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Nieuws

Als je geboren bent in 1959 en je woont 
in Deerlijk of bent er geboren, dan nodi-
gen we je graag uit voor het feest van 
Club 1959. Dat vindt plaats in Kuurne op 
zondag 27 oktober om 11.30 uur.

Door de wet op de privacy is het voor 
ons helaas niet meer mogelijk om de 
adressen van de Deerlijkse ‘verjaardags-
genoten’ op te zoeken. Dat maakt het 
extra moeilijk om jullie allemaal terug te 

vinden, vooral de 60-jarigen die  
nog maar sinds 2015 in Deerlijk  
wonen. In de voorbije maand april 
probeerden we iedereen per brief te 
bereiken, gebaseerd op de adressenlijst 
van 2009. Als je dus nog niets van  
ons hoorde en je wil er graag bij zijn, 
aarzel dan niet om contact met ons  
op te nemen via het nummer  
0492 98 21 24 of onze facebook-pagina 
‘60 Jarigen Deerlijk’.
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 60-jarigen  
komen samen  
op zondag 27 oktober
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Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 6 juni om  
20.00 uur in het gemeentehuis, 
Harelbekestraat 27.
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Je (ver)bouwt of wil jouw tuin (her)aan-
leggen. Daarvoor heb je misschien een 
container, stelling, bouwmateriaal of kraan 
nodig en moet je een deel van het voet- of 
fietspad, parkeervak of de rijbaan innemen. 
Of je verhuist en moet iets groots laten leve-
ren met een vrachtwagen of een lift en wil 
hiervoor een parkeerstrook vrijhouden. Het 
zijn voorbeelden van zaken waarvoor je een 
toelating voor ‘inname openbaar domein’ van 
de gemeente nodig hebt. Deze vergunning 
kan je nu volledig digitaal aanvragen op 
www.deerlijk.be.
 
Met deze vergunning krijg je de toestemming 
om een afgesproken deel van het openbaar 
domein voor een vastgelegde periode in te 
nemen. Aan deze toelating is een signalisatie-
vergunning gekoppeld. Hierin staat welke ver-

keersborden je moet plaatsen zodat dit veilig en 
voldoende zichtbaar is voor de weggebruikers. 

De software zorgt ervoor dat de verwerking 
vlot kan verlopen en je op de hoogte blijft over 
het verloop van jouw aanvraag. De toelating 
met de bijhorende signalisatievergunning 
ontvang je via mail.

Tijdig aanvragen
Een verhuis of parkeerverbod moet je tot 
3 kalenderdagen op voorhand aanvragen. 
Andere innames zoals een container, stelling 
of kraan moet je minstens 7 kalenderdagen  
op voorhand aanvragen. Voor een inname  
met verkeershinder neem je best eerst contact 
op met de verkeersdeskundige van de politie 
(056 73 35 85) voor je een aanvraag  
indient..

 Inname van het openbaar domein:  
digitale aanvraag van de vergunning

Meer info
www.deerlijk.be/producten/inname- 
openbaar-domein. Daar kan je ook 
jouw inname van het openbaar domein 
aanvragen.

Geboorten

• Julot Vereecke
• Amélie Vercruysse

Overlijdens

• Joseph Haentjens
• Roland Vandendriessche
• Yves Depla
• Raymond Vandevelde
• Monique Carrette
• Jacqueline Vanmarcke

Jubilea

Gouden Bruiloft

• Eric Tremerie en Sonia Soetens, 
gehuwd op 16 mei 1969

• Jean Huysentruyt en Paulette Van-
craeynest, gehuwd op 16 mei 1969

• Frans Vervaecke en Marie-Therese 
Meyhui, gehuwd op 29 mei 1969

• Stephan Verbauwhede en Agnès 
Demeyere, gehuwd op 06 juni 1969

Diamanten Bruiloft

• Frans Engelbeen en Lucienne 
Derammelaere, gehuwd op  
29 mei 1959

 Netwerk Palliatieve Zorg 
zoekt vrijwilligers (M/V)

Heb je wat vrije tijd en wil je die graag zinvol 
besteden door je in te zetten voor zwaar 
zieke mensen? Misschien is vrijwilligers-
werk in de palliatieve zorg iets voor jou! Een 
specifieke vooropleiding is niet nodig. Wij 
zoeken vooral mensen met een grote luister-
bereidheid en een warm hart.

Meer info
Neem contact op met het Netwerk 
Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen 
als vrijwilliger zijn je wel iets zegt. 
Dat kan via 056 63 69 50 en 
zuidwestvlaanderen@palnet.be. 
Je vindt meer info op www.pzwvl.be.
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Sinds kort schoppen de wekelijkse klimaat-
marsen ons een geweten. Met Natuurpunt 
zijn we al veel langer bezig met dat klimaat, 
maar ook met andere milieu- en natuuritems 
in onze gemeente Deerlijk. Je hoorde toch al 
over de schitterende natuur in de Bonte Os, 
het Wijmelbroek, de Wilgenhoek, de Gavers? 

Wil je iets doen voor het klimaat, maar weet 
je niet goed wat? Word dan gewoon lid van 
Natuurpunt. Onze vrijwilligers zetten zich in 
voor jouw klimaat door bomen te planten, 
stukken natuur te beheren, biodiversiteit te 

stimuleren, een gezond leefmilieu na te stre-
ven en de vinger op de pols te houden bij de 
plaatselijke beleidsmakers, zodat er concreet 
wat gedaan wordt voor onze planeet. Ook in 
onze gemeente. Als jij ook lid wordt, dan geeft 
dat ons meer kracht.
 
Lid worden met het hele gezin kan voor 
amper een halve euro per week (27 euro/jaar). 
Kijk eens bij www.natuurpunt.be/lidworden 
en je krijgt er nog een hoop ledenvoordelen 
bovenop. Bij Natuurpunt Gaverstreke zijn we 
al met bijna 700 gezinnen. In Vlaanderen met 

110.000! Je kan nog meer doen en de handen 
mee uit de mouwen steken voor onze natuur. 
Zo word je ook één van onze 6.000 vrijwilligers. 

 Help het klimaat met Natuurpunt

Meer info
Mail naar  
NatuurpuntGaverstreke@gmail.com  
en volg ons op facebook - 
Natuurpunt Gaverstreke

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 
voor een nette, hygiënische en aangename 
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 3 november 2019. Solliciteren 
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, Harelbe-
kestraat 27, 8540 Deerlijk. Of mail ze naar perso-
neel@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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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 Statiewijk: 
donderdag 16 mei
14.00 uur: Gezelschapspellennamiddag

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 22 mei
14.00 uur: Onder-ons-namiddag 

OC d’Iefte:  
donderdag 23 mei
14.00 uur: Infomoment Hospice Aulighem
 
Buurthuis de Wieke:  
dinsdag 28 mei 
14.00 uur: Hoger-Lager en petanque

VBS Belgiek: woensdag 5 juni 
14.00 uur: Rad van Fortuin

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 12 juni
14.00 uur: Filmnamiddag

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

Het gloednieuwe logo van Zorgzaam Deerlijk 
zal je vanaf nu geregeld zien opduiken. Met 
Zorgzaam Deerlijk zetten we in op buurten 
die een thuis zijn voor iedereen. Buurten waar 
ontmoeting, aandacht voor mekaar en profes-
sionele omkadering vanzelfsprekend zijn.  

Om dit te realiseren werken we de komende 
drie jaar samen met Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen. Samen ondernemen we 
acties die bijdragen tot zorgzame buurten. Deze 
initiatieven kunnen voor heel de gemeente zijn, 
maar ook voor een bepaalde buurt. We leggen 
altijd zoveel mogelijk verbindingen met andere 
organisaties, verenigingen en inwoners.

Kom binnenkort meer te weten over Zorgzaam 
Deerlijk via de website en de facebookpagina 
van de gemeente of stel jouw vragen via  
zorgzaam@deerlijk.be.

Café Dialoog
In het kader van Zorgzaam Deerlijk trekken we 
dit voorjaar Sint-Lodewijk in. We brengen eerst 
de noden, mogelijkheden en dynamiek van de 
buurt in kaart om nadien actie te ondernemen. 
Maar dit kunnen we niet alleen! Daarom orga-
niseren we Café Dialoog. Tijdens deze avond 
willen we de bewoners aan het woord laten. We 
doen dit aan de hand van verschillende thema-
tafels, vergezeld met een drankje.  

 Zorgzaam Deerlijk trapt af 
met Café Dialoog

Deel je graag jouw ervaringen 
over Sint-Lodewijk? 
Vind je luidop meedenken leuk? 
Wil je wonen in een zorgzame buurt? 
Kom dan naar Café Dialoog in het buurt-
centrum van Sint-Lodewijk op woensdag 
op woensdag 22 mei om 19.00 uur! 
Laat weten of je komt op 
zorgzaam@deerlijk.be 

In een zorgzame buurt: 
- voelt iedereen zich thuis
- zijn er kansen voor ontmoeting
- helpen buurtbewoners elkaar
- is er professionele hulp dicht bij huis
- is het zorgaanbod afgestemd op 

elkaar en op de noden van de buurt
- is er aangepaste publieke ruimte en 

huisvesting
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Tot eind oktober is het René De Clercqmu-
seum elke zondag open. Niet alleen op 
zondag van 14.30 tot 18.00 uur, maar ook elke 
andere dag na afspraak. 

In het René De Clercqmuseum, gebouwd in 
1790, ga je maar liefst 200 jaar terug in de 
tijd, een periode zonder elektriciteit of enig 
modern comfort. Je beleeft met een gids-ver-
teller een hele brok boeiende geschiedenis. 
Je gelooft jouw eigen ogen niet of denkt vol 
nostalgie terug aan jouw prille kinderjaren. 
Deze uitstap is ideaal als activiteit voor jouw 
familie, vriendenkring of vereniging. 
Een interessante wandeling langs alle 
monumenten is ook mogelijk.

 Museumseizoen van start!

’t Kan vriezen in de mei, tot de IJsheiligen 
zijn voorbij. Er is nooit een mei zonder bloei. 
Donder en weerlicht in mei, slecht voor ajuin 
en prei. Het zijn praktische volkswijsheden 
van onze voorouders, die handig kunnen zijn 
voor wie graag in de tuin werkt.
 

Mei is de bloeimaand, de zon is van de partij 
en de zomer laat zich stilaan voelen. Tijd dus 
om ten volle te genieten van je tuin. Steek 
de handen uit de mouwen in je moestuin en 
geniet deze zomer van je eigen oogst. 
 

 Groene tip van de bib 
Hulp nodig?
Groene vingers of niet, kom zeker ook 
eens langs in de bib. Je vindt er vast de 
nodige weetjes, tips en tricks en ook 
wel een paar oude volkswijsheden voor 
een prachtige tuin. Van het onkruidboek 
tot koken met je oogst. 

Toen in het voorjaar van 2018 zijn eerste 
boek ‘Doorbijten’ verscheen, zei de auteur 
dat dit wellicht zijn enige werk zou blijven. 
Aangespoord door het onverhoopte succes 
en zoals hij zelf zegt ‘een blitzbezoek van 
de muze’ heeft hij ondertussen een tweede 
boek geschreven. Deze keer geen over-
wegend autobiografisch werk, maar een 
historische roman. 

‘De ravissante en sociaal bewogen onder-
wijzeres Louise Ponseele bezwijkt voor de 
avances van de Duitse officier Helmutt Wolf. 
Ze was nochtans al langer platonisch verliefd 
op haar Joodse collega en jeugdvriend David 
Cohen, broer van haar boezemvriendin Sarah. 

Meerdere vooraanstaanden van Deerlijk wijzen 
haar op de risico’s van deze amoureuze relatie. 
Louise komt met de hulp van velen en na een 
boeiende ontdekkingstocht tot de vaststelling 
dat haar oorlogsminnaar helemaal niet de 
mens is voor wij hij zich voor doet. Liefde wordt 
haat maar evolueert met vallen en opstaan 
tot vergeving. Louise en David vinden elkaar 
tenslotte door alle oorlogsperikelen, zoals 
gewapende conflicten, razzia’s op Joden en 
werkeigenaars, collaboratie en verzet, heen.’ 

Op vrijdag 7 juni komt de auteur zijn boek 
voorstellen in de bibliotheek van Deerlijk. ‘Liefde 
in oorlogstijd’ is een boeiend verhaal dat zich 
afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog in zijn 

geliefde geboortedorp Deerlijk. Na de voorstelling 
is er een signeersessie door de auteur. Ereburge-
meester Roger Terryn zorgt voor een inleiding.

 Marc Vanwijnsberghe  
stelt tweede boek voor in de bib

Een afspraak maken kan via 
056 72 86 70 of 
dhaluin.dekeyser@telenet.be.

Reserveren
Als je erbij wil zijn op deze boek- 
voorstelling die de bib en heemkring 
Dorp en Toren samen organiseren,  
dan moet je een plaatsje reserveren. 
Dat kan tot maandag 3 juni via  
bibliotheek@deerlijk.be of 056 72 35 06.  
De voorstelling begint om 19.30 uur en 
is gratis. Achteraf kan je bij een drankje 
genieten van een gezellige babbel.
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Miguel is een enthousiaste, twaalfjarige 
jongen die in Mexico woont. Hij ontdekt een 
eeuwenoud mysterie dat hem naar een bij-
zondere en onverwachte reünie leidt. Tijdens 
Día De Los Muertos komt Miguel terecht in 
de fantastische wereld van de doden. Daar 
ontmoet hij de oudere generatie, leert hij wat 
zijn plaats binnen de familie is en hoe fami-
lies door de tijden heen verbonden blijven 
door een eenvoudige herinnering. 

Waar en wanneer?
Woensdag 5 juni 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 - Coco

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

Het Centraal Feestcomité organiseert samen 
met het gemeentebestuur het 66e kaart-
kampioenschap manillen van Deerlijk. Iedere 
inwoner van Deerlijk kan gratis deelnemen. 
Je hoeft geen lid te zijn van een kaartclub.      
 
Waar en wanneer?
Zaterdag 8 juni om 16.00 uur in buurthuis 
Sint-Lodewijk
 

 66e editie kaartkampioenschap Deerlijk
Inschrijven
Inschrijven kan tot en met  
zaterdag 1 juni via 056 70 13 74 of  
bertrand.vandendriessche@skynet.be.  
Je moet de volgende gegevens 
vermelden bij inschrijving: naam en 
voornaam, geslacht, adres, telefoon 
en eventueel e-mailadres. Je kan ook 
inschrijven via jouw kaartclub.

Deze kapel werd op 17 juli 1910, den Tweeden 
Zondag van Den Ommegang (Sint-Lodewijk),  
plechtig ingewijd door pastoor Edmond 

Buyck. In 2011 zorgde de heemkring met de 
hulp van enkele enthousiaste vrijwilligers en 
de gemeente voor een grondige renovatie. 

Alles gebeurde onder het toeziend oog van 
bestuurslid Erik Ver Gucht. De kapel werd op 
25 mei 2012 heringewijd door Frans Dewulf, 
de laatste pastoor van de parochie Sint-Lode-
wijk, ingehuldigd.

 Deerlijk toen en nu: 
‘Kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig 
Hart, Hoop der Hopelozen’

De eerste foto dateert van de jaren  
1960-1970.

Dit geeft de situatie weer 
op 8 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.
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De jeugd- en cultuurdienst van Deerlijk slaan 
de handen in elkaar en organiseren voor 
de tweede keer KUBUS. Vorig jaar was er 
een eerste succesvolle editie met heel wat 
Deerlijkse amateurkunstenaars en jeugd-
bewegingen. Die succesformule blijven we 
behouden, maar met hier en daar een nieuw 
accentje. Helemaal KUBUS, maar in een 
‘2.0-versie’, dus.

Anders dan vorig jaar trekken we voor deze 
editie richting Sint-Lodewijk. Het supergezellige 
Pladijshof (Oude Heerweg 24) is het decor van 
een fantastische editie van KUBUS. We starten 
om 11.00 uur met een aperitiefconcert van Kand-
schwar. Deze jonge singer-songwriter geeft je 
meteen een op-en-top weekendgevoel, met zijn 
leuke muzikale deuntjes. Een hongerige maag 
na het aperitiefconcert? Die kan je zeker vullen 
bij één van onze foodtrucks of eetstandjes.

Workshops
Na de middag valt er heel wat te beleven 
op de hoeve. De academie toont enkele van 
hun creaties waar ze een heel jaar lang aan 
werkten. Bereid je voor op een erfwandeling 
met heel wat verrassende hoekjes en kantjes 
of verteltheater voor jong en oud. Je kan niet 
alleen heel wat zien, maar ook zelf aan de slag 
gaan met een heleboel workshops. Een greep 
uit het aanbod:
- Start-to-dj: ben jij de nieuwe Dimitri Vegas?
- Podiumkriebels: zit er in jou ergens een 

podiumbeest verscholen?
- Boomwhackers: met plastic buizen muziek 

maken? Kunnen we!
- Paletbouwen: afgedankte paletten, het 

ideale bouwmateriaal.

Voorstelling cultuurseizoen
We stellen om 16.00 uur het seizoensaanbod 
van OC d’Iefte voor seizoen 2019-2020 voor. 
Benieuwd welke voorstelling perfect bij jou 
past? Kom luisteren. Je kan meteen als eerste 
een abonnement bestellen!

ShareFair
Doorlopend, tussen 11.00 en 18.00 uur, loopt de 
ShareFair van KVLV Deerlijk. Heb je boeken liggen 
die je niet meer nodig hebt? Heb je zin om eens te 
komen snuisteren in boeken uit andere boeken-
kasten? Dan kan je jouw boeken binnenbrengen 
én misschien wel met een ander boek terug naar 
huis gaan. Alle soorten boeken zijn welkom!

Kampvuurmuziek
Om 18.00 uur komen de sympathieke mannen 
van de folkgroep Folk Road Show langs als 
afsluiter. Met hun aangename kampvuurmu-

ziek sluiten ze een fijne dag op een ideale 
manier af en bereiden ze ons als de beste voor 
op een warme zomer.

Doorlopend is er een gezellige bar en kan je 
overal wel wat beleven. KUBUS is een gratis 
activiteit voor jong en minder jong.

Waar en wanneer?
Zaterdag 25 mei vanaf 11.00 uur in het Pladijs-
hof, Oude Heerweg 24, Deerlijk.

 ‘KUBUS 2.0’: jeugd, kunst  
en gezelligheid troef

Meer info
Houd onze facebookpagina’s 
(@jeugddeerlijk en @cultuurdeerlijk) 
in de gaten om op de hoogte te blijven 
van het volledige programma.

Dominique Coopman neemt ons mee 
doorheen de geschiedenis van Rerum 
Novarum. Hij plaatst Rerum Novarum in een 
eigentijdse context. Iedere Deerlijkenaar is 
welkom op de gratis lezing.

Waar en wanneer?
Woensdag 29 mei in OC d’Iefte om 18.30 uur

Programma
- 19.00 uur: Dominique aan het woord
- 19.45 uur: Eenvoudige broodmaaltijd 

 Uitnodiging 
Rerum Novarum 

Inschrijven
Inschrijven kan bij de verantwoordelijken 
van Beweging.Net Deerlijk via 
0472 65 20 22 of 0479 82 43 08, 
ingrid.deroubaix@isbk.be of 
marcdeerlijk@skynet.be.

© Dominique Coopman
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Van 15 mei tot 15 juni hangen er prachtige 
foto’s uit Afrika aan de Kunstmuur. Katrien 
Vansteenkiste reisde de afgelopen jaren uit-
gebreid door Afrika en fotografeerde er heel 
wat in het oog springende onderwerpen. Het 
resultaat bundelde ze in de tentoonstelling 
‘C’est l'Afrique qui parle’.

‘Na heel wat reizen naar Afrika, met name 
Kenia, Tanzania, Namibië, Botswana, Mada-
gascar, Ethiopië, Ghana, Uganda en Senegal, 
liet Afrika mij niet meer los. Het is een prachtig 
continent, met schitterende natuur en men-
sen, maar ook een plaats waar nog veel werk 
aan de winkel is.’
‘Het begon in april 2013 in Toubacouta, Sene-
gal. Na een vermoeiende winter ging ik op 
vakantie naar een klein, authentiek Afrikaans 
dorp. We ontmoetten Mady Diamba Diouf, een 
jongeman, die ons introduceerde in het echte 
Afrikaanse leven. Hij begeleidde ons met de 
ezeltaxi naar Medina, een arm broussedorpje. 
Het was de start van mijn Afrikaverhaal. De 
confrontatie met de armoede en de realiteit 
was bikkelhard, maar de vreugde van de men-
sen, hun glimlach en dankbaarheid ondanks 

hun armoede bleef ons bij. Deze levensvreugde 
inspireerde mij om Afrika op foto vast te leggen. 
Geen triestige foto’s, maar realistische foto’s van 
het leven zoals het is.’
‘De tentoonstelling krijgt de naam ‘C’est 
l’Afrique qui parle’, omdat de beelden ons 
zonder woorden vertellen over het leven in 
zwart Afrika. Mijn doel is vooral sprekende 
beelden te maken, van mensen die aanzetten 
tot een verhaal, van mensen die ons raken, 
van mensen die inspireren, van vele ‘mooie’ 
mensen. Ook de majestueuze baobabbomen 
van Madagascar lieten een opmerkelijke 
indruk achter.’

‘Aanvankelijk bezocht ik Afrika als toeriste, 
later als vrijwillig werkster. Ondertussen ga ik 
ongeveer driemaal per jaar naar Toubacouta 
in Senegal om de projectwerken van onze vzw 
op te volgen en voltooien. We willen er helpen 
met onderwijs, medische zorg en zorg voor 
vrouwen. We bouwden er al een sanitair blok 
voor het schooltje, graanmolens voor hulp 
aan vrouwelijke arbeid, een poste de santé, 
zonnepanelen. Het zijn kleine druppels die een 
verschil kunnen maken.’

‘Tijdens de reizen maak ik heel wat portretten 
van mensen onderweg. Ik druk de foto’s hier 
in België af op papier en bezorg ze hen tijdens 
de volgende reis. De bevolking glundert als ik 
arriveer met een reeks foto’s van hen.’ 

‘Ik rolde een aantal jaren geleden in de fotogra-
fie door enkele cursussen fotografie en photo-
shop aan het CVO in Zwevegem. Zo maakte ik 
kennis met de technische kant van fotografie. 
Na de cursus portretfotografie wist ik dat mijn 
doel daar lag. Om mijn kennis te onderhouden 
ben ik lid van de fotoclub in Deerlijk en in Zwe-
vegem. Op die manier krijg ik impulsen, tips 
en tricks om de foto’s te verfijnen en sterker 
te maken. De foto’s op de Kunstmuur zullen in 
het zwart-wit zijn. Een bewuste keuze, waarbij 
vooral aandacht gaat naar de mens, het huma-
nitaire, het leven zoals het is. Het is een mooie 
gelegenheid om mijn passie te delen met de 
inwoners van Deerlijk en omstreken.’

 Katrien Vansteenkiste - 
C’est L’Afrique qui parle

Meer info 
over de vzw waarvoor Fabienne werkt, 
vind je op www.makoyekafo.be.

© Fabienne Vansteenkiste

© Fabienne Vansteenkiste
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Op ons muziekkamp maken kinderen op 
een speelse en actieve manier kennis met 
verschillende aspecten van muziek.  
Ze zingen liedjes en leren er aan de hand  
van kleurenpartituren zelf spelen op 
boomwhackers, xylofoon, belletjes of een 
zelfgemaakt instrumentje. Zo maken ze spe-
lend kennis met enkele basiselementen van 
muziek zoals ritme, melodie en verschillende 
klankkleuren.

Waar en wanneer?
OC d’Iefte van 26 tot en met 30 augustus van 
9.00 tot 12.00 uur
 
Voor wie?
Voor jongens en meisjes, geboren in 2010, 
2011 of 2012
 
Kostprijs
60 euro

 

 Nieuw! Muziekkamp voor kinderen

Meer info en inschrijven
Sportdienst, 056 77 73 19,  
reservatie@deerlijk.be

Op zaterdag 25 mei om 16.00 uur stellen we 
met trots het nieuwe cultuurseizoen aan je 
voor. Dat doen we op KUBUS, waarover je 
in dit gemeentenieuws meer informatie kan 
vinden. 

We zochten met onze werkgroep programma-
tie opnieuw een gevarieerd en boeiend aan-
bod met leuke concerten, hilarische comedy 
en fijn theater. Er zijn ook enkele voorstellin-
gen op kindermaat. Je herkent die voorstellin-
gen aan 'Vlieg'. Breng familie en vrienden mee 
en geniet van een fantastisch cultuurseizoen. 
Bestel tijdig tickets, zodat je niets hoeft te 
missen van dit aantrekkelijke aanbod.

Startschot
We geven het startschot op donderdag 19 
september met een klepper. Bart Cannaerts 
staat voor het eerst sinds 5 jaar weer op 
de planken met zijn nieuwste voorstelling 
‘We moeten nog eens afspreken’. Andere 
blikvangers dit seizoen zijn Mooneye, Seth 
Lakeman, Willem Vermandere, Rode Boom en 
Pieter Verelst. Neem zeker een kijkje in onze 
brochure!

 Bestel tickets voor 
het nieuwe cultuurseizoen

Info en tickets
www.deerlijk.be/cultuur, 056 71 89 81, 
cultuur@deerlijk.be
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Het aantal kinderen dat naar het speelplein in
Deerlijk komt stijgt, maar het aantal animato-
ren blijft gelijk. Omdat we de veiligheid en de
kwaliteit van onze speelpleinwerking willen
bewaren, moeten we hier en daar iets aanpas-
sen, te beginnen vanaf de zomervakantie.

Minimumleeftijd
De minimumleeftijd wijzigt. Een kind laten
we vanaf nu toe in het jaar waarin het 4 jaar
wordt. Dit jaar kunnen alle kinderen die in 2015 
geboren zijn zich inschrijven. In de paasva-
kantie van volgend jaar zal een kind door deze 
verandering minstens 3,3 jaar zijn in plaats van 
de vroegere minimumleeftijd van 2,5 jaar.

Maximumcapaciteit per dag
Tijdens de juli- en augustuswerking hanteren 
we een maximum aantal kinderen:
- maximum aantal kleuters: 70
- maximum aantal lager: 90
- maximum aantal tieners: geen limiet

Tijdens de kleine vakanties (herfstvakantie, 
krokusvakantie en paasvakantie) gelden de 
volgende maxima:
- maximum aantal kleuters: 50
- maximum aantal lager: 80
- maximum aantal tieners: geen limiet 

De bovenstaande limieten kunnen per vakan-
tieperiode veranderen afhankelijk van hoeveel 
animatoren we kunnen inzetten. 

Inschrijven en annuleren
Vooraf inschrijven is wenselijk en kan vanaf 2 
weken voor de start van de speelpleinwerking. 
Tijdens de speelpleinwerking verwerken we 
geen inschrijvingen van vrijdag om 17.00 uur 
tot maandagochtend om 7.00 uur. Aangezien 
we met limieten werken, is de kans groot dat 
je niet meer op de dag zelf kan inschrijven.

Vooraf inschrijven
Inschrijven kan bij de sportdienst via  
reservatie@deerlijk.be, 056 77 73 19. We 
kunnen jouw inschrijving weigeren als je de 
onkostennota van een voorgaande vakantie 
nog niet betaalde.

Annuleren
- Annuleren voor een gewone dag speel-

pleinwerking moet ten laatste de dag zelf 
vóór 9.00 uur, als je 6 euro onkosten per 
kind wil vermijden.

- Annuleren voor een warme maaltijd moet 
ten laatste de dag zelf vóór 9.00 uur, als je 3 
euro onkosten per maaltijd wil vermijden.

- Annuleren voor een daguitstap moet ten 
laatste de dag voordien vóór 9.00 uur 
gebeuren. Doe je dat niet, dan rekenen we 
de kostprijs van de activiteit aan.

- Als je een doktersbriefje voorlegt, rekenen 
we geen kosten aan.

Daguitstappen kleuter
Kinderen uit de 3e kleuterklas mogen mee 
naar alle uitstappen voor kleuters. Alle kleuters 
(2e en 3e kleuterklas) mogen in juli mee naar 
het pretpark. Er kunnen maximum 15 kleuters 
(3e kleuterklas) mee gaan zwemmen.

Brengen en afhalen
- 7.30 tot 9.00 uur: je kan inschrijven in de 

sporthal, als er nog plaatsen vrij zijn
- 12.00 tot 13.30 uur: afhaalmoment
- 12.30 tot 13.30 uur: je kan inschrijven in het 

secretariaat van de sportdienst, als er nog 
plaatsen vrij zijn

- 16.00 tot 17.30 uur: afhaalmoment

Je mag jouw kind niet afhalen tijdens de wer-
king, maar enkel tijdens bovenstaande afhaal-
momenten. Vergeet niet om je uit te schrijven, 
zodat we weten dat jouw kind afgehaald werd.

 Aanpassingen bij 
speelplein Kerekewere!

Meer info
Het volledige retributiereglement met 
bovenstaande aanpassingen is terug 
te vinden op www.deerlijk.be.
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Tijdens de opendeurdag kan je in samen-
gebalde workshops van vijf minuten testen 
of dans, woord of een instrument iets voor 
jou is. Daarnaast kan je genieten van ons 
muziekcafé met diverse acts!

De opleidingen van onze academie
Muziek en Woord (vanaf 6 jaar en volwassenen)
live-electronics, muziekatelier jazz-pop-rock, 
muziekatelier klassieke muziek schrijven, 
musical, jazzzang, theatermaker, spel-en ver-
teltheater, spreken en vertellen, schrijven, dj.

Dansen (kan vanaf 4 jaar)
Klassieke dans als jazz, hedendaags, hiphop, 
funk.
 
Waar en wanneer?
Zondag 19 mei van 10.00 tot 12.00 uur in OC 
d’Iefte Deerlijk en van 13.00 tot 17.00 uur in de 
Academie aan de Leie, Toekomststraat 29, 
Harelbeke.

 Stedelijke academie voor Muziek, 
Woord en Dans opent de deuren

Meer info
www.samwdharelbeke.be

Als je binnenkomt in het René De Clercqmu-
seum krijg je een prent met de vraag op welk 
paneel je ze terugvindt. Het is het begin van 
een zoektocht voor (groot)ouders en (klein)
kinderen in het oudste huisje van Deerlijk, 
met kans op een doos pralines aan de eind-
meet voor de clevere speurneuzen. 

Elke zondag tot 16 juni kan je van 14.30 tot 
18.00 uur meer dan 100 oude uitvergrote post-
kaarten en prenten zien over het boerenleven, 
de vlasbewerking, het vervoer met paard en 
kar en oude beroepen van A tot Z. Je wandelt 
door de woonkamer met open haard, het 
keukentje met het antieke stoofje en martené 
en de bakoven met lemen vloer. Bekijk de 
oude meubels, pik en pikhaak, boothamer en 
dorsvlegel, spinnewiel en borduurstel. Uit de 
juiste antwoorden verloten we op het Midzo-
merfeest, op zondag 23 juni om 16.00 uur in 
het museum, tien winnaars die elk een doosje 
pralines en een gedichtenbundel krijgen. 

Op zondag 26 mei is de tentoonstelling 
uitzonderlijk toegankelijk van 10.00 tot 18.00 
uur. Families en organisaties (met minimum 
10 deelnemers) kunnen elke weekdag een 

bezoek met rondleiding vragen in ruil voor een 
vrije bijdrage. Reserveren kan via 056 72 86 70 
of dhaluin.dekeyser@telenet.be. 

 Zoek en win een doosje lekkere  
pralines en een mooie gedichtenbundel!
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Iedereen begint al een beetje te dromen van 
de zomervakantie. En bij een zalige zomerva-
kantie hoort er zeker een vakantiekamp! Er 
zijn voor bepaalde kampen nog plaatsen vrij. 
Je kan het aanbod en alle info terugvinden 
op www.deerlijk.be/sport. 

 Nog geen vakantiekamp gepland 
voor de zomervakantie?

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

Voor de volgende uitstap ging Vief op zoek 
naar een uniek pareltje dicht bij huis. Het 
Lijsternest is er zo eentje. Het Lijsternest is de 
naam van de villa die schrijver Stijn Streuvels 
(Frank Lateur 03.10.1871-15.08.1969) in 1908 liet 
bouwen in Ingooigem. Met zijn gezin woonde 
en werkte hij er en hij liet er een indruk-
wekkende bibliotheek achter. Hij sprak zijn 
vriendenkring aan om het huis in te richten, 
met onder andere art-decomeubilair van De 
Coene en kunstwerken van Saverys, Permeke 
en Minne .

De villa werd in 1980 opengesteld als 
museum, met kamers die zo goed als onaan-
geroerd bleven. De publiekstreffer blijft het 
adembenemend zicht op het beschermd 
landschap vanuit het muurbrede raam aan zijn 
schrijftafel.

Wie kent er De Vlaschaard (1907), Het leven 
en de Dood in den Ast (1926) of De Teloor-
gang van de Waterhoek (1927) niet? Om maar 
enkele van de wel honderd romans van zijn 
hand op te noemen.

Na een grondige restauratie in 2014 kent het 
Lijsternest een dubbele functie. Naast een 
bezoek aan het museum kunnen Nederlands-
talige literaire auteurs er tijdelijk verblijven en 
zich laten inspireren voor eigen werk. Zo was 
Luuk Gruwez, met Deerlijkse roots, er in 2016 
gastresident. 

Sinds 2018 is de Vlaamse Overheid eigenaar 
en neemt het Letterenhuis in Antwerpen het 
beheer en onderhoud op zich. Daar bevindt zich 
ook het grootste deel van het Streuvelsarchief.

Laat ons hopen op een zonnige dag. Dan kun-
nen we de gidsbeurt afsluiten met een spran-
kelend aperitief in de tuinen van het Lijsternest. 
De vakantie inzetten doen we daarna met een 
'zomers buffet' op een nabijgelegen locatie.

Praktisch
Afspraak aan OC d'Iefte op maandag 24 juni 
om 10.30 uur. Inschrijven door betaling op 
reknr. BE18 6528 3720 5365 van Vief Deerlijk, 
vóór 10 juni. 
 

Prijs
15 euro voor leden, 18 euro voor niet-leden 

Meer info of carpoolen 
Bel naar 056 70 15 29.

 Naar het Lijsternest met Vief

We kijken uit naar wat het najaar in 
petto heeft bij Vief.

Vergeet zeker de verrassingsuitstap 
niet t.g.v. ons 5-jarig bestaan op  
12 september.



ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Molenhoek - 

Hoger-Lager en Petanque
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Maandag 3 juni
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 4 juni
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat –  

ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders
- 16.30 tot 20.00 uur: 
 Doe leven, kom bloed geven!
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk

Woensdag 5 juni
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Belgiek - zitturnen
 LOCATIE  VBS Belgiek 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: JeFi - Coco
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Jeugddienst

Zaterdag 8 juni
- 14.00 tot 17.00 uur:  

Nuttige apps voor op vakantie!
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  CGC vzw

Dinsdag 11 juni
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat 

ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 12 juni
- 11.00 tot 12.00 uur: 
 MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 11.00 tot 12.00 uur: 
 MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 16.30 tot 20.00 uur:  

Doe leven, kom bloed geven!
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk
- 14.00 tot 16.00 uur: 
 Kaarting Seniorenclub Belgiek
 LOCATIE  Refter Vrije Basisschool Belgiek

ORGANISATOR  Seniorenclub Belgiek
- 14.00 tot 16.00 uur: Filmnamiddag 

LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 12.00 tot 16.00 uur: 
 MLDC Sint-Lodewijk - Filmnamiddag
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke
- 10.30 tot 20.00 uur: OpenKijkDagen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Maandag 20 mei
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 21 mei
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat –  

ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 22 mei
- 11.00 tot 12.00 uur: 
 MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 11.00 tot 12.00 uur: 
 MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 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 23 mei
- 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
- 4.00 tot 16.00 uur:  

MLDC Centrum - Bingonamiddag
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Zondag 26 mei
- 10.00 tot 12.00 uur: Kruiden als basis voor 

het bereiden van thee 
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Tuinhier Deerlijk
- 10.00 tot 12.00 uur: Missing You.  

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

Maandag 27 mei
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 28 mei
- 13.30 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat –  

Woensdag 15 mei
- 14.30 tot 18.00 uur: Gaverwijkkaarting
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub Senioren
- 14.30 tot 17.00 uur: Kaarting 
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker
- 14.00 tot 16.00 uur: JeFi - Sherlock Gnomes  

LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  Jeugddienst
- 9.00 tot 12.00 uur:  
 MOS-openschooltuinendag
 LOCATIE  De Berk basisschool
 ORGANISATOR  MOS 

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
- 17.30 tot 18.30 uur:  

Omnisport voor volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 14.00 tot 18.00 uur: Viking kubb
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Statiewijk - 

Gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Organisator: Sociaal Huis  

Vrijdag 17 mei
- 19.00 tot 0.00 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 0.00 uur: OpenKijkDagen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot – 
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Zondag 19 mei
- 10.00 tot 12.00 uur: VIP-wandeling Wilgenhoek
 LOCATIE  Ingang Wilgenhoek Hendrik 

Consciencelaan

www.deerlijk.be14

UiTkalender

UiTkalender
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.



Info

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 15 juni 
tot en met 15 juli) binnenbrengen ten laatste 
tegen 21 mei. Het volgende gemeentenieuws 
verschijnt op 13 juni.

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 30 en 31 mei en 10 en 14 juni.

*  Elke eerste en derde zaterdag van de maand open (enkel dienst burgerzaken en politie), behalve in juli en augustus.
**  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 15 mei (zone 1)
-  donderdag 16 mei (zone 2)
-  woensdag 29 mei (zone 1)
-  zaterdag 1 juni (zone 2)
-  woensdag 12 juni (zone 1)
-  donderdag 13 juni (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)


