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Volgende gemeente-  
en OCMW-raad

De volgende gemeente- en  
OCMW-raad vindt plaats op donderdag 
29 oktober om 20.00 uur in OC d'Iefte. 
De verslagen vind je terug  
op www.deerlijk.be.

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

PAGINA 6 PAGINA 11

Sportflix

Leer luisteren 
naar klassieke 
muziek.

Meer info
www.deerlijk.be/deelmobiliteit

Staat je wagen vaak stil en wil je die  
eventueel wel delen met buren of familie? Of 
heb je zelf af en toe een extra wagen nodig? 
Dan is autodelen absoluut iets voor jou!

Bij autodelen gebruik je een auto wanneer je 
hem nodig hebt. Na jouw rit rijden anderen 
ermee. Zo biedt autodelen ecologische, soci-
ale en economische voordelen en is het een 
flexibel alternatief voor wagenbezit.

Geef jouw mening
Vul de vragenlijst op www.deerlijk.be/
deelmobiliteit in en laat ons weten waar jij 
naar op zoek bent.
 

Gratis infosessie
Hoe alle vormen van autodelen werken, 
ontdek je op de infosessie op 9 november 
om 20.00 uur in OC d’Iefte, die we samen  
met autodelen.net en Deerlijks Verlangen 
organiseren. Laat ons weten dat je langskomt 
op www.deerlijk.be/deelmobiliteit. 

 Een eigen wagen kost 
geld, ook als hij stilstaat!
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Een mondmasker maakt communiceren voor 
doven en slechthorenden moeilijk of zelfs 
onmogelijk. Daarom biedt Sociaal Huis Deerlijk 
gratis stickers aan voor doven en slechthoren-
den. Met deze sticker op hun mondmasker kan 
iemand die niet of slecht hoort aangeven dat 
ze jouw hulp nodig hebben. Zo kan hun con-
versatiepartner zien dat ze een blik achter het 
mondmasker nodig hebben. Daarna kunnen ze 
voldoende afstand nemen en spreken zonder 
masker. Zo verstaat iedereen elkaar.

Gratis ophalen
Personen die doof zijn of slecht horen kunnen 
gratis stickers ophalen in het Sociaal Huis. 
Maak wel eerst een afspraak op het nummer 
056 73 63 30.

 Een blik achter  
het mondmasker

Het gemeentebestuur verlengt de aankoop 
van de Deerlijkbonnen met 20 % korting 
voor handels- en horecazaken met 1 maand. 
Dat betekent dat je de bon nog tot en met 
31 oktober kan kopen aan een voordelig 
tarief en je tot en met 30 november de tijd 
hebt om hem te gebruiken.

Hoe koop ik de Deerlijkbon?
Het werkt heel eenvoudig: in onze webshop 
kies je zelf het bedrag dat je wil. Wanneer je 
een bon bestelt, ontvang je na aankoop een 
mail met een QR-code die je op jouw smart-
phone kan zetten of kan afdrukken.

Waar kan ik de Deerlijkbon gebruiken?
De lijst met deelnemende handelaars groeit 
nog elke dag. Bekijk welke lokale handelszaken 
deelnemen op www.deerlijk.be/deerlijkbon. Je 

herkent de deelnemende handelaars ook aan 
de sticker in hun zaak.  

Hoe krijg ik korting?
Volg alle stappen in de webshop en gebruik de 
kortingscode die je per brief ontving tijdens het 
afrekenen.

Eerste hulp bij Deerlijkbongevallen
Wat als je helemaal geen smartphone hebt? 
Of als je wil weten hoeveel waarde er nog 
overschiet van jouw Deerlijkbon? Je vindt het 
antwoord in de lijst met veelgestelde vragen 
op www.deerlijk.be/deerlijkbon. Lukt het je zelf 
niet om de Deerlijkbon aan te kopen? Vraag 
dan even hulp bij een familielid of kennis. Lukt 
het nog niet, bel dan naar het gemeentehuis 
voor een afspraak.

 Maand langer korting  
op Deerlijkbon

Geboorten

- Nora Creteur
- Franne Vancoillie

Huwelijken

- Marie Hannosette en Ruben Devos
- Annelies Depourcq en  

Arno Kerkhove
- Benedicte Seurinck en  

Jelle Deketele
- Sophia Bouckaert en  

Stepahn De Beuf
- Eva Lippens en Jonas Gevaert
- Lore Steeland en  

Jens Vanwijnsberghe
- Lore Derumeaux en  

Niels De Bosschere

Overlijdens

- Gilbert Cheyns
- Lionel Loosveldt
- José Sintobin
- Romain Steuperaert 
- Godelieve Devos 
- Cecile Depoortere
- Willy (Wilfried) Vandecasteele
- Marcella Vandendriessche
- Robert Deprez
- Walter De Munster

Jubilea

Gouden Bruiloft

- Erik Bossuyt en Jeanette Peers, 
gehuwd op 23 oktober 1970

- Bernard Verschoore en  
Marijke Van Houtte,  
gehuwd op 30 oktober 1970

- Marc Seynhaeve en  
Chantal Verstaen,  
gehuwd op 5 november 1970

- Frans Terrijn en Christine Dewaele, 
gehuwd op 6 november 1970
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Milieu en Groen

Als je door de coronacrisis en de economische 
gevolgen daarvan minder inkomen hebt en 
je daardoor moeite hebt om jouw facturen te 
betalen en rond te komen, dan kan je terecht 
bij het Sociaal Huis van Deerlijk. De gemeente 
wil alle inwoners die het moeilijk hebben 
ondersteunen. 

Aarzel dus niet om contact op te nemen en 
een afspraak te maken met het Sociaal Huis 
via 056 73 63 30 of welzijn@deerlijk.be.

 Problemen door de coronacrisis? 
Het Sociaal Huis helpt je! 

Meer info
Neem een kijkje op  
www.maakhetgroener.be en  
bestel vandaag nog.

Met de actie Maak het Groener kan je jouw tuin 
voor een prikje een facelift geven. Natuurpunt 
verkoopt nauwkeurig samengestelde pakketten 
waarmee je streekeigen (fruit)bomen, struiken 
en kleinfruit kan planten. Of kies voor planten die 
zorgen voor een bijen- of vogelvriendelijke tuin. 
Zelfs snoepen van je tuin is mogelijk.

Nieuw
Dit jaar maakt een ruim aanbod klimplanten 
zijn debuut. Je vindt er zeker de geschikte soort 
voor je geveltuintje tussen. Alle pakketten en 
soorten kan je aanplanten op een beperkte 
oppervlakte. Je hoeft dus zeker geen grote 
tuin te hebben. Natuurpunt verkoopt deze 
pakketten aan een zeer voordelige prijs en de 
opbrengst van de actie gaat naar de aankoop 
van waardevolle natuurgebieden in jouw 
omgeving. Dubbele winst voor de natuur dus!

Gemeente geeft duwtje in de rug
Het gemeentebestuur ondersteunt Maak het 
Groener en geeft per Deerlijkse inwoner een 
eenmalige tegemoetkoming van 5 euro. Je 
hoeft er zelf niets voor te doen. De korting die 
de gemeente geeft, zit al verwerkt in de prijs 
die je betaalt.

 Maak het groener  
in Zuid-West-Vlaanderen!

Sociaal
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Sociaal

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van 
iedereen grondig overhoop gegooid. Omdat 
mensen die het financieel moeilijk hebben in 
deze tijden een extraatje kunnen gebruiken, 
besliste de gemeente om een gratis Deerlijkbon 
toe te kennen aan personen die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen.

Voorwaarden
Deze personen komen in aanmerking voor een 
gratis Deerlijkbon:
- Mensen in budgetbeheer, budgetbegelei-

ding of collectieve schuldenregeling.
- Mensen die (equivalent) leefloon ontvangen.

- Mensen met een bruto belastbaar inkomen 
lager of gelijk aan 19.566,25 euro vermeerderd 
met 3.622,24 euro per persoon ten laste en een 
kadastraal inkomen lager of gelijk aan 750 euro. 

Daarnaast moet je in Deerlijk verblijven en er 
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreem-
delingenregister. 

Voldoe je aan de voorwaarden?
Dan heb je recht op een gratis Deerlijkbon.  
Als meerderjarige heb je eenmalig recht op  
65 euro. Een minderjarige krijgt een bon van 
30 euro. 

 Heb je recht op een gratis Deerlijkbon? 
 

Meer info
Als je denkt dat je hiervoor in  
aanmerking komt, neem dan zeker 
contact op en maak een afspraak  
met het Sociaal Huis, 056 73 63 30 of 
welzijn@deerlijk.be.

In deze bizarre tijden kunnen we ons mobiel 
lokaal dienstencentrum niet organiseren zoals 
voorheen. Maar we hebben toch een activiteit 
voor jou. Kom op donderdag 22 oktober 
in de theaterzaal van OC d’Iefte genieten 
van Vlaamse en Nederlandse liederen. We 
verwelkomen je graag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Respecteer alle maatregelen en vergeet zeker 
je mondmasker niet.

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan via 056 73 63 31 
of delphine.derammelaere@deerlijk.be.

Meer info
Ga naar de facebookpagina van het Mobiel 
Lokaal Dienstencentrum Deerlijk.

 Het mobiel dienstencentrum  
nodigt je uit voor muziek

In de moeilijke lockdownperiode hebben heel 
wat mensen vrijwillig anderen geholpen via 
Deerlijk Helpt. Dat project verdient navolging. 
Daarom zetten we in onze gemeente in op 
zorgzame buren.

Een zorgzame buur is een vertrouwd gezicht in 
je buurt en het aanspreekpunt voor de buurt-

bewoners. Als een zorgzame buur verbind je 
jouw buurt en gemeente.

Wat doet een zorgzame buur?
De buurtbewoners kunnen bij jou terecht voor 
van alles en nog wat. Jij bent hun klankbord en 
aanspreekpunt, een lokaal baken van vertrou-
wen. Je informeert over activiteiten in je buurt, 

maakt af en toe beetje tijd vrij voor je buren en 
maakt hen wegwijs in de gemeente. Je staat 
er als zorgzame buur niet alleen voor want de 
buurtzorgregisseur ondersteunt je.

Iets voor jou?
Een zorgzame buur is sociaal en heeft een hart 
voor anderen. Goed kunnen luisteren en graag 
een helpende hand toesteken, zijn eigenschap-
pen die perfect passen bij een zorgzame buur. 
Je hebt geen specifieke kennis nodig en het 
maakt niet uit hoe oud je bent. Meerdere zorg-
zame buren in dezelfde buurt kunnen zeker. 

Ik doe mee!
Goesting om als zorgzame buur door het leven 
te gaan? Kom dan naar ons gratis infomo-
ment op donderdag 29 oktober in buurthuis 
Sint-Lodewijk om 19.30 uur. Daar geven we 
extra uitleg en kunnen we al je vragen beant-
woorden. Inschrijven kan tot 22 oktober via 
zorgzaam@deerlijk.be of 056 73 63 30.

 Zorgzame buur, iets voor jou?



De burensportdienst en sportdienst Deerlijk 
organiseren voor de zesde keer Sportflix.  
Maar dat het geen editie zal zijn zoals andere 
jaren, had je ondertussen wellicht verwacht.  
Dit jaar gaan we niet naar Waregem, maar blijven 
we in onze eigen gemeente. Hoe de dag eruit zal 
zien kan je lezen op www.deerlijk.be/sportflix.

Wanneer?
Donderdag 5 november, van 9.00 tot 16.00 uur

Waar?
De Kazerne, Deerlijk

Wie?
Kinderen van het eerste tot en met zesde leerjaar

Meebrengen
Sportieve kledij, lunchpakket en drankjes
 

Kostprijs
15 euro

 Sportflix 

UiT in Deerlijk
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Inschrijven
• www.deerlijk.be/sportflix 
• Sportdienst, 056 77 73 19,  

sport@deerlijk.be

 Bewegen op eigen tempo
De Joggingplusclub zet 55-plussers in gang, door 
je te laten wandelen, lopen of fietsen. Iedereen is 
welkom, ongeacht het conditiepeil.

Verschillende niveau’s en sporten
De naam zegt niet alles. Bij de Joggingplusclub 
kan je wandelen, lopen en fietsen op verschillende 
niveau's. We verdelen onze groepen als volgt:
- Stappersgroepen (wandelen, doorstappen ...)
- Start to runners met een 30 weken- 

programma, zodat je tegen eind april  
5 kilometer kan joggen. Instappen kan tot 
begin december.

- Joggersgroep 1: 5 kilometer lopen aan een 
tempo van 7 à 8 kilometer per uur.

- Joggersgroep 2: ongeveer 7 kilometer lopen 
aan een tempo van 8 à 9 kilometer per uur.

- Lopersgroep: ongeveer 8 kilometer lopen aan 
een tempo van 10 à 11 kilometer per uur.

- Fietsgroepen op woensdagmorgen:
• Groep 1 die aan een tempo van  

14 à 15 kilometer per uur km fietst.
• Groep 2 die aan een tempo van  

17 à 18 kilometer per uur fietst.

Waar en wanneer?
Elke maandag en woensdag om 8.45 uur op 
de sportterreinen Guido Gezellelaan en iedere 
eerste maandag van de maand om 8.45 uur in 
de Gavers.
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Sport Na School (SNS) is een sportaanbod voor 
leerlingen uit het secundair onderwijs. De sport- 
activiteiten vinden plaats na de schooluren op 
verschillende locaties. Je mag zelf kiezen welke 
sporten je beoefent binnen het SNS-aanbod, ook 
wanneer en hoe vaak. Het volledige sportaanbod 
is terug te vinden op www.sportnaschool.be.

Je kan een (digitale) SNS-pas kopen op  
www.sportnaschool.be of via de gratis SNS-
app. Activeer jouw SNS-app en je kan eraan 
beginnen. De pas biedt toegang tot alle 
SNS-activiteiten in heel Vlaanderen tot 28 
mei 2021. Een SNS-pas kost 30 euro voor een 
periode van 15 weken en slechts 45 euro voor 
30 weken.

Dit jaar hebben jongeren uit kansarme milieus 
de kans om een gratis SNS-pas te krijgen, 
dankzij een samenwerking met de Lionsclub 
Harelbeke. Neem daarvoor contact op via  
wim.vandezande@sportnaschool.be. De 
meeste mutualiteiten voorzien aanvullend in 
een tegemoetkoming voor het lidgeld.

 Leef en beweeg  
met Sport Na School

Meer info
Vragen over het aanbod of problemen 
bij het aanmaken van een  
SNS-pas? Laat het ons weten via  
wim.vandezande@sportnaschool.be  
of 0473 92 35 46.
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Speelpleinwerking Kerekewere! vindt tijdens 
de herfstvakantie plaats op aangepaste wijze. 
Door de coronarichtlijnen zijn er aanpassingen 
nodig en moeten we verschillende maatregelen 
nemen. Daarom kiezen we ervoor om twee 
bubbels (lagere school) te laten spelen op het 
Gaverdomein. De derde bubbel (de kleuters) zal 
tijdens de herfstvakantie spelen in OC d’Iefte. 
 
Inschrijven 
Vanaf maandag 19 oktober om 8.30 uur kan 
je op www.deerlijk.be/inschrijvenspeelplein 
inschrijven. Dat kan enkel voor een volledige 
dag en niet voor een volledige week of een 
halve dag. Gebruik je voor het eerst ons nieuw 
inschrijvingsprogramma? Vul dan de nieuwe 
medische fiche in.

Wanneer?
Het speelplein is er in de herfstvakantie van 
dinsdag 3 november tot en met vrijdag 6 
november. Op maandag 2 november zijn 
alle gemeentediensten gesloten omwille van 
Allerzielen.

Voor wie?
Er is enkel speelpleinwerking voor kinderen 
uit het kleuter (vanaf kinderen die dit jaar 4 
worden of zijn) en het lager. Er is geen werking 
voor jongeren uit het middelbaar.

Waar?
Gaverdomein/sporthal
• Vercruysse de Solartstraat 30, inkom enkel 

via de inkomhal
• Bubbel eerste en tweede leerjaar (40 kinde-

ren per week)
• Bubbel derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 

(40 kinderen per week)

OC d’Iefte
• Hoogstraat 122, inkom achteraan via de 

Tulpenlaan
• Kleuters (40 kinderen per week)

Brengen en ophalen kinderen 
• Bij iedere locatie staat er een verantwoorde-

lijke van de gemeente voor het inschrijven 
en uitschrijven.

• Op deze plaats nemen de ouders afscheid 
van de kinderen.

• De ouders hebben geen toegang tot de 
locatie.

• De ouders respecteren de anderhalve meter 
afstand.

• Het dragen van een mondmasker bij de 
ouders is wenselijk. 

Onze maatregelen
Hygiëne 
• Extra handen wassen, hoesten in de elle-

boog en niezen in een papieren zakdoek 
blijven heel belangrijk. 

• We hebben gekozen voor locaties waar we vol-
doende buitenspeelruimte hebben en waarvan 
we de binnenruimtes goed kunnen verluchten.

Maaltijden
• Je moet je eigen lunch en drank meebren-

gen, wij voorzien geen warme maaltijden en 
drank. Wel een sapje in de namiddag.

• Gelieve alle brooddozen, koekjesdozen en 
drinkflessen te labelen met de naam van 
het kind.

• Zorg dat kinderen voldoende drinken bij zich 
hebben.

 

Andere 
• We maken 3 verschillende bubbels en dit op 

2 locaties. Bubbels die we toch op dezelfde 
locatie onderbrengen, zullen we op die loca-
tie gescheiden houden zodat ze geen con-
tact hebben. Binnen een bubbel is contact 
met elkaar mogelijk, moet je geen afstand 
houden en geen mondmasker dragen. 

• De maatregelen zijn gewijzigd ten opzichte 
van de zomerwerking. De kinderen mogen 
’s avonds wel nog naar een andere jeugd-
werking gaan. 

 Bijvoorbeeld: Overdag naar de speelplein-
werking en dan 's avonds nog een sport 
uitoefenen is toegelaten.

• Als je kind in de laatste 5 dagen voor de 
speelpleinwerking begint ziek is geweest, 
vragen we om het zekere voor het onzekere 
te nemen en een bezoekje te brengen aan 
de huisarts. De huisarts kan dan beslissen 
of het kind gezond genoeg is om deel te 
nemen aan de speelpleinwerking. 

• Wanneer er zich een code rood voordoet, 
gaat de speelpleinwerking niet door. De 
speelpleinwerking volgt dezelfde kleuren-
code als het onderwijs in de gemeente.

• Er zijn geen uitstappen en we gaan niet 
zwemmen.

• Als een kind tijdens de speelpleinwerking 
ziek wordt, volgen we een stappenplan.  
Dit stappenplan kan je raadplegen op  
www.deerlijk.be/speelplein-kerekewere.

 Speelpleinwerking 
in de herfstvakantie

Inschrijven
• Info over inschrijvingen:  

vrijetijdspromotor, 0475 78 44 54, 
speelplein@deerlijk.be 

• Info werking: jeugddienst,  
0475 78 44 35,  
speelplein@deerlijk.be
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De Textielroute is een nieuwe fietsroute van 
32 kilometer lang. De gemeentelijke werk-
groep erfgoed en Heemkring Dorp en Toren 
geven de nieuwe fietsroute weer in beeld, 
kaart en woord met een begeleidende info-
brochure. Zo ontdek je de restanten van de 
textielnijverheid in het straatbeeld, op twee 
wielen. Je blikt er terug op wat ooit was: een 
bloeiende textielnijverheid in Deerlijk tijdens 
de jaren 1950 tot 1970. 

Win een Deerlijkbon
Los de puzzel op door langs de route vragen 
te beantwoorden en maak kans op een Deer-
lijkbon. De oplossingen vind je in de omgeving 
van de gele vierkante vakjes op de kaart. 
Opgepast: deze vierkante vakjes staan niet in 
volgorde. Mail tegen 1 november de oplossing 
van het woordraadsel én je antwoord op de 
schiftingsvraag naar erfgoed@deerlijk.be  
of deponeer het in de brievenbus van het 
gemeentehuis en adresseer het aan de dienst 
erfgoed, Harelbekestraat 27. Je kan eenmaal 
meespelen per gezin.

Fietsbrochure en 
wedstrijdformulieren
Maak het jezelf makkelijk en download de  
fietsbrochure en het wedstrijdformulier op 
www.deerlijk.be. Of maak een afspraak met  
de dienst erfgoed via erfgoed@deerlijk.be of 
056 69 47 39 en haal daar alle documenten op.

 Met de fiets naar het textielverleden

Restanten van ons textielverleden in het Deerlijkse landschap alias sheddaken.

Ondanks corona gaan de Lierefeesten door, 
met een programma dat de normaliteit 
een beetje probeert terug te brengen. De 
Lierequiz op vrijdag 23 oktober is al volzet, 
maar er schiet nog heel wat over om van te 
genieten. Dit is wat de Koninklijke Fanfare 
Sint-Cecilia Deerlijk in elkaar knutselde.

Zaterdag 24 oktober om 20.00 uur
Liere Comedy met MC Yves Vande Wiele,  
Stijn Verdegem en Han Solo.
- Tickets: 15 euro (voorverkoop),  

18 euro (aan de deur)
- Reserveren: lierecomedy@gmail.com 

Zondag 25 oktober 11.30 uur
Eetfestijn met orloffgebraad of kabeljauw-
haasje (18 euro) en take away (15 euro) voor 
volwassenen en frikandellen (8 euro) en take 
away (6 euro) voor kinderen.
- Reserveren: deerlijksefanfare@hotmail.com

 Comedy op de Lierefeesten
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De luistersessies klassieke muziek laten 
zich het zwijgen niet opleggen door corona. 
In een veilige omgeving, met respect voor 
alle maatregelen, beginnen we er aan met 
een goed oor en de begeleiding van de heel 
deskundige Katelijne Dessein.

Vivaldi, 9 november
Antonio Vivaldi was zoveel meer dan ‘die com-
ponist van de vier seizoenen’. De Venetiaanse 
vioolvirtuoos, componist, priester en leraar 
staat centraal tijdens deze lezing. We illustreren 
zijn levensverhaal met talrijke luistervoorbeel-
den. Uit de 4 seizoenen, uiteraard, maar ook 
zijn religieuze en concerterende muziek én de 
eeuwenlang vergeten opera’s komen aan bod.

Britse romantiek, 16 november
We houden met z'n allen van een stevige 
portie romantiek en dit seizoen trekt Katelijne 
de Britse kaart, met muziek van Edward Elgar. 

De bekende meesterwerken, met uiteraard het 
concerto voor Cello, en de Enigmavariaties, 
maar ook onbekender repertoire passeren de 
revue. Absoluut muziek om ons in de herfst aan 
op te warmen.  

Wandeling door de muziek- 
geschiedenis, 23 november
Oorspronkelijk was het een feestelijke lofzang 
voor God, als ‘de Hemelse Koning’. Het Te 
Deum werd al snel vaker gecomponeerd en 
uitgevoerd tot meerdere eer en glorie van een 
wereldlijke vorst. We maken een stevige wan-
deling doorheen de muziekgeschiedenis, ver-
trekkend vanuit het Gregoriaans, doen we de 
luisterrijke hoven van Versailles en Schönbrunn 
aan. We vleien ons in het rode pluche van de 
Parijse concertzalen en komen via een kleine 
omweg langs Harelbeke uiteindelijk heel zacht 
‘thuis’ bij Arvo Pärt. Een bijzondere afsluiter van 
deze reeks.

Waar en wanneer?
Alle luistersessies beginnen om 20.00 uur in de 
theaterzaal van OC d’Iefte. In deze ruime zaal 
kunnen we genoeg afstand houden van elkaar. 
Een mondmasker is verplicht.

Kostprijs
De drie sessies kan je volgen in ruil voor  
25 euro, te betalen op rekeningnummer  
BE84 0910 1878 2259 van de cultuurdienst. Je 
kan ook apart inschrijven per les voor 9 euro.

 Leer luisteren naar klassieke muziek

Inschrijven
056 71 89 81 of cultuur@deerlijk.be. 

Arvo PNrt ©Kaupo Kikkas Edward Elgar Antonio Vivaldi

Het was geen gewone zomer, maar toch een 
zomer met supertoffe vakantiekampen. Was 
je er zelf niet bij maar heb je gehoord van 
vriendjes hoe leuk deze kampen waren? Bekijk 
dan zeker het aanbod op www.deerlijk.be/
vakantiekampen als je zin hebt om tijdens de 
herfstvakantie een kamp te volgen.

 Nog geen vakantiekamp geboekt  
voor de herfstvakantie?

Inschrijven
Webshop vrije tijd op www.deerlijk.be,  
056 77 73 19, sport@deerlijk.be
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Deerlijk Zomert krijgt een sequel. Twee lees-
straten, Congé Canapé, heel wat betekende 
VEISTERS en enkele ontdekkingen langs 
Deerlijkse wandeltochtjes later, laten we nog 
een stevig najaarsaanbod op je los: Deerlijk 
Zomert Na.

Van frisbee tot film, van lasershoot tot circus. 
Kom uit je kot, want we zorgen ervoor dat alles 
op een COVID-veilige en gezonde manier 
kan. Gezien de omstandigheden werken we 
voor alle activiteiten met een beperkt publiek. 
Wees er dus op tijd bij en maak je keuze uit ons 
aanbod. 

16 oktober – Tomato Session #2
Tijd voor muziek. Omdat we keihard geloven 
dat we uit ons kot moeten komen en omdat we 
gewoon weer livemuziek willen zien en horen 
na een veel te lange stilte. We lanceerden in 
september een wedstrijd en kozen drie top-
bands uit die op ons podium zullen klimmen in 
het najaar. Welke groepen? Dat kom je te weten 
op onze facebookpagina!

20 oktober – initiatie frisbee
Frisbee is een onbekende, maar uitdagende 
sport. Iedereen gooit wel eens een schijf op het 
strand, maar de ervaren spelers van de Flying 
Spartans uit Kortrijk tonen je hoe het écht 
moet. Zij leren je de sport graag kennen in deze 
initiatie. Afsluiten doen we met een wedstrijdje 
volgens de regels van ultimate frisbee.

23 en 24 oktober – Pieter Verelst
Met keihard positivisme, knotsgekke sket-
ches en ontroerende bespiegelingen treedt 
comedian en acteur Pieter Verelst de wereld 
tegemoet. Zijn voorstelling ‘Amai’ zit vol met zijn 
typische humor en muzikale vondsten. Tijdens 
de lockdown maakte hij ook een absurd geniale 
podcast met tal van gastacteurs en -comedi-
ans. Voor deze voorstelling zijn er nog enkele 
plaatsen op de wachtlijst vrij.

30 oktober – Comedynight met  
Hans Cools, Mohsin Abbas en Devoo
In een double bill, aan elkaar gepraat en 
gebeatboxt door MC van dienst Devoo, leer je 
Mohsin Abbas en Hans Cools kennen. Twee 
namen die wellicht niet meteen een belletje 
doen rinkelen, maar wel twee heren die keihard 
op de grote poort naar de comedywereld staan 
te bonken. Hans schopte het al tot de halve 
finale van Humo’s Comedy Cup, Mohsin zal er 
op zijn beurt voor zorgen dat je zijn naam nooit 
meer vergeet nadat je hem op een podium zag.

6 november – Flairck
Flairck is een groep met een lange en bewogen 
geschiedenis. De huidige bezetting nam in 2017 
de fakkel over van de succesvolle Nederlandse 
groep. Hun nieuwe album ‘Back Alive’ zorgt 
voor heel wat energie op het podium. Een 
klassieke inhoud met een hedendaags en pittig 
randje.

7 november - 
lasershoot @ Gaverkasteel
Deze heeft weinig introductie nodig. In een 
waar gevecht op het Gaverdomein probeer je 
met jouw team te winnen van de tegenstander 
door met je lasershootgeweer zo veel mogelijk 
tegenspelers uit te schakelen.

 Deerlijk Zomert Na

Meer info
Het volledige programma tot en  
met 7 november, meer info en tickets 
vind je op op www.deerlijk.be/ 
deerlijkzomertna. Hou voor de laatste 
nieuwtjes onze facebook- en instagram- 
pagina (@deerlijkzomertna) zeker in 
de gaten.

Frisbee

Hans Cools Mohsin Abbas

lasershoot @ Gaverkasteel

Tomato Sessions #2
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Flariick

Pieter Verelst
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Van deze hoeve is er al sprake rond 1450. 
Toen had ze wel nog geen naam. De boerde-
rij kreeg de naam ’t Klaverhof bij de bouw van 
een nieuw woonhuis (zie oude foto) waarbij 
ze een gevelsteen boven de voordeur inmet-
selden met daarin een klaver gebeiteld. Een 
kleine 5 jaar geleden verdween de woning en 

maakte ze plaats voor een nieuwbouw. Het 
‘klaverke’ overleefde de sloop en werd rechts 
van de voordeur ingemetseld. De toegangs-
poort, de betonnen afsluiting en de bomen 
naast de woning bleven. Sinds 1933 woont de 
familie Vercruysse in de hoeve, komend van 
de Wafelstraat. Eerst waren Cyriel Vercruysse 

en Zulma Deviaene aan de beurt, vanaf 1956 
woonden Georges Vercruysse en Alice Terryn 
er. Sinds het overlijden van Georges in 2013 
noemen zijn oudste zoon Karel Vercruysse 
en zijn vrouw Anne Marie Deprez deze hoeve 
hun thuis.

 Deerlijk toen en Deerlijk nu
Hoekstraat 1

9 februari 1997 11 oktober 2019

1965 8 oktober 2019

Pladijsstraat ter hoogte van nummer 256

Op de oude foto zie je rechts de villa met 
huisnummer 231 van textielnijveraar Joseph 
Lambert-Gruyters. Deze villa staat er nog 
altijd, maar hij zit verscholen achter struiken 
en hoge bomen. De oprit begint net over het 
verkeersbord dat het einde van een zone 30 

aangeeft. De inrichting van de Pladijsstraat is 
sindsdien niet veranderd. Er is nog altijd een 
dubbel fietspad. De kasseien zijn vervangen 
door beter bollend asfalt. Opvallend: toen we 
de foto in 2019 namen was er minder auto-
verkeer in vergelijking met de foto uit 1965.

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.



Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten (met informatie van 
16 november tot en met 15 december)  
binnenbrengen ten laatste tegen 21 oktober.  
Het volgende gemeentenieuws verschijnt  
op 16 november.

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.deerlijk.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 open 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.

Alle diensten zijn gesloten op maandag 2 november 
en woensdag 11 november.


