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Digitale gemeente-  
en OCMW-raad

De gemeente- en OCMW-raden vinden 
voorlopig enkel digitaal plaats. De ver-
slagen vind je terug op www.deerlijk.be. 
Als je op YouTube zoekt naar Gemeente 
en OCMW Deerlijk, kan je er de  
volledige livestream herbekijken.

Alle info in dit gemeente- 
nieuws publiceren we onder 
voorbehoud. Alle info rond het 
coronavirus en de eventuele 
gevolgen ervan voor onze dienst-
verlening, houden we actueel op  
www.deerlijk.be/coronavirus
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Vergeet jouw 
rijbewijs niet Geveltuintjes

KuBuS
Kermissen 
en corona
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De Kim en De Sam
Maak een afspraak met  
bjorn.desmet@kimsam.net,  
stijn.eeckhout@kimsam.net of 056 71 68 40 
(Kim) en 056 71 26 89 (Sam). Inschrijven kan 
vanaf 15 augustus.

De Berk en de Beuk
Open voor inschrijvingen van 19 tot 28 
augustus, van 10.00 tot 12.00 uur. Op zater-
dag 29 augustus is er OPEN-KLAS, om 9.30 
uur voor kinderen en ouders van het eerste 
leerjaar (berk) en om 10.00 uur voor kinderen 
en ouders van het vierde leerjaar (beuk). 
Alle andere ouders en kinderen zijn welkom 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Je kan vrij binnen 
en buiten lopen.

Vrije Basisschool Belgiek en  
kleuterschool Molenhoek
Vrije Basisschool Belgiek is open voor 
inschrijvingen van 24 tot 31 augustus, van 
10.00 tot 15.00 uur. Inschrijven kan ook via 
telefoon bij de directie. Voor kleuterschool 
Molenhoek moet je een afspraak maken.

Meer info
Bel de directie op het nummer 0472 32 81 00 

GO! – Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap
Basisschool De DRIESprong
Open voor inschrijvingen van 17 augustus  
tot en met 31 augustus via afspraak. Kijk voor 
inschrijvingen, bezoek, inlichtingen of con-
tact eerst naar het aantal vrije plaatsen op  
www.bs-dedriesprong.be.

Infoavond
- Donderdag  27 augustus om 18.00 uur

Meer info
056 71 36 52 of 0498 88 19 05
isabellechristiaens@bs-dedriesprong.be
www.bs-dedriesprong.be

Vrije basisschool Sint-Lodewijk
Inschrijven en schoolbezoek zijn mogelijk  
na afspraak met de directeur. Een afspraak 
maken kan via het nummer 0473 50 11 91 of 
directeur@sintlodewijk.org. We zijn in jaar-
lijks verlof van 8 juli tot en met 14 augustus.

Meer info
www.sintlodewijk.org

 Schrijf je in voor 
het nieuwe schooljaar



www.deerlijk.be

Nieuws

3

Enkele maanden geleden telde Deerlijk geen 
enkele honderdjarige. Deze zomer komen er 
in een klap 3 bij. Samen met Marie-Georgette 
D’Huyvetter, die vorige maand de spits afbeet, 
telt deze selecte club nu vier leden. Net genoeg 
om te kaarten?

Gerarda Vanderbeken
Gerarda Vanderbeken werd op 10 juli 1920 
geboren in Vichte, als jongste van 9 kinderen. 
Ze leefde als jonge tiener lang in het huisje 
links van de houtzagerij Delbeke bij haar 
ouders Remi Vanderbeken en Marie Deketele. 
Ze werkte als stopster in de Velouta in Deerlijk. 
Daar ontmoette ze Lucien en de textielvlam 
sloeg al snel over. Ze trouwden in 1945 met 
een trouwfeest in Sint-Colomba, waar haar 
zus een café en feestzaal had. Samen kregen 
ze vier kinderen, Remi, Trees, Luc en Annie. 
Zij zorgden voor 9 kleinkinderen die de familie 
op hun beurt uitbreidden met ondertussen 14 
achterkleinkinderen.

Gerarda en Lucien gingen gaan wonen in het 
huis van Lucien zijn ouders in de Waregem-
straat. Lucien bouwde een succesvol bedrijf 
uit. Gerarda hield zich gaandeweg meer en 
meer bezig met de zorg voor het gezin. Dat 
was nodig na de geboorte van Luc. De periode 
waarin haar man mee aan de wieg stond van 
de brandweer in Deerlijk beschouwt Gerarda 
als een van de leukste van haar leven, waarin 
ze heel veel vrienden maakte, naast de uit-
stappen met de vrienden en de geboorte van 
haar kinderen, natuurlijk. In 1987 verhuisden ze 
naar een appartement in de Tulpenlaan 1987. 
Gerarda zorgde voor Lucien tot aan zijn dood 
in 1998. 

Als hobby kaartte Gerarda maandelijks met 
de brandweervrienden en ze zat in een dans-
groep. Als moeder zat ze dikwijls achter haar 
kinderen met de pollepel, maar dat was mis-
schien wel nodig. Ze was wel altijd bereid om 
iemand uit de nood te helpen. Ze is nog altijd 
fier en zorgt er altijd voor dat ze er goed uitziet.

Sinds 2017 verblijft ze in het woonzorgcentrum, 
waar ze haar geheim om 100 jaar te worden 
verklapt: ‘Niet roken, niet drinken, veel werken 
in huis en daarbuiten.’ Volgens mensen die het 

kunnen weten is ze een echte keukenprinses 
en snoept ze graag. Na het overlijden van haar 
man ging ze nog tot ze bijna 90 jaar was alleen 
naar zee met de trein.

Elsa Buyck
Elsa Buyck zag voor het eerst het daglicht 
in Ooigem op 2 augustus 1920. Op 18-jarige 
leeftijd verloor zij haar 40-jarige moeder en 
werd ze samen met haar vader verantwoor-
delijk voor een gezin van vijf kinderen. Op 18 
maart 1943 huwde Elsa met Noé Vanhoutte 
en ze kregen samen 3 kinderen: Lea, Rita en 
Christa. Elsa heeft ondertussen 5 kleinkinde-
ren en 9 achterkleinkinderen. Ze werkte veel, 
maar genoot samen met haar man ook van 
het leven. Op tijd een porto als aperitiefje en ‘s 
avonds een goeie trappist.

Elsa en Noé waren 22 jaar de trekkers en 
verantwoordelijken van de senioren van de 
Molenhoek. Elsa heeft indertijd veel gebakken 
en gewassen voor renner Paul Haghedooren 
waarvan ze een hevige supporter was. Het ver-
lies van haar schoonzoon Romain en haar man 
Noé waren twee zware dobbers in haar leven.

Marcella Vandecasteele
Op 29 augustus 1920 werd Marcella Vande-
casteele bijgeschreven in de geboorteregisters 
van haar gemeente. Ze woonde samen met 
haar ouders en haar 7 jaar jongere zus op de 
Casteelhoek in Ter Vichten in Vichte, waar de 
familie van haar vader ook woonde. Op jonge 
leeftijd werkte ze als maartje (dienstmeid) bij 
een Kortrijkse industrieel. Later werkte ze als 
stikster bij de firma Nuyttens in Deerlijk, waar 
je nu Bel&Bo vindt. Daar leerde ze haar man 
Maurice Dooms kennen.

Ze gingen samen in Harelbeke wonen, maar 
verhuisden later naar de Europalaan in Deer-
lijk. Zij bleef in haar huwelijk kinderloos, maar 
werd goed opgevangen door het gezin van 
haar zus en door de kinderen van haar man uit 
een eerder huwelijk. Ze zorgde zeer goed voor 
haar ouders, waar ze ging schoonmaken en de 
boodschappen deed. Marcella is een vrolijke 
en optimistische vrouw, die als een zonnetje is 
wanneer ze bezoek ontvangt in het rustoord in 
Deerlijk waar ze op en top wordt verzorgd. 

 Driemaal honderd

Gerarda Vanderbeken

Elsa Buyck

Marcella Vandecasteele
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Geboorten

- Xander Van de Velde
- Thies Vangampelaere

Huwelijken

- Ine Deprez en Thomas Derycke
- Emmely Catry en  

Miquël Vermeulen
- Jan Junior Deman en  

Birger Maertens
- Sara Anrys met Dimitri Bruyneel
- Tamara Lareu met Hendrik  

Vanoverschelde
- Karen Decavele met Jonas  

Taelman

Overlijdens

- Carine Verhiest
- Jeannine Manderick
- Ivan Sergeant
- Beatrice Himpe
- Remi Vandendriessche
- Maria Adams
- Eric Denoulet
- Francina Bossuyt 

Jubilea

Gouden Bruiloft

- Bernard Vandercruyssen –  
Marie Opsomer,  
gehuwd op 17 juli 1970

- Christiaan Bruneel –  
Christiane Demuynck,  
gehuwd op 23 juli 1970

- Carlos Koczkas –  
Jeannette Verbeke,  
gehuwd op 24 juli 1970

- Jacques Vandebuerie –  
Christiane Vandendriessche, 
gehuwd op 30 juli 1970

- Marc Vandenberghe –  
Berenice Lecluyse,  
gehuwd op 21 augustus 1970

- Ludwig Herpol –  
Marie Vanhoutte,  
gehuwd op 28 augustus 1970

Diamanten Bruiloft

- Gabriel Hallewaert –  
Rais Demuynck,  
gehuwd op 1 juli 1960

Sinds 1 juli is er een nieuwe rioolbeheerder in 
Deerlijk! De gemeente heeft haar rioleringen 
overgedragen aan RioPact, een samenwerking 
tussen De Watergroep en Aquafin. Hun exper-
tise en specialisatie dragen bij tot een betere 
dienstverlening.

Dit betekent dat Riopact alles dat verband 
houdt met afwatering onderhoudt, beheert, 
vernieuwt en herstelt. Dit zijn dus niet enkel 
de rioleringen, maar ook de gemeentelijke 
grachten, de rioolslikkers, IBA-installaties enzo-
voort. De meeste beken in Deerlijk zijn een 
provinciale bevoegdheid en vallen niet onder 
de rioolbeheerder.

Nieuwe rioolaansluiting,  
meldingen of klachten
De experten van Riopact helpen je graag 
verder. Stuur je melding naar  
interventie@riopact.be, bel 02 238 96 99  
(dringende gevallen) of meld het op  
www.deerlijk.be.

 RioPact, de nieuwe 
rioolbeheerder

Meer info
www.riopact.be/veelgestelde-vragen 

Meer info
www.warmerwonen.be 

Goed nieuws: in Zuid-West-Vlaanderen gaat het 
de juiste richting uit op het vlak van woningre-
novaties. Dat vertellen ons de cijfers van het 
Regionaal Renovatierapport voor 2019. Uit het 
rapport blijkt dat professionele begeleiding op 
maat cruciaal is om mensen aan het renoveren 
te krijgen. De RenovatieCoach van Intercom-
munale Leiedal heeft misschien wel de sleutel 
in handen om de regionale woonambities voor 
2050 waar te maken.

De Renovatiecoach wil inwoners van 
Zuid-West-Vlaanderen met renovatieplannen 
ontzorgen, professioneel begeleiden, en zo de 
renovatiegolf in de regio versnellen en onder-
steunen. De lat ligt hoog: tegen 2050 maar 
liefst 100.000 woningen in de regio - of 3.000 
per jaar - energiezuinig renoveren tot BEN-ni-
veau (Bijna EnergieNeutraal). Op die manier 
hoopt de regio tegemoet te komen aan de kli-
maatambities uit het Burgemeestersconvenant 
2030, waar de burgemeesters van de 13 steden 
en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen hun 
schouders onder zetten.’ 

Begeleiden = ontzorgen
Huishoudens zijn sneller geneigd om te renove-
ren onder de vleugels van een RenovatieCoach. 
Dat blijkt ook uit de cijfers: zo werd de voorbije 
3 jaar onder begeleiding van de Renovatie-
coach meer dan 2 miljoen euro geïnvesteerd 
in renovatiewerken in onze regio. Die investe-
ringen leverden een behoorlijke besparing op 
van bijna 1 miljoen KwH per jaar. Dat kan je 
vergelijken met het jaarlijkse verbruik van 285 
huishoudens (uitgedrukt in euro gaat het om 
een jaarlijkse besparing van 133 euro per gezin). 

Tot op vandaag werden er sinds de start 723 
dossiers geopend bij de RenovatieCoach. Vorig 
jaar alleen al verdubbelde het aantal aanmel-
dingen. Ook Deerlijk doet een beroep op de 
diensten van de RenovatieCoach. Het team 
bestaat uit 3 voltijdse RenovatieCoaches. 

‘Woon je in Zuid-West-Vlaanderen en heb je 
renovatieplannen? Dan is er eigenlijk geen 
reden om geen contact op te nemen met ons,’ 
benadrukt RenovatieCoach Bart Deneckere. 
‘Het eerste huisbezoek met bijhorend advies 
is gratis en daarna kies je als klant zelf hoe ver 
de samenwerking gaat. De ene klant vindt het 
net interessant dat we hen van A tot Z kunnen 
begeleiden, anderen hebben dan weer enkel 
hulp nodig bij het vinden van de juiste aanne-
mers. Klanten hoeven dus pas na het eerste 
huisbezoek te beslissen of en hoe we verder 
kunnen samenwerken.’ 

 Renovatierapport  
is duidelijk: begeleiding 
cruciaal
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Je kent dat wel. Voor een sollicitatie heb je een 
uittreksel uit het strafregister nodig, als bewijs 
van je ongetwijfeld smetteloze strafblad. Alleen 
moet je nog tijd vinden om naar dat gemeente-
huis te gaan. Maar hoe doe je dat, met joelende 
kinderen die de aandacht opeisen, een drukke 
job en dat gras dat je hoogdringend moet kort-
wieken? Met het thuisloket, natuurlijk!  
Wat had je gedacht?

De gemeente en het OCMW hebben super-
sonisch snel werk gemaakt van een thuisloket, 
waarmee je verschillende veelgevraagde 
documenten in een vingerknip kan down-
loaden. Niet meer langskomen, of een online 
formulier invullen en enkele dagen wachten tot 
een gemeentelijke dienst je dat aangevraagde 
document doorstuurt. Met ons thuisloket door-
loop je een anders langdurige procedure van A 
tot Z met jouw PC of smartphone. In een hand-
vol minuten ben je klaar en kan je verder met 
waar het echt om draait bij die eerder vermelde 
sollicitatie: liegen over jouw talenkennis.

Toch langskomen? 
Maak een afspraak!
Soms moet je wel eens complexere materie 
bespreken in het gemeentehuis. Daarvoor kan 
je nog altijd langskomen. Opgelet, dat kan je, 
behalve in de bib, niet langer vrij doen. Je moet 
eerst een afspraak maken op www.deerlijk.be/
afspraak of bellen naar de volgende nummers:

• Gemeentediensten: 056 69 47 20
• OCMW: 056 73 63 30
• Cultuur en toerisme: 056 71 89 81
• Erfgoed: erfgoed@deerlijk.be
• Jeugddienst: 0479 99 27 65, 0475 78 44 35
• Sportdienst: 056 77 73 19

Waarom enkel op afspraak?
Werken op afspraak heeft heel wat voordelen: je 
bepaalt zelf wanneer je liefst langskomt en weet 
hoe lang je afspraak zal duren. Wachten in de 

rij behoort tot het verleden. Onze medewerkers 
kunnen tegelijk jouw afspraak voorbereiden 
zodat je goed geholpen wordt. In kader van 
de coronapreventie verzekeren we zo ook een 
gezonde afstand én is er tijd voorzien om elk 
loket te ontsmetten na elke afspraak.

 Van thuis je documenten opvragen

Nieuws
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Sinds 7 juli 2010 is het rijbewijs in bankkaartmo-
del van toepassing in ons land. Dat rijbewijs is 
tien jaar geldig, net zoals de elektronische iden-
titeitskaart. Vanaf de maand juli zijn die eerste 
rijbewijzen dus aan hernieuwing toe.

Iedereen heeft de plicht om de administratieve 
einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en 
de hernieuwing van zijn rijbewijs op tijd aan 
te vragen. Opgepast, je krijgt hiervoor geen 
verwittiging of brief. Je moet zelf een afspraak 
maken en zorgen dat je in orde bent.

Enkel wanneer jouw huidige rijbewijs in slechte 
staat is, de foto niet meer gelijkend is of wan-
neer je nog in het bezit bent van een oud, 
Belgisch papieren rijbewijs (model afgeleverd 
tot en met 31 december 1988) en van plan bent 
om te sturen in het buitenland, raden wij een 
onmiddellijke vervanging aan. Een recent Bel-
gisch Europees rijbewijs in papieren vorm dat 
in goede staat is, kan je dus gerust nog blijven 
gebruiken.

Kostprijs
Een nieuw rijbewijs kost 25 euro en je hoeft 
hiervoor geen pasfoto voor te leggen, tenzij je 
een recentere pasfoto hebt dan die van op je 
elektronische identiteitskaart. 

 Vergeet jouw rijbewijs niet

De nieuwe uitbater van de stallingen van het 
Gaverkasteel is gekend. Na een uitgebreid tra-
ject gunde het gemeentebestuur het uitbatings-
recht aan Deerlijkenaar Maxim Vandenbulcke. 
De gunning is een eerste stap in de opwaar-
dering van het Gaverdomein. Het domein is 
een ideale sport- en ontspanningsplaats voor 
inwoners en de aanwezige verenigingen. De 
gemeente zocht een uitbating die hier maximaal 
aan tegemoet kon komen. Hoog tijd dat we 
Maxim, die 7 jaar werkte als kok bij traiteur Vin-
cent in Vichte, wat beter leren kennen.

Dag Maxim, waarom stelde je je kandidaat 
voor de uitbating van de horecazaak aan 
het Gaverkasteel?
Maxim: ‘Omdat ik altijd droomde van een eigen 
horecazaak in eigen gemeente.’

Wat zijn de plannen?
Maxim: ‘Op korte termijn wil ik ervoor zorgen 
dat het Gaverkasteel heropleeft, dat er weer 
plaats is voor beleving en amusement. Op 
lange termijn hopen we een gevestigde waarde 
te worden bij de Deerlijkenaren, als ze zin 
hebben in een hapje en een drankje.’ 

Er gaan meerdere personen aan de slag in 
de nieuwe zaak. Hoe ziet de rolverdeling 
eruit?
Maxim: ‘Ik ben het aanspreekpunt van de zaak. 
Daarnaast neem ik een kok in dienst die het 
verlengde van mijn visie kan brengen op de 
borden. Mijn vrouw zal me bijspringen waar 
nodig. Ik zal verder een team uitbouwen van 
mensen die ervaring hebben in de horecasector. 

Je wil snel openen, tegen begin augustus. 
Hoe ga je dat klaarspelen? 
Maxim: ‘Toen ik de consessie kreeg, ben ik 
meteen beginnen bellen en bestellen. Het is 
een korte periode die voor lange dagen zorgt. 
Maar de passie en gedrevenheid om er iets 
moois van te maken nemen de bovenhand. Je 
voelt dat de mensen snakken naar een mooie 
zaak op deze plek met zoveel troeven.’

Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking 
met de gemeente goed verloopt?
Maxim: ‘Communicatie is hierin heel belangrijk! 
Zo bouwen we met de gemeente een goede 

verstandhouding en een rechtlijnige visie uit, 
waarbij we samen aan het zelfde touw trekken. 
Als geboren Deerlijkenaar weet ik bovendien 
wat de mensen hier aan het Gaverkasteel willen.’

Waarom moeten de mensen van Deerlijk 
binnenkort langskomen?
Maxim: ‘Het is een prachtige omgeving, dicht 
bij het centrum en toch ver weg van de drukte. 
Je kan hier tot rust komen. Er is een speelplein 
voor de kinderen en lekker eten en drinken voor 
iedereen, jongvolwassenen tot levensgenieters. 
De juiste ingrediënten zijn aanwezig voor jong 
en oud.’

 Nieuwe uitbater horecazaak 
Gaverkasteel
‘De juiste ingrediënten zijn aanwezig voor jong en oud’
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Groen kan het straatbeeld mooier en de 
leefomgeving aangenamer maken. Maar in een 
dichtbebouwde straat is groen niet vanzelfspre-
kend. Toch bestaat er een handig alternatief: een 
geveltuintje.

Een geveltuin maak je door een of meerdere 
stoeptegels tegen de huisgevel weg te nemen 
en de vrijgekomen ruimte te beplanten met 
klimplanten. En dat heeft niet alleen estheti-
sche voordelen. Gevelgroen brengt rust, zorgt 
voor een goede thermische en geluidsisolatie 
van de woning en bij slagregen blijft de gevel 
droog. De gevel krijgt een langere levensduur 
en je creëert nestgelegenheid voor vogeltjes. 
Er komen vlinders en nuttige insecten op af en 
de lucht wordt beter gezuiverd. 

Hoe werkt het?
Jan Vergote, een van de mensen achter 
Deerlijks Verlangen, geeft graag een woordje 
uitleg over dit initiatief om het Deerlijkse 
straatbeeld op te fleuren: ‘Deerlijks Verlangen 
is een groepering van geëngageerde burgers 
met de ambitie om het beleid te stimuleren 
en positieve projecten op te zetten voor de 
gemeenschap. Onze vereniging is ontstaan uit 
Groen Licht, waarmee we vorig jaar op eigen 
initiatief gevelplanten aanbrachten op verschil-
lende plaatsen in het centrum van Deerlijk. We 
slaagden erin om 26 projecten te voltooien met 
hulp van vrijwilligers. Wij willen dit in 2020 nog 
uitbreiden.’

‘Vandaar dat we bij de gemeente aanklopten, 
waar we snel de goesting zagen om mee te 
stappen in het verhaal. De samenwerking met 
de gemeente werkt drempelverlagend, want 
klimplanten of bloemen planten tegen je gevel 
is best wel een grote stap voor de eigenaar 

van de woning. Je moet een stukje stoep uit-
breken, aarde invullen, aanplanten en natuurlijk 
als goede huisvader de planten verzorgen. 
We spreken met de eigenaars af waar ze hun 
geveltuin willen, nemen foto’s en noteren de 
afmetingen op een soort technische fiche die 
we aan de gemeente bezorgen.’

‘Deerlijks Verlangen wil het betonlandschap 
een groene tint bezorgen. We werken met drie 
pijlers: wij staan voor meer biodiversiteit, meer 
ruimtelijk evenwicht en minder vervuiling.’

Inspiratie
Recht tegenover het Museum René De Clercq 
staat er een voorbeeldtuin met een enkele 
klimplanten en tal van bodembedekkers. Daar 
kunnen Deerlijkenaren inspiratie opdoen om 
hun gevel groener te maken.

Ik wil een geveltuin
Als je een geveltuin wil, moet je een aanvraag 
indienen bij Deerlijks Verlangen. Zij bunde-

len de aanvragen en sturen ze door naar de 
gemeente, zodat de uitvoering aaneensluitend 
kan gebeuren. Niet alle plaatsen zijn geschikt 
voor een geveltuin. De gemeente vraagt altijd 
een minimum obstakelvrije voetpadbreedte 
van 1,2 meter. De geveltuin is meestal 0,3 meter 
breed. Wie geen geveltuin meer wil, moet de 
kost voor het herstel van het voetpad op zich te 
nemen. Een geveltuin is dus geen experiment, 
maar een meerwaarde voor de gevel en de 
straat. Na de aanvragen zorgt de gemeente 
voor het verwijderen van de verharding, de 
nodige afboording en het invoeren van teel-
aarde. Deerlijks Verlangen doet de afwerking. 
Ze spannen kabels en planten de gekozen 
begroeiing.

Wil jij ook deel uitmaken van 
dit positief Deerlijks verhaal?
Contacteer ons op  
www.facebook.com/deerlijksverlangen  
of vul het aanvraagformulier in op  
www.bit.ly/ikwileengeveltuin.

 Een geveltuintje, dat kan!
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Op 1 september treedt er een nieuw afvalbeleid 
in werking, met oog voor de toekomst. Minder 
restafval produceren en meer en beter sorteren, 
daar moeten we naartoe! Minder restafval 
betekent minder verbranding en dus minder 
CO2. Het restafval dat je uitspaart door beter 
te sorteren, kan je inzetten als grondstof voor 
nieuwe producten. Een win-winsituatie. Om 
dat te kunnen realiseren hebben we jouw hulp 
nodig. 

Wat verandert er en 
wat betekent dat voor jou?
Een nieuwe restafvalzak
Restafval wordt verbrand of gestort en dat 
heeft een veel grotere impact op het milieu 
dan het hergebruiken of recycleren van afval. 
Omdat we willen dat je niet zomaar alles bij 
het restafval gooit, maken we restafval duurder 
en sorteren goedkoper. Dit noemen we het 
principe van ‘de vervuiler betaalt’.  
 

Kostprijs

Grote restafvalzak 1,7 euro/zak van 60 l

Kleine restafvalzak 1 euro/zak van 40 l

P(+)MD-zak 0,15 euro/zak van 60 l

Foliezak 0,15 euro/zak van 60 l

Daarnaast verandert de restafvalzak van kleur 
en krimpt hij. De kleurverandering van wit 
naar grijs is een gevolg van het gerecycleerde 
plastic waaruit de nieuwe afvalzak bestaat. Het 
verschil in formaat komt er omdat wie goed 
sorteert, een stuk minder restafval produceert. 
De grote zakken van weleer zijn dan niet meer 
nodig. Ook houden we met de kleinere restaf-
valzak rekening met de rug van de afvalophaler 
die dagelijks honderden restafvalzakken in de 
vuilniswagen tilt. Ook recente initiatieven, zoals 
de uitbreiding van wat er in de PMD-zakken en 
foliezak mag, bepaalden deze beslissing mee.

Hamsteren niet nodig
De huidige zakken kan je nog gebruiken tot  
30 november 2020. Koop dus niet meer zakken 
dan nodig. Hamsteren heeft geen zin! We 
werken nog aan een inwisselprogramma voor 
volledige pakken.  

3 afvalgroepen op het recyclagepark
Ook op het recyclagepark passen we het 
principe van ‘de vervuiler betaalt’ toe. Vanaf 

1 september zal je op het recyclagepark 3 
verschillende prijzen zien. Die prijzen komen 
overeen met 3 afvalgroepen: de rode, de oranje 
en de groene groep. Elke groep heeft zijn 
eigen prijs. Logischerwijs is de rode groep te 
vermijden en moedigen we de groene groep 
aan. Wie sorteert, betaalt minder.
Kom niet met kleine hoeveelheden naar het 
park. Op het betalend deel geldt een mini-
mumtarief van 2 euro. 

Intergemeentelijke recyclageparken (IGRP)
Om de dienstverlening op de recyclagepar-
ken nog te vereenvoudigen, worden naast de 
recyclageparken van Deerlijk, Waregem en 
Wielsbeke op 1 september ook de recyclage-
parken van Harelbeke, Kortrijk, Kruisem en 
Zwevegem IGRP-parken. Dat wil zeggen dat 
de aanvoermogelijkheden en de tarieven op al 
deze parken dezelfde zijn en dat je als inwoner 
van één deze gemeenten op alle parken 
terecht kan met je materiaal. Zo kan je kiezen 
voor het meest nabije park of de openingsuren 
die jou het best passen.

 Een nieuw afvalbeleid, 
op maat van wie sorteert

GROENE GROEP
Altijd gratis
gratis

ORANJE GROEP
0,04 euro/kg

RODE GROEP
Altijd betalend 
0,20 euro vanaf de 1e kg

>  AEEA
>  KGA
>  Milieustraatje
> Papier & karton  NIEUW

> Recycleerbaar houtafval   
 NIEUW

>  Hard groenafval  NIEUW

>  P+MD
>  Textiel
>  Glazen flessen en flacons
>  Metalen 

>  Zacht groen
>  Recycleerbaar bouw-  
 en sloopafva
>  Niet-recycleerbaar houtafval 
>  Brandbaar restafval

>  Recycleerbaar grof vuil  
 (multistroom)
>  Niet-recycleerbaar grof vuil
>  Niet-recycleerbaar 
 Bouw- en sloopafval
> Asbestcement
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De werking van Donah-vervoer in nood (Deer-
lijks Ondersteuningsnetwerk voor Aanvullende 
Hulp) is sinds 1 juli de Minder Mobielen Cen-
trale. Het doel van de Minder Mobielen Centrale 
is mensen met een beperkt inkomen die 
problemen ondervinden om zich te verplaatsen, 
te vervoeren. Op die manier willen we ze uit hun 
sociaal isolement halen. 

Meestal gaat het om mensen die door hun 
leeftijd of ziekte geen gebruik kunnen maken 
van het openbaar vervoer. Soms vervoeren we 
mensen die in een sociale noodsituatie verke-
ren. De Minder Mobielen Centrale kan geen 
mensen vervoeren die ernstig ziek zijn.
Het vervoer gebeurt meestal om sociale rede-

nen: familiebezoek, kaartclub, kapper, bood-
schappen doen, naar de tandarts gaan of het 
gemeentehuis bezoeken om administratieve 
redenen. In uitzonderlijke omstandigheden ver-
voeren we iemand naar het ziekenhuis, hoewel 
de Minder Mobielen Centrale in principe niet 
instaat voor ziekenvervoer.

De Minder Mobielen Centrale rijdt tijdens de 
werkdagen en dit tussen 8.00 en 19.00 uur. Als 
je een beroep wil doen op de Minder Mobielen 
Centrale moet je dat tenminste 2 werkdagen 
op voorhand aanvragen. Lid worden van de 
Minder Mobielen Centrale kan na een afspraak 
met de verantwoordelijke en het betalen van 
het jaarlijks lidgeld.

 Minder Mobielen Centrale

Meer info
Delphine Derammelaere, 056 71 63 30 
of zorgzaam@deerlijk.be

Gezien de huidige situatie stijgt de nood aan 
ondersteuning van gezinnen, ouders, kinderen 
en jongeren. Via het subsidiedossier van het 
Huis van het Kind Deerlijk kan je een actie, 
project of aanbod indienen dat je specifiek 
in coronatijden aanbiedt. Een dossier indie-
nen kan tot 5 oktober. Het Huis van het Kind 
Deerlijk zal de aanvragen sneller bekijken als 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
project.

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

 Premie voor ondersteuning van  
kinderen, jongeren en gezinnen

Meer info
huisvanhetkind@deerlijk.be 

De zitdagen voor gratis juridisch advies, die 
elke derde donderdag van de maand plaats-
vinden, zijn opnieuw gestart. De telefonische 
consultaties, die er kwamen omwille van de 
coronacrisis, vervallen dus. 

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 (advocaat, 
notaris, vakbond, sociale of administratieve 
diensten). Het gaat om een eerste advies en 
bijstand. Het is de bedoeling dat je een eerste 
idee krijgt van je rechten en plichten, dat de 
jurist je op weg helpt. Het advies is volledig 
gratis.
 

Voor wie?
Voor alle inwoners van Deerlijk
 
Waar en wanneer?
De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op 
donderdag 16 juli en 20 augustus van 16.00  
tot 17.30 uur. 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.

 Zitdagen gratis juridisch advies 
weer gestart
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In de voorbije periode waarop de bib niet vrij 
toegankelijk was en je enkel van de afhaaldienst 
gebruik kon maken, zijn er binnenshuis enkele 
veranderingen doorgevoerd. 
 
De bib werd herschikt, de peuter- en kleu-
tercollectie werd op thema geplaatst en onze 
jongeren hebben voortaan hun eigen hoekje. 
De romans en de informatieve boeken voor 
volwassenen kregen een nieuw plaatsje en 
we pasten enkele dingen aan in de leeszaal. 
Daarnaast zijn we overgeschakeld naar een 
nieuwe catalogus, een nieuw systeem om de 
materialen zelf uit te lenen, een nieuwe manier 
om materialen online te reserveren en te ver-
lengen, een nieuw bibreglement en meer. 

Dit alles om een nog betere service aan te 
bieden. Dus van harte welkom om alles te 
komen ontdekken, wel op een veilige manier 
voor iedereen- mondmaskertje niet vergeten - 
tijdens onze openingstijden.

 Bibnieuwtjes

Vind je het nog niet het moment om 
zelf te grasduinen in de bib? Maak dan 
gebruik van de afhaaldienst of de bib 
aan huis. Stuur via mail je titels door 
naar bibliotheek@deerlijk.be en we 
contacteren je voor verdere afspraken.

Naar aanleiding van onze nationale feestdag 
op 21 juli organiseren het gemeentebestuur 
en het bestuur van N.S.B. afdeling Deerlijk een 
eucharistieviering en bloemenhulde aan de 
herdenkingsmonumenten van Wereldoorlog I 
en II. Het gebruikelijke ontbijt in de cafetaria van 
WZC H. Familie gaat niet door. 

Dit jaar staat de 21-juliviering ook voor een 
eerbetoon aan alle slachtoffers van COVID-19 
en aan alle zorgpersoneel. Het programma van 
deze 21 juli-viering houdt ook rekening met de 
geldende coronamaatregelen. Daarom moet je 
vooraf inschrijven als je de eucharistieviering 
wil bijwonen. Dat kan via het secretariaat van 
N.S.B. afdeling Deerlijk. Geef je naam en het 
aantal personen dat je wil inschrijven ten  
laatste tegen 17 juli door op  
nsbdeerlijk@gmail.com of 0477 30 48 56.

Programma
- 10.00 uur: eucharistieviering in de  

Sint-Columbakerk, met verplichting van 
inschrijving tot deelname. 

- 10.45 uur: bloemenhulde aan het monument 
in het centrum met aansluitend een glas 
aangeboden door het  
gemeentebestuur, volgens  
de coronarichtlijnen van  
toepassing in de horeca.

- 11.45 uur: bloemenhulde  
aan het monument in  
Sint-Lodewijk.

 21 juli: aangepaste viering 
nationale feestdag

 Trompe-
feesten 
coronaproof 
De organisatoren van de Trompefeesten werk-
ten een programma uit dat coronaproof is. Ze 
stellen het graag voor.

Zaterdag 15 augustus
-  9.00 uur: start wandeling
-  10.00 - 12.00 uur: activiteiten Oenanthe
-  11.00 uur: biertasting
-  14.00 - 16.00 uur: activiteiten Oenanthe
-  14.00 uur: kar- en kinderanimatie
-  15.00 uur: start blotevoetenpad
-  16.00 uur: biertasting
-  17.00 uur: bingo
-  19.00 - 20.00 ur: optreden Toffinof
- 21.00 uur: optreden Et encore
 
Zondag 16 augustus
-  10.00 - 12.00 uur: activiteiten Oenanthe
-  11.00 uur: biertasting 
-  14.00 - 16.00 uur: activiteiten Oenanthe
-  14.00 - 18.00 uur: Tromp'artistiek
-  16.00 uur: Biertasting
-  namiddag: Pimp your bike + fiets- en  

speelstraat
-  18.00 uur: luchtballon
-  18.00 - 19.00 uur: Marino Punk
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Van 9 juli tot 26 oktober 2020 viert intercommunale Leiedal haar zestigste 
verjaardag met Contrei Live. In die periode kan je in Zuid-West-Vlaanderen 
een kunstenparcours ontdekken dat de dialoog aangaat met de regionale 
ruimtelijke visie Contrei en deze zichtbaar maakt op het terrein, met een 
sterke nadruk op water en landschap. Met dit project wil Leiedal de creati-
viteit in de regio in de kijker zetten en stimuleren.

In alle 13 steden en gemeenten van Leiedal komt er een artistieke inter-
ventie. Voor Deerlijk kan je het kunstwerk ontdekken in de Meersstraat, 
op weg naar de Gavers. Zin in meer kunst in de openbare ruimte? Com-
bineer dan een bezoekje aan Contrei Live met eentje aan Wijmelbroek, 
om daar De Wijmelaars in de vijver te bewonderen.

Deelfietsen
Tijdens Contrei Live staan er recht tegenover het gemeentehuis 
deelfietsen. Zo kan je het kunstenparcours op een aangename manier 
ontdekken.

 Contrei live

KuBuS! staat voor Kunstig Buiten Spelen en 
wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd 
door de cultuur-, jeugd-, erfgoed- en sport-
dienst en bibliotheek van Deerlijk. De editie 
van 2020 zou oorspronkelijk doorgaan in mei, 
maar werd door het coronavirus verplaatst naar 
zaterdag 19 september. Ook de locatie wijzigt. 
We bezetten enkele locaties in het centrum: 
d’Iefte, de bibliotheek en de Kazerne.

Op KuBuS! is er écht voor iedereen iets 
te doen. Met een uitgebreid aanbod aan 
workshops en activiteiten kan je je creatieve 
kantje volop ontdekken. Je kan genieten van 
een drankje, een ijsje of een stukje taart op ons 
zonnig terras. Ook het volledige jaaraanbod van 
de vrijetijdsdiensten kan je komen ontdekken.

Wie de uitdagingen van de bibliotheek, cul-
tuur-, jeugd-, erfgoed- en sportdienst aangaat, 
krijgt in primeur een leuk en handig hebbeding: 
de enige, echte Deerlijkse totebag!

Gezien de coronamaatregelen, kan het pro-
gramma nog aangepast worden. Houd onze 
sociale media en website in de gaten voor de 
laatste updates.

Nieuwe inwoners
Het gemeentebestuur koppelt aan Kubus het 
welkomstmoment voor onze nieuwe inwoners. 
De nieuwe inwoners in kwestie zullen we 
persoonlijk aanschrijven.

 KuBuS: een dag vol ontdekking

Meer info
www.deerlijk.be/kubus,  
cultuur@deerlijk.be, 056 71 89 81
facebook: @jeugddeerlijk of  
@cultuurdeerlijk

Meer info
Ontdek het volledige parcours op www.contreilive.be. 

 Op stap met  
de wandelgids van 
Natuurpunt
In Zuid-West-Vlaanderen verschuilen zich heel wat trage wegen. De 
vrijwilligers van de Werkgroep Trage Wegen Zuid-West-Vlaanderen von-
den 18 verrassende natuur- en landschapswandelingen vol waardevolle 
natuurgebiedjes, lokale ontdekkingen en boeiend erfgoed. En zo wandel 
je plots via kleine wegeltjes door het Wijmelbroek naar de Bonte Os. 
Een uitgebreide beschrijving en een duidelijke kaart helpen je onderweg 
onderweg.

Meer info
De wandelgids is te verkrijgen bij Patrick De Clercq,  
Schoolstraat 2. Leden van Natuurpunt betalen 6 euro,  
niet-leden 12 euro.
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De voorzitters van de feestcomités van de wij-
ken Belgiek, Molenhoek, Statiewijk en Centrum 
hebben op 15 juni de koppen samengestoken 
met het gemeentebestuur. Op de agenda: 
de organisatie van de jaarlijkse kermissen in 
september en oktober, rekening houdend met 
de coronamaatregelen.

Nog zeker tot eind augustus bepalen de 
coronamaatregelen welke evenementen wel 
en niet kunnen. Maar ook voor de periode die 
daarop volgt is het koffiedik kijken en blijft de 
onzekerheid. Hoogstwaarschijnlijk zullen maat-
regelen zoals afstand houden, het dragen van 
mondmaskers en de handen veelvuldig wassen 
nog altijd van toepassing zijn.

De kermissen in 2020
Voor de feestcomités van Deerlijk is het niet 
evident om in die context een kermis te orga-
niseren. 
• Centrum (25 tot 27 september): geen  

festiviteiten, enkel op vrijdag 25 september 
dragen we koekebroden rond naar de  
senioren van de wijk. 

• Statiewijk (2 tot 5 oktober): indien de toe-
stand het toelaat, kermis zoals andere jaren 
maar met toepassing van de coronamaatre-
gelen, geen vuurwerk op zondag 4 oktober. 

• Belgiek (9 tot 12 oktober): geen paarden-
koers op maandag 12 oktober, op zaterdag 
een kleine kroegentocht voor en door de 
inwoners van de wijk, op zondag wellicht 
een eucharistieviering in de school.

• Molenhoek (weekend 16 tot 19 oktober): 
geen paardenkoers op zondag 18 oktober, op 
zaterdag een wandeltocht voor de inwoners 
van de wijk, met eindstop in buurthuis de 
Wieke, op zondag eventueel een eucharistie-
viering.

 
Wijzigingen mogelijk
Eventuele aanpassingen aan deze program-
ma’s zijn uiteraard nog mogelijk. Zo zal het al 
dan niet doorgaan van de hierboven vermelde 
festiviteiten afhangen van de verdere evolutie 
van de coronaepidemie en de op dat moment 
van toepassing zijnde maatregelen. 

 Organisatie van  
de wijkkermissen  
in coronatijden

De feestcomités en het gemeentebe-
stuur moeten nog verder overleggen 
over de plannen die de feestcomités 
voorstellen. In het volgende gemeente-
nieuws kunnen we wellicht de defini-
tieve programma's voorleggen.
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De zomer van 2020 wordt een specialleke, 
zoals we er nog maar weinig meegemaakt 
hebben. Omdat we er keihard in geloven dat 
een op-en-top vakantiegevoel ook dicht bij 
huis mogelijk is, lanceren we ‘Deerlijk Zomert’. 
 
Ontdek zowel het aanbod van heel wat Deer-
lijkse verenigingen als van de eigen vrijetijds-
diensten. Geloof ons: echt iedereen zal weten 
wat gedaan in Deerlijk deze zomer. Zuid-Frank-
rijk, wat is daar zo speciaal aan? 

VEISTERS: vensters met betekenis
Het Deerlijkse straatbeeld mee opvrolijken en 
je tekentalenten nog eens de vrije loop laten? 
Twee vliegen in één klap. Met VEISTERS 
bieden we je de perfecte kans om die twee 
vliegen in één klap te slaan.  

Als je je een raam hebt én goesting om te teke-
nen, kom dan gratis een raamstift lenen in de 
bib (of gebruik je eigen stiften) en laat je gaan 
op je veister. Zorg dat de tekening goed zicht-
baar is vanaf de straat. Je krijgt een raamsticker 
mee, zodat alle tekeningen in onze gemeente 
aan elkaar gelinkt kunnen worden.  

Heb je geen raam en wel zin om te tekenen of 
heb je een raam maar laat je het tekenen liever 
aan iemand anders over? Meld je aan via onze 
website en we brengen je in contact met een 
raam of tekenaar. 

Klaar met tekenen? Deel een foto van je veister 
op facebook of instagram met de hashtag 
#veisters en tag @deerlijkzomert! Zet er ook 
even de straatnaam bij. We bezorgen je een 
raamsticker, zodat alle VEISTERS mooi met 
elkaar verbonden worden. 
 
Wandeltochten in Deerlijk en 
Sint-Lodewijk
Voor de zomer van 2020 stippelden we heel 
wat verrassende wandelingen uit in Deerlijk en 
Sint-Lodewijk. Langs trage wegen, kerkenwe-
gels en stapsteentjes leer je Deerlijk op een 
heel andere manier kennen. Enkele wandelin-
gen kregen een eigen thema mee. Trek met het 
gezin op ontdekkingstocht en speur naar foto’s 
langs het parcours, ontdek het nieuwe cultuur-
seizoen met je koptelefoon of laat je onderweg 
meevoeren door enkele gedichten. 

Congé Canapé
Sfeer en gezelligheid, dat is waar we met 
Congé Canapé volle bak voor gaan. Onge-
geneerd in de zetel ploffen, maar voor de 
gelegenheid eens niét in uw eigen living. Want 
geef toe: na maanden isolement ben je die toch 
ook wel wat beu gezeten. Op drie zomerdagen 
in juli en augustus nodigen we jou en je bub-
belmakkers en -makkerinnen uit voor telkens 
een andere beleving, in onze speciaal gefikste 
pop-up-living. In plaats van een bar met hapje 
en drankje voorzien we een totebag vol lokaal 
lekkers ter waarde van 20 euro. Dankzij de 
provincie kunnen we jullie dit aanbieden voor 
slechts 10 euro. Je vindt het programma op 
www.deerlijk.be/deerlijkzomert. 

Leesstraten
Ooit al eens een straat gelezen? Deze zomer 
kan het op een boogscheut van je voordeur. 
Enkele vensters van de huizen in de Pontstraat 
en de Kapelstraat veranderen in pagina’s uit 
een boek. Start bij huisnummer 1, zoek verder 
langs de oneven kant, kom terug langs de even 
kant, en op het einde van je wandelingetje heb 
je een boek gelezen. Zo geraak je mooi aan je 
10.000 stappen tegen het einde van de dag! 
Ons bibteam verandert elke twee weken het 
boek in beide straten. Zorg dus dat je het niet 
mist!

 Deerlijk zomert
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Corona heeft ook positieve neveneffecten. Het 
zorgde voor twee nieuwe wandelroutes. De 
heemkring zorgde daarbij voor een geschied-
kundige tekst en beeldmateriaal. De digitale 
brochures vind je op www.deerlijk.be, voor een 
papieren exemplaar kan je bij de erfgoeddienst 
terecht.  

De eerste wandelroute kreeg de naam een 
‘Wandeling door het nieuwe Sint-Lodewijk’, 
omdat er daar de laatste jaren veel is bijge-
bouwd. Zo krijg je gaandeweg de kans om deze 
nieuwe verkavelingen te ontdekken. De andere 
wandelroute heet ‘‘n Grensoverschrijdende 
wandeling!’. Tijdens het wandelen passeer je de 

gemeentelijke grenzen tussen Deerlijk, Vichte en 
Otegem, want die grenzen werden in tegenstel-
ling tot de landsgrenzen niet dichtgegooid als 
coronamaatregel.

 Twee keer wandelen met erfgoed

Voormalige smesse van Gentil Evariste Mat-
thys (Deerlijk 1889 - 1953) en Maria Celina 
Baert (Anzegem 1884 - Kortrijk 1975), die 
in 1920 trouwden. Het huis dateert uit die 
periode. Gentil had zijn stiel geleerd bij zijn 
vader Joannes die smid was in ‘de smesse 
te Roo’. Deze laatste wordt al vermeld in 1747. 
Ze stond op wat nu de rechterhoek is van de 
Pladijs- en Kleine Brandstraat.

Tot 1949 was Gentil ingeschreven als smid, 
daarna als werktuigkundige. De functie als 
smesse hield abrupt op met bestaan bij het 
overlijden van Gentil in 1953. Op foto 2 zie je 
nog het bewaarde oorspronkelijke huis.  
De smesse, die verkeerdelijk doet denken 
aan een weverij (witte afdruk van sheddaken 
op de zijmuur), is enkele jaren geleden  
afgebroken. 

 Deerlijk toen en Deerlijk nu
Kapel ter Rustestraat 46

Voor 10 euro kan ook jij Derlike, het 
driemaandelijks tijdschrift van de heem-
kring, lezen. Overschrijven kan op het 
rekeningnummer BE31 0001 6577 8555 
of telefoneer naar 0486 40 21 05. Erelid 
ben je vanaf 15 euro, beschermend lid 
vanaf minstens 25 euro.

29 september 1977 10 oktober 2019



Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
2 september tot en met 15 oktober) binnen- 
brengen ten laatste tegen 10 augustus.  
Het volgende gemeentenieuws verschijnt  
op 2 september.

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 eenvoudigste manier om de apotheek 
van wacht te vinden is online via apotheek.
be. Je kan ook bellen naar het callcenter op 
het nummer 0903 99 000. Opgelet: de apo-
theek van wacht voor 22.00 uur (dagwacht) 
is niet altijd dezelfde als deze van wacht na 
22.00 uur.

  
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)
Meer info:
-  Rudy: 056 32 63 17 of 0477 68 66 01
- Hendrik: 0485 65 95 62
Groep ‘Oase’ (Sint-Lodewijk)
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

15www.deerlijk.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 / gesloten
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur / 13.00 – 17.00 uur
Woensdag gesloten  / 13.00 – 17.00 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur / 15.00 – 19.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur / gesloten
 

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

Bibliotheek
Hoogstraat 124
056 72 35 06 - bibliotheek@deerlijk.be
www.deerlijk.be/bib

Openingsuren
maandag 15.00 - 19.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 15.00 - 19.00 uur
vrijdag 13.30 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur / 14.00 - 16.00 uur
 

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

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
 

Museum René De Clercq
René De Clercqstraat 8
Museum René De Clercq is tot en met 30 
augustus elke dag open tussen 14.00 en 18.00 
uur na telefonische afspraak via het nummer 
056 72 86 70. Je moet een mondmasker dragen 
bij het bezoek. We ontvangen maximum  
6 personen per uur. 

Politiecommissariaat 
Deerlijk
De politie is enkel aanwezig op afspraak.  
Een afspraak maken kan op www.pzgavers.be.

 
Zwembad  
Zwemmen kan enkel na reservatie op  
www.aquande.be/reserveer
maandag  7.30 - 21.00 uur
dinsdag  7.30 - 21.00 uur  
 (op 18 en 25 augustus  
 tot 19.00 uur)
woensdag  7.30 - 21.00 uur 
 (op 18 en 25 augustus 
 tot 19.00 uur)
donderdag  7.30 - 21.00 uur
vrijdag  7.30 - 21.00 uur
zaterdag  8.30 - 18.00 uur
zondag  8.30 - 16.00 uur

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

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 21 juli en 15 augustus.

Maak een afspraak met onze diensten

Alle diensten zijn enkel 
open op afspraak tijdens de 
onderstaande openingsuren. 
Maak online een afspraak op 
www.deerlijk.be/afspraak. 
Diensten waarbij dat voorlopig 
nog niet kan, kan je contac-
teren via de op deze pagina 
vermeldde contactgegevens.


