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Eerstvolgende  
gemeente- en  
OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 30 januari 
om 20.00 uur in het gemeente-
huis, Harelbekestraat 27.

Geboorten

- Sabrina Pignatelli
- Juliette Bossuyt
- Elyana Vanhecke

Huwelijken

- Evelien Voet en Jochen Hostyn
- Febe Carrein en Maarten  

Werbrouck

Overlijdens

- Frans Vandenbogaerde
- Noël Ameye
- Stefaan Cottenier
- Agnes De Moor
- Marie-Louise Roose
- Andrea Manderyck
- Rose Ann Coussement 
- Ghislaine De Splenter

Jubilea

Diamanten Bruiloft

- Michel Mestdagh – Rosa Bossuyt, 
gehuwd op 22 januari 1960
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De gemeente Deerlijk is op zoek naar een 
gemotiveerde medewerker voor de poets-
dienst die instaat voor de schoonmaak bij 
particulieren. Het gaat over een voltijds 
contract van onbepaalde duur op niveau E 
(salarisschaal E1-E3).

Functie
Je zorgt dat de mensen waar je mag schoon-
maken in een nette, hygiënische en aange-
name omgeving kunnen wonen. Indien nodig, 
sta je ook in voor het onderhoud van het 
gemeentelijk patrimonium of kunnen we je 
als vervanger inschakelen voor de maaltijd-
dienst en bedeel je maaltijden aan huis. 

Profiel
Je helpt graag mensen en kan goed omgaan 
met 65-plussers. Je werkt nauwgezet als het 
gaat over hygiëne en je hebt al ervaring met 
schoonmaakproducten en -technieken. Je 
benadert je werk en klanten met de nodige 
discretie en respect voor privacy. Je bent 
flexibel en kan goed zelfstandig werken. Je 
beschikt over een rijbewijs B en je kunt je 
met eigen vervoer verplaatsen naar de cliën-
ten. Basiskennis Nederlands is noodzakelijk.

Ons aanbod
Een vast loon in een stabiele en aangename 
werkomgeving, maaltijdcheques, hospitalisa-
tieverzekering en fietsvergoeding.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een inter-
view en een praktische proef die plaatsvindt 
in de week van 27 januari. We leggen een 
wervingsreserve aan van 3 jaar.

Datum indiensttreding
Zo snel mogelijk.

Interesse?
Stuur je kandidatuur ten laatste tegen  
24 januari en samen met je cv, kopie van je 

identiteitskaart, rijbewijs en een recent (maxi-
maal 3 maanden oud) uittreksel uit het straf-
register aangetekend naar het vast bureau, 
Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk. Of mail 
alles naar personeel@deerlijk.be. Je kan jouw 
kandidatuur ook persoonlijk afgeven tegen 
ontvangstbewijs in het gemeentehuis tijdens 
de openingsuren.

 We zoeken een medewerker 
voor de poetsdienst

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 20 
december 2019 akte van de tweede proces-
nota over het hoogspanningsproject Ven-
tilus, het toekomstgerichte West-Vlaamse 
elektriciteitsnet dat hernieuwbare energie 
vanop de zee en op het land naar verbrui-
kers transporteert.

Er komt een bijkomende tussenstap in de 
procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (GRUP). Op basis van de ver-
zamelde reacties tijdens het inspraaktraject 
worden enkele bijkomende initiatieven gelan-
ceerd die meer duiding en inzicht moeten 
geven rond de vragen die nog leven. Dit 
gebeurt onder andere rond de technologie-
keuze, gezondheid, landbouw, vogelslachtof-
fers en waardevermindering van patrimonium. 

Dubbelcheck van technologiestudie
Een terugkomende vraag tijdens het inspraaktra-
ject was de vraag in welke mate het technisch 
haalbaar is om het project ondergronds te rea-

liseren. Het Vlaamse Departement Omgeving 
start een oefening op waarin vertegenwoordi-
gers van gemeenten, omwonenden, middenveld 
en Elia samen in dialoog gaan om de technolo-
giekeuze in alle objectiviteit te dubbelchecken. 
Daarbij worden ze ondersteund door onafhan-
kelijke experten aangeduid door de overheid. 
Er wordt ook een neutrale procesfacilitator 
aangeduid om de oefening te begeleiden en de 
‘ingenieursdiscussies' toegankelijk en begrijpelijk 
te maken voor alle betrokken partijen.

Andere processen  
die worden opgestart
Tegelijk met de oefening rond de technolo-
giekeuze worden enkele andere processen 
opgestart. Concreet zijn dit initiatieven rond 
gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en 
waardevermindering van patrimonium. Rond 
het thema landbouw wordt wetenschap-
pelijke kennis verzameld en aangevuld met 
praktijkervaring van landbouwers die onder 
een hoogspanningslijn wonen en werken. 

Een klankbordgroep van gezondheidsspeci-
alisten stelt een begrijpelijk overzicht samen 
van alle wetenschappelijke kennis die rond het 
thema gezondheid in relatie tot hoogspanning 
opgebouwd is. En de natuurverenigingen 
Natagora en Natuurpunt werken aan een kaart 
om het risico op draadslachtoffers, dit zijn vogels 
die sterven omdat ze tegen een hoogspan-
ningslijn vliegen, in kaart te brengen. Bovendien 
zal Elia haar vergoedingspolitiek aftoetsen bij 
enkele experten en opnieuw evalueren. 

 Tweede procesnota omschrijft  
verdere stappen voor GRUP Ventilus

Meer info
Wil je meer weten over het project 
Ventilus? Of de procesnota in detail 
lezen? Dat kan op www.ventilus.be.

Meer info
Personeelsdienst, 
056 69 47 22 of 24 of 25 of 
personeel@deerlijk.be.
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Hoe? Door je vrijblijvend in te schrijven voor 
de negende groepsaankoop 100% groene 
stroom en aardgas via de website  
www.samengaanwegroener.be. De Provincie 
West-Vlaanderen gaat voor jou op zoek naar 
de energieleverancier die een lage prijs biedt 
voor 100% groene energie.

Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe inte-
ressanter het aanbod! Al meer dan 250.000 
gezinnen en bedrijven gingen jou voor. Let op: 
ook al nam je vroeger al eens deel, toch moet 
je elk jaar opnieuw inschrijven. En vergeet niet 
je laatste afrekeningsfactuur mee te brengen!

Wanneer?
De veiling is voorzien op 12 februari 2020. 
Veranderen van energieleverancier(s) kan dan 
vanaf 1 mei 2020.
 
Waarom?
Inschrijven blijft gratis, vrijblijvend, eenvoudig 
en je kiest bewust voor groene energie. 

 Ook dit jaar kun je opnieuw  
veel besparen op je energiefactuur! 

Meer info
www.samengaanwegroener.be

Milieu en Groen

Als je kraakverse, ecologisch geteelde 
groenten wil, zonder ze zelf te moeten kwe-
ken, rechtstreeks van het veld tot op je bord, 
dan kan de zelfoogstboerderij Bokkeslot je 
misschien verleiden. 

Iedereen die lid is van de zelfoogstboerderij, 
kan een jaar lang zelf verse, biologisch geteelde 
groenten en fruit oogsten, voor jezelf en jouw 
gezin. Je betaalt jaarlijks een aandeel voor de 
start van het nieuwe seizoen. Of je kan betalen 
in drie schijven, de eerste drie maanden van het 
seizoen. Het seizoen start op 1 maart en eindigt 
op 28 februari van het volgende jaar. 

Je oogst de groenten en het fruit dus zelf op 
het veld, want hoe korter de weg naar je bord, 
hoe meer smaak en vitaminen er overblijven. 
Je ziet alles groeien en bloeien op het veld en 
eet met de seizoenen mee. 
 
Meer dan de oogst alleen
Als deelnemer heb je een aandeel in het teelt-
seizoen en krijg je een stem op de ledenver-
gaderingen die we op het begin en einde van 
het seizoen houden. Alle deelnemers zorgen 
er samen voor dat de boer een jaar lang kan 
werken tegen een eerlijk loon en dat alle 
kosten gedekt zijn. 

Je leert bovendien hoe je groenten oogst of 
bewaart of hoe je de rijke oogst verwerkt in 
nieuwe gerechten. Dit gebeurt in een open en 
kindvriendelijke sfeer. Wie wil kan af en toe 
helpen op het veld of draagt op een andere 
manier z’n steentje bij. 

Zelfoogstboerderij Bokkeslot kiest voor bio-
logische landbouw en gaat hierbij zorgzaam 

om met onze bodem en het milieu. We zorgen 
voor een gezonde geest in een gezond 
lichaam voor onze huidige leden, maar  
uiteraard ook voor de volgende generaties. 

Infomoment
Als je meer wil weten over de 
zelfoogstboerderij, dan kan je op 15 februari 
om 10.00 uur naar het infomoment in de 
kinderboerderij komen.

 Zelfoogstboerderij Bokkeslot

Meer info en inschrijven
www.zelfoogstbokkeslot.be,  
0497 18 40 34 (boer Bert),  
0496 69 01 91 (boer Willem)
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Heb je een warm hart voor senioren? Ben je 
enthousiast, geduldig, vriendelijk en sociaal? 
Heb je toevallig nog enkele uurtjes per maand 
vrij die je nuttig wilt besteden? Dan ben je de 
persoon die we zoeken! Momenteel zijn we 
voornamelijk op zoek naar vrijwilligers die in 
de Molenhoek of in het centrum van Deerlijk 
wonen. 
 
Als vrijwilliger breng je de tachtigjarigen een 
verjaardagsbezoekje en trakteer je hen op een 
gezellige babbel. Het Sociaal Huis zorgt voor 
de praktische zaken zoals de planning, het 
verjaardagsgeschenkje, de vorming, verzeke-
ring en kilometervergoeding. 
Om onze vrijwilligers te bedanken nodigen 
we je jaarlijks uit op het bedankingsfeest in 
de week van de vrijwilliger, een précongéfeest 
en een prénieuwjaarsdrink. We kunnen er 
gezellig bijpraten en genieten van een hapje 
en een drankje.

 Hou jij wel van een gezellige babbel  
en heb je een luisterend oor?

www.deerlijk.be

Meer info
Sociaal Huis,  
Vercruysse de Solartstraat 22,  
056 73 63 30, zorgzaam@deerlijk.be.

Tijdens het vorige Café Dialoog gaven 
verschillende buurtbewoners hun kijk op 
Sint-Lodewijk. In groepjes bespraken ze de 
verbondenheid tussen buren en het bruisende 
verenigingsleven, maar ook waar er nog ver-
betering mogelijk is. 

Op maandag 20 januari vertellen we graag 
wat we met deze informatie hebben gedaan 
en welke acties we met Zorgzaam Deerlijk 
concreet zullen ondernemen. We staan stil 
bij 2 à 3 acties. Uiteraard is er ruimte voor 
feedback en een goede babbel. Ook bewoners 
die er de eerste keer niet bij waren, zijn van 
harte welkom! 

Wat is Zorgzaam Deerlijk nu weer?
Zorgzaam Deerlijk is een project van de 
gemeente dat wil inzetten op buurten 
die een thuis zijn voor iedereen. Buurten 
waar ontmoeting, aandacht voor elkaar en 
professionele omkadering vanzelfsprekend 
zijn. 

Waar en wanneer?
Maandagavond 20 januari om 19.00 uur in het 
buurthuis van Sint-Lodewijk. 

 Derde Café Dialoog in Sint-Lodewijk

Inschrijven
Laat weten of je er bij bent via 
zorgzaam@deerlijk.be, 056 73 63 31 
of 0479 79 50 15.
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Elke tweede woensdag van de maand lezen 
we voor in de bib. Altijd een ander boek, altijd 
een ander verhaal. We knutselen ook rond 
een bepaald thema.  

Door voor te lezen aan kinderen, stimu-
leer je niet alleen hun taalontwikkeling en 
woordenschat, maar draag je ook bij tot hun 
emotionele ontwikkeling, verrijk je hun fantasie 
én geef je hen leesplezier door.
 
Voor wie? 
Kinderen van 4 tot en met 6 jaar
 
Waar en wanneer?
Bibliotheek Deerlijk, woensdag 12 februari,  
11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni, telkens van 
14.00 tot 15.00 uur.

 We lezen voor in de bib! Kom jij ook?

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 16 januari
14.00 uur: onder-ons-namiddag

OC d’Iefte: donderdag 23 januari
14.00 uur: Nieuwjaar in het dienstencentrum - 
Nieuwjaarsbingo

Buurthuis de Wieke:  
dinsdag 28 januari
14.00 uur: Nieuwjaar in het dienstencentrum - 
Nieuwjaarsbingo

VBS Belgiek:  
woensdag 5 februari

Buurthuis Sint-Lodewijk:  
woensdag 12 februari
14.00 uur: Filmnamiddag

Deelnemen
Je kan kiezen om deel te nemen aan het volle-
dige programma of enkel de activiteit.
Vooraf inschrijven is enkel noodzakelijk voor de 
maaltijd, uiterlijk één week vooraf.
Reserveren = betalen!

Wil je graag aanwezig zijn, 
maar heb je geen vervoer?
Bel naar Donah op het nummer 056 73 63 43.  
Een vrijwilliger van Donah komt je graag  
ophalen en thuisbrengen.

 Het mobiel dienstencentrum 
nodigt je uit

Meer info en inschrijven
056 73 63 31, 
delphine.derammelaere@deerlijk.be
Facebook: Mobiel Lokaal 
Dienstencentrum Deerlijk

Inschrijven
De plaatsen zijn beperkt. 
Schrijf je tijdig in via 056 72 35 06 of 
bibliotheek@deerlijk.be.
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De poëzieweek 2020 gaat op donderdag 
30 januari van start onder het motto ‘De 
toekomst begint nu’. Voor al wie de poëzie 
omarmt: laat jouw toekomst vol poëzie hier 
en nu beginnen … 

Geen toekomst zonder verleden, zal José Van-
denbroucke gedacht hebben. In samenwer-
king met de bibliotheek neemt hij je daarom 
mee op een bewogen tijdreis in de poëzie, met 
een selectie van zijn meest geliefde gedichten, 
van de middeleeuwen tot heden. Naast een 
aantal illustere onbekende poëten zullen 
ongetwijfeld ook René Declercq, Luuk Gruwez 
en Peter Holvoet-Hanssen de revue passeren. 

Dat poëzie nooit ‘af ’ is, bewijst José door op 
dezelfde avond een bijgewerkte heruitgave 
van zijn eigen werk van 2013 Hoofdkwartier 
Deerlijk Hoofdkwartier te presenteren. Voor 
de muzikale inkleuring zorgen Geert (viool) 
en Merijn Peeters (piano), twee klassiek 
geschoolde muzikanten, gekend van de folk- 
en wereldmuziekgroep Lyrondell. 
 
Waar en wanneer?
Bibliotheek, donderdag 30 januari om 20.00 uur. 

Info en reserveren
Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer 
jouw plaats voor maandag 27 januari via  
056 72 35 06 of bibliotheek@deerlijk.be. 

JIJ DIE MIJ
het was in november
op een dag zonder regen
er moest nog iemand begraven
er moest nog iemand geboren
ik kwam jou tegen

er waren zoveel werelden, zoveel zonnen
rondom ons, zoveel ogenblikken
zoveel schaduwen, zoveel wegen
die van jou en die van mij
en ook die wolk

we waren om het even
we hadden niets te zeggen
niets te doen
ik, één van de velen
en jij die mij bijna zag

zo is de toekomst begonnen
José Vandenbroucke

 Omarm poëzie

Op Gedichtendag, dit jaar op 30 januari,  
vind je in de scholen, bibliotheek, gemeente- 
diensten en enkele winkels gratis posters met 
het gedicht 'Voor ‘t kantkussen' van René De 

Clercq. Het René De Clercqgenootschap biedt 
je dit gedicht op poster gratis aan. Meer info 
op www.renedeclercq.be.

 Donderdag 30 januari:  
Gedichtendag VOOR 'T KANTKUSSEN

Losjes, losjes, losjes,
Vliegen doen de klosjes,
Van den éénen kant,
Naar den ándren kant.
Vrouwkens komen vragen:
Wie zal dat kantje dragen?
Het liefste kind, het Koningskind,
Het liefste kind van 't land! 

Zachtjes, zachtjes, zachtjes,
Reizen ons gedachtjes,
Van den éénen kant,
Naar den ándren kant.
Kan er iemand peizen,
Waar die gedachtjes reizen?
Naar 't liefste kind, naar 't Koningskind,
Naar 't liefste kind van 't land! 

Losjes, losjes, losjes,
Kinders gaan als klosjes,
Van den éénen kant,
Naar den ándren kant.
Kinderkens der armen,
Wie reikt er u zijn armen?
Het liefste kind, het Koningskind,
Het liefste kind van 't land!
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Deze woning werd gebouwd door elektricien 
André Coopman en Julienne Deveugele. Het 
uitzicht van het huis is hetzelfde gebleven. 
Het metalen poortje werd vervangen. In de 
loop der jaren werd rechts het nummer 326 
aangebouwd.

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:  
Waregemstraat 328

Begin 1950 oktober 2019

Rita Bossuyt, een rasechte Deerlijkenaar, stelt 
deze maand voor de tweede keer haar werk 
tentoon op de Kunstmuur. Een Kunstmuur 
waarvoor ze net als alle leden van D Pro Art 
geijverd heeft en die sindsdien een warme 
uitstraling geeft aan OC d'Iefte.

‘Ik ben al mijn hele leven creatief: tekenen, 
turnen en zingen waren op school mijn beste 
vakken. Als jongvolwassene was ik blij om me 
op zaterdagvoormiddag samen met enkele 
gelijkgestemden te verdiepen in de schil-
derkunst, ten huize van kunstschilder Julien 
Vandekerckhove. Daar leerde ik vooral hoe je 
met glaceren diepte in je werk steekt.’

‘Daarna werd het een paar jaar rustig op creatief 
vlak, tot ik op een lange busrit met André Dewaele 
aan de praat raakte over schilderen. Hij sugge-
reerde dat ik me zou thuisvoelen bij kunstkring 
Magenta. Sindsdien vind je me al bijna 30 jaar lang 
elke week in buurthuis de Wieke, waar we schilde-
ren onder begeleiding van Georges Schelstraete.’

‘Vroeger schilderde ik figuratief, maar ik heb de 
knop helemaal omgedraaid en ben de abstracte 
toer opgegaan. Daardoor beleef ik opnieuw 
plezier aan schilderen. Ik kan me volledig laten 
gaan met een blanco doek en verf en beetje bij 
beetje ontdekken wat er op het doek gebeurt. 
Het geeft me een goed gevoel. Datzelfde gevoel 
vind ik terug bij keramiekatelier Terra, waar ik nu 
bijna 10 jaar aan beeldende kunst doe en waar 
ik tijd en ruimte vergeet.’

 Rita Bossuyt keert  
terug naar Kunstmuur
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Vanaf maandag 10 februari 8.30 uur kan je 
inschrijven voor de speelpleinwerking tijdens de 
krokusvakantie. Dit kan via www.deerlijk.be of 
door te bellen naar het nummer 056 77 73 19. Je 
mag ook langskomen bij het secretariaat van de 
sportdienst tijdens de openingsuren, Vercruysse 
de Solartstraat 30. Hou rekening met het 
beperkte aantal plaatsen per dag.

 Start inschrijvingen krokusvakantie 
speelpleinwerking Kerekewere! 

Meer info
Je vindt meer info over over  
daguitstappen, prijzen, maaltijden en  
uren op www.deerlijk.be.

Circuskamp, theaterkamp, voetbalkamp, 
avonturenkamp, paardrijden, basketbal, 
dansen en bewegen, trampoline, reis rond de 
wereld, indianenkamp, jeugdfilms, badminton, 
koeien melken, knutselen … Je kan het zo gek 
niet bedenken of er is een vakantiekamp voor.

Het aanbod voor 2020 vind je in de nieuwe, 
overvolle vakantiekampenfolder. Alle kampen 
en evenementen voor kinderen en jeugd staan 
erin. Alle schoolgaande jeugd ontvangt de fol-
der op school. Je kan het aanbod ook bekijken 
via www.deerlijk.be/sport.

Inschrijven
Online inschrijven kan vanaf zaterdag  
1 februari om 9.00 uur. 
- Online inschrijven = direct betalen via 

bancontact. Inschrijvingen die je niet online 
betaalt, komen niet terecht in het systeem 
en zijn dus niet geregistreerd. 

- Je kan als ouder een account aanmaken 
voor jezelf waarbij je jouw kinderen koppelt 
aan jouw account. Zo kan je makkelijker en 
sneller verschillende kinderen inschrijven.

- Onze grootste tip: zorg dat je op voorhand 
je account nagekeken of aangemaakt hebt 
en je gezinsleden gekoppeld hebt.

Vanaf maandag 3 februari kan je vanaf  
9.00 uur ook op deze manier inschrijven:
- Op de sportdienst tijdens de kantooruren
- Telefonisch op het nummer 056 77 73 19
- Via reservatie@deerlijk.be

 Vakantiekampen 2020

Meer info
Sportdienst, 056 77 73 19, 
sport@deerlijk.be
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De cultuurraad reikt de cultuurtrofee 2019 
uit, zowel voor een persoon als een vereni-
ging die zich het voorbije jaar verdienstelijk 
maakte op cultureel vlak. Vorig jaar kreeg 
het feestcomité van de Molenhoek de 
trofee voor verenigingen en José Vanden-
broucke de individuele trofee. De trofee 
van verdienste ging naar Freddy Byttebier, 
voor zijn jarenlange inzet voor de Deerlijkse 
Heemkring.

Balletschool Raymonda zorgt voor de nodig 
intermezzo’s tijdens de uitreikingsavond. De 
avond is tegelijkertijd de nieuwjaarsreceptie 
van de cultuurraad en een ontmoetingsmo-
ment voor alle Deerlijkse cultuurliefhebbers.

Waar en wanneer?
Vrijdag 21 februari om 20.00 uur in OC d’Iefte

 Uitreiking cultuurtrofee 2019

 Old Salt
Old Salt is een internationale americanaband 
met Gentse thuisbasis. De bandleden uit de 
VS, België, Zweden, Frankrijk en Schotland 
hebben van bij het begin de stijl en sound 
van de groep sterk beïnvloed, ieder vanuit 
zijn of haar muzikale achtergrond. 

Old Salt haalt zijn invloeden uit de straten van 
New Orleans, de Appalachian Mountains en 
de folkrevival in het noordoosten van de VS 
en vermengt deze met de vele klanken en 
tradities uit het oude Europa. Of het nu gaat 
om een streetperformance of om een groot 
podium, de strakke arrangementen van Old 
Salt staan garant voor een Amerikaans-Euro-
pese folksound met pit, dynamiek en spon-
taniteit. In mei 2019 presenteert de groep zijn 
tweede album ‘Commons’, de opvolger van 
‘Up River Overseas’.

Dit album kwam tot stand door een nauwe 
samenwerking met producer Leander Meuris 
(YPIA) in de GAM Studio in Waimes. Het 
album werd gemixt door Sean Sullivan (The 
Devil Makes Three, Del McCoury Band …). Uit 
de songs spreekt een grote maatschappelijke 
betrokkenheid en de sterke wil om te verbin-
den over imaginaire en reële grenzen heen. 
Met frisse, verrassende arrangementen én 
respect voor traditie bewijst Old Salt dat het 
kan, op een zaterdagavond in OC d’Iefte.

Waar en wanneer?
OC d’Iefte op zaterdag 15 februari om 20.15 uur

Tickets
- basis: 14 euro
- jonger dan 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  

familievoorstelling

- 20 punten: gratis 2de ticket bij aankoop van 
een 1e ticket

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



De ouderraad van de vrije basisschool in 
Sint-Lodewijk organiseert op zondag 16 
februari een huis-aan-huis ontbijtactie. In 
een straal van 10 kilometer rond Sint-Lode-
wijk kan je voor amper 7 euro per persoon 
ontbijtpakketten bestellen voor familie, vrien-
den, buren en meer. Je mag weer rekenen 
op een heerlijk en rijkelijk gevuld pakket met 
heel wat extra’s!

Bestellen
Geef jouw bestelling door op  
www.sintlodewijk.org/ontbijt2020. Je ontvangt 

een overschrijvingsformulier en betaalt vóór 8 
februari het verschuldigde bedrag op de reke-
ning met het nummer BE66 7360 6289 2743.  
Na ontvangst van je overschrijving is jouw 
ontbijt gereserveerd.

Levering
We leveren de ontbijten op zondag 16 februari 
tussen 5.30 en 8.00 uur. Bestelde maar niet 
(tijdig) betaalde ontbijten leveren we niet. Bij 
elk pakket zit er een tombolabiljet. Met onze 
tombola verloten we 5 maaltijden voor het 
schoolresto van zaterdag 16 mei!

 Ontbijtactie

UiT in Deerlijk
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Het woord 'toeval' kan zoveel verschillende 
betekenissen hebben dat die elkaar opheffen 
en er enkel een lege ruimte overblijft. Kurt 
Demey, Joris Vanvinckenroye en Frederica 
Del Nero proberen in 'Ongekende Evidenties' 
het 'toeval' uit te dagen om een glimp van 
zijn bestaan te vangen. Het publiek komt 
terecht in een cross-over van theater, muziek 
en mentalisme waar toevalligheden zich 
ophopen tot magische ervaringen. 
 
Het bijzondere aan deze voorstelling is dat het 
mentalisme in de handen van het publiek ligt 
en dat we geen mentalist op de scène zien. 
Wat we wel zien is een virtuoze Joris Vanvinc-
kenroye op zijn contrabas en Kurt Demey die 
probeert te begrijpen wat toeval en synchro-
niciteit zijn. Wat het publiek voelt, is dat de 
aarde stilletjes onder hun voeten wegglijdt 
terwijl ze zichzelf van de ene verbazing in de 
andere brengen.

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, zaterdag 1 februari om 20.15 uur

Tickets
- basis: 14 euro
- jonger dan 26 jaar: 9 euro
- voor houders van een UiTpas met  

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

kansentarief: 1,80 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 ticket

 Rode Boom brengt 
‘Ongekende evidenties’

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

© Jana Arns
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De huidige zetels in de theaterzaal van OC 
d’Iefte zijn op het einde van hun voorziene 
levensduur. Daarom vervangen we ze in het 
voorjaar. Omdat sommige zetels nog in een 
prima staat verkeren, verkoopt de gemeente 
Deerlijk de huidige zetels.

Op zondag 9 februari van 10.00 tot 14.00 uur 
kan je een bod komen doen op de zetels die 
je wil. We verkopen de zetels per reeks van 
3, met een minimumprijs van 25 euro per 
zetel. Je moet de zetels zelf demonteren en 
transporteren. Hiervoor maken we de nodige 
afspraken bij de verkoop.

 Verkoop theaterzetels OC d’Iefte

Meer info
cultuur@deerlijk.be, 056 71 89 81
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Alle senioren kunnen elke maandag gratis een 
partijtje petanque spelen op het Gaverdo-
mein. Bij mooi weer spelen we buiten op de 
ligweide. Tijdens de winter spelen we in de 
sporthal op kunstgras.

Waar en wanneer?
Gaverdomein Deerlijk, Vercruysse de Solart-
straat 30, maandag van 14.00 tot 16.30 uur
niet tijdens schoolvakanties

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

Heb je een UiTPAS? 
Spaar een punt per deelname

 Petanque

Wil je weten welke vogels je in je tuin ziet? 
Natuurpunt Gaverstreke zet je goed op weg. 
Naar aanleiding van het Grote Vogelweek-
end organiseren we in het Wijmelbroek een 
voormiddag vogelplezier voor groot en klein. 
De vogels die je in het Wijmelbroek zult zien, 
kunnen ook in je tuin leven. 
 
We stellen verrekijkers en telescopen op in 
een pop-up observatiehut om de gevleugelde 
vrienden die onze voedertafels bezoeken te 
beloeren. Vanaf de kijkwand aan de grote 
vijver kan je van zeer dichtbij watervogels 
observeren onder begeleiding van lokale 
vogelexperten. De hele voormiddag kunnen de 
allerkleinsten een voederpakketje voor onze 

tuinvogels in elkaar knutselen en meenemen 
naar huis. Deze activiteit is gratis. Je hoeft niet 
op voorhand in te schrijven. 

Waar en wanneer?
Wijmelbroek, ingang Pontstraat via aardeweg 
ter hoogte van huisnummer 59, zaterdag 25 
januari van 9.00 tot 12.00 uur.

 Vogels kijken op 200  
meter van de kerktoren

Meer info
0475 86 56 66, 
natuurpuntgaverstreke@gmail.com, 
www.natuurpunt.be/gaverstreke





- 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 - Filmnamiddag

 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Zaterdag 15 februari
- 20.15 tot 22.30 uur: Old Salt - Commons
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  OC d'Iefte
- 10.00 tot 11.30 uur: Start- en infomoment 

Zelfoogstboerderij Bokkeslot
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Maandag 17 februari
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein 
LOCATIE  Sporthal 

 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
- 19.30 tot 22.30 uur: Cursus -  

Vogelzang rond huis, tuin en bos  
LOCATIE  Buurthuis de Statie   
ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke

- 11.00 tot 12.00 uur:  
MLDC Statiewijk - zitturnen

 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  OC d'Iefte

Maandag 3 februari
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 5 februari
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Belgiek - zitturnen  

LOCATIE  VBS Belgiek
 ORGANISATOR  Sociaal Huis
- 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot 

Donderdag 6 februari
- 14.00 tot 17.00 uur: Kaart- en spelnamiddag 
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  OKRA Deerlijk ()
- 19.30 tot 22.30 uur: Cursus -  

Vogelzang rond huis, tuin en bos
 LOCATIE  Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke

Zondag 9 februari
- 09.30 tot 12.00 uur:  

Voorjaarsonderhoud in de Tuin
 LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Tuinhier Deerlijk

Maandag 10 februari
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 12 februari
- 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot 

ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot 

Donderdag 16 januari
- 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

Maandag 20 januari
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 22 januari
- 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot  

Donderdag 23 januari
- 11.00 tot 12.00 uur:  

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

Zaterdag 25 januari
- 09.00 tot 12.00 uur: Vogels kijken op  

200 meter van de kerktoren
 LOCATIE  Wijmelbroek
 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke

Maandag 27 januari
- 14.00 tot 16.30 uur:  

Petanque op het Gaverdomein
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 29 januari
- 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot  

ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot  

Zaterdag 1 februari
- 20.15 tot 22.00 uur: Rode Boom -  

Ongekende evidenties

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.be14
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
15 februari tot en met 15 maart) binnen- 
brengen ten laatste tegen 21 januari.  
Het volgende gemeentenieuws verschijnt  
op 15 februari.

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 22 januari (zone1)
- donderdag 23 januari (zone 2)
- woensdag 5 februari (zone1)
- donderdag 6 februari (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.


