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Het is op een donkere herfstdag dat ik mijn nieuwjaarswoordje schrijf 
voor het gemeentenieuws. Dit tijdstip vraagt om een terugblik naar het 
voorbije jaar en een vooruitblik naar wat komen zal.

Op gemeentelijk vlak was het een intensief voorbereidend jaar wat het 
meerjarenplan 2020-2025 betreft. In de gemeenteraad van 19 december 
willen we dit document goedkeuren en leggen we de grote lijnen voor 
de komende jaren vast. Dit is het resultaat van hard werken in een goede 
verstandhouding en met respect voor elkaar. Daarvoor wil ik de collega’s 
op het politieke vlak, de verantwoordelijken binnen onze administratie, de 
volledige personeelsploeg en alle Deerlijknaren die op een of andere manier 
hun steentje hebben bijgedragen, bedanken.

2020 wordt een veelbelovend jaar, met de officiële openingen van de 
nieuwe brandweerkazerne ‘Belgiek’ en ons zwembad. Het zijn twee dossiers 
in een intergemeentelijke samenwerking met Anzegem die tot zeer mooie 
resultaten geleid hebben. Ik ben er heel trots op!

Op 5 januari 2020 zetel ik exact 25 jaar in de gemeenteraad van Deerlijk. 
Bovendien treed ik in de loop van volgend jaar in het huwelijksbootje met 
Evelyne Baert. De combinatie van deze twee heuglijke gebeurtenissen zorgt 
ongetwijfeld voor een mooi jaar met een feestelijk tintje. Ik wens jullie dit 
evenzeer van harte toe..

Maar laat ons eerst genieten van een warme kerst- en eindejaarsperiode. 

Ik wens jullie eveneens een gelukkig en gezond 2020 toe.

Met genegen groet,

Claude Croes
Burgemeester
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Elke eindejaarsperiode gebeuren er onge-
lukken met vuurwerk, voornamelijk met 
brandwonden en open wonden aan handen 
en ogen tot gevolg. Vuurwerk fascineert heel 
wat mensen. Het kan heel mooi zijn, maar 

het is ook gevaarlijk. Voor een veilig gebruik 
van vuurwerk neem je best jouw voorzorgen. 
Hou bijvoorbeeld een veilige afstand, koop 
enkel vuurwerk met een CE-markering en 
kies voor een veilige afsteekplaats.

De regels in Deerlijk
In Deerlijk heb je normaal gezien een mach-
tiging nodig om vuurwerk af te steken. De 
eindejaarsperiode is hierop een uitzondering. 
Op kerstavond, kerstdag, tweede kerstdag en 
oudejaarsavond, nieuwjaarsdag en tweede 
nieuwjaar mag je van 20.00 tot 02.00 uur zon-
der machtiging of kennisgeving feestvuurwerk 
afsteken.

Huisdieren
Vuurwerk is niet de beste vriend van een 
heleboel huisdieren. Hou er dus rekening mee 
door ze aan de leiband te houden, op stal te 
zetten of ze zelfs op voorhand te laten wennen 
aan het geluid van vuurwerk. Zo vermijd je  
dat ze in paniek geraken of weglopen. Op 
www.hzfluvia.be zijn er uitgebreide tips te  
vinden. En vraag je misschien ook eens af 
of het echt nodig is om zelf vuurwerk aan te 
steken als er huisdieren in de buurt zijn.

 Verknal jouw eindejaar niet

Als je je afvraagt waarom de gemeente jouw 
straat niet of later strooit, terwijl we dat wel 
doen in andere straten, dan is dat een gevolg 
van het strooiplan. Met dat plan maken we 
de wegen en fietspaden zo snel en efficiënt 
mogelijk ijs- en sneeuwvrij aan de hand van 
een weldoordachte aanpak.

Dankzij het strooiplan kunnen we er snel 
voor zorgen dat bijna alle weggebruikers op 
relatief korte afstand van hun woning op een 
bestrooide weg komen. Eerst strooien we de 
hoofdwegen, de wegen voor het openbaar 
vervoer en de wegen die leiden naar scholen 
en openbare parkings. Daarna pakken we 
wegen met een secundaire prioriteit aan. Dat 
zijn onder meer minder drukke wegen die een 
extra risico opleveren omdat ze bijvoorbeeld 
op een helling liggen, een overweg passeren 
of een wijk bedienen.

Strooien helpt niet altijd
Verkeer in woonwijken is voornamelijk 
bestemmingsverkeer. In die straten is er wei-
nig doorgaand verkeer en is de impact op het 
verkeer beperkter. Bovendien gaat het dooief-
fect van strooizout verloren bij weinig verkeer 
in de straat. Strooizout heeft maar maximaal 
effect als het belast en ingereden wordt door 
een continue verkeersstroom. Bij een kleine 
verkeersstroom kan dit zelfs voor gevaarlijke 
situaties zorgen doordat het smeltwater terug 
aanvriest en er ijsplekken ontstaan. Daarom 
heeft het geen zin om in woonwijken en stra-
ten met weinig verkeer te strooien.

Fietspaden
Voor het ijs- en sneeuwvrijhouden van de 
belangrijkste fietspaden heeft de gemeente 
een overeenkomst met een externe partner 
die de fietspaden voor zijn rekening neemt.

Voetpad is eigen 
verantwoordelijkheid
Elke burger is verplicht om het voetpad voor 
zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. 
Zorg er wel voor dat je hierbij de sneeuw niet 
ophoopt op de fietspaden en dat de riool-
putjes vrij blijven.

 Waarom strooien jullie mijn straat niet?

Meer info strooiplan
Benieuwd in welke zone jouw straat ligt? 
Je kan het strooiplan bekijken op 
www.deerlijk.be.
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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 Wieke: 
dinsdag 17 december
14.00 uur: Kerst in het dienstencentrum

Buurthuis de Statie: 
donderdag 19 december
14.00 uur: Onder-ons-namiddag

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 8 januari
14.00 uur: Nieuwjaarsbingo

Buurthuis de Statie
donderdag 16 januari
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

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 eerstevolgende zitdag vinden plaats op 
donderdag 19 december van 16.30 tot 18.00 
uur in het gemeentehuis (gespreksruimtes 
eerste verdieping – ingang via ceremonie-in-
gang). 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 Overlijdens

- Julius Declercq
- Christof Spleers
- Rosa Cruycke
- Jacques Derie
- Chantal Martens
- Robrecht Vaneeckhoutte
- Gabriel Vlieghe
- José Nolf
- Rosetta Depaemelaere
- Maria Matton
- Helena Allegaert
- Johan Fillieux
- Christian Vanrijckeghem
- Joseph Vervaeke
- Maria Putman
- André Depauw

Jubilea

Gouden Bruiloft

- Stefaan 
 Vaneeckhoutte –  

Léa Dujardin,  
gehuwd op 19.12.1969  

 
Eerstvolgende gemeente- en OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente- en OCMW-raad vindt 
plaats op donderdag 30 januari om 20.00 uur in het 
gemeentehuis, Harelbekestraat 27.
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Deerlijk is een Hartveilige Gemeente. Dat 
betekent dat je op verschillende plaatsen in de 
gemeente AED-toestellen, dus een automati-
sche externe defibrillator, vindt.  
 
Dagelijks krijgen bijna 30 mensen in België 
een hartstilstand buiten het ziekenhuis. 
Als je een slachtoffer binnen de 4 minuten 
reanimeert en een stroomstoot met een AED 
toedient, dan heeft die persoon tot 70 % kans 
om te overleven. Hoe meer mensen met een 
AED-toestel kunnen werken en kunnen reani-
meren, hoe meer levens we kunnen redden. 
 

Daarom organiseert de gemeente een 
opleiding over reanimeren en het gebruiken 
van een AED, op woensdag 29 januari van 
19.00 tot 22.00 uur. Rode Kruis Deerlijk geeft 
de opleiding. Ze vindt plaats in het lokaal 
van het Rode Kruis, Hoogstraat 46B, Deerlijk. 
Deze opleiding is specifiek voor inwoners van 
Deerlijk en is gratis. 
 
Inschrijven
Inschrijven kan via welzijn@deerlijk.be, 056 73 
63 30 of rechtstreeks aan het onthaal van het 
Sociaal Huis. Er kunnen maximum 12 perso-
nen deelnemen.

 Opleiding reanimeren 
en gebruik van een AED

De Warmste Week, in Kortrijk dan nog wel! 
Iedereen springt ervoor in de bres en dat doen 
wij met en in UZIEN ook.

We nodigen Allez, Chantez! uit. Een format 
waarin professionele muzikanten een groep 
mensen begeleidt en samen laat zingen.  
Voornamelijk evergreens, die iedereen wel een 
beetje kent en met de tekst in de hand zeker 
hardop kan meezingen. We nodigen ook liefst 
veel mensen uit om samen te zingen in UZIEN. 
Uiteraard drinken we voor en na het zingen 

een glaasje. We meten onze zaal een kerst- en 
eindejaarskleedje aan. Gezelligheid verzekerd!

Bepaal de playlist
Via onze enquête (op onze facebook) kan je 
meezingnummers selecteren uit een lijst van 
40 songs. Nu meteen doen!

Kostprijs
De inkom is gratis maar we verhogen alle 
consumptieprijzen met een halve euro die we 
rechtstreeks schenken aan de Genereuzen, 

één van de vele goede doelen van De  
Warmste Week. Ook Allez,Chantez! schenkt 
haar opbrengst die avond aan de Genereuzen.

Waar en wanneer?
UZIEN, zaterdag 21 december om 20.00 uur. 

 De warmste week 2019

www.deerlijk.be
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José Vandenbroucke is een gekend figuur 
in Deerlijkse middens. Zijn band met onze 
gemeente is nog altijd heel sterk, ook al 
woont hij ondertussen in Zwevegem. Zijn 
werk vindt binnenkort zijn weg naar Deerlijk, 
waar je het deze maand kan zien aan de 
Kunstmuur in OC d’Iefte. José vertelt in 
zijn eigen stijl en eigen woorden zo gebald 
mogelijk wie hij is en wat hij met die onder-
tussen veelgebruikte Kunstmuur komt doen.

‘Ik ben geboren op 13 september 1950 en woonde 
vanaf mijn geboorte in de Pikkelstraat in Deerlijk. 
Toen ik 25 was kwam eros in mijn leven. Er was 
ineens zoveel moois te zeggen, te beschrijven, 
te verbeelden. Zoveel weerloosheid die moest 
gekoesterd worden. Ik had potlood en papier, 
schaar en lijm, een typemachine, een fototoestel, 
bandopnemers. In de stad verschenen de eerste 
kopiewinkels met prachtige machines. Bij Arnout 
in de Beverenstraat verhuurden ze videoappara-
tuur. Ik had mijn lichaam en mijn moedertaal, ook 
wat Engels van de media en wat Frans van mijn 
Waalse en Noord-Franse kompanen. Ik had artis-
tieke partners, waarvan de voornaamste Mirei, 
mijn levenspartner. Ik kon nu drukken, geluids- en 
videowerk maken, fotograferen, multipliceren, 
mezelf als performer manifesteren. Ik was geen 
‘schone-kunsten-kunstenaar’, maar toch bereikte 
ik met ‘My art needs your art’ veel mensen.’

‘Van 1981 tot 2002 was ik als ‘Templepost’ een 
actief medewerker van het wereldwijde Mail-
Art-Network. Ik kreeg bezoekers uit de VS, 
Japan, Brazilië, de toenmalige Oostbloklanden, 
Engeland, Frankrijk, de beide Duitslanden 
en Nederland. Deerlijk werd voor velen ‘the 
place to be.’ Zelf werd ik ook op veel plaatsen 
uitgenodigd. Aan het lokale cultureel leven 
besteedde ik weinig aandacht. Terwijl ik in 
Zuid-West-Vlaanderen als arbeider mijn kost 
verdiende, profileerde ik mij elders als een 
passioneel kunstenaar met een geschiedenis. 
Ik leefde in twee werelden, al het ene kon niet 

zonder het andere. Toen mijn global network 
van de twintigste eeuw oud werd en uitdoofde, 
vond ik – voor mij zo verrassend – een warme 
thuis in het Deerlijk van de eenentwintigste 
eeuw. Na mijn zestigste kwam ik in contact 
met de lokale cultuurverenigingen en hun 
militanten, de plaatselijke kunstenaars. Een 
nieuw begin na bange dagen. Deerlijk werd 
mijn wereldhoofdstad. Deerlijk bleek meer dan 
ooit het hoofdkwartier voor mijn pogingen tot 
artistiek, in woord en beeld, een getuige van 
hoe bijzonder elk leven is, ook het mijne.’

‘Ik mocht in mei 2013 als eerste aan de Kunst-
muur exposeren. Nu krijg ik opnieuw de kans 
me via de Kunstmuur uit te drukken. De wereld 
is veranderd. Ik ben ouder geworden. Ik woon 
nu op een uur stappen van het centrum. Ik heb 
geen atelier meer, maar de behoefte via kunst 
te communiceren blijft. In veel van mijn werk, 

dat geen resultaat is van verworven metier, 
maar van denken, filosoferen en proberen, 
verwijs ik naar Deerlijk. Voor de Kunstmuur 
ga ik op zoek naar die vertelling. Een reeks 
nachtfoto’s die de uitdrukking zijn van mijn 
verwondering voor de magie van de nacht, de 
stilte, de duisternis. Met daarbij enkele werkjes 
van voor en na de verhuis vanuit de Pikkelstraat 
naar waar ik nu woon. Ik zie de kunstenaar als 
verteller in wiens werk de burger, de mens, 
de sterveling, zijn persoonlijke ervaringen weer-
spiegeld ziet. De kunstenaar als spiegel van de 
dingen die zijn en de dingen die niet zijn. Kunst 
is niet veel. Wie zieke mensen kan genezen, wie 
een huis kan bouwen, doet meer. Wie een kind 
veilig laat geboren worden, wie een overledene 
met eerbied begraaft, doet meer. Maar nie-
mand laat niets achter. Ook niet de kunstenaar 
die zich uitdrukt en exposeert. Evenmin de 
kijker die kijkt en ervaart.’

 Het werk van José Vandenbroucke 
reist naar de Kunstmuur
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Meer info
marianne.verbeke@gmail.com of 
056 70 15 29

Februari is filmmaand bij Vief. We kijken naar 
de film All of Us. Iedereen is welkom op deze 
provinciale activiteit in Kinepolis Kortrijk. 

All of Us brengt het verhaal van Cathy, een 
huisvrouw met twee kinderen bij wie een ern-
stige ziekte is vastgesteld. Geen verhaal over 
de ziekte zelf, noch over de pijn die het verlies 
van een dierbare met zich meebrengt. Neen, 
deze film is het grappige en poëtische, maar 
ook aandoenlijke verhaal van de pogingen van 
Cathy om haar familie samen te houden, als ze 

er niet meer zou zijn. In All of Us acteren onder 
andere Maaike Neuville, Barbara Sarafian, Joke 
Devynck en Ella Leyers. 

Waar en wanneer?
Donderdag 13 februari om 14.00 uur in Kinepolis 
Kortrijk. Verzamelen aan OC d'Iefte om 13.15 uur 
voor wie wil carpoolen. Verwittig Marianne! 
 
Kostprijs
18 euro voor een ticket, koffie en gebak 

Inschrijven
De inschrijving is geldig na overschrijving op 
rekening van Vief Deerlijk BE18 6528 3720 
5365 met vermelding naam en 13/02

 Met VIEF naar de FILM
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Onze eerste activiteit van het nieuwe jaar moet 
echte ontspanning bieden. Daarom heffen we 
het glas op het nieuwe, vievig jaar, samen met 
onze gastheer Bert Ostyn, je misschien bekend 
als frontman van het ter ziele gegane Absynthe 
Minded. Hij brengt ‘Tralalie tralala’, een muzi-
kale voorstelling met een schalkse toets. 
 
Bert Ostyn animeert Vlaanderen al geruime 
tijd met een drietal instrumenten: hij speelt 
piano, viool en accordeon én hij zingt. In zijn 
cabareteske muziekvoorstelling brengt hij een 
verhaal over het leven en de liefde, over het 
kleine verdriet en de grote lach. Hij probeert 
de vrolijkheid en de eenvoud van het leven 
uit te drukken met een kwinkslag, met visuele 
humor en prachtige liedjes.  
 

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, maandag 20 januari om 14.00 uur
 
Kostprijs
- Leden: 10 euro
- Niet-leden: 15 euro

Inschrijven
De inschrijving is pas geldig na overschrijving 
op rekening BE18 6528 3720 5365 van Vief 
Deerlijk, met mededeling van naam en 20/01. 

 Viefs nieuwjaarsreceptie 
met ambiance én Bert Ostyn 

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

Op 3 januari 2020 organiseert Move-D hun 
jaarlijkse Driekoningenfeest! Een namiddag 
vol speel-, smul- en sportplezier voor alle 
kleuters en leerlingen van de eerste graad. Er 
is ook een toneelvoorstelling.

Waar en wanneer?
Vichtesteenweg 31, 3 januari  
van 14.00 tot 17.00 uur 
 
Kostprijs
7 euro

 Move-D presenteert … driekoningenfeest

Deerlijk is verrassend en veelzijdig, ook op 
cultureel en heemkundig gebied. Zo koestert 
ze de erfenis van de drie Deerlijkse Groten, 
waaronder dichter-schrijver René De Clercq.  

De Clercq leefde van 1877 tot 1932 en is 
bekend voor de meer dan 1000 gedichten die 
hij ons achterliet. Deze zijn zo ritmisch dat ze 
uiterst geschikt zijn om getoonzet te worden. 
Dit is dan ook precies wat bijna 200 compo-
nisten deden. Zij transformeerden zijn poëzie 
met hun muziek tot liederen.
 
Op latere leeftijd heeft De Clercq zelf eigen gedich-
ten op muziek gezet en maakte hij ook liederen van 
teksten van andere dichters. Er werden er weinig 
van gepubliceerd, omdat De Clercq te vroeg stierf. 
Andre Van Ryckeghem van het René De 
Clercqgenootschap heeft deze liederen (par-

tituren) – vooral manuscripten – verzameld en 
uitgebracht in een lijvig boek van 900 pagi-
na’s. Het boek bevat 568 liederen, waarvan 
174 door De Clercq zelf gecomponeerd en 394 
door andere componisten.
 
Het nieuwe partiturenboek ‘René De Clercq 
(toon)dichter’ is een waardige aanwinst in 
ons Deerlijks patrimonium. Het toont hoe 
veelzijdig hij was. 

 Nieuw partiturenboek  
René De Clercq (toon)dichter

Wil je het partiturenboek in huis halen? 
Contacteer ons op het nummer  
056 72 86 70. Voor meer kijk- en luister-
plezier, moet je op www.renedeclercq.be  
zijn.
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Denis Nowé wordt overal aangekondigd 
als de beste en grappigste puntdichter van 
Vlaanderen. Spijtig genoeg moet hij daar 
altijd aan toevoegen dat hij eigenlijk ook de 
enige is.

Een puntdicht is een kort, grappig gedicht 
dat eindigt op een pointe. In de stijl waarin 
Denis het brengt is het een mengeling van 
stand-upcomedy en poëzie (stand-uppoëzie?), 
gortdroog en hilarisch. Grappige humor dus.

Denis Nowé treedt op in kleine cafés en grote 
CC’s, in achterafzaaltjes en in het Sportpaleis 
van Antwerpen. Hij stond op Theater aan Zee 
(Oostende) en op Dranouter. En nu dus in 
OC d’Iefte.

Van Denis Nowé verschenen de dichtbun-
dels ‘Mooie meisjes duren niet lang’, ‘Slapen 
in een twijfelaar’, ‘De gedoodverfde schilder’ 
en ‘Nacht van de Nowézie'. In Deerlijk leest 
hij voor uit z’n nieuwste dichtbundel ‘Poëten 
minder maar drinken meer'.

Waar en wanneer?
Zaterdag 11 januari om 20.15 uur in OC d’Iefte

Tickets
- basis: 14 euro
- -26: 9 euro
- voor houders van een UiTPAS met 
 kansentarief: 2,80 euro
- voor jongeren met een UiTPAS met  

kansentarief: 1,80 euro

 Denis 
Nowé - 
Poëten minder 
maar drinken 
meer

www.deerlijk.be8

Foto Denis Nowé

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

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

Tot 1933 werd deze boerderij uitgebaat door 
de familie Vercruysse-Deviaene. Het land-
bouwersgezin verhuisde naar de hoeve ‘Het 
Klaverhof’ in de Hoekstraat. Het jonge koppel 
Georges Van Steenkiste-Stephanie Coudyzer 
werd de nieuwe uitbater. Georges en Step-
hanie lieten het in 1965 op hun beurt na aan 

zoon André en vrouw Liliane Debosschere. 
In 1974 werd er een apart woongedeelte links 
aan het oude hoevehuis aangebouwd voor 
Georges en Stephanie. Het hof is sinds enkele 
jaren in handen van kleinzoon Geert en zijn 
vrouw Karine. De oude hoeve werd in 2008 
volledig gesloopt en maakte plaats voor een 

totale nieuwbouw. Enkel het Onze-Lieve- 
Vrouwekapelletje, daterend van 1922, is nog 
‘origineel’. Het werd immers in 2009 door de 
eigenaar en de gemeente gerestaureerd. 

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: Wafelstraat 41

eind 1970-begin 1980 5 oktober 2018
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Het aanbod vakantiekampen is zo goed als 
rond. De nieuwe brochure delen we begin 
januari uit in de scholen. Je kan het aanbod nu 
al online bekijken op www.deerlijk.be. Online 
inschrijven kan vanaf zaterdag 1 februari om 
9.00 uur.

 Inschrijven voor  
vakantiekampen 2020 kan binnenkort

De opening van het zwembad is gepland 
begin april. We zullen vanaf de paasva-
kantie zwemlessen aanbieden. In de loop 
van januari ontvang je een flyer met een 
overzicht van alle lessen. Naast de gewone 
zwemlessen zullen we ook watergewenning 
aanbieden. 
 
De zwemlessen zullen plaatsvinden tijdens de 
vakanties (10 lessen voor de gewone zwem-
lessen en 5 lessen voor de watergewenning). 
Buiten de vakantieperiodes zal je les kunnen 
volgen op woensdagnamiddag in combinatie 
met de zaterdagvoormiddag. De watergewen-
ning tijdens het schooljaar vindt plaats op 
zaterdagvoormiddag.

Inschrijven
De inschrijvingen voor de zwemlessen starten 
op zaterdag 15 februari om 9.00 uur.

 Zwemlessen vanaf de paasvakantie

De Sport na School-pas (SNS-pas) is bezig 
met Vlaanderen te veroveren. Sinds dit jaar 
kan je gratis de SNS-app downloaden. Zo 
kan je nog gemakkelijker zien welke activi-
teiten er in jouw buurt plaatsvinden.

Met een SNS-pas kunnen jongeren aan meer 
dan 100 verschillende sportactiviteiten deelne-
men in de streek, zoals lasershooten, crossfit, 
padel, paardrijden, golf, tennis, duiken, skiën, 
ijsschaatsen, paintballen en meer. De SNS-pas 
is dus misschien het ideale nieuwjaarsge-
schenk voor jouw (klein)kind. Je kan hem ook 
indienen bij de mutualiteit.

Kostprijs 
- Jaarpas: 45 euro  

(24 september 2019 - 31 mei 2020)
- Semesterpas: 30 euro  

(28 januari 2020 - 31 mei 2020)

Als je een UiTPAS hebt, krijg je korting.

Promotie
Van 27 januari tot en met 31 januari kan je 
gratis van dit aanbod genieten. Meer info op 
www.sportnaschool.be.

 Nieuw: Sport Na School (SNS)-app

Meer info
www.sportnaschool.be,  
wim.vandezande@sportnaschool.be,  
0473 92 35 46
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De Tiener Techniekacademie laat kinderen 
op een onderzoekende wijze kennismaken 
met techniek en technologie. Op 12 work-
shops maken kinderen kennis met voeding, 
hout, programmeren, metaal, kunststof, 
elektriciteit en elektronica. Ze gaan ook op 
bedrijfsbezoek in de gemeente en krijgen 
begeleiding van 2 techniekmentoren. 

Als je in het vijfde of zesde leerjaar zit in 
Deerlijk, graag creatief bezig bent, mensen 
wil helpen, de wereld wil verbeteren, het 
kriebelt om zelf van alles te maken, maar je 
basiskennis ontbreekt, dan zit de Tiener Tech-
niekacademie je als gegoten! Je steekt heel 
wat op in een leuke sfeer. Je maakt kennis met 
gereedschap en materialen, leert dat techniek 
vele gezichten heeft en maakt een aantal 
technische systemen.

Inschrijven
Inschrijven kan op www.techniekacade-
mie-deerlijk.be. Het aantal deelnemers is 
beperkt tot 20 per groep. 

Kostprijs
De deelnameprijs bedraagt 70 euro, materiaal 
en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal 
attest. Voor het 2de kind van hetzelfde gezin 
is er 10 euro korting. Je kan ook punten sparen 
via de UiTPAS.

Voor jongere kinderen
In september 2020 organiseren we een Junior 
Techniekacademie voor kinderen van 3e en 
4e leerjaar.

 Tiener Techniekacademie

Meer info
- www.techniekacademie-deerlijk.be
- Cultuurdienst, cultuur@deerlijk.be, 

056 71 89 81
- Hogeschool VIVES, coördinator 

techniekacademie,  
rik.hostyn@vives.be, 0496 54 86 34

Partners gezocht
Hogeschool VIVES zoekt bedrijfspart-
ners voor de Techniekacademie. Wie 
interesse heeft, mag dat laten weten 
via rik.hostyn@vives.be of 0496 54 86 
34. Ook mensen met een technische 
of didactische bagage die interesse 
hebben om mentor te worden, mogen 
ons aanspreken.

 Feest van de sport
Laureaten- en Kampioenenviering sportseizoen 2018-2019

Op het einde van het jaar zetten we traditi-
oneel de meest verdienstelijke personen uit 
de Deerlijkse sportwereld in de bloemetjes, 
tijdens de viering van de sportlaureaten 
en -kampioenen. We nodigen iedereen uit 
die van dichtbij of veraf betrokken is bij het 
sportgebeuren in Deerlijk. Op ons Feest van 
de Sport hoor en zie je wie de Sporttrofee 
2019 krijgt. We huldigen de sportjongere, 
sportvrouw en sportman van het jaar. 

Waar en wanneer?
Sporthal Deerlijk, vrijdag 20 december om 
20.00 uur

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

© Fotoclub Deerlijk

follets
Comment on Text
kampioenenviering (zonder hoofdletter)



Als jouw benen pas op het laatste nippertje 
klaar zijn voor de Kerstcorrida op zondag 
22 december en je nog wil inschrijven, dan 
kan dat. Op zaterdag 21 december kan je 
inschrijven in het Sportcentrum (Hoogstraat 
136, Deerlijk) van 10.00 tot 16.00 uur. Op 
zondag 22 december kan dat op dezelfde 
locatie van 10.00 uur tot 1 uur voor start van 
de wedstrijd. 

Inschrijvingsprijs op  
zaterdag en zondag
- < 12 jaar: 4 euro
- vanaf 12 jaar: 14 euro

Borstnummers afhalen + 
kleedkamers (dames en heren) 
in het sportcentrum 
- zaterdag 21 december van 10.00 tot 16.00 uur
- zondag 22 december vanaf 10.00 uur 

Verkeerssituatie
Tijdens de kerstcorrida is er geen verkeer toe-
gelaten op de hele omloop. In die straten geldt 
ook een volledig parkeerverbod. In enkele 
straten in de buurt van het parcours is er geen 
verkeer mogelijk maar kan parkeren wel.

 Last-minute inschrijven 
voor de Kerstcorrida

UiT in Deerlijk

Meer info
www.kerstcorrida.be, 
info@kerstcorrida.be, 
secretariaat@kerstcorrida.be of 
0470 90 07 50.
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Het Deerlijkse Jeugdorkest sluit onder 
leiding van Wouter Deprez en samen met de 
klas samenspel SAMWD Harelbeke op muzi-
kale wijze het jaar af. Tijdens het concert 
kan je genieten van een glaasje cava of een 
lekker biertje. Ook dit jaar kan je proeven 
van enkele culinaire snacks, zodat je niet op 
jouw honger moet blijven zitten. 

Waar en wanneer? 
Zaterdag 28 december om 19.00 uur in buurt-
huis de Wieke. 

Tickets 
- 8 euro
- Kinderen < 10 jaar: gratis

 Sylvesterconcert
Meer info
Tickets kopen kan bij de leden van 
het jeugdorkest, 
via deerlijksefanfare@hotmail.com of 
0471 47 07 75.
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- 13:30 tot 16:30 uur: Bokkelen 
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot

ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot 
- 14:00 tot 18:00 uur: Kampioenviering
 LOCATIE  Refter Vrije Basisschool Belgiek 

Donderdag 9 januari
- 14:00 tot 17:00 uur: Kaart- en spelnamiddag
 LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  KOkra Deerlijk

Zaterdag 11 januari
- 20:15 tot 22:30 uur: Denis Nowé
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  OC d'Iefte

Maandag 13 januari
- 14:00 tot 16:30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 14 januari
- 14:00 tot 17:00 uur: Okra-academie: Simonne, 

een oorlogsverhaal door Rita Lommée
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk

Woensdag 15 januari
- 13:30 tot 16:30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot 
- 14:30 tot 17:00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker
- 14:30 tot 17:30 uur: Gaverwijk Deerlijk - 

kaarting schooltje Vlasstraat
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub Senioren

Donderdag 19 december
- 20:15 tot 22:00 uur:  

Amongster - A New Arrival
 LOCATIE  zaal Uzien
 ORGANISATOR  OC d'Iefte
- 14:00 tot 17:00 uur: Viking Kubb
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk
- 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
 ORGANISATOR  Sportdienst

Vrijdag 20 december
- 19:00 tot 23:59 uur:  

Gezelschapsspellenavond
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  De Speelveugels

Zaterdag 28 december
- 19:00 tot 23:00 uur: Sylvesterconcert
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Koninklijke Fanfare 
 Sint-Cecilia Deerlijk

Woensdag 8 januari
- 11:00 tot 16:00 uur:
 MLDC Sint-Lodewijk - 
 zitturnen en nieuwjaarsbingo
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Maandag 16 december
- 14:00 tot 16:30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal 
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 17 december
- 14:00 tot 16:00 uur: MLDC Molenhoek - 

Maken van een kerststukje
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  SSociaal Huis

Woensdag 18 december
- 13:30 tot 16:30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot 
- 14:00 tot 18:00 uur:  

Kerstfeest met koffietafel en animatie
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Okra Deerlijk
- 14:30 tot 17:30 uur: Gaverwijk Deerlijk -  

kaarting schooltje Vlasstraat
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub Senioren
- 14:30 tot 17:00 uur: Kaarting
 LOCATIE  WZC Deerlijk 
 ORGANISATOR  Seniorenclub Braamakker

UiTkalenderEen 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.

Op vrijdag 21 februari om 20.00 uur reiken 
we zowel de Cultuurtrofee als de Trofee van 
Verdienste uit. Langs deze weg doen wij een 
oproep aan iedereen die cultuur een warm 
hart toedraagt, om voorstellen tot nomina-
ties door te geven aan het bestuur van de 
cultuurraad en de cultuurdienst. We maken 
er immers een erezaak van om niemand over 
het hoofd te zien.

Je kan personen of verenigingen uit Deerlijk 
nomineren voor 3 categorieën:
- Cultuurtrofee voor individueel persoon
- Cultuurtrofee voor verenigingen en  

organisaties
- Trofee van verdienste

 Uitreiking Cultuurtrofee 
en trofee van verdienste

Nominaties doorsturen
Cultuurdienst, cultuur@deerlijk.be



Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
15 januari tot en met 15 februari) binnen- 
brengen ten laatste tegen 20 december.  
Het volgende gemeentenieuws verschijnt  
op 15 januari.

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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Info

*  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:
- donderdag 26 december (zone 2)
- zaterdag 28 december (zone 1)
- woensdag 8 januari (zone 1)
- donderdag 9 januari (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)
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Alle diensten zijn op 24 en 31 december en 6 januari gesloten in de namiddag. 
Op 25 en 26 december en 1 en 2 januari zijn we de volledige dag gesloten.








