
Gemeentenieuws
maandelijks tijdschrift • 48ste jaargang • nr. 10 • 15.12 > 15.01 • 2020-2021

 
Takeawayaanbod 
in de kijker

PAGINA 3

Natuur van bie oes
PAGINA 5

PAGINA 6

Winterse verwondering

PAGINA 9

Op de Olieberg vind je zorgzame buren



www.deerlijk.be2

  
 
Volgende gemeente-  
en OCMW-raad

De volgende gemeente- en OCMW-raad 
vindt plaats op donderdag 17 december 
om 20.00 uur. Omdat de raad enkel 
digitaal kan doorgaan, zullen we die live 
streamen. De verslagen vind je terug  
op www.deerlijk.be.

Als je er aan denkt om thuis te werken in 
jouw pyjama of de intense nood voelt om 
in je neus te peuteren in een verlaten bos, 
dan kunnen we je geruststellen: dat mag! 
Jammer genoeg zijn er door corona nog 
altijd een heleboel dingen niet mogelijk. 
Ook in onze gemeente, want Deerlijk is 
helaas niet coronavrij.

Gelukkig kunnen we er zelf iets aan doen, 
door de geldende maatregelen goed te 
blijven opvolgen. 

Je kent ze intussen vast uit het hoofd:
• Een mondmasker dragen
• Handen wassen
• Afstand houden
• Contacten beperken

We bundelden nog eens alle info op  
www.deerlijk.be/coronavirus. Dan kan ook jij 
goed geïnformeerd het coronavirus helpen 
bestrijden. Zit je toch met twijfels over een 
specifieke situatie? Roep dan gerust onze 
hulp in.

 Ei, jij daar, weet jij  
nog wat er mag?

Alle info in dit gemeentenieuws publiceren we onder voorbehoud. 
Alle info rond het coronavirus en de eventuele gevolgen 
ervan voor onze dienstverlening, houden we actueel op 

www.deerlijk.be/coronavirus
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Wie zegt er dat er tijdens de lockdown niets te 
beleven valt? Alleszins Annelien Verhelst en 
haar gezin niet. Ze beleefden een topmoment 
in coronatijd door zowat het enige dat nog 
toegelaten is te doen: wandelen. Niet zomaar 
een wandeling, maar de buggywandeling 
van Deerlijk Wintert. Ze vertelt in haar eigen 
woorden wat ze ervan vond.

‘Wij doen geen half werk. Als we een 
buggywandeling maken, dan zorgen wij voor een 
buggy om U tegen te zeggen. Pepijntje zat goed 
beschermd tegen weer en wind in zijn plastieken 
serre, en Madelief nam parmantig naast hem 
plaats om onderweg geregeld te wisselen met 
grote broer Korneel.’

‘We zochten de route op, zoomden in op onze 
gsm en merkten dat het parcours vlakbij ons huis 
passeerde, dus daar pikten we in. We stapten 
door wijken met weinig verkeer en mooie huizen. 
Dubbel plezier, want dan moet je niet constant 
roepen dat je moet oppassen voor de auto’s en 
hadden we tijd voor onze favoriete bezigheid: 
huizen keuren.’

‘Op een bepaald moment draaiden we een 
wegje in dat onbereikbaar was voor auto’s. Zalig 
om midden Deerlijk plots omringd te zijn door 
weiland. Bovendien kon ik educatief verantwoord 
– mijn leerkrachtenbloed stroomt waar het niet 

lopen kan – aan Korneel tonen welke gewassen er 
op elk veld stonden. Voor de nieuwsgierigen: het 
ging vooral over wortels, een paar achtergebleven 
patatjes en de laatste strohalmen. Dat er verderop 
ook koeien van dichtbij te bewonderen waren, 
was helemaal een schot in de roos.’

‘We stapten langs de Gavers en rondden onze 
tocht af bij de lievelingsattractie van onze kroost: 
de fietsersbrug. Als je jouw kinderen een keer een 
namiddagje wil entertainen, volstaat het om twaalf 
keer heen en weer te lopen over die brug. Altijd 
scoren! Heerlijk moe en uitgewandeld keerden 
we huiswaarts, klaar voor een warm bad en een 
zachte klaaskoek. Mét chocomelk. Dat hadden ze 
wel verdiend, die flinke stappers!’

’De buggywandeling is een plezant toerke, volledig 
buggyproof als je tegen wat modder aan de 
wielen kunt. Je kan de tocht van zeven kilometer 
gemakkelijk inkorten door bepaalde lussen over 
te slaan. Dat is handig als je op pad bent met 
kinderen die het plots beu zijn. We zullen de 
wandeling zeker overdoen als de horeca weer 
open is. Dan drinken we die warme chocomelk 
langs het parcours en zal hij nóg harder smaken!’

 De buggywandeling besproken
Twaalf keer over de fietsersbrug:  
altijd scoren!

Deerlijk bruist van het smakelijk onder-
nemerschap. In deze bijzondere tijden moet 
onze horeca bijzonder creatief zijn. Dat doen ze 
elk op hun eigen manier met een huisgemaakt 
takeawayaanbod. Lange dag achter de rug en 
zin in een snelle, lekkere maaltijd? Of gewoon 
even een breek-de-week-momentje inlassen? 
We dagen je uit om volop aan het proeven te 
slaan.

Heb je nog zo'n Deerlijkbon mét korting voor 
de horeca liggen? Dan mag je deze zeker en 
vast voor je takeawaybestelling gebruiken. 
Neem 'm mee tijdens je afhaling, laat ze 
inscannen bij betaling en jouw steun aan de 
horeca is gepiept.

Jouw Deerlijkbon met korting is dankzij de 
recente verlenging nog geldig tot en met 31 
maart 2021.

 Takeawayaanbod in de kijker

Meer info
www.deerlijk.be/takeaway-aanbod

Meer info
www.deerlijk.be/deerlijkwintert
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Er geldt een totaalverbod op alles van 
vuurwerk, geluidskanonnen, wens- of 
feestballonnen, kerstboomverbrandingen, 
vuren in openlucht en het gebruik van 
pyrotechnische artikelen. Dit zowel op 
privaat als publiek domein. Dit verbod van de 
gouverneur loopt tot en met zondag 17 januari. 
Het is dan misschien bij velen traditie maar 
geef toe ... 2020 was zo al knallend genoeg, 
niet?

 KNAL 
wordt psssht

Naast een goede fysieke gezondheid is ook 
ons mentaal welbevinden belangrijk. Ben jij 
op zoek naar hulp voor jezelf of voor iemand 
anders? Neem dan eens een kijkje op  
www.kzitermee.be. 

Velen vinden het moeilijk om te praten over 
hun problemen. Het grote hulpverlenings-
aanbod maakt het moeilijk om door het bos 
de bomen te zien. Door de coronacrisis komt 
onze mentale gezondheid onder druk te 
staan. Daarom is het belangrijk om het taboe 
te doorbreken en de weg naar de geschikte 
hulpverlening te vinden. kzitermee.be wil je 

verder helpen in je eigen zoektocht of als je 
bezorgd bent om iemand anders. Via een 
simpel doorkliksysteem vind je, afhankelijk 
van jouw vraag, organisaties die je verder 
kunnen helpen. 

Lokale zorg
Wist je dat Deerlijk ook een aparte pagina  
op de website heeft met lokale aanspreek-
punten? Op deze manier willen we jullie  
dichter bij huis op weg helpen. Surf snel  
naar www.kzitermee.be/deerlijk of volg de 
instagrampagina @kzitermee. 

 kzitermee.be wijst je  
de weg naar geestelijke  
gezondheidszorg

Jubilea

Gouden Bruiloft

- Ivan Bekaert en Nicole  
Deconinck, gehuwd op  
16 december 1970

- Kristiaan Christiaens en  
Liliane Bloeyaert, gehuwd op  
23 december 2020

- Albert Vanpoucke en Annie  
Beunens, gehuwd op 8 januari 1971

Diamanten Bruiloft

- Romain Ravelingien en Jeanne 
Vandeputte, gehuwd op  
3 januari 1961

Briljanten Bruiloft

- Lucien Derveaux en Marie  
Van Steenkiste, gehuwd op  
10 januari 1956

Geboorten

• Louis Decock
• Liza-Marie Harhuis

Huwelijken

• Dimka Holvoet en Arno Decoene
• Hanne Devos en Brecht Vanhee
• Nicole Debaets en  

José Vander Linden
• Julie Deknudt en Pascal Devos
• Thalia Baute en Joran Lamaire
• Paula Helena Garavito Cerda en 

Xavier Van Steenberghe

Overlijdens

• Jeanne Heyrick
• Agnes Cordy 
• Marie-Louise Courtens
• Rosa Vanpanteghem
• Roger Steuperaert
• Marcel Depoorter
• Marie Louise Vanleynseele
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Omdat we tijdens de lockdown met Deerlijk 
Wintert wat plezier door de koude, verlaten 
straten willen jagen, zetten we volop in 
op kleurrijke VEISTERS. Maar hoe begin 
je in godsnaam aan zo’n raamtekening? 
Vrees niet, want je krijgt hulp van 

raamtekeningexperte Annelies Fraeyman, 
al vijf jaar de vrouw achter Illustra’lies en 
professioneel illustrator.

‘Ik zag al veel mooie VEISTERS passeren. 
Heel tof om te zien. Maar van anderen hoorde 

ik dat ze niet weten hoe te beginnen, of dat 
ze geen inspiratie hebben. Aan inspiratie 
heb ik geen gebrek én tekenen is helemaal 
mijn ding. Bovendien maak ik vaak raam-
tekeningen voor winkels en horecazaken. 
Daardoor zat ik te broeden op een soort van 
doe-het-zelf-raamtekenpakket’, zegt Annelies.

‘Net op dat moment kwam de gemeente 
Deerlijk me vragen om enkele sjablonen voor 
het project VEISTERS te tekenen. Ik was 
onmiddellijk heel enthousiast. Dit gaf me het 
duwtje in de rug om dit idee ook effectief uit 
te werken. Het resultaat is een pakket waarbij 
mensen sjablonen kunnen downloaden op 
mijn website en die van de gemeente. Daar-
mee kan je zelf aan de slag gaan met behulp 
van een duidelijk stappenplan.’

 Professionele illustrator 
helpt je met jouw VEISTERS

Als gevolg van de coronamaatregelen 
zien we de Deerlijkenaren alvast genieten 
van de topnatuur die Deerlijk rijk is. 
Het Wijmelbroek was bijvoorbeeld een 
veelgesmaakte uitwaaiplek! Het is maar een 
deeltje van de 8 hectare natuurgebied die 
Natuurpunt Gaverstreke in Deerlijk beheert.

Natuurpunt Gaverstreke zet zich sinds jaar en 
dag in voor een groener Deerlijk. We willen 
een netwerk van kleine natuurgebiedjes cre-
eren, verbonden met groene corridors voor 
de fauna, of een groene wandeling voor de 
mensen. Het werk is nog in opbouw. Samen 
met de gemeente en de provincie ontwikke-
len we nieuwe bouwstenen voor onze groene 
droom. Daar zullen misschien een paar leuke 
verrassingen bij zitten, waarover we later 
meer kunnen vertellen. 

Bijna alle gebieden die we beheren, zijn toe-
gankelijk of te bezichtigen. Geniet ervan met 
volle teugen. Het is gezond, mooi, spannend 
en coronaveilig. Inspiratie nodig om te wan-

delen in onze natuurgebieden? We verkopen 
wandelgidsen met prachtige wandelingen in 
de regio. Je kan ze onder meer kan kopen in 
de bibliotheek aan een bescheiden kostprijs.

Wil je meer weten over de activiteiten van 
Natuurpunt Gaverstreke of wil je een handje 
toesteken in de Deerlijkse natuur? Mail naar 
natuurpuntgaverstreke@gmail.com.

 Natuur van bie oes: 
geen loze woorden in Deerlijk

Meer info
• www.Illustralies.be, lies@illustralies.be
• www.deerlijk.be/deerlijkwintert
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Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen 
dat jouw waterleiding en watermeter bevrie-
zen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je 
ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, 
geeft De Watergroep graag enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle loca-
ties met waterleidingbuizen altijd boven het 
vriespunt blijft. 

• Is het niet mogelijk om een vorstgevoe-
lig lokaal te verwarmen? Plaats dan een 
elektrisch verwarmingslint parallel met de 
leiding en de watermeter. Let wel op voor 
kunststofbuizen en voor het binnenwerk van 
de watermeter: deze kunnen smelten door 
de warmte. Wikkel dus nooit een verwar-
mingslint rond de leiding, maar leg het 
verwarmingslint parallel. Knutsel zelf niets in 
elkaar, maar doe een beroep op een vakman. 

• Schenk de nodige aandacht aan buiten-
kraantjes en leidingen in of tegen koude 
buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld 
aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel 
dan op veilig en sluit het water af. Vergeet 
niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. 
Dat kan door alle kranen open te draaien 
nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) 
zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig 
de stand van jouw watermeter. Stel je plots 
een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek 
naar de oorzaak. Je kan bijvoorbeeld  
's avonds voor je gaat slapen de stand van 
de watermeter noteren. Indien je ’s nachts 
geen water verbruikt hebt en je stelt  
’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, 
dan zit je waarschijnlijk met een lek.

• Om goed voorbereid te zijn, controleer je 
best voor de winter of de hoofdkraan goed 
sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van 
de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de 
koude wintermaanden niet voor verrassin-
gen te staan.

Wat doe je als de leidingen toch 
bevroren zijn?
• Als er nergens in de woning water is, dan is 

de aansluiting wellicht bevroren. Sluit eerst 

de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte 
binnenshuis met de haardroger, vertrekkend 
van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik 
nooit een brander. Pas op met leidingen in 
kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg 
de haardroger voortdurend heen en weer. 

• Draai nadien de hoofdkraan slechts een 
beetje open, want als er buizen gespron-
gen zijn, zit je anders met waterschade na 
ontdooiing. Na controle kan je de hoofdkraan 
volledig openzetten.

• Als de watermeter of de aansluiting buitens-
huis bevroren is, moet je de hulp inroepen 
van jouw drinkwaterbedrijf.

• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ont-
dooien, kan je enkel wachten tot het warmer 
wordt. Dan ontdooien de leidingen vanzelf. 
In dat geval houd je de hoofdkraan best 
dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo 
vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.

• In geval van waterschade neem je best 
contact op met jouw verzekeraar. Maak ook 
de nodige foto’s.

 Wintertips: bescherm jouw waterleiding  
en watermeter!

Meer info
www.dewatergroep.be

Tot en met 9 februari 2021 kan je je inschrijven 
voor de groepsaankoop groene stroom en gas 
van de provincie West-Vlaanderen. Hoe meer 

deelnemers, hoe groter de besparing kan zijn! 
Al meer dan 323.000 gezinnen en bedrijven 
gingen jou voor. 

Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Doe mee, 
bespaar op je energiekosten en draag je  
steentje bij aan een beter milieu.

Stapte je al over naar een voordelig (groeps-
aankoop)contract? Hou er dan rekening mee 
dat je energieleverancier je contract kan ver-
lengen aan dure prijzen. Denk eraan: je kan op 
elk moment kosteloos van energieleverancier 
en van energiecontract veranderen.

 Schrijf je nu in voor de groepsaankoop 
groene stroom en gas

Inschrijven en meer info
Op www.west-vlaanderen.be/besparen 
en 0800 18 711 helpen we je verder. 
Heb je geen toegang tot internet? Dan 
helpt de gemeente je graag. Je kan 
hiervoor een afspraak maken via het 
nummer 056 73 63 30.
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De coöperatieve melkerij Sint-Colomba in de 
Stationsstraat werd opgericht in 1908 door 
onderpastoor Julien Kesteloot, in samenwer-
king met de Boerenbond. Na WO I werd de 

melkerij opgedoekt. De gebouwen werden 
verkocht en doorverkocht aan Joseph  
Bossuyt. Hij maakte van het geheel een 
woonhuis.

In 1962 kwam het complex in handen van 
Georges Deleersnyder. Zoon Aloïs richtte in 
de achterliggende schuur een steendrukke-
rij op die uitgroeide tot het bedrijf Alo-Del. 
Rechts van de gerenoveerde woning is er 
nog een stuk van het oude gedeelte overge-
bleven met boven het raam de witte band 
waarop ooit stond geschreven: ‘Samenwer-
kende Melkery St Colomba’. Boven het reste-
rende raam stond ‘St Colomba’ te lezen.

 Deerlijk toen en Deerlijk nu: 
Stationsstraat 37

oktober 2019
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.

In Sint-Lodewijk zetten enkele buren zich in 
voor hun buurt. Bij deze buren kan je terecht 
voor een babbel, vraag, informatie en handige 
hulp. Els Beunens, Sarah De Clercq, Luc Kem-
seke, Nico Loosveldt, Myriam Reynaert, Jaklien 
Van Olmen en Sophie Verhaeghe zetten zich 
momenteel in als zorgzame buur. Spreek hen 
zeker aan wanneer je ze ziet.

Wil je ook een zorgzame buur zijn?
Geef een seintje aan buurtzorgregisseur 
Delphine op het nummer 056 73 63 31. Krijg je 
je zorgzame buur niet te pakken? Dan kijkt zij 
welke zorgzame buur je kan helpen.

 Op de Olieberg vind je zorgzame buren

De maaltijddienst helpt een heleboel  
65-plussers. Misschien kunnen ze jou ook hel-
pen? Stel, je werd geopereerd en lukt het jou 
niet om zelf warme maaltijden klaar te maken. 
Of je bent moeilijk te been waardoor het voor 
jou lastig is om boodschappen te doen. Laat 
het ons zeker weten als je jezelf in deze situa-
ties herkent. 

Op weekdagen leveren onze maaltijdbezorgers 
graag een warme maaltijd bij jou thuis. Deze 
maaltijd bestaat altijd uit een driegangenmenu 
met soep, een hoofdgerecht en een dessert. 

In het weekend en op feestdagen leveren we 
niet aan huis, maar we kunnen vooraf wel voor 
diepvriesmaaltijden zorgen.

Wat kost dit?
- Normaal tarief: 7,90 euro (code mutualiteit 

eindigt op 0)
- Verminderd tarief: 7,40 euro (code mutuali-

teit eindigt op 1)
- Laagste tarief: 6,80 euro (leefloon of inko-

mensgarantie ouderen)

We vragen eenmalig een waarborg van 50 
euro voor het gebruik van een inox soepkom, 
inox bord en eventueel warmhoudbox. We 
betalen de waarborg terug als we het materiaal 
in goeie staat terugkrijgen als je niet langer 
gebruik wil maken van de maaltijddienst.

 Maaltijddienst Deerlijk

Meer info
056 73 63 30 of welzijn@deerlijk.be

Rond 1910
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Vervoerregio Kortrijk, waar Deerlijk deel van 
uitmaakt, organiseert een burgerbevraging 
rond mobiliteit in de regio. Iedereen die  
dat wil, kan tot en met 31 januari via  
www.kortrijk.vervoerregio.net meedenken  
over beter, veiliger, vlotter en duurzamer  
verkeer in de vervoerregio Kortrijk. 

Het mobiliteitsbeleid van de toekomst wil weg 
van het dominante beeld van iemand die een 
volledige verplaatsing in zijn eentje met de 
auto aflegt. Met goed ingerichte en op elkaar 
afgestemde vervoersnetten wil de overheid 
mensen helpen om vaker de auto te laten staan 
en minstens voor een deel van hun verplaatsing 
te kiezen voor een duurzamer vervoersmiddel. 
Denk aan oplossingen zoals met de auto naar 

het station rijden, daar de trein nemen om uitein-
delijk met een deelfiets naar je eindbestemming 
te fietsen. 
 
Het aandeel duurzame vervoersmiddelen zoals 
fiets, openbaar vervoer, carpoolen en deelsys-
temen moet voor heel Vlaanderen tegen 2024 
toenemen tot minstens 40 %. In de vervoerregio 
Kortrijk is dit aandeel vandaag nog maar 34%. 
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Om 
ons daarbij te helpen zal vervoerregio Kortrijk 
een regionaal mobiliteitsplan uitwerken. Maar 
we hebben jouw hulp nodig. Daarom luisteren 
we graag naar jullie ideeën en bedenkingen. 
 
Heb je goeie ideeën over mobiliteit in de regio, 
fietsen, het openbaar vervoer of wegverkeer? 

Wat denk jij dat er moet gebeuren om mensen 
aan te zetten om meer de fiets of het openbaar 
vervoer te nemen? Tot en met 31 januari kan je 
ons op www.kortrijk.vervoerregio.net op goeie 
ideeën brengen voor het regionale mobiliteits-
plan.
 
Als dat hele onlinegebeuren niet jouw ding is, 
dan kan je ons jouw ideeën bezorgen op het 
volgende adres: Secretariaat van de Vervoer-
regio, Koning Albert I-laan 1.2, bus 81 – 8200 
Sint-Michiels.

 Denk mee over de toekomst  
van mobiliteit in de vervoerregio Kortrijk 

Meer info
www.kortrijk.vervoerregio.net



Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten binnenbrengen ten laatste 
tegen 21 december. Het volgende gemeente-
nieuws verschijnt op 15 januari.

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

11www.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.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  
Het zwembad is opnieuw open. De openings- 
uren vind je op www.aquandé.be.

Alle diensten zijn gesloten op 24 (namiddag), 25, 26 en 31 (namiddag)  
december en op 1 en 2 januari.

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.


