat 270 26
Otegemsesteenweg 365 42
Stationsstraat 195 1016 64
Waregemstraat 697 53
Breestraat 402 120
Kerkstraat 586 35
Vichtesteenweg 1464 222
Pladijsstraat 458 92
Breestraat 880 234
Otegemsesteenweg 94 23
Breestraat 75 12
Pladijsstraat 380 83
Breestraat 674 97

Uit statistieken blijkt dat appartementen de 
laatste tijd vaker het doelwit zijn van inbre-
kers. Dat is ook in Deerlijk zo. Als bewoner 
kan je een aantal maatregelen nemen om het 
risico op inbraak aanzienlijk te verkleinen. 

Jouw appartement, de kelder en de algemene 
inkomhal goed afsluiten is een eerste vereiste. 
Gebruik nooit de automatische deuropener 
wanneer je niet zeker weet wie er voor de 

deur staat. Laat ook nooit onbekenden binnen 
terwijl je zelf binnen of buiten gaat. Sociale 
controle is vijand nummer één voor personen 
die zich met minder goede bedoelingen 
toegang tot een pand verschaffen. Wees dus 
waakzaam, spreek onbekenden aan en aarzel 
niet om de noodcentrale 112 te bellen als je 
verdachte individuen of handelingen opmerkt 
in of rond het appartementsgebouw. 
 
Cilinderkraak
De cilinderkraak is de meest voorkomende 
inbraaktechniek. Een cilinderkraak is mogelijk 
zodra de cilinder aan de buitenzijde van de 
deur 3 millimeter uitsteekt. Door het plaatsen 
van een langschild of veiligheidsrozas kan je 
een dergelijke kraak perfect vermijden. 
 
Flippertechniek
Ook de flippertechniek is populair. Met een 
plastieken kaartje wordt de dagschoot van 
een niet-slotvaste deur gemanipuleerd. De 
toegangsdeur enkel dichttrekken betekent dat 
jouw appartement niet slotvast is, waardoor 
inbrekers deze techniek kunnen gebruiken. 
Enkel wanneer je effectief gebruikmaakt van de 
sleutel (tweemaal draaien) kan er sprake zijn 
van een afgesloten deur. Sluit dus af met de 
sleutel wanneer je jouw appartement verlaat.

 Maak het inbrekers moeilijk



Milieu en Groen

Imog organiseert in april een basiscursus recy-
clageparkbeheer die bestaat uit 3 halve dagen 
theorie en een stageparcours. Imog vist in de 
pool van personen die deze opleiding volgden 
voor de invulling van korte opdrachten. 

Wat leer je tijdens deze opleiding?
- Je verwerft kennis, vaardigheden en 

attitudes om op een effectieve en efficiënte 
manier met afval om te gaan.

- Je leert de vormingseisen kennen waaraan 
je moet voldoen voor een functionele loop-
baan bij de overheid.

- Je wordt bewust van de ecologische en de 

economische impact van een duurzaam 
afvalbeheer.

- Wat zijn de verschillende afvalsoorten die 
aangeboden kunnen worden in het recycla-
gepark? Zijn er voor bepaalde afvalsoorten 
bijzondere vormen van controle, acceptatie 
of aandachtspunten voorzien?

- Je blijft op de hoogte van de voortdurende 
evoluties rond wetgeving, problematiek en 
verwerking van afval.

- Hoe verzamel je op een goede manier 
informatie bij de bezoekers van een recycla-
gepark? Welke vragen moeten en kunnen 
gesteld worden?

Waar en wanneer?
De lessen vinden plaats op 1, 3 en 5 april  
van 9.00 tot 12.00 uur in IMOG,  
Kortrijksesteenweg 264, Harelbeke.

 Recyclagepark Academy

Meer info
info@imog.be
0800 99 827

We willen je warm maken voor het houden 
van kippen. Ze verwerken namelijk jaarlijks 
50 kg keukenafval dat anders bij het res-
tafval terechtkomt. Bovendien zijn ze een 
prettig gezelschap in je tuin. 

Twijfel je nog?
Kom naar een van de infoavonden van Imog 
en ontdek alles wat je moet weten om kippen 
te houden. Hoe willen kippen wonen, wat 
moeten ze eten, worden ze ziek en waaraan 
moet een kippenhok voldoen? Een ervaren 
Vlaco-lesgever biedt je in een boeiende 
uiteenzetting tal van ideeën aan en wisselt 
ervaringen uit.

Waar en wanneer?
- Zaterdag 30 maart om 10.00 uur in de 

bibliotheek, Boekenplein 1, Waregem
- Woensdag 3 april om 19.00 uur in het dak-

café, ingang Papenstraat, Kortrijk
- Dinsdag 23 april om 19.00 uur in Aveve 

Tuincentrum Lateur, Ellestraat 27,  
Zwevegem

Kippenactie
Als je een kip in huis wil halen, is dit het ideale 
moment. Je kan er goedkoop eentje aanschaf-
fen tijdens de Kippenactie, die loopt van 15 
maart tot 31 mei. 

 Kippen brengen meer op dan je denkt

Meer info en inschrijven
De infosessie is gratis, 
maar inschrijven is noodzakelijk 
via communicatie@imog.be met  
vermelding van de infosessie die  
je wil bijwonen.

De realisatie van het Deerlijkse volkstuinpark 
Overakker is een feit. In 2015 werden voor 
dit project subsidies vrijgemaakt en kon het 
project van start gaan. Zelfs voor onze bege-
leidende ambtenaar, die toch een en ander 
gewend is, kostte het heel wat geduld om de 
nodige vergunningen te verkrijgen. Er kwam 
bovendien een archeologisch onderzoek aan 
te pas. Maar nu is het zover!

De gemeente Deerlijk, de provincie en de lokale 
afdeling van Tuinhier sloegen de handen in 
elkaar en in de Tapuitstraat creërden we een 
park van 9400 m². Dit groene project bestaat 
uit een ecologische zone met een poel, een 
speelzone met speelheuvels en andere natuur-

lijke speelelementen, een boomgaard met 
verschillende hoogstammige fruitbomen en een 
volkstuincomplex. Het park is vrij toegankelijk. 

In de volkstuintjes staan het sociale gebeuren 
en de aangename vrijetijdsbesteding centraal. 
De percelen zijn ongeveer 33 m² groot en we 
streven ernaar om ecologisch te tuinieren. De 
plaatselijke Tuinhierafdeling staat je bij met 
allerlei tips en tricks om het tuinieren in de 
vingers te krijgen. 

Kom dat zien!
We nodigen je graag uit voor een infoavond 
op donderdag 4 april om 19.30 uur in OC 
d’Iefte. Op deze bijeenkomst geven we uitleg 

rond het ontstaan, gebruik, prijskaartje en de 
reglementering van deze volkstuintjes. Maar 
we laten ook iedereen graag meegenieten van 
het publieke park.

 Ga aan de slag in volkstuinpark Overakker
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Meer info
Als je goesting hebt om van start te 
gaan en je wil intekenen voor een 
perceel, dan zien we je graag op 4 april. 
Als je niet kan aanwezig zijn en toch 
interesse hebt in een volkstuintje,  
mag je het ons laten weten via  
desimpelaere.jan@telenet.be.



Milieu en Groen  /  Sociaal

Het is lente! Alles bloeit en groeit! Tijdens 
deze voorjaarswandeling in de Bonte Os in 
Deerlijk gaan we samen met de conservator 
(en natuurgids) op ontdekking tussen al dat 
fris groen. We zoeken de dotterbloem, water-
violier en de slanke sleutelbloem en horen 
waarom die soorten net hier voorkomen. We 
luisteren naar de eerste karekieten en zwart-
kopjes. Misschien cirkelt er wel een buizerd of 
torenvalk boven ons hoofd? Deze wandeling is 

op maat van gezinnen met (kleine) kinderen, 
als je een draagzak hebt voor de kleinsten, 
want het gebied is niet toegankelijk met bug-
gy’s. Laarzen zijn trouwens een must!

Waar en wanneer?
Zondag 14 april van 10.00 tot 12.00 uur aan de 
ingang van de Bonte Os, nabij Waregemstraat 
297. Parkeren kan langs de hoofdweg of op de 
parking van buurthuis de Wieke.  

 Voorjaarswandeling in de Bonte Os

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 aanschuiven 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 Statie: 
donderdag 21 maart
14.00 uur: Gezelschapsspellennamiddag

Buurthuis de Wieke: 
dinsdag 26 maart
14.00 uur: Rad van Fortuin
 
Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 27 maart
14.00 uur: Onder-ons-namiddag

OC d’Iefte: donderdag 28 maart
14.00 uur: Rad van Fortuin

VBS Belgiek: woensdag 3 april
14.00 uur: Filmnamiddag

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 10 april
14.00 uur: Bingo

Buurthuis de Wieke: 
dinsdag 16 april
14.00 uur: Hoger-lager

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.

 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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Meer info
bart_goethals@hotmail.com
0477 26 72 23



UiT in Deerlijk

Davidsfonds Deerlijk, het René De Clercq-
genootschap en Heemkring Dorp en Toren 
halen herinneringen op tijdens de 17e Nacht 
van de Geschiedenis. En jij kan erbij zijn.  
Dit jaar passeren oude en iets jongere 
momenten de revue.

We zien beelden van Reveil editie 2018, de 
herdenkingsmis en bloemenhulde aan het 
monument op 11 november 2018 naar aanlei-
ding van 100 jaar Groote Oorlog, Ziekenzorg in 
april 1993, de 11-juliviering op de Molenhoek in 
1993 met fanfare Sint-Cecilia en een heleboel 

vendeliers en zangers en de viering van  
50 jaar KBG in 2001. Frank Tytgat zorgt naar 
gewoonte voor de montage van het beeld- 
materiaal van al deze mooie, ontroerende, 
grappige, interessante of feestelijke evene-
menten en verhalen uit het verre of dichte 
Deerlijkse verleden. 

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, dinsdag 19 maart om 20.00 uur

Kostprijs
6 euro

 Haal herinneringen op tijdens 
de Nacht van de Geschiedenis 

Op zondag 14 april gaan alle remmen los 
in de regio van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. 
Neem deel aan de actiedag van Je Wildste 
Westen. Dan wacht op 6 locaties een avon-
tuurlijk aanbod: klimmen, hoogtouwenpar-
cours, boogschieten, lasershooting, speleo 
en veel meer. Er zijn maar liefst 20 activitei-
ten, met actie in De Gavers, Blueberry Hill, 
Avanco, Oenanthe Transfo, Paintball Valley 
en het gloednieuwe ‘Speel’ in Zwevegem. Je 
beleeft de dag nog anders als je een Vespa 
boekt.

Kostprijs
5 euro

 Het avontuur roept!
Je Wildste Westen Actiedag

© Marc Vergote
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Meer info en inschrijven
Kaarten bestellen kan 
via 056 77 90 51, 
marc. vergote.deerlijk@gmail.com
of aan de deur.

Meer info en tickets
Boek snel je tickets op 
www.jewildstewesten.be. 
Wees er snel bij, want er zijn maar 
1.000 tickets en op is op.



UiT in Deerlijk

Scouts Deerlijk zendt op het Gaverdomein de 
koers der koersen uit op een groot scherm 
op zondag 7 april vanaf 11.00 uur tijdens Café 
de Ronde. Terwijl de profrenners afzien op 
de hellingen en kasseien kan jij genieten van 
enkele eetstanden en een uitgebreide bar die 
bier serveert van het vat. Voor de liefhebbers 
serveren we frisse cocktails. Ook de kleinsten 
kunnen een toffe dag beleven dankzij de 
kinderanimatie. Zo kunnen zij ravotten en kan 
jij ongestoord van de koers genieten. 

Win prijzen met de pronostiek
Enkele weken voor ons evenement verkoopt 
de leiding lotjes van 2 euro, waarmee je 
prachtige prijzen kan winnen. Op deze lotjes 
noteer je de eerste 3 renners die volgens jou 
als eerste over de streep zullen rijden. Om 
gelijke standen te vermijden, stellen we een 
schiftingsvraag. Deze lotjes moet je ten laatste 
op de dag zelf voor 13.00 uur weer indienen. 
Vorig jaar kon je onder meer een weekend 
naar Hasselt en een ballonvaart winnen.

 Café de Ronde

Wie tijdens de demonstraties van onze 
ambachtslieden op Erfgoeddag van 28 april 
last heeft van een lege maag, kan vanaf 
11.30 uur bij ons aperitieven. Om 12.30 uur 
schieten we in gang. Je hoeft niet deel te 
nemen aan Erfgoeddag om aan tafel aan te 
schuiven.

Wat schaft de pot?
We kiezen voor varken aan ’t spit, vijf soorten 
verse groenten, drie sausen, pastasalade, 
brood en aardappelen in veldkleed. De prijs 
bedraagt 15 euro per volwassene. Kinderen 
jonger dan 3 jaar eten gratis, kinderen onder 
de 12 jaar betalen 7,5 euro.  

Waar?
Heestertstraat 71 in Sint-Lodewijk.

 Barbecue te velde 2.0

Meer info en inschrijven
Inschrijven kan tot 15 april via  
erfgoed@deerlijk.be, 056 77 73 89 of  
0472 27 02 21. Jouw inschrijving is gel-
dig na ontvangst van het verschuldigde 
bedrag. Betalen kan op de rekening 
met het nummer BE31 0001 6577 8555 
van Heemkring Dorp en Toren. Vermeld 
daarbij: ‘BBQ’ en het aantal volwasse-
nen en kinderen dat je wil inschrij-
ven. Als je ter plaatse in het archief 
inschrijft, kan je ook cash betalen.
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Professor emeritus Raoul Rottiers, hoogleraar 
aan de Ugent, gespecialiseerd in endocrino-
logie en stofwisselingsziektes, schreef het 
boek ‘Gezond na vijftig’. Over dat thema komt 
hij op 15 april praten in OC d’Iefte.

Vandaag is 25% van de bevolking een 65-plus-
ser. In 2050 zou dat al 40% zijn. Gezond ouder 
worden is een kunst en ambacht. De factor 
geluk speelt zeker een rol en er zijn onbetwist-
bare erfelijkheidsfactoren die onze leeftijd en 
onze gezondheid bepalen.
Maar ook een gunstige erfelijke aanleg is niet 
immuun voor ouderdomskwalen. Die moeten 
we proberen te voorkomen of zo lang mogelijk 
proberen uit te stellen door aandacht te hebben 
voor onze levenswijze. Voeding en fysieke activi-
teit spelen een hoofdrol, maar ook onze sociale 
contacten, woonomgeving en psychische toe-
stand kunnen een positieve of negatieve invloed 

hebben. Met zo weinig mogelijk gezondheids-
problemen oud worden, dat is de uitdaging!

Waar en wanneer?
Maandag 15 april om 14.00 uur in OC d'Iefte.

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

 Leef lang en gezond

Inschrijven
Betaal vóór 8 april op rekening  
BE18 6528 3720 5365 van Vief Deerlijk 
met vermelding: naam en 15/04.



Met de screening van de documentaire 
‘Demain’ wil de gemeente Deerlijk haar 
steentje bijdragen aan het klimaatdebat, dat 
de laatste weken en maanden zeer actueel is.

Wanneer de balans wordt opgemaakt over 
hoe onze wereld ervoor staat, krijgen we 
meestal te maken met onheilspellende voor-
spellingen en rampenscenario’s. Dreigemen-
ten die ons moeten aanzetten tot verandering. 
Maar wat als we niet de problemen tonen, 
maar net de oplossingen?

Met de camera op de schouder en de 
microfoon in de hand reizen Mélanie Laurent 
en Cyril Dion de wereld rond en ontmoeten 
ze pioniers van verandering. Verspreid over 
10 landen en 3 continenten ontmoeten ze 
mensen die geloven dat het anders kan én de 
daad bij het woord voegen. Ze beperken zich 
niet tot de ecologische problematiek, maar 
bekijken ook hoe gedreven mensen niet alleen 
landbouw en energie, maar ook economie, 

democratie en opvoeding heruitvinden. Door 
deze positieve en concrete initiatieven samen 
te brengen, ontdekken ze hoe de wereld van 
morgen er uit zou kunnen zien. Het resultaat is 
een verfrissende blik op gekende problemen, 
waarbij we niet aangezet worden tot veran-
dering via dreigementen, maar net via een 
uitnodiging die je zin geeft om mee te doen. 

Waar en wanneer?
Zaterdag 23 maart om 20.15 uur in OC d’Iefte
 
Kostprijs
Deze voorstelling is volledig gratis.

 Demain, over pioniers van verandering

UiT in Deerlijk

www.deerlijk.be10

Meer info en inschrijven
Reserveren kan via de webshop op  
www.deerlijk.be, cultuur@deerlijk.be,  
056 71 89 81 en in het secretariaat  
van OC d’Iefte.

De bibliotheken uit de regio organiseren 
samen een té gek Jeugdboekenfeest. Pick-
nicken in het park, bouwen met bamboe, 
een ritje op een mechanische pony, luisteren 
naar een verhaal van een meesterverteller, 
zelf een badge ontwerpen met een illustra-
tor? Dat en nog veel meer kun je beleven op 
het Jeugdboekenfeest!
 
Programma
- 13.30 tot 14.00 uur en 14.15 tot 14.45 uur: 

interview met Alda Berglind Egilsdottir
- 13.30 tot 14.30 en 15.15 tot 16.15 uur:  

workshop met Sassafras De Bruyn
- 14.30 tot 15.30 uur: meet & greet met de 

auteurs

- 15.00 tot 15.30 uur en 15.45 tot 16.15 uur: 
Stefan Boonen vertelt

- 16.30 uur: prijsuitreiking winnaars 
boekenzoektocht en top 3 KJV-boeken 
Zuid-West-Vlaanderen 

Waar en wanneer?
Vanackerestraat 20, Wevelgem, zondag 28 
april, 11.00 tot 17.00 uur 

Kostprijs
3 euro, gratis voor kinderen jonger dan 5 jaar.
 
Breng zeker je UiTpas mee!
Je kan een punt sparen en 5 punten ruilen 
voor een boek in de KJV-boekenverkoop.

 Jeugdboekenfeest

Meer info en inschrijven
Schrijf je in via www.uitinzuidwest.be 
en stel jouw vragen via  
bibliotheek@deerlijk.be

Door voor te lezen aan kinderen, stimuleer je 
niet alleen hun taalontwikkeling en woorden-
schat, maar draag je ook bij tot hun emotio-
nele ontwikkeling, verrijk je hun fantasie én 
bezorg je hen leesplezier. Daarom lezen wij 
voor in de bibliotheek. Altijd een ander boek, 
iedere keer een ander verhaal. 

Elke tweede woensdag van de maand lezen 
we voor en knutselen we. Iedere maand 
komt een ander thema aan bod. Ons eerste 
voorleesmoment vindt plaats op 13 maart, niet 

toevallig tijdens de jeugdboekenmaand. Dit 
jaar staat het thema vriendschap centraal. Wij 
gaan dan ook met dit thema van start.  

Voor wie? 
Kinderen van de tweede kleuterklas tot en met 
het eerste leerjaar. 
 
Waar en wanneer?
Bibliotheek, Hoogstraat 124, elke tweede 
woensdag van de maand (10 april, 8 mei,  
12 juni) van 14.00 tot 15.00 uur.

 We lezen voor in de bibliotheek

Meer info en inschrijven
Schrijf tijdig in, want de plaatsen zijn 
beperkt! Dat kan via  
bibliotheek@deerlijk.be of  
056 72 35 06.
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Als een oudere broer een missie onderneemt 
om de liefde van zijn ouders terug te winnen, 
ontdekt hij een geheim plan van de CEO van 
Puppy Co., dat de liefdesbalans in de wereld wil 
verpesten. Aan de basis van de plannen staat 
een baby die doet alsof hij zijn nieuwe broertje 
is. Samen met zijn echte nieuwe broertje moet 
de jongen de plannen een halt toeroepen. 

Waar en wanneer?
Woensdag 27 maart om 14.00 uur in OC d’Iefte.

Voor wie?
Deze filmvoorstelling is voor kinderen van het 
1e tot 6e leerjaar. 

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

Korting met UiTPAS
In ruil voor 5 UiTPAS-punten kan je gratis 
komen kijken naar de film.

 JeFi - The boss baby

Hoewel zijn generatie van het circuit wordt 
verdreven, is Bliksem nog niet bereid om te 
stoppen met racen. Wanneer hij onverwacht 
verslagen wordt door eerstejaars Jackson 
Storm, gaat hij op zoek naar een tweede kans. 
Daarvoor krijgt hij de hulp van Cruz Ramirez, 
een slanke gele raceauto. De jonge, vrouwe-
lijke coureur laat Bliksem McQueen kennisma-
ken met moderne technologie en leert hem 
nieuwe trucjes. Samen bereiden ze zich voor 
op de beslissende race in de Florida 500. 

Waar en wanneer?
Woensdag 3 april om 14.00 uur in OC d’Iefte.
 
Voor wie?
Deze filmvoorstelling is voor kinderen van het 
2e en 3e kleuter. 

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

Korting met UiTPAS
In ruil voor 5 UiTPAS-punten kan je gratis 
komen kijken naar de film. 

 JeFi - Cars 3

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

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

Reuzenkano’s, kajakken, hoog- en laagtou-
wenparcours, muurklimmen, mountainboar-
den, pannavoetbal, springkastelen, grime, 
grote en kleine volksspelen, strandspelen, 
petanque, kubbspel, volleybal, bosjenga, 
natuurspelen, kampen bouwen, brandjes 
blussen met de brandweer, mountainbiken, 
fietsen, go-carts, schietstand, deathride. 
Genoeg keuze voor jou? Kom dan een 
namiddag lang ravotten in De Gavers op Bui-
tenspeeldag. Alle kinderen vanaf 3 jaar zijn 
welkom, onder begeleiding van hun ouders. 
Inschrijven is niet nodig. Buitenspeeldag is 
bovendien volledig gratis!

Waar en wanneer?
De Gavers, Eikenstraat 131, Harelbeke, 
woensdag 24 april van 13.00 tot 17.00 uur.

 Kom uit je kot op Buitenspeeldag

Help ons op Buitenspeeldag
De jeugddienst zoekt jongeren van  
minstens 15 jaar die samen met ons de 
Buitenspeeldag begeleiden. Het is de 
bedoeling dat je de deelnemende  
kinderen begeleidt bij één activiteit.  
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding 
van 16 euro, een vieruurtje en drankje. 
We verwachten dat je die dag aanwezig  
bent van 12.30 tot 17.30 uur.

Interesse?
Mail naar aaron.nys@deerlijk.be en ver-
meld jouw naam, adres, e-mailadres, tele-
foon-, bankrekening- en rijksregisternum-
mer. We bezorgen je de lijst waaruit je kan 
kiezen welke activiteit je wil begeleiden.

© Fotoclub Deerlijk



Dominiek Vanhoolandt voelt na het werk 
soms de nood om ‘alles even los te laten'. 
Daarom knutselde hij wel eens iets in elkaar 
of restaureerde hij het, zoals een antieken 
bingokast, een oud kermispaard of een  
berkel weegschaal. Maar hij wilde meer.  
En dat vond hij in abstract schilderen. 

Schilderstijl
Die kan je omschrijven als abstract expressio-
nisme en action painting. 
 
Waarom abstract?
In het dagelijkse leven moet je al te vaak bin-
nen de lijntjes kleuren. Voor mij is dit de ideale 
manier om hier volledig van af te wijken. Het is 
zalig om met niets te vertrekken op een leeg 
canvas, niet weten waar je zal eindigen en 
gewoon op jouw gevoel af te gaan. Voor mij 
heeft abstracte kunst een helend effect.

De trigger
Het was Chris Bangle, de voormalige hoofd-
designer van BMW, Rolls en Mini, die me het 
duwtje in de rug gaf om er echt mee verder te 
gaan. Toen ik hem vorig jaar ontmoette, over-
tuigde hij me om te geloven in wat je doet, 
ongeacht het resultaat. Als je het met passie 
en gedrevenheid doet, ben je al een eind ver. 
Hij had gelijk. Ondertussen is de interesse in 
mijn werken serieus gegroeid. Maar ik blijf 
bescheiden en zie wel waar het me brengt. Ik 
werk onder mijn alter ego Perpetua Infinitum, 
wat staat voor iets dat oneindig voortbeweegt. 
Zo voel ik het ook aan qua mogelijkheden en 
inspiratie.

Inspiratie
Die haal ik uit de dagdagelijkse prikkels om 
mij heen, in mijn entourage, maar evengoed 
invloeden wereldwijd.

In trance
Als ik schilder, ervaar ik een soort van roes die 
moeilijk uit te leggen is. Wat ik wel weet, is dat 
het een verslaving is. Het geeft mij een rush 
wanneer die kleuren en lijnen samensmelten 
tot een geheel.

Mijn grootste doel
Ik wil mensen laten voelen wat ik op het doek 
breng. Naar een goed doek moet je uren 
kunnen blijven kijken. Ik omschrijf met verf 
wat er speelt en geef graag een kwinkslag 
naar onze huidige maatschappij, waarin alles 
rond 'druk' draait. Een oase van rust met een 
vleugje onstuimigheid, zo kun je mijn werk 
nog het best omschrijven, want ik probeer 
een positieve boodschap mee te geven, zelfs 
al zijn mijn werken soms donker van aard. 

Een onrustig schilderij moet voor mij tegelijk 
een zekere stilte en rust uitstralen. Dan is mijn 
opzet geslaagd. 

 Abstracte schilderijen aan de Kunstmuur
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De abstracte schilderijen van  
Dominiek Vanhoolandt hangen  
van 15 maart tot 15 april aan de 
Kunstmuur in OC d’Iefte.

13+ Deerlijk nodigt jou uit voor hun pas-
ta-avond op zaterdag 6 april. Je kan vanaf 
18.30 uur terecht in hun lokaal (Hoogstraat 
46c) voor een gezellige aperitief. Vanaf 19.30 
uur serveren ze heerlijke pasta’s en er zijn 
verschillende opties voor de saus. Je kan er 
niet alleen iets eten, maar ook winnen, dank-
zij de tombola met geweldige prijzen!

Kostprijs
- 14 euro voor pasta op maat van een  

volwassene
- 7 euro voor een kinderpasta

De opbrengst van de avond gaat naar de 
inrichting van het lokaal en nieuw spelmate-
riaal.

 Pasta-avond 13+
Meer info en inschrijven
Schrijf je in bij de leiding van  
13+ Deerlijk of mail naar  
dertienplusdeerlijk@hotmail.com. Ga 
voor meer info over de pasta-avond naar 
de facebookpagina van 13+ Deerlijk.
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Van schoot naar school is een ouderavond 
voor alle ouders met kinderen die voor het 
eerst naar school (zullen) gaan. We praten 
over hoe je jouw peuter kan ondersteunen in 
de sprong naar zelfstandigheid. Een peuter 
zet zijn eerste stapjes in de grote buiten-
wereld, een wereld die hij of zij zo graag wil 
ontdekken door overal aan te peuteren. Een 
wereld die bestaat uit zoveel verschillende 
mensen. Hoe kunnen wij een peuter daarin 
helpen? Hoe kan hij of zij vol vertrouwen op 
verkenning gaan, zonder dat de wereld als 
een boze wereld aanvoelt? Wat is er allemaal 
nodig om groot te worden, om uit de luiers 
te geraken?

In deze vorming bespreken we alle aspecten 
die verband houden met de overgang van 
schoot naar school, een boeiende en grote 
ontwikkelingssprong naar zelfstandigheid.

Waar en wanneer?
Donderdag 4 april in buurthuis Sint-Lodewijk 
om 20.00 uur.

 Van schoot naar school

Meer info en inschrijven
Inschrijven is noodzakelijk en kan via 
056 77 91 57, info@sintlodewijk.org en 
www.ikmagnaarschool.be.

Zoek je nog een leuk vakantiekamp  
voor tijdens de paasvakantie? De sport-
dienst kan je misschien helpen! Er zijn  
nog plaatsen vrij voor verschillende  
themakampen. 

Avonturenkampen
Oenanthe werkt in de Gavers per leeftijds-
categorie avontuurlijke spelletjes en sporten 
uit waarbij de kinderen spelenderwijs een 
heleboel vriendjes maken en van de ene 
verbazing in de andere vallen. De kampen zijn 
toegankelijk voor kleuters vanaf 5 jaar, maar 
ook kinderen tot 13 jaar zijn welkom. Prijzen 
starten vanaf 115 euro voor een volledige 
week. 
 
Boerderijkampen
Wil je de handen uit de mouwen steken  
op de kinderboerderij? Wil je tijdens een  
boerderijkamp kennis maken met de dieren, 
de moestuin en de producten van de boerde-

rij? Maar ook eens spelen in de wei tussen  
de geiten, een kamp bouwen of de stallen 
uitmesten? Tijdens een boerderijkamp  
kunnen de kinderen als het ware voluit  
het platteland voelen, ruiken, proeven, horen. 
Onze monitoren staan klaar voor veel boer-
derijplezier via een thema aangepast aan de 
leeftijd. Zet dus je laarzen klaar! Dit kamp is 
voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Prijzen starten 
vanaf 141,50 euro voor een volledige week 
boerderijplezier. 
 
Paardrijkampen 
We leren de kinderen alles over het reilen en 
zeilen van het paard. Hoe moet je ze voederen, 
verzorgen en borstelen? Paardrijden zelf komt 
uiteraard ook uitvoerig aan bod. Beginnende 
ruiter of toch al wat ervaring? We zorgen 
ervoor dat je in de juiste niveaugroep terecht 
komt. Dit kamp is voor kinderen en jongeren 
van 5 jaar tot 18 jaar. Het kost 175 euro voor 
een volledige week. 

 

 Vakantiekampen paasvakantie 

Meer info en inschrijven
Schrijf je in via de webshop op 
www.deerlijk.be. Met vragen kan je  
terecht bij de de sportdienst op 
056 77 73 19 of sport@deerlijk.be.
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Op 1 september 2018 wijzigde het erfrecht 
grondig. Erven en successie zijn thema’s die ons 
allen aanbelangen. Onze plaatselijke notarissen 

zijn het best geplaatst om ons in deze moeilijke 
materie wegwijs te maken. Dat is precies wat ze 
zullen doen op deze infoavond van het Deerlijks 

Vormingswerk en Beweging.net Deerlijk. Ze 
spreken onder meer over de zorgvolmacht 
of wat jouw partner erft als je ongehuwd 
samenwoont. Aan de hand van praktische 
voorbeelden onderhouden de notarissen je 
tijdens deze voordracht op een boeiende wijze 
over deze complexe materie. Je krijgt ook de 
kans om zelf vragen te stellen.

Waar en wanneer?
Maandag 25 maart om 20.00 uur in OC d’Iefte

Kostprijs
3 euro 

 Lokale notarissen spreken over 
hervorming van erfrecht en successie

Meer info en tickets
Tickets bestellen kan via de webshop 
op www.deerlijk.be, 056 71 89 81 en 
reserveringen.cultuur@deerlijk.be. 

Speelplein Kerekewere! is er weer deze 
paasvakantie! Vanaf maandag 8 tot en met 
vrijdag 19 april staan de animatoren klaar om 
je een superleuke vakantie te bezorgen. 

Dagelijks zijn er vier activiteiten. Voor kleuters 
en kinderen van het lager onderwijs zijn er 
aparte activiteiten. De kinderen kunnen uiter-
aard ook vrij spelen op het speelplein onder 
begeleiding van onze animatoren. 

Wie is er welkom?
Kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar – met school- 
ervaring en zonder pamper – tot 15 jaar. Voor 
tieners is er een aparte werking voorzien tijdens 
de zomervakantie, als er voldoende tieners zijn.

Wanneer mag je komen spelen?
Je bent welkom van 7.30 tot 17.30 uur. Buiten 
deze uren is er geen opvang voorzien en 
draagt de speelpleinwerking ook geen verant-
woordelijkheid. Zorg dat je er zeker bent voor 
9.00 uur en voor 13.30 uur want dan starten de 
activiteiten. Om 16.00 uur stoppen de activitei-
ten, maar er is opvang voorzien tot 17.30 uur.

Wat kost dat?
Je betaalt 6 euro per dag en krijgt korting 
vanaf het 2de kind. Voor daguitstappen betaal 
je een meerprijs en geven we geen korting. In 
deze prijs is er een verzekering lichamelijke 
ongevallen inbegrepen. 

Wat schaft de pot?
Ofwel kies je voor een warme maaltijd (3 euro, 
soep en water inbegrepen). Ofwel neem je 
je boterhammen mee (gratis soep). Voor een 
frisdrank betaal je 0,50 euro. Kinderen kunnen 
tussen het spelen door een stuk fruit of koek 
eten en een drankje drinken. In de namiddag 
krijgen de kinderen een fruitsapje.

Moet ik zelf iets meebrengen?
Sportieve of speelkledij, zonnecrème en een 
pet zijn geen overbodige luxe bij mooi weer. 
Zet duidelijk de naam van je kind op alle kledij, 
zo gaat dit minder snel verloren. Vergeet niet 
dat kinderen zich tijdens het spelen wel eens 
vuil kunnen maken.

Uitstappen in de paasvakantie
- Vrijdagvoormiddag 12 april: zwemmen in 

Waregem voor kleuter en lager (3,8 euro 
opleg)

- Dinsdag 16 april: daguitstap Brielmeersen 
Deinze voor kleuter en lager (7,5 euro opleg)

- Donderdag 18 april: bezoek kinderboerderij 
voor kleuter en lager (2,5 euro opleg)

- Vrijdagvoormiddag 19 april: zwemmen in 
Waregem voor kleuter en lager (3,8 euro 
opleg) 

Schrijf je in
Vanaf maandag 25 maart kan je je inschrijven 
voor de paasvakantie. Dit kan via  

056 77 73 19 of in het secretariaat van de 
sportdienst, van 8.30 tot 12.00 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur (18.00 uur op maandag en 
donderdag). Tijdens de vakantiewerking kan je 
elke dag inschrijven van 7.30 tot 9.00 uur, van 
12.30 tot 13.30 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. 
Voor deelname aan daguitstappen moet je ten 
laatste twee dagen voor de uitstap inschrijven. 
Hou rekening met beperkte busplaatsen. De 
lijst met uitstappen kan je terugvinden op 
www.deerlijk.be.

Maar schrijf je ook uit
Tijdens de uren van de werking mag je de 
kinderen niet afhalen. Vergeet je kind niet uit 
te schrijven als je ze ophaalt. Wanneer we op 
uitstap gaan, proberen we tegen 16.00 uur 
terug te zijn aan de sporthal. Als we later terug 
zijn, melden we dit zeker op voorhand.

 Paasvakantie op het speelplein

Meer info 
aaron.nys@deerlijk.be
056 77 44 32 
www.deerlijk.be
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Jonas Bruyneel brengt tekst uit zijn nieuwe 
boek ‘Vijd’ tijdens een bijzondere avond 
in de bibliotheek van Deerlijk. Klarinetiste 
Hadewych Van den Eynde en multi-instru-
mentalist Klaas Tomme ondersteunen hem 
daarbij met muziek.
 
Vijd
Het Lam Gods is niet alleen een hoogtepunt 
van de schilderkunst waar al eeuwenlang 
een zweem van mysterie rond hangt. Het 

was ook het afscheid van de ambitieuze 
turfhandelaarsfamilie Vijd, die zich in korte 
tijd had opgewerkt tot de elite van Vlaande-
ren. Ze leverden burchtvoogden, schepenen 
en militairen. Tegelijk was het een familie als 
alle andere, die te kampen kreeg met verlies, 
verdriet en teleurstelling.  

Wandel in deze nieuwe minutieus gedocumen-
teerde historische roman van Jonas Bruyneel 
door de straten van het middeleeuwse Gent, 

tussen handelaars, schippers en politici. Snuif de 
geuren op van de overstroomde Beverse polders. 
En gluur binnen in de ateliers van Hubert en Jan 
van Eyck, de grootste kunstenaars van hun tijd.
 
Leef vooral mee met twee generaties van een 
fascinerende familie die bij momenten gena-
deloos, bij momenten kwetsbaar, een plaats in 
de wereld zocht. En die, geconfronteerd met 
de eindigheid van alles waarvan ze droomden, 
vooral niet vergeten wilde worden.
 
Wie is Jonas Bruyneel?
Jonas Bruyneel is auteur, cultuurjournalist,  
performer en muzikant. Hij groeide op in 
Deerlijk. In 2015 debuteerde hij met de 
bekroonde verhalenbundel ‘Voorbij het licht’. 
Sinds 2017 is hij Letterzetter (stadsdichter) van 
Kortrijk. Na de voorstelling maakt Jonas tijd 
voor een signeersessie.
 
Waar en wanneer?
Bibliotheek Deerlijk, vrijdag 22 maart om 20.00 
uur.

 Jonas Bruyneel stelt nieuw boek 
op unieke wijze voor in de bib

Meer info en inschrijven
Deze activiteit is gratis, maar het 
aantal plaatsen is beperkt. Daarom is 
reserveren verplicht. Reserveren kan 
tot 18 maart via bibliotheek@deerlijk.be 
of 056 72 35 06.

Wil je met ( jouw) cultureel erfgoed naar 
buiten treden? Heb je een leuk en fris 
projectidee, een duidelijk plan en een straffe 
samenwerking met andere organisaties voor 
ogen? Dan komt jouw lokaal of regionaal 
erfgoedproject in aanmerking voor financiële 
steun van erfgoed zuidwest. Tweemaal per 
jaar, op 1 april en 1 oktober, kan je jouw pro-
ject aanmelden. De subsidie zelf bedraagt 
maximaal 2.000 euro.

Voor wie?
Elke organisatie in Zuid-West-Vlaanderen 
komt in aanmerking. 

Waarvoor?
Het gaat om subsidies voor publieksprojecten. 
Het gaat dus om iets eenmaligs, begrensd 
in de tijd, dat niet behoort tot de reguliere wer-
king van je organisatie. Met dit erfgoed kom 

je duidelijk naar buiten, je maakt het kenbaar 
aan het publiek. Organiseer je jaarlijks een 
stoet? Dan komt die niet in aanmerking. Werk 
je dit jaar extra met verschillende partners 
aan een actie om het erfgoed van de stoet 
in de kijker te plaatsen? Dan kan je wel een 
aanvraag indienen. De publicatie van een 
boek of tijdschrift op zich komt niet in aan-
merking voor subsidies. Maakt de publicatie 
deel uit van een ruimer publieksproject - is 
er bijvoorbeeld een toonmoment of expo aan 
verbonden - dan kan het wel.

Welk erfgoed?
De focus van het project moet op roerend of 
immaterieel erfgoed liggen. Bij roerend erf-
goed kan je denken aan oude gebruiksvoor-
werpen, foto's, archiefstukken, kunstwerken. 
Immaterieel erfgoed is alles wat 'in hoofden 
en handen' van mensen zit: een jaarlijks terug-

kerende stoet of feest, rituelen, ambachten, 
dialect enzovoort. Onroerend erfgoed komt 
niet in aanmerking. Projecten waarin oude 
gebouwen, landschappen of archeologische 
sites centraal staan kunnen dus niet gesubsi-
dieerd worden.

 Vraag steun voor jouw erfgoedproject

Meer info en inschrijven
Het volledige subsidiereglement vind je 
op www.erfgoedzuidwest.be/subsidie. 
Met vragen kan je ook terecht bij 
erfgoed zuidwest, 
erfgoed@zuidwest.be, 
056 24 16 16.
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In de aanloop naar Pasen brengt Het Iepers 
Kamerkoor een uitvoering van The Cruci-
fixion van John Stainer in de Sint-Columba-
kerk in Deerlijk.

The Crucifixion is een Engelstalige passie van 
John Stainer gecomponeerd in 1887. Het is een 
werk voor gemengd koor, tenor- en bassolo 
met begeleiding van orgel. Het omvat 20 
delen en werd door de componist opgedragen 

aan zijn leerling en vriend W. Hodge, en het 
koor van de Marylebone Church in London, 
waar het voor het eerst te horen was op 24 
februari 1887.
 
De tekst van het werk is samengesteld door 
de geestelijke W.J. Sparrow-Simpson en volgt 
het bijbelse lijdensverhaal. Net als in andere 
passies wordt dit onderbroken met medita-
tieve en devote teksten.

Het Iepers Kamerkoor bracht twee jaar geleden 
een heruitvoering van dit werk, dat in volle oor-
logstijd werd uitgevoerd door Engelse soldaten, in 
het Talbot House in Poperinge op 6 april 1917. Dit 
huis werd tijdens de oorlog ingericht als rustplaats 
voor de Engelse soldaten. Voor deze gelegenheid 
zat de concerthal stampvol en luisterden 200 
soldaten naar deze ingetogen passie. Het Iepers 
Kamerkoor staat in Deerlijk onder leiding van Dirk 
Coutigny. Steven Marien is de tenor, Bavo Orroi 
de bas. Mirek Coutigny bespeelt de orgel.

Waar en wanneer?
Zondag 14 april om 18.00 uur in de Sint- 
Columbakerk in Deerlijk

Tickets
- voorverkoop: 13 euro
- 65+ers en -18 jarigen: 10 euro 
- groepen (min. 5 personen): 10 euro
- avondkassa: 15 euro 

 Klassiek in de kerk
‘The Crucifixion’ van John Stainer

Meer info en inschrijven
info@ieperskamerkoor.be
luc.verhaegen1@skynet.be, 0475 33 26 99
karolien.devos@hjd.be, 0476 87 04 42

Op de hoek van de Braamheuvel- en 
Wafelstraat stonden er ooit vijf huisjes. Ze 
kregen de naam ‘De Kazernen’ wegens hun 

gelijke strakke vorm en grijsgrauwe kleur. 
Het nummer 20 was het laatste in de rij dat 
verdween. Een gelijkaardige situatie bestaat 
nog in Deerlijk-centrum, namelijk op de lin-
kerkant in de tweede bocht van de René De 
Clercqstraat, komende van de kerk.

 Deerlijk toen en Deerlijk nu:  
‘Wafelstraat 20’

Situatie in de jaren 80.

Situatie op 5 oktober 2018.

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.



UiTkalender
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Gezinsbond Deerlijk

Zondag 17 maart
- 10.00 tot 12.00 uur: Het gazon: 
 onze groene pare
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Tuinhier Deerlijk
- 10.00 tot 12.00 uur: Missing You. praat-

groep voor kinderen in Deerlijk
 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Missing You vzw

Maandag 18 maart
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Vrijdag 15 maart
- 19.00 tot 23.59 uur:  

Gezelschapsspellenavond 
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  De Speelveugels
- 20.15 tot 23.00 uur:  

Douglas Firs - Hinges of Luck
 LOCATIE  OC d’Iefte 
 ORGANISATOR  OC d’Iefte

Zaterdag 16 maart
- 10.00 tot 16.00 uur:  

Knuffelhol 2de en 3de kleuter
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot
- 14.00 tot 17.00 uur: 
 Tweedehandsbeurs

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.

www.deerlijk.be
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‘Mijn vader, Stefaan Claeys, was 21 toen hij 
in 1944 ter dood veroordeeld werd door een 
Belgische rechtbank. De aanklacht: hoog 
verraad. De straf: den dood met den kogel. 
Op het moment van zijn veroordeling was hij 
soldaat in de Waffen-SS en keek hij de dood in 
de ogen aan het oostfront. Aan beide doods-
dreigingen is hij ontkomen. De Sovjetklauwen 
hebben hem niet kunnen grijpen en van de 
Koning der Belgen heeft hij gratie gekregen. 
Enkele decennia later, wil ik je met weerzin, 
loutering en mildheid vertellen hoe het was 

om een SS’er als papa te hebben die liever en 
grappiger was dan alle andere papa’s samen. 
Hoe ik probeer te begrijpen waarom hij zijn 
idealen nooit naast zich heeft neergelegd en 
fier de vlag met het Berkenkruis droeg, tot het 
niet meer ging. Welkom in mijn jeugd, welkom 
in mijn versie van zijn verhaal.’

Wim Claeys raakt met zijn voorstelling ‘Zwart-
zak’ een actueel thema. Zijn verhaal kwam aan 
bod in de reeks ‘Kinderen van de collaboratie’ 
op Canvas. Met zijn theatertournee raakt Wim 

heel wat harten door soms herkenbare en 
soms opvallend hartverwarmende verhalen. 
Niet alleen inhoudelijk, maar ook muzikaal een 
zeer sterke voorstelling! De pers was lovend. 
‘Deze voorstelling zou verplicht moeten 
worden op de scholen’, stond te lezen in Het 
Nieuwsblad. ‘Zwartzak plakt aan je ribben’, zo 
vatte Cultuurinbeeld het samen.

Waar en wanneer?
Zaterdag 6 april om 20.15 uur in OC d’Iefte

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

Omruilvoordelen met de UiTpas
-  Gratis drankje na een voorstelling: 5 punten
-  Gratis ticket voor een familievoorstelling:  

15 punten
-  Gratis tweede ticket voor dezelfde
 voorstelling: 20 punten

 Wim Claeys - Zwartzak

Meer info en tickets
Tickets bestellen kan via de webshop
op www.deerlijk.be, 056 71 89 81 en
reserveringen.cultuur@deerlijk.be.



 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: 
 JeFi - Cars 3 – Locatie: OC d’Iefte 
 ORGANISATOR  Jeugddienst

Donderdag 4 april
- 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

Zaterdag 6 april
- 9.00 tot 12.00 uur: 
 Beheerswerken Bonte Os  

LOCATIE  Ingang Bonte Os
 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke
- 18.30 tot 23.59 uur: 
 Pasta-avond 13+ Deerlijk 
 LOCATIE  Lokaal 13+ Deerlijk
 ORGANISATOR  13+ Deerlijk
- 20.15 tot 23.00 uur: Wim Claeys - Zwartzak 

LOCATIE  OC d’Iefte 
 ORGANISATOR  OC d’Iefte 

Woensdag 10 april
- 11.00 tot 12.00 uur:  

MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Zaterdag 13 april
- 14.00 tot 17.00 uur: Google Chrome  

extensies: Welke? Wat ermee?
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  CGC vzw

Zondag 14 april
- 10.00 tot 12.00 uur:  

Voorjaarswandeling in de Bonte Os
 LOCATIE  Ingang Bonte Os –  
 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke
- 10.00 tot 12.00 uur: Paaseierenraap 
 LOCATIE  Scoutslokaal
 ORGANISATOR  Gezinsbond Deerlijk

Maandag 15 april
- 14.00 tot 17.00 uur: Leef lang en gezond 

LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Vief Deerlijk ()

Woensdag 17 april
- 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker
- 14.30 tot 18.00 uur: Gaverwijk kaarting

LOCATIE  Schooltje Gaverwijk 
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren

Donderdag 18 april
- 11.00 tot 12.00 uur: 
 MLDC Statiewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Woensdag 27 maart
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk -  

zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

Onder-ons-namiddag
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: JeFi - The boss baby 

LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Jeugddienst

Donderdag 28 maart
- 11.00 tot 12.00 uur:  

MLDC Centrum - zitturnen
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Centrum -  

Rad van Fortuin
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor  

volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Zaterdag 30 maart
- 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 16.30 uur:  

Kijk! Ik fiets!
 LOCATIE  Sporthal 
 ORGANISATOR  Sportdienst

Zondag 31 maart
- 9.30 tot 12.00 uur: Jaarlijkse ruilbeurs en 

gratis grondontleding
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Tuinhier Deerlijk

Maandag 1 april
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 3 april
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Belgiek - zitturnen 
 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Belgiek - Film-

nammiddag

- 14.00 uur: Theatermonoloog  
‘Angélique’ door Leen Persijn

 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Vief Deerlijk

Woensdag 20 maart
- 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker
- 14.30 tot 18.00 uur: Gaverwijk kaarting –  

LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren 

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

LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 11.00 tot 12.00 uur: 
 MLDC Statiewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Statiewijk -  

Gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor  

volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Zaterdag 23 maart
- 9.30 tot 12.00 uur: Knuffelhol  

schoolgaande peuters en 1ste kleuter
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot  

Maandag 25 maart
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 20.00 tot 23.30 uur: Voordracht  

hervorming erfrecht en successie
 LOCATIE  OC d’Iefte
 ORGANISATOR  OC d’Iefte
Dinsdag 26 maart
- 14.00 tot 16.00 uur:  

MLDC Molenhoek - Rad van Fortuin
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 

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 april 
tot en met 15 mei) binnenbrengen ten laatste 
tegen 25 maart. Het volgende gemeente-
nieuws verschijnt op 18 april.

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
- Hendrik: 0485 65 95 62
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 maart (zone 1)
-  donderdag 21 maart (zone 2)
-  woensdag 3 april (zone 1)
-  donderdag 4 april (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)


