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Digitale gemeente-  
en OCMW-raad

De wijze van vergaderen van de 
gemeente- en OCMW-raad (fysiek 
of virtueel met livestream) maken we 
bekend op www.deerlijk.be, face-
book en twitter. De verslagen vind je 
terug op www.deerlijk.be. Als je op 
YouTube zoekt naar Gemeente en 
OCMW Deerlijk, kan je er de volledige 
livestream van de vorige vergaderingen 
herbekijken. De eerstvolgende zitting of 
livestream vindt plaats op 10 september 
om 20.00 uur.

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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Minder maaien Tapijtsgeest

Aan de vele reacties die we de voorbije 
weken kregen, merken we dat jullie enthou-
siast zijn over de digitale Deerlijkbon. Het valt 
ook op dat het een verandering is die enige 
aanpassingen vraagt, zowel voor de gebrui-
ker als de handelaars. Daarom zetten we de 
belangrijkste info even op een rijtje.

Hoe koop je de Deerlijkbon?
Het werkt heel eenvoudig. Surf eerst naar 
www.deerlijk.be/deerlijkbon. Klik door naar 
de bon die je wil kopen. Je komt nu terecht 
in de webshop van onze leverancier (Cirklo). 
Daar kies je zelf het bedrag dat je cadeau wil 
geven. Wanneer je een bon bestelt, ontvang 
je na aankoop via e-mail een QR-code die 
je op jouw smartphone kan zetten of kan 
afdrukken.

Tijdelijk met korting
De gemeente Deerlijk laat je niet in de steek 
tijdens de coronacrisis. We willen onze lokale 
economie een boost geven. Daarom kan je 
nog tot en met 30 september 2020 tijdelijk 
een Deerlijkbon kopen met 20 % korting. 
De Deerlijkbon voor horecazaken heeft een 
maximumwaarde van 50 euro, de Deerlijk-

bon voor handelszaken heeft een maximum-
waarde van 100 euro.

Hoe krijg ik korting?
Volg alle stappen in de webshop en gebruik 
de kortingscode die je als inwoner van Deer-
lijk ontving per brief tijdens het afrekenen.

Hoelang is de Deerlijkbon geldig?
Deerlijkbonnen zijn geldig tot 1 jaar na aan-
koop. De Deerlijkbonnen met de tijdelijke 
korting zijn geldig tot en met 31 oktober.

Waar kan ik de Deerlijkbon gebrui-
ken?
Bekijk welke lokale handelszaken deelnemen 
op onze lijst met deelnemende handelaars. 
Je herkent de deelnemende handelaars 
ook aan de sticker in hun zaak. De lijst met 
deelnemende handelaars kan nog groeien. 
Hou onze website in de gaten voor de meest 
recente lijst.

 Deerlijkbon zet stap  
naar digitale wereld

Meer info
www.deerlijk.be/deerlijkbon 
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Je hebt een huis, appartement of studio die je 
kan verhuren? Dat is goed nieuws! Maar geeft 
je eigendom je naast rendement ook zorgen 
en stress? Verhuur het dan aan een sociaal 
verhuurkantoor of SVK. Want verhuren via een 
SVK biedt tal van voordelen. 

SVK’s worden erkend door de Vlaamse over-
heid. Je sluit een huurcontract af met een SVK 
voor minstens 9 jaar. Het SVK draagt dus alle 
huurdersverplichtingen.

Zij verhuren op hun beurt de woning door aan 
kandidaat-huurders en jij geniet van een gega-
randeerde huuropbrengst. Het SVK betaalt 
immers altijd stipt, zelfs wanneer je woning 
niet verhuurd is! Bovendien krijg je nooit te 
maken met wanbetalers. Daarnaast blijf je 
genieten van alle voordelen en zekerheden uit 
de Woninghuurwet. 

Jouw voordelen
Het SVK regelt verder alles. Zij zorgen voor 
het huurcontract en de plaatsbeschrijving, de 
brandverzekering, de organisatie van herstel-
lings- en onderhoudswerken ten laste van de 
huurder, het onderverhuren van de woning en 
de begeleiding van de onderhuurder.

Door te verhuren via een SVK kan je rekenen 
op gegarandeerde huuropbrengsten, vermijd 
je leegstand van je woning en de daaraan 
gekoppelde sancties, loop je geen risico op 
langdurige en lastige gerechtelijke procedures 
en behoud je de garantie dat je de woning op 
het einde van de overeenkomst weer in de 
oorspronkelijke staat terugkrijgt (rekening hou-
dend met de normale slijtage). 

Ook financieel is verhuren via SVK een slimme 
keuze. Je geniet hierdoor een verlaagd tarief 
onroerende voorheffing, een verlaagd btw-ta-
rief bij nieuwbouw (12 % in plaats van 21 %), 
verlaagde registratierechten voor wie een 
woning koopt en tal van extra premies en tege-
moetkomingen bij renovatie.

Bovendien kan je gedurende het volledige 
traject rekenen op de samenwerking met een 
professionele partner. 

Jouw woning renoveren?
Ook als je woning aan renovatie toe is, kan het 
SVK je op weg helpen met advies. De Vlaamse 
overheid voorziet voor de eigenaar die verhuurt 
aan een SVK volgende premies: 
• Renovatiepremie: tot 30 % per categorie 

van werken (voor minstens 2.500 euro aan 
werken per categorie)

• Sociale dakisolatie-, beglazings- en spouw-
muurisolatiepremie: extra hoge premies en 
begeleiding door het SVK bij de voorberei-
ding en de uitvoering van de werken.

Wat verwacht het SVK van jou?
Het SVK vraagt geen commissieloon, maar wel 
een redelijke huurprijs (lager dan de markt-
prijs). Er wordt een woning verwacht die vol-
doet aan de Vlaamse normen qua veiligheid, 
gezondheid en algemene woningkwaliteit. 

Het sociale verhuurkantoor, 
een ideale partner in het woonbeleid
Het gemeentebestuur van Deerlijk werkt 
samen met RSVK Waregem.

Meer info
RSVK Waregem, Schakelstraat 41,
8790 Waregem, 056 62 98 93,
info@rsvk.be

 Zorgeloos verhuren met een sociaal 
verhuurkantoor
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Geboorten

- Zayn Wybaillie
- Lieze Nys
- Leon Soenen
- Lana De Stoop
- Yara De Stoop
- Broes Kemseke
- Louise Vanneste
- Len Dierickx
- Jef Deboiserie
- Maxence Herreman

Huwelijken

- Leila Noreilde en Kristof De Clercq
- Sophie Byster en Dries Meersdom

Overlijdens

- Erna Baert 
- Janinna Coucke
- Christiana Vanherreweghe
- Christiana Debraeve
- Irène Van Boven
- Jan Deleersnijder
- Stephanie Vandebuerie
- Rogier Avet

Jubilea

Gouden bruiloft

- Frans Dequesne – Caroline Dooms,
 gehuwd op 4 september 1970
- Marc Bonte – Monique Cardon,
 gehuwd op 18 september 1970

Diamanten bruiloft

- Gabriel Hallewaert – 
Rais Demuynck,

 gehuwd op 10 augustus 1960
- Leon Dessein – Rika Marechal,
 gehuwd op 7 oktober 1970

Briljanten bruiloft

- Robert Wante –  
Maria Vanderschelden,

 gehuwd op 9 september 1955
- Frans Vandenbroucke –  

Agnès De Cock,
 gehuwd op 16 september 1955
• Jozef Verschuere – Rosa Demeire,
 gehuwd op 7 oktober 1955

Platina bruiloft

- Marcel Blondia –  
Joanna Vandenbossche,

 gehuwd op 6 september 1950
- Noël Vanderschelden –
 Maria Baert,
 gehuwd op 22 september 1950

De intergemeentelijke samenwerking Woon-
wijs, ook actief in Deerlijk, organiseert een info-
sessie in Zwevegem. Iedereen die (ver)huurt in 
een van de Woonwijsgemeentes is welkom. Je 
komt in een avond alles te weten over huren 
en verhuren van woningen en appartementen. 

Verschillende gastsprekers delen hun kennis 
en tips en tricks.

Inschrijven
Je moet op voorhand inschrijven! Bel naar  
056 73 33 80 of kijk op deerlijk.be/wonen.

In Deerlijk bruist het! We creëren een omge-
ving waar talentvolle mensen graag werken en 
kwaliteit primeert. Deerlijk wil dat iedereen zich 
jeunt en zoekt een innovator burger en welzijn 
(B4-B5). Als je zin hebt om mee te bouwen 
aan vernieuwende projecten rond algemeen 
welzijn en een fundamentele bijdrage wil leve-
ren aan de maatschappelijke dienstverlening 
van onze organisatie, ben je misschien de per-
soon die we zoeken. 

Profiel
Je hebt een bachelordiploma en minstens 
twee jaar relevante beroepservaring. Je bezit 
een geldig rijbewijs van minstens categorie B, 
voldoet aan de vereisten over de taalkennis en 
slaagt voor de selectieprocedure.  

Wat mag jij verwachten?
- Een voltijds contract van onbepaalde duur.
- Een boeiende functie in een dynamische 

werkomgeving die opleiding en ontwikke-
ling stimuleert.

- Een goede werk-privébalans door een glij-
dend uurrooster en een gunstige verlofrege-
ling.

- Extralegale voordelen: een hospitalisatie-
verzekering, maaltijdcheques (7,50 euro) 
fietsvergoeding (0,24 euro/km), gratis open-
baar vervoer woon-werkverkeer, aanvullend 
pensioenplan (tweede pensioenpijler).

We leggen een wervingsreserve aan van 3 jaar.

Solliciteren
Je kan solliciteren tot 20 september 2020 via 
Sarah.Vandenbroucke@vdl.be. Naast een moti-
vatiebrief (met vermelding van de functiebe-
naming) en CV verwachten we een kopie van 
je diploma en rijbewijs en een uittreksel uit het 
strafregister van maximaal 3 maanden oud.

Meer info
Je vindt meer over de functie-inhoud 
en selectieprocedure op  
www.deerlijk.be/vacatures. 

 Vacature innovator burger 
en welzijn

 Infoavond over (ver)huren
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Heb je renovatieplannen en ken je mensen uit 
de buurt of uit je gemeente die ook hun woning 
willen aanpakken? Dankzij de burenpremie 
van Vlaanderen en Fluvius krijgen 10 huishou-
dens die samen renoveren gratis advies van 
de RenovatieCoach. Door de schaalgrootte 
kan je met een collectieve renovatie bovendien 
kosten besparen. 

De RenovatieCoach van Intercommunale 
Leiedal biedt je ondersteuning op maat bij alle 
stappen van het verbouwingstraject. Hij schat 
het werk en de kosten in, maakt een plan op 
om de werken naadloos op mekaar te laten 
aansluiten, helpt premies aan te vragen en 
kijkt of de renovatie goed is uitgevoerd. De 
RenovatieCoach is niet commercieel actief 

of verbonden aan bepaalde aannemers. Het 
is een initiatief van de lokale besturen uit 
Zuid-West-Vlaanderen die onafhankelijk advies 
en begeleiding willen aanbieden bij energeti-
sche renovatiewerken.

Een eerste huisbezoek is altijd gratis, maar bij 
een groep van 10 mensen is het hele traject 
gratis dankzij de burenpremie. De burenpremie 
kan bijzonder interessant zijn voor eigenaars 
van appartementen. De RenovatieCoach kan 
trouwens ook aan de syndicus ondersteuning 
bieden via de burenpremie. 

Stel je renovatieplannen niet langer uit. Mis-
schien vormen ze wel het ideale gesprekson-
derwerp op het volgende buurtfeest.

Benieuwd of je in aanmerking komt 
voor de burenpremie?
Neem vrijblijvend contact op met de Renova-
tieCoach, renovatiecoach@warmerwonen.be, 
www.warmerwonen.be, 056 24 16 19

Nieuws

 Gratis renovatiebegeleiding voor wie in 
groep renoveert

 Luister jij ook naar mijn verhaal?
Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets voor jou?
Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info. Je kan je nog tot begin september kandidaat stellen.
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De zitdagen voor gratis juridisch advies, die elke 
derde donderdag van de maand plaatsvinden, 
zijn opnieuw gestart. Je moet wel een afspraak 
maken via telefoon voor je kan langskomen.

Iedereen kan terechtkomen in een situatie die 
juridische vragen of problemen met zich mee-
brengt. Het is niet altijd gemakkelijk om dan te 
weten waar of bij wie je kunt aankloppen. Wat 
moet ik doen, wat zijn mijn rechten, wat zegt 
de wet, moet ik naar een advocaat stappen, of 
naar de rechtbank?

Je kan bij de gemeente terecht voor hulp met 
en vragen over echtscheidingsgeschillen, 
onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, 
beslag op loon enzovoort. Een jurist geeft je 
informatie en advies of verwijst indien nodig 
door naar gespecialiseerde diensten (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 eerstevolgende zitdag vindt plaats op don-
derdag 17 september van 16.00 tot 17.30 uur 
in het gemeentehuis (gespreksruimtes eerste 
verdieping – ingang via ceremoniedeur). In 
een aparte gespreksruimte ontvangt de jurist 
je in alle privacy en rust. Je moet vooraf een 
afspraak maken via het telefoonnummer  
056 69 47 20.

Wat breng je mee?
Alle documenten die met je probleem te 
maken hebben of zouden kunnen hebben.

Ontdekte je bij de coronaopkuis ook een hape-
rende mixer of een stotterende stofzuiger? Gooi 
ze niet zomaar weg. Misschien valt er nog iets 
te herstellen in het Repair Café.

Een Repair Café is een open, laagdrempelige 
en niet-commerciële bijeenkomst waar mensen 
samen spullen herstellen. Deskundige vrij-
willigers helpen de bezoekers van het Repair 
Café om hun kapotte spullen te repareren. Op 
deze manier redden we heel wat smartphones, 
kleren, meubels, fietsen, elektrische apparaten 
en nog veel meer van de afvalberg.

Een Repair Café is goed voor jouw portemon-
nee, want we herstellen en maken dus geen 
onnodige kosten. Je leert ook iets bij, want we 
wisselen het talent en de kennis van iedereen 
uit. Bovendien ontmoet je op een leuke manier 
nieuwe mensen uit jouw buurt. En het is nog 
eens goed voor het milieu ook, want we ver-
minderen hiermee de afvalberg.

Waar en wanneer?
Lokaal, De Cassinastraat 10C,  
vrijdag 18 september  
van 15.00 tot 20.00 uur.

 Gratis juridisch advies
in het gemeentehuis

 Herstel bij het Repair Café
Inschrijven
Inschrijven is noodzakelijk!

Meer info
op Facebook Deerlijks Verlangen of  
via deerlijksverlangen@gmail.com 
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De gemeente Deerlijk wil een biodiverse 
gemeente zijn. Een mooie manier om dit te 
bereiken is minder maaien. Intensief gemaaide 
gazons geven namelijk geen meerwaarde aan 
de biodiversiteit. 

Minder maaien, betekent meer bloemen en 
dieren. Op bloemrijke graslanden beperken we 
ons afhankelijk van wat er groeit en bloeit tot 
een of twee keer maaien per jaar. Dit najaar 
starten we met het omvormen van enkele 
grote gazonvlakken in de Koningswijk en 
Vogelwijk. We zullen de bovenste gazonmat 
verwijderen en een bloemenmengsel inzaaien.

De provincie ondersteunt ons project via Stad-
landschap Leie en Schelde. Zij betalen en leve-
ren het bloemenmengsel. De randen zullen we 
aanvullen met voorjaarsbloeiende bloembollen 
zoals sneeuwklokjes, anemonen, kievitsbloem, 
sneeuwroem en hyacinten.  Hiermee fleuren 
we de wijken op en zorgen we automatisch 
voor meer fauna en flora.  Een win-win voor 
iedereen!

Kamerbreed, hoogpolig of vliegend. Heel wat tapijten worden sinds de 
jaren 50 in Zuid-West-Vlaanderen geproduceerd. Het rekkeketjek van 
weefgetouwen klonk streekgenoten als muziek in de oren. Weverijen 
waren alomtegenwoordig in het straatbeeld. De expo Tapijtsgeest neemt 
je mee naar de wereld van schietspoelen, (thuis)wevers, kartonkappers en 
bobijnopzetters!

Tapijtsgeest is allesbehalve een klassieke expo. Vijftien tentoonstel-
lingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van de tapijtindustrie in 
Zuid-West-Vlaanderen. Kies je doos, laat je zintuigen prikkelen en ontdek. 
Dwaal je mee door de herinneringen van oud-textiliens? Los jij de myste-
rieuze tapijtmoord op in de escapedoos? Of breek je het record wevers-
knoopleggen?

 Met minder maaien naar  
bloemrijk grasland

 Tapijtsgeest

Wevers en bobineuses vertellen je straffe verhalen over het leven binnen 
en buiten de fabriek. Een fantasierijke tocht naar de oorsprong van het 
tapijt in het Kamishibaiverhaal of je voeten vegen aan de blote-voe-
ten-mat? Ontdek Tapijtsgeest gratis van 9 oktober tot 8 november in 
Deerlijk. 

Reserveren
Bezoek de expo gratis in Deerlijk of ontdek een expodoos bij jou thuis. 
Reserveer je bezoek of ontleen een doos vanaf midden september op 
www.tapijtsgeest.be.

Dit saaie grasveld in de Vogelwijk zullen we omtoveren in bloemrijk grasland.



UiT in Deerlijk

www.deerlijk.be8

Illusie of werkelijkheid? Landlab, dat je tegen-
komt op deze wandeling, benadrukt hoe 
beelden kunnen misleiden en drukt ons op 
de waarde van ons landschap. Een bouwbord 
kondigt een bouwontwikkeling aan. Het bord 
staat op een vlonder met uitkijkplatform: je ziet 
de groene pracht van de Gavers, maar ook 
jalonstokken in het veld die de geplande bouw-
werken markeren.

Via een QR-code op het bord kom je meer te 
weten, want je interesse is gewekt. Deze laag-
drempelige ingreep prikkelt als een pamflet 
tegen ongebreidelde bouwwoede in ons kost-
bare landschap.

Eikenstraat 169
(Gavers - parking Zuid)
8530 Harelbeke

7.3 km 

Gaverstaete
LANDLAB
De Gavers, Meersstraat
(Deerlijk)

 10.000 stappenwandeling in Deerlijk

Meer info
www.logoleieland.be
www.contreilive.be

10.000 stappenwandeling CONTREI Live

Eikenstraat 169
(Gavers - parking Zuid)
8530 Harelbeke

7.3 km 

www.logoleieland.be      |     www.contreilive.be

Scan de QR-code en navigeer via je smartphone. 

Illusie of werkelijkheid? Deze installatie
benadrukt hoe beelden kunnen misleiden en
drukt ons op de waarde van ons landschap.
Een bouwbord kondigt een bouwontwikkeling
aan. Het bord staat op een vlonder met
uitkijkplatform: je ziet de groene pracht van
de Gavers, maar ook jalonstokken in het veld
die de geplande bouwwerken markeren.
Via een QR-code op het bord kom je meer
te weten, want je interesse is gewekt. Deze
laagdrempelige ingreep prikkelt als een
pamflet tegen ongebreidelde bouwwoede in
ons kostbare landschap.

De Gavers, Meersstraat (Deerlijk)

Gaverstaete
LANDLAB

DEERLIJK

Scan de QR-code en
navigeer via je 
smartphone.
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Vanaf maandag 19 oktober begint de Joggingplusclub voor de veer-
tiende keer aan een nieuwe reeks van Start to Run. In 30 weken tijd leer 
je er een afstand van 5 kilometer lopen. Je start geleidelijk aan, volgens 
het schema van Bloso, met enkele aanpassingen.

Lopen heeft een positief effect op lange termijn. Het is dus meer dan de 
moeite waard om het te proberen. Dankzij onze verstandige aanpak is 
de kans groot dat je tegen eind april 5 kilometer kan lopen.

Interesse?
Kom op maandag of woensdag om 8.45 uur naar de voetbalpleinen in 
de Guido Gezellestraat.

Kan je kleuter al fietsen met steunwieltjes, maar weet je niet goed hoe 
het nu verder moet? Wil je jouw kapoen toch zelf begeleiden zodat je 
trots van op de eerste rij kan zien wat die al kan? Onder begeleiding van 
een ervaren monitor die voor leuke oefeningen zorgt, kan je jouw kind 
leren fietsen met Kijk ik fiets! In oktober organiseren we nieuwe sessies.

Voor wie?
Voor kinderen vanaf 4 jaar die al goed kunnen fietsen met steunwieltjes, 
maar het graag zonder willen kunnen.

Meebrengen
Breng de fiets van je kapoen mee, maar verwijder op voorhand de 
steunwieltjes. Zorg ook voor een helm voor het kind. De kinderen 
moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider.

Wanneer?
• Zaterdag 3 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
• Zaterdag 3 oktober van 13.00 tot 16.00 uur

Waar?
Sporthal Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 30

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan via de webshop op www.deerlijk.be,  
056 77 73 19, promotie@deerlijk.be. Er zijn slechts 20 plaatsen per 
sessie.

Kostprijs
8 euro, aandenken inbegrepen. Na de sessie krijgt iedere deelnemer 
een diploma en aandenken.

Korting met UiTPAS
In ruil voor 10 punten krijg je 5 euro korting. Geef je UiTPAS-nummer 
door bij inschrijving.

Wat een jaar! En 2020 is nog maar iets voorbij halverwege.  Gelukkig 
stond de quiz nog voor de lockdown gepland. Verder bleef het van onze 
kant een heel voorjaar stil. We moesten noodgedwongen alle Gezins-
bondactiviteiten schrappen. Alleen wandelen kon na een tijdje, in een 
beperkte bubbel. Wat mag je van ons verwachten in het najaar? Alleen 
maar vraagtekens?

Rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen zal het breien (vanaf 
8 oktober) en bloemschikken (22 oktober en 10 december) misschien 
kunnen doorgaan. Dan voorzien we meer afstand tussen de deelne-
mers, een andere schikking van de plaatsen en een grotere zaal. Voor 
het lijndansen zoeken we nog naar een oplossing.
 
De tweedehandsbeurs van 10 oktober zal enkel en alleen doorgaan als 
we de veiligheid van de standhouders en bezoekers kunnen garande-
ren. Het concept van onze activiteiten naar aanleiding van Halloween 
(31 oktober) zijn we aan het herbekijken. Bij de huisbezoeken van onze 
Sint, meestal eind november, moeten we helaas ook een vraagteken 
plaatsen.

Maar beter safe dan sorry. Je hoort nog van ons.

Gezien de coronamaatregelen en de onzekerheid omtrent acti-
viteiten met veel mensen, moet Missiewerk Deerlijk op 26 en 
27 september Missierama 2020 annuleren.  Onze missionaris-
sen en missiewerk kan je toch steunen met een bijdrage op de 
rekening van missiewerk Deerlijk, BE30 7370 4848 7111, dit wel 
zonder fiscaal attest.

 Start to Run 
voor 55-plussers

 Kijk!
Ik fiets!

 De Gezinsbond 
leeft nog

 Missierama 
geannuleerd

Meer info
www.joggingplusclub.be, mdeseyn@skynet.be

Meer info
Sportdienst, promotie@deerlijk.be, 056 77 73 19
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 Gratis proeflessen balletschool Raymonda
Kan je niet stilzitten, heb je de danskriebels te pakken en spring je recht 
van zodra je muziek hoort? Dan ben je bij Balletschool Raymonda aan 
het juiste adres. Schrijf je in voor onze gratis proeflessen in september!

Wanneer?
Zaterdag 5 september 
- 9.30 tot 10.15 uur: preballet (2e en 3e kleuter) 
- 10.30 tot 11.15 uur: 1e leerjaar 
- 11.30 tot 12.15 uur: 2e, 3e en 4e leerjaar 
Woensdag 9 september: 
- 14.00 tot 14.45 uur: preballet (2e en 3e kleuter) 
- 15.00 tot 15.45 uur: 1e leerjaar 
- 16.00 tot 16.45 uur: 2e , 3e en 4e leerjaar 

Inschrijven voor de proeflessen kan via info@raymonda.be  Wij sturen 
je dan alle info door over de gratis proefles en het lessenpakket voor het 
nieuwe schooljaar. 

Inschrijven
Geen proefles nodig maar wil je toch inschrijven dan kan dit op vol-
gende dagen: 
• Woensdag 2 september: 14.00 tot 17.00 uur
• Vrijdag 4 september: 16.00 tot 19.30 uur
• Zaterdag 5 september: 9.30 tot 13.00 uur
• Woensdag 9 september: 13.30 tot 17.00 uur
• Vrijdag 11 september: 16.00 tot 19.30 uur
• Zaterdag 12 september: 9.30 tot 12.00 uur
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
15 oktober tot 15 november) binnen- 
brengen ten laatste tegen 21 september.  
Het volgende gemeentenieuws verschijnt  
op 14 oktober.

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

Dienst 
cultuur en toerisme
Hoogstraat 122
056 71 89 81 - cultuur@deerlijk.be
www.deerlijk.be/cultuur
Openingsuren
Maandag 8.30 – 12.00 uur / gesloten
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur / 13.00 – 17.00 uur
Woensdag gesloten  / 13.00 – 17.00 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur / 15.00 – 19.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur / gesloten
 

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

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

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

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
De openingsuren vind je op www.aquande.be.

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

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 contacteren via de op deze 
pagina vermeldde contactgegevens.


