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Ben je 15 jaar of ouder? Dan kan je 
ons helpen als je met plezier creatieve 
uitdagingen aangaat, graag tussen 
vrienden, leeftijdsgenoten en andere 
geëngageerde mensen zit en deze 
zomervakantie nog geen plannen hebt. 
Wij zoeken immers animatoren om onze 
groep te versterken.

Als animator maak je deel uit van een 
vriendengroep die zich inzet voor kinde-
ren tussen de 4 en 12 jaar. Samen met de 
andere animatoren organiseer je leuke 

activiteiten voor de kinderen. Het verschil 
met een gewone vakantiejob is dat je er 
zelf ook nog eens plezier aan beleeft! Je 
leert nieuwe mensen kennen en verdient 
ondertussen nog een centje.
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Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 4 juli om  
20.00 uur in het gemeentehuis, 
Harelbekestraat 27.

Interesse?
Stuur dan een mailtje naar 
aaron.nys@deerlijk.be of stuur 
een berichtje via onze facebook, 
‘Delphine jeugd Decock’.
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Europese preventiecampagne 
tegen woninginbraken
Met enkele eenvoudige maatregelen kan je 
jouw huis met een gerust hart achterlaten 
terwijl je op vakantie bent. Ook politiezone 
Gavers steekt tijdens de campagneweek 
van 17 tot 23 juni een tandje bij, met gerichte 
anti-inbraakcontroles en sensibilisatieacties 
via het buurtinformatienetwerk, online en 
sociale media.

Diefstalpreventietips 
van jouw politiezone
- Lees de preventietips op www.pzgavers.be 

en volg politiezone Gavers via facebook en 
twitter.

- Maak onmiddellijk melding van verdachte 
zaken in jouw buurt. Contacteer de alarm-
centrale via het noodnummer 101.

- Op reis deze zomermaanden? Vraag dan  
tijdig jouw vakantietoezicht aan. Dan houdt 
de politie een extra oogje in het zeil tijdens 
jouw welverdiende vakantie.

- Word lid van ons buurtinformatienetwerk 
en ontvang gratis allerlei preventietips op 
maat. Inschrijven kan via www.pzgavers.be.

 Laat je enkel verrassen 
op vakantie

 Jeugddienst zoekt jobstudent
De jeugddienst heeft een vakantiejob in de 
aanbieding. Tijdens dat leerrijke vakantie-
werk ondersteun je de jeugdconsulent en 
administratief medewerker door de taken uit 
te voeren die je van hen toegewezen krijgt.

Die taken bestaan uit onder meer permanentie 
houden bij de jeugddienst, de uitleendienst 
organiseren, Café Congé en het speelplein 
logistiek ondersteunen en onze speelplein- 
werking administratief bijstaan.

De periode waarin we een jobstudent nodig 
hebben, is maandag 19 augustus tot en met 
vrijdag 31 augustus. Je moet een diploma 
secundair onderwijs hebben en beschikken 
over een autorijbewijs.

 Infoavond over huren 
Huur je een kamer, studio, woning of  
appartement? Of ga je binnenkort op zoek 
naar een huurwoning? Vlaanderen heeft 
sinds 1 januari 2019 een eigen Vlaams 
Woninghuurdecreet, dus misschien veran-
dert er voor jou ook iets. Je komt het zeker  
te weten tijdens ons infoavond voor  
huurders in OC d’Iefte.

Quiz
1. Hoeveel maand bedraagt de maximale 

huurwaarborg?
- 2 maand
- 3 maand

2. Wie betaalt een plaatsbeschrijving? 
- Huurder
- Verhuurder

3. De woning die ik huur wordt te koop gezet, 
moet ik nu vertrekken?
- Ja
- Neen 

Benieuwd naar de antwoorden? Op de 
infoavond leer je heel wat bij over jouw  
rechten en plichten als huurder via quizvragen, 
praktijkvoorbeelden en foto’s. We wijzen je ook 
de weg als je meer specifieke vragen hebt.

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, 20 juni om 19.00 uur.
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Er bestaan aangenamere dingen dan 
ontdekken dat jouw reispas vervalt de 
dag voor je op reis gaat. Als je deze zomer 
op reis gaat naar het buitenland, kijk je 
dus best tijdig na of jouw identiteits- en 
reisdocumenten in orde zijn. Het kan je een 
hoop stress en geld besparen.

Welke documenten je nodig hebt  
voor jouw bestemming, lees je op  
www.diplomatie.belgium.be. Je vindt er ook 
handige reisadviezen over vaccinaties, vervoer 
en veiligheid terug. Het gemeentehuis blijft het 
hele zomerverlof open. De dienst burgerzaken 
staat dus klaar om jouw vragen te beant-
woorden en jouw identiteitsdocumenten te 
vernieuwen. 

De aanvraag
Je moet jouw identiteits- en reisdocumenten 
altijd persoonlijk aanvragen bij de dienst 
burgerzaken.  Bij de aanvraag van een kids-ID 
moet een kind vergezeld zijn door één van de 
ouders of door de persoon die het ouderlijk 
gezag uitoefent. Informeer bij de aanvraag van 
jouw documenten naar een volmachtformulier 
als je de documenten niet persoonlijk kan 
ophalen.

 Met de juiste identiteitsdocumenten 
op reis naar het buitenland

soort document procedure afhaling prijs

kids-id

normale procedure na ± 3 weken 7 euro 
spoedprocedure  
levering gemeente na 4 werkdagen * 84 euro **

extreme spoedproce- 
dure levering gemeente na 2 werkdagen * 128 euro **

extreme spoedproce- 
dure levering Brussel na 1 werkdag * 96 euro **

identiteitskaart

normale procedure na ± 3 weken 21 euro 
spoedprocedure 
levering gemeente na 4 werkdagen * 97 euro

extreme spoedprocedu-
re levering gemeente na 2 werkdagen * 141 euro

extreme spoedprocedu-
re levering Brussel na 1 werkdag * 109 euro

elektronische 
verblijfskaart 
voor vreemde-
lingen

normale procedure na ± 3 weken 21 euro
spoedprocedure  
levering gemeente na 4 werkdagen * 97 euro

extreme spoedprocedu-
re levering gemeente na 2 werkdagen * 141 euro

biometrische 
verblijfskaart 
voor vreemde-
lingen

normale procedure na ± 3 weken 25 euro
spoedprocedure  
levering gemeente na 4 werkdagen * 97 euro

extreme spoedprocedu-
re levering gemeente na 2 werkdagen * 141 euro

reispaspoort

normale procedure 
(-18 jaar) na ± 2 weken 38 euro

normale procedure 
(+18 jaar) na ± 2 weken 71 euro

spoedprocedure 
(-18 jaar) na 2 werkdagen * 216 euro

spoedprocedure 
(+18 jaar) na 2 werkdagen * 249 euro

extreme spoedprocedu-
re levering Brussel 
(- 18 jaar)

4.30 uur na de 
aanvraag *** 276 euro

extreme spoedprocedu-
re levering Brussel
(+ 18 jaar)

4.30 uur na de 
aanvraag *** 309 euro 

* indien aangevraagd in de voormiddag 
** verlaagd tarief vanaf tweede document voor kinderen van éénzelfde gezin, 
wonende op hetzelfde adres 
*** indien aangevraagd vóór 15.30 uur

Meer info
Dienst burgerzaken, 
burgerzaken@deerlijk.be of 
056 69 47 26.
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Geboorten

• Maurice Meheus
• Lenn Destoop

Huwelijken

• Lobke Delcour en 
 Anthony Degrendel
• Katinka Van Laer en 
 Ibe Secember

Overlijdens

• Geert Craeye
• Leona Verrotte
• Rosa Seynaeve
• Lydie Coucke
• Dirk Van Wambeke
• Noella Christiaens
• Jacques Devoldere
• Walter Baert
• Maria Depoorter
• Noël Demuynck
• Vanywaede Jean Pierre
• Koen Bulckaen

Jubilea

Diamanten Bruiloft

• Raphael Deconinck – Jeanette 
Turf, gehuwd op 19 juni 1959

Gouden Bruiloft

• Ignace Lefever – Rita Maertens, 
gehuwd op 21 juni 1969

• Luc Vandecasteele – Erna Rave-
lingien, gehuwd op 27 juni 1969

• Joseph Dewaele – Brigitta Ver-
schaeve, gehuwd op 2 juli 1969

• Eric Leconte – Ivette Roose, 
gehuwd op 4 juli 1969

• Henri Degroote – Liliane Van-
hoenacker, gehuwd op 11 juli 1969

Bij het gemeentebestuur en OCMW van 
Deerlijk geven een 130-tal medewerkers elke 
dag het beste van zichzelf. Wil je ons team 
versterken? Dan hebben we een boeiende 
functie in de aanbieding.

Functie
Onder leiding van de financieel directeur 
verzorg je de boekhouding van het OCMW- 
en gemeentebestuur,  ondersteun je de ver-
werking van budgetten en sta je mee in voor 
facturatie en debiteurenbeheer. Je volgt de 
relevante wetgeving op en staat garant voor 
een optimale informatiedoorstroming.

Profiel
Je hebt een bachelordiploma of je beschikt 
over relevante ervaring. Ook laatstejaarsstu-
denten bachelor zijn toegelaten.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een schrif-
telijk en mondeling gedeelte. We leggen ook 
een wervingsreserve aan van 3 jaar.

Ons aanbod
Wij bieden:
- een voltijds contract van onbepaalde duur
- een goede werk-privébalans met een glij-

dend uurrooster en 30 dagen verlof
- ruime vormingsmogelijkheden
- verloning in salarisschaal B1-B3 waarbij we 

ervaring meenemen (= een geïndexeerd 
bruto maandloon tussen 2.460,78 euro en 
4.146,34 euro)

- maaltijdcheques van 6 euro
- gratis openbaar vervoer voor  

woon-werkverkeer

- fietsvergoeding (0,24 euro per km)
- hospitalisatieverzekering
- aanvullend pensioen
- een werkplek midden in het groen  

(Gaverkasteel)
- enthousiaste collega’s die je met open 

armen ontvangen

Jouw kandidatuur indienen
Stuur je kandidatuur aangetekend naar het 
college van burgemeester en schepenen, 
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk of mail ze 
naar personeel@deerlijk.be. Je kan jouw kan-
didatuur ook persoonlijk afgeven tegen ont-
vangstbewijs bij de personeelsdienst tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis.

Naast een sollicitatiebrief met motivatie ver-
wachten we een cv, een kopie van je diploma, 
attest of studiebewijs (zie aanwervingsvoor-
waarden), rijbewijs en identiteitskaart en een 
recent (maximaal 3 maanden oud) uittreksel 
uit het strafregister. 

Je kan solliciteren tot en met 24 juni.

 Vacature  financieel 
deskundige / boekhouder

 Snelheidscontroles mei
Straat Straat Passanten Overtreders
Pladijsstraat 183 beide 288 62
Breestraat 3 beide 481 158
Otegemsesteenweg 150 beide 457 96
Beverenstraat 54 beide 360 42
Kapelstraat 111 beide 600 38
Pladijsstraat 183 beide 439 86
Harelbekestraat 133 beide 390 121
Otegemsesteenweg 150 beide 784 116

Totaal gecontroleerde voertuigen : 3.889
Totaal voertuig % in overtreding : 18.4 %

Meer info
De aanwervingsvoorwaarden en 
functiebeschrijving vind je op www.
deerlijk.be/vacatures. Met vragen kan 
je terecht bij de personeelsdienst, 
personeel@deerlijk.be, 056 69 47 24.



Vorig jaar is de Aziatische hoornaar aan een 
invasie in ons land begonnen. De overheid 
werkte in samenwerking met Universiteit 
Gent, brandweerdiensten en civiele bescher-
ming een plan uit om de verdere uitbreiding 
van deze invasieve exoot zoveel mogelijk af 
te remmen. Maar het plan kan alleen slagen 
met jouw hulp.

De Aziatische hoornaar belaagt onze 
inheemse insecten, waardoor de bestuiving 
van onze landbouwgewassen onder druk 
komt te staan. Bovendien heeft de Aziatische 
hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor 
honingbijen, wat voor de imkers in ons land 
een ernstig probleem is.

Jong of oud, natuurliefhebber of gewone wan-
delaar, specialist of leek, echt iedereen kan een 
steentje bijdragen door de ogen open te houden. 
Laat het ons op vespawatch.be zo snel mogelijk 
weten als je een hoornaar of zijn nest spot.

Hoe herken je de hoornaar?
De Aziatische hoornaar is een grote, donkere 
wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en 
iets kleiner dan de inheemse Europese hoor-
naar. Je kan een Aziatische hoornaar goed 
herkennen aan haar unieke kleurencombina-
tie. Op de kop en het borststuk zijn ze volledig 
zwart. Ook het achterlijf is grotendeels zwart 
met slechts één brede gele band. De pootjes 
zijn zwart met opvallende gele tipjes. 

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te 
hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel 
zeer agressief zijn als je haar nest verstoort, 
in de vrije natuur toont ze geen interesse in 

de mens. Met haar angel kan de hoornaar 
wel meermaals pijnlijk steken zoals andere 
wespen. Daag ze dus zeker niet uit!

 Ga mee de strijd aan tegen 
de Aziatische hoornaar

Milieu en Groen
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Wist je dat het composteren belangrijke 
voordelen biedt aan het klimaat? Een ton 
keuken- en tuinafval composteren, bespaart 
517 kg CO2. Dat is een even grote uitstoot als 
één auto die 3.500 km rijdt. 

Composteren brengt nog heel wat voordelen 
met zich mee! Compost geeft je tuin een 
vitaminekuur, voedt het bodemleven, bevat 
langzaam werkende voedingsstoffen, houdt 
water beter vast, brengt de zuurgraad van de 
bodem tot een optimale waarde, verbetert 
de bodemstructuur en beschermt de planten 
tegen parasieten.

Ook in de moestuin bewijst compost zijn 
waarde. Bovendien onderdrukt een mulchlaag 
van compost de onkruidgroei. Fijne gezeefde 
compost uitgestrooid op het gazon tast de 
verstikkende viltlaag aan, zodat het gazon 
weer opleeft. Compost bestaat voornamelijk 

uit stabiele humus, waardoor het jarenlang 
effect heeft. 

Thuiscomposteren of 
professionele compost
Van het lokaal groenafval maakt Imog 
professionele Vlaco-compost, te koop bij de 
twee vestigingen van Imog in Harelbeke en 
Moen. Vlaco-compost is gegarandeerd vrij van 
ziektekiemen en onkruidzaden. 
 
Een andere optie is thuiscomposteren, wat 
overigens echt niet moeilijk is. Compost 
bestaat uit allerlei tuinresten: snoeihout, 
plantenstengels, bladeren, kortom plantaardig 
materiaal. Ook keukenresten van plantaar-
dige oorsprong kan je tot compost omzetten. 
Composteren is een natuurlijk proces waaraan 
triljoenen organismen en nuttige bacteriën 
meewerken. Jij hoeft enkel te zorgen voor de 
optimale omstandigheden. 

 Nieuw leven in de kringlooptuin! 



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 20 juni
14.00 uur: Gezelschapspellennamiddag

Buurthuis de Wieke: 
dinsdag 25 juni 
14.00 uur: Huifkartocht door de wijk

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 26 juni
14.00 uur: Onder-ons namiddag

OC d’Iefte: woensdag 3 juli
14.00 uur: Rad van Fortuin

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 10 juli
14.00 uur: Volksspelennamiddag

Buurthuis Statiewijk: 
donderdag 18 juli
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 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

Op zondag 7 juli kan je barbecueën op Ter 
Meulen Noene, dat naar gewoonte plaatsvindt 
in buurthuis de Wieke en de nabijgelegen 
feesttent. Naast de barbecue à volonté is er 
achteraf keuze uit koffie, gebak, ijsjes en Irish 
koffie, allemaal aan democratische prijzen. 
Voor de allerkleinsten staat er een spring-
kasteel. Ze kunnen zich ook wagen aan de 
reuzenspelen. 

Kostprijs
- 16 euro in voorverkoop
- 20 euro aan de deur
- 8 euro voor de kinderen van 3 tot 10 jaar

 Barbecue Ter Meulen Noene

Meer info
www.molenhoekdeerlijk.be

Sociaal / UiT in Deerlijk
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Het René De Clercqmuseum opent op  
30 juni de deuren voor de jaarlijkse  
Boekenmarkt, die nu al aan de elfde editie 
toe is. Er staan tot 20 oktober meer dan 
tweeduizend geschonken boeken te koop 
aan een spotprijsje.
 
Van een romanlezer tot fervente techniek- of 
geschiedenisliefhebber, deze markt is zeker de 
moeite waard voor iedereen die graag leest, 
een lezer kent of op zoek is naar een passend 
geschenk. Je vindt bij ons niet alleen boeken 
maar ook vinylplaten, lp’s, cd’s en videocassettes. 
 
De enthousiaste vrijwilligers van het René De 
Clercqgenootschap verwelkomen je de hele 
zomer lang, telkens op zondagnamiddag vanaf 
14.30 tot 18.30 uur of na afspraak. De toegang 
tot het museum en onze boekenmarkt is 
gratis. 

 Boekenmarkt in het museum
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Chiro Joeki trakteert je op een kubbtoernooi 
waarbij je doorlopend kan genieten van een 
groot aanbod streekbieren. Dit jaar hebben we 

nieuwe biertjes uit eigen streek die zeker het 
proeven waard zijn! Aarzel niet om samen  
met familie of vrienden een spelletje te komen 

kubben. Ook als je van al dat kubben, suppor-
teren of streekbieren drinken honger krijgt, ben 
je bij ons aan het goede adres voor overheer-
lijke frietjes. We hebben ook aan de veggies 
gedacht!

Waar en wanneer?
Zondag 30 juni om 14.00 uur op de befaamde 
grasvelden aan ons heem, Kardinaal Cardijn-
laan 8, 8540 Deerlijk
 
Kostprijs
10 euro inschrijvingsgeld en 5 euro waarborg 
per ploeg 
 
Inschrijven
Je kan deelnemen aan ons toernooi door in te 
schrijven voor 21 juni via 0471 64 56 58. Een 
ploeg bestaat uit minimum 4 en maximum 6 
personen. 

 Kubben met Joeki

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Deerlijk 
verwelkomt Koen Dewulf en David Galle op 
hun derde stand-upcomedyavond. MC Yves 
VdW praat tussenin alles in goede banen.

Koen Dewulf, voor velen misschien onbekend, 
was op de voorbije Comedy Marathon in het 

Capitole in Gent één van de toppers. Hij is 
zoals een streekproduct: je kan hem overal 
cadeau doen, je kan er fier op zijn en je moet 
je er niet voor schamen. Zelfs kabouters, elfen 
en hoogpotige waadvogels hangen aan Koens 
lippen als hij zich in het vertelharnas hijst en 
de bühne bestijgt.

David Galle is een van de weinige Vlaamse 
comedians die de echte stand-uptraditie 
avondvullend in ere houdt. Hij doet dat met 
vakmanschap en bravoure. Ook gekend als de 
rosten uit Bevergem.

Waar en wanneer?
Zaterdag 6 juli om 20.00 uur in de tent aan 
buurthuis de Wieke 

Kostprijs
- VVK: 12 euro
- ADD: 15 euro

 Topcomedy in de Wieke

De toneelgroep Die Ghesellen brengt dit thea-
terseizoen twee eigen producties en twee uit-
zonderlijke gastvoorstellingen. De eerste gast-
voorstelling is voor rekening van Het Gents 
Volkstoneel. Op vrijdag 25 oktober brengen zij 
het stuk ‘Zakman’ van Jo Van Damme. Chris 
Lomme en de Hartenspelers verzorgen op 
zaterdag 18 januari met ‘Madame Rosa’ de 
tweede gastvoorstelling 

Abonnement kopen
Een abonnement kost 35 euro voor vier 
toneelavonden. Reserveren kan via 
056 77 90 51 of 
marc.vergote.deerlijk@gmail.com.

 Abonnement voor toneel 
Die Ghesellen nu te koop

Tickets
Bestel tijdig tickets via  
lierecomedy@gmail.com 
of 0496 40 66 38.
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Jeugdraad Deerlijk organiseert met onder-
steuning van de jeugd- en cultuurdienst het 
muziekevenement Café Congé. De Deerlijkse 
jeugd slaat de handen in elkaar om op de 
eerste drie donderdagen van juli (4, 11 en 
18 juli) de bezoekers een topervaring te 
bezorgen.

Op het programma staat zoals altijd een ideale 
mix van beginnende artiesten en gevestigde 
waarden. Dit jaar doen we er nog een schepje 
bovenop en voorzien we een tweede, klein 
podium waarop afwisselend met het hoofd-
podium gespeeld zal worden. Dubbel zoveel 
muziek en dus dubbel zoveel plezier. 

Op donderdag 4 juli krijgen we bezoek van 
Sweet Spot, The Simon Collective en Wim 
Demeester. Op donderdag nummer twee 
komen George Dylan, Alive, Kanschwar 
en Gräns langs en we sluiten op de laatste 
donderdag af met Bluelink, Boundless en 
Congazz.
 
Gratis
Dit jaar vinden alle optredens plaats in Cen-
trumschool De Beuk, Sint-Amandusstraat 26. 
De optredens zijn volledig gratis en iedereen is 
welkom vanaf 19.30 uur om zich te laten gaan 
op de dansvloer of om gezellig te genieten van 
een biertje.
 
Drinken met de UiTPAS
Dit is een UiTPASevenement. Je kan dus een 
punt sparen aan de drankkaartenstand. We 
voorzien ook een omruilvoordeel. In ruil voor 5 
UiTPASpunten krijg je een gratis drankje naar 
keuze. 

 Café Congé

Meer info
Lees meer op de Facebookpagina  
Café Congé.

 Regionale fietshappening
Okra Deerlijk en Waregem organiseren de 
15e regionale fietshappening op maandag 24 
juni. Starten en finishen doe je aan buurthuis 
de Wieke. Je kan individueel fietsen op 
knooppunten of in groep onder begeleiding. 
Er zijn tochten van 15 tot 30 km. Ook  
niet-leden zijn welkom. Inschrijven is  
mogelijk vanaf 12.30 uur. 

Kostprijs
- Okra-sportleden: 5 euro
- Gewone leden: 5,5 euro
- niet-leden: 6 euro.

Koffie, drankje en boterham met hesp en kaas 
inbegrepen

Meer info
Bel de verantwoordelijke van  
Okra Deerlijk op 056 77 93 43.

© Fotoclub Deerlijk
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Naar aanleiding van Vlaanderen Feest 
organiseren het René De Clercqgenootschap 
en het Elfjulicomité een activiteit voor de 
kinderen van het 3e en 4e leerjaar die op 
speelplein Kerekewere aanwezig zijn. Dit 
jaar spelen we op 11 juli om 10.00 uur het 
Guldensporenspel.

Gids Jan vertelt met behulp van heel wat 
beeldmateriaal over de Guldensporenslag van 
11 juli 1302 op de Groeningekouter in Kortrijk 
en de personages die er een rol in speelden. 
Die vertelling beleven we in een spel. We 
vormen twee kampen: aan de ene kant de 

Vlamingen met aan het 
hoofd Gwijde Jan Van 
Dampierre onder de vlag 
van de Vlaamse Leeuw en 
daar tegenover de Fransen 
onder leiding van Filips Sabine 
De Schone onder de vlag van 
de Franse Lelie. De twee groe-
pen strijden tegen elkaar door 
met allerhande spelelemen-
ten zo vlug mogelijk alle puz-
zelstukken in hun basiskamp 
te krijgen. De winnaar is degene die  
als eerste de puzzel vervolledigt.

 Guldensporenspel 
op het speelplein

Dit café, op de hoek van de Hoog- en Nieuw-
straat, bestond wellicht sinds 1870. In 1946 liet 
de toenmalige uitbaatster Zulma Roose rechts 

naast de herberg een feestzaal/cinema bij-
bouwen. Tien jaar later werd de zaal verbouwd 
tot danszaal onder de naam ‘Het Witte Paard’. 

Eind de jaren 1960 werd het café gesloten, 
maar de danszaal bleef open.

Foto van vóór WO II. Toestand op 9 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.

Op zondag 23 juni vindt de Midzomermarkt 
vanaf 14.00 uur voor de 27e keer plaats in een 
verkeersvrij centrum van Deerlijk. Naast de 
handelaars en marktkramers gebruiken meer-
dere verenigingen en organisaties die dag om 
hun werking bekend te maken.

Ondertussen kan je rustig rondkuieren tussen 
de vele standjes en terrasjes. Bovendien is 
er op meerdere plaatsen muzikale omlijsting 
en rondtrekkende animatie voorzien. De Mid-
zomermarkt is de voorbije jaren uitgegroeid 
tot een feestelijk en familiaal gebeuren waar 
buren en vrienden elkaar tegen het lijf lopen.  
Maar ook muziekliefhebbers komen op meer-
dere locaties in het centrum aan hun trekken.  
Er zijn optredens op het Neunkirchenplein en 

diverse locaties in de centrumstraten. Je hoeft 
niet verlegen te zijn voor een hapje of een 
drankje: alles is aanwezig. 
 

 Midzomermarkt

 Deerlijk toen en Deerlijk nu: 
Café Wit Paard

Jouw eigen stand  
op de Midzomermarkt?
Bel naar 0476 21 98 98 

© Luk Schelfhout
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De Kunstmuur in OC d'Iefte is deze maand  
in handen van de leerlingen van de teken- 
academie. De kunstwerken zijn van de 
hand van Annelot Soenens, Warre Soenens, 
Maties Guida, Lot Pauwels, Giel Pauwels, 
Lieke Vergote en Janne Vergote.

Annelot Soenens maakte haar tekening begin 
dit jaar. Wie goed kijkt, herkent een plaatsje in 
Wijmelbroek in Deerlijk. De academie is daar een 
middagje gaan tekenen met contékrijt, een zacht 
krijtje waarmee je snel kan schetsen en inkleuren.

Vervolgens hebben we de kunstenaars Warre 
Soenens en Maties Guida (niet op de foto). Ze 
experimenteren graag met 3D-ontwerpen en 
hebben een draaimolen gemaakt. ‘Ik vind het 
belangrijk dat de leerlingen de ruimte krijgen 
om hun eigen creativiteit te ontwikkelen. De 
eerste 3 jaar kregen Warre en Maties vooral 
opdrachten van mij, maar nu ze in het vierde 
jaar zitten, mogen ze wat meer hun zin doen. 
Ik sta dan ook versteld van wat ze zo allemaal 
kunnen maken’, verduidelijkt lesgeefster Jente.

De tekening van Lot Pauwels bestaat uit 
wolken van Ecoline. Zij en haar klasgenootjes 
fantaseerden er monsters en dieren bij. Als je 
goed kijkt, dan zie je dat ze de dieren die ze 
zag, met chinese inkt heeft omlijnd!
Giel Pauwels heeft een vrije tekening geselec-
teerd uit zijn oeuvre. Hij toont hier een ruimte-
schip in het bos. Want volgens hem hoort dat 
nu eenmaal zo. 
 

Het volgende werk is van Lieke Vergote. Het 
is ontstaan uit het Kubus-project van vorig 
jaar, een samenwerking tussen de jeugd-en 
de cultuurdienst samen met de Academie 
voor Woordkunsten. In de teksten van Woord 
verwerken de leerlingen enkele dieren. Lieke 
heeft voor de giraf gekozen. Ze tekende eerst 
een grote giraf die - nadat het verhaal vorderde 
- ook een babygiraf kreeg. Zo'n manier van 

werken is moeilijk te vertalen naar doek, maar 
het resultaat is fantastisch!

Onze laatste kunstenaar is Janne Vergote. Zij zit 
al in het middelbaar en geniet dus ook al van 
wat meer verantwoordelijkheid. In het begin 
van het jaar werkte ze aan ‘ons huis’. Een extra 
uitdaging daarbij was de blauwe auto. Maar 
voor haar vormde het geen enkel probleem!

 Jong geweld aan de Kunstmuur

Janne en Lieke Vergote

Annelot en Warre Soenens, Lot en Giel Pauwels
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Als de Belgische geschiedenis ons één 
zaak leert, dan is het dat toeval bestaat. 
Geschiedenis als een potje biljart. Historicus, 
journalist en communicatiespecialist Rolf 
Falter schreef al vier boeken over de relatie 
tussen België, Vlaanderen en Europa, zoals 
‘België, een geschiedenis zonder land’.

Wat begon als een zoektocht naar de roots 
van ons communautaire conflict, eindigde 
als een alternatieve geschiedenis van België. 
Rolf Falter schreef een boek over het echte 
DNA van ons land: ‘Oorlog, plundering, moord 
en verkrachting. Dat is wat ons verbindt.’ 
Een natie verdwaald op het slagveld van de 
geschiedenis. Rolf zal ons hierover op de 
Vlaamse Feestdag gemoedelijk onderhouden. 
Een aanrader.
 
Deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door 
lokaal talent Saskia Dhont (zang) en haar 
broer Angelo (piano). De regie en presentatie 
is in handen van René Berton.

Waar en wanneer?
Donderdag 11 juli om 20.00 uur in OC d’Iefte

Kostprijs
Gratis

 Koekoeksei, 
België een geschiedenis zonder land
Elfjulitoespraak door Rolf Falter

Andere activiteiten voor Vlaanderen Feest
- Zondag 7 juli om 10.00 uur: Eucharistieviering in de Sint-Columbakerk  

door het Davidsfonds.
- Donderdag 11 juli in Gaverdomein: Guldensporenslagspel met leerlingen van  

3e en 4e leerjaar van speelpleinwerking door het René De Clercqgenootschap.

Saskia Dhont Rolf Falter

Het Deerlijks keramiekatelier Terra stelt een 
selectie van het werk van de 36 cursisten 
van Terra tentoon. Bij mooi weer geven 
we op zaterdag 15 juni vanaf 15.00 uur een 
demonstratie rakustoken. Dit is een boeiende 
stooktechniek in een gasoventje buiten. 
Kinderen kunnen doorlopend aan de kleitafel 
een eigen kleikunstwerkje maken. Natuurlijk 
kan je in de bar of op het terras gezellig een 
glaasje drinken! 

Waar en wanneer?
Buurthuis de Wieke, zaterdag 15 juni van 14.00 tot 
18.00 uur en zondag 16 juni van 10.00 tot 18.00 uur.

Inkom
Gratis

 Tentoonstelling keramiekatelier Terra

Meer info
Keramiekatelier Terra, 0498 41 39 52
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De burensportdienst en sportdienst Deerlijk 
organiseren op vrijdag 12 juli voor de derde 
keer Summerflix. We trekken naar Wielsbeke 
voor een dag vol plezier. We leren er onder 
andere zwerkbal spelen! Daarnaast zijn er 
verschillende initiaties zoals skateboarden, 
een kubb-tornooi en meer.

Waar en wanneer?
Vrijdag 12 juli van 9.00 tot 16.00 uur in domein 
Kraaienhof, Loverstraat 92, Wielsbeke. De 
sportdienst zorgt voor vervoer naar Wielsbeke 
en terug.

Voor wie?
Kinderen van het 3e tot en met het 6e leerjaar

Meebrengen
Sportkledij, lunchpakket en voldoende drankjes

Kostprijs
Gratis, maar inschrijven is wel verplicht. 
Er is plaats voor 20 kinderen.

Inschrijven
Schrijf je online in via de webshop op 
www.deerlijk.be.

 Summerflix 

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

In de tekenschool leer je werken met verschil-
lende technieken en materialen. We tekenen, 
boetseren en schilderen. We ontdekken 
samen de wereld van de beeldende kunsten, 
rekening houdend met elke leerling zijn tempo 
en leeftijd.

Naast individuele begeleiding leer je ook 
samenwerken aan grotere projecten. We prik-
kelen het creatieve brein serieus. De leerlingen 
kunnen volop fantaseren en hun dromen een 
vorm geven. Kom gerust een les proberen in de 
maand september. De lessen van het nieuwe 
schooljaar starten op dinsdag 10 september. 

Lesdata
In school de Beuk:
- woensdag van 13.15 tot 14.55 uur,  

15.05 tot 16.45 uur of 16.50 tot 18.30 uur
- zaterdag van 9.00 tot 10.40 uur of  

10.40 tot 12.20 uur
In vrije basisschool Sint-Lodewijk:
- dinsdag en donderdag van 16.15 tot 17.55 uur

Inschrijven
Inschrijven voor het volgende schooljaar kan  
via de webshop op www.deerlijk.be of in het  
secretariaat van OC d’Iefte. Les volgen kan  
voor leerlingen vanaf het 3de leerjaar.

 Schrijf je in voor de tekenacademie

Tentoonstelling 
Tijdens het weekend van de  
Midzomermarkt stelt de gemeentelijke 
tekenacademie het werk van de  
leerlingen tentoon. Je kan hun kunst-
werken bewonderen op zaterdag 22 en 
zondag 23 juni van 14.00 tot 18.00 uur 
en maandag 19 juni van 13.00 tot  
16.00 uur in OC d’Iefte.

Bij een zalige zomervakantie hoort er  
zeker een vakantiekamp! Voor enkele  
kampen zijn er 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



Dinsdag 2 juli
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat – 

ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Donderdag 4 juli
- 19.30 uur: Café Congé 2019
 LOCATIE  Centrumschool De Beuk
 ORGANISATOR  Jeugddienst

Vrijdag 5 juli
- 18.30 tot en met 21.00 uur: Planten- 

inventarisatie van De Bonte Os Deerlijk
 LOCATIE  Bonte Os
 ORGANISATOR  Plantenwerkgroep 

Zuid-West-Vlaanderen

Maandag 8 juli
- 14.00 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 9 juli
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 10 juli
- 11.00 tot en met 12.00 uur:  

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

Donderdag 11 juli
- 19.30 uur: Café Congé 2019
 LOCATIE  Centrumschool De Beuk
 ORGANISATOR  Jeugddienst

Maandag 15 juli
- 14.00 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 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
- 19.30 uur: Café Congé 2019
 LOCATIE  Centrumschool De Beuk
 ORGANISATOR  Jeugddienst
- 11.00 tot en met 12.00 uur:  

MLDC Statiewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Vrijdag 21 juni
- 19.00 uur: Gezelschapsspellenavond
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  De Speelveugels

Zaterdag 22 juni
- 14:00 tot en met 17:00 uur: Topaz onder de 

loep - Fotobewerkingsprogramma
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  CGC vzw

Zondag 23 juni
- 14.00 tot en met 18.00 uur: Natuurterras 

LOCATIE  Oxfam Wereldwinkel Deerlijk – 
ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke

- 10.00 tot en met 12.00 uur: Missing You: 
praatgroep voor kinderen in Deerlijk

 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Missing You vzw

Maandag 24 juni
- 13.00 tot en met 18.00 uur: Fietshappening 

Deerlijk-Waregem
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  OKRA Deerlijk
- 14.00 tot en met 16.30 uur: Petanque

LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 25 juni
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque 

LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 26 juni
- 14.00 tot en met 16.00 uur:  

Onder-ons-namiddag
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 20.15 tot en met 23.30 uur: Portland (try-out)
 LOCATIE  UZIEN
 ORGANISATOR  OC d'Iefte
- 11.00 tot en met 12.00 uur: 
 MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen 
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot en met 16.00 uur: MLDC  

Sint-Lodewijk - Onder ons namiddag
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 11.00 tot en met 12.00 uur: 
 MLDC Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Donderdag 27 juni
- 11.00 tot en met 12.00 uur:  

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

Maandag 1 juli
- 14.00 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst

Zaterdag 15 juni
- 14.00 tot en met 18.00 uur: Tentoonstelling 

LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Keramiekatelier Terra

Zondag 16 juni
- 10.00 tot 18.00 uur: Tentoonstelling

LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Keramiekatelier Terra

Maandag 17 juni
- 14.00 tot en met 16.30 uur: Petanque

LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 18 juni
- 13.30 tot en met 16.30 uur: Petanque

LOCATIE  Petanquevelden Oliebergstraat 
ORGANISATOR  Petanqueclub d'Oliebolders

Woensdag 19 juni
- 14.30 tot en met 18.00 uur: Kaarting

LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren
- 14.30 tot en met 17.00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker
- 14.30 tot en met 18.00 uur: Kaarting

LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub 
 Senioren

Donderdag 20 juni
- 11.00 tot en met 12.00 uur:  

MLDC Statiewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot en met 16.00 uur: MLDC Statiewijk -  

Gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE   Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 19.00 tot en met 21.00 uur: 
 Infosessie voor huurders
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Woonwijs
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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 15 juli 
tot 1 september) binnenbrengen ten laatste 
tegen 23 juni. Het volgende gemeentenieuws 
verschijnt op 15 juli.

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 11 en 12 juli. De sport- en jeugddienst blijven wel open voor het speelplein, de bib is open op 12 juli..

*  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)


