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Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 20 februari 
om 20.00 uur in het gemeente-
huis, Harelbekestraat 27.

Overlijdens

- George Gunst
- Bernard Stichelbout
- Jacqueline Godts
- Leon JULES Verbauwhede
- Willy Naessens
- Alice Vanwynsberghe
- Romain Vereecke
- Angèle Chiers
- Lucienne Verrotte
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Het zwembad dat we samen met Anzegem 
gebouwd hebben aan het Ommerheimplein in 
Vichte heeft een naam: Aquandé. Ria Baert uit 
Anzegem en Philip Vanhamme uit Deerlijk dien-
den het winnende voorstel in. Ze krijgen beiden 
een jaarabonnement voor ons zwembad.

In juli riepen we de inwoners van Anzegem 
en Deerlijk op om een naam voor het nieuwe 
zwembad te bedenken. In totaal kregen we 
maar liefst 319 voorstellen binnen. Een onver-
wacht succes! Na het schrappen van de 
dubbele en het samenbrengen van sommige 
namen kwamen we op 232 voorstellen. De 
inwoners konden hieruit hun favoriet kiezen en 
daarna hakte een jury de knoop door. Het werd 
dus Aquandé.

Wanneer kan je zwemmen?
Op 3 april openen we Aquandé officieel.  
Op 4 april kan je er voor het eerst zwemmen.  
Begin april starten ook de zwemlessen.  
Daarvoor kan je inschrijven vanaf zaterdag  
22 februari.

Scholen
Met dit nieuwe zwembad willen we vooral 
onze scholieren de kans geven op school-
zwemmen tijdens de uren. Daar was nood aan, 
aangezien het zwembad van Deerlijk enkele 
jaren geleden de deuren moest sluiten en 
Zwevegem een kleiner zwembad heeft 
gebouwd. Uiteraard zullen verenigingen en 
recreatieve zwemmers ook welkom zijn 
buiten de schooluren. 

 Zwembad heeft naam: Aquandé

Meer info
www.aquande.be
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Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar 
door voor veilig en voldoende bloed, plasma 
en bloedplaatjes. Met dank aan dono-
ren in heel Vlaanderen. Dus ook in onze 
gemeente. Omdat jij of jouw buurman het 
misschien ooit nodig heeft.

Wist je dat er 70 % kans is dat iemand ooit 
een bloedproduct nodig heeft? Dat geldt dus 
ook voor jou of je buurman. Op dit moment 
geeft maar 3 % van alle Vlamingen bloed, 
plasma- of bloedplaatjes. Daar wil Rode 
Kruis-Vlaanderen verandering in brengen. Als 
in 2020 4 % van de bevolking doneert, dan 
zijn er meer donoren om de bloedvoorraad 
op peil te houden. 

Hoeveel geven wij? 
Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op 
om er samen voor te zorgen dat we dat extra 
procent halen. Vandaag telt Deerlijk 3,92 % 
donoren. Dat is mooi, maar het kan altijd beter. 
Help jij mee om van Deerlijk het vrijgevigste 
dorp te maken? Kom dit jaar minstens 1 keer 
bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag 

familie of vrienden of ze mee willen doneren 
om zo naar 1 % meer bloed-, plasma- en 
bloedplaatjes te gaan in onze gemeente. Op 
rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een interac-
tieve kaart waarop je kan zien hoeveel donoren 
er al zijn in onze gemeente. Ga je mee de 
uitdaging aan om daar tegen eind dit jaar 1 % 
bij te doen? 

Waar doneren?
Waar je gaat doneren is niet belangrijk voor de 
statistieken van je woonplaats. Rode Kruis-Vlaan-
deren kijkt immers naar je woonplaats en niet 
naar waar je je goede daad hebt gedaan. Je kan 
dus met een gerust hart in een buurgemeente of 
in een van de donorcentra van Rode Kruis-Vlaan-
deren gaan doneren. Kijk op rodekruis.be/bloed 
waar en wanneer je kan gaan doneren.

 Ons dorp geeft

Renovatieplannen? Dan komt het erop aan 
de juiste aannemer of architect te vinden. 
Heeft hij ervaring met energiebewust 
renoveren? Kan hij tijdig een juiste offerte 
op maat aanbieden? Hoe zit het met zijn 
erkenning? Is hij fiscaal wel in orde? Niet 
iedereen weet waar hij daarvoor terecht 
kan. Daarom wil Leiedal de particulier die 
gaat renoveren wegwijs maken in het grote 
kluwen van aannemers en architecten en 
hen via de RenovatieCoach ook begeleiden 
in duurzaam verbouwen. 

Energiebewuste aannemers: 
wie zijn ze?
Als de regio de klimaatdoelstellingen wil 
halen, dan kan dat in de eerste plaats door 
energetische woningrenovaties. Leiedal 
ondersteunt die renovaties vanuit haar rol 
als duurzame streekontwikkelaar. De doel-
stelling is het aantal woningrenovaties op 
zijn minst te verdubbelen. Tegen 2050 zullen 
alle woningen in België moeten voldoen aan 
de BEN-standaard, waarbij BEN staat voor 
bijna-energieneutraal. Geen koude voeten 
meer in de winter, dankzij een efficiënte 
vloerisolatie. Geen tocht meer op winderige 
dagen, want er is een goede luchtdichtheid. 
Een BEN-woning zorgt voor een warme 
thuis in de winter en een koel huis in de 
zomer. Maar hoe herken je als particulier een 
energiebewuste aannemer of architect die 
hiervoor opleiding volgt, alle normen naleeft 
en de bouwknopen en detaillering nauwgezet 

uitvoert? Om dat onderscheid duidelijk te 
maken, wil Leiedal de energiebewuste aan-
nemers en architecten bij de klant brengen 
en omgekeerd. 

Selectie aannemers- en architecten-
pool voor renovaties 2020
Na de successen van de voorbije jaren lan-
ceert Leiedal nu al een vierde open oproep 
tot samenwerking naar aannemers en archi-
tecten die energiebewust en vakbekwaam 
renoveren. Na een grondige screening 
selecteert onze intercommunale een pool van 
aannemers en architecten voor één jaar. We 
geven ook kansen aan kleinere, lokale aan-
nemers en architecten die ambities hebben 
op het vlak van energetisch renoveren. We 
screenen de opgegeven referenties en kijken 
de erkenning van de aannemer of architect 
na. We polsen naar zijn kennis van lucht-
dichtheid, thermische prestaties, vaak voor-
komende problemen enzovoort. Uiteindelijk 
zullen we tot een lijst komen van aannemers 
en architecten die hun deskundigheid en 
ervaring kunnen aantonen bij een of meer-
dere types van energetische renovatiewer-
ken: van de isolatie van dak en buitengevel 
over schrijnwerk tot gascondensatieketels. 

Warmer Wonen
De lijst van aannemers en architecten  
zal vanaf mei 2020 te raadplegen zijn op 
www.warmerwonen.be, de website op maat 
voor eigenaars, huurders en verhuurders 

over energiezuinig en kwaliteitsvol wonen in 
Zuid-West-Vlaanderen. Je vindt er ondersteu-
ning op alle vlakken van woningrenovatie. 
Sinds 2017 heeft Leiedal een eigen Renovatie-
Coach in huis. Hij biedt professioneel advies 
en ondersteuning aan particulieren tijdens 
het hele renovatietraject. Hij helpt je met 
offerteaanvragen, de meest efficiënte volgorde 
van de uit te voeren werken, de financiering, 
premies en leningen, de opvolging van de 
werken, de administratie na de werken en 
meer. De RenovatieCoach zal de geselec-
teerde aannemers en architecten uit de pool 
op zijn beurt bij de particulier introduceren. 

 Renovatiecoach

Interesse? 
Interesse om samen met ons de 
woningrenovaties in onze regio naar 
een hoger niveau te tillen? Stel je dan 
voor 16 maart 2020 kandidaat als 
aannemer of architect via www.leiedal.
be. Dan bezorgen wij je de nodige 
documenten.



Sociaal 

Jong en oud zijn welkom in het dienstencen-
trum vanaf 10.30 uur. Je kan er gezellig een 
koffie drinken, een boek ontlenen of lezen in 
tijdschriften en kranten. Om 11.00 uur starten 
we met zitturnen en om 12.00 uur kan je 
meeschuiven aan tafel voor een overheerlijke 
maaltijd. De kostprijs van de maaltijd is afhan-
kelijk van je inkomen (6,70 euro, 7,20 euro of 
7,70 euro). Een activiteit kost 1,50 euro.

Buurthuis de Statie:  
donderdag 20 februari
14.00 uur: Onder-ons-namiddag

Buurthuis de Wieke:  
dinsdag 25 februari
14.00 uur: Pannenkoekenbak

OC d’Iefte: donderdag 27 februari
14.00 uur: Pannenkoekenbak

VBS Belgiek: woensdag 4 maart
14.00 uur: Gezellig samenzijn

 
Buurthuis Sint-Lodewijk:  
woensdag 11 maart
14.00 uur: Pannenkoekenbak

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
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Café ‘Het Lindenhof’ werd eind jaren 1950 
geopend door electricien Gilbert Coudy-
zer en Hermina Dhondt. In 1963 werden ze 
opgevolgd door Leopold Devos en Georgette 
Vervaecke. Tien jaar later namen schoon-
broer Gedeo(n) Lannoye en Denise Devos 
de herberg over. Naast de functie als herberg 
was het Lindenhof een dans- en feestzaal 

met onder meer de legendarische ‘Arabi-
sche Bar’. In de loop der jaren werd het café 
omgebouwd tot restaurant en werden de 
pluimveestallen omgebouwd tot een tweede 
feestzaal ‘Lindenburcht’. Voor deze nieuwe 
zaal kwam een nieuw café: ‘De Linde’. Een 
vijftal jaar geleden verdween het volledige 
complex.

Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het 
driemaandelijks tijdschrift van de heem-
kring, lezen. Overschrijven kan op het 
rekeningnummer BE31 0001 6577 8555 
of telefoneer naar 056 77 73 89. Erelid 
ben je vanaf 15 euro, beschermend lid 
vanaf minstens 25 euro.

 Deerlijk toen en Deerlijk nu: Het Lindenhof

1995 oktober 2019

Natuurpunt Gaverstreke beheert enkele 
belangrijke natuurhoekjes in de Gavers. Het 
reservaat nabij de kijkhut is er één van. Daar 
heerst de Woudaap. Deze zeldzame en gevoe-
lige reigersoort behoeft een specifiek beheer, 
en daar zijn vrijwilligers voor nodig.

Zin om een handje toe te steken?
Bezorg je contactgevens aan de conservator, 
bart.lemey@gmail.com of aan de afdelings-
voorzitter, yann@ferynjan.be. 

 Woudaap 
zkt vrijwilliger

Augustus 1936. In een landelijk Iers dorpje 
leven vijf ongetrouwde zusters bij elkaar. 
Hun verlangen naar een beter leven is groot, 
maar ze zitten gevangen binnen de muren 
van hun huis waar ze zich onderwerpen aan 
christelijke en heidense regels en rituelen.

Het feest van Lughnasa, de heidense god van 
de oogst, nadert. De zussen zijn al lang niet 
meer op het oogstfeest geweest, hoewel ze 
dol zijn op dansen. Dit is voor hen de enige 
kans om uit het keurslijf van de familie te 
breken. Op het oogstfeest kiezen de mannen 
uit de vrouwelijke dansers immers hun toe-
komstige bruid. Net nadat ze besloten hebben 
om dit jaar toch te gaan, verwerpt een van de 
zussen dit plan.

Auteur: Brian Friel   
Vertaling: Walter Van den Broeck
Regie: Eric Meirhaeghe
Met: Simon Delrue, Annie Depoortere, Hilde 
De Pourcq, Colette Deryckere, Thomas 
Dierinck, Debbie Manhaeve, Sonia Turpyn en 
Kurt Velghe

Waar en wanneer?
In OC d’Iefte op:
- Zaterdag 7 maart om 20.15 uur
- Zondag 8 maart om 18.00 uur
- Vrijdag 13 maart om 20.15 uur
- Zaterdag 14 maart om 20.15 uur

Kostprijs
9 euro 

Tickets
056 77 90 51, marc.vergote.deerlijk@gmail.com,  
www.dieghesellendeerlijk.be

 Toneel Die Ghesellen
Dansen op Lughnasa 
(zomernacht)

Meer info
cultuur@deerlijk.be, 056 71 89 81
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Als je van zingen en het Vlaamse lied houdt, 
moet je zeker naar onze Vlaamse zangavond 
komen, op vrijdag 28 februari om 19.30 uur in 
OC d’Iefte. Voor amper 5 euro, inkom, drankje 
en zangboekje inbegrepen, beleef je een 
aangename avond vol samen- en koorzangen 
en zelfs een solo. 

De Vlaamse zangavond van het René De Clercq- 
genootschap heeft een rijke traditie, met een 
verleden met onder meer een gelegenheids-
orkest, drie koren, voordrachten en solo-optre-
dens. Dit jaar is er plaats voor een memoriam 
van ons betreurd bestuurslid Joost Vandom-
mele en een solozang door Carlos Meersman.

 28e Vlaamse zangavond

Meer info
René De Clercqgenootschap Deerlijk, 
secretariaat, 056 72 86 70

Op zaterdag 22 februari toveren we het 
heem van Chiro Joeki om in een baktempel. 
Met als slogan ‘vier vastenavond thuis met 
Chiropannenkoeken in huis’ houdt de Chiro 
hun jaarlijkse pannenkoekenbak. Leiding, 
oud-leiding en ouderraad slaan de handen in 
elkaar en bakken ruim 12.000 exemplaren op 
grootmoeders wijze.

Leden gaan die dag rond van deur tot deur 
om ze aan de man te brengen. Zo heb je de 
mogelijkheid een of meerdere pakjes aan te 
kopen. Wil je zeker zijn van een pakje? Kan je 
niet wachten met smullen tot de leden aan de 
voordeur staan? Kom dan vanaf 10.00 uur naar 
het Chiroheem. Ook daar kan je onze overheer-
lijke pannenkoeken kopen. 

Waar en wanneer?
Lokalen Chiro Joeki Deerlijk, Kardinaal 
Cardijnlaan 8, 22 februari vanaf 10.00 uur

 Pannenkoekenbak Chiro Joeki

Kostprijs 
5 euro per pakje pannekoeken

Deze waargebeurde roadmovie speelt zich af in 
1962 en volgt een Italiaans-Amerikaanse buiten-
wipper, Tony Lip, die zijn baan verliest wanneer 
zijn nachtclub moet sluiten. Daarna besluit hij 
als chauffeur mee op tournee te gaan met Don 
‘Doc’ Shirley, een uiterst getalenteerde pianist 
met Jamaicaanse roots. In een schitterende 
Cadillac DeVille beginnen ze aan een concert-
tournee in het diepe zuiden van de VS, waar ze 
meermaals geconfronteerd worden met racisme 
en hun tegengestelde persoonlijkheden.

Regie: Peter Farrelly
Hoofdrollen: Viggo Mortensen en Mahershala Ali

Waar en wanneer?
Dinsdag 18 februari om 20.00 uur in OC d’Iefte

Kostprijs
5 euro

 Winterfilm Davidsfonds: Green Book
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Ben jij een organisatie of vereniging met een 
werking naar kinderen, jongeren of ouders? 
Hebben jullie leuke en vernieuwende ideeën, 
maar kunnen jullie een financieel duwtje in 
de rug gebruiken? Neem dan zeker eens een 
kijkje op www.huisvanhetkinddeerlijk.be/
subsidiesaanvragen en bekijk of jouw initiatief 
in aanmerking komt voor een subsidie tot 500 
euro. Een aanvraag indienen kan tot 5 april.

 Een premie voor jouw gezins- of jongerenwerk

Kan je kleuter 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 of 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 jouw 
kind zelf leren fietsen. Na de sessie krijgt 
iedere deelnemer een diploma en aandenken.
 
Voor wie?
Kinderen vanaf 4 jaar die al goed kunnen fiet-
sen met steunwieltjes, maar het graag zonder 
willen kunnen. 
 
Wat meebrengen?
- Breng de fiets van je kapoen mee maar 

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

volwassen begeleider.

Wanneer?
- Sessie 1: zaterdag 28 maart 
 van 9.00 tot 12.00 uur
- Sessie 2: zaterdag 28 maart 
 van 13.00 tot 16.00 uur

Waar?
Sporthal Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 30 

Kostprijs
8 euro, aandenken inbegrepen. In ruil voor  
10 punten krijg je 5 euro korting. Geef je  
UiTPAS-nummer door bij inschrijving. 

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 24 februari en is verplicht 
en kan via de webshop op www.deerlijk.be  
of via 056 77 73 19 en sport@deerlijk.be.  
Er zijn slechts 20 plaatsen per sessie.  

 Kijk! Ik fiets!

75 jaar geleden kwam er een einde aan de 
Tweede Wereldoorlog. Deerlijk was het jaar 
daarvoor in september al bevrijd. Ter herden-
king van deze bijzondere gebeurtenis orga-
niseert de Deerlijkse werkgroep beeldende 
kunst (D Pro Art) op vraag van NSB afdeling 
Deerlijk een tentoonstelling.

 
 

De bevrijding en het einde van de Tweede 
Wereldoorlog op 8 mei 1945 (V-dag) wordt 
het thema aan de Kunstmuur tussen 15 april 
en 15 mei. Daarom zoeken we kunstenaars 
die in Deerlijk wonen of uit Deerlijk afkomstig 
zijn. Geïnteresseerden die een werk willen 
indienen, kunnen zich aanmelden bij de cul-
tuurdienst, 056 71 89 81, cultuur@deerlijk.be. 
Inschrijven kan tot 31 maart. Vermeld meteen 
ook het type van je werk en de afmetingen.

 Gezocht: kunst  
geïnspireerd door de  
Tweede Wereldoorlog

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

© Fotoclub Deerlijk
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Een unicum aan de Kunstmuur, de komende 
maand. Deze keer hangt er namelijk werk van 
twee vrouwen in OC d’Iefte. Fanny Huysen-
truyt en Lies De Witte komen niet alleen goed 
overeen, ze schilderen ook allebei. 
 
Fanny Huysentruyt, in het dagelijks leven 
farmaceutisch assistente, woont al 22 jaar in 
Deerlijk. Ze is Lid van D Pro Art. 
 
‘Het begon bij mij te kriebelen op mijn 16de. Ik 
kocht boekjes over tekenen en schilderen en 
met heel wat zelfstudie ging ik aan het werk. 
Daarnaast zat ik vroeger soms uren te kijken 
hoe mijn opa zat te schilderen.’ 
 
‘Het artistieke zit bij mij duidelijk in de genen. 
Mijn opa was schilder en mijn moeder en 
tante zijn altijd creatief bezig geweest. Toen 
mijn opa stierf kreeg ik zijn schildersezel en 
verf en was ik meteen vertrokken. Ik was een 
aantal jaar lid van Magenta, waar ik door 
George Schelstraete gestimuleerd werd om 
mij volledig te geven tijdens het schilderen en 
gevoelens op doek te zetten.’ 
 

‘Ik laat me vooral inspireren door ogen, want ik 
schilder meestal gezichten en het liefst ogen. 
Je hoort wel eens dat de ogen de spiegel van 
de ziel zijn en je kan er inderdaad ongeveer 
alles mee uitdrukken. Het zit allemaal verbor-
gen in de blik van de ogen of het gezicht.’ 
 
Lies De Witte werkt bij de Deerlijkse IT-leve-
rancier ConXioN. Na de uren is ze niet alleen 
gemeenteraadslid, ze schildert ook graag. 
 
‘Al sinds ik klein was, zag ik mijn moeder 
op woensdagavond naar de schilderlessen 
vertrekken in Ooigem bij lesgeefster Hilde 
Chevalier. Ik stond er toen niet altijd bij stil hoe 
elk schilderij tot stand was gekomen, waar de 
inspiratie vandaan kwam en welke technieken 
en materialen er werden gebruikt. Maar mijn 
mama bracht elke keer mooie schilderijen 
mee naar huis, van abstract tot figuratief. Toen 
ik een drietal jaar terug naar de expositie ging 
bij Geert Coucke waagde ik me zelf ook voor 
de eerste keer aan een workshop olieverf. 
Het voelde onmiddellijk goed om zo ook in de 
voetsporen van mijn mama te kunnen treden.’ 
 

‘Voor mij is schilderen een zalige vorm van 
ontspanning, want op dat moment ben ik 
enkel maar bezig met de creatie op zich. Tot 
op vandaag schilderde ik vooral portretten, 
maar laat ons zeggen dat ik nog volop aan 
het experimenteren ben. Het kriebelt wel 
om verschillende technieken en stijlen uit te 
proberen. Het liefst zou ik doorheen de jaren 
naar een eigen stijl gaan met een rode draad 
in mijn werken.’ 

 ‘De ideeën komen meestal uit mijn eigen 
omgeving. Zo zette ik als Deerlijkenaar onze 
ereburger Niels Destadsbader op doek. Maar 
het gaat ook persoonlijker. Met mijn tweeling-
zus Leen heb ik een heel speciale band. Voor 
haar verjaardag maakte ik een schilderij met 
twee foetussen die in de buik zitten en elkaar 
net een zoen geven. Voor dat werk haalde 
ik de mosterd bij een foto die ik ooit zag op 
een fototentoonstelling en die mij altijd is 
bijgebleven. De fysieke nabijheid in de buik 
gedurende 9 maanden draagt bij tot de emo-
tionele band die wij ons hele leven al ervaren. 
Dat weerspiegel ik in dat schilderij.’

 Twee schilderende vriendinnen  
aan een Kunstmuur
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Apotheker Pol Debosschere trok vijftig jaar 
geleden een jaar rond in Deerlijk met zijn 
8-mm-filmcamera. Hij zette alle belangrijke 
gebeurtenissen van het jaar 1969 op beeld.

Het jaar begon en eindigde in de sneeuw en 
daartussen zien we Deerlijk in volle expansie: 
de aanleg van de E3, het bouwen van de 
Bloemenwijk en Oliebergwijk. De film had veel 

succes en Pol vertoonde de film bij alle vereni-
gingen van Deerlijk die erin voorkomen.

In 2004 werd de film opnieuw getoond.  
De video werd toen gemonteerd en voorzien 
van muziek door Frank Tijtgat. De authentieke 
muziek komt van Armand Deknudt.  
Het geheel werd gecoördineerd door Jan 
Dhaluin.

Een halve eeuw later projecteren we de film 
op groot scherm. Dat doen we op dinsdag  
10 maart in OC d’Iefte om 20.00 uur.  

Genummerde kaarten kosten 6 euro en  
zijn te bestellen via 056 77 90 51 of  
marc.vergote.deerlijk@gmail.com.

 Deerlijk, vijftig jaar geleden
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Van 6 tot en met 8 juni organiseert de 
gemeente Dentergem samen met de 
gemeente Deerlijk in Wakken een tentoon-
stelling met werk van Deerlijkse kunstenaars. 
Dit kadert binnen een uitwisselingsproject 
met ook een tentoonstelling van Wakkense 
kunstenaars in Deerlijk in 2018.

Voor deze tentoonstelling kunnen alle in 
Deerlijk wonende kunstenaars werk leveren. 
Schilderijen, tekeningen, grafiek, keramiek, 
sculpturen en meer komen in aanmerking. 
Inschrijven kan tot en met 31 maart bij de 
cultuurdienst via 056 71 89 81,  
cultuur@deerlijk.be of in het secretariaat van 

OC d’Iefte. Voor het opmaken van een cata-
logus bij de tentoonstelling hebben we een 
foto nodig van elke deelnemende kunstenaar 
en van een werk, af te leveren bij inschrijving. 
Voor de ingeschreven kunstenaars volgt eind 
april meer info.

 Tentoonstelling  
Deerlijkse kunstenaars in Wakken
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Alle Belgische banken bieden de mogelijk-
heid om online bankverrichtingen te doen, 
bankzaken op te volgen of rekeningen te 
beheren,  24 uren op 24, 7 dagen op 7. Wan-
neer je elektronisch bankiert via de website 
van jouw bank, gaat dit automatisch via 
een beveiligde verbinding. Toch moet je op 
jouw hoede zijn en waakzaam blijven voor 

phishing en internetfraude, want betalen 
met jouw telefoon, zonder bankkaart en zelfs 
zonder pincodes is wel handig, maar hoe 
veilig is het? 
 
Nieuw zijn ondertussen de vele mogelijkheden 
om te betalen en te bankieren met tablet en 
smartphone, vaak zonder gebruik te maken van 

bankkaart en kaartlezer. Tijdens deze voordracht 
belicht Jan Holvoet van Seniornet Vlaanderen 
vooral de nieuwe manieren van mobiel betalen. 
Hij demonstreert uitvoerig de werking van deze 
mogelijkheden.  We ronden de voordracht af met 
een aantal vuistregels voor veiligheid en privacy.

Waar en wanneer
Maandag 24 februari om 14.00 uur in OC d’Iefte.
 
Kostprijs
Leden: 10 euro, niet-leden: 15 euro
 
Inschrijven
De inschrijving is geldig na betaling op 
rekening van Vief Deerlijk BE18 6528 3720 
5365 met vermelding naam en 24/02. Graag 
inschrijven voor 20 februari.

 VIEF nodigt uit: 
Online bankieren en betalen 
zonder bankkaart

Meer info
marianne.verbeke@gmail.com 
of 056 70 15 29.

Oxfam Wereldwinkel Deerlijk nodigt je uit op 
hun zeventiende (h)eerlijk ontbijt. Start jouw 
zondag met een Fair Trade ontbijtbuffet met 
lekkers van ver en dichtbij. Voor de jongste 
ontbijters is er een speelhoekje voorzien.

Waar en wanneer?
Zondag 1 maart van 8.00 tot 11.00 uur in  
OC d’Iefte.

 Fair ontbijten met de Wereldwinkel

Inschrijven
Vooraf inschrijven is noodzakelijk 
en kan tot en met zondag 23 februari 
(of tot volzet). Het aantal deelnemers is 
beperkt. Schrijf dus tijdig online (voorkeur) 
in op http://bit.do/ontbijt-DRL of kom 
langs in onze Wereldwinkel.
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De cultuurraad zet al heel wat jaren mensen 
in die bloemetjes die tijdens het voorbije jaar 
een speciale prestatie leverden op cultureel 
vlak. Aan de inwoners vroegen we om 
namen van verdienstelijke burgers en ver-
enigingen door te geven. Dit heeft geleid tot 
onderstaande nominaties in 2 categorieën.

Cultuurtrofee 2019 
voor individuele prestatie
Willy Huys, Bieke Vanlaeken, Hannelore 
Bedert, Johan Deseyn, Marc Vanwynsberghe, 
Patrick Buysschaert, Jérémie Vrielynck, Luna 
Vanhoutte.

Cultuurtrofee 2019 voor verenigingen
Balletschool Raymonda, René De Clercqge-
nootschap, De Frapatsers, Uzien, Reveil.

Trofee van verdienste
Op vrijdag 21 februari zullen we om 20.00 uur 
in OC d’Iefte de trofee van verdienste uitreiken 
aan wie veel betekend heeft voor het cultureel 
leven in Deerlijk.

 Genomineerden cultuurtrofee 
en trofee van verdienste bekend

De aspi’s van Chiro Sellewie presenteren met 
trots Shake That Asspi, een jaarlijkse hoogmis 
van het Deerlijks uitgaansleven. Op 14 maart 
kan je vanaf 21.00 uur he-le-maal losgaan op 
plaatjes van Benny-j, Demale, Stereo trooper 
en Voltage. Met een volledig uitgeruste bar en 
cocktailbar staan de aspi’s paraat om jouw dorst 

te lessen. We stillen nachtelijke hongertjes met 
héérlijke hamburgers, frikandellen en kaaskro-
ketten. En met onze befaamde paal hebben we 
nog een extra troef. 

Waar en wanneer?
Het Heem van Chiro Sellewie, Pladijsstraat 282 

Kaarten
Kaarten kopen kan bij alle Aspi’s en de leiding. 
Ze kosten 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan 
de deur. 

 Shake That Asspi

Mag je kind in 2020-2021 naar de kleuterschool 
en wil je Vrije Basisschool Sint-Lodewijk leren 
kennen? Vul het online formulier in, bel of mail 
zodat we tijdig alle praktische info kunnen 
bezorgen (inschrijvingen, opendeur, ouder-
avond, peuteronthaal …).

Waar en wanneer?
Het infomoment vindt plaats op zondag 26 april 
om 9.30 uur in de Vrije Basisschool Sint- 
Lodewijk, Pladijsstraat 296, 8540 Deerlijk 

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

 Voor het eerst naar school?
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Vanaf maandag 6 april zijn we er volledig klaar voor en starten we 
met zwemlessen en watergewenning in het nieuwe zwembad. 

Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar
Veilig in het water leren bewegen en een mooie zwemslag aanleren, 
komen hier aan bod.
- 10 lessen tijdens de schoolweken: 5 weken op woensdag en zaterdag
- 10 lessen tijdens de vakantieweken: 2 weken van maandag tot en 

met vrijdag
- 90 euro (10 lessen all-in, 8 kinderen per groep)
- De zwemles duurt 45 minuten en na de les is er een contactmoment 

mogelijk tussen de ouders en de lesgever. 

SCHOOLWEKEN 5 weken woensdag + zaterdag

Startdata Einddata

woensdag 22 april zaterdag 23 mei

woensdag 27 mei zaterdag 27 juni

woensdag 9 september zaterdag 10 oktober

woensdag 14 oktober zaterdag 14 november

woensdag 18 november zaterdag 19 december

VAKANTIEWEKEN 2 weken iedere weekdag

Startdata Einddata

maandag 6 april vrijdag 17 april

maandag 6 juli vrijdag 17 juli

maandag 17 augustus vrijdag 28 augustus

Watergewenning voor kinderen vanaf 3,5 jaar
In de watergewenning leren we de omgeving van het water goed 
kennen, werken we watervrees weg en leren we drijven en onder water 
bewegen.
- 5 lessen tijdens de schoolweken: 5 weken op zaterdag 
- 5 lessen tijdens de vakantieweken: 1 week van maandag tot en met 

vrijdag 
- 45 euro (5 lessen all-in, 8 kinderen per groep) 
- De zwemles duurt 45 minuten en na de les is er een contactmoment 

mogelijk tussen de ouders en de lesgever. 

SCHOOLWEKEN 5 weken zaterdag

Startdata Einddata

zaterdag 25 april zaterdag 23 mei

zaterdag 30 mei zaterdag 27 juni

zaterdag 12 september zaterdag 10 oktober

zaterdag 17 oktober zaterdag 14 november

zaterdag 21 november zaterdag 19 december

VAKANTIEWEKEN 1 week iedere weekdag

Startdata Einddata

maandag 6 april vrijdag 10 april

maandag 13 april vrijdag 17 april

maandag 6 juli vrijdag 10 juli

maandag 13 juli vrijdag 17 juli

maandag 17 augustus vrijdag 21 augustus

maandag 24 augustus vrijdag 28 augustus

Inschrijven
De online inschrijvingen hiervoor starten op zaterdag 22 februari om 
9.00 uur via de webshop op www.deerlijk.be. Onze grootste tip: zorg dat 
je op voorhand je account aangemaakt hebt! 

 De eerste zwemlessen in Aquandé

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

We zoeken gemotiveerde lesge-
vers die vanaf april zwemlessen en 
watergewenningslessen willen geven 
in Aquandé, het nieuwe zwembad 
van Anzegem en Deerlijk. Interesse 
of vragen? Stuur een mailtje naar de 
sportdienst, sport@deerlijk.be. 

Zoekertje
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Donderdag 12 maart
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport  

voor volwassenen 
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Zaterdag 14 maart
- 14.00 tot 17.00 uur: Tweedehandsbeurs
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Gezinsbond Deerlijk
- 21.00 uur: Shake That Asspi 
 LOCATIE  't Heem Chiro Sellewie 
 ORGANISATOR  Chiro Sellewie 

Zondag 15 maart
- 10.00 tot 12.00 uur: De vijver,  

een bron van leven in de tuin
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Tuinhier Deerlijk 

Maandag 16 maart
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Donderdag 19 maart
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Statiewijk -  

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

Gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 17.30 tot 18.30 uur:  

Omnisport voor volwassenen
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst

- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Centrum - 
 Pannenkoekenbak
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 

Zaterdag 29 februari
- 17.00 uur: Koningswijk Deerlijk – Grote 

conservenkaarting ten voordele van het 
straatfeestcomité Astridlaan

 LOCATIE  OC d’Iefte 

Maandag 2 maart
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Dinsdag 3 maart
- 16.30 tot 20.00 uur: Bloedinzameling

LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk 

Donderdag 5 maart
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport voor 
 volwassenen
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 18.30 tot 22.00 uur: State of the Region 

hartje West-Vlaanderen
 LOCATIE  UZIEN
 ORGANISATOR  De Federatie 

Vrijdag 6 maart
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Belgiek - 
 zitturnen 
 LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 

Maandag 9 maart
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Dinsdag 10 maaart
- 14.00 tot 17.00 uur: Okra Academie
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Okra 

Woensdag 11 maart
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

Pannenkoekenbak 
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 16.30 tot 20.00 uur: Bloedinzameling
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk

 

Maandag 17 februari
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Woensdag 19 februari
- 14.30 tot 17.30 uur: Gaverwijk Deerlijk - 

kaarting schooltje Vlasstraat 
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk 
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren 

Donderdag 20 februari
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren  

LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 11.00 tot 12.00 uur:  

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

Gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE  Buurthuis de Statie 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport  

voor volwassenen
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Vrijdag 21 februari
- 20.00 uur: Uitreiking Cultuurtrofee en 

trofee van verdienste
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  OC d'Iefte 

Dinsdag 25 februari
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Molenhoek - 

Pannenkoekenbak
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 

Donderdag 27 februari
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Centrum - 
 Zitturnen
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

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.
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
16 maart tot en met 15 april) binnen- 
brengen ten laatste tegen 23 februari.  
Het volgende gemeentenieuws verschijnt  
op 16 maart.

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 tot 
18.00 uur. Om te weten wie van wacht is,  
kan je surfen naar www.mijntandarts.be.  
Het centrale oproepnummer is 0903 39 969.
Apothekers
De wachtdienst van de apothekers van 
Deerlijk begint op zaterdagmiddag om 12.00 
uur en eindigt de week daarna op zaterdag-
middag 12.00 uur. De apotheek van wacht 
staat vermeld op het uithangbord aan iedere 
apotheek of wordt je telefonisch meege-
deeld op het nummer 0903 99 000. Je kan 
surfen naar www.apotheek.be.

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

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

  
Diensten
Antigifcentrum 070 245 245
Belbus 059 56 52 56
Brandweer 112 (brand & dringende zaken)
De Druglijn 078 15 10 20
Gaselwest 078 35 35 00
Hulpdienst 100
Vlaamse Maatschappij Voor  
Watervoorziening 0800 402 44

Info
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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 19 februari (zone 1)
- donderdag 20 februari (zone 2)
- woensdag 4 maart (zone 1)
- donderdag 5 maart (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
De politie heeft een zitdag in het gemeentehuis 
van Deerlijk op elke eerste en derde zaterdag 
van de maand (behalve juli en augustus)  
van 9.00 tot 11.30 uur. Op alle andere momenten 
is de politie enkel aanwezig op afspraak.  
Een afspraak maken kan 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)

*  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.


