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Eerstvolgende gemeente- 
en OCMW-raad
De eerstvolgende gemeente-  
en OCMW-raad vindt plaats  
op donderdag 28 november om  
20.00 uur in het gemeentehuis, 
Harelbekestraat 27.
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Honderdjarige in Deerlijk
Maria Demeire werd op 14  november 
100 jaar. Ze is daarmee meteen een 
van de twee honderdjarigen die 
 momenteel in Deerlijk wonen.
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Ama Cultura Deerlijk (Ic Dien Cultuur) gaat 
naar Straatsburg. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij voor deze interessante reis. We vertrek-
ken op zondag 24 november en komen terug 
op dinsdag 26 november.
 
Programma
Zondag 24 november
- Vertrek: rond 6.00 uur
- Bezoek Colmar: overnachting (regio) Colmar
- 's middags: korte pauze onderweg
- 's avonds: gezamenlijk avondmaal in een 

restaurant in Colmar

Maandag 25 november
- Na het ontbijt: vertrek via wijnroute  

Colmar naar Straatsburg
- Onderweg: halte voor wijnproeverij (één 

of twee haltes), we rijden via pittoreske 
dorpjes zoals Kaysersberg, Eguisheim en 
Riquewihr

- bezoek historisch centrum Straatsburg en 
tal van bezienswaardigheden met rondvaart 
en overnachting in Straatsburg

Dinsdag 26 november
- bezoek aan het Europees Parlement en 

bijwonen van een zitting van de algemene 
vergadering met een rondleiding door een 
Europees parlementslid (wellicht Geert 
Bourgeois)

- gezamenlijk middagmaal in het Europees 
parlement, terugtocht via Reims met afslui-
tende drink

- Rond 24.00 uur zijn we terug in Deerlijk

Kostprijs
150 euro per persoon, overschrijven op  
BE47 9792 6130 6180 of cash te betalen.

Inbegrepen in de kostprijs (op basis van een 
tweepersoonskamer, supplement voor wie een 
eenpersoonskamer wil): twee overnachtingen, 
busreis, avondmaal in Colmar op zondag, mid-
dagmaal in Europees Parlement op dinsdag, 
rondvaart in Straatsburg, champagneproeverij 
en tal van verrassingen.

 Naar het Europees 
Parlement in Straatsburg

Meer info
0475 98 22 68

Geboorten

- Oscar Dujardin
- Leandro Busschaert
- Lone Ovaere 
 

Huwelijken

- An Vandeginste en Niels Lutin
 

Overlijdens

- Marcel Vandenberghe
- Eddy Buyck
- Chris Botteldoorne
- Rosette Dejager
- Palmer Deleersnyder
 

Jubilea

Gouden Bruiloft

-  Bernard Deweer - Marie-Thérèse 
Huyzentruyt, gehuwd op  
19 november 1969

- Luc Verleyen - Gabrielle Delsoir, 
gehuwd op 21 november 1969

- Chrispijn Pappyn - Josiane 
 Vanherweghe, gehuwd op  
28 november 1969
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Jong en oud zijn welkom in het diensten-
centrum vanaf 10.30 uur. Je kan er gezellig 
een koffie drinken, een boek ontlenen of 
lezen in tijdschriften en kranten. Om 11.00 
uur starten we met zitturnen en om 12.00 
uur kan je meeschuiven aan tafel voor een 
overheerlijke maaltijd. De kostprijs van de 
maaltijd is afhankelijk van je inkomen (6,70 
euro, 7,20 euro of 7,70 euro). Een activiteit 
kost 1,50 euro.

Buurthuis Statiewijk: 
donderdag 21 november
14.00 uur: Onder-ons namiddag

Buurthuis de Wieke: 
dinsdag 26 november 
14.00 uur: Rad van Fortuin

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 27 november
14.00 uur: Onder-ons-namiddag

OC d’Iefte: donderdag 28 november
14.00 uur: Filmnamiddag

VBS Belgiek: woensdag 4 december
14.00 uur: Onder ons

Buurthuis Sint-Lodewijk: 
woensdag 11 december
14.00 uur: Vroege Kerst in het dienstencentrum

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

Je hebt af en toe een uurtje vrij en helpt met 
plezier mensen. Je rijdt graag met de auto 
en kan wel eens iemand naar pakweg de 
kapper, het ziekenhuis of naar OC d’Iefte 
brengen. Je zit er niet mee in om samen 
met iemand anders boodschappen te doen. 
Klinkt het alsof we het over jou hebben? Dan 
ben jij de geschikte persoon voor het Sociaal 
Huis, want wij zoeken vrijwilligers die doen 
wat we zojuist beschreven hebben.

 Gezocht

Interesse?
Laat het ons vliegensvlug weten via 
056 73 63 30 of welzijn@deerlijk.be. 
Langskomen in het Sociaal Huis  
mag ook.

Fluvius en de energiespecialisten van Bond 
Beter Leefmilieu ontwikkelden samen een 
volledig vernieuwde avondsessie met een 
hele reeks verrassende energietips. Zonder 
moeite en zonder grote investeringen 
bespaar je er al snel een paar honderd 
euro per jaar mee. Geen saaie of moeilijke 
lezingen. Wel een fijn anderhalf uur 
praktische info, waarmee je meteen vlotjes 
aan de slag kunt. 

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, dinsdag 17 december van 19.00  
tot 20.30 uur

Inschrijven
Surf naar www.fluvius.be/energiefit  
of kom langs in het gemeentehuis.

 Gratis Energiefitavond 
voor snelle energiebesparing

Meer info
Woonloket, woonloket@deerlijk.be.
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'Mijn nieuwe album heeft niet één afgelijnd 
thema, maar is een reflectie van wie ik ben 
en wat me op dit moment bezig houdt,' zegt 
Thomas Oosterlynck of Amongster. 'Tot je 
vijfentwintigste gaat alles een beetje vanzelf. 
Er wordt een pad voor je uitgestippeld. Maar 
daarna word je willens nillens gedwongen om 
jezelf te leren kennen. Je eigen stem vinden en 
durven uitkomen voor waar je in gelooft is een 
coming of age-proces. Als je weet hoe moeilijk 
het leven soms is, dan besef je ook hoe waar-
devol bepaalde zaken zijn. Maar soms gaat 
alles vanzelf. Het titelnummer van de nieuwe 
plaat is een ode aan het gevoel van eindeloze 
energie en vruchtbare creativiteit dat me soms, 

geheel onaangekondigd, overvalt. Die state of 
mind is zalig. Vandaar: A New Arrival.

‘Slipstream’ is een ode aan Thomas’ vriendin 
die hem op sleeptouw neemt. En in ‘Be  
Someone’ richt Oosterlynck zich tot zijn onge-
boren kind. ‘A New Arrival’: Oosterlynck wordt 
vader. Van een dochter én een nieuwe plaat. 
Mooi is dat.

Amongster, de winnaar van De Nieuwe Lich-
ting 2014 komt in 2019 naar Deerlijk, met zijn 
hese stem, synths en gitaren. Tijdloze indiepop 
die je niet mag missen.

Waar en wanneer?
Uzien, donderdag 19 december om 20.15 uur

Tickets
- basis: 14 euro
- -26: 7 euro
- voor houders van een UiTPAS met 
 kansentarief: 2,80 euro
- voor jongeren met een UiTPAS met 
 kansentarief: 1,40 euro

 A New Arrival door Amongster

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

De Sint is binnenkort terug in het land. Hij 
beloofde op jouw – ja, jij daar – plechtige 
communiezieltje om langs te komen bij Chiro 
Sellewie! Hij getroost zich die moeite omdat 
vzw ’t Heem en de Chiro ‘Met de Sint aan de 
Toog’ op de proppen komen. Daar kunnen 
jong en oud elkaar de kneepjes van de edele 
kaartkunst aanleren, nieuwe gezelschapsspel-
len ontdekken en toffe prijzen winnen. Voor 
de kleinsten is er heel wat kinderanimatie 
voorzien. De Sint komt vooral langs voor onze 

gezellige babbel met streekbieren uit ons 
uitgebreide assortiment. 

Ben je benieuwd wat de Sint  
dit jaar in zijn mars heeft?
Kom langs op zaterdag 30 november naar  
’t Heem in Sellewie vanaf 18.00 uur! Hou onze 
facebookpagina in de gaten om te zien welke 
heerlijke biertjes de Sint dit jaar serveert (en 
consumeert).

 Met de Sint aan de Toog

Op vrijdag 20 december huldigen we alle 
kampioenen van het seizoen 2018-2019 in 
de sporthal. Als je in een Deerlijkse club 
sport, dan spreekt de club jou aan. Als je een 
onafhankelijke kampioen bent op provinciaal 
niveau of hoger en je woont in Deerlijk, dan 
kan je dat tot vrijdag 6 december laten weten 
aan de sportdienst. 

 Oproep aan alle Deerlijkse sportkampioenen

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

www.deerlijk.be
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Veel ouders zitten met vragen rond belonen 
en straffen of driften en koppigheid bij 
peuters. Heeft jouw peuter last van een 
zogenaamde peuterpuberteit? Op dinsdag 
3 december geeft het Huis van het Kind je 
concrete tips om hiermee om te gaan.

De ene puberteit is de andere niet. Sommige 
kinderen tasten hun grenzen af, drammen 
hun willetje door en antwoorden op alles ‘nee’. 
Andere peuters lopen in de pas en vertonen 

geen tekenen van tegendraadsheid. Wat bete-
kent de peuterpuberteit, welk gedrag stellen 
peuters en hoe moeten we er mee omgaan?

Doorspekt met praktijkvoorbeelden en ruimte 
voor vragen brengt opvoedingscoach Heidi 
Deboosere je een interactieve lezing. Met een 
positieve visie toont ze je hoe je moeilijkheden 
bij kinderen aanpakt. Ze zet de kracht van 
ouders daarbij centraal. 

Waar en wanneer?
Bib Deerlijk, dinsdag 3 december om 19.30 uur.

 Ik ben twee en ik zeg nee

Inschrijven
De sessie is gratis maar inschrijven  
is nodig. Dat kan via  
www.huisvanhetkinddeerlijk.be.

Flirten en verleiden. Iedereen doet het … of 
probeert het. Wie wil weten waar Casanova  
de mosterd haalde, kijkt best eens naar de 
dierenwereld. In onze tuinen en natuur-
gebieden vinden we immers voorbeelden 
van de meest uiteenlopende verleidings-
strategieën, die vaak verrassend herkenbaar 
zijn. Voldoende inspiratie dus voor een heerlijk, 
avondvullend programma waarin natuur-
educatie flirt met comedy. Durf in de spiegel 
kijken en laat je verleiden, door deze natuur-
educatieve comedyvoorstelling, waarin Joeri 
Cortens van Natuurpunt op zoek gaat naar 
de gelijkenissen tussen mensen en dieren.

Waar en wanneer?
OC d’Iefte, 18 november van 20.00 tot 
22.00 uur 

Kostprijs
- Tarief leden: 3 euro
- Tarief niet-leden: 5 euro

 Comedyvoorstelling: 
Flirten in 't groen

Meer info
0475 85 56 66, 
info@fotografiepatrick.be,  
www.natuurpunt.be/gaverstreke

www.deerlijk.be6
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Voor Marinus duiken acteur Sebastien 
Dewaele en muzikant Peter Bultink in de 
zo goed als vergeten Oostendse kapers-
geschiedenis, die nochtans bepalend is 
geweest voor de Europese geschiedenis. 
Wist je dat de grote Piet Hein stierf door 
een kogel van een Oostendse kaper? En dat 
de legendarische Franse kaper Jean Bart 
door een Oostendenaar bevrijd werd uit zijn 
Engelse gevangenis?

Marinus is een stuk gebaseerd op de roman 
‘Flamand des vagues’ van Jan Van Dorp, 
een historisch correcte weergave van het 
Oostendse kapersleven in de 17de en 18de 
eeuw. Het kanaal en de Noordzee waren het 
strijdtoneel van ‘mannen met baarden’, Oos-
tende een kosmopolitische vrijhaven gekeerd 
naar die zee.

tekst: Sebastien Dewaele, Peter Bultink
spel: Sebastien Dewaele 
muziek: Peter Bultink, Lode Vercampt
dramaturgie: Daan Borloo 
regie: Wim Willaert

Waar en wanneer?
Buurthuis de Wieke op zaterdag 30 november 
om 20.15 uur

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

 Marinus door Compagnie Cecilia

In 1732 legden onze Deerlijkse voorouders 
de gelofte af om elk jaar op bedevaart te 
gaan naar de Heilige Anna in Bottelare. 200 

jaar later werd ter gelegenheid van deze 
jubelbedevaart een kapel opgericht langs de 
Kalsijde naer Deerlijk, de huidige Pladijsstraat. 

Het Sint-Annabeeld werd geschonken door de 
toenmalige pastoor van Bottelare. 

Sint-Annakapel bij de inwijding in 1932 Sint-Annakapel op 10 oktober 2018

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

 Deerlijk toen en Deerlijk nu: 
Sint-Annakapel

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

De volgende Nacht van de Geschiedenis vindt 
plaats in de week van 9 tot en met 15 maart. 
Om er een memorabele editie van te maken, 
zoeken we oude films die bij dit evenement 
passen als een stuk krijt bij een lei. Davids-

fonds Deerlijk, het René De Clercqgenoot-
schap en de Heemkring Dorp en Toren zullen 
er alles aan doen om die films in perfecte 
omstandigheden en op groot scherm te bren-
gen op de Nacht van de Geschiedenis.

Zelf een geschikt filmpje liggen?
Laat het ons weten vrijwilliger@deerlijk.be of 
0472 27 02 21. Al gedigitaliseerde films kan je 
ons bezorgen via WeTransfer naar  
erfgoed@deerlijk.be.

 Gezocht: oude films voor de 
Nacht van de Geschiedenis
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De Kerstcorrida palmt op zondag 22 decem-
ber voor de 36ste maal Deerlijk in. Iedereen 
kan meedoen aan deze loopwedstrijd van 
formaat, van de competitieve loper tot de 
eenmalige gelegenheidsloper. Zet je loop-
schoenen dus maar klaar.
 
Inschrijven
Vooraf inschrijven kan tot 15 december via 
www.kerstcorrida.be. Op zaterdag 21 decem-
ber kan je ook inschrijven in het Sportcentrum 
(Hoogstraat 136, Deerlijk) vanaf 10.00 tot 16.00 
uur. Last minute intekenen kan op zondag 22 
december in het Sportcentrum (Hoogstraat 
136, Deerlijk) vanaf 10.00 uur tot 1 uur voor de 
start van de wedstrijd.

Kostprijs
Online (tot en met 15 december)
-  < 12 jaar: 3 euro
-  vanaf 12 jaar: 10 euro
-  groepen (min. 15 deelnemers): 9 euro

Op zaterdag 21 en zondag 22 december
-  < 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

Gewijzigd parcours
Het parcours is gewijzigd en start ter hoogte 
van het postkantoor. We zorgen voor een 
duidelijke kilometeraanduiding en correcte 
tijdsopname. Het parcours vind je terug op 
www.kerstcorrida.be. Je vindt er de dag na de 
wedstrijd ook de uitslagen terug.

Trofeeën en aandenken
-  jongerenlopen: beker voor de laureaten + 

medaille voor elke deelnemer.
-  5 en 15 km: een loopshirt (voor de eerste 

3.000 ingeschrevenen)
-  Prijs voor de eerste 10 deelnemers aan de  

5 en 15 km (dames en heren) + extra prijs 
per reeks en per afstand

Prijsuitreiking
-  Jongeren: in de aankomstzone,  

onmiddellijk na de aankomst
-   5 en 15 km: bar OC d’Iefte
-  5 km: rond 17.00 uur
-  15 km: rond 18.00 uur

Medische verzorging
Rode Kruis Deerlijk staat in voor de medische 
ondersteuning. We zorgen voor verfrissing 
langs de omloop en warme drank na aan-
komst van de 5 en 15 km in OC d’Iefte.

 Nieuw parcours kerstcorrida

Meer info
www.kerstcorrida.be, 
info@kerstcorrida.be, 0470 90 07 50

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

www.deerlijk.be8
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Elk schooljaar organiseert de sportdienst 
samen met de Deerlijkse scholen een 
naschools sportaanbod op woensdag-
namiddag. We proberen voor elke graad 
een uitdagende kalender op te stellen. 
Deelnemen is gratis, inschrijven kan 
via de sportleerkracht op school.

 Schoolsportactiviteiten
11 december Kerstcircuit 1ste > 2de leerjaar

22 december Kerstcorrida 1ste > 6de leerjaar

15 januari Dans en turnen 1ste > 4de leerjaar

5 februari  Netbal 5de > 6de leerjaar

11 maart  Badmintoninstuif 2de > 4de leerjaar

1 april  Minivoetbal 5de > 6de leerjaar

13 mei  Estafetteloop 1ste > 6de leerjaar

28 mei Sportdag 2de en 3de graad 3de > 6de leerjaar

9www.deerlijk.be

Willy Huys, geboren Bruggeling, groeide op in 
Sijsele en volgde de liefde naar Zwevegem. Hij 
vond een warme thuis in Deerlijk, samen met 
zijn echtgenote, waar ze als juf Rita in 35 jaar 
zowat alle kleuters van Sint-Lodewijk in haar 
klasje had. 

Willy en zijn vrouw combineren dagelijkse 
fietstochtjes met een passie fotografie. Het 
mondde uit in een fotoboek met beelden uit 
zijn intussen goed gevulde archief. Daarin 
vergezellen vleugjes proza en poëzie een 
portie zorgvuldig gekozen afbeeldingen. De 
opbrengst van het boek, uitgegeven in het 
kader van de Warmste Week, gaat integraal 
integraal naar het Kinderkankerfonds van 
Deerlijks ereburger prof. dr. Yves Benoit.

Kostprijs
Afgehaald krijg je het boek mee voor 17 euro. 
Wil je het thuis ontvangen met de post, stort 
dan 20 euro op de rekening met het nummer 
BE34 9733 7024 4990. Vergeet niet om je adres 
te vermelden.

Meer info
Willy Huys, Heestertse steenweg 3,  
whrd@telenet.be

Winter
Elke boom herleid

tot zijn skelet, staat helemaal los, total loss.
Slechts sneeuw doet wat verloren is, weer bij elkaar horen,

Weer bij elkaar luisteren, maakt bomen weer tot bos.

Herman de Coninck, 1944-1997

 Fotoboek Willy Huys
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Als je vorige maand het gemeentenieuws 
goed las, wist je al dat erfgoed zuidwest 
voor Tapijtsgeest op zoek is naar foto’s die 
te maken hebben met de pooltextielsector. 
Als je bruikbare foto’s hebt liggen, maar ze 
niet zelf kan digitaliseren, dan helpen we je 
op 25 november en 2 december in de bib. 
Daar scannen we tussen 15.00 en 19.00 uur 
vol enthousiasme jouw foto’s in. We zorgen 
zelfs voor een koffie en een koekje. Jouw foto’s 
kan je gewoon weer meenemen naar huis.

 De geest van tapijten 
hangt rond in de bib

Een tijdje geleden las je in dit eigenste blad 
dat we de baan op wilden met ons toneel-
spel De Vlasgaard, een landelijk tafereel in 
verzen van René De Clercq (1877-1932), in een 
bewerking van Jan Dhaluin. Ondertussen is 
het zover. Onze vertellers Colette Deryckere, 
Trees Goeminne, Norbert Vandercruyssen, 
Jacques Degloire en Guido Malfait mogen in 
Sint-Denijs op de planken staan.

De teksten uit René De Clercq zijn landelijk 
tafereel in verzen en van de operette ‘De Vlas-
gaard’ werden verwerkt tot een voorleesverhaal 
voor vijf vertellers. René Berton verzorgt de 
audio effecten. De voorstelling van dit verhaal 
over het bewerken van het vlas, over de Leie, 
het boeren leven en liefde en de dood gemist 
in eigen gemeente? Misschien kan je er in 
Sint-Denijs wel bij zijn.

Waar en wanneer?
Ontmoetingscentrum Ter Streye, Rodewilgen-
straat 6, 8554 Sint-Denijs, vrijdag 15 november 
om 19.30 uur

 Toneelspel De Vlasgaard gaat op tournee

Reservaties
Davidsfonds Sint-Denijs, 0475 55 74 46,  
olga.vanderschelden@gmail.com

We stellen een bijzonder boek voor in onze 
bib. Een bijzonder boek, omdat er twee schrij-
vers uit Deerlijk in samen komen. Dat boek is 
een dichtbundel, ‘Ik kan u niet vergeten’.

René de Clercq (1877-1932) wordt algemeen 
gezien als één van de drie grote schrijvers uit 
Deerlijk, na Pieter Jan Renier (1795-1859) en 
vóór Hugo Verriest (1890-1922). Luuk Gruwez 
(°1953), ereburger van Deerlijk, voorziet de 
selectie vergeten poëzie van René De Clercq 
van een mooi verwoord voorwoord.

Dichter Joris Iven stelde ‘Ik kan u niet vergeten’ 
samen en bracht de twee dichters uit Deerlijk 
samen in één bundel. Hoe dat zo is gekomen, 
zal hij duidelijk maken bij de presentatie van die 
bundel, op zaterdag 7 december om 18.00 uur in 
de bib van Deerlijk.

 Boekvoorstelling ‘Ik kan u niet vergeten’ 
door Luuk Gruwez en Joris Iven

Reserveren
De voorstelling is gratis, maar het aantal 
plaatsen is beperkt. Reserveren voor 
2 december is dus de boodschap. 
Dat kan via bibliotheek@deerlijk.be 
of 056 72 35 06.

www.deerlijk.be10

Meer over Tapijtsgeest
Bezoek www.erfgoedzuidwest.be/tapijts-
geest of mail naar  
emma@zuidwest.be.

René de Clercq

Ik kan 
u niet
vergeten 
GED ICHTEN

Samensteller: JORIS IVEN

Met een voorwoord van: LUUK GRUWEZ

P



Als je op avontuur wil in de Peruaanse Andes 
en het prachtige bergland van de inca’s en 
hun raadselachtige beschaving wil ontdekken, 
moet je naar ‘Peru, anders bekeken’ komen 
kijken. Je beleeft er zelfs mythische feesten 
van de inheemse bevolking.

Drie getrainde mannen, met John Servayge als 
ervaren Peru-reiziger, vertrokken in Noord-Peru 
per jeep, met chauffeur Mario, in Cahamarca 
voor een tocht van vier weken in het Peruaans 
hooggebergte, op zoek naar oude vestingen van 
de Inca's. We hadden onder meer afspraken in 
Lima, Cuzco (met het feest Corpus Christi), de 
nieuwe Incabrug Kiswatjaka en het vierdaagse 
festival van Kojoeritie, het Mekka van de 
indianen in Sinacara, boven de 4000 meter. We 
rondden deze prachtige reis af met het kroon-
juweel Machu Picchu en met de beklimming 
naar zijn hoger gelegen broer, de Cerro Pichu. 
Via onze reisreportage ervaar je een ongewone 
trip in de voetsporen van de Inca’s.

Waar en wanneer?
Maandag 16 december om 14.00 uur in d'Iefte

Kostprijs
10 euro voor leden, 13 euro voor niet-leden

 Peru anders bekeken
Een reisverhaal van Herman Vandenameele

UiT in Deerlijk

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

Prinses Moana is de dochter van het 
opperhoofd van haar stam en komt uit een 
bekende familie van zeevaarders. Samen 
met haar held, de halfgod Maui, zet ze koers 
naar een legendarisch eiland. Tijdens de reis 
worstelen ze met de verraderlijke oceaan 
en alles wat zich onder het wateroppervlak 
verbergt en leren ze waar echte vriendschap 
toe kan leiden.

Waar en wanneer?
Woensdag 20 november om 14.00 uur in OC 
d’Iefte.
 
Voor wie?
Deze filmvoorstelling is voor kinderen van het 
1e tot 6e leerjaar.
 
Kostprijs
Deze activiteit kost 3 euro. Betalen kan enkel 
ter plaatse op de dag zelf. 

Korting met UiTPAS
Wist je dat je in ruil voor 5 UiTPAS-punten 
gratis kan komen kijken naar de film?

 JeFi – Vaiana

Inschrijven
Mail je naam en geboortedatum  
naar jefi@deerlijk.be of  
bel naar 056 77 44 32.

11www.deerlijk.be



UiT in Deerlijk

De winteravond van 13+ Deerlijk vindt plaats 
op zaterdag 23 november vanaf 20.00 uur. 
Jong en oud kan in het heem (Hoogstraat 
46C) genieten van een hapje en drankje rond 
de gezellige vuurtjes. Breng zeker een dikke 
trui mee, want onze winteravond speelt zich 
volledig buiten af.

 Winteravond 13+ Deerlijk

 De Warmste Week van het Bokkeslot

www.deerlijk.be12

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.

Zaterdag 16 november
- 20.15 tot 22.00 uur: Seth Lakeman -  

The Well-Worn Path  
LOCATIE  OC d'Iefte

 ORGANISATOR  OC d'Iefte
- 14.00 tot 17.00 uur: Geitenyoga  

ten voordele van De Warmste Week  
LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot 

 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Zondag 17 november
- 10.30 tot 17.30 uur: Koop rechtstreeks  

van Belgische makers 
 LOCATIE  UZIEN
 ORGANISATOR  Lokaal dienstencentrum 

Wibier 

Maandag 18 november
- 14.00 tot en met 16.30 uur: Petanque

LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst
- 14.00 tot 18.00 uur: Dansnamiddag Okra  

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  OKRA Deerlijk
- 20.00 tot 22.00 uur: Comedyvoorstelling - 

Flirten in 't groen (Deerlijk)  
LOCATIE  OC d'Iefte

 ORGANISATOR  Natuurpunt Gaverstreke

Woensdag 20 november
- 14.00 tot 16.00 uur: JeFi - Vaiana 

LOCATIE  OC d'Iefte   
ORGANISATOR  Jeugddienst Deerlijk

Geitenyoga: 
niet mekkeren gewoon doen
Yoga tussen én met de geitjes. Hun nieuwsgie-
righeid en eigenwijsheid leert je zeker een wijze 
les. We zorgen doorlopend voor geitengeestige, 
korte yogamomenten voor iedereen van 3 tot 
108 jaar. Yogaervaring is niet nodig, want er is 
ervaren yogabeleiding voorzien. Aangepaste 
kledij is wel wenselijk. Je moet zelf geen geitje 
meebrengen. Daar zorgen wij voor, net als voor 
de yogamatjes. Als kers op de taart is er dit jaar 
een speciale yogasessie met Roos van Acker 
en boer Willem. De hoogste bieder gaat samen 
met hen op de yogamat.

Inschrijven
Je hoeft niet vooraf in te schrijven,  
je aanmelden via facebook zou wel leuk zijn.

Kostprijs
- 3 euro voor kinderen onder de 12 jaar
- 5 euro voor wie ouder dan 12 jaar is
- Vrijblijvend een extra bijdrage, voor de 

 warmste week en de geitjes

Waar en wanneer?
Kinderboerderij Bokkeslot, zaterdag 16 
 november van 14.00 tot 17.00 uur

Pannenkoekenbakken
Meesterbakker Bertje bakt naar aan-
leiding van de Warmste Week verse 
ambachtelijke pannenkoeken. Wil je 
er met suiker, slagroom of snoepjes? 
Alles kan. Daarnaast zal je ook laven-
delzakjes kunnen kopen. Zo haal je 
meteen een beetje lente in huis. Je 
vindt ons met onze pannenkoeken 
en lavendel op vrijdag 13 december 
van 15.00 tot 19.00 uur op de Lokaal-
markt in De Cassinastraat 8.



UiTkalender
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- 14.30 tot 17.30 uur: Kaarting
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk 
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub  

Senioren
- 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

Donderdag 21 november
- 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
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 

LOCATIE  OC d'Iefte
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Vrijdag 22 november
- 20.30 tot 22.30 uur: Wild Van Klassiek - 

27e klassiek concert 
 LOCATIE  Sint-Columbakerk
 ORGANISATOR  OC d'Iefte 
- 14.00 tot en met 16.00 uur: MLDC Statiewijk -  

Gezelschapsspelennamiddag
 LOCATIE   Buurthuis de Statie
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Maandag 25 november
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
 LOCATIE  Sporthal 
 ORGANISATOR  Sportdienst

Dinsdag 26 november
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Molenhoek - 

Rad van Fortuin
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke – 

ORGANISATOR  Sociaal Huis 

Woensdag 27 november
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Sint-Lodewijk - 

Onder ons namiddag  
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC  

Sint-Lodewijk - zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 
- 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot 
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot 

Donderdag 28 november
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport  

voor volwassenen  
LOCATIE  Sporthal Deerlijk 

 ORGANISATOR  Sportdienst 
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Centrum -  

Filmnamiddag 
 LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 
 LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Vrijdag 29 november
- 19.00 tot 23.59 uur:  

Gezelschapsspellenavond
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 
 ORGANISATOR  De Speelveugels

Zaterdag 30 november
- 18.00 tot 23.59 uur: Met de Sint aan de Toog
 LOCATIE  't Heem Chiro Sellewie 
 ORGANISATOR  Chiro Sellewie 
- 20.15 tot 22.00 uur: Compagnie Cecilia - 

Marinus
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Chiro Sellewie 

Maandag 2 december
- 14.00 tot en met 16.30 uur: Petanque
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst  

Dinsdag 3 december
- 16.30 tot 20.00 uur: Doe leven,  

kom bloed geven!
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk

Woensdag 4 december
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Belgiek -  

zitturnen
 LOCATIE  VBS Belgiek 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis

Donderdag 5 december
- 17.30 tot 18.30 uur:  

Omnisport voor volwassenen
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk 
 ORGANISATOR  Sportdienst 
- 14.00 tot 17.00 uur: Kaart- en spel-

namiddag, kampioenenviering en  
prijskaarting

 LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  OKRA Deerlijk
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 
 LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Maandag 9 december
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
 LOCATIE  Sporthal
 ORGANISATOR  Sportdienst

Woensdag 11 december
- 16.30 tot 20.00 uur: Doe leven,  

kom bloed geven! 
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Rode Kruis Deerlijk
- 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 - 

Maken van een kerststukje
 LOCATIE  Buurthuis Sint-Lodewijk 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 

- 13.30 tot 16.30 uur: Bokkelen
 LOCATIE  Kinderboerderij Bokkeslot
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 
- 14.00 tot 16.00 uur: Kaarting 
 LOCATIE  Refter Vrije Basisschool Belgiek 
 ORGANISATOR  Seniorenclub Belgiek

Donderdag 12 december
- 19.30 tot 22.00 uur: Workshop  

bloemschikken 
 LOCATIE  Buurthuis De Wieke 
 ORGANISATOR  Gezinsbond Deerlijk
- 17.30 tot 18.30 uur: Omnisport  

voor volwassenen  
 LOCATIE  Sporthal Deerlijk 
 ORGANISATOR  Sportdienst 
- 10.00 tot 11.15 uur: Yoga voor senioren 
 LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Vrijdag 13 december
- 115.00 tot 19.00 uur: Pannenkoekenbak  

ten voordele van De Warmste Week  
 LOCATIE  Lokaal Markt 
 ORGANISATOR  Kinderboerderij Bokkeslot

Zaterdag 14 december
- 14.00 tot 17.00 uur: Back to 1984 -  

35 jaar CGC 
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Computergebruikersclub

Maandag 16 december
- 14.00 tot 16.30 uur: Petanque 
 LOCATIE  Sporthal 
 ORGANISATOR  Sportdienst 

Dinsdag 17 december
- 14.00 tot 16.00 uur: MLDC Molenhoek - 

Maken van een kerststukje 
 LOCATIE  Buurthuis de Wieke 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 

Woensdag 18 december
- 14.30 tot 17.30 uur: Kaarting 
 LOCATIE  Schooltje Gaverwijk 
 ORGANISATOR  Gaverwijk Kaartersclub Seni-

oren
- 14.00 tot 18.00 uur: Kerstfeest  

met koffietafel en animatie 
 LOCATIE  OC d'Iefte 
 ORGANISATOR  OKRA Deerlijk
- 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 

Donderdag 19 december
- 20.15 tot 22.00 uur: Amongster -  

A New Arrival
 LOCATIE  UZIEN 
 ORGANISATOR  OC d'Iefte
- 11.00 tot 12.00 uur: MLDC Statiewijk -  

zitturnen
 LOCATIE  Buurthuis de Statie 
 ORGANISATOR  Sociaal Huis 



Info

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
16 december tot 15 januari) binnenbrengen 
ten laatste tegen 22 november. Het volgende 
gemeentenieuws verschijnt op 16 december.

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

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

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

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

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Datum:     Handtekening  

 Meldt het volgende          Heeft het volgende voorstel          Heeft de volgende klacht

 

 

 

 

 

 

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

Meldingskaart

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

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

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

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

Opgelet: Imog regelt de uitbating van het containerpark in Deerlijk. 
Hun sluitingsdagen vind je op www.imog.be.

Sportdienst 
Vercruysse de Solartstraat 30
056 77 73 19 - sport@deerlijk.be
www.deerlijk.be/sport 
Openingsuren 
maandag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
woensdag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
donderdag 8.30 - 12.00 uur / 13.30 - 18.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur / Gesloten
 

Dienst 
cultuur en toerisme
Hoogstraat 122
056 71 89 81 - cultuur@deerlijk.be
www.deerlijk.be/cultuur
Openingsuren
maandag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 18.00 uur
woensdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
donderdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 18.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.00 uur
 

Jeugddienst
Vercruysse de Solartstraat 26
056 77 44 32 - jeugd@deerlijk.be
www.deerlijk.be/jeugd
Openingsuren
woensdag 14.00 uur - 18.00 uur
vrijdag 14.00 uur - 19.30 uur
 

Bibliotheek
Hoogstraat 124
056 72 35 06 - bibliotheek@deerlijk.be
www.deerlijk.be/bib
Openingsuren
maandag 15.00 - 19.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 15.00 - 19.00 uur
vrijdag 13.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur / 14.00 - 16.00 uur
 

Gemeentehuis
Harelbekestraat 27
056 69 47 20 - info@deerlijk.be
www.deerlijk.be
Openingsuren
maandag 9.00 - 12.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.30 uur
woensdag 9.00 - 12.30 uur
donderdag 9.00 - 12.30 uur / 16.00 - 19.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.30 uur
zaterdag 9.00 - 11.30 uur*

Sociaal Huis
Vercruysse de Solartstraat 22
056 73 63 30 - 056 72 76 51
welzijn@deerlijk.be
www.ocmwdeerlijk.be
Openingsuren
maandag 9.00 - 12.30 uur / 14.00 - 16.00 uur**
dinsdag 9.00 - 12.30 uur**/ 14.00 - 16.00 uur**
woensdag 9.00 - 12.30 uur / 14.00 - 16.00 uur **
donderdag  9.00 - 12.30 uur **/ 16.00 - 19.00 uur 
vrijdag 9.00 - 12.30 uur  
 
 
Dienst lokaal erfgoed
Harelbekestraat 27
056 69 47 39 - erfgoed@deerlijk.be
Openingsuren
maandag 9.00 - 12.00 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 
 
Containerpark
Kleine Tapuitstraat 6
Openingsuren
maandag 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 uur
zaterdag 8.00 - 15.00 uur
Ophaling van PMD, Papier en Karton
De volgende ophaaldata zijn:
- woensdag 24 juli (zone 1)
- donderdag 25 juli (zone 2)
- woensdag 7 augustus (zone 1)
- donderdag 8 augustus (zone 2)
- woensdag 21 augustus (zone 1)
- donderdag 22 augustus (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)

www.deerlijk.be



FARYS zoekt gemotiveerde redders en
onderhoudsmedewerkers om het zwem-
bad mee uit te bouwen.

FARYS: even voorstellen 

Wij zijn een overheidsorganisatie met een 
brede dienstverlening. We leveren in de eer-
ste plaats drinkwater, maar saneren ook af-
valwater, stellen onze aankoopexpertise ter 
beschikking en helpen steden en gemeen-
ten bij het beheer van hun zwem- en sport-
accommodaties. Na de bouw of renovatie 
van een accommodatie, hoeft het niet op 
te houden: we beheren de gebouwen en 
installaties op vlak van keuringen, brandvei-
ligheid, onderhoud …, volgen de milieuwet-
geving op en staan indien gewenst in voor 
de uitbating van de accommodatie.

Zwembad in de kijker

Het sportbad van Anzegem-Deerlijk ligt in 
Vichte midden in een groene omgeving en 
is vlot bereikbaar. Het is ontworpen met de 
modernste technieken en met oog voor duur-
zaamheid. Het staat vanaf voorjaar 2020 garant 
voor een aangename ervaring voor wie komt 
zwemmen én voor wie er werkt.

Alex Kerckaert van FARYS leidt samen met zijn 
collega’s de bouw van het zwembad in goede 
banen. Hij legt uit wat het zo bijzonder maakt. 

Alex: “Het zwembad focust op een optima-
le sportbeleving voor zoveel mogelijk doel-
groepen: van scholen tot zwemclubs en 
recreatieve zwemmers, van jong tot oud. Er 
is ook aandacht voor de noden van mensen 
met een beperking, onder meer door een 
vaste lift in elk van de twee baden.“

De grote ramen in alle gevels geven het 
bad een open karakter en verbinden het 
met de rustige buitenomgeving. De cafeta-
ria vormt de centrale spil van de zwemhal. 
Een performant binnendak zorgt voor een 
optimaal akoestisch comfort. 

Al bij het ontwerp van het zwembad dachten 
we na over de veiligheid van de zwemmers. 
Zo zijn de baden zoveel mogelijk noordelijk 
georiënteerd, om te vermijden dat laag inval-
lend zonlicht de redders zou verblinden. Daar-
naast heeft het redderslokaal een goed zicht 
op beide baden en is het EHBO-lokaal vlakbij.”

Ontdek de vacatures. Surf naar www.farys.be/anzegem-deerlijk

Als nieuwe medewerker kan je rekenen op een 
uitgebreid takenpakket en heel wat verantwoor-
delijkheid, in een nagelnieuwe, comfortabele 
werkomgeving. Een contract van onbepaalde 
duur, een competitief loonpakket, hospitalisa-
tieverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst 
in het internetabonnement en een bedrijfsfi ets 
zijn bijkomende voordelen.  

• Redders moeten over een hoger secundair 
diploma en een diploma Hoger Redder met 
geldig bijscholingsattest beschikken. Ervaring 
als redder in een zwembad is een pluspunt, 
maar geen must. Passie voor sport, klantge-
richtheid en oog voor veiligheid zijn essentieel.

• De hoofdredder coördineert de dagelijkse 
werking van het zwembad, coacht de colle-
ga’s en ziet samen met hen toe op de veilig-
heid van de zwemmers.

• Onderhoudsmedewerkers verwelkomen de 
bezoekers en onderhouden de sportaccom-
modatie. Door de infrastructuur netjes en hygi-
enisch te houden, zorgen zij mee voor een fi jne 
ervaring voor al wie het zwembad bezoekt. 

Nieuw zwembad 
Anzegem-Deerlijk

Spring je mee in ons verhaal? 

Jarne Clarysse, redder in 
zwembad Jan Guilini (Brug-
ge): “Ik houd van de varia-
tie van mijn job. Preventief 
handelen en zorgen voor 
veiligheid is onze hoofdtaak, 
maar daarnaast doen we het 
dagelijks onderhoud en zijn 
we het aanspreekpunt voor 
de sporter.”


