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Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 26 maart 
om 20.00 uur in het gemeente-
huis, Harelbekestraat 27.

Overlijdens

• Alice Vandoorne
• Jacqueline Depraetere
• Cecile Dewulf
• Eric Vandeghinste
• Mariette Buysens

Jubilea

Gouden Bruiloft

- Etienne Nuyttens en  
Angelique De Witte, 

 gehuwd op 26 maart 1970
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Sinds 1 januari 2014 is in Deerlijk een belas-
tingreglement voor tweede verblijven van 
kracht. Eigenaars van een tweede verblijf zijn 
vanaf 1 januari 2014 een jaarlijkse belasting van 
600 euro verschuldigd. Voor wie op 1 januari 
van het aanslagjaar zijn tweede verblijf in 
Deerlijk heeft, geldt er bovendien een jaarlijkse 
aangifteplicht. 

Aangiftes moeten jaarlijks gebeuren tegen 30 
april. Het aangifteformulier kan je afhalen bij 
het omgevingsloket in het gemeentehuis. Of 
je kan het downloaden op www.deerlijk.be. 
Als je jouw aangifte niet tijdig indient, kan de 
gemeente je ambtshalve belasten. Dat houdt in 
dat de gemeente de eigendom zelf op de lijst 
van tweede verblijven zal opnemen op basis 
van een gemotiveerd dossier. In dit geval ver-
hogen we de belasting. Bij een eerste vaststel-
ling van niet-aangifte bedraagt de verhoging 
25 %. Dan betaal je dus 750 euro in plaats van 
600 euro.

 Tweede verblijven 
Aangifteplicht en belasting

 Nieuwe openingsuren  
dienst cultuur en toerisme

De openingsuren van het secretariaat van  
OC d’Iefte veranderen vanaf maandag 16 maart.

Maandag voormiddag: 8.30 – 12.00 uur  
 namiddag: gesloten
Dinsdag voormiddag: 8.30 – 12.00 uur  
 namiddag: 13.00 – 17.00 uur
Woensdag voormiddag: gesloten  
 namiddag: 13.00 – 17.00 uur
Donderdag voormiddag: 8.30 – 12.00 uur  
 namiddag: 15.00 – 19.00 uur
Vrijdag voormiddag: 8.30 – 12.00 uur  
 namiddag: gesloten

© Fotoclub Deerlijk
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Je kan vanaf zaterdag 4 april zwemmen in Aquandé, het 
nieuwe zwembad. Op welke momenten dat precies kan, 
zie je in onderstaande tabel met de openingsuren. Opge-
let: tijdens de openingsweken gelden de openingsuren 
tijdens de vakantieweken. Vanaf maandag 20 april scha-
kelen we dan voor het eerst over naar de openingsuren 
die gelden tijdens de schoolweken. 

 Openingsuren 
Aquandé

Zoals je weet geldt er in het centrum van 
Deerlijk een blauwe zone. Dat betekent dat 
je een parkeerschijf moet leggen in de stra-
ten waar verkeersborden een blauwe zone 
aangeven. Voor personen met een beperking 

die een parkeerkaart voor personen met 
een handicap hebben, zijn de parkeerregels 
binnen de blauwe zone anders. Deze par-
keerkaart vervangt de parkeerschijf. Boven-
dien gelden de beperkingen in parkeertijd 

niet met deze parkeerkaart.
Voor alle andere personen blijven de gewone 
beperkingen van toepassing. Vergeet dus je 
parkeerschijf of jouw parkeerkaart niet.

 Parkeren binnen een blauwe zone  
voor mensen met een beperking

Op zaterdag 4 april is het eindelijk zover. Dan 
openen we het zwembad voor het publiek. 
We laten dit bijzondere moment niet zomaar 
passeren. In het openingsweekend voorzien we 
de nodige animatie in Aquandé. Misschien loop 
je de paashaas zelfs tegen het lijf.

Een zwemabonnement zal je in de toekomst 
enkel bij de sportdienst van Deerlijk en Anze-
gem kunnen kopen. Op 4 en 5 april wijken 
we hiervan af. Je zal hoogst uitzonderlijk ter 
plaatse een abonnement kunnen kopen. 
Ook onze sportclubs die van zwemmen hun 
hoofdactiviteit maken, zullen aanwezig zijn. 
Duikclubs, zwemverenigingen en meer staan 

klaar om je baden vol uitleg te geven over hun 
bezigheden.
Zwemlessen
Op maandag 6 april starten we met de  
zwemlessen. Daarvoor kan je inschrijven op 
www.deerlijk.be.

Tarieven
We vertelden dat we in Aquandé abonnemen-
ten verkopen tijdens het openingsweekend. 
Maar wat kost het nu eigenlijk om te zwem-
men in ons nieuwe zwembad? Je leest het in 
onderstaande tabel.
- zwembeurt kinderen < 4 jaar: gratis
- zwembeurt ≥ 4 jaar: 3 euro

- abonnement 3 maanden ≥ 4 jaar ≤ 12 jaar:  
30 euro

- abonnement 3 maanden > 12 jaar: 35 euro
- abonnement 3 maanden senioren > 60 jaar, 

mensen met beperkingen: 30 euro
- jaarabonnement ≥ 4 jaar ≤ 12 jaar: 100 euro
- jaarabonnement > 12 jaar: 120 euro
- jaarabonnement senioren > 60 jaar, mensen 

met beperkingen: 100 euro
- familie jaarabonnement, vanaf 3 personen 

op hetzelfde adres gedomicilieerd of met 
bewijs van co-ouderschap: 200 euro

- kansentarief MIA: 20 % van de normale  
kostprijs

 Zwembad Aquandé opent de deuren

Schoolweken Vakantieweken

Maandag - 16.00 - 19.00
- 19.00 - 22.00  

Enkel groot bad

- 13.00 - 19.00
- 19.00 - 22.00  

Enkel groot bad

Dinsdag - 07.30 - 08.30  
Enkel groot bad

- 12.00 - 13.30  
Enkel groot bad

- 16.00 - 19.00
- 19.00 - 19.30  

Enkel groot bad

- 07.30 - 08.30  
Enkel groot bad

- 12.00 - 13.00  
Enkel groot bad

- 13.00 - 19.00
- 19.00 - 19.30  

Enkel groot bad

Woensdag - 07.30 - 08.30  
Enkel groot bad

- 13.00 - 19.00
- 19.00 - 20.00  

Enkel groot bad

- 07.30 - 08.30  
Enkel groot bad

- 13.00 - 19.00
- 19.00 - 20.00  

Enkel groot bad

Donderdag - 12.00 - 13.30  
Enkel groot bad

- 16.00 - 19.00
- 19.00 - 21.00  

Enkel groot bad

- 12.00 - 13.00  
Enkel groot bad

- 13.00 - 19.00
- 19.00 - 21.00  

Enkel groot bad

Vrijdag - 07.30 - 08.30  
Enkel groot bad

- 12.00 - 13.30  
Enkel groot bad

- 16.00 - 19.00
- 19.00 - 22.00  

Enkel groot bad

- 07.30 - 08.30  
Enkel groot bad

- 12.00 - 13.00  
Enkel groot bad

- 13.00 - 19.00
- 19.00 - 22.00  

Enkel groot bad

Zaterdag - 08.30 - 18.00 - 08.30 - 18.00

Zondag - 08.30 - 16.00 - 08.30 - 16.00
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Dag na dag komt er schoon drinkwater uit  
onze kraan. Het is zo vanzelfsprekend dat 
we er niet bij stilstaan dat Vlaanderen een 
waterschaarse regio is: onze watervoorra-
den zijn beperkt en kwetsbaar in tijden van 
klimaatverandering. De voorbije zomers 
duwden ons met de neus op de feiten: lange 
droogteperiodes leidden tot historisch lage 
grondwaterpeilen en zetten ons aan om 
zuinig om te springen met water.

De Watergroep werkt – samen met colle-
ga-drinkwaterbedrijven – aan een klimaat- 
robuuste drinkwatervoorziening. Zo zorgen we 

ervoor dat waterschaarste niet tot water- 
tekorten leidt. Ook jij kan daarbij helpen!

Hoe? Door droge moppen te delen! Want hoe 
droger de humor, hoe minder waterverspilling, 
toch? Met de actie dedroogstemop.be wil 
De Watergroep zoveel mogelijk mensen 
bewust maken van de problematiek rond 
waterschaarste. Drinkwater is een kostbaar 
goed en onze watervoorraden raken snel op. 
Het vertellen van droge moppen is alvast één 
manier om (virtueel) water te besparen.
Surf daarom naar dedroogstemop.be en  
deel er jouw beste, droge mop. De grappigste 

droogstoppels worden op 22 maart, op Wereld-
waterdag, beloond met een originele prijs.
Natuurlijk draait deze actie niet enkel om het 
delen van droge moppen. Uiteindelijk is  
waterschaarste niet écht om te lachen.  
Via dedroogstemop.be geven we met De  
Watergroep tal van tips om spaarza(a)m(er)  
om te gaan met drinkwater.

 De Watergroep gaat op zoek   
naar de droogste mop
Win jij voor onze gemeente?

Surf snel naar dedroogstemop.be, 
deel jouw grap en ontdek alle tips 
om water te besparen.

Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk 
(PSH) Harelbeke-Deerlijk zoekt vrijwilligers om 
het netwerk, dat bij rampen of grootschalige 
incidenten geactiveerd wordt, te versterken. 
De vrijwilligers van het PSH regelen de opvang 
van slachtoffers en verwanten bij rampen of 
grootschalige incidenten waarbij evacuatie 
noodzakelijk is.

De opdracht van het PSH is in eerste instantie 
de psychosociale opvang van mensen in een 
onthaalcentrum of evacuatiepunt. Daarnaast 
kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden bij 
de telefonische opvang van verwanten of voor 
bijstand aan ziekenhuizen. Het PSH staat ook 
in voor de organisatie van een informatie- 
centrum waar slachtoffers geregistreerd 
worden zodat er te allen tijde een zicht is op 
wie zich waar bevindt. Het bemannen van het 

noodnummer in een telefooncentrale kan ook 
een opdracht zijn, als er nog niemand anders 
die taak uitvoert. 

Het PSH activeren we via het nood-en  
interventieplan van Harelbeke of Deerlijk. De 
coördinator van het netwerk roept de vrijwilli-
gers op dat moment op. Zij begeven zich dan 
naar een afgesproken plaats waar ze verdere 
instructies krijgen.  

Opleiding
Om toe te treden tot het netwerk zijn er 
duidelijke afspraken nodig, want rampen kunnen 
zich op elk moment van de dag voordoen. 
Daarom krijgen geïnteresseerde vrijwilligers de 
nodige info en een opleiding op een nog nader 
te bepalen infomoment. De gemeente betaalt 
het inschrijvingsgeld voor deze opleiding.

 PSH Harelbeke-Deerlijk  
zoekt vrijwilligers

Meer info
Lijkt het jou iets om vrijwillig  
slachtoffers van rampen of grootscha-
lige incidenten en hun verwanten bij te 
staan? Neem contact via  
patrick@patrickverhaeghe.be of  
0476 48 37 55 als je deel wil  
uitmaken van het PSH Harelbeke- 
Deerlijk.



Hoe wil jij wonen? Dat is de vraag die Thuis in 
de Toekomst stelt. Wil je een vrijstaand huis in 
het groen of zijn alternatieven ook aantrekke-
lijk? En kunnen we eigenlijk nog wel kiezen?

Met Thuis in de Toekomst lanceert de Vlaamse 
overheid een woontest die je laat stilstaan bij 
woonwensen en –uitdagingen. Het doel is 
jouw mindset over woonkeuzes te openen en 
te stretchen. In deze campagne wil de Vlaamse 
overheid de interesse wekken voor hoe je in de 
toekomst kan wonen, door je te prikkelen via 
de woontest en te inspireren over mogelijkhe-
den die aansluiten bij de bestaande realiteit.
Benieuwd naar wat jij denkt over wonen in de 
toekomst? Doe mee aan de woontest op  
www.thuisindetoekomst.be.

 Thuis in de toekomst

Nieuws

We maken samen Deerlijk mooi door een 
grote, eenmalige opruimactie! Initiatiefnemers 
Gezinsbond Deerlijk en Deerlijks Verlangen 
rekenen op veel vrijwilligers. Operatie Mooi 
Deerlijk start om 9.00 uur op zondag  
19 april. Na afloop van een geslaagde operatie 
sluiten we na 12.00 uur af met een glaasje. 

Interesse?
Schrijf je in www.gezinsbonddeerlijk.be of  
de facebookpagina van Deerlijks Verlangen

 Operatie mooi Deerlijk

Ook Natuurpunt Gaverstreke maakt 
mooi. Zij ruimen het Kanaalbos in Harel-
beke op. Ze verzamelen stipt op zater-
dag 21 maart om 9.00 uur aan het eind 
van de Bosdreef ter hoogte van nummer 
46, bij de ingang van het Kanaalbos.

www.deerlijk.be6
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 Statistieken bevolking DEERLIJK 
op datum van 31.12.2019

Op datum van Belgen Vreemdelingen in  
het bevolkingsregister

Vreemdelingen in het 
vreemdelingenregister Algemene totalen

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal

31.12.2017 5657 5818 60 49 118 92 5835 5959 11794

31.12.2018 5714 5876 63 57 124 109 5901 6042 11943

31.12.2019 5745 5925 64 63 147 136 5956 6124 12080

Loop van de bevolking
Mannen Vrouwen Totaal

Geboorten 61 58 119

Inwijkelingen 415 398 813

Burgerlijke stand 
Geboorten in de gemeente 2
Buitenlandse geboorteakten 7
Erkenningen na de geboorte 1
Erkenningen voor de geboorte 54
Volle adoptie 0
Adoptie 1

Inwoners overleden in de gemeente 57
Inwoners overleden in een andere gemeente 53
Inwoners overleden in het buitenland 0
Niet-inwoners overleden in de gemeente 2

 
Vreemdelingen

Op datum van Vreemdelingen in  
het bevolkingsregister

Vreemdelingen in het 
vreemdelingenregister Algemene totalen

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal

31.12.2017 60 49 118 92 178 141 319

31.12.2018 63 57 124 109 187 166 353

31.12.2019 64 63 147 136 211 199 410

 
Mannen Vrouwen Totaal

Overlijdens 65 45 110

Uitwijkelingen 353 324 677

Huwelijken 46
Buitenlandse huwelijksakten 2
Echtscheidingen 22

Nationaliteitsverklaringen 13
Naturalisaties 0
Belg door collectief effect 3

Voornaamswijzigingen 6
Naamswijzigingen 0

EU-onderdanen 216
Bulgarije 6
Duitsland (Bondsrep.) 2
Frankrijk 21
Griekenland 2
Italië 16
Letland 8
Litouwen 2
Nederland 23
Oekraïne 1
Polen 86
Portugal 3
Roemenië 15
Slowakije 3
Spanje 20
Tsjechische Republiek 2
Verenigd Koninkrijk 5
Zwitserland 1

 

Niet EU-onderdanen 194

Afghanistan 11
Albanië 2
Algerije 3
Armenië 3
Brazilië 9
China 6
Colombia 1
Congo (Dem. Rep.) 2
Filipijnen 4
Georgië 8
Ghana 3
Guinea 2
India 4
Irak 1
Japan 1
Kazachstan 1

Kosovo 5
Liberia 1
Madagaskar 1
Maleisië 1
Marokko 23
Moldavië 4
Peru 3
Russische Federatie 3
Servië 1
Seychellen (Eilanden) 1
Somalië 10
Syrië (Arabische  
Republiek) 5

Tanzania 1
Thailand 4
Tunesië 4
Turkije 1

van Pakistaanse herkomst 1
van Syrische herkomst 22
van Turkse herkomst 6

van Guinese herkomst 4

van Tanzaniaanse  
herkomst

1

van Somalische herkomst 3

van Afghaanse herkomst 3

van Eritrese herkomst 10

Venezuela 2

Verenigde Staten  
van Amerika

2

vluchteling 3

vluchteling erkend van 
staatloze herkomst

3

Wit-Rusland 4

onbepaald 1
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Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een 
verenigingactiviteit in de steigers op 27 en 28 
juni of van 3 tot en met 11 juli? Als je die activiteit 
of dat initiatief in het teken zet van de campagne 
voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, 
kan je een lokale organisatiepartner voor Vlaan-
deren Feest worden. Zo krijg je meteen ook 
uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in 
een aantal realisatiekosten na afloop. 
 
Om in aanmerking te komen, moet het eve-
nement een open en ook een niet-competitief 
karakter hebben. Het moet mensen in de 
periode van de elfdaagse als groep bij elkaar 
brengen voor positief gemeenschapsleven 
binnen de eigen gemeente, zonder partijpoli-
tiek of commercieel karakter. Voor de verdere 
concrete invulling krijgt de inspiratie van elke 
organisator vrije baan.

Feestcheque aanvragen
Het formulier om te kandideren is tot eind april 
(of tot uitputting van de opties op een feest- 
cheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu.  
Op die website vind je ook meer informatie 
over deze aanvraag en Vlaanderen Feest.

 Meedoen aan Vlaanderen Feest! in 2020
Een feestcheque tot 180 euro is mogelijk!

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 19 maart
14.00 uur: Onder-ons-namiddag

Buurthuis de Wieke:  
dinsdag 24 maart
14.00 uur: Rad van Fortuin
OC d’Iefte: donderdag 26 maart
14.00 uur: Rad van Fortuin

VBS Belgiek: woensdag 1 april
14.00 uur: Gezellig samenzijn

Buurthuis Sint-Lodewijk:  
woensdag 8 april
14.00 uur: Onder-ons-namiddag

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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Iedereen kan terechtkomen in een situatie die 
juridische vragen of problemen met zich mee-
brengt. Het is niet altijd gemakkelijk om dan te 
weten waar of bij wie je kunt aankloppen. 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 

donderdag 19 maart van 16.00 tot 17.30 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

Er was eens … een koning.
Een koning met een gouden kroon.
Op een gouden troon. Met een gouden mantel.
Hij had wel 100 paarden.
Hij had ook 1000 knechten.
En zelfs 1000 X 1000 vrienden.
De koning had alles om blij te zijn.
En toch was hij verdrietig ...

Een voorstelling over verdriet, hoop en geluk.
Over geven en krijgen en dat rijkdom veel 
meer is dan rijk zijn.

De Koning Zonder Schoenen is een echte 
klassieker van 4Hoog met een succesvolle 

tournee van 9 jaar doorheen Vlaanderen, Wal-
lonië, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Het 
decor en de kostuums zijn geïnspireerd door 
het oeuvre van kunstenaar René Magritte. 
Voor alle kinderen vanaf 3 jaar samen met hun 
ouders, broers en zussen, grootouders, tantes, 
nonkels, vriendjes en buren.

Waar en wanneer?
OC d’Iefte op woensdag 8 april om 14.30 uur

Tickets
- eenheidsprijs: 7 euro
- voor houders van een UiTpas met  

kansentarief: 1,40 euro

Omruilvoordeel met de UiTPAS
- 5 punten: gratis drankje na een voorstelling
- 15 punten: gratis ticket voor een familie-

voorstelling
- 20 punten: gratis tweede ticket bij aankoop 

van een 1ste ticket

 4Hoog brengt  
‘De koning zonder schoenen’

Meer info
www.deerlijk.be/cultuur, 056 71 89 81
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Bondgenootjes Gezinsbond Deerlijk en de 
bibliotheek van Deerlijk nodigen op donder-
dag 23 april Hanne Luyten uit, schrijfster van 
het boek #nietaankindengezinvertellen –  
bekentenissen van een loedermoeder. 
 
Haar boek gaat over haar drie kinderen en het 
moederschap. Dat neemt ze zoals het komt, 
en ze gaat daarbij meer dan eens roemloos 
ten onder. Het ouderschap blijkt een geweldig 
ingewikkeld vraagstuk te zijn, met maar één 
gegeven: iedereen doet maar wat. 
 
Hanne beschreef haar flaters doodeerlijk in 
haar debuut #nietaankindengezinverklappen, 
dat in januari 2019 op de wereld werd losgela-
ten en ondertussen al aan een zesde druk toe 
is. Wat volgde was een feest der herkenbaar-
heid voor menig moeder en vader, maar vooral 
een collectieve zucht van opluchting die enkel 
kan omschreven worden als #parentsunited. Of 
hoe een boek vol blunders een bestseller werd. 
Tijdens de lezing doet Hanne de meest waan-
zinnige dingen uit haar boek nog een keertje 
uit de doeken, want praten is geweldige trau-
matherapie, maar bovenal gewoon keigezellig.  
 
Waar en wanneer?
Donderdag 23 april om 20.00 uur in de biblio-
theek van Deerlijk.  

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan via een mailtje 
naar bondgenootjes@gezinsbonddeerlijk.be. 
De kostprijs van deze lezing bedraagt 5 euro 
voor Gezinsbondleden en 7 euro voor niet-le-
den, vooraf te storten op BE09 7380 4051 0757. 

 #nietaankindengezinvertellen
Auteur Hanne Luyten op bezoek in de bib

In Deerlijk is het nooit meer echt donker. De 
sterrenhemel verschuilt zich achter een dik 
deken van lichtvervuiling, door onder meer 
straatverlichting, het op- en afrittencom-
plex van de E17 en de industrieterreinen. 
Volstrekte duisternis is een utopie! Daarom 
zoeken we het donker op: een rariteit in 
Vlaanderen? Reis samen met de gemeente-
lijke werkgroep erfgoed Deerlijk en Heem-
kring Dorp en Toren af naar het bos, waar 
ons vizier nog echte lichtpuntjes vangt. 

Waar en wanneer?
We spreken af tijdens de nacht van 25 op  
26 april. Om 20.00 uur verzamelen we aan  
de Kapel ter Rustestraat 32.

Kostprijs
- Volwassenen: 10 euro
- Kinderen tot 15 jaar: 5 euro

Bus, fooi chauffeur, gidsen en slaapmuts 
inbegrepen.

Inschrijven
Inschrijven vóór 3 april via erfgoed@deerlijk.
be of 0472 27 02 21. Je inschrijving is pas 
definitief na de overschrijving van het bedrag 
op rekeningnummer BE31 0011 2777 6055 van 
de heemkringcoördinator, met vermelding van 
het aantal volwassenen en het aantal 5- tot 
15-jarigen. Wees er tijdig bij; de plaatsen op de 
bus zijn beperkt!

 Deerlijk op sterrenjacht  
tijdens Erfgoednacht
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Het artistieke deel van Kathleen Neirynck, 
geboren in Nieuwenhove bij Waregem, speelt 
zich grotendeels af in Deerlijk. Ze schildert in 
onze gemeente in het open schildersatelier 
van Geert Coucke. Enkele van de dingen die 
ze daar op doek zet, hangen komende maand 
aan de Kunstmuur. 

‘Vroeger, zo’n 50 jaar geleden, tekende ik 
héél veel. Ik volgde als 14-jarige avondles 
modeontwerpen aan de academie in Kortrijk. 
Ik behaalde als 21-jarige mijn diploma mode- 
en textielontwerpen aan Het Textielinstituut 

Voskeslaan in Gent. Tot in 1991 werkte ik als 
textielontwerpster bij het tekenbureau Pintelon 
in Gent. In die periode volgde ik 4 jaar avondon-
derwijs levend model aan de academie in Gent.’ 

‘Vanaf 1995 stond het tekenen op een heel laag 
pitje. In 2010, tijdens een revalidatieperiode van 
1 jaar na een zware depressie, heb ik het pot-
lood weer opgenomen en leerde ik daar ook de 
basisprincipes van keramiek. In 2017 raakte ik 
weer in een depressie, terug 1 jaar revalidatie. 
Soms moet je vergeten wat je voelt en ont-
houden wat je waard bent. Een depressie kan 

het zand zijn dat de parel maakt. Ik besloot om 
mijn werken tentoon te stellen en zo nam ik, na 
lang aarzelen, deel aan Buren bij Kunstenaars. 
In die periode ben ik ook gestart bij Geert 
Coucke, waar het heel gezellig schilderen is en 
waar je met raad en daad wordt bijgestaan. En 
nu hangt mijn werk aan de Kunstmuur.’ 

 Een depressie kan het zand zijn  
dat de parel maakt

© Kathleen Neirynck
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Davidsfonds Deerlijk trakteert je op een gevari-
eerd filmvoorjaar, met een Zuid-Koreaanse film 
die Oscars won en een klassieker van Disney.

Parasite 
Ki-taek en zijn werkloze familie verkeren in 
geldnood. Ze leven in een krappe en duistere 
woning zonder wifi. Zijn kinderen besluiten op 
een dag om een diploma te vervalsen zodat 
zoon Ki-woo de privéleraar van Da-hye, dochter 
van de rijke familie Park, kan vervangen. 
Wanneer Ki-woo in de wereld van de rijke 
familie belandt, maakt hij van zijn nieuwe positie 
misbruik om ook zijn gezinsleden aan een baan 
te helpen. Terwijl ze doen alsof ze elkaar niet 
persoonlijk kennen, werken de gezinsleden 
zich in een mum van tijd in de luxueuze woning 
van de familie Park binnen. Hun nieuw bestaan 
loopt echter niet zoals gepland.

Deze Zuid-Koreaanse film sleepte vier Oscars 
in de wacht, waaronder die voor beste film. Het 
is de eerste keer in de geschiedenis van de 
Amerikaanse filmprijzen dat een niet-Engelsta-
lige film de hoofdprijs wint. 

Praktisch
OC d’Iefte, 17 maart om 20.00 uur, 5 euro inkom

Ontbijtfilm: The Lion King
Deze film hoeft geen uitleg, elk kind en  
stiekem elke volwassene wil hem zien. We 
serveren jullie een ontbijt vanaf 8.30 uur.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Stuur  

daarvoor een mailtje naar  
davidsfondsdeerlijk@gmail.com.   
 
Praktisch
Zondag 29 maart om 9.30 uur in OC d’Iefte, 
volwassenen: 10 euro inkom, kinderen:  
7 euro inkom

 Filmavonden in OC d’Iefte

In de golden sixties en in de decennia 
daarna beleefde ons land een ongekende 
welvaartsgroei. Het dagelijks leven veran-
derde op elk vlak. Woningen werden com-

fortabeler, het eten werd internationaler en 
diverser. Het huishouden vergemakkelijkte 
door de komst van elektrische apparaten, 
zoals koelkasten, volautomatische wasma-

chines en er was de doorbraak van de auto, 
telefoon en televisie. 
 
Maar hoe zag het dagelijks leven eruit vlak 
vóór die stroomversnelling, ingeleid door Expo 
'58? Wat aten de mensen? Hoe verplaatsten 
ze zich? Wat voor werk deden ze en hoe 
vulden ze hun vrije tijd in? 

‘Vroeger was alles anders’ reconstrueert in 
woord en beeld het leven aan het einde van 
de jaren vijftig. Voor even brengt het de oude 
tijd, de jaren stillekes terug. Verrassend voor 
jongere generaties en heel herkenbaar voor 
wie een dagje ouder is. 

Waar en wanneer?
Maandag 23 maart om 14.00 uur in OC d'Iefte

Inschrijven
Betaal op rekening BE18 6528 3720 5365 van 
Vief Deerlijk vóór 19 maart met vermelding 
naam en 23 maart.
 
Kostprijs
leden betalen 10 euro, niet-leden 15 euro
 
Nog vragen?
marianne.verbeke@gmail.com of 056 70 15 29

 Vroeger was alles anders door  
Korneel De Rynck, historicus en schrijver
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Met de groeiende afkeer voor allerhande 
katholieke symbolen, verdween de calvarie-
berg op het kerkhof in de Hoogstraat.  
Zelfs de naam ‘kerkhof’ wordt tegenwoordig 

vervangen door ‘begraafplaats’. Anders doet 
het nog altijd te veel denken aan het geloof. 
Bij de heraanleg verdween ook de  
majestueuze treurwilg.

 Deerlijk toen en Deerlijk nu:  
‘Kerkhof Deerlijk centrum’

16 januari 2004 11 oktober 2019

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 0486 40 21 05. Erelid 
ben je vanaf 15 euro, beschermend lid 
vanaf minstens 25 euro.

We kennen allemaal de potjes met het 
‘zoete goud’. Producent: enkele duizenden 
werkbijen. Productieperiode voor 1 kilogram 
honing: honderden vlieguren, goed voor een 
kleine 40.000 kilometer vliegafstand.

Minder gekend en geliefd dan de honingbijen 
zijn de vele soorten solitaire bijen. Tijdens een 
boeiende wandeling in de Gavers speuren we 
onder begeleiding van een deskundige naar 
deze gevleugelde vrienden en proberen we 
stiekem in te breken in het leventje van het 
roodgatje, de grote bladsnijder, bijenwolf of de 
pluimvoetbij.

Waar en wanneer?
Bezoekerscentrum de Gavers, Eikenstraat 131, 
Harelbeke op zondag 5 april van 9.00 tot 11.00 uur

 Wandeling in de Gavers: wilde bijen

Meer info
0473 77 32 34, 
felixrodenbach@hotmail.com

Kom met het hele gezin paaseieren zoeken 
op en rond de speelpleinen van het Gaverdo-
mein. De allerkleinsten zoeken paaseitjes op 
een afgesloten deel, zodat iedereen de kans 
krijgt eitjes te vinden. De buit verdelen we 
onder alle aanwezige helpers!
 
Er zijn verschillende paasactiviteiten waaraan 
je kunt deelnemen en achteraf kan iedereen 
van een sapje genieten. Ook voor de papa’s 
en mama’s is er een drankje aan de bar. Kom 
meehelpen en meespelen met onze supergekke 
paashazen. Voor de winnaars van de kleurwed-

strijd heeft de opperpaashaas nog een extra 
verrassing in petto. Onze kleurplaat vind je op 
www.gezinsbonddeerlijk.be.
 
Kostprijs
Leden van de Gezinsbond betalen 2,50 euro 
per kind, niet-leden betalen 4 euro per kind. 
Inschrijven is niet nodig.

Waar en wanneer?
De paashazen starten op zondag 5 april stipt 
om 10.00 uur in het Gaverdomein.

 Paaseierenraap  
op het Gaverdomein
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KuBuS staat voor Kunstig Buiten Spelen en 
wordt dit jaar voor de derde keer georgani-
seerd door de cultuur-, jeugd-, erfgoed- en 
sportdienst en bibliotheek van Deerlijk.
 
We trekken net zoals vorig jaar naar het Pladijs-
hof in de Oude Heerweg, een unieke, gezellige 
locatie die perfect geschikt isvoor KuBuS.

Op KuBuS is er écht voor iedereen iets te doen. 
Met een uitgebreid aanbod aan workshops en 
activiteiten kan je je creatieve kantje volop ont-
dekken. Je kan er ook genieten van een drankje, 
een ijsje of een stukje taart op ons zonnig terras. 
Je vindt er ook meer info over het jaaraanbod van 
de vrijetijdsdiensten.

 
 
 
 
 
Wie de uitdagingen van de bibliotheek, cultuur-, 
jeugd-, erfgoed- en sportdienst aangaat, krijgt in 
primeur een leuk en handig hebbeding: de enige,
echte Deerlijkse totebag!
 
Waar en wanneer?
Iedereen is welkom op zaterdag 9 mei van  
14.00 tot 17.00 uur in de Oude Heerweg 24.

 KuBuS komt terug: 
speel- en beleefmiddag  
voor jong en oud
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 Vakantiekampen paasvakantie 
Zoek je nog een leuk vakantiekamp voor 
tijdens de paasvakantie? De sportdienst kan 
je misschien helpen! Er zijn nog plaatsen vrij 
voor verschillende themakampen. 
 
Avonturenkampen
Oenanthe werkt in de Gavers per leeftijdsca-
tegorie avontuurlijke spelletjes en sporten uit 
waarbij de kinderen spelenderwijs een heleboel 
vriendjes maken en van de ene verbazing in de 
andere vallen. De kampen zijn toegankelijk voor 
kleuters vanaf 5 jaar, maar ook kinderen tot 13 
jaar zijn welkom.  

Boerderijkampen
Het boerderijkamp is ideaal als je de handen uit 
de mouwen wil steken op de kinderboerderij. 
Of als je verlangt om kennis te maken met de 
dieren, de moestuin en de producten van de 
boerderij. Uiteraard mag je ook eens spelen in 
de wei tussen de geiten, een kamp bouwen of 
de stallen uitmesten. Tijdens een boerderijkamp 
kan je als het ware voluit het platteland voelen, 
ruiken, proeven en horen. Onze monitoren staan 
klaar voor veel boerderijplezier via een thema 
aangepast aan de leeftijd. Zet dus je laarzen 
klaar! Dit kamp is voor kinderen van 5 tot 12 jaar. 

Paardrijkampen 
We leren de kinderen alles over het reilen en 
zeilen van het paard. Hoe moet je ze voederen, 
verzorgen en borstelen? Paardrijden zelf komt 
uiteraard ook uitvoerig aan bod. We zorgen 
ervoor dat je in de juiste niveaugroep terecht-
komt, of je nu een beginnende ruiter bent of al 
wat ervaring hebt. Dit kamp is voor kinderen en 
jongeren van 5 jaar tot 17 jaar. 
 

Meer info en inschrijven
Schrijf je in via de webshop op  
www.deerlijk.be. Met vragen kan je 
terecht bij de sportdienst,  
056 77 73 19, sport@deerlijk.be.
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Na zijn autobiografische debuutroman ‘Door-
bijten’ (2018), schreef auteur Marc Vanwyns-
berghe kort daarop het liefdesverhaal ‘Liefde 
in oorlogstijden’. Dit voorjaar volgt een derde 
– en volgens de auteur ook laatste  –  
werk, ‘Berichten van de overkant’. Hij stelt 
het op 1 april voor in de bib van Deerlijk. 

Het lijvige boek van ruim 400 bladzijden biedt 
ons een ongewone en fascinerende kijk op de 
zin van leven en dood en leven na de dood. Het 
eerste deel is een gedocumenteerde studie over 
de wereld van de paranormale en pseudowe-
tenschappelijk verschijnselen. Met stijgende 

verwondering voert Vanwynsberghe de lezer 
mee van goochelkunst naar spiritisme en mys-
tiek. Het tweede deel bevat de letterlijke weer-
gave van een reeks berichten van de overkant 
die de auteur als medium mocht ontvangen 
tijdens vele seances met gelijkgestemden. Marc 
beschouwt dit boek als zijn spiritueel testament. 

Ere-burgemeester Roger Terryn verzorgt een 
inleidend woord. Na de uiteenzetting gaat de 
auteur graag in op de vragen van het publiek.  

Waar en wanneer?
Woensdagavond 1 april om 19.30 uur in OC d’Iefte. 

Inschrijven
Reserveren is noodzakelijk en kan via  
bibliotheek@deerlijk.be of  
056 72 35 06 tot 29 maart.

 Berichten van de overkant,  
het derde (en laatste) boek  
van Marc Vanwijnsberghe

Met keihard positivisme, knotsgekke sket-
ches en ontroerende bespiegelingen treedt 
comedian en acteur Pieter Verelst de wereld 
tegemoet. Na het winnen van Cameretten 
2016 tourde hij met zijn succesvolle debuut-
voorstelling ‘Mijn broer en ik’ (vijf sterren in 
De Standaard) door Nederland en België. 
Zijn voorstelling ‘Amai’ zit opnieuw vol met 
zijn typische humor en muzikale vondsten. 
Hij zoomt in op zijn generatie, materialisme, 
liefde, relaties, angst en wandelende takken. 
Want amai. Het is toch allemaal wat.
 
Waar en wanneer?
OC d’Iefte op zaterdag 4 april om 20.15 uur

 
 
 
 
 

Tickets
- basis: 14 euro
- -26 jaar: 7 euro
- voor houders van een  

UiTPAS met kansentarief: 2,80 euro
- voor jongeren met een  

UiTPAS met kansentarief: 1,40 euro

Omruilvoordeel met de UiTPAS
- 5 punten: gratis drankje na een voorstelling
- 15 punten: gratis ticket voor een familie-

voorstelling
- 20 punten: gratis tweede ticket bij aankoop 

van een 1e ticket

 Pieter Verelst brengt ‘Amai’

Meer info
www.deerlijk.be/cultuur,  
056 71 89 81

Samen met je kleuter (3-5 jaar) luisteren in 
nachtkledij naar verhaaltjes rond de nacht? 
Kom op zaterdag 25 april van 18.00 tot 19.30 
uur naar de bib. Oma en opa zijn ook welkom! 

We lezen ‘Nacht’ (gedichtje van Hans en Moni-
que Hagen), ‘Wiegeliedje’ (van Astrid Lindgren), 
‘Ik wil de maan’, ‘Welterusten … Kleine Beer’ en 
‘Mols speciale ster’. We leren ook een liedje aan 
uit ‘Slaap nu, Ninette’ (Slaapliedjes van bij ons). 
Natuurlijk vergeten we de ouders en grootou-

ders niet! Marleen van de bib zal ‘’t Is goed in 
’t eigen hart te kijken nog even voor het slapen 
gaan’ van Alice Nahon zingen.  

Waar en wanneer?
Zaterdag 25 april van 18.00 tot 19.30 uur in de bib

Inschrijven
Breng een kussen mee en reserveer voor  
20 april via bibliotheek@deerlijk.be of  
056 72 35 06.

 De maan is er voor iedereen …  
verhaaltjes voor het slapengaan 
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Speelplein Kerekewere is er deze paasva-
kantie voor jou! Vanaf maandag 6 tot en met 
vrijdag 17 april staan de animatoren klaar 
om je opnieuw een superleuke vakantie te 
bezorgen. Op maandag 13 april is er geen 
speelplein.
 
Open speelaanbod
We bieden vier keer per dag activiteiten 
aan. Voor kleuters en kinderen van het lager 
onderwijs zijn er aparte activiteiten. Kinderen 
kunnen ook vrij spelen op het speelplein onder 
begeleiding van animatoren.
 
Wie? 
Voor kinderen die 4 jaar zijn of worden in 2020 
tot en met jongeren die 15 jaar zijn. 
 
Kostprijs 
Je betaalt 6 euro per dag. Vanaf het tweede kind 
krijg je korting. Voor daguitstappen betaal je een 
meerprijs en geven we geen korting. In deze 
prijs zit een verzekering lichamelijke ongevallen. 
 
Wanneer? 
Je bent welkom van 7.30 tot 17.30 uur. Buiten 
deze uren is er geen opvang voorzien en draagt 
de speelpleinwerking geen verantwoordelijk-
heid. Zorg dat je er zeker bent voor 9.00 uur in 
de voormiddag en voor 13.30 uur in de namid-
dag, want dan starten de activiteiten. Om 16.00 
uur eindigen de activiteiten, maar er is opvang 
voorzien tot 17.30 uur. Je mag je kinderen niet 
afhalen tijdens de activiteiten. Vergeet je kind 
niet uit te schrijven als je ze ophaalt. Voor 
daguitstappen proberen we tegen 16.00 uur 
terug aan te sporthal te staan. Als we later zijn, 
melden we dit zeker op voorhand. 

Middagmaal 
Ofwel kies je voor een warme maaltijd (3 euro, 
water en soep inbegrepen). Ofwel neem je je 
boterhammen mee (gratis soep). 
 
Wat neem je mee? 
Kinderen kunnen tussen het spelen door een 
stuk fruit of een koek eten en een drankje 
drinken. In de namiddag krijgen de kinderen 

een fruitsapje. Sportieve of speelkledij zijn geen 
overbodige luxe. Zet duidelijk de naam van 
je kind op alle kledij, zo gaat die minder snel 
verloren. Vergeet niet dat kinderen zich tijdens 
het spelen wel eens vuil kunnen maken. 
 
Uitstappen in de paasvakantie 
-  Donderdag 9 april: bezoek aan de Briel-

meersen voor 3e kleuter en lager (6,70 euro 
opleg). Inschrijven kan tot en met 7 april.

-  Vrijdagvoormiddag 10 april: zwemmen in 
Waregem voor 3e kleuter en lager (3,70 euro 
opleg). Inschrijven kan tot en met 8 april. 

-  Donderdag 16 april: bezoek aan de kinder-
boerderij voor 3e kleuter en lager (2,30 euro 
opleg). Inschrijven kan tot en met 14 april.

- Vrijdagvoormiddag 17 april: zwemmen in 
Waregem voor 3e kleuter en lager (3,70 euro 
opleg). Inschrijven kan tot en met 15 april.

 

Inschrijven
Vanaf maandag 23 maart kan je  
inschrijven voor de paasvakantie via het 
inschrijvingsformulier op www.deerlijk.be,  
056 77 73 19, reservatie@deerlijk.be of  
bij de sportdienst, Vercruysse de  
Solartstraat 30. We vragen om zoveel 
mogelijk vooraf in te schrijven. Inschrij-
ven voor de uitstappen kan ook vanaf 
maandag 23 maart. Hou rekening met 
beperkte busplaatsen.



 ORGANISATOR  Sportdienst 
- 10:00 tot 11:15 uur: Yoga voor senioren 

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Zaterdag 4 april
- 20:15 tot 23:00 uur: Pieter Verelst
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Cultuurdienst

Maandag 6 april
- tot 17-04-20 uur: Speelpleinwerking 
 Kerekewere!
 LOCATIE  Gaverdomein
 ORGANISATOR  Jeugddienst 

- 14:00 tot 16:30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 8 april
- 14:30 tot 16:00 uur: Familievoorstelling 

4Hoog
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Cultuurdienst

Maandag 13 april
- 14:00 tot 16:30 uur: Petanque 

LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Donderdag 16 april
- 11:00 tot 12:00 uur: MLDC Statiewijk -  

zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 11:00 tot 12:00 uur: MLDC Statiewijk -  

zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 10:00 tot 11:15 uur: Yoga voor senioren 

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Maandag 23 maart
- 14:00 tot 16:30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst  

Donderdag 26 maart
- 17:30 tot 18:30 uur: Omnisport voor  

volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 10:00 tot 11:15 uur: Yoga voor senioren

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Zondag 29 maart
- 08:30 tot 11:00 uur: Film The Lion King

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Davidsfonds

Maandag 30 maart
- 14:00 tot 16:30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Donderdag 2 april
- 17:30 tot 18:30 uur: Omnisport voor  

volwassenen
 LOCATIE  Sporthal

Dinsdag 17 maart
- 20:00 tot 22:00 uur: Film Parasite
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Davidsfonds

Woensdag 18 maart
- 14:30 tot 17:30 uur: Kaarting
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren

Donderdag 19 maart
- 11:00 tot 12:00 uur: MLDC Statiewijk -  

zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 17:30 tot 18:30 uur: Omnisport  

voor volwassenen
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 14:00 tot 16:00 uur: MLDC Statiewijk - 

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.

www.deerlijk.be18

UiTkalender

In de schemering is er van alles te beleven. 
Dagdieren gaan slapen, nachtdieren komen 
boven water. We verwachten slaaptrek van 
vogels, merels die hun nachtalarm geven, 
mogelijk een eerste uil, de kikkers die een 
avondconcert geven. Een uurtje genieten van 
de avondnatuur. Het is eens wat anders. En 
daarna gaan we er een op drinken in Uzien.
 
Waar en wanneer?
Uzien, De Cassinastraat 10,  
op 16 april van 19.00 tot 20.30 uur.

 Schemer-
wandeling



Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
15 april tot en met 18 mei) binnen- 
brengen ten laatste tegen 22 maart.  
Het volgende gemeentenieuws verschijnt  
op 18 mei.

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 / gesloten
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur / 13.00 – 17.00 uur
Woensdag gesloten  / 13.00 – 17.00 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur / 15.00 – 19.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur / gesloten
 

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 18 maart (zone 1)
- donderdag 19 maart (zone 2)
- woensdag 15 april (zone 1)
- donderdag 16 april (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)
 
 
Zwembad  
(tijdens vakantieperiodes) 
maandag 13.00 - 19.00
 19.00 - 22.00: Enkel groot bad open
dinsdag 07.30 - 08.30: Enkel groot bad open
 12.00 - 13.00: Enkel groot bad open
 13.00 - 19.00
 19.00 - 19.30: Enkel groot bad open
woensdag 07.30 - 08.30: Enkel groot bad open
 13.00 - 19.00
 19.00 - 20.00: Enkel groot bad open
donderdag 12.00 - 13.00 : Enkel groot bad open
 13.00 - 19.00
 19.00 - 21.00: Enkel groot bad open
donderdag 07.30 - 08.30: Enkel groot bad open
 12.00 - 13.00: Enkel groot bad open
 13.00 - 19.00
 19.00 - 22.00: Enkel groot bad open
zaterdag 08.30 - 18.00
zondag 08.30 - 16.00

*  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.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op Paasmaandag 13 april.


