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Nieuws

In 2020 opent het zwembad dat we 
samen met Anzegem in Vichte bouwen 
de deuren. Maar dat zwembad heeft nog 
geen naam! Heb jij een idee? Laat het 
ons weten op www.deerlijk.be. Een naam 
indienen kan tot en met 15 september.
 

Uit de beste voorstellen zullen alle inwo-
ners van Deerlijk en Anzegem vanaf 
17 september hun favoriete namen kun-
nen kiezen. Een jury hakt uiteindelijk de 
knoop door. De persoon die de winnende 
naam indiende, krijgt een jaarabonne-
ment voor het zwembad cadeau!
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Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 5 september 
om 20.00 uur in het gemeente-
huis, Harelbekestraat 27.



Nieuws

 Met jouw vereniging op  
de nieuwjaarsreceptie
De eerstvolgende nieuwjaarsreceptie voor 
de bevolking van Deerlijk vindt plaats op 
zaterdag 4 januari 2020 van 18.00 tot 23.00 
uur in de sporthal. Nogal vroeg om daarover 
te beginnen in het begin van deze zomer? 
Niet als je met jouw vereniging aan bod wil 
komen.
 
De voorbije jaren hielpen telkens 10 vereni-
gingen uit Deerlijk mee aan de nieuwjaars-
receptie. Dat zal deze keer ook zo zijn. De 
verenigingen die aan de vorige editie deel-
namen komen opnieuw in aanmerking, maar 
nieuwe verenigingen krijgen voorrang. Als er 
meer dan 10 geïnteresseerde verenigingen 
zijn, dan bepalen we via loting welke van de 
10 verenigingen die deelnamen in 2019 er bij 

mogen zijn in 2020. Nadien, bij de volgende 
editie, krijgen diegene die er niet bij zijn door 
de loting, de eerste keuze om deel te nemen.

De ruwbouwfase van het nieuwe zwembad 
is afgerond. In een volgende fase start de 
afwerking. 
 
Bij de ruwbouwwerken werd er 2000 m3 grond 
verzet, 2500 m3 aan beton gestort en onge-
veer 200 ton aan wapeningsstaal gebruikt. 
De dakliggers staan ondertussen op hun 
plaats en tegen september moet het gebouw 
wind- en waterdicht zijn.
 
We bouwen een zwembad van 25 op 10 meter 
groot, met een ploeter- en instructiebad van 
10 op 5 meter. Er komt ook een cafetaria. Aan 
de buitenkant gebruiken we hout, zodat het 
zwembad perfect in de natuurlijke omgeving 
past. Het interieur houden we sober, verrijkt 
met speelse elementen. 

Kostprijs
De totale kostprijs bedraagt 6.000.000 euro. 
Daarvan financierden we 1.137.500 euro met 
een subsidie van Sport Vlaanderen. De rest 
van het bedrag verdelen we eerlijk onder de 
twee gemeenten.
 
Planning
Het zwembad zal zonder tegenslagen in het 
voorjaar van 2020 klaar zijn. De scholen kun-
nen er vanaf september 2020 terecht.

 Hoe zit het met het nieuwe zwembad?

www.deerlijk.be

Meer info
Als jouw vereniging interesse  
heeft om mee te werken aan de  
nieuwjaarsreceptie van 2020  
kan je dat laten weten via  
bertrand.vandendriessche@skynet.be 
of in de Boudewijnlaan 32 in Deerlijk. 
Inschrijven kan tot 31 augustus. 
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Geboorten

• Indraja Vlieghe
• Armand Beyls
• Eflin Mavzer
• Juliette Vanderbeken
• Camille Van den Heede

Huwelijken

• Stephanie Couvreur met  
Pieterjan Eygenraam

• Caroline Huysentruyt met  
Jan Verkouter

• Véronique Beleyn met  
Matthias Van Gucht

• Audrey Vandeputte met Stijn Avet
• Jolien De Backer met  

Angelo Vlaeminck
• Petra Pissoort met Philip Ervyn
• Janneke Bossuyt en Matthias Nys
• Sarah Delabie met Brecht Deprez

Overlijdens

• Christiane Vercruysse
• Carlos Tytgat
• Magdalena Demets
• Patrick Vanlaere

Jubilea

Gouden Bruiloft

• André Dendoncker –  
Rosine Douterloigne,  
gehuwd op 24.07.1969

• Johny Pattijn –  
Anita Lavaert,  
gehuwd op 22.08.1969

• Luc Vandekerkhove –  
Rosa Defoirdt,  
gehuwd op 22.08.1969

 Snelheidscontroles juni
A. Bemand  (% overtreders : 21.5 %)

Straat Rijrichting Passanten Overtreders
Harelbekestraat 133 beide 203 73
Breestraat 3 beide 775 138

Totaal passanten : 978 
Totaal overtreders : 211

B. Onbemand  (% overtreders : 0.58 %) 

Straat Passanten Overtreders
Heestertsesteenweg 13.768 72
Heestertsesteenweg 11.234 77
Heestertsesteenweg 10.405 55
Heestertsesteenweg 10.369 62

Totaal passanten : 45.776 
Totaal overtreders : 266

We hebben je nodig. Jongeren contacteren 
massaal Awel, de Nederlandstalige hulplijn 
voor kinderen en jongeren in België, maar 
vaak staan ze erg lang in de wacht. Zonde, 
want bijna allemaal voelen ze zich stukken 
beter na het gesprek. Daarom zoeken we 
nieuwe vrijwilligers.

Een gesprek met Awel hoef je niet te betalen. 
Het is volledig gratis. Je belt helemaal ano-
niem met Awel. Je hoeft niet te vertellen wie je 
bent, jouw telefoonnummer verschijnt niet op 
onze telefoon en jouw gesprek met Awel komt 
niet op de telefoonfactuur.

Let op: via de ‘redial’ toets op de telefoon 
kunnen ouders wel achterhalen naar welke 
nummers jij belde, dus ook 102. Als je ouders 
echt niet mogen weten dat je met Awel contact 
opnam, zoek dan zeker uit hoe je telefoonnum-

mers uit het geheugen kan wissen. Voor ons 
geldt dat de gesprekken enkel gaan tussen jou 
en Awel, en niemand anders!

Awel wordt druk bezocht door kinderen en 
jongeren. Het is helaas mogelijk dat Awel niet 
onmiddellijk antwoordt. Nog even geduld! 
Onze medewerkers maken zo snel als ze 
kunnen tijd voor jou. Je kan ook altijd een mail 
sturen of een bezoek brengen aan ons forum, 
waar je een bericht kan sturen of een reactie 
kan delen met leeftijdsgenoten.

Bel 102, anoniem, 
van 16.00 uur tot 22.00 uur. 
Of surf naar www.awel.be.

 Awel zoekt extra vrijwillige 
beantwoorders
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Mooimakers.be ontwierp autoafvalzakjes. 
Dit handige kleine afvalzakje kan je aan 
de versnellingspook hangen om tijdens de 
autorit je afval in te verzamelen. Nadien 
gooi je jouw afval in de vuilnisbak en kan je 
het zakje hergebruiken voor een volgende 
autorit. Je kan er gratis eentje komen halen 
in het gemeentehuis.

 Gratis autoafvalzakje in gemeentehuis

Iedereen kan terechtkomen in een situatie 
die juridische vragen of problemen met zich 
meebrengt. Het is niet altijd gemakkelijk om 
dan te weten waar of bij wie je kunt aanklop-
pen. Wat moet ik doen, wat zijn mijn rechten, 
wat zegt de wet, moet ik naar een advocaat 
stappen, of naar de rechtbank?
 
Je kan bij de gemeente terecht voor hulp met 
en vragen over echtscheidingsgeschillen, 
onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, 
beslag op loon enzovoort. Een jurist geeft je 

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

Waar en wanneer?
De eerstevolgende zitdag vindt plaats op 
donderdag 18 juli van 16.30 tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis (gespreksruimtes eerste verdie-
ping – ingang via ceremonie-ingang). In een 
aparte gespreksruimte ontvangt de jurist je in 
alle privacy en rust. Je hoeft geen afspraak te 
maken. 
 
Wat breng je mee?
Alle documenten die met je probleem te 
maken hebben of zouden kunnen hebben.

 Gratis juridisch advies 
in het gemeentehuis

Jong en oud zijn welkom in het dienstencen-
trum 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 18 juli
14.00 uur: Gezelschapspellennamiddag

OC d’Iefte:  
donderdag 22 augustus
14.00 uur: Zomerafsluiter
 

Buurthuis de Wieke:  
dinsdag 27 augustus 
14.00 uur: Filmnamiddag 

Buurthuis Sint-Lodewijk:  
woensdag 28 augustus
14.00 uur: Onder-ons namiddag

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 43.  
Een vrijwilliger van Donah komt je graag 
ophalen en thuisbrengen.

 Het mobiel dienstencentrum 
nodigt je uit

Meer info en inschrijven
056 73 63 31,  
delphine.derammelaere@deerlijk.be
Facebook: Mobiel Lokaal  
Dienstencentrum Deerlijk
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Als je ouder wordt, is het belangrijk om op 
een goede manier te blijven bewegen en 
je spieren en gewrichten soepel te houden. 
Dat kan met yoga, waar inspannende en 

ontspannende houdingen elkaar afwisselen. 
We streven naar een evenwicht tussen actie 
en rust, inademing en uitademing, spanning 
en ontspanning.

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

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, vanaf 5 september, elke donderdag 
van 10.00 tot 11.15 uur, niet tijdens school- 
vakanties.

Kostprijs
20 euro per lessenreeks (14 lessen)

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

 Yoga+

Meer info en inschrijven
Inschrijven kan vanaf maandag  
19 augustus via 056 77 73 19,  
promotie@deerlijk.be.  
Bestaande leden krijgen voorrang. 

Beweging.net Deerlijk organiseert samen 
met de provincie West-Vlaanderen en de 
Milieufederatie een grootschalige kurkinza-
meling. Jaarlijks gaan in er in West-Vlaan-
deren zo’n 19 miljoen kurken de vuilbak in. 
Beweging.net wil iedereen er bewust van 
maken dat je kurk kan recycleren en het niet 
nodeloos in de vuilbak hoeft te belanden.

Inzamelbakken
Naar aanleiding van deze actie plaatsen we 
inzamelbakken in OC d’Iefte, buurthuis de Sta-
tie, buurthuis Sint-Lodewijk en buurthuis de 
Wieke. Beweging.net Deerlijk zal ze met regel-
maat controleren. Ze brengen de ingezamelde 
kurken ook naar het containerpark. Via ons 
lokaal containerpark komen ze dan terecht bij 
het sociaal tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit, 
waar mensen die niet terecht kunnen op de 
reguliere arbeidsmarkt de kurken sorteren en 
recycleren tot duurzaam isolatiemateriaal.

 Geef kurken een tweede leven
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De 41e Trompefeesten zijn weer goed gevuld. 
Een driedaags weekend lang is er van alles 
te beleven voor kinderen, sporters, quizzers, 
kaarters, tafelaars en andere genieters.

Vrijdag 16 augustus
14.00 uur: kaarting, spelen met Kubb, clics
17.00 uur: opening van de feesten met kar
19.00 uur: kaas- en vleestrompebuffet (10 euro)
21.00 uur: kampvuur
22.00 uur: optreden

Zaterdag 17 augustus
7.00 uur: 22e Dwars door de Trompe: starten kan 
tot 15.00 uur, keuze uit 6, 10, 15, 30 km
15.00 uur: kleur- en tekenwedstrijd en  
ballonblazen
16.00 uur: prijsuitreiking wandeltochten
16.30 uur: kinderanimatie
20.00 uur: 3e Trompequiz
23.00 uur: trompehitbox

Zondag 18 augustus
10.30 uur: dankviering
12.30 uur: trompebarbecue  
(15 euro /10 euro tot 12 jaar)
13.30 uur: tromp’artistiek
14.00 uur: springkastelen, schmink, bollo smitto, 
schietkraan en kinderrommelmarkt
16.30 uur: braadworsten
17.00 uur: muzikale ambiance op de weide
18.30 uur: opstijgen warme luchtballons
19.00 uur: dj Pris

 41e Trompefeesten

Start 21 juli op een aangename manier en 
kom samen met de Deerlijkse afdeling van 
de Nationale Strijdersbond genieten van een 
heerlijk ontbijt in de cafetaria van WZC 
H. Familie. 

Iedereen is vanaf 8.00 uur welkom voor ons 
uitgebreid ontbijtbuffet. Daarna gaan we in 
groep naar de Sint-Columbakerk voor de 
misviering van 10.00 uur, gevolgd door een 
bloemenhulde aan het monument en een glas 
aangeboden door het gemeentebestuur.

Om 12.00 uur is er een soortgelijk programma in 
Sint-Lodewijk, met een bloemenhulde aan het 
monument in Sint-Lodewijk met opnieuw een 
glas aangeboden door het gemeentebestuur.

Kostprijs
- 10 euro
- 5 euro voor vaandeldragers van de Deer-

lijkse verenigingen die aanwezig zijn op de 
plechtigheid

- Gratis voor NSB-leden

 Ontbijt nationale feestdag

Inschrijven
Voor het ontbijt moet je inschrijven tegen 
17 juli via nsbdeerlijk@gmail.com
of 0477 30 48 56. Betalen kan enkel ter 
plaatse.
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Met onze verrassingsuitstap op 12 septem-
ber bieden we een daguitstap aan met alles 
erop en eraan. ’s Voormiddags gaan we op 
zoek naar een uniek streekproduct met vele 
culinaire toepassingen. In een dorpsboerde-
rij duiken we meer dan 500 jaar diep in de 
geschiedenis van die lekkernij. We kunnen 
proeven van een druppel en een praline.

‘s Middags lunchen we in een pittoresk dorp 
met tal van vergeten cafeetjes en eethuisjes.
We vervolgen onze tocht op zoek naar een 
ander streekproduct, dat eeuwen geleden al 
aanbevolen werd wegens zijn geneeskrach-
tige eigenschappen.

Tenslotte neemt een gids ons mee op een 
gemotoriseerde wandeling naar plaatsen waar 
de tijd eventjes stil bleef staan. Hij brengt ons 
de meest spannende verhalen uit de oude 
doos.
Onze vrienden van Vief Zwevegem vergezel-
len ons op deze uitstap.

Waar en wanneer?
We vertrekken op donderdag 12 september 
om 8.15 uur stipt aan OC d'Iefte. We zijn terug 
thuis rond 19.30 uur.

Kostprijs
60 euro

 5 jaar Vief Deerlijk … 
dit mogen we niet zomaar laten voorbijgaan!!!

Inschrijven
Graag snel inschrijven en betalen op  
rekening BE18 6528 3720 5365 van  
Vief Deerlijk, met vermelding van  
jouw naam en 12/9.

Wie volgend seizoen graag een voorstelling 
meepikt, kan zowel online als in OC d'Iefte 
tickets bestellen. De brochure van het sei-
zoen 2019-2020 zat onlangs in je brievenbus, 
maar je kan het volledige programma ook 
vinden op www.deerlijk.be/cultuur.

Een enthousiast team zorgde voor een 
programma van leuke optredens. Wij zijn er 
van overtuigd dat er voor iedereen iets tussen 
zit. Cultuur leeft in Deerlijk en brengt mensen 
samen, levert vreugde en soms emotie op. 
Breng familie en vrienden mee en geniet van 
ons kwaliteitsvol cultuurseizoen.

We starten met een openingsweekend met 
humor, muziek (gratis) en kindertheater. 

Op donderdag 19 september is het lachen 
geblazen tijdens de try-out van Bart Can-
naerts. Op vrijdag 20 september kan je gratis 
komen luisteren naar Het Onderspit met Jan 
Cappelle. En op zaterdag 21 september kunnen 
kinderen vanaf 6 jaar samen met hun ouders en 
grootouders komen kijken en genieten van het 
rock-‘n-rolltheater door De Bende van Oorwoud.

Tickets
- www.deerlijk.be/cultuur
- 056 71 89 81
- OC d’Iefte, Hoogstraat 122, Deerlijk

 Ticketverkoop cultuur-
seizoen 2019-2020 gestart

Meer info
Surf naar www.deerlijk.be/cultuur © Bart Cannaerts
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Tijdens het laatste weekend van de zomerva-
kantie, van 30 augustus tot 1 september, vinden 
de Heemfeesten van Chiro Sellewie plaats.

Op vrijdagavond ben je welkom op onze 
Summer-Afterworkbar vanaf 17.00 uur. Met 
verschillende zelfgemaakte hapjes, drankjes 
en muziek klinken we samen op het weekend.

Zaterdagnamiddag vindt de zevende editie 
van het Spel zonder Grenzen plaats. Met een 
twintigtal teams strijden jullie in droge en 
natte, denk- en doespelen om de overwinning. 

Zin om mee te doen? Surf dan naar  
www.chirosellewie.be of check onze Facebook-
pagina. Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt.

Na het spel komt Babydry jullie opwarmen 
met hun covers onder begeleiding van hun 
zwoele djembés. Na de prijsuitreiking zwieren 
we vanaf 20.30 uur onze benen los op de 
Onder-de-Blote-Hemelfuif met  de beats van 
enkele lokale dj’s. Dit alles voor slechts 4 euro. 

Zondag kan je genieten van ons heerlijk 
BBQ-festijn dat start om 12.00 uur. Kaarten 
zijn te verkrijgen bij de leiding of leden van de 
raad van bestuur voor de schappelijke prijs 
van 10 euro voor kinderen en 16 euro voor 
iedereen vanaf 12 jaar. In de namiddag kunnen 
de kindjes opnieuw gek doen tijdens het Spel 
zonder Grenzen voor de mini’s en ook voor 
de volwassenen voorzien we een activiteit: 
Probeer met jouw team binnen de tijd uit de 
escape room te geraken en win leuke prijzen. 
Afsluiten doen we met een spekkenworp.

 Geniet net voor het nieuwe 
schooljaar van de Heemfeesten 

Meer info
Neem zeker ook eens een kijkje op 
onze facebookpagina 
fb.com/rvbchiro

De zomervakantie is het leukste moment van het jaar. 
Ga je op reis of blijf je lekker in eigen land? Geniet van het mooie weer 
en maak ondertussen kennis met auteurs uit Scandinavië, Frankrijk,  
Nederland, Spanje en Italië. Wij leggen een mooie selectie voor je klaar. 
Van spannende thrillers tot feelgood romans. Droom lekker weg bij 
deze zomerse literatuur!

 De bibliotheek geeft je 
zin in de zomer
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Alles met foto's op PC, 
tablet en smartphone
Heb je je altijd al afgevraagd hoe je de per-
fecte foto kan nemen met je digitale camera, 
tablet of smartphone? Dan is deze cursus echt 
iets voor jou. Je leert aan de hand van enkele 
basishandelingen en instellingen je toestel 
kennen zodat je een mooie foto kan nemen. 
Daarnaast leer je ook hoe je jouw foto’s op 
jouw computer kan zetten, er een back-up kan 
van maken en ze in de cloud kan plaatsen. Je 
leert ook kleine aanpassingen maken 
aan jouw afbeeldingen. We maken zelfs een 
fotocollage en een filmpje met onze eigen 
foto’s!

Engels voor op reis
Ben je gek op de Engelse of Amerikaanse 
cultuur en reis je graag naar het Verenigd 
Koninkrijk? Of ben je geboeid door de Austra-
lische levenswijze? Mogelijk komt deze cursus 
Engels van pas! Leer in 5 lessen hoe je een 
hotel in the UK boekt of een ‘afternoon tea’ of 
een ‘English pie’ reserveert. Je krijgt op een 
praktische en interactieve manier les van een 
gepassioneerde docent. A fantastic experi-
ence! Welcome! Geen voorkennis nodig.

Spaans voor op reis - deel 2
Zot van de Spaanse cultuur en reis je graag 
naar Spanje? Benieuwd naar de Latijns-Ame-
rikaanse levenswijze? Dan is deze vervolgcur-
sus je wellicht op het lijf geschreven! Leer in 5 
lessen hoe je een hotel in Spanje boekt of op 
restaurant een paella met een cerveza bestelt. 
Je krijgt op een praktische en interactieve 
manier les van een gepassioneerde Spaanse 
docent. ¡Una experiencia fantástica! ¡Bien-
venido! Voorkennis vereist.

Fotobewerking met 
Photoshop Elements 
Deze cursus is voor iedereen die graag 
creatief wil werken met foto’s. In deze module 
leer je foto’s ordenen (lokaal en online), een 
foto ontwerpen, linialen en rasters plaatsen, 
de grootte van afbeeldingen bepalen of aan-
passen, speciaal uitsnijden, foto’s rechttrekken, 
tekst toevoegen, kleuren definiëren en werken 
met lagen. Je leert alle technieken aan de 
hand van oefeningen.

Ontwerpen met Canva
Ontwerp voor je vereniging een originele 
nieuwsbrief, brochure of flyer met Canva. 
Canva is online software waarmee je op een 
eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke 
manier mooie visualisaties (flyers, affiches, 
facebookposts ...) kunt maken. Je kan ze 
gebruiken om de promotie van je activiteiten 
te verfraaien. Bij Canva zit er een enorme 
bibliotheek aan kant-en-klare achtergronden, 
vormen, lijnen, teksten, knoppen, icoontjes, 
pijlen, infographics en illustraties. Je kan ook 
jouw eigen afbeeldingen of logo's in je ont-
werp verwerken. 

Integratie Word-Excel
Beheer mailings voor je vereniging met Word 
en Excel. In deze cursus leer je via bespreking 
van het opstartscherm allerlei gegevens (tekst, 

getallen, datum …) inbrengen in tabellen. 
Daarna leer je omgaan met (adres)lijsten die 
veel gegevens bevatten door ze te sorteren 
en filteren. Je leert ze ook afdrukken op een 
gebruiksvriendelijke manier. Daarnaast leer je 
Excel gebruiken in combinatie met Word voor 
adreslijsten. Zo kan je brieven verzenden via 
mailings (gekoppeld aan een Excel-document) 
en enveloppen en etiketten afdrukken.

Presentatie maken met Prezi
Prezi is een online presentatieprogramma om 
ideeën te delen op een virtueel canvas. Met 
deze gratis toepassing kan je op een andere 
manier aan de slag dan het meer bekendere 
(en betalende) PowerPoint. Geen dia’s maar 
een virtuele tekentafel geven je als presentator 
heel veel mogelijkheden die we in deze lessen-
reeks uit de doeken doen.

Haal meer uit je smartphone 
of tablet*
Kan je al een beetje uit de voeten met een 
smartphone of tablet? Nu gaan we thematisch 
verder. Leer werken met nuttige apps rond rei-
zen, wandelen en fietsen, winkelen, muziek, TV, 
radio en sociale media. Voor iedereen zitten er 
wel handige applicaties tussen die bruikbaar 
zijn in een toestel dat  je overal bij je hebt.

 Computer- en taalcursussen 
in Deerlijk vanaf 17 september
Computer- en taalcursussen in Deerlijk vanaf 17 september

Module Moment Startdatum Einddatum Startuur Bedrag
Alles met foto’s op PC, Tablet en Smartphone Di (vm) 17-09-19 21-01-20 8:30 110 euro 
Engels voor op Reis (5 lessen) Di (nm) 05-11-19 03-12-19 13:30 85 euro 
Spaans voor op Reis - Deel 2 (5 lessen) Di (av) 05-11-19 10-12-19 18:30 85 euro
Fotobewerking met Photoshop Elements Do (vm) 19-09-19 23-01-20 8:30 110 euro 
Ontwerpen met Canva (5 lessen) Do (nm) 19-09-19 17-10-19 13:30 45 euro 
Integratie Word-Excel (5 lessen) Do (nm) 24-10-19 28-11-19 13:30 45 euro 
Presentatie maken met Prezi (5 lessen) Do (nm) 05-12-19 16-01-20 13:30 45 euro 
Haal meer uit je smartphone of tablet* Do (av) 19-09-19 23-01-20 18:30 110 euro 

*= de cursist brengt zelf zijn toestel mee voor deze opleiding.

Meer info en inschrijvingen
Met vragen kan je terecht bij  
de cultuurdienst, 056 71 89 81,  
cultuur@deerlijk.be. Je leest meer op 
www.deerlijk.be/cultuur. Alle lessen 
vinden plaats in OC d'Iefte, Hoogstraat 
122, Deerlijk. De lessen, studiemap 
en een drankje tijdens de pauze zijn 
inbegrepen in de prijs.
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Met het kind- en gezinsvriendelijke Terre de 
Feu laat de Piepjonge Bond je het zomer-
verlof op heel aangename wijze uitdoven. 
Bovendien is de toegang volledig gratis.

Kinderen kunnen zich uitleven op meerdere 
springkastelen en in de kinderdisco. Natuurlijk 
kunnen ze zich ook laten schminken. Voor de 
peuters is er een peuterspeelhoek. Dit jaar haal-
den we de Crazy Twister en een O2 Run naar ons 
heem voor de bezoekers met een sterke maag.
 
In de loungehoek of aan de bar kan je genieten 
van een glaasje cava, wijn, een streekbiertje en 
vele andere heerlijke (fris)dranken. De doorheen-
geschudde maag kan je kalmeren met heerlijke 
hamburgers. Hadden we al gezegd dat er ook een 
kampvuur is?

Waar en wanneer?
Zaterdag 31 augustus vanaf 16.00 uur  
in het chiroheem van Deerlijk –  
organisatie 

 Terre de Feu

Deze zomer organiseert kinderboerderij 
Bokkeslot voor het eerst een kleinschalig 
festival in Deerlijk. En wat voor één! Kom 
op 14 en 15 augustus je dansbenen strekken 
tussen onze dieren of laat je meevoeren 
door onze lokale bands. Festival Bokal is een 
sfeervol en lokaal festival voor jong en oud 
op een buitengewone locatie: kinderboerde-
rij Bokkeslot.  

De eerste band trapt het festival af op woensdag 
om 17.30 uur, waarna we doorgaan tot in de 
vroege uurtjes. Op het programma staan onder 
andere Neander, A Murder in Mississipi, Romanie 
en meer. Wie wil, kan ’s nachts zelfs blijven slapen 
op onze gratis camping. Zo kan je wat langer 

blijven genieten en moet je de helse tocht naar 
huis niet meer maken!

Donderdagvoormiddag, op Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaart, starten we om 10.30 uur met hemelse 
muziek tijdens ons aperitiefconcert. Wie wil kan 
ook komen genieten van een heerlijk ontbijt. Onze 
poort gaat op donderdag al om 8.30 uur open. De 
hele dag door zijn er optredens van onder andere 
Tars, bekend van ‘The Voice’, Gesman en anderen. 
’s Avonds sluiten we de tweedaagse af met een 
klepper van formaat: Zinger speelt zijn enige 
optreden van deze zomer op Festival Bokal!
Koop snel je tickets aan voorverkoopprijs. Voor 
een combiticket betaal je 27 euro. Wil je enkel 
op woensdag komen, dan kan dat voor 14 euro. 

Kan je enkel op donderdag komen, dan betaal 
je 20 euro. Zoals gezegd: de camping is gratis. 
Kinderen tot en met 14 jaar kunnen de volle 
twee dagen gratis binnen!

 Nieuw: Festival Bokal

Wil je een ticket bemachtigen? Wil je 
meer info? Surf dan snel naar festivalbo-
kal.be of ga naar een van onze voorver-
kooppunten: Kinderboerderij Bokkeslot 
of in jeugdhuis ‘De Caravanne’ in Deer-
lijk. Volg ons zeker ook op Facebook en 
Instagram. Zo blijf je op de hoogte!
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September is de maand van de sportclub. 
Dan laten sportclubs het grote publiek voor 
een of meerdere dagen kennismaken met 
hun sport. Wie sport, beleeft immers meer. 
Daarom willen we zo veel mogelijk mensen 
(opnieuw) laten sporten in september.

Ook de meeste Deerlijkse sportclubs zetten 
hun deuren open in september. Zoekt jouw 
zoon of dochter nog een geschikte sportclub? 
Ga eens langs, maak kennis en beleef meer! 

Funwijzer
Begin september verschijnt de handige Fun-
wijzer, een brochure waar alle vrijetijdsmoge-
lijkheden voor kinderen en jeugd in staan.

 Maand van de sportclub

De gemeentelijke werkgroep erfgoed organi-
seert op Open Monumentendag 2 rondritten 
met gids Jan Vanoverberghe. De thema's zijn 
folklore, landschappen en het Verzet (WO II). 
Het is bijna dag op dag 75 jaar geleden dat 
onze streken in 1944 bevrijd werden.

Kostprijs
De prijs voor een rondrit bedraagt 12 euro voor 
volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 16 
jaar. In dit bedrag zijn inbegrepen: bus, gids, 
reisbegeleider, verzekering, aperitief, koffie en 
het pad der geheimzinnigheid.

Waar en wanneer?
Zondag 8 september. Opstappen kan aan de 
Kapel ter Rustestraat 32. De eerste busrondrit 
duurt van 9.00 tot 13.00 uur met een picon als 
aperitief, de tweede rit is van 14.00 tot 18.00 
uur met koffie en taart.

 Met de bezembus door berg en dal

Inschrijven
Vooraf inschrijven is noodzakelijk,  
want de plaatsen zijn beperkt.  
Schrijf je in voor vrijdag 23 augustus  
via erfgoed@deerlijk.be of bij de dienst 
erfgoed achteraan het gemeentehuis. 
Jouw inschrijving is pas definitief na 
contante betaling of na overschrijving 
van het volledige bedrag op rekening 
BE31 0011 2777 6055 met vermelding 
van het aantal volwassenen en het 
aantal kinderen.

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

© Pays des Collines Parc naturel

Halverwege de Wafelstraat is er links een 
afslag waar er vroeger vijf huisjes stonden. 
Deze kleine werkmanswoningen werden afge-
broken en maakten plaats voor veel grotere 
huizen, volledig omringd door bomen. De 
vruchtbare landbouwgrond op de voorgrond 
is nu al een twintigtal jaar weide. Op de oude 

foto zie je links in de verte nog de hoeve van 
wijlen Albert Verbauwhede, op den Belgiek 
‘Berrie Tuurs’ genoemd. 
Deze boerderij langs de Olekenbosstraat is nu 
bewoond door Frank en Mieke. De vroe-
gere schuur werd deels omgebouwd tot het 
pop-upcafé van de straat.

Eind de jaren 1970. 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.

 Deerlijk toen en Deerlijk nu: Wafelstraat 57
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Wil je werken aan je conditie, maar heb je 
geen zin om dit alleen te doen? Dan is onze 
omnisport iets voor jou. We bieden een 
recreatief programma voor volwassenen 
aan. Je mag elke week een andere sport ver-
wachten. Iemand met ervaring begeleidt de 
lessen. We sporten in een vriendschappelijke 
sfeer met aandacht voor amusement.

Waar en wanneer?
Sporthal, vanaf 5 september elke donderdag van 
17.30 tot 18.30 uur, niet tijdens schoolvakanties.

Kostprijs
20 euro per lessenreeks (14 lessen)

Inschrijven
www.deerlijk.be/sport

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

 Omnisport

De tijd is aangebroken om af te tellen naar 
de Fancy Fair dit jaar op 4, 6, 7 en 8 septem-
ber. Na het spetterende 50-jarig bestaan 
gaan we verder richting de volgende jubile-
umeditie. Er zijn al heel wat thema’s aan bod 
gekomen de voorbije 50 jaar en we zetten 
deze lijn in schoonheid verder. Het Gaverdo-
mein zal een weekend lang ondergedompeld 
worden in Deutsche Gemütlichkeit! 

Diegenen die vorige edities al aanwezig 
waren, kunnen zeker beamen dat dit een eve-
nement is voor jong en minder jong. Ons pro-
gramma gaat van tal van spelen tot optredens 
vergezeld met een aperitief of een uitgebreide 
maaltijd uit ons restaurant. 

 Fancy Fair

Meer info en inschrijven
Inschrijven kan vanaf maandag 
19 augustus via 056 77 73 19, 
promotie@deerlijk.be. 
Bestaande leden krijgen voorrang.

Onze toeristische info verhuist van maandag 22 juli tot en met maandag 19 augustus naar het 
gemeentehuis. Je vindt er een heleboel brochures met toeristische informatie. Langskomen 
kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Na het verlof verhuist alles weer naar OC 
d’Iefte.

 Toeristische info 
tijdelijk in gemeentehuis
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Maandag 19 augustus
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 20 augustus
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 21 augustus
- 14.30 tot en met 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker

Maandag 26 augustus
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Dinsdag 27 augustus
- 14.00 tot en met 16.00 uur: MLDC Molen-

hoek - Filmnamiddag Laurel en Hardy
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Sociaal huis Deerlijk 
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 28 augustus
- 11.00 tot en met 12.00 uur: MLDC Sint- 

Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal huis Deerlijk 

Zaterdag 31 augustus
- 16.00 tot en met 23.00 uur: Kampvuur
 LOCATIE  Chiroheem
 ORGANISATOR  Gezinsbond Deerlijk
- 14.00 uur: BuikRock
 LOCATIE  Festivalweide Tapuitstraat

- 11.00 tot en met 12.00 uur: 
MLDC Statiewijk - zitturnen

 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal huis Deerlijk 
- 19.30.00 uur: Café Congé 2019
 LOCATIE  Centrumschool De Beuk
 ORGANISATOR  Jeugddienst Deerlijk 

Dinsdag 23 juli
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Dinsdag 30 juli
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Dinsdag 6 augustus
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Dinsdag 13 augustus
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Zaterdag 17 augustus
- 7.00 tot en met 15.00 uur: 22e Dwars door 

de Trompe
 LOCATIE  Feesttent De Trompe

Zondag 18 augustus
- 9.30 tot en met 11.30 uur: Wandeling door 

de Bonte Os
 LOCATIE  Ingang Bonte Os
 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke

Maandag 15 augustus
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 16 juli
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat 
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 17 juli
- 14.30 tot en met 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk 
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker

Donderdag 18 juli
- 14.00 tot en met 16.00 uur: 

MLDC Statiewijk - Gezelschapsspelen-
namiddag

 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal huis Deerlijk 
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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 1 sep- 
tember tot 15 oktober) binnenbrengen ten 
laatste tegen 7 augustus. Het volgende 
gemeentenieuws verschijnt op 30 augustus.

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

  
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 15 en 16 augustus. De bib is wel open op 16 augustus. De cultuur-, jeugd- en sportdienst zijn met zomerverlof van 21 juli tot 
en met 16 augustus.

*  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 24 juli (zone 1)
- donderdag 25 juli (zone 2)
- woensdag 7 augustus (zone 1)
- donderdag 8 augustus (zone 2)
- woensdag 21 augustus (zone 1)
- donderdag 22 augustus (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)


