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De heraanleg van de parking Guido 
Gezelle is bijna afgerond. Naast de 
herinrichting van de parking besteed-
den we met de gemeente extra aan-
dacht aan de waterhuishouding, een 
actueel thema met de droge zomers 
van afgelopen jaren.

Vroeger was het de bedoeling om 
regenwater zo snel mogelijk af te voeren. 
Vandaag zetten we in op vertraagde 
lozing en infiltratie op eigen terrein. Door 
het profiel van de vernieuwde parking 
stroomt het regenwater naar het centrale 
pad of naar de buitenkant van de par-
king. Daar laten groenstroken en grasdal-
len het water in de bodem dringen. Aan 
de toegang naar de voetbalvelden ligt er 
een wadi, een bufferzone die het hemel-
water opvangt. De rioolslikkers plaatsten 
we bewust iets hoger, zodat het water 
eerst in de bodem kan infiltreren en 
niet direct in de afvoerputjes verdwijnt. 
Bij een hevige regenbui zullen er zich 

dus plassen vormen op de kop van de 
parkeerplaatsen. Je zal uiteraard nooit 
met je voeten in het water moeten staan 
bij het parkeren. 

Onder de grond gaat het verhaal van de 
waterhuishouding verder. Afvoerputjes 
voeren water af dat niet snel genoeg in 
de bodem dringt, maar het verdwijnt niet 
rechtstreeks in de riool. De afvoerbuizen 
hebben een bufferend vermogen en 
houden een bepaalde 
hoeveelheid water 
vast voor het in de 
riolen terechtkomt. 
We beperken dus de 
snelheid waarmee 
het regenwater daar 
geraakt. Regenwater 
te snel afvoeren naar 
de riolen kan immers 
aanleiding geven 
tot wateroverlast 
verderop.
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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 gemeentehuis, 
Harelbekestraat 27.
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De restauratie van de Sint-Columbakerk is 
ondertussen al een tijdje achter de rug. Maar 
wat is er nu allemaal gebeurd en waarom 
moest dat zolang duren? 

We renoveerden de gevels en vervingen de 
asbesthoudende leien op het dak door natuur-
leien. Daarnaast voerden we een heleboel 
minder zichtbare werken uit. Op de zolders 
verwijderden we zo’n 6 ton stof en vuiligheid 
en we legden er looppaden met leuningen en 
verlichting aan. We isoleerden het plafond en 
verstevigden de bevestiging van het plafond 
aan de moerbalken.

Terug naar het origineel
Tijdens de renovatie bleek de muurplaat en 
het houtwerk onder de bakgoten volledig rot 
te zijn. Daarom herstelden we de muurplaat 
en vervingen we al het hout. Op oude foto's 
zagen we dat de bakgoot niet de originele goot 
was van de kerk, maar een latere aanpas-
sing. In overleg met de mensen van Erfgoed 
Vlaanderen beslisten we om terug te gaan naar 
de originele toestand. We vernieuwden ook 
de slechte kepers tot aan de eerste gording. In 
totaal gebruikten we ongeveer 15 kubieke meter 
eik, vijf keer meer dan de hoeveelheid die was 
voorzien. De houten dakconstructie behandel-
den we tegen schimmel- en zwamvorming en 
tegen schadelijke insecten. 

Volgens de regels
We voerden de renovatiewerken uit volgens de 
regels van de kunst en in nauw overleg met Erf-
goed Vlaanderen. Zo gebruikten we bakstenen 
afkomstig van een artisanale steenbakkerij om 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de originele 
bakstenen. Alle metsel- en voegwerken voerden 
we uit met kalksteenmortel. En we vernieuwden 
de brandbeveiliging. 

Deze 16 maanden durende renovatiewerken 
zorgden uiteindelijk voor een kerk die opnieuw 
mag gezien worden en die weer voor vele jaren 
de elementen kan trotseren.

 Restauratie Sint-Columbakerk afgerond

Zolder vóór Zolder na

Muurplaat vóór Muurplaat na

Kom naar de Wereldwinkel, koop een (h)eerlijk 
product en post jouw leukste (vakantie)foto 
met dit product (of de verpakking) op onze 
Facebookpagina of stuur jouw foto naar  
deerlijk@oww.be. Op 10 november kiezen we 
de meest originele foto waarbij het Wereld-
winkelproduct duidelijk zichtbaar is. De 
winnaar maakt kans op een cadeaubon.

 Oxfam Wereldwinkel Deerlijk 
daagt jou uit voor 40e verjaardag
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Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie 
willen we jou graag snel verwittigen. Daarom 
beschikt onze gemeente over BE-Alert, een 
systeem dat je op de hoogte stelt van een 
noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 
Op 3 oktober zullen we dit systeem testen. 

Nationale test 
Op 3 oktober houden verschillende gemeenten 
in België een BE-Alert test. Ook onze gemeente 
doet mee. Inwoners die ingeschreven zijn 
op BE-Alert zullen die dag een testbericht 
ontvangen. Door BE-Alert te testen, kan onze 
gemeente de procedures inoefenen. Bovendien 
willen we je er zo bewust van maken dat het 
belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn 
bij een noodsituatie. Deze test is bovendien de 
ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet 
zijn ingeschreven om dit te doen op 
www.be-alert.be.

Wat is BE-Alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 
we jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. 
Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gou-
verneur of de Minister van Binnenlandse Zaken 
een bericht uitsturen naar iedereen waarop de 
noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners 
op een snelle manier de nodige aanbevelingen 
krijgen, bijvoorbeeld om ramen en deuren te 

sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht 
krijgen via sms, telefoon of e-mail. 

Registreer je
Om een bericht te ontvangen moet je je  
registreren. Dit kan heel gemakkelijk op  
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier 
zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in 
en test mee op 3 oktober!

 Test BE-Alert op 3 oktober

Beweging.net stak de Veilige Victors aan de 
oversteekplaatsen van de Deerlijkse scholen 
voor de start van het nieuwe schooljaar letterlijk 
en figuurlijk in een nieuw kleedje. Op deze 
manier willen wij aandacht blijven vragen voor 
veiligheid in het verkeer. Elke inwoner moet zich 
op een veilige manier in het verkeer kunnen 
verplaatsen. Ondanks de inspanningen van de 
laatste jaren kan het nog veiliger. Wij streven 
verder voor afgescheiden fietspaden en veilige 
voetpaden.

 Beweging.net Deerlijk 
zorgt mee voor een 
veilige schoolstart

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

Uit de beste voorstellen zullen alle inwoners van 
Deerlijk en Anzegem vanaf 17 september hun 
favoriete namen kunnen kiezen. Een jury hakt 
uiteindelijk de knoop door. De persoon die de 
winnende naam indiende, krijgt een jaarabon-
nement voor het zwembad cadeau!

 Zwembad zoekt naam!
Laatste kans om jouw voorstel in te dienen
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Geboorten

• Cyriel Holvoet Deprez
• Laurie Holvoet
• Latse Deprez
• Luka Deganck
• Luis Deganck
• Luka Swyngedouw
• Fons Ovaere
• Rosalie Benoit

Huwelijken

• Lisa Declercq en Dieter Vanrobaeys
• Emily Vanaelst en Jency Desmet
• Sarah Taelman en David Vanhoutte
• Hanne Vanveerdeghem  

en Pieter Delbeke
• Wendy Donche  

en Diederik Hellin
• Barbara Deseyn  

en Dieter De Geyter

Overlijdens

• Helena Ravelingien
• Luc Verhaeghe
• Martha Bulckaen
• Roger Wymelbeke 
• Cécile Decavel
• Florence Paermentier
• Raphaël Vandeputte
• Georges Ronsse
• Jeanette Detremmerie
• Isabella Gruwez
• Roger Gistelinck
• Marcel Gardijn
• Julienne Noppe

Jubilea

Gouden Bruiloft

• Jacques Derie – Rita Terryn, 
gehuwd op 26 september 1969

• Jacques Uyttenhove –  
Christiana Devlaeminck,  
gehuwd op 17 september 1969

Diamanten Bruiloft

• Rogier Avet –  
Bernadette  
Van Rechem,  
gehuwd op  
25 september 1959

• Frans Verbeke –  
Rosa Dutoit,  
gehuwd op  
3 oktober 1959

 Snelheidscontroles juli
Straat Plaats Passanten Overtreders
Otegemsesteenweg 150 beide 426 64
Pladijsstraat 183 beide 568 111
Harelbekestraat 133 beide 459 93
Beverenstraat 54 beide 289 40
Waregemstraat 379 beide 659 60
Kapelstraat 111 beide 393 35
Breestraat 3 beide 276 71
Harelbekestraat 133 beide 246 80
Otegemsesteenweg 150 beide 366 64
Stationsstraat 195 beide 795 75
Waregemstraat 269 beide 164 21
Kapelstraat 93 beide 362 25

Totaal aantal passanten : 5.003 gecontroleerde voertuigen.
Aantal overtreders: 739 of 14,7 % in overtreding.

Kleine landschapselementen zoals hagen, 
houtkanten, poelen, bomenrijen en boom-
gaarden geven kleur en structuur aan ons 
landschap. Bovendien zijn het belangrijke 
schuil- en voedselplekken voor heel wat die-
ren. Samen met jouw gemeente proberen we 
het netwerk van deze kleine landschaps- 
elementen te versterken door het opmaken  
en realiseren van ‘landschapsplannen’. 

Tijdens een bezoek krijg je advies en nuttige 
tips, maar wie weet kom je als particulier of 
landbouwer in aanmerking voor ondersteu-
ning van je beplantingsplan. De omgevings- 
en terreinkenmerken (bodem, waterpeil, type 
landschap) en je toekomstige ambities als 
eigenaar bepalen mee hoe het landschaps-
plan er uiteindelijk kan uitzien.

Droom je zelf van een bloeiende fruitboom-
gaard, een knotbomenrij of een poel op  
jouw terrein? Neem dan zeker contact op  
met de landschapsconsulent,  
foeke.vanweverberg@west-vlaanderen.be,  
056 23 49 54.
 
Premie
Wist je dat de gemeente een premie geeft 
voor het onderhouden van kleine landschap-
selementen? Meer info op deerlijk.be/e-loket.

 Landschapsplannen

Meer info
www.stadlandschapleieschelde.be/
landschapsplannen



Voor de restauratie van de kerk van Deerlijk 
bestond de vrees dat de gierzwaluwenkolonie 
die er huist zou verdwijnen. De gierende groep 
vogels die op warme zomeravonden door het 
centrum van de gemeente zoeft, zouden we 
moeten missen. Om dat te vermijden werkten 
het gemeentebestuur en Natuurpunt Gaver-
streke samen de nodige maatregelen uit.

Gierzwaluwen verblijven graag in stenige 
spleten en barsten. Net die verdwenen bij de 
restauratie. Daardoor bestond het risico dat 

de gierzwaluwen zouden terugkeren naar hun 
zuiderse overwinteringsplaats, als ze merkten 
dat hun nestspleten verdoken zaten achter 
bouwstellingen. Zo zou Deerlijk een kolonie 
van een twintigtal koppels verliezen, die alle-
maal broedden in spleten ter hoogte van de 
steenplaat, waar muur en dak elkaar raken.

De provincie West-Vlaanderen stelde 18 speci-
ale nestkasten beschikbaar, maar gierzwalu-
wen in nestkasten krijgen, is vaak een moeilijk 
verhaal. Niettemin lukte het ons in 2017 al om 

een gierzwaluw zijn nest te laten maken in 
een van de houten nestkasten. Daarom stelde 
Natuurpunt voor om nestkasten te plaatsen op 
de toren, veilig boven de werkzone. Bovendien 
wilden we ter hoogte van de steenplaat 
definitief een spleet bewaren na de restau-
ratiewerken, want als we de gierzwaluwen in 
de nestkasten zouden krijgen tijdens het res-
tauratiejaar, dan stond niets een toekomstige 
uitbreiding van de kolonie in de weg.

De aannemer hing acht nestkasten onder de 
torenspits. Op 24 april 2018 verschenen de eer-
ste gierzwaluwen rond de kerk. Op 9 mei 2018 
vloog een tiental vogels gierend rond de kerk. 
Minstens tweemaal gebruikten ze een nestkast. 
Op 12 mei 2018 vlogen er 23 volwassen vogels 
in de buurt en op 8 juli 2018 stelden we vast dat 
alle acht de nestkasten bewoond waren. Een 
onverhoopt succes, want meestal duurt het 
jaren voor dergelijke kasten bezet raken.

In de winter 2018-2019 werden de restau-
ratiewerken afgerond. Op 11 april 2019 werd 
de kerk geïnspecteerd. De spleten nabij de 
steenplaat werden netjes in de restauratie-
werken verwerkt. De resterende 10 nestkasten 
kregen een plaats aan een zijgebouw. Tijdens 
het broedseizoen 2019 werd vastgesteld dat 
enkele nieuw geplaatste nestkasten werden 
bewoond. De spleten ter hoogte van de steen-
plaat bleven voorlopig onaangeroerd, wellicht 
wegens nog te nieuw. We verwachten de 
komende jaren een gestage groei van de kolo-
nie. De Deerlijkse gierzwaluwenkolonie blijft 
één van de meest succesvolle van de regio. 

 Achter de schermen 
bij de restauratie van de kerk
Het verhaal van de gierzwaluwen
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www.deerlijk.be6

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 eerstvolgende zitdag vindt plaats op don-
derdag 19 september van 16.30 tot 18.00 uur 
in het gemeentehuis (gespreksruimtes eerste 

verdieping – 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 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.

VBS Belgiek: woensdag 4 september
14.00 uur: Onder-ons moment

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 11 september
14.00 uur: Rad van Fortuin

Buurthuis Statiewijk: 
donderdag 19 september
14.00 uur: Onder-ons namiddag

Buurthuis de Wieke: 
dinsdag 24 september 
14.00 uur: Vlaamse muziekbingo

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 25 september
14.00 uur: Onder-ons namiddag

OC d’Iefte: donderdag 26 september
14.00 uur: Vlaamse muziekbingo

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 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

Sociaal
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Mantelzorgwerking Deerlijk wil de man-
telzorgers uit Deerlijk of die actief zijn in 
Deerlijk, een hart onder de riem steken. Een 
mantelzorger is iemand die kosteloos en 
belangeloos zorgt voor een zorgbehoevende 
persoon uit zijn omgeving. Dit kan een 
partner, buur, ouder of vriend zijn. Wij organi-
seren daarom een informatieve namiddag 
voor onze mantelzorgers: ‘Eerste Hulp Bij 
Ongevallen’.

Graag willen wij onze mantelzorgers zelf-
redzaam maken als er hun zorgbehoevende 
persoon iets overkomt. Zoals bijvoorbeeld 
eerste hulp toedienen bij een verstuiking, 
een brandwonde of hartfalen. Wij vinden het 
belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen 
waar nodig en op de juiste manier eerste hulp 
kunnen bieden. Elke seconde kan van cruciaal 
belang zijn! Dit wordt een leerrijke namiddag 
waarop we je de juiste vaardigheden aanleren 
om eerste hulp te bieden, met aanvullend een 
verwenbord en een potje koffie.

 Leer eerste hulp verlenen 
op de mantelzorgnamiddag

Interesse? 
Kom dan op dinsdag 15 oktober van 
13.30 tot 16.30 uur naar OC d’Iefte. 
Deelnemen is gratis, maar om alles te 
kunnen organiseren, vragen we om in 
te schrijven vóór 7 oktober. Dit kan via 
zorg@deerlijk.be of 056 73 63 30.

DONAH is een ondersteuningsnetwerk voor 
senioren en hulpbehoevenden. Vrijwilligers 
vervullen sociale taken zoals vervoer in nood en 
verjaardagsbezoekjes aan 80-plussers. Breng 
minder mobiele mensen naar hun dokter of 
kapper, doe samen boodschappen of breng een 
verjaardagsbezoekje aan een jarige tachtiger. 

Ben jij af en toe beschikbaar tijdens de week? 
Wil je mensen wel eens ergens naartoe 
brengen? Ben jij de vrijwilliger die we zoeken 
om onze jarige 80-plusser een bezoekje te 
brengen? We zoeken enthousiaste vrijwilligers 
voor diverse taken! Kom en vervolledig onze 
enthousiaste vrijwilligersploeg. 

 Het sociaal huis zoekt vrijwilligers 
voor DONAH

Meer info
delphine.derammelaere@deerlijk.be, 
056 73 63 31
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Tijdens een eerste Café Dialoog gaven 
verschillende buurtbewoners hun kijk op 
Sint-Lodewijk. In groepjes bespraken ze de 
verbondenheid tussen buren, het bruisende 
verenigingsleven, maar ook waar er nog 
verbetering mogelijk is. 

Wat hebben we nu met deze informatie 
gedaan? Welke acties zal Zorgzaam Deerlijk 
concreet ondernemen? Op maandag 16 
september leggen we graag ons plan voor 
aan jullie. Uiteraard met ruimte voor feedback 
en een goede babbel. Ook bewoners die er 
de eerste keer niet bij waren, zijn van harte 
welkom! 

Waar en wanneer?
Afspraak maandagavond 16 september  
om 19.00 uur in het buurthuis van Sint- 
Lodewijk. Laat weten of je er bij bent op  
zorgzaam@deerlijk.be, 056 73 63 31 of  
0479 79 50 15.

Zorgzaam Deerlijk is een project van de 
gemeente dat wil inzetten op buurten die 
een thuis zijn voor iedereen. Buurten waar 
ontmoeting, aandacht voor mekaar en profes-
sionele omkadering vanzelfsprekend zijn.

 2e Café Dialoog in Sint-Lodewijk

 Bokkelen = Spelen op het Bokkeslot
Bokkelen is er voor kinderen die een leuke 
en zinvolle namiddag op de kinderboerderij 
willen doorbrengen.  Naast een (seizoens)
activiteit krijgen de kinderen tijd om vrij de 
boerderij te ontdekken! Ze mogen helpen 
bij de werken van de dag: dieren verzorgen, 
stallen uitmesten, dieren voederen, oogsten, 
bakken of spelen tussen en met de dieren. 

Voor wie?
Kinderen vanaf het 1e leerjaar zijn welkom. 
Het is niet mogelijk om een groep kinderen 
(bijvoorbeeld als verjaardagsfeestje) te laten 
deelnemen aan het bokkelen.  
 
Waar en wanneer?
Bokkelen vindt plaats in de kinderboerderij op 

woensdagen vanaf 12 september van 13.30 tot 
16.30 uur. In de eerste helft van de namiddag 
vindt er een activiteit plaats waar iedere bokke-
laar aan deelneemt. Na het vieruurtje is er tijd om 
wat te spelen of wat boerderijwerkjes te doen.
 
Kostprijs
4 euro, een drankje en vieruurtje zijn inbegrepen.

Deze hoeve in de Wafelstraat werd laatst 
bewoond door de familie van landbouwer- 
kolenmarchand Albert De Frene en Maria 
Deconinck. Toen Albert en Maria de pen-

sioengerechtigde leeftijd bereikt hadden, 
verhuisden ze naar een huis in de Pontstraat. 
De boerderij werd omgebouwd tot een riante 
woning. 

foto links: Eind jaren 1970.
foto rechts: Toestand 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 34



UiT in Deerlijk

www.deerlijk.be 9

 Oogstfeest
Op zondag 13 oktober gaan vanaf 11.00 uur 
de poorten van kinderboerderij Bokkeslot 
open voor het Oogstfeest en onze 8e Boe-
renmarkt met tal van streek- en boerderij-
producten. De inkom is gratis. 

Kom op ons boerderijerfterras smullen van de 
heerlijke ambachtelijke gebakken oliebollen en 
vul je buikje met pompoensoep met geraspte 
kaas en gebakken korstjes met groenten van 
ons veld en brood uit onze oven. Er kan ook 
nog een broodplankje met vlees of kaas bij. Of 
een huisgemaakte hamburger met zelfgebak-
ken broodjes en groenten uit onze zelfoogst.

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

 Natuurfeest
Het Natuurfeest van Natuurpunt start om 
11.00 uur stipt met een mooie wandeling in 
natuurgebied De Venning, dat op wande-
lafstand ligt van Bolwerk. Vanaf 12.15 uur 
stillen we onze honger met een aperitief, 
gevolgd door een heerlijk deluxe hambur-
gerbuffet, met vegetarische opties. Om 14.30 
uur nemen we kort onze werking onder de 
loep. Daarna start de randanimatie, muzikaal 
opgeluisterd door Het Onderspit, met Jan 
Capelle en Marieke Maes. Rond 17.00 uur 
sluiten we deze prachtige natuurdag af.

Praktisch
Datum: zondag 6 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
Startlocatie wandeling: De Venning, kruising 
Vennestraat en Tekenaarstraat Kortrijk.
Locatie ledenfeest: Bolwerk AAP,  
Spinnerijstraat 105, 8500 Kortrijk
Inschrijving hamburgerbuffet (verplicht): 
http://bit.ly/Hamburgerbuffet
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Heb jij de zondag nog niets te doen? Hou 
je van spelletjes spelen, ravotten, creatief 
zijn met simpele elementen? Heb jij zin 
om vriendschapsbanden voor het leven te 
smeden? Kom dan naar de startersdag van 
Chiro Sellewie.
 
Beleef samen met jouw vriendjes een hele 
dag vol spel en plezier. ’s Middags zorgt 
de leiding voor een warme maaltijd. Breng 
zeker zwemkledij en een handdoek mee. De 
werking eindigt om 17.00 uur. Wie wil, kan een 
uniform bestellen, zich inschrijven (neem een 
stickertje van de mutualiteit mee) of achteraf 
iets drinken en oliebollen eten.
 
Waar en wanneer?
Zondag 29 september om 10.30 uur,  
Pladijsstraat 282

 Chiro Sellewie schiet in gang

Door de enthousiaste respons op onze 
voorstellingen in 2018 hernemen we ons 
verteluurtje De Vlasgaard in 2019. Wij kunnen 
in november 2019 voorstellingen geven in 
West- en Oost-Vlaanderen, maar zoeken nog 
naar locaties.
 
Wij zorgen niet alleen voor de vijf vertellers 
maar ook voor de geluidsinstallatie met 
draadloze hoofdmicro’s en de technicus. Ons 
optreden duurt ongeveer één uur. Jouw deel-
name in onze kosten: 250 euro.
Vertellers zijn: van Die Ghesellen; Colette Deryc-
kere, Trees Goeminne, Norbert Vandercruyssen, 
Jacques Degloire en van het René De Clercqge-
nootschap: Guido Malfait. In een bewerking van 
Jan Dhaluin, met audio door René Berton.

 Verteluurtje de Vlasgaard zoekt locaties

Meer info
René De Clercqgenootschap, 
056 72 86 70, 
dhaluin.dekeyser@telenet.be of het  
vernieuwde www.renedeclercq.be.

Missierama vindt plaats op 28 en 29 sep-
tember. Het is een jaarlijks eetfestijn ten 
voordele van projecten van missionarissen 
met een Deerlijkse familiale band.

Zaterdag 28 september
- 18.00 uur: opening bar   
- 19.00 uur: warme beenhesp met koude 

groenten en krielaardappelen

Zondag 29 september
- 11.00 uur: opening bar
- 12.00 uur tot 14.00 uur: warme beenhesp 

met koude groenten en krielaardappelen
- 14.00 uur tot 17.00 uur: gezellig praatcafé 

met diverse dranken, koffie en taart

Waar?
OC d'Iefte

Kostprijs
- Volwassenen: 15 euro
- Kinderen tot 12 jaar: 5 euro

Kaarten
- 0479 45 43 27, putmanstephan@hotmail.com
- 0473 81 11 42, frans.kemseke@telenet.be

 46e Missierama Deerlijk
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September is de maand van de sportclub, 
een maand waarin sportclubs voor één of 
meerdere dagen hun deuren openen, zodat 
je hun sport kan leren kennen. Wie sport, 
beleeft immers meer. Daarom willen we 
zo veel mogelijk mensen laten sporten in 
september.
 
De meeste Deerlijkse clubs met een jeugd-
werking nemen deel aan de maand van de 
sportclub. Als je bij hen langsgaat, zal je 
merken dat je welgekomen bent.  
De gegevens van de clubs kan je vinden op 
www.deerlijk.be/sport of in de gloednieuwe 
Funwijzer die we begin september uitdelen in 
de Deerlijkse scholen. 

Dans- en turnvereniging Move-D
Gratis kennismakingsweek van 9 tot 15 
september. Meer info via info@move-d.be of 
www.move-d.be.
 
Wielerclub KSV Deerlijk
Initiatie fietsen tijdens de wielerjeugdhappe-
ning op 8 september. Meer info via  
thomas.debrabandere@gmail.com of  
0478 83 90 90. 

Voetbal KVC Deerlijk Sport
Open training op 13 september voor de U6 
(geboren in 2014) van 17.30 tot 18.30 uur.  
Meer info en info over andere leeftijden via 
jeugd@kvcdeerlijk1634.be.

Basketclub Hexia Zwevegem/Deerlijk
Er zijn vier gratis kennismakingstrainingen 
voor de Basket Fun vanaf dinsdag 10 septem-
ber, telkens op dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur  
in de sporthal. Meer info via  
mario.coudyser@skynet.be of  
dirk.verhamme@telenet.be.
 
Volleybal VBC Gaverhal
Volleybalschool voor 1e en 2e leerjaar, op 
woensdag van 16.30 tot 18.00 uur in de nieuwe 
turnzaal van school de beuk. Meer info via 
lisa_vanwynsberghe@hotmail.com.
 
Badmintonclub DZ99
Openlesdagen op woensdag 4, 11, 18 en 25 
september:
- 17.00 tot 18.00 uur: 6 tot 9 jaar
- 18.00 tot 19.15 uur: 10 tot 14 jaar
- 19.15 tot 20.30 uur: 15 tot 19 jaar
Meer info via simonvanlaeken@gmail.com.

Taekwondo Chindojang
Je kan 3 gratis initatie trainingen meevolgen. 
Meer info via pieterbossuyt@hotmail.com.
 
Judo
Je kan 3 proeflessen meevolgen. 
Meer info via w.lamont@telenet.be.
 
Karate
Je kan 3 proeflessen meevolgen. 
Meer info via karate.deerlijk@gmail.com.

 Maand van de sportclub

Breng je sportclub naar school!
Sporters beleven meer. Ook in de 
Deerlijkse scholen. Op woensdag 18 
september heeft, in het kader van de 
Europese Week van de Sport, de actie 
‘Breng je sportclub naar school’ plaats. 
We roepen alle leerlingen op om in de 
outfit van hun sport(club) naar school 
te komen.

Turnen voor vrouwen 
Op woensdag 4 september start de reeks 
turnoefeningen voor vrouwen, van 20.00 tot 
21.00 uur in de turnzaal van ‘de beuk’ in de 
Sint-Amandusstraat. Inschrijven kan tijdens de 
eerste les. Een proefles bijwonen is mogelijk! 
De oefenreeks loopt van september tot einde 
december. 

Yoga voor iedereen
Op maandag 9 september start er een serie 

van 20 yogalessen in de school van ‘de berk’ 
(Hoogstraat), van 19.00 tot 20.00 uur voor de 
gevorderden en van 20.00 tot 21.00 uur voor 
de beginners. Nieuwe cursisten kunnen de 
eerste les bij wijze van proef bijwonen. Mee-
brengen: losse kledij en dekentje. Deelnemen 
kost 85 euro voor leden van het Davidsfonds 
en 90 euro voor niet-leden. Meer info en 
inschrijven via 056 32 73 65 of tijdens de 
eerste les.

Avondwandeling
Op vrijdag 13 september maken we een 
avondwandeling die om 19.00 uur start aan de 
manège Gavergoed. Na de wandeling stellen 
we het jaarprogramma voor en is er een  
gezellig samenzijn. Inschrijven via  
marc.vergote.deerlijk@gmail.com tegen  
10 september.

Deerlijkse kunstenaars
Al meer dan 30 jaar organiseert het Davids-
fonds ter gelegenheid van de kermis (laatste 
weekend september) in OC d’Iefte een 
groepstentoonstelling met werken van kunste-
naars, afkomstig van of wonend in Deerlijk.
Wij hebben een trouwe schare exposanten. 
We doen er alles aan om de werken in de 
beste omstandigheden bij de bezoekers te 
brengen. Aarzel niet en neem deel. Laat ons 
iets weten via gerard.debakker@telenet.be of 
056 77 54 89.

Boekenstand en aperitief
Wie jaarlijks voor minstens 40 euro boeken 
koopt uit meer dan 250 titels of een lidkaart 
van 40 euro betaalt, is lid. Bijna al die boeken 
vind je op de boekenstand van 6 oktober van 
10.00 tot 13.00 uur in OC d’Iefte. Er zijn ook 
kinder- en hobbyboeken!

 Davidsfonds start het nieuwe seizoen
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Dracula krijgt een kleinzoon en daar is hij 
heel erg blij mee! Natuurlijk is er wel een 
probleempje: zijn kleinzoon is half mens en 
half vampier. Dus probeert Dracula met hulp 
van zijn vrienden Weerwolf, Frankenstein, de 
Onzichtbare Man en Mummie, zijn kleinzoon 
te laten voelen wat het is om een echte 
vampier te zijn.

 

Waar en wanneer?
Woensdag 25 september om 14.00 uur in OC 
d’Iefte.
 
Voor wie?
Deze filmvoorstelling is voor kinderen van het 1e 
tot 6e leerjaar.
 
Inschrijven
Mail je naam en geboortedatum naar  
jefi@deerlijk.be of bel naar 056 77 44 32. 

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 – Hotel Transylvania 2

Buster Moon is een erg enthousiaste en opti-
mistische koala die de eigenaar is van een 
slecht draaiend theater. Om zijn schulden af 
te lossen en de lege zalen te vullen, besluit 
hij om een zangwedstrijd te organiseren. 
Buster weet 1.000 dollar bijeen te schrapen 
als prijzengeld voor de wedstrijd. Door een 
fout van zijn assistent, een oude hagedis, 
staat echter op de flyers dat er 100.000 dollar 
te winnen is. Meteen is de hele dierenwereld 
in rep en roer.
 

Waar en wanneer?
Woensdag 16 oktober om 14.00 uur in OC 
d’Iefte.
 
Voor wie?
Deze filmvoorstelling is voor kinderen van het 1e 
tot 6e leerjaar.
 
Inschrijven
Mail je naam en geboortedatum naar  
jefi@deerlijk.be of bel naar 056 77 44 32.
 

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 – Sing

Vlaamse Meesters in Situ wijst je de weg naar 
unieke plekken, weg van de platgetreden 
paden. Je ontdekt onbekende werken op de 
plekken waar ze thuishoren. Een van die ver-
borgen parels is het retabel in de Sint-Colum-
bakerk in Deerlijk.

Voor Vlaamse Meesters in Situ kreeg het 
retabel gezelschap van een touchscreen. Via 
dit interactieve scherm kom je heel wat meer 
te weten over het retabel, de Sint-Columba-

kerk en het leven van de heilige Columba. 
Daarnaast is er ook ruimte voor enkele andere 
blikvangers in de buurt, zoals het René De 
Clercqmuseum, het kleine maar fijne natuur-
gebied Wijmelbroek op een boogscheut van 
de kerk en de pittoreske Kapel ter Ruste. 

Historisch figuur komt tot leven
Je kan ook naar een audioverhaal luisteren. 
Hierbij komt Jan de Costere, die de opdracht 
gaf om het retabel te bouwen, tot leven. Er is 

ook een audioverhaal op kindermaat. Tijdens 
Vlaamse Meesters in Situ komt er aan de 
buitenkant van de kerk een Sint-Jacobsladder, 
net zoals dat voor alle locaties in Vlaanderen 
die meedoen aan dit project het geval is.
Alle Vlaamse sites, en dus ook het retabel, 
zijn opgenomen in een pelgrimsboek. Je kan 
het boek kopen in OC d’Iefte. Ook de laatste 
exemplaren van de boeken over het Sint-Co-
lumbaretabel zijn er te koop.
Na afloop van het project blijft het touchscreen 
staan in de kerk. Ook het audioverhaal blijft 
behouden. Dit zal ongetwijfeld een meer-
waarde blijven bij de rondleidingen aan de 
Deerlijkse scholen en de cultuurminnende toe-
risten. Zo blijven de geheimen van het retabel 
na Vlaamse Meesters in Situ verder ontsloten. 

Nog tot 30 september
Het Sint-Columbaretabel kan je tot 30 
september dagelijks bezoeken tussen 9.00 
en 17.00 uur. Op zondag kan dat van 12.00 tot 
17.00 uur. Tijdens erediensten in de kerk kan je 
het retabel niet bezoeken.

 Verborgen parels op unieke locaties

Meer info
Dienst cultuur en toerisme,  
056 71 89 81
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Kan je kleuter al fietsen met steunwieltjes, 
maar weet je niet goed hoe het nu verder 
moet? Wil je graag zelf je kapoen begeleiden 
zodat je trots van op de eerste rij kan zien wat 
hij/zij al kan? Dan is Kijk! Ik fiets! echt iets 
voor jou! Onder begeleiding van een ervaren 
monitor die voor leuke oefeningen zorgt, kan 

je zelf je kind leren fietsen. Na de sessie krijgt 
iedere deelnemer een diploma en aandenken.
 
Voor wie?
Voor kinderen vanaf 4 jaar die al goed kunnen 
fietsen met steunwieltjes, maar het graag 
zonder willen kunnen. 

Wat meebrengen?
- Breng de fiets van je kapoen mee, maar 

verwijder op voorhand de steunwieltjes. 
- Zorg ook voor een helm voor het kind.
- De kinderen moeten vergezeld zijn van een 

volwassen begeleider. 
 
Wanneer?
- zaterdag 5 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
- zaterdag 5 oktober van 13.00 tot 16.00 uur
 
Waar?
Sporthal Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 
30
 
Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 2 septem-
ber via de webshop op www.deerlijk.be, 056 
77 73 19, sport@deerlijk.be. Er zijn slechts 20 
plaatsen per sessie.
 
Kostprijs
5 euro, aandenken inbegrepen
Heb je een UiTPAS? Dan kan je in ruil voor  
10 punten gratis deelnemen. Geef je UiTPAS-
nummer door bij inschrijving.

 Kijk! Ik fiets!

Alle lessenreeksen voor 50-plussers pikken 
de draad op na de zomer. Heb je zin om 
aan je conditie te werken in groep, kom dan 
zeker langs op een van onze lessenreeksen. 
De lessen vinden plaats van september tot 
half december. Nog niet overtuigd? Volg een 
gratis proefles!

Omnisport
Start: donderdag 5 september om 17.30 uur 
in de sporthal

Elke les probeer je een andere sport. Gekende 
sporten als netbal, basket, badminton en tafel-
tennis komen aan bod. 
 
Yoga
Start: donderdag 5 september om 10.00 uur 
in OC d’Iefte
De meeste mensen hebben nog altijd een ver-
keerd beeld van yoga. Voor velen is dit ‘je benen 
in je nek leggen’ of ‘op je hoofd staan’. Dat is het 
niet. In yoga wisselen inspanning en ontspan-

ning elkaar af. We streven naar een evenwicht 
tussen actie en rust, in- en uitademen.
 
Kostprijs
Alle lessenreeksen kosten 20 euro per semester. 
Heb je een UiTPAS? Tijdens alle activiteiten 
kan je een punt sparen. Heb je 10 punten? Dan 
betaal je slechts 17 euro. Nog geen UiTPAS? Je 
kan er eentje kopen in de bibliotheek, cultuur-, 
sport- of jeugddienst. 

Inschrijven
Wie zeker wil zijn van zijn plaats schrijft best 
vooraf in. Dat kan bij de sportdienst of via de 
webshop op www.deerlijk.be. Bestaande leden 
krijgen voorrang.

 Najaarslessen sportdienst

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

© Fotoclub Deerlijk
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Gent, Anzegem, Deerlijk en Roeselare laten 
je nog tot 22 september kennismaken met 
moderne hedendaagse kunst. Tijdens deze 
editie is er werk van een dertigtal kunstenaars 
te bezoeken op 13 unieke locaties.

Chris Missiaen
Chris Missiaen exposeert tijdens Kunstzomer 
in het René Declercqmuseum. Zij werkt al een 
tijdje als keramiste en doet dit de laatste tien 
jaar bijna uitsluitend met Raku-keramiek. Haar 
werken zijn unica, hol opgebouwde sierstukken 
en chamotteklei, afgewerkt met eigen glazuren.

Marcel Vermeersch
In OC d’Iefte is er werk te zien van Marcel Ver-
meersch. Zijn schilderijen tonen situaties die je 
in het leven elke dag kan tegenkomen.

 De Kunstzomer Leiestreek

Meer info
www.toerisme-leiestreek.be/
nl/kunstzomer

We starten ons nieuwe cultuurseizoen met 
een openingsweekend vol humor, muziek 
(gratis) en kindertheater. Op donderdag 19 
september om 20.15 uur in OC d’Iefte is het 
lachen geblazen tijdens de try-out van Bart 
Cannaerts, ‘We moeten nog eens afspreken’.

Bart Cannaerts 
Na een break van vijf jaar is Bart Cannaerts 
eindelijk terug waar hij het liefste is: op een 
podium. Tegen eind september 2019 wil hij 
zijn vierde avondvullende voorstelling klaar 
hebben met de toepasselijke titel ‘We moeten 
nog eens afspreken’. En daarin gaat hij doen 
wat hij het beste kan: verhalen vertellen over 
alles en liedjes zingen over niks. Geloof ons: 
daar wil je bij zijn. 

In 2006 won Bart Cannaerts in Nederland de 
Culture Comedy Award en in 2007 won hij 
Humo’s Comedy Cup. Sindsdien maakte hij 
drie avondshows (‘Ik tel tot tien’, ‘Waar is Barry?’ 
en ‘Wanneer gaan we nog eens bowlen?’) en 

was hij een graag geziene gast in onder andere 
De Slimste Mens, Mag Ik U Kussen en Kalmte 
Kan U Redden. Tussendoor was hij achter de 
schermen ook nog eens verantwoordelijk voor 
de prijzenwinnende tv-programma’s Benidorm 
Bastards, Wat Als? en Taboe.   

Tickets
- basis: 14 euro
- 60+: 12 euro
- -26: 9 euro
- voor houders van een UiTpas met kansen-

tarief: 2,80 euro
- voor jongeren met een UiTpas met kansen-

tarief: 1,80 euro

Het Onderspit
Op vrijdag 20 september om 20.30 uur kan 
je gratis komen luisteren naar Het Onderspit. 
Zanger Jan (broer van) Cappelle bedient zich 
van zijn West-Vlaamse moedertaal om in 
verhalen en liedjes de gewonigheid van het 
leven, het fysiek verval en de mentale muize-
nissen te bezweren. Ze brengen speciaal voor 
Deerlijk ook een gitaar in co-ouderschap en 
een synthesizer met zonevreemde klanken 
mee. Dat belooft!

Voor het optreden is er een eerste brain-
stormavond over de tijdelijke invulling van 
de brandweerkazerne in het centrum. Vanaf 
januari 2020 verhuist de brandweer naar hun 
nieuwe locatie. Wat doen we dan met de 
oude kazerne zolang die leegstaat? Misschien 
voeren we jouw idee wel uit. Kom om 19.00 
uur naar de kazerne en vertel ons jouw gek 
plan! Meer info via www.deerlijk.be en onze 
facebookpagina.

 
De Bende van Radio Oorwoud
Op zaterdag 21 september kunnen de kin-
deren vanaf 6 jaar om 14.30 uur in OC d’Iefte 
samen met hun ouders en grootouders kijken 

naar en genieten van het rock-‘n-rolltheater 
van De Bende van Oorwoud.
De Bende van Radio Oorwoud, een bende 
strijdlustige rakkers vol wilde ideeën, staat 
klaar om de wereld terug groen te kleuren! 
Met een rugzak vol straffe songs en verhalen 
trekken ze ten strijde voor natuur en leven op 
onze planeet! Terwijl de zaadbommen knallen 
en de kinderen worden opgeroepen om vuil, 
vuiler, vuilst te worden knippen de Egels of 
Death Metal almaar meer gaten ‘in den draad’.

Bereid je voor op rock-'n-rolltheater voor 
kinderen van 6 tot 77 jaar gebracht door vier 
muzikale klasbakken. Muziektheater boordevol 
wilde en meeslepende liedjes, met heel veel 
inhoud, een enorme berg humor en genoeg 
knipogen om ook de ouders te laten smullen 
van deze wilde voorstelling.

Tickets
- basis: 7 euro
- voor houders (volwassenen en jongeren) 

van een UiTpas met kansentarief: 1,40 euro

 Explosieve start van het cultuurseizoen

Meer info
- Surf naar www.deerlijk.be/cultuur
- op 056 71 89 81
- in het bureel van OC d’Iefte, 
 Hoogstraat 122, Deerlijk

Omruilvoordeel met de UiTpas
- 5 punten: gratis drankje na een 

voorstelling
- 15 punten: gratis ticket voor een 

familievoorstelling
- 20 punten: gratis 2de ticket bij  

aankoop van een 1ste ticket
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Elke Deerlijkse jongere vanaf 15 jaar die een 
kadervormingscursus volgt en actief is of wordt 
in de begeleiding van een jeugdwerkinitiatief, 
komt in aanmerking voor een premie van de 
gevolgde cursus.
 
Jongeren die niet in Deerlijk wonen, zich na een 
kadervormingscursus inzetten voor een Deerlijks 
jeugdwerkinitiatief en geen premie in eigen 
gemeente krijgen, komen ook in aanmerking 
voor een premie in Deerlijk.
 
De premie bedraagt de helft van het cursusgeld, 
met een maximum van 100 euro.

Voorwaarden
- Je moet een kadervormingscursus van 

minimaal 5 dagdelen volgen (1 dagdeel = 
voormiddag, namiddag of avond).

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

Hoe aanvragen?
Vraag deze premie online aan via www.deerlijk.
be/producten/premie-kadervorming.

Richt jouw aanvraag voor 1 november aan het 
college van burgemeester en schepenen. Je 
moet de volgende documenten toevoegen:

- Een bewijs van deelname van vorming in het 
jeugdwerk.

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

 Ontvang een premie voor jouw  
vorming als jeugdwerkverantwoordelijke

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

Vorig schooljaar hadden meer dan 15.000 
jongeren in Vlaanderen een SNS-pas. Met 
zo’n pas kan je in heel Vlaanderen gaan spor-
ten na school. In onze regio alleen al kan je 
aan meer dan 80 verschillende sportactivitei-
ten deelnemen, zoals lasershooten, paintball, 
fitness, zwemmen, skiën, crossfit, avonturen-
sport, paardrijden, golf, tennis en duiken.

Een jaarpas kost 45 euro en een semesterpas 
30 euro. Als de kostprijs een drempel vormt, 
heb je mogelijk recht op een verminderd tarief 
van 9 euro via het Sociaal Huis. Vergeet ook je 
papieren van het ziekenfonds niet, want je kan 
een tegemoetkoming krijgen.

 Sport Na School (SNS)-pas  
secundair onderwijs

Meer info
wim.vandezande@sportnaschool.be, 
0473 92 35 46, www.sportnaschool.be 
of via de turnleerkracht op school.

Joggingplusclub start op maandag 14  
oktober met Start to Run 55-plus. Als je ons 
programma volgt kan je tegen eind april  
5 kilometer lopen. We bouwen geleidelijk op. 
Wie durft het aan? Lopen is intensiever dan 
stappen, maar het is uitstekend voor jouw 
gezondheid. Bovendien heeft het een positief 
effect op lange termijn. Het is dus meer dan de 
moeite waard om het te proberen. 
 

Meelopen?
Kom op maandag of woensdag om 8u45 naar 
de voetbalpleinen in de Guido Gezellestraat.

 Start to Run
Bewegen op eigen tempo voor 55-plussers

Meer info
www.joggingplusclub.be, 
mdeseyn@skynet.be

Je kan in een volledig bezette sporthal in de 
Vercruysse de Solartstraat met 88 standhou-
ders koopjes doen: kinderkledij, speelgoed, 
autozitjes, bedjes, kinderstoelen en meer. 
Spullen voor kinderen tussen 0 en 16 jaar,  
dus.

Hoogzwanger of met een buggy? Opa of oma 
met een kleinkind? Geen probleem! Onze 
brede gangen maken het je gemakkelijk om 
er te kuieren, kiezen, kopen en een babbeltje 
te slaan.
 

De deuren zijn open van 14.00 tot 17.00 uur.  
De toegang is gratis.
 
Pamperoverschotjes? Breng ze gerust mee, 
wij bezorgen ze aan Pamperbank Deerlijk.

 Tweedehandsbeurs Gezinsbond 
op zaterdag 12 oktober
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Zin om te genieten van een onvergetelijke 
Vief-namiddag? Laat je meevoeren door de 
pracht en praal van het Franse chanson en 
schrijf je in voor het Vief Happening Concert '10 
jaar Compagnons de la Chanson' op donderdag 
17 oktober om 14.00 uur in Kursaal Oostende.

In dit gloednieuwe theaterconcert zingen Lili-
ane Saint-Pierre en Marijn Devalck de pannen 
van het dak en brengen ze onder andere num-

mers van Gilbert Bécaud, Jacques Brel, France 
Gall, Céline Dion, Edith Piaf, Johnny Hallyday, 
Claude François, Luis Mariano, Adamo, 
Charles Aznavour, Nicole Croisille, Yves Mon-
tand en zoveel meer. De muzikale begeleiding 
is in handen van Dirk Van der Linden.

Kostprijs
45 euro voor ticket, busvervoer, broodjes en 
drankje bij de terugrit.

Inschrijven
Schrijf je in door te betalen voor 17 september 
op rekening BE18 6528 3720 5365 van Vief 
Deerlijk met vermelding van je naam en 17/10.

 Franse chanson in Oostende

Meer info
056 70 15 29

Lucien Cleppe brengt de monoloog ‘Grueten 
Broos’, opnieuw op uitnodiging van Vief, na het 
succes van vorig jaar met ‘De moeder en de 
drie soldaten’ van Ernest Claes. 

Dit verhaal uit de bundel ‘Van arme mensen’ 
(1901, Cyriel Buysse) is de kroniek van een 
ongehuwde jongeman, die bij zijn moeder-we-
duwe inwoont. Hij zwoegt van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat voor een hongerloon. 
Het is een tijd van armoede, sociale onrecht-
vaardigheid, onmacht en frustratie. Een 
ontsporing, een onbeheerste ontlading is vlug 
gebeurd. Daarna komt de wroeging.

Waar en wanneer?
Maandag 21 oktober om 14.00 uur in OC 
d'Iefte.

Kostprijs
- leden: 10 euro
- niet-leden: 13 euro

 Grueten Broos,  
monoloog naar een verhaal  
van Cyriel Buysse

Inschrijven
Schrijf je in door te betalen op rekening 
BE18 6528 3720 5365 van Vief Deerlijk 
voor 12 oktober met vermelding van 
naam en 21/10

Jongens én meisjes van 7 tot 14 jaar kunnen 
komen proeven van het wielrennen tijdens 
wielerhappening van KSV Deerlijk op 8 
september. Naast initiatielessen is er voor alle 

rennertjes, ook voor wie niet aangesloten is, 
een behendigheidsparcours en een spurttor-
nooi. Je kan ook leren fietsen op rollen.

Er een wegwedstrijd in de voormiddag op een 
verkeersvrij parcours. De miniemen met ver-
gunning rijden hun wedstrijd in de voormid-
dag. In de namiddag staan de wedstrijden van 
de aspiranten op het programma.

Naast een goede dosis motivatie voor jonge 
flandriens helpen wij je op weg met de 
nodige tips, onder leiding van gediplomeerde 
trainers. Ook meisjes hoeven niet te aarzelen. 
Ex-profrenster Lieselot Decroix legt je samen 
met andere train(st)ers in de watten. Voor  
meisjes zijn er wekelijks aparte trainingen.

Waar en wanneer?
Zondag 8 september om 9.30 uur op en langs 
de vernieuwde parking van de voetbalterrei-
nen (Guido Gezellelaan 26). 

Wat is KSV Deerlijk?
KSV Deerlijk is één van de grootste en meest 
ervaren jeugdclubs in België. Renners zoals 
Julien Vermote (peter van de club) en Sep Van-
marcke doorliepen met succes ook alle jeugdran-
gen van deze club. We begeleiden jonge renners 
deskundig. Wekelijks is er een groepstraining 
waarin we werken aan stuurvaardigheid, tech-
niek, veilig fietsen in het verkeer, leren rijden in 
groep, snelheid en conditie opbouwen en meer. 
Op regelmatige basis organiseren we ook info-
momenten, gaan we op stage of eens gewoon 
naar een pretpark. Fun op en naast de fiets!

 Wielerjeugdhappening

Meer info
Heb je er zin in? Haal je stalen ros  
dan maar van stal! Het hoeft niet  
per se een koersfiets te zijn.  
Inschrijven is aangewezen en kan via 
wielerjeugdhappening@gmail.com

© Fotoclub Deerlijk
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Vrijdag 4 oktober 
- 20.00 uur: 2e Oktoberfest met de Klinger-

bergerkapelle, Alpen Fever en Jettie Pal-
lettie gepresenteerd door Ignace Crombé. 
Daarnaast randanimatie, DJ, een gratis 
gevulde bierpot van een halve liter en een 
Bratwurst voor wie verkleed is in thema.  
5 euro inkom. 

Zaterdag 5 oktober
- 10.00 uur: Loting en kaarting in puntensys-

teem, gratis voor inwoners van de wijk en 
2,50 euro voor wie niet in de Statiewijk 
woont. Start om 10.30 uur in café De Statie. 

Hier kan je ook de tekeningen voor de 
kleurwedstrijd binnenbrengen.

- 13.30 uur: Volksspelen voor groot en klein.
- 14.30 uur: Kindershow Creafuif met Piekenot.
- 16.30 uur: Berenworp voor alle kinderen en 

prijsuitreiking kleurwedstrijd.
- 17.30 uur: Prijsuitreiking van de volksspelen 

en kaarting.
- 19.00 uur: Vedettenparade met David Vandyck, 

Günther Neefs, Jo Vally, Sha-Na, Bandit, Ment 
Party Band met Eveline Cannoot, gepresen-
teerd door Ignace Crombé. Inkom: 15 euro in 
voorverkoop en 25 euro aan de deur.

- 1.00 uur: Tombola.

Al deze activiteiten vinden plaats op het 
terrein van Casier Recycling. Kaarten bestellen 
kan op www.statiewijkdeerlijk.be.

Zondag 6 oktober
- 9.00 uur: Eucharistieviering voor de inwo-

ners van de wijk, met Vriendenkring 3de 
leeftijd en de Koninklijke Fanfare Sint-Ceci-
lia, gevolgd door een wandelconcert door 
de straten van de wijk, met de vlaggen-
zwaaiers van de Korepeties.

- 11.30 uur: Aperitiefconcert met de Konink-
lijke Fanfare Sint-Cecilia.

- 13.30 uur: Start van de 23e Statieloop, 
inclusief de nieuwe bierloop.

- 15.30 uur: Willy & Walters Wondere Wereld-
orkest.

- 16.00 uur: De warme luchtballon stijgt op 
aan de rotonde in de Tapuitstraat.

- 17.30 uur: Prijsuitreiking van de 23e Statieloop 
en tombola onder de aanwezige atleten.

- 18.30 uur: Ian Thomas en De Romeo’s, 
gepresenteerd door Ignace Crombé. Gratis 
inkom.

- 21.30 uur: Muzikaal vuurwerk

Maandag 7 oktober
- 14.30 uur: Koffietafel voor alle inwoners 

van de wijk in het Blue Woods Hotel met 
optreden van Andy Summer

- 17.30 uur: Bolling in het Blue Woods Hotel.
- 16.30 uur: Grote biljartwedstrijd in Café 

Boshoek voor de inwoners van de wijk. 
- 20.00 uur: Wisselbeker biljartwedstrijd 

Belgiek-Statie in café De Statie.

 Statiekermis

Meer info en kaarten
Kaarten te koop via www.statiewijk-
deerlijk.be, 056 77 80 72, 0475 98 10 02, 
in de Stationsstraat 292 of bij iemand 
van het feestbestuur.

Vrijdag 27 september
- 15.30 uur: Ronddragen koekebrood aan de 

senioren van de wijk
- Om 21.30 uur: Optreden Green Onions, 

gratis inkom

Zaterdag 28 september
- 13.30 uur: Oldtimermeeting in de verkeers-

vrije straten van het centrum, alle info via 
oldtimermeetingdeerlijk@telenet.be of  
0470 64 68 68

- 14.00 uur tot 15.30 uur: Kleurwedstrijd voor alle 
kinderen tot 12 jaar. Voor iedere deelnemer 
een verrassing. Tekening afgeven in de tent. 

 Vrije start 11e Deerlijkse sneukeltocht van 
6 km of 11 km, rustige gezinswandeling op 
eigen tempo, waar de deelnemers gedurende 
de wandeling verwend worden met diverse 
zoetigheid. De tocht is voor iedereen toegan-
kelijk, ook voor rolstoelgebruikers en kinder-
wagens. Deelname 2.50 euro, inschrijving in 
de feesttent. Organisatie: Femma d’Annekes 
Deerlijk ism Feestcomité Deerlijk-Centrum. 

 Animatie in en rond de verkeersvrije straten 
van het centrum met kindergrime, ballon-
clown, muziek, springkasteel ... 

- 16.00 uur: Optreden Ze Quaffeurz in de 
verkeersvrije straten van het centrum

 
Zondag 29 september
- 10.00 uur: Eucharistieviering in de feesttent 

met de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia 
Deerlijk, die na de viering door het centrum 
trekt.

- 11.30 uur: Aperitiefconcert in de feesttent 
met Chapeau Noir.

- 14.30 uur: Gezellig samenzijn met een gratis 
stuk taart bij de koffie

- 17.30 uur: Optreden van Luc Steeno, 
gevolgd door De Romeo’s. Gratis inkom.

 Kermis Deerlijk-Centrum
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Vrijdag 11 oktober
- 18.30 uur: Start 3e Belgiek Avondrun, 

opbrengst voor een goed doel geselecteerd 
door de verschillende straten

- 20.00 uur: 5e editie van Belgiek Live met 
optredens van Triple Treble (20.00 uur) en 
Base 6 (21.30 uur) 

 
Zaterdag 12 oktober
- 14.00 uur: Volksspelen ‘De omgekeerde wereld’
- 19.00 uur: Barbecue met optreden van dj 

Sjonnie Oaverechts

Zondag 13 oktober
- 10.30 uur: Eucharistieviering met Kinderkoor 

Belgiek
- 14.30 uur: Wielerwedstrijd voor elite en U23

Maandag 14 oktober
- Belgiek Koerse, wedrennen voor paarden
 
Woensdag 16 oktober
- 14.30 uur: Koffietafel voor senioren Belgiek 

in de refter van de Vrije Basisschool met 
optreden van Rita Vereecke.

 Belgiek Koerse

Vrijdag 18 oktober

- 18.00 uur: Kaarting en spelletjesavond in 
buurthuis de Wieke, ten voordele van de 
kleuterschool op de Molenhoek.

Zaterdag 19 oktober
- 14.00 uur: Fotozoektocht in de Molenhoek, voor 

Molenhoeknaren en oud-molenhoeknaren.

- 17.30 uur: Optreden en animatie zangeres 
Martine in de feesttent.

- 17.30 uur: De Curieuzeneuzeschow met 
clown Jaspie in de Wieke voor de aller-
kleinsten met clown, magie en kinderdisco. 
Verzorging animatie door Ignace Crombé.

- 19.30 uur: Bekendmaking winnaars foto-
zoektocht.

- 20.00 uur: Optreden van Mathias Lens in de 
feesttent.

- 20.45 uur: Optreden van Gene Thomas in 
de feesttent.

- 21.30 uur: Optreden van coverband Ontpopt 
in de feesttent, met presentatie van het 
avondprogramma door Ignace Crombé.

Zondag 20 oktober
- 9.00 uur: Eucharistieviering in buurthuis 

de Wieke, opgeluisterd door de Koninklijke 
Fanfare Sint-Cecilia.

- 10.00 uur: Wandelconcert door de wijk met 
de koorepeties/vendeliers en de Koninklijke 
Fanfare Sint-Cecilia.

- 14.00 uur: 54e editie grote paarden- en 
ponykoersen op het terrein Steeland-Del-
beke.

- 16.00 uur: Koppelkoers voor +18 jarigen.
- 20.00 uur: Prijsuitreiking van de paarden-

koersen in buurthuis de Wieke.

Maandag 21 oktober
- 15.00 uur: Kermisbijeenkomst voor de 

senioren van de Molenhoek in buurthuis de 
Wieke met optreden van Chansons d’amour 
met Vera Dobbelaere onder begeleiding 
van Eddy Bru en de moppentapper van 
Bobbejaan Schoepen. Tussendoor koffie- 
tafel en tombola. 

 Molenhoekkermis

© Fotoclub Deerlijk



Info

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 15 okto-
ber tot en met 15 november) binnenbrengen 
ten laatste tegen 23 september. Het volgende 
gemeentenieuws verschijnt op 15 oktober.

Cultuurinfo
Dienst cultuur en toerisme,  
OC d’Iefte, Hoogstraat 122,
056 71 89 81, cultuur@deerlijk.be

Sportinfo
Sportdienst, Vercruysse de Solartstraat 30
056 77 73 19, sport@deerlijk.be

Jeugdinfo
Jeugddienst, Vercruysse de Solartstraat 26
056 77 44 32, jeugd@deerlijk.be

Eindredactie
Communicatiedienst, Harelbekestraat 27
056 69 47 48, communicatie@deerlijk.be

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Datum:     Handtekening  

 Meldt het volgende          Heeft het volgende voorstel          Heeft de volgende klacht

 

 

 

 

 

 

Stuur de meldingskaart naar Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk, fax naar 056 69 47 21, breng ze binnen in het 
gemeentehuis of vul ze online in op www.deerlijk.be. Je krijgt ten laatste binnen 30 kalenderdagen antwoord.

Meldingskaart

  
Wachtdiensten
Dokter voor het weekend
De wachtdienst begint op zaterdag om  
8.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 
8.00 uur. Telefoneer eerst je huis dokter. Bel 
bij afwezigheid het nummer 1733.
Tandartsen
De tandarts van wacht is beschikbaar op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00 uur 
tot 18.00 uur. Om te weten wie van wacht is, 
kan je surfen naar www.mijntandarts.be. Het 
centrale oproepnummer is 0903 39 969.
Apothekers
De wachtdienst van de apothekers van 
Deerlijk begint op zaterdagmiddag om 12.00 
uur en eindigt de week daarna op zaterdag-
middag 12.00 uur. De apotheek van wacht 
staat vermeld op het uithangbord aan iedere 
apotheek of wordt je telefonisch meege-
deeld op het nummer 0903 99 000. Je kan 
surfen naar www.apotheek.be.

  
Ziekenhuizen
AZ Groeninge - Kortrijk
algemeen nummer: 056 63 63 63
nummer spoedopname: 056 63 61 12
O.L.V. van Lourdes - Waregem
056 62 31 11
Permanent van dienst

  
AA-groepen
Groep ‘Eenheid’ (Deerlijk-centrum)
Elke vrijdagavond om 20.00 uur in het 
Schoolhuis, Sint-Amandusstraat 24
Meer info:
-  Rudy: 056 32 63 17 of 0477 68 66 01
- Hendrik: 0485 65 95 62
Groep ‘Oase’ (Sint-Lodewijk)
Elke vrijdagavond om 20.00 uur.
Meer info:
-  Johan: 0478 98 37 98
-  Regine: 056 75 70 56

  
Diensten
Antigifcentrum 070 245 245
Belbus 059 56 52 56
Brandweer 112 (brand & dringende zaken)
De Druglijn 078 15 10 20
Gaselwest 078 35 35 00
Hulpdienst 100
Vlaamse Maatschappij Voor  
Watervoorziening 0800 402 44
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*  Elke eerste en derde zaterdag van de maand open (enkel dienst burgerzaken en politie),  
behalve in juli en augustus.

**  Enkel op afspraak.  
Opgelet: 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 4 september (zone 1)
-  donderdag 5 september (zone 2)
-  woensdag 17 september (zone 1)
-  donderdag 18 september (zone 2)
-  woensdag 1 oktober (zone 1)
-  donderdag 2 oktober (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
Maak een afspraak op www.pzgavers.be 
 
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) Door technische problemen bij  

UiTdatabank.be kunnen we deze 
maand geen volledige UiTkalender 
publiceren met een overzicht van de 
activiteiten in de komende weken. 
Onze excuses, mocht de activiteit van 
jouw vereniging ontbreken. Benieuwd 
naar wat er binnenkort in Deerlijk te 
doen is? Surf dan naar www.uitdata-
bank.be of www.deerlijk.be/uit-deerlijk.

Dinsdag 3, 10, 17 en 24 september 
en 1, 8 en 15 oktober
- 13.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Terreinen Oliebergstraat
 ORGANISATOR  Petanqueclub d’Oliebolders

Dinsdag 3 en woensdag 11 september
• 19.30 uur: Bloedinzameling
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk

Woensdag 4 tot en met 8 september
• 19.00 uur: Fancy Fair
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Scouts en Gidsen Deerlijk

Vrijdag 6 en 27 september
• 19.00 uur: Gezelschapsspellenavond
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  De Speelveugels

Zaterdag 7 september
• 14.00 uur: Workshop fotografie:  

weg van de auto mode
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Computergebruikersclub

Zondag 15 september
• 14.00 uur: Workshop fotografie:  

weg van de auto mode
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Computergebruikersclub 

Woensdag 18 september
• 14.30 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker 

Zaterdag 21 september
• 14.00 uur: Workshop fotobewerking:  

de basisbewerkingen
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke

 ORGANISATOR  Computergebruikersclub 

Zaterdag 12 oktober
• 14.00 uur: Arduino? Wat is het en  

wat doe je daarmee?
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Computergebruikersclub

UiTkalender


