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Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 25 april om  
20.00 uur in het gemeentehuis, 
Harelbekestraat 27.

Deerlijkse handelaars belonen 
hun klanten in de maand mei 
met aankoopbonnen. Dat doen 
ze naar aanleiding van de actie 
'Koop bij mij in mei'. Bij iedere 
deelnemende handelaar ontvang 
je een ticket dat je in de urne 
kan deponeren. Uit de urnes 
kiezen we meerdere winnaars. 
We verloten ook een aantal 
hoofdprijzen. Bij deze actie van 
Unizo willen we de mensen 
motiveren om bij Deerlijkse 
handelaars hun boodschappen 
te doen. Zo kunnen we het 
voortbestaan van de Deerlijkse 
handelaars garanderen.

 Koop bij mij in mei
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Een hart voor hulpverlening? Dan ben je 
meer brandweer dan je denkt. We zoeken 
geen uitzonderlijke helden of bovenmen-
selijke sporters, maar wel gemotiveerde 
mensen die graag helpen waar ze kunnen. In 
een team dat voor elkaar door het vuur gaat.

Vooraleer je kandidaat te stellen als brand-
weervrijwilliger, moet je eerst het federaal 
geschiktheidsattest (FGA) behalen. In 
West-Vlaanderen organiseert brandweer-
school WOBRA uit Zedelgem deze proeven, 
die het volgende omvatten:

- cognitieve proef: peiling naar je algemene 
en parate kennis 

- handvaardigheids- en fysieke proef: af te 
leggen als je geslaagd bent voor de cogni-
tieve proef

Om meer te weten te komen over de aan-
wervingsvoorwaarden, de procedures en 
de brandweeropleiding organiseert Fluvia 
infosessies:

- Zaterdag 20 april om 10.00 uur
 Brandweerpost Kortrijk
 Doorniksesteenweg 214 bus A

- Zaterdag 15 juni om 10.00 uur
 Brandweerpost Zwevegem
 Ommegangstraat 1 bus Z

 Word vrijwilliger bij de brandweer
Je bent meer brandweer dan je denkt

Meer info
Deze infosessies staan open voor alle 
geïnteresseerden uit de steden en 
gemeenten van hulpverleningszone 
Fluvia en dus ook voor inwoners van 
Deerlijk.
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Ben jij de enthousiaste en dynamische 
persoon die orde en netheid hoog in het 
vaandel draagt? Het gemeentebestuur van 
Deerlijk is op zoek naar een gemotiveerde 
medewerker voor het schoonmaakteam 
van de vrijetijdsdiensten. Het gaat over 
een deeltijdse functie (23 uren per week) 
op E-niveau (salarisschaal E1-E3) voor 
een vervanging van een viertal maanden 
(verlenging mogelijk).

Functie
Je helpt de gebouwen en accommodaties van 
de vrijetijdsdiensten schoonmaken en zorgt 
mee voor een nette, hygiënische en aange-
name omgeving voor bezoekers en personeel. 

Profiel
Je hebt al praktische ervaring met en kennis 
van schoonmaakproducten en -technieken. 
Je bent flexibel en staat open voor sporadisch 

weekendwerk. Je kan zowel zelfstandig als in 
team werken. Je beschikt over een rijbewijs B 
en je spreekt voldoende Nederlands.

Ons aanbod
Een vast loon in een stabiele en aangename 
werkomgeving, maaltijdcheques, gratis open-
baar vervoer voor woon-werkverkeer en een 
fietsvergoeding.

Selectieprocedure
Onze selectieprocedure bestaat uit een 
gesprek dat plaatsvindt in de week van 3 juni 
2019.

Periode vervanging
Er zijn twee vervangingsperiodes, met name 
van 11 juni tot en met 19 juli 2019 en van 19 
augustus tot en met 3 november 2019. Sollici-
teren voor beide periodes geniet de voorkeur, 
maar kan ook voor één van beide periodes. 

Interesse?
Stuur je kandidatuur samen met je cv, kopie 
van je identiteitskaart, rijbewijs en een recent 
uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 
maanden oud) aangetekend naar het college 
van burgemeester en schepenen, Harelbeke- 
straat 27, 8540 Deerlijk. Of mail ze naar  
personeel@deerlijk.be. Je kan jouw kandidatuur 
ook persoonlijk afgeven in het gemeentehuis bij 
de personeelsdienst. Solliciteren en alle gevraagde 
documenten indienen kan tot 27 mei.

 Aanwerving tijdelijke medewerker 
schoonmaak vrijetijdsdiensten

Meer info
Personeelsdienst, personeel@deerlijk.be,  
056 69 47 24 of 056 69 47 25. Voor 
meer informatie over de jobinhoud 
en werkuren kan je terecht bij de 
cultuurdienst, 056 71 89 81.
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Eind april starten de werken voor de 
heraanleg van de parking Guido Gezelle. We 
zullen de bestaande parking verharden met 
asfalt en waterdoorlatende verharding. Het 
nieuwe ontwerp voorziet 88 parkeerplaatsen 
voor auto’s, waarvan 6 parkeerplaatsen voor 
mindervaliden. De werken duren tot het 
zomerverlof.

Om een vlotte circulatie te garanderen, split-
sen we de huidige toegang op in een op- en 
afrit. Centraal komt er een toegangspad met 
bomen naar de begraafplaats voor voetgan-
gers en fietsers. 

Parking niet toegankelijk
Tijdens de werken kan je de parking niet 
gebruiken. De schoolbussen die de parking 
gebruiken, zullen parkeren langs de Guido 
Gezellelaan. Voor een deel van de Guido 
Gezellelaan zal hierdoor een parkeerverbod 
gelden op schooldagen tijdens deze werken.

 Parking Guido Gezelle 
niet toegankelijk tijdens heraanleg

In Deerlijk is er een belastingreglement voor 
tweede verblijven van kracht. Eigenaars van 
een tweede verblijf zijn een jaarlijkse belasting 
van 600 euro verschuldigd. Voor wie op 1 
januari van het aanslagjaar zijn tweede verblijf 
in Deerlijk heeft, geldt er bovendien een 
jaarlijkse aangifteplicht. Wie die aangifte niet 
tijdig doet, kan ambtshalve belast worden. 
Dat houdt in dat de gemeente de eigendom 
zelf op de lijst van tweede verblijven opneemt 

op basis van een gemotiveerd dossier. In dit 
geval betaal je een hogere belasting. Bij een 
eerste vaststelling van niet-aangifte, betaal je 
25% meer.

Aangifte indienen
Je moet jouw aangifte indienen tegen 30 juni. 
Het aangifteformulier kan je downloaden op 
www.deerlijk.be of afhalen in het gemeente-
huis bij de dienst omgeving. 

 Aangifteplicht en belasting 
op tweede verblijven
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Geboorten

• Marthe Vanpeteghem
• Romi Foulon
• Lars Delbecque
• Luis Gharbi

Huwelijken

• Jessie Decabooter  
met Dominique Warnez

• Mieke Daeninck  
met Yves Pynaert

Overlijdens

• Albert Choteau
• Julien Vanpanteghem
• Marcel Roose
• Nazarius Vandendriessche
• Lucienne Vanderbeken
• Geert Vanslambrouck
• Maria Vandenbroucke
• Joris Uyttenhove
• Roger Blauwblomme

Jubilea

Gouden Bruiloft
• Eddy Benoit – Magda Depoortere, 
 gehuwd op 25.04.1969
• Luc Bossuyt – Rita Derudder, 
 gehuwd op 13.05.1969

Briljanten Bruiloft
• Camille Dejager – Hilda Pouleyn,  

gehuwd op 24.04.1954

Met het project Ventilus creëert de Vlaamse 
Overheid samen met Elia, de beheerder van 
het Belgische transmissienet voor elektrici-
teit, een sterk West-Vlaams elektriciteitsnet 
dat het transport van hernieuwbare energie 
vanop de zee en op het land mogelijk maakt. 
Ventilus is een belangrijke stap in de ener-
gietransitie. 

Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering 
de start- en procesnota van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus goed. 
Iedereen kan nu de nota’s raadplegen en 
opmerkingen geven. 

Over de noden van de nieuwe hoogspan-
ningsinfrastructuur, de verschillende onder-
delen en de mogelijke varianten die worden 
voorgesteld om verder te onderzoeken, kom 
je alles te weten tijdens een infomarkt. Voor 
onze regio vindt die plaats op donderdag 16 
mei om 16.00 uur in het Gemeentepunt van 
Zwevegem, Blokkestraat 29. Daar is alle info 
beschikbaar en krijg je de gelegenheid om 
opmerkingen en suggesties voor het verdere 
onderzoek mee te geven. 

 West-Vlaamse  
elektriciteitsnet maakt  
zich klaar voor de toekomst

 Snelheidscontroles 
maart
Straat Passanten Overtreders
Beverenstraat 54 352 40
Otegemsesteenweg 150 510 96
Kapelstraat 111 412 21
Breestraat 3 546 109
Waregemstraat 271 484 34
Pladijsstraat 183 330 56
Beverenstraat 54 372 41
Waregemstraat 381 494 37
Otegemsesteenweg 150 392 56
Breestraat 3 804 141

Meer info
Ga naar www.ventilus.be en 
www.omgevingvlaanderen.be. Op de 
hoogte blijven van het project kan door 
je te abonneren op de nieuwsbrief 
op www.ventilus.be.
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Een van de interessantste manieren waarop 
je als burger op een constructieve manier 
het gemeentelijk beleid kan helpen vorm- 
geven, is via een adviesraad. De adviesraden 
adviseren het gemeentebestuur over ver-
schillende thema’s. Als je een verregaande 
interesse of kennis hebt over een van die 
thema’s, dan ben jij mogelijk de persoon die 
wij zoeken.

Jeugdraad
Ben je tussen de 16 en 30 jaar jong en heb je zin 
om na te denken over het Deerlijks jeugdbe-
leid? Dan is de jeugdraad zeker iets voor jou. 
De jeugdraad komt elke eerste zondag van de 
maand om 10.00 uur samen in het gemeen-
tehuis. Daar praten en discussiëren we over 
allerlei zaken die voor de jeugd in Deerlijk 
belangrijk zijn en schrijven we adviezen voor het 
gemeentebestuur. Ook de mening van de jeugd 
in Deerlijk telt en de jeugdraad geeft daar graag 
gehoor aan. Meer info via jeugd@deerlijk.be.

Sportraad
Woon je in Deerlijk en vertegenwoordig je 
geen sportvereniging of -organisatie, maar wil 
je vanuit je sportieve expertise en bekwaam-
heid positief bijdragen aan de werking van het 
Deerlijks sportbeleid? Als sportdeskundige ben 
je welkom. Meer info via sport@deerlijk.be.

Cultuurraad
Zin en interesse in muziek, woord, dans, theater, 
beeld, film, programmatie van voorstellingen, 

vorming, bib, erfgoed? Of zit je met een zot, 
creatief idee? Dan zoeken we jou! Met een 
enthousiaste groep denkers en doeners willen 
we kunst en cultuur in Deerlijk verder doen 
groeien. Meer info via cultuur@deerlijk.be.

Seniorenraad
De seniorenraad brengt de seniorenverenigin-
gen samen en behartigt de belangen van alle 
Deerlijkse senioren. Ben je 55-plusser met een 
brede kijk op Deerlijk en wil je meedenken rond 
thema’s die senioren nauw aan het hart liggen? 
Eén adres, de seniorenraad. Meer info via  
welzijn@deerlijk.be.

Welzijnsraad
Het welzijn van de Deerlijkse burgers en gezin-
nen is van ontegensprekelijk belang. Daarom 
wil de welzijnsraad meedenken en advies geven 
over alle aspecten van gezinsbeleid en welzijns-
zorg. Maar we informeren en sensibiliseren de 
Deerlijkse bevolking ook over heel wat gezond-
heidsthema’s. Meer info via welzijn@deerlijk.be.

Lokaal Overleg Kinderopvang
Ervaring met kinderopvang (organisatie, 
opvanginitiatief, vrijetijdsinitiatief, gebruiker van 
opvang …) en bereid om enkele avonden per 
jaar mee te denken over en werken rond kin-
deropvang? Dan ontvangt het Lokaal Overleg 
Kinderopvang (LOK) je met open armen! Meer 
info via welzijn@deerlijk.be.

Mobiliteitscommissie
Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn thema’s die 
heel wat mensen beroeren. In de mobiliteits-
commissie willen we belangrijke stakeholders 
zoals burgers, jeugd, handelaars en enkele 
experts samenbrengen om na te denken 
rond oplossingen die de verkeersveiligheid 
verbeteren en het verkeer in Deerlijk in goede 
banen leiden. Sta je ook te springen om Deerlijk 
te veranderen in een verkeersveilige gemeente 
met een doordachte mobiliteitsvisie? Stel je dan 
kandidaat. De mobiliteitscommissie komt een 
viertal keer per jaar samen. Meer info via  
info@deerlijk.be.

Milieuraad
De milieuraad is een groep van actieve, 
milieubewuste inwoners en afgevaardigden 
van verenigingen in Deerlijk die geregeld 
samenkomen om het milieu- en natuurbeleid 
te bespreken. Het is een adviesraad die het 
gemeentebestuur ondersteunt op vlak van 
milieuhinder en -verontreiniging, natuurbehoud, 
duurzaamheid, klimaat en ons leefmilieu. Met 
de nieuwe milieuraad willen we inzitten op een 
doelgerichte aanpak van actuele thema’s. Wil 
je als onafhankelijke en geïnteresseerde burger 
meewerken aan de doelstellingen van het 
gemeentelijk milieubeleid, bezorg ons dan je 
kandidatuur. Meer info via milieu@deerlijk.be.

Adviesraad economie Deerlijk
De adviesraad economie Deerlijk buigt zich over 
zaken die de lokale economie en bedrijvigheid 
aanbelangen. Ben je bereid enkele avonden per 
jaar tijd vrij te maken om te werken rond het 
activeren en stimuleren van lokale economie en 
bedrijvigheid, bezorg ons dan jouw kandidatuur. 
Meer info via economie@deerlijk.be.

Communicatieraad
We zoeken creatieve denkers die de gemeen-
telijke communicatie met frisse ideeën naar 
ongekende hoogten willen stuwen. Als je out 
of the box denkt, ons graag trakteert op een 
welbespraakte mening en enkele keren per jaar 
met ons wil brainstormen over onze  
communicatie, dan horen we dat graag  
via communicatie@deerlijk.be.  

 Help het beleid van de gemeente vorm 
geven als lid van een gemeentelijke adviesraad
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Een adviesraad zegt jou iets?
Stel je kandidaat via de in dit artikel 
vermeldde e-mailadressen, de betrokken 
gemeentediensten of per brief aan 
gemeentebestuur Deerlijk, Harel- 
bekestraat 27, 8540 Deerlijk. Je kandi- 
datuur indienen kan tot 22 april.
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Op vrijdag 10 mei viert Lokaalmarkt Deerlijk 
zijn derde verjaardag. Intussen zijn er vijf 
Lokaalmarkten in Vlaanderen. ‘Genoeg rede-
nen voor een feestje’, zegt Karel Deknudt van 
Lokaalmarkt.

Lokaalmarkt Deerlijk is een wekelijkse boeren-
markt met bar en kinderatelier. De markt vindt 
elke vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur plaats in 
Uzien (De Cassinastraat 10 in Deerlijk).

Voor de derde verjaardag boksten de 
organisatoren een feestelijk programma in 
elkaar. Om te beginnen trakteren we al onze 
klanten met gratis een kilo appelen. In het 
kinderatelier kunnen kinderen gratis een 
workshop ‘gezonde hapjes maken’ volgen. Het 
Parochiaal Zangkoor Deerlijk komt de markt 
opvrolijken met leuke liedjes. De bar blijft open 
tot 21.00 uur.  
 
‘Bovendien hebben we voor onze 3de verjaar-
dag een extra groot aanbod aan boeren en 
producenten verzameld’, zegt Karel Deknudt 
van Lokaalmarkt. ‘De markt zal vol staan met 
heerlijke producten van bij ons, want er is 
zoveel lekkers in onze streek te vinden.’
Lokaalmarkt Deerlijk opende op vrijdag 13 
mei 2016 voor de eerste keer de deuren. 
‘We hebben intussen een mooi aantal vaste 
klanten’, zegt Karel Deknudt. ‘Ze komen 
vooral voor de versheid en de kwaliteit van de 
producten. Onze groenten worden net voor de 
markt geoogst. Ze ruiken nog naar het land. 
Ons brood is puur natuur. Onze kazen hebben 
prijzen gewonnen op grote internationale 
festivals.’ 

Andere klanten komen omdat het goed is 
voor het milieu of omdat ze graag de lokale 
economie steunen. Karel Deknudt: ‘Onze 
boeren komen uit Deerlijk en omstreken. Het 
zijn allemaal kleine zelfstandigen. We vormen 
dus een platform voor die zelfstandigen. Meer 
dan 80 % van de prijs die je bij ons betaalt, 
gaat naar de boer of producent. Mensen die 
elke dag voor ons eten zorgen, verdienen ook 
een eerlijk loon.’ 
Vijf markten

Intussen telt Lokaalmarkt vijf markten. Naast 
Lokaalmarkt Deerlijk is er ook een markt in 
Roeselare, Aalst, Brugge en Heule.  

‘Onderweg hebben we ons concept veran-
derd’, zegt Karel Deknudt. ‘Wij starten zelf 
geen markten meer op, maar helpen andere 
organisaties om een Lokaalmarkt op te 
starten. Zoals onze naam het zegt, willen we 
altijd zo lokaal mogelijk werken. Door samen 
te werken met organisaties die hun eigen stad 
of gemeente heel goed kennen, is elke markt 
lokaal ingebed.’

Lokaalmarkt biedt op die manier zijn netwerk 
van boeren en heel wat praktische werkinstru-
menten aan. ‘We kennen intussen heel wat 
boeren en producenten. En we kunnen heel 
wat praktische werkinstrumenten aanbieden: 
van ons digitale en eenvoudige betaalsysteem 
tot onze website.’
Van hoeveel markten droomt Lokaalmarkt? 

‘We zien wel wat de toekomst brengt. We 
doen gewoon heel hard ons best om te blijven 
werken aan die droom: een lokaal voedsel- 
systeem waar iedereen beter van wordt.’

 Lokaalmarkt viert derde verjaardag

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
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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 Statie: 
donderdag 18 april
14.00 uur: Gezelschapsspellennamiddag

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 24 april
14.00 uur: Onder-ons namiddag

OC d’Iefte: 
donderdag 25 april
14.00 uur: Pannenkoekenbak

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 8 mei
14.00 uur: Kookworkshop tapas en aperos

Buurthuis Statiewijk: 
donderdag 16 mei
14.00 uur: Gezelschapsspellennamiddag

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

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, onder-
houdsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, beslag 
op loon enzovoort. Een jurist geeft je informatie 
en advies of verwijst indien nodig door naar 
gespecialiseerde diensten (advocaat, notaris, 

vakbond, sociale of administratieve 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 eerstvolgende zitdagen vinden plaats op 
donderdag 18 april en 16 mei van 16.30 tot 
18.00 uur in het gemeentehuis (gespreksruim-
tes eerste verdieping – ingang via ceremo-

nie-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

Meer info
bart_goethals@hotmail.com
0477 26 72 23

Op zaterdag 25 mei organiseren de vrijetijds-
diensten KUBUS, een speel- en beleef-
namiddag voor jong en minder jong. Met 
workshops, optredens en allerlei animatie 
dompelen we je onder in wat Deerlijk te 
bieden heeft op vlak van cultuur, jeugd en 
sport. Maar met enkel onze handen geraken 
we er niet. Daarom zoeken we nog heel wat 
helpende handen voor opbouw, afbraak en 
om de bar te bemannen.
 
Heb je zin om minstens een shift voor jouw 
rekening te nemen op 25 mei? Neem dan snel 
contact op via jeugd@deerlijk.be of  

cultuur@deerlijk.be of stuur hen een berichtje 
via hun facebookpagina’s (@jeugddeerlijk of 
@cultuurdeerlijk). Ideaal om samen met een 
bende vrienden de zomer in te zetten. 
 
Wat bieden we jou?
- Een gratis warme maaltijd voor alle  

medewerkers die minstens één shift doen
- Een leuk team van medewerkers
- Gratis drank tijdens het evenement
- Doorlopend broodjes voor wie een hele  

dag helpt
- Bakken voldoening door je medewerking 

aan een Deerlijks topevenement

 KUBUS zoekt helpende handen! 

Meer info
- Cultuurdienst, cultuur@deerlijk.be 
 056 71 89 81
- Jeugddienst,  

jeugd@deerlijk.be, 056 77 44 32
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Word voor één keer zelf vroege vogel en 
ontdek hoe de natuur in de Gavers ontwaakt. 
Tijdens de vroegmorgenwandeling van 
Natuurpunt Gaverstreke hoor je de eerste 
vogels fluiten en zie je wat er allemaal leeft 
en zweeft op het domein. 

Gefocust op elk geluidje, elke beweging  
op de plas en in de rietkraag proberen we 
zoveel mogelijk vogels te spotten. Deze  

heerlijke wandeling sluiten we af met een 
gezellig, streekeigen ontbijt. Tot aan de  
ontbijttafel?

Waar en wanneer?
Zondag 5 mei van 6.00 tot 9.00 uur. We  
vertrekken stipt om 6.00 uur aan het NME- 
gebouw (onthaalgebouw) in de Gavers aan  
de Eikenstraat 131 in Harelbeke. Van de  
parking wandel je naar het onthaalgebouw.

 In mei leggen alle vroege vogels een ei

Inschrijven
Inschrijven is noodzakelijk en kan via 
https://forms.west-vlaanderen.be/
FormRender/Render/57. 

De sneukeldag is een ontmoetingsdag 
waarop alle 55-plussers van Sint-Lodewijk 
welkom zijn. Op dinsdag 7 mei, de dag van 
de sneukeldag, is er van alles te ‘proeven’. 
Je kan proeven van een aperitief, maaltijd, 
verwenbordje en een goed glas, maar ook 
van wat Okra is. Daarom zijn alle senioren, 
ook de niet-leden, welkom in buurthuis 
Sint-Lodewijk.

Op het menu
In de voormiddag fietsen, in de namiddag 
wandelen (3 km of 5 km) of het kubbspel ont-
dekken. Een gezellige babbel als afsluiter. 

 Fietsen, wandelen en sneukelen

Meer info
Schrijf je in via 056 77 88 74 of 
0474 35 11 08, graag voor 24 april.



Op zaterdag 11 mei feesten we in de vrije 
basisschool van Sint-Lodewijk. ’s Middags en 
’s avonds kan je genieten van een heerlijke 
barbecue. Van 14.00 tot 17.00 uur is er een 
vrij podium en ’s avonds sluiten we af met 
een gratis concert van de coverband The 
Breezze.

Barbecue
- 11.30 - 14.00 uur: middagsessie
- 17.30 - 20.00 uur: avondsessie 
- Menu voor kleuters: 7 euro
- Menu voor kind tot 6e leerjaar: 12 euro
- Menu voor volwassenen: 17 euro
- Vegetarisch menu: 17 euro

Het aantal plaatsen is beperkt, daarom  
graag tijdig reserveren via 056 77 91 57,  
info@sintlodewijk.org of op het secretariaat 
van de school.

Vrij podium
Een dansje samen met enkele vrienden en 
vriendinnen, papa speelt gitaar en jij zingt, 
mama kan goed moppen tappen, grote broer 
kan 2 minuten op zijn hoofd staan, jij haalt 
je beste goocheltruc uit of speelt een DJ-set. 
Alles kan en mag. Wil je schitteren op een 
podium en je talenten laten zien? Stuur jouw 
gegevens naar vrijpodium@sintlodewijk.org. 
Wij nemen contact met je op!

 Toon je talent op het Schoolfeestival

UiT in Deerlijk
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Meer weten over 
ons schoolfeestival? 
Surf naar www.sintlodewijk.org.

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. 
 

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 (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.

Met onze boekenweggeefkast geven we 
boeken een tweede leven door te geven en 
te nemen. Als je thuis boeken hebt liggen 
in een goede staat en je hebt ze niet meer 
nodig, dan zijn ze welkom in de bib. Als je in 
onze boekenweggeefkast ondertussen iets 
ziet liggen dat jou interesseert, dan mag je 
het meenemen naar huis. Alles is gratis, alle 
soorten boeken zijn welkom!

Waar en wanneer?
Zaterdag 25 mei, van 10.00 tot 12.00 uur en 
14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek van  
Deerlijk. KVLV Deerlijk verwent je graag  
met een hapje en een drankje.

 ShareFair
Boekenweggeefkast
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Om 10.30 uur starten we het bezoek aan de 
koepelzaal. Daarna gaan we naar het gloed-
nieuwe bezoekerscentrum dat in november 
2018 zijn deuren opende. In de leer- en beleef-
tentoonstelling in de Loketten, een prachtig 
gerestaureerde en imposante zaal, kom je alles 
te weten over de democratie in Vlaanderen.

Via een interactieve opstelling leer je hoe het 
het Vlaams Parlement werkt: hoe worden de 
volksvertegenwoordigers verkozen, hoe kom je 
via dialoog tot een consensus, wie speelt welke 
rol in het parlement? Naast een causerie is er 
een lunch gepland met Francesco Vander-
jeugd, burgemeester van Staden. Na de lunch 
kunnen we mogelijk een parlementaire zitting 
bijwonen of is er tijd om te kuieren in de mooie 
buurt.

Wanneer?
Woensdag 8 mei, de reis maken we met de 
trein.

Kostprijs
20 euro voor het geleide bezoek en de lunch, 
drank inbegrepen.

 Bezoek het Vlaams  
Parlement met Vief

Zaterdag 11 mei verkoopt kinderboerderij Bok-
keslot bloemen aan de deur. Dat doen ze naar 
aanleiding van Moederdag. De kalanchoës kos-
ten 4 euro per bloemetje! Die dag kan je ons 
ook vinden aan de centrumkerk. De opbrengst 
gaat naar de werking van kinderboerderij 
Bokkeslot.

 Bloemetjesverkoop Bokkeslot

Meer info
056 77 79 29 
info@bokkeslot.be
www.bokkeslot.be

Meer info en inschrijven
Voor deze uitstap zijn er nog maar enkele 
plaatsen vrij. Bel naar 056 70 15 29 als je 
er ook bij wil zijn.

Welke vakman of -vrouw beroert jouw hart? 
Van wie kreeg je de kans iets te leren?  
Dankzij welke man of vrouw kwam je in  
aanraking met een bijzondere ambacht? 
Of door wie begon je dingen te maken die 
je mooi vindt? Grijp deze kans en zet de 

vakman of -vrouw naar jouw hart in de 
bloemetjes. 

Makers nomineren kan tot en met Erfgoeddag 
op 28 april via info@erfgoeddag.be. Vertel 
waarom je haar of hem graag nomineert. Mis-

schien zit er een verhaal achter, heb je goede 
herinneringen aan deze vakman of vakvrouw, 
of leerde je dankzij je favoriete maker hoe zin-
vol het is de handen uit de mouwen te steken?

De juryleden bekijken en beoordelen onaf-
hankelijk van elkaar alle inzendingen. De mate 
waarin een verhaal anderen kan inspireren, 
vormt daarbij hun belangrijkste criterium.  
De vijf meest inspirerende voorstellen vallen 
in de prijzen.

 Erfgoeddag: nomineer 
je favoriete maker!



Op Erfgoeddag kan je dankzij de werkgroep 
Erfgoed, heemkring Dorp en Toren en het 
René De Clercqgenootschap terugreizen in 
de tijd. Er zijn demonstraties van houtdraaien, 
klompenmaken, koorddraaien, handweven, 
zadels maken, smeden, glas-in-loodramen, 
houtsculpturen, spinnen, kantklossen en 
meer. Liever wat nostalgie op wielen? Maak 
een rit met de huifkar. Kinderen kunnen 
samen met de boer aardappelen planten. 
In het oude café De Zalm zorgen we voor 
ambiance met accordeonmuziek.  
 
Waar en wanneer?
De activiteiten vinden plaats in de Heestert-
straat 71 in Sint-Lodewijk op 28 april. Er is 
plaatselijk verkeer mogelijk in de richting van 
de Kerkstraat en de Otegemse steenweg. Je 
kan parkeren in de weide, maar kom bij mooi 
weer bij voorkeur te voet of per fiets. Alle 
evenementen zijn er gratis en doorlopend van 
10.00 tot 18.00 uur. 

 Deerlijk ambacht!
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In het René De Clercqmuseum in de 
gelijknamige straat in het centrum 
stellen we postkaarten van oude 
ambachten tentoon, die als het ware 
een naklank vormen van de oude 
beroepen. De tentoonstelling loopt 
tot zondag 16 juni.

In 1885 opende smid Jules Deknudt een 
herberg met de naam De Nieuwe Smis. In 
1905 bouwde broer-smid Henri Deknudt 
ernaast een nieuwe herberg, op de hoek 
van de huidige Otegemse steenweg en de 

Trompestraat, met als naam De Leeuw van 
Vlaanderen. De Nieuwe Smis diende dan als 
uitbreiding voor de smidse. De naam bleef 
in de volksmond begrijpelijkerwijze ‘Het 
Smiske’.

 Deerlijk toen en nu: 
Café De Leeuw van Vlaanderen

Café De Leeuw van Vlaanderen,  
eind jaren 1950.

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, bescher-
mend lid vanaf minstens 25 euro.

Hubert Labeeuw – houtsculpturen 2019 – nieuwe creatie reiger – en zoals Hubert  
aangeeft: 'Erfgoeddag is een goede zaak om mensen erop te wijzen dat mensen vroeger 
veel moesten werken en het veel tijd kostte om mooie zaken te maken!'
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Wisten jullie dat Duinkerke de derde grootste 
haven van Frankrijk heeft? We gaan er aan 
boord van het schip Texel, waar ze ons zullen 
verwelkomen met koffie of thee en een 
croissant. Onder leiding van een gids varen 
we voorbij de dokken van de handelshaven 
en maken we van dichtbij mee hoe ze erts-, 
steenkool- en graanschepen laden en lossen.

's Middags worden we culinair verwend aan de 
zeedijk in Malo-les-Bains. Het restaurant biedt 
ons een fantastisch uitzicht over de Opaalkust. 

In de namiddag maken we kennis met de stad 
tijdens een rondrit met uitleg door onze gids. 
We brengen een kort bezoek aan het stadhuis 
en de Sint-Elooiskerk. We sluiten de dag af met 
een vrij moment. Een terrasje op de markt of 
kuieren door de stad, aan jullie de keuze.
 
Wanneer?
Woensdag 22 mei, de autocar wacht ons op 
aan OC d'Iefte. Het vertrekuur bepalen we 
binnenkort.
 

Kostprijs
60 euro, alles inbegrepen

 Daguitstap Vief naar Noord-Frankrijk
Haven van Duinkerke en stadsbezoek

Meer info en inschrijven
Voor deze uitstap zijn er maar enkele 
plaatsen meer vrij. Snelle beslissers 
kunnen nog aansluiten als ze bellen naar 
056 70 15 29.

Na het succes van vorig jaar met het 
immense concert ‘Tot aan de Ijzer’ wil de 
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Deerlijk je 
opnieuw verrassen. Wat het precies wordt, 
dat blijft nog even een mysterie. Wel willen 
we nu al meegeven dat naast de muziek van 
onze fanfare je ook getuige zal zijn van onver-
klaarbare goocheltrucs.

Waar en wanneer?
We verwelkomen jullie op vrijdag 26 april  
of zaterdag 27 april telkens om 19.30 uur in  
OC d’Iefte in Deerlijk.

Kostprijs
- 12 euro
- Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar

 Mystica

Tickets
Tickets kopen kan via 
deerlijksefanfare@hotmail.com of 
0498 84 41 15.

Op maandag 29 april kan je wandelen met 
Okra. Onze jaarlijkse regiowandeling bestaat 
uit wandellussen van 2 km tot 14 km langs 
autoluwe wegen en paden, die je naar eigen 
wens kan combineren. Alle lussen starten en 
eindigen aan OC d’Iefte. Je kan vrij starten 
tussen 13.30 en 14.30 uur.

Kostprijs
-  1 euro voor Okra-sportleden
-  1,50 euro voor gewone leden
-  2 euro voor niet-leden

 Regiowandeling Okra Deerlijk

Meer info en inschrijven
056 77 92 43 en 
eric.jeanette@skynet.be 
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De Deerlijkse jeugd- en cultuurdienst orga-
niseren een avond vol lokaal muziektalent. 
Lokale Helden vindt plaats op een unieke 
locatie. Waar precies, houden we nog even 
geheim. We onthullen de locatie deze maand 
via onze facebookpagina’s en we koppelen 
er zelfs een wedstrijd aan!

De locatie is nog een verrassing, maar de 
affiche niet. Die is compleet. De eerste band 
is Delver. Hun rasechte gitaarmuziek met 
energieke riffs geeft je zin om te bewegen. 
Deze mannen hebben bovendien een sterke 
livereputatie. De drie vrienden van Café des 
Sports toonden al meermaals hun kunnen op 

Deerlijkse podia. Ze slepen iedereen mee met 
toegankelijke, West-Vlaamse popsongs.

Highway Jack verwierf naam en faam met hun 
vorige album en mocht er zelfs mee op tour-
nee in het Verenigd Koninkrijk. Hun krachtige 
gitaarmuziek gaat gepaard met een stevige 
liveperformance. Scout maakte onlangs zijn 
debuut op de Fancy Fair. Ze brengen covers, 
zorgen voor heel wat meezingmomenten en 
laten letterlijk niemand onbewogen. 

Tussen de bands door debuteren enkele 
dj’s. De dj’s zijn stuk voor stuk leerlingen 
van de nieuwe richting ‘dj’ van de academie 
van Harelbeke, afdeling Deerlijk. Op Lokale 
Helden tonen deze nieuwbakken dj’s voor de 
eerste keer hun kunnen aan het brede publiek. 
Wij zijn benieuwd, zij ongetwijfeld ook. 

Kostprijs
Lokale Helden is gratis toegankelijk.

Waar en wanneer?
Vrijdag 26 april vanaf 19.00 uur op een  
voorlopig geheime locatie. Volg de onthulling 
op onze facebookpagina’s @cultuurdeerlijk  
en @jeugddeerlijk.

 Lokale Helden zijn terug 
van (nooit) weggeweest

© Jopix.be

Onze troeven
- Kleinschalige school van peuterklas tot 

zesde leerjaar
- We kennen uw kind = aangepaste zorg en 

aandacht
- Slaapklasje voor peuters
- Enthousiaste en ervaren leerkrachten
- Opvangmogelijkheden (ook op woensdag-

namiddag)

Wie nodigen we uit?
- Ouders met een peuter die in 2019-2020 

voor het eerst naar school gaat.
- Ouders met een kleuter of kind dat nog niet 

in onze school ingeschreven is.

Waar en wanneer
Vrije Basisschool Sint-Lodewijk, Pladijsstraat 
296, zondag 28 april van 9.30 tot 10.30 uur

Opendeurdag Vrije basisschool Sint-Lodewijk

Meer info
www.ikmagnaarschool.be, 
056 77 91 57, info@sintlodewijk.org

Heb je zin om ongestoord te spelen in je 
straat, maar kan dat niet omdat er de hele tijd 
auto’s voorbijrijden? Maak dan een speelstraat 
van jouw straat. Dat betekent dat we jouw 
straat of een deel ervan tijdelijk verkeersvrij 
maken. De straat is dan enkel toegankelijk 
voor voetgangers, fietsers en eventueel auto’s 
van bewoners. Zo kan jij op een veilige manier 
de straat al spelend onveilig maken. 

Speelstraat aanvragen
De jeugddienst kan van jouw straat een speel-
straat maken. De spelregels voor een regle-
mentaire speelstraat vind je terug op www.
deerlijk.be/producten/speelstraat. Dien je 
aanvraag voor een speelstraat ten laatste een 
maand op voorhand in. Zo kan de jeugddienst 
jouw speelstraat tijdig prepareren.

Maak een speelstraat van je straat!

Meer info
Jeugddienst, 056 77 44 32, 
jeugd@deerlijk.be
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Tuinkabouters verdwijnen op een dag op 
mysterieuze wijze uit de Engelse tuinen. 
Gnomeo schakelt daarom meteen Sherlock 
Gnomes in, de beste accessoiredetective 
van het land, om de verdwijning van de 
tuinornamenten op te lossen. Helaas blijkt 
deze Sherlock minder goed te zijn dan zijn 
menselijke naamgenoot.

Waar en wanneer?
Woensdag 15 mei 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
Wist je dat je in ruil voor 5 UiTPAS-punten 
gratis kan komen kijken naar de film?

 JeFi - Sherlock Gnomes

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

Het fotografenduo Francis Verstraete en 
Patrick Bataillie presenteren hun gloed-
nieuwe fotodiashow Take 5. De Frapatsers, zo 
noemen ze zichzelf, zijn aan hun vijfde editie 
toe. Ze lieten zich voor Take 5 inspireren door 
het gelijknamige, legendarische nummer van 
het Dave Brubeck Quartet. 
 
De Frapatsers staan garant voor een avond of 
namiddag genieten van sfeervolle fotomon-
tages met aangepaste muziek en een stem 
die je op het puntje van je stoel houden. 
Thematische, natuur- en wildlifereeksen zijn de 

beproefde recepten van de Frapatsers. Deze 
keer zijn ze gaan citytrippen in Berlijn en Lyon. 
Ook Gent en Brugge staan in een heel speciale 
bereiding op het menu. Een van de twee 
Frapatsers maakte ook nog eens de oversteek 
naar het Afrikaanse continent, waar hij de 
natuur en de inwoners van Tanzania bezocht.
 
De Frapatsers geven een bisnummer met hun 
natuurmontage die ze vorig jaar gemaakt heb-
ben naar aanleiding van 20 Jaar Wijmelbroek, 
eerder te zien tijdens het jubileumweekend van 
14 en 15 juli.

Waar en wanneer?
OC d'Iefte, zaterdag 4 mei om 20.15 uur en 
zondag 5 mei om 14.30 en 18.00 uur.
 

 5 jaar De Frapatsers

Reserveren
Tickets reserveren kan bij beide 
Frapatsers via frapatsers@gmail.com 
of de nummers 0473 38 13 55 en 
0486 33 55 67. 

Op zondag 28 april houden wij onze eerste open-
deurdag van Move-D. In een reeks optredens 
kan je er kennis maken met de verschillende 
dansstijlen, stijgende niveaugroepen en verschil-
lende turngroepen. Van 14.00 tot 14.45 uur zie je 
onze jongste groepen, de kleuters en kinderen 
van de eerste graad van het lager onderwijs, aan 
het werk. Van 15.00 tot 15.45 uur treden alle leer-
lingen van het middelbaar en de volwassenen 
op. De leerlingen van het 3e tot 6e leerjaar kan je 
van 16.00 tot 16.45 uur bewonderen.

 Eerste opendeurdag Move-D
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Kinderboerderij Bokkeslot zet de poort 
wagenwijd open tijdens het weekend van 18 
en 19 mei. Dat weekend staat de kinderboer-
derij ‘skots en scheef’. De inkom is volledig 
gratis. Deelnemen aan bepaalde activiteiten 
kost wel een bescheiden prijs.

Op zaterdagnamiddag trappen we af om 
14.00 uur met de Mac viking kubb. Blijft de 
wisselbeker in handen van De Kaartersclub? 
Deelnemen kost 15 euro per team, ieder team 
ontvangt een prijs. Die dag bakken we ook 
Mac Pizza en wel om 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
en 18.30 uur. Meebakken kost 3,5 euro.

BokkeRock
Dankzij een fantastische line-up beleef je met 
BokkeRock een fantastische avond. Om 18.30 
uur gooit dj Warming Up de eerste plaat op de 
weide. Om 19.30 uur warmt het progressieve 
rock-metalduo Quails je verder op. Door hun 
spervuur van donderende riffs en snelle tem-
poveranderingen hebben angsthazen mogelijk 
een verse onderbroek nodig.

Om 21.15 uur staat Sister May uit Roeselare op 
de planken, met progressieve grunge en een 
sterke livereputatie. Het Deerlijkse Highway 
Jack serveert om 22.30 uur stevige rock en 
metal tijdens hun BokkeRockdebuut. Ze pro-
duceren een fris alternatief rockgeluid waarin 
ze melodieuze leads, progressieve licks en 
aanstekelijke vocalen met elkaar combineren. 
Met Highway Jack gaat BokkeRock bovendien 
terug naar de roots, met een Deerlijkse rock-
band als headliner. Tussen de optredens door 
kan je genieten van een rock dj-set. Een ticket 
voor Bokkerock kost 9 euro.

Bakken en beenhesp
Zondagmiddag kan je eten van Mac Deefkes 
hot beenhesp. Kinderen tot 12 jaar betalen 7 
euro, volwassenen (ook veggie) mogen aan 
tafel aanschuiven in ruil voor 16 euro. Kaarten 
kopen kan via beenhesp@bokkeslot.be. We 
bakken die dag ook Mac brood om 10.30, 11.30, 
13.00, 14.30, 16.00 en 17.00 uur. Meebakken 
kost 2 euro.

Eierwerpen
Om 15.00 uur is er het 3e Deerlijks kampioen-
schap eierwerpen. We zijn op zoek naar 20 
teams van twee personen. Jullie krijgen 3 eie-
ren en de bedoeling is dat de ene speler werpt 
naar de andere. We starten met alle teams 
op een werpafstand van 9 meter en gaan 
altijd maar verder uit elkaar. Zolang je het ei 
vangt zonder het te breken, ga je door naar 
de volgende afstand. Het team met de verste 

gelukte eierworp, wint het kampioenschap en 
een mooie prijs.

Inschrijven
Schrijf je in voor het kampioenschap eier-
werpen via dhontjelle@hotmail.com. Vergeet 
jouw naam, geboortejaar, telefoonnummer, 
gemeente en teamnaam niet te vermelden. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Betalen 
kan enkel ter plaatse.

Vaste klanten
Je kan genieten van het zonovergoten boer-
derijterras met ambachtelijke pannenkoeken, 
ijsjes, frituur, springkasteel en zandbak op 
zaterdag vanaf 14.00 uur en op zondag vanaf 
10.30 uur. De kleinsten kunnen zich het hele 
weekend lang uitleven in de Castle in het 
kinderdorp. Natuurlijk zijn onze boerderijdieren 
ook van de partij.

 Openkijkdagen: Skots en scheef

Noel Mahieu was van jongs af aan in de ban 
van tekenen en schilderen. Zijn passie stond 
door studies en werk decennialang op een 
laag vuurtje, al wakkerde hij het heel spora-
disch weer aan met een werkje in olieverf.

Toen ik op mijn 65e met pensioen ging, begon 
het weer te kriebelen, dus schreef ik me in aan 
de kunstacademie in Kortrijk. Ik wilde er de 
richting schilderen volgen, maar uiteindelijk 
leken beeldhouwen en boetseren me meer 
aangewezen. Dat heb ik bijna twee jaar graag 
gedaan, tot ik door schouderproblemen 
moest afhaken. Zo belandde ik opnieuw bij de 
verfborstel.

Naar aanleiding van Buren bij Kunstenaars 
bezocht ik de groepstentoonstelling bij Geert 
Coucke. Vanaf dan stond mijn besluit vast: ik 
zou mij inschrijven in zijn groepspraktijk en 
me door hem laten begeleiden. Ondertussen 
ga ik al enkele jaren met veel enthousiasme 
naar zijn atelier, samen met nog andere 
gemotiveerde leden. Met de herwonnen vrije 
tijd sinds mijn pensioen is ook de goesting 
helemaal terug. Ik schilder met veel plezier. 
Het is voor mij een gezonde bezigheid.

 Olieverf aan de Kunstmuur

De werken van Noel Mahieu kan je 
zien in OC d’Iefte. Ze hangen er tot 
15 mei aan de Kunstmuur.

© Noel Mahieu



UiTkalender
Dinsdag 23 april
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque 

LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat – 
ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

- 19.30 tot 21.00 uur: Bart Moeyaert te gast 
LOCATIE  Etiket kinder- en jeugdboekhandel 
ORGANISATOR  Festival van de Boekhandel

Woensdag 24 april
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

Zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  Refter Vrije Basisschool Belgiek – 

ORGANISATOR  Seniorenclub Belgiek

Donderdag 18 april
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Statiewijk - 

Gezelschapsspelennamiddag 
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 

Vrijdag 19 april
- 9.00 tot 11.00 uur:  Dans d'Okra's 
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk 

Maandag 22 april
- 9.30 tot 18.00 uur: Retro - brocante -  

vintage in Deerlijk
 LOCATIE  zaal Uzien
 ORGANISATOR  Hobby Club 

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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Medioren en senioren die zin hebben in een 
dagje sport kunnen op donderdag 16 mei 
naar Pittem voor de sportdag West-Vlaande-
ren blijft bewegen. Het sportaanbod werd uit-
gebreid en aangepast voor de jonge senior. 

Voor wie? 
Voor alle 50-plussers 

Wanneer?
Donderdag 16 mei 

Namiddagprogramma
13.00 uur:  onthaal met koffie in de tent  
(petanquers in de kantine Watewy Tielt)
13.45 uur:  officiële opening
14.00 uur:  start sportactiviteiten
17.30 uur:  einde sportactiviteiten 

Avondprogramma
18.00 uur:  warme beenham met frietjes,  
verse groentjes en streekbier
19.00 uur:  muzikale animatie met dans
21.30 uur: einde 

Sportactiviteiten
Maak je keuze uit 1 van deze activiteiten: 
- Wandelen: 4, 6, 10 km 
- Fietsen: 25, 35, 45 km 
- Petanque 
- Dans: line dance of zumba gold 
- Sportcarrousel: fitheidstesten, volksspelen, 

curling, golf, Kubb, spinning, initiatie ‘vallen 
zonder zorgen’, exergames

Kostprijs
- 6 euro per persoon: namiddagprogramma 
- 15 euro per persoon: namiddag- en  

avondprogramma 

Busvervoer gratis 
We verzamelen aan de kerk in Sint-Lodewijk. 
De bus vertrekt stipt om 12.15 uur stipt. Ook 
aan de sporthal vertrekt er stipt om 12.15 uur 
een bus. Op voorhand inschrijven voor het 
busvervoer is verplicht.

Inschrijven 
Inschrijven en betalen is verplicht en kan tot 
26 april via de sportdienst.

 West-Vlaanderen blijft bewegen 

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



Woensdag 15 mei
- 9.00 tot 12.00 uur:  

MOS-openschooltuinendag
 LOCATIE  De Berk basisschool
 ORGANISATOR  MOS - duurzame scholen, 

straffe scholen
- 14.00 tot 16.00 uur: JeFi - Sherlock Gnomes 

LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  Jeugddienst
- 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker
- 14.30 tot 18.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren

Donderdag 16 mei
- 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

Vrijdag 17 mei
- 19.00 tot 23.59 uur:  

Gezelschapsspellenavond
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 

ORGANISATOR  De Speelveugels

Zaterdag 18 mei
- 14.00 tot 17.00 uur: Seniorsporten:  

opvolgen van prestaties
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  CGC vzw
- 14.00 tot 23.59 uur: Open Kijk Dagen  

kinderboerderij Bokkeslot vzw
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Zondag 19 mei
- 10.00 tot 12.00 uur:  

VIP-wandeling Wilgenhoek
 LOCATIE  Wilgenhoek
 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke
- 10.30 tot 20.00 uur: Open Kijk Dagen  

kinderboerderij Bokkeslot vzw
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Donderdag 2 mei
- 19.00 tot 22.00 uur: Themaworkshop 

bloemschikken
 LOCATIE  Buurthuis De Wieke
 ORGANISATOR  Gezinsbond Deerlijk

Maandag 6 mei
14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 7 mei
- 10.00 tot 11.00 en 14.00 tot 15.00 uur:  

Klaproos door Salibonani
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  OC d'Iefte
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat – 

ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 8 mei
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

Zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  Refter Vrije Basisschool Belgiek 

ORGANISATOR  Seniorenclub Belgiek
- 14.00 tot 16.00 uur: Kookworkshop Tapas 

en apero's
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

Kookworkshop
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 

Donderdag 9 mei
- 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

Vrijdag 10 mei
- 9.00 tot 11.00 uur: Oefenstonde dansteam 

d'Okra's 
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk

Zaterdag 11 mei
- 9.00 tot 18.00 uur: Bloemetjesverkoop ter 

gelegenheid van moederdag
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Maandag 13 mei
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Gaverdomein   
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 14 mei
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat –  

ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

- 14.00 tot 16.00 uur: Onder ons namiddag 
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

Donderdag 25 april
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Centrum -  

Zitturnen  
LOCATIE  OC d'Iefte

 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Centrum -  

Pannenkoekenbak
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 18.00 uur: Fietstocht
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor  

volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Vrijdag 26 april
- 19.00 tot 23.59 uur:  

Gezelschapsspellenavond 
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  De Speelveugels
- 19.30 tot 23.59 uur: Mystica
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  KF Sint-Cecilia Deerlijk vzw

Zaterdag 27 april
- 19.30 tot 23.59 uur: Mystica
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  KF Sint-Cecilia Deerlijk vzw 

Zondag 28 april
- 10.00 tot 12.00 uur: Missing You:  

praatgroep voor kinderen in Deerlijk
 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Missing You vzw
- 10.00 tot 18.00 uur: Erfgoeddag 2019
 LOCATIE  Gemeentehuis Deerlijk
 ORGANISATOR  Gemeente Deerlijk
- 14.30 tot 17.00 uur: Planteninventarisatie 

van De Bonte Os Deerlijk deel 1
 LOCATIE  Bonte Os
 ORGANISATOR  Plantenwerkgroep 

Zuid-West-Vlaanderen ()

Maandag 29 april
- 13.30 tot 18.00 uur: Regiowandeling
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 30 april
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat –  

ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders
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Info

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 15 mei 
tot en met 15 juni) binnenbrengen ten laatste 
tegen 22 april. Het volgende gemeentenieuws 
verschijnt op 15 mei.

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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*  Alle diensten zijn gesloten op maandag 22 april en woensdag 1 mei.
**  Enkel op afspraak. 

Opgelet: Imog regelt de uitbating van het containerpark in Deerlijk. 
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)


