
Gemeentenieuws
maandelijks tijdschrift • 48ste jaargang • nr. 9 • 15.11 > 15.12 • 2020

 
Deerlijk Wintert

PAGINA 6

Corrida wordt Coronida
PAGINA 4

PAGINA 5

Vacature mobiliteitsdeskundige

PAGINA 8

Give a Day: een platform voor vrijwilligers



www.deerlijk.be

Nieuws

2

  
 
Volgende gemeente-  
en OCMW-raad

De volgende gemeente- en OCMW-raad 
vindt plaats op donderdag 26 november 
om 20.00 uur. Als de raad enkel digitaal  
kan doorgaan, zullen we die live 
streamen. De verslagen vind je terug  
op www.deerlijk.be.

In onze vernieuwde wereld speelt corona de 
hoofdrol. Voor ons sociale netwerk is er enkel 
nog een verwaarloosbare bijrol weggelegd. 
De digitale wereld kan een oplossing bieden, 
maar niet iedereen heeft dat scenario onder 
de knie. Heb je ouders, grootouders, broers, 
tantes, buren en andere verwanten die het 

doek horen vallen als je het over WhatsApp, 
Zoom, Messenger, Facetime hebt? Ontpop 
je dan tot de steractrice of -acteur in hun 
leven en help ze op weg in het virtuele 
theater. Voor je het weet overstelpen ze je 
met emoticons vol liefde.

 Digitaal communiceren 
moet je leren

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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Talrijke passanten en buurtbewoners 
schrokken zich een hoedje toen immo- 
kantoor ‘De Kip met de Gouden Eieren’ 
begin juli bouwplannen aan de rand van 
de Gavers aankondigde. Dat deden ze 
met een gigantisch werfbord en tientallen 
landmeterstokken. Ook op sociale media 

beroerde deze aankondiging stevig de 
gemoederen.

De plannen voor het bouwproject Gaverstaete 
zijn voor alle duidelijkheid fake. Het was 
een van de zestien artistieke interventies 
van Contrei Live. De artistieke interventie is 

bedoeld om passanten en buurtbewoners 
te wijzen op de waarde en aantrekkelijkheid 
van het provinciaal domein De Gavers en het 
omliggende landschap. Om ongebreidelde 
bouwontwikkelingen te voorkomen is het 
vaak noodzakelijk dat je je bewust bent van de 
schoonheid van een plek.

Het concept voor Gaverstaete was dus een 
denkbeeldige bouwontwikkeling, zichtbaar 
gemaakt door een bouwbord en bakens 
in het landschap. De artistieke interventie 
ontlokte heel wat reacties op diverse 
socialemediakanalen. Opzet geslaagd dus. 
Wie afgelopen zomer de moeite nam om 
meer te weten te komen over het project door 
www.gaverstaete.be te bezoeken, kende de 
waarheid al langer.

Het project breekt een lans voor meer natuur 
in de directe nabijheid van onze woon- en 
werkplekken. Het is een pleidooi voor meer 
natuurontwikkeling met poelen, hagen 
en bomen, een structurele ‘boost’ voor de 
biodiversiteit. ‘De heimachines verstillen … 
getjirp van vogels en het geruis van de wind is 
weer hoorbaar.’

 Immokantoor ziet af van bouwplannen 
aan de Gavers

Geboorten

- Lisette Vercruysse
- Elias Oosterlinck
- Renée Scherpereel

Huwelijken

- Barbara Zwaenepoel en  
Rutger Lambrecht

- Leen Verleure en Nicolas  
Vandeputte

- Delphine Demaître en  
Bruno Lecluyse

Overlijdens

- Paula Vermoere
- Julia Vanhaverbeke
- Frans Tack
- Bertrand Spleers
- Lea Demeyere
- Nicole Secember
- Christiane Cozijns
- Annie Vrommant

Als 60-plusser kom je op een bepaald 
moment voor een belangrijke beslissing 
te staan: blijf je in je huidige woning of sla 
je aan het verbouwen? Of verhuis je naar 
een kleinere woning of appartement in 
het centrum van jouw stad of gemeente? 
De RenovatieCoach van Intercommunale 
Leiedal helpt je graag op weg. 

Nadat je heel wat jaren in je huis woonde, voel 
je misschien de nood om jouw woning grondig 
aan te pakken. Denk aan een nieuwe inrichting 
van de leefruimte, de inrichting van een slaap-
kamer en badkamer op het gelijkvloers of de  
vervanging van de gasketel door een warmte- 
pomp. Isoleer je best ook meteen het dak? 
En waar kan je maatregelen nemen voor val-
preventie? Hoe diepgaand moet je renoveren 
om je huis klaar te maken voor de toekomst 
en de waarde van je huis veilig te stellen? 
Welke investeringen zijn zinvol, wat is de te 
verwachten kostprijs en hoe kan je de werken 
aanpakken? Welke vergunningen of meldingen 

zijn er noodzakelijk? Je zit waarschijnlijk met 
wat vragen. 

Met zijn onafhankelijk advies biedt de  
RenovatieCoach van Intercommunale 
Leiedal een antwoord op de vragen van deze 
specifieke doelgroep. Hij combineert advies 
over energie met aspecten van levenslang 
wonen, comfort en veiligheid en geeft een 
langetermijnperspectief. Zo neem je op een 
geïnformeerde manier de juiste beslissing. 
Een eerste huisbezoek is gratis. Aarzel niet en 
neem contact op! 

 RenovatieCoach  
staat 60-plussers bij in  
renovatieplannen

Meer info
• www.warmerwonen.be 
• www.facebook.com/RenovatieCoach 
• energiehuis@warmerwonen.be 
• 056 24 16 19
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Duizenden lopers en een veelvoud aan 
supporters samengepakt in het centrum 
van Deerlijk: het is een jaarlijkse traditie 
die de Kerstcorrida heet. Dit jaar gaat 
de Kerstcorrida helaas gebukt onder het 
coronavirus. En toch zullen we lopen ... 

Het bestuur van de Kerstcorrida heeft niet  
stilgezeten en stelt je met plezier de Kerst- 
coronida voor. Dat zijn 4 looproutes van 5, 
7, 10 en 15 kilometer die starten en eindigen 
aan de kerk in het centrum en die je dwars 
door Deerlijk loodsen. Onze parcours zijn 
netjes uitgestippeld. Je kan ze de hele maand 
december op gelijk welk moment belopen, 
helemaal coronaproof.

We dagen jullie uit
Laat ons weten dat je de Coronida gelopen  
hebt. Plaats een foto van je looptocht op  
facebook en val alsnog in de prijzen. Onder 
de deelnemers zullen we enkele leuke prijzen 
verloten. En wie toch wat competitie zoekt 
en vriend en vijand het virtuele vuur aan de 
schenen wil leggen, kan de omloop ook vinden 
in de sportapp Strava.

 Corrida wordt Coronida

Coronidacleaning door 
Deerlijks Verlangen
 
Van 1 tot 31 december ruimen we  
met onze bubbel het zwerfvuil op 
langs de 4 Kerstcoronidaroutes. Je 
ongewenste vondsten kan je kwijt bij je 
eigen huisafval. Samen zorgen we voor 
een warm en proper Deerlijk. En als je 
wil, mag je jouw schoonmaakkunsten 
zelfs op sociale media delen.

#coronidacleaning #deerlijksverlangen
Meer info
• www.kerstcorrida.be 
• Kerstcorrida_deerlijk (instagram)
• Kerstcorrida (facebook)
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Wat doet een Wevelgemse peer in een 
Aalbeekse taart? Hoe geraak je vanuit een 
Romeins paleis, door een Aziatisch bos tot 
binnenin een landelijk woning? Of hoe brengt 
een Belgisch-Japans koppel westerse en oos-
terse ambachten samen in de ijzerwinkel van 
Huib Hoste? 

Zuid-West-Vlaanderen is rijk aan erfgoed-
mysteries. Marieke De Maré trok er op uit. 
Gewapend met een microfoon en een stuk 

taart ging ze op zoek naar antwoorden (en 
nog meer vragen). Het resultaat is Erfgoed-
mysteries , een podcast voor wie gezegend 
is met een gezonde nieuwsgierigheid, hun-
kert naar erfgoed - en van taart houdt. 

Luister naar de podcast 
De podcast kan je beluisteren in  
jouw podcast-app of via  
www.erfgoedzuidwest.be/erfgoedmysteries 

 Erfgoedmysteries
Op de taart met  
Marieke De Maré

© Flore Deman

 Vacature
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Voel je het ook? De bomen zijn kaal, de dagen 
korter. Maar dat betekent ook dat de gezellig-
heid van een fleece, een warme chocomelk en 
een knetterende haard om de hoek loeren. De 
winter komt nu écht dichter en we willen die 
vullen met warmte, verwondering en kerst- 
sfeer. Daarom lanceren we na Deerlijk Zomert 
en Deerlijk Zomert Na ons derde seizoens- 
aanbod: Deerlijk Wintert.

We haalden onze meest creatieve ideeën uit 
de koker om je ook in een periode waarop 
alle activiteiten en evenementen niet kunnen 
doorgaan, aangenaam bezig te houden. Ontdek 
op www.deerlijk.be/deerlijkwintert alle
vrijetijdsverzinsels en laat je onderdompelen 
in een warme winter! Helemaal en volledig 
coronamaatregelenresistent. 

Winterwandelen
Deze zomer lieten we een paar nieuwe, verras-
sende wandeltochten op je los. Je kon genieten 
van de fluitende vogels, van bomen in volle 
bloei en van de verfrissende bries in de velden. 
 
De winter biedt de ideale gelegenheid om er 
nog eens op uit te trekken in eigen dorp. Kom 
een brochure halen in OC d’Iefte (op afspraak) 
en trek op ontdekking. Achteraf met je koude 
neus boven een warme kom soep hangen? Dat 
kunnen we alleen maar aanraden!
 
We kleden onze wandelingen voor deze winter 
net iets anders in. Zo komt er een buggy- 
wandeling die niet alleen perfect geschikt is 
voor buggy’s, maar misschien zelfs een slee. 
Zin in een familiewandeling met doeopdrach-
ten voor de kinderen? Dan is onze beweeg-
tocht iets voor jou. Daarnaast zetten we je 
op pad met een wandeling langs Deerlijkse 
straatjes waar je kan genieten van historische 
en hedendaagse foto's uit het Deerlijk van toen 
en nu.

Fitness in de living
Na een stevige wandeling toch nog niet vol-
daan? Surf dan snel naar onze website, waar 
ervaren sporters en coaches je in enkele film-
pjes meenemen voor een stevige dosis sport 
die je thuis kan beoefenen. Flesjes water doen 
dienst als fitnessgewichten, oude fietsbanden 
krijgen een nieuw leven als elastiek. Zei iemand 
coronakilo’s? 
 
Videoworkshops
Vijftig (!) videoworkshops, minstens 100 uur 
creatief plezier en talloze artistieke inspiratie-
bronnen. Op www.deerlijk.be en de webshop 
van das Kunst vind je massa’s creatieve en 
exclusieve videoworkshops, waarmee jouw 
kind thuis helemaal zelf aan de slag kan. 

#thuistip
Genoeg van al dat doen en meer zin in een rus-
tig avondje zetel met je lockdowngenoten? Volg 
dan zeker onze facebook- en instagrampagina. 
Elke week laten we een #thuistip op je los: 
comedy, livestreams van concerten, filmtips … 
We zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt!
 
Leesstraat, de kersteditie
Onze leesstraten zijn terug! Voor de gelegen-
heid zorgen we voor aangepaste kerst- en 
winterverhalen. De Pontstraat en Kapelstraat 
doen dienst als een lang boek. Met een wande-
lingetje pik je ook een mooi verhaal mee. Ideale 
combinatie toch? 

De Grote Kersttelling
Op 7 december zullen heel wat kerst- en 
winterfiguren ontsnappen in Deerlijk. Je kan ze 
overal ontdekken in de gemeente. Download 
de verzamelkaart op onze website of haal ze af 
in de bib of OC d’Iefte. Kom je iemand van ons 
kerstzootje ongeregeld tegen? Dan kan je die 
aanvinken op de kaart! 

VEISTERS
Deze zomer zag je al een aantal raamteke-
ningen opduiken in het straatbeeld. Ook deze 
winter kan je gratis raamstiften ontlenen in de 
bib. Meer zelfs: we zorgen voor een paar sjablo-
nen zodat ook de minder creatieve knakkers 
met een stevig kersttafereel kunnen pronken 
op hun ramen. Wat zet jij op je VEISTER? De 
sjablonen vind je op www.deerlijk.be, in OC 
d’Iefte en in de bib. 

Cadeauconcertjes
Welk cadeautje koop je nu weer voor je 
oma, neef of beste vriend? We hebben het 
origineelste idee voor jou: doe ze eens een 
concertje cadeau! Op www.deerlijk.be vraag je 
een concert aan op een adres en moment naar 
keuze, om cadeau te doen. Wij zorgen voor 
een muzikant die enkele nummers op de stoep 
komt spelen, op het adres dat je koos. Laat je 
familie en vrienden weten dat je aan hen denkt, 
met de kracht van muziek!

Ver uiteen, GEdicht bij elkaar
Iedereen herinnert zich die balkonscène uit 
Romeo & Julia wel, maar wat als we zeggen dat 
je ook poëtische woorden kan laten afleveren 
bij een geliefde van jouw keuze? Vraag op 
www.deerlijk.be een gedicht aan voor iemand 
die je mist en laat de gevleugelde woorden 
afleveren door een woordentovenaar die wij 
voor je regelen!

 Deerlijk Wintert

Meer info
• www.deerlijk.be/deerlijkwintert
• Facebook: Deerlijk Wintert
• Instagram: @deerlijkwintert

Leesstraat

Cadeauconcertjes



7www.deerlijk.be

Winterwandelen

Fitness in de living



Give a day is een community en website 
waar verenigingen en mensen met goesting 
elkaar op een betere manier kunnen vinden 
en samen actie ondernemen. Daar kom je bij-
voorbeeld te weten dat ons woonzorgcentrum 
tijdelijk vrijwilligers zoekt om hun bewoners de 
nodige zorg te helpen verlenen. 

Registreer je als vrijwilliger en zet je in voor 
activiteiten op jouw maat. Je kan ook aange-
ven dat organisaties jou mogen contacteren. 
Dan moet je zelf niet meer zoeken.  
Zo vind je makkelijk jouw ideale vrijwilligers- 
activiteit. Elke dag komen er nieuwe activitei-

ten bij. Het werkt ook in omgekeerde richting. 
Je kan jouw organisatie of vereniging registre-
ren als je vrijwilligers zoekt.

Registreren
Registreer op www.giveaday.be/nl-be/deerlijk

 Give a day: een platform 
voor vrijwilligers

Meer info

• vrijwilligerswerk@deerlijk.be
• 056 73 63 31

Ook al zijn bomen voor zover we weten 
opgewassen tegen corona, toch sneuvelt het 
geboortebos. Of niet? Zelfs al kunnen Deer-
lijkse ouders dit jaar geen boom komen planten 
voor hun kind, dat geboortebos komt er toch!
 
In de buurt van de fietsbrug, op de locatie 
van het vorige geboortebos, planten we 440 
boompjes. Door de omstandigheden zullen 
de diensten van de provincie dit zelf doen. De 

boompjes hebben een naam, met name ulmus 
laevis, ook bekend als fladderiep. Dat zijn heel 
mooie boompjes. al zeggen we het zelf.

Volgend jaar is de coronacrisis hopelijk
achter de rug. Dan ontvangen de ouders die 
dit jaar niet de kans kregen om een boom te 
planten voor hun kind, een nieuwe uitnodiging. 
Samen met wie volgend jaar een kind op de 
wereld zet, planten we dan een megabos.

 We bomen door  
op het geboortebos

Naar aanleiding van de sluiting van het zwem-
bad, komen dezelfde vragen terug. Daarom 
nemen we even tijd om de de meest gestelde 
vragen te beantwoorden.

Vouchers
De vouchers zijn een jaar geldig. Je kan ze dus 
later zeker nog gebruiken. 

Abonnementen
We verlengen alle abonnementen met de peri-
ode van de sluiting, rekening houdend met de 
geldigheid van het abonnement.

Zwemlessen
We zullen iedereen die zich inschreef voor 
zwemlessen contacteren via e-mail. Je zal een 
nieuwe sessie kunnen kiezen door te antwoor-
den op die mail.

Een andere vraag?
Stel ze via info@aquande.be.

 Het zwembad is dicht! Wat nu?
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 Deerlijk toen en Deerlijk nu
Kerkstraat 38

1920 2019

Dit opvallende huis werd rond 1934 gebouwd 
door vader en zoon Gilbert Deplae, een  
metsersfamilie. Het huis was eerst bedoeld 
als opslagplaats voor hun (beton)bedrijf. 
Daarom zien we op de oude foto de dicht-
gemetselde ramen en deuren. In 1954 werd 
dit huis de officiële woonplaats van Gilbert 
Deplae-Vanwynghene. Hij woonde er samen 
met zijn schoonmoeder Maria Opsomer. 

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.

 Wist je dat wij werken  
op afspraak?
De diensten van de gemeente en het 
OCMW werken al enkele maanden op 
afspraak. Alleen nog op afspraak, want 
zonder afspraak geraak je er niet meer in, 
bij geen enkele dienst. Toch loopt er hier en 
daar nog een Deerlijkenaar zonder afspraak 
verloren aan een deur. En dat willen we 
vermijden.

De intentie om over te schakelen naar werken 
op afspraak is opgenomen in het meerjaren-
plan. Corona versnelde het proces aanzienlijk. 
Zozeer zelfs dat je al sinds juni voor een groot 
deel van onze dienstverlening niet meer  
moet bellen voor een afspraak, maar je  
er onmiddellijk eentje kan maken via  
www.deerlijk.be/afspraak.

Veel voordelen
Deze werkwijze heeft heel wat voordelen:  
je bepaalt zelf wanneer je liefst langskomt en 
weet hoe lang je afspraak zal duren. Onze 
medewerkers kunnen jouw afspraak bovendien 
voorbereiden zodat je goed geholpen wordt. 
Wachten in de rij behoort tot het verleden. 
Dat is in tijden van corona ook broodnodig. 
Bovendien kunnen onze medewerkers tijd 
plannen om het loket te ontsmetten na elke 
afspraak. Belangrijk: momenteel is er per 
afspraak 1 persoon toegestaan.

Volledig digitale dienstverlening
We werken verder aan de digitalisering  
van onze dienstverlening. Via het e-loket op 
www.deerlijk.be kan je al heel wat attesten van 
de burgerlijke stand, bevolking en het strafre-
gister digitaal aanvragen. Je ontvangt ze enkele 
seconden later in je mailbox.

Online afspraak
Je kan al voor een heleboel producten een 
online afspraak maken. We zullen de dienst-
verlening die daarvoor in aanmerking komt, 
geleidelijk aan uitbreiden.

Bellen
Voor sommige diensten kan je nog geen  
online afspraak vastleggen. In dat geval  
contacteer je ons best via onderstaande  
gegevens:
- Gemeentediensten: 056 69 47 20
- OCMW: 056 73 63 30
- Bibliotheek: bibliotheek@deerlijk.be
- Cultuur en toerisme: 056 71 89 81
- Erfgoed: erfgoed@deerlijk.be
- Jeugddienst: 0479 99 27 65 of 0475 78 44 35
- Sportdienst: 056 77 73 19

Rode Kruis Deerlijk blijft bloed inzamelen, 
want dat is ook in tijden van corona nodig. Op 
dinsdag 1 en woensdag 9 december kan je 
bloed geven in buurthuis de Wieke, telkens van 
16.30 tot 20.00 uur. Je mag er op rekenen dat 
wij onze voorzorgmaatregelen serieus nemen. 
Zo kan de bloedinzameling veilig verlopen, 
zowel voor wie bloed geeft als voor wie bloed 
afneemt.

 Bloed- 
inzameling 
Rode Kruis
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De ontbijtpakkettenactie van Rode 
Kruis Deerlijk, die gepland stond op 13 
december, gaat niet door. We verschui-
ven deze actie voorlopig naar Valentijn, 
op 14 februari 2021. Je hoort nog van 
ons!



Info

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
Bert Schelfhout, Harelbekestraat 27, Deerlijk

Vormgeving en drukken die Keure
Volgende teksten binnenbrengen ten laatste 
tegen 22 november. Het volgende gemeente-
nieuws verschijnt op 14 december.

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

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

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

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

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Datum:     Handtekening  

 Meldt het volgende          Heeft het volgende voorstel          Heeft de volgende klacht

 

 

 

 

 

 

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

Meldingskaart

  
Wachtdiensten
Dokter voor het weekend
De wachtdienst begint op zaterdag om  
8.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 
8.00 uur. Telefoneer eerst je huis dokter. Bel 
bij afwezigheid het nummer 1733.
Tandartsen
De tandarts van wacht is beschikbaar op 
zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00 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
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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  
Het zwembad is voorlopig gesloten. Volg de 
stand van zaken 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.

Info

11www.deerlijk.be




