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Voorwoord

Beste ouders en jongeren

Hij is er, de nieuwe Funwijzer, een folder met informatie over alle Deerlijkse vrije-
tijds-verenigingen.  De bedoeling van deze brochure is jullie wegwijs maken in het 
zeer ruime Deerlijkse verenigingsleven. 

Kiezen tussen de verschillende verenigingen is niet zo gemakkelijk, daarom zetten 
we ze even op een rij. Bij de meeste verenigingen kan je je aansluiten vanaf het 
3de kleuter of 1ste leerjaar. 

Is je keuze nog niet gemaakt of wil je nog meer inlichtingen? Aarzel niet om de 
betrokken contactpersonen of de gemeentelijke dienst te contacteren. 

Alvast veel leesplezier!

Bert Schelfhout, schepen van jeugd

Matthias Vanneste, schepen van sport 

Regine Rooryck, schepen van cultuur
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Jeugdwerkinitiatieven
alle Deerlijkse jeugdwerkinitiatieven

Jeugddienst
 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

T 056 77 44 32 
GSM 0479 99 27 65

jeugd@deerlijk.be
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Openingsuren?
woensdag van 14.00 tot 18.00 uur 
vrijdag van 14.00 tot 19.30 uur

Taken?
Het is onmogelijk een volledig over-
zicht van het takenpakket te geven 
omdat deze taken variëren en afhanke-
lijk zijn van de tijdelijke zaken waarop 
we inspelen.

Een kleine greep uit het takenpakket:

• uitwerken van een vrijetijdsaanbod 
voor kinderen en jongeren (speel-
plein Kerekewere!, KuBuS, ...);

• ondersteunen van Deerlijkse jeugd-
werkinitiatieven;

• ondersteunen van de jeugdraad en 
de werkgroepen van de jeugdraad;

• stimuleren, organiseren en 
begeleiden van inspraak;

• uitwerken van het fuifbeleid, 
reglementering, materiële onder-
steuning…

• uitwerken van het speelbeleid, 
wijkspeelpleintjes, speelstraten, 
materiële ondersteuning …

JEUGDDIENST

Contact  
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

056 77 44 32 
0479 99 27 65 
jeugd@deerlijk.be

Facebook
Wist je dat de jeugddienst ook 
bereikbaar is via Facebook? De 
jeugddienst heeft een profiel onder 
de naam ‘Delphine Jeugd Decock’ en 
een pagina met de naam ‘Jeugddienst 
Deerlijk’. Bij vragen mag je ook altijd 
een persoonlijk berichtje sturen naar 
één van deze profielen. Ook voor 
reserveringen van materiaal van de 
jeugduitleendienst kan je via dit 
kanaal bij ons terecht.
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De jeugduitleendienst stelt materiaal 
ter beschikking aan jeugdvriendelijke 
prijzen.  
De regel nu is 'potje breken is potje 
betalen'. 
Er kan ook niet meer met cash geld 
betaald worden. Er worden onkosten-
nota's opgestuurd via post of mail en 
er wordt gevraagd om over te schrijven.

In de jeugddienst kan je terecht voor 
een heel divers aanbod aan materiaal. 
Van reuzenspelen tot lichteffecten, van 
een muziekinstallatie tot badgemachine.

Hoe vraag je het gewenste  
materiaal aan?

• telefonisch – 056 77 44 32,

• via mail – jeugd@deerlijk.be,

• een bezoek aan de jeugddienst 
Vercruysse de Solartstraat 26 (Ga-
verdomein),

•  via Facebook - Delphine Jeugd 
Decock of Jeugddienst Deerlijk

JEUGDUITLEENDIENST

Contact  
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

056 77 44 32 
0479 99 27 65 
jeugd@deerlijk.be
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De gemeente is verantwoordelijk voor 
de uitbouw en het onderhoud van de 
wijkspeelpleintjes. Het is daarom be-
langrijk dat bezoekers defecten door-
geven aan de technische dienst van de 
gemeente of aan de jeugddienst.

Neem zeker een kijkje op volgende  
plaatsen:

• grasveld aan Paterstraat

• grasveld aan het chiroheem van 
Sint-Lodewijk

• grasveld aan de Ketserswijk

• grasveld aan het chiroheem  
in de Kardinaal Cardijnlaan

• grasveld aan de Koningswijk

• grasveld in de Driesknoklaan

• grasveld aan de Bottenhoek

• grasveld in de Gaversstraat

• Centrumpark

• grasveld in de Boelarestraat

• grasveld in Vrijeigen

• Gaverdomein

• grasveld in de Heerlijkheid

WIJKSPEELPLEINTJES

Contact  
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

056 77 44 32 
0479 99 27 65 
jeugd@deerlijk.be
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Maak je buren – van maart tot novem-
ber – warm voor een namiddag sport, 
spel en gezelligheid in de straat.

Kies een meter en/of peter (= speel-
straatverantwoordelijke).

Vraag je speelstraat TEN LAATSTE 4 
WEKEN VOORAF aan bij de jeugddienst 
en reserveer het spelmateriaal dat je 
wilt gebruiken.

Straat afsluiten en spelen maar, zo 
beleef je zeker een leuke namiddag 
met je kinderen en buren.

Aanvraagformulieren via: 
http://www.deerlijk.be/producten/speel-
straat

SPEELSTRAAT

Contact  
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

056 77 44 32 
0479 99 27 65 
jeugd@deerlijk.be
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De jeugdraad is een gemeentelijke 
adviesraad. Het gemeentebestuur 
erkent deze raad als de spreekbuis van 
jongeren in Deerlijk.

De jeugdraad heeft 3 belangrijke doel-
stellingen:

1. Advies geven
Een wet bepaalt dat alles wat het 
gemeentebestuur beslist voor, over 
en rond kinderen en jongeren, eerst 
voor een advies voorgelegd wordt aan 
de jeugdraad. Zo kunnen kinderen en 
jongeren, via de jeugdraad, opmer-
kingen en voorstellen doorgeven aan 
het gemeentebestuur. In het verleden 
werd zo al een mening gegeven over 
wijkspeelpleintjes, het fuifbeleid, de 
speelruimte rond de jeugdlokalen, 
het verdelen van de toelagen aan de 
verschillende jeugdverenigingen …

2. Organisatie
De jeugdraad kiest ervoor om activitei-
ten te organiseren of initiatieven te ne-
men die niet door één jeugdvereniging 
genomen kunnen worden. De activitei-
ten hebben ontmoeting of vorming als 
doel. De jeugdraad organiseert Café 
Congé, de nieuwjaarsreceptie voor de 
Deerlijkse jeugd, nacht van de jeugd-
raad, dag van de jeugdbeweging, …

3. Coördinatie en informatie
In de jeugdraad worden er  samen af-
spraken gemaakt, ervaringen uitgewis-
seld en data gedeeld. Je krijgt ook heel 
wat informatie over fuifbeleid, wetge-
ving, alcohol, toegankelijkheid, ...

JEUGDRAAD

In de jeugdraad zetelen niet alleen 
jongeren uit het jeugdwerk (speelplein, 
kinderboerderij, jeugdverenigingen, 
jeugdhuis, studentenclub,…).  
Ook onafhankelijke jongeren, jongeren 
die niet aangesloten zijn bij een jeugd- 
vereniging van Deerlijk, mogen 
aansluiten bij de jeugdraad. Wil jij 
als jongere van Deerlijk een voor jou 
belangrijk thema aanbrengen op de 
jeugdraad, dan kan dat zeker. Kom 
eens langs tijdens een jeugdraad of 
geef jouw idee of mening door aan de 
jeugdraadvoorzitter of jeugddienst. 
De jeugdraad gaat meestal door 
op de eerste zondag van de maand 
om 10.00 uur in het gemeentehuis.

Contact  
Jeugdraad 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

jr.deerlijk@gmail.com
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Nog enkele interessante weetjes:

• Het bestuur bestaat uit 1 vertegen-
woordiger per jeugdwerkinitiatief, 
evenveel onafhankelijk geïnteres-
seerden en maximum 7 niet-stem-
gerechtigde leden. 

• Er zijn werkgroepen die speci-
fiek rond één thema of activiteit 
vergaderen. Het spreekt voor zich 
dat wie in een werkgroep geïnte-
resseerd is zich kan aan sluiten. Zo 
bestaat er werkgroep ‘nacht van de 
jeugdraad’ en een werkgroep ‘Café 
Congé’.

• De jeugdraad wordt tweejaarlijks 
vernieuwd. Binnen het bestuur 
worden de interne taken van voor-
zitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester verdeeld.

De grootste troeven van de jeugdraad? 
Veel solidariteit en verdraagzaamheid, 
een leuke sfeer, ernstig enthousiasme, 
een heel verschillende inbreng van de 
leden en een vlotte samenwerking!

 © Thomas De Paepe
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Jeugdhuis de Caravanne is een open 
ontmoetingsplaats voor én door jon-
geren uit Deerlijk en omstreken. Een 
plaats waar niets moet, alles kan en 
waar iedereen zichzelf kan vinden.

Ontmoeten
Het jeugdhuis is op de eerste plaats 
een open bar met drankjes en versna-
peringen aan democratische prijzen. 
We zijn elke week open op vrijdag- en 
zaterdagavond. Achter de toog staan 
enthousiaste vrijwilligers jou op te 
wachten of éénieder die daar zin in 
heeft. Dat kan ook jij zijn als je daar 
zin in hebt! In het jeugdhuis hangt een 
gezellige sfeer en is het niet moeilijk 
om nieuwe mensen te leren kennen. 
Iedereen die naar het jeugdhuis komt 
vormt als het ware een vriendengroep.

Engageren
Iedereen die zich ertoe geroepen voelt 
kan zijn of haar steentje bijdragen aan 
het jeugdhuis. Een avondje achter de 
toog staan, een feestje in elkaar ste-
ken, een tornooi organiseren, een cre-
atieve vorming voorzien, het jeugdhuis 
helpen inrichten, … Er is voor elk wat 
wils en iedereen draagt zijn steentje 
bij in de mate dat hij of zij dat wil. 
Niets moet, alles kan! Heb jij wel een 
creatief of waanzinnig idee, maar je 
hebt de ruimte of infrastructuur niet? 
Kom zeker eens langs, wij kunnen je 
zeker verder helpen!

Jeugdhuis  
de Caravanne

Een eigen stem hebben
Het Jeugdhuis bestaat uit een 
Vrijwillige Stuurgroep en een Raad 
van Bestuur. Iedereen die op zijn of 
haar manier actief betrokken is bij 
het Jeugdhuis is hiervan lid en het 
is deze groep die ervoor zorgt dat er 
leven in de brouwerij is. De Vrijwillige 
Stuurgroep heeft elke maand een open 
vergadering, waar iedereen welkom is 
en iedereen een stem heeft. Er zal wel 
altijd iemand zijn die wil meewerken 
aan jouw idee of project! De Raad 
van Bestuur is een kleinere groep van 
enthousiaste mensen die ervoor zorgt 
dat alles achter de schermen vlot 
verloopt en alles wat coördineert en 
ondersteunt.

Contact  
Jeugdhuis De Caravanne 
Harelbekestraat 51 
8540 Deerlijk

0494 08 02 94



15

Nog enkele interessante weetjes:
• Op 3 jaar tijd zijn we geëvolueerd 

van een pop-up zomerbar in een 
caravan naar een erkend jeugdhuis 
met een eigen gebouw! Stel je een 
voor wat we binnen drie jaar nog 
meer kunnen bereiken?!

• De Raad van Bestuur wordt jaarlijks 
verkozen. Iedereen die wil en zin 
heeft kan zich kandidaat stellen om 
lid te worden en een tof engage-
ment aan te gaan!

• Elke maand zetten we een (onbe-
kend) biertje en frisdrankje in de 
kijker aan onwaarschijnlijke prijzen!

• Wanneer een Deerlijkse jeugdbe-
weging een fuif organiseert, sluiten 
we wat vroeger en gaan we met zijn 
allen naar daar!
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Voor wie is Moeder Deerlijkse?
De club is er voor hogeschool en unief 
studenten van Deerlijk en omstreken.

Hoe worden de groepen verdeeld?
Praesidium, commilitones en schachten.

En onze visie?
Het is de bedoeling Deerlijkse man-
nelijke studenten, ouder dan 18 jaar, 
samen te brengen en te verenigen. Een 
gezellige studentikoze sfeer, origine-
le activiteiten en een gezonde dosis 
creativiteit vormen hiervoor een uiterst 
geschikt bindmiddel.

En wanneer is dat dan?
De eerste vrijdag van het academiejaar 
tot eind april (net voor den ‘blok’), 
om de twee weken op vrijdagavond of 
zaterdagavond.

Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Een doop, sportactiviteiten, cultuurac-
tiviteit- en weekend, galabal, bowling,  
cantussen …

Wanneer trekken we op kamp?
Wij gaan enkel op cultuurweekend, 
meestal het voorlaatste weekend 
van april.

MOEDER DEERLIJKSE

Welke jaarlijkse activiteit is zeker 
het onthouden waard?
Het galabal gaat de eerste zaterdag 
van november door.

Wat doe je om erbij te zijn?
• De facebookpagina in de gaten 

houden of mailen naar de praeses 
bij interesse:  
bastien.loosveld@hotmail.com

• Je uniform bestaat uit een lint en 
een potske.

Wist je dat
• Moeder Deerlijkse al 50 jaar 

bestaat?

• Ons clubcafe de Soeur Sourire is?

• Christine Van Hulle en Freddy 
Byttebier de trotse meter en peter 
van de club zijn?

Contact  
info@moederdeerlijkse.be 

 'Moeder Deerlijkse' 

 @moeder_deerlijkse
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Voor wie is JRK Deerlijk?
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Hoe worden de groepen verdeeld?
• Dunantjes: 6-9 jaar

• Helpertjes: 9-12 jaar

• Juniors: 12-15 jaar

• 15+: vanaf 15 jaar

En onze visie?
We willen de Rode Kruis-visie naar 
voren brengen op een speelse manier. 
We doen ook mee aan tal van activitei-
ten die aan bod komen binnen andere 
jeugdwerkinitiatieven. Ieder kind, jong 
of oud, met of zonder beperkingen, 
kan bij ons terecht.

En wanneer is dat dan?
Van oktober tot eind juni wekelijks 
op zaterdagvoormiddag van 8.45 tot 
11.45 uur.

Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Vanalles! Bosspelen, quizzen, water-
spelletjes…  Voor elk wat wils! 
Natuurlijk wordt dit af en toe ook 
aangevuld met Eerste Hulp activiteiten 
op kindermaat.

JEUGD  
RODE KRUIS

Wanneer trekken we op kamp?
Halverwege augustus gaan we 10 
dagen op kamp

Welke jaarlijkse activiteit is zeker 
het onthouden waard?

• De Startdag: het eerste weekend 
van oktober

• Het Rode Kruisfeest: een jaarlijkse 
uitstap naar een pretpark

• JRKaffee en het Eetfestijn

Wat doe je om erbij te zijn?
• Inschrijven is gratis.

• Je kan een T-shirt en/of trui 
aankopen.

Contact  
jeugd@deerlijk.rodekruis.be

WAAR? 
Hoogstraat 46b  
8540 Deerlijk
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Voor wie is de kinderboerderij?
Voor alle leeftijden.

En onze visie?
Kinderboerderij Bokkeslot wil een  
DOE-BOERDERIJ zijn. Kinderen 
leren er, door zelf de handen uit de 
mouwen te steken, op een speelse 
en ervaringsgerichte manier het 
boerderijleven kennen. Door zelf te 
voelen, zien, ruiken en horen krijgen 
bezoekers opnieuw zicht op het leven 
op de boerderij.

Wanneer is er kinderboerderij?
Zie onze website.

Bokkeslot is gesloten:
• tussen Kerst en Nieuwjaar

• van 21 juli tot en met 15 augustus

• op feestdagen, zondag, verlengde 
weekends

KINDERBOERDERIJ  
BOKKESLOT

Contact  
Willem Labeeuw 
Tapuitstraat 57 
8540 Deerlijk 

056 77 79 29  
www.bokkeslot.be 
info@bokkeslot.be



19

Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Voor kleuters hebben we 1 keer per 
jaar knuffelhol, voor het lager is er 
op woensdagnamiddag BOKKELEN 
(kalender op de website) en zijn er 
tijdens de vakanties boerderijkampen. 
Voor de tieners is er jaarlijks een 
tienerkamp. Verder hebben we heel 
wat vrijwilligers. Die helpen zowel bij 
het begeleiden van groepen, verzorgen 
van dieren, open-kijk-dagen, bokkelen, 
knuffelhol … Iedere vrijwilliger zoekt 
wat hem of haar het beste ligt.

Wanneer trekken we op kamp?
Kampen zijn er tijdens de krokusva-
kantie, paasvakantie, zomervakantie 
en herfstvakantie. Inschrijven hiervoor 
doe je via de Deerlijkse sportdienst. 

Data kan je terugvinden op  
www.bokkeslot.be.

Welke jaarlijkse activiteit is zeker 
het onthouden waard?

• open-kijk-dagen, derde weekend 
van mei

• oogstfeest en boerenmarkt, tweede 
zondag van oktober

• bloemetjesverkoop zaterdag voor 
moederdag

• knuffelhol voor kleuters

• bokkelen
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Voor wie is speelplein Kerekewere!?
Kinderen die 4 jaar komen of werden 
in dit kalenderjaar (zonder pamper)  
tot 15 jaar. 

Hoe worden de groepen verdeeld?
Er zijn apart activiteiten voor kleuter 
en lager. We bieden verschillende 
spelen (zoals knutselen, sport, inleef, 
bouwen …) aan waaruit de kinderen 
kunnen kiezen.

En onze visie?
We streven er telkens naar iedere 
vakantie voor elk kind op een boeiende 
en speelse manier te laten verlopen 
met voldoende keuze aan spelen en 
onder toezicht van ervaren begelei-
ding.

Wanneer is er speelplein 
Kerekewere!

• Tijdens de krokusvakantie, paas-  
vakantie, zomervakantie  
(niet tussen 21 juli en 15 augustus) 
en herfstvakantie. 

• Telkens van maandag tot vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.30 tot 16.00 uur. 

• Er is opvang van 7.30 tot 9.00 uur  
’s morgens, van 12.30 tot 13.30 
uur ’s middags en van 16.00 tot 
17.30 uur ’s avonds.

SPEELPLEIN 
KEREKEWERE!

Contact  
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk 

056 77 44 32  
0479 99 27 65 
aaron.nys@deerlijk.be

Sportdienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 30 
8540 Deerlijk 

056 77 73 19  
sport@deerlijk.be 

Waar?
Gaverdomein 
Vercruysse de  
Solartstraat 30 
8540 Deerlijk 
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Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Knutselen, sport, inleefspel, kook-
activiteit, kampen bouwen, in het zand 
spelen, kijk- en luisteractiviteit …

Welke jaarlijkse activiteit is zeker 
onvergetelijk?
Met het apotheosefeest sluiten we de 
juliwerking van de speelpleinwerking af. 
Een namiddag en avond voor kinderen 
waar ouders kunnen zien wat hun kin-
deren allemaal doen bij speelpleinwer-
king Kerekewere!. Een namiddag waar 
de animatoren toch net nog iets meer 
van zichzelf geven! Een ideaal moment 
om het verlof in te zetten.

Wat doe je om erbij te zijn?
• Inschrijven – tussen 7.30 en 

9.00 uur, 12.30 en 13.30 uur  
of tussen 16.00 en 18.00 uur – 
kost je 6 euro per dag. Je krijgt 
korting vanaf het 2de kind per gezin.

• Meer informatie op www.deerlijk.
be/jeugd.

• Je kan een T-shirt kopen maar dit 
moet niet.

Wist je dat?
je vanaf 15 jaar zeker welkom bent als 
animator! Iedere vakantie hebben we 
massa’s gemotiveerde jongeren nodig. 
Ken je zo’n gedreven geest, stuur hem/
haar naar de jeugddienst!
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Voor wie is Chiro  
De Nieuwe Generatie?
Jongens vanaf 6 jaar.

Voor wie is Chiro Iris?
Meisjes vanaf 6 jaar.

Hoe worden de groepen verdeeld?
• Sloebers: 1e en 2e leerjaar

• Speelclub: 3e en 4e leerjaar

• Rakwi's: 5e en 6e leerjaar

• Tito's: 1e en 2e secundair

• Keti's: 3e en 4e secundair

• Aspi’s: 5e en 6e secundair

En onze visie?
Kinderen en jongeren een deugd-
doende en leuke vrijetijdsbesteding 
aanbieden. We hechten vooral belang 
aan respect voor elkaar, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Aan de hand van 
sport en spel brengen we de jongeren 
sociale vaardigheden, zelfstandigheid, 
waarden en normen bij.

CHIRO  
DE NIEUWE GENERATIE & IRIS

Contact 
chirosellewie@hotmail.com   

Waar?
‘t Heem 
Pladijsstraat 282 
8540 Sint-Lodewijk - Deerlijk
www.chirosellewie.be
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Wanneer is er Chiro?
Van eind september tot eind juni, 
iedere zondagnamiddag van 14.00  
tot 17.00 uur.

Welke activiteiten mag je 
verwachten? 
Tijdens onze werkingen kunnen de 
kinderen ravotten, knutselen, lachen, 
tekenen, sporten, nadenken, op tocht 
gaan, naar het bos trekken, samenwer-
ken, zichzelf zijn, plezier maken, … 
Kortom: een gevarieerd en verrassend 
programma!

Welke jaarlijkse activiteit is zeker 
het onthouden waard?

• Heemfeesten  
(Summer Afterworkbar, Spel 
Zonder Grenzen, Onder De Blote 
Hemelfuif, BBQ)

• Dag van het Plein

• Met de Sint aan de Toog

• Wijnverkoop
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Voor wie is Chiro Joeki?
Meisjes van het 1e leerjaar t.e.m. 5e 
secundair.

Hoe worden de groepen verdeeld?
• Sloebers: 1e en 2e leerjaar

• Speelclub: 3e en 4e leerjaar

• Kwiks: 5e en 6e leerjaar

• Tippers: 1e en 2e secundair

• Tiptiens: 3e en 4e secundair

• Aspi’s: 5e secundair

En onze visie?
Chiro is tegenstroom; een radertje dat 
tegen-draait in het grote raderwerk 
dat onze samenleving is. We weigeren 
mee te draaien in het opbodspel van 
deze samenleving: alsmaar beter, 
mooier en sneller, want anders tel je 
niet mee. We verzetten ons tegen dit 
wereldje van ‘ieder voor zich’. Chiro is 
meer dan zondagnamiddag. Voor ons 
is het een manier van leven. We vatten 
onze Chirodroom samen in graag zien, 
rechtvaardigheid en innerlijkheid.

En wanneer is dat dan?
Van oktober tot eind juni, wekelijks 
op zondagnamiddag van 14.00 tot 
17.00 uur.

CHIRO JOEKI

Contact  
Emilia Selis & Saar Vandebuerie 
0491 30 26 18 / 0477 37 05 83 
groepsleiding.chirojoeki@gmail.com 

Waar?
Kardinaal Cardijnlaan 8 
8540 Deerlijk 
www.chirojoeki.chirosite.be

Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Kookactiviteit, zwemactiviteit, plein-
spelen, bosspelen, stadsspel, detecti-
vespel ...

Wanneer trekken we op kamp?
Van 21 tot 31 juli.

Welke jaarlijkse activiteit is zeker 
het onthouden waard?

• Instuif

• Aspifuif

• Pannenkoekenbak

• Viking Kubb

• Ouder- spaghettiavond (tweejaarlijks) 
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Voor wie is de KSA?
Jongens vanaf 6 jaar.

Hoe worden de groepen verdeeld?
• Kabouters: 1e, 2e en 3e leerjaar

• Jongknapen: 4e, 5e en 6e leerjaar

• Knapen: 1e en 2e secundair

• Jonghernieuwers: 3e en 4e secundair

• Hernieuwers: 5e secundair

En onze visie?
KSA Deerlijk wil met een gemotiveerde 
leidersgroep de jeugd een aangename 
en avontuurlijke zondagnamiddag 
geven waarin vriendschap en 
verdraagzaamheid centraal staan.  
Het uitgebreide aanbod activiteiten 
laat jongeren spelenderwijs kennis 
maken met de wereld, leert hen 
zelfstandig werken en met anderen 
omgaan. Kortom, de beste leerschool 
voor later!

Wanneer is er KSA?
Elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur.  
We starten begin oktober en eindigen 
in juni.

Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Pleinspelen, boerderijbezoek, zwem-
men, dropping, weekend ...

Welke jaarlijkse activiteit is zeker 
het onthouden waard?

• heemfeesten — 2de weekend van 
juli

• jaarlijks 2 fuiven: 1 in het voorjaar 
en 1 in het najaar 

KSA TIJLSBOND

Contact   
Gilles Goemaere
Vrijputstraat 52
8540 Deerlijk
0496 44 45 51
gillesgoemaere@hotmail.com 

Emile Godefroidt
Hoekstraat 38
8540 Deerlijk
0470 32 26 72
emile.godefroidt@hotmail.com  
 
Waar? 
Den Osse 
Vichtestraat 73 
8540 DEERLIJK

Wat doe je om erbij te zijn?
• Inschrijven bij de KSA-leiding.

Wist je dat...
• ...  KSA staat voor Katholieke 

Studenten Actie?

• ...  KSA Deerlijk al meer dan 60 
jaar garant staat voor degelijkheid,  
 amusement en vriendschap?

• ... KSA Deerlijk elk jaar uitpakt met 
een grootse ijstaartenverkoop in  
 december?

• ... 'Tijl' uit Tijlsbond verwijst  naar 
grappenmaker en lolbroek Tijl 
Uilenspiegel?
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Voor wie zijn we?
Jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar.

Hoe worden de groepen verdeeld?
• Kapoenen: 1e en 2e leerjaar  

(gemengd)
• Welpen: 3e, 4e en 5e leerjaar  

(jongens) 
Kabouters: 3e, 4e en 5e leerjaar 
(meisjes)

• Jongverkenners: 6e leerjaar,  
1e en 2e secundair (jongens) 
Jonggidsen: 6e leerjaar,  
1e en 2e secundair (meisjes)

• Verkenners: 3e, 4e en 5e secundair 
(jongens) 
Gidsen: 3e, 4e en 5e secundair 
(meisjes)

• Jin: 6e secundair  
(gemengd)

En onze visie?
Scouting is een gezonde voedingsbodem 
om op een creatieve en alternatieve 
manier zelfstandigheid en sociaal 
samenzijn bij kinderen te bevorderen. 
Variëteit is troef, van ravotten tot bos- 
en dorpsspelen en ook soms koken!

SCOUTS & GIDSEN

Contact  
info@scoutingdeerlijk.be
 
Waar?
Gaverdomein 
Vercruysse de  
Solartstraat  28 
8540 Deerlijk 
www.scoutingdeerlijk.be

Wanneer is er Scouts?
Van oktober tot half mei, kapoenen 
en welpen/kabouters op zaterdag van 
14.00 tot 16.30 uur en jongverken-
ners/jonggidsen, verkenners/gidsen  
en jin op zondag van 14.00 tot 
17.00 uur.
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Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Overgang (1e vergadering met alle 
takken samen), kookvergadering, 
avondspel, dorpsspelen, knutselverga-
dering ...

Wanneer trekken we op kamp?
• Kapoenen: van 1-6 juli 

— 5 nachten in lokaal
• Welpen/kabouters: 1 tot 7 juli  

— 6 nachten in lokaal
• Jongverkenners/jonggidsen: 10 

tot 20 juli — tentenkamp in de 
Ardennen

• Verkenners/gidsen: 20 tot 30 juli — 
tentenkamp in de Ardennen

• Jin: 14 dagen in het buitenland

Welke jaarlijkse activiteiten zijn 
zeker het onthouden waard?

• Brico Bistro in oktober — hutse-
potfestival ten voordele van het 
onderhoud van het lokaal

• Fancy Fair — eerste weekend van 
september

• Piri Toemba — 3-jaarlijkse toneel-
avond van leden en leiding

• Café De Ronde, uitzenden Ronde 
van Vlaanderen op groot LED-
scherm.

Wat doe je om erbij te zijn?
• Inschrijven bij de groepsleiding 

voor €34.

• Meer informatie op www.scouting-
deerlijk.be of op de facebookpagina 
https://www.facebook.com/scou-
tingdeerlijk

Wist je dat ...
• ... Pater Rik, de proost, al meer dan 

45 jaar de Scouts & Gidsen bege-
leidt bij supertoffe bezinningsmo-
menten?

• ... we het op Ardennenkamp nog 
even primitief houden als vroe-
ger met alleen palen, touwen en 
tenten?
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Voor wie is er 13+ werking?
Voor alle jongeren vanaf het zesde 
leerjaar die in Deerlijk wonen.

En onze visie?
We zijn een toffe bende jongeren die 
genieten van het samenzijn. Waar 
plezier maken en je goed in je vel 
voelen centraal staan. We zijn niet 
onderverdeeld in afdelingen of groepen 
en dat versterkt onze band met elkaar. 
Jong en oud, nieuwe en oude leden, 
iedereen komt overeen.

Wanneer is er 13+?
Van september tot half juli, tweemaal 
per maand op vrijdag van 19.00 
tot 20.00 uur en de  
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Welke activiteiten mag je 
verwachten?
Dropping, bosspel, stadsspel, nacht-
spel, tjoolderstocht, pleinspelen, 
reactietocht, quiz, bezinning, …

Welke activiteit is zeker het 
onthouden waard?

• weekend (februari)

• daguitstap (mei)

• kamp (eerste helft juli)

13+ WERKING

Contact  
dertienplusdeerlijk@hotmail.com 

Waar?
Hoogstraat 46C 
8540 Deerlijk

Wat doe je om erbij te zijn?
• Inschrijven bij leiding (geen lidgeld)

• Meer informatie op  
www.facebook.com/13plusdeerlijk 
of via onze website  
https://dertienplusdeerlijk.ddns.net 

Wist je dat ...
• ... amusement altijd verzekerd is!

• ... eens een plusser, altijd een 
plusser!
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Voorstelling van het jeugdorkest
Het Deerlijks Jeugdorkest is een 
enthousiaste bende van zo'n 20 à 25 
vaste muzikanten. Sinds 2006 staat 
het jeugdorkest onder leiding van Wou-
ter Deprez. Naast originele HAFABRA- 
muziek staat er ook lichtere populaire 
muziek op het programma. Muziek 
voor elk wat wils! 

Voor wie is het Jeugdorkest?
De leeftijd van de muzikanten ligt 
tussen 10 en 26 jaar. Speel je min-
stens 1 à 2 jaar een instrument en 
wil je graag meespelen? Je bent zeker 
welkom! 

Wanneer? 
Het Deerlijks Jeugdorkest repeteert 
elke zaterdagnamiddag van 16u 
tot 17u30 in ons lokaal 'De Liere'. 

Activiteiten of evenementen? 
In december is er ons jaarlijks Sylvester-
concert. Ook op het Lenteconcert van 
de fanfare dragen we ons steentje bij. 
Daarnaast spelen we de pannen van 
het dak bij een aperitiefconcertje. 

JEUGDORKEST

Contact  
Dries Devlaminck (secretaris) 
0487 75 57 66
deerlijksefanfare@hotmail.com 
www.deerlijksefanfare.be
facebook.com/DeerlijksJeugdorkest/
 
Waar?
De Liere
Vichtesteenweg 29
8540 Deerlijk

Gedurende het jaar hebben we ook af 
en toe ontspanningsactiviteiten: week-
end, uitstap, film- of spelletjesavond... 
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cultuur in deerlijk
voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar

Cultuurdienst
Hoogstraat 122 
8540 Deerlijk

T 056 71 89 81

cultuur@deerlijk.be

Bibliotheek
Hoogstraat 124 
8540 Deerlijk

T 056 72 35 06

bibliotheek@deerlijk.be
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Kinder- en Jeugdjury
Kinderen die graag lezen en er 
van houden om na te praten over 
de gelezen boeken, kunnen via de 
bibliotheek deelnemen aan de Kinder- 
en Jeugdjury Vlaanderen.

Hoe werkt de Kinder- en Jeugdjury?
De kinderen lezen de genomineerde 
titels voor hun leeftijdscategorie (maxi-
mum 10 boeken), waarna ze er hun 
ongezouten mening over mogen geven. 
Op het einde van het leesjaar (maart) 
mogen de deelnemende kinderen 
een 'top 10' opstellen van de gelezen 
boeken.

Jeugd
De bib van Deerlijk heeft een 
ruime jeugdafdeling met romans, 
informatieve boeken, stripalbums, 
luisterboeken en meer. We bieden 
bibmaterialen aan op maat, want onze 
jeugdafdeling is onderverdeeld in 
verschillende categorieën. 

BIBLIOTHEEK

Contact  
Hoogstraat 124 
8540 Deerlijk

056 72 35 06 
bibliotheek@deerlijk.be

Gratis voor jongeren
Wie 18 jaar of jonger is, kan gratis 
lid worden van de bibliotheek van 
Deerlijk.

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
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Prenotenleer vanaf 6 en 7 jaar.
Zing je graag? Wil je later een instru-
ment leren bespelen? Dans je graag? 
Ben je graag creatief bezig? Speel je 
graag spelletjes? Ja? Dan ben jij de 
geknipte leerling om naar de les-
sen pre-notenleer te komen! Iedere 
zaterdagvoormiddag vinden de lessen 
pre-notenleer plaats. In deze lessen 
zingen wij liedjes, leren we op een 
speelse manier instrumenten kennen 
en zijn we creatief bezig met en op 
muziek. De lessen gaan door in de 
lokalen van de beuk. 
Het eerste leerjaar krijgt les van 
10.00 tot 11.00 uur, het tweede leer-
jaar van 11.00 tot 12.00 uur. 
Inschrijven kan via de webshop vrije 
tijd van de gemeente Deerlijk en kost 
50 euro.

Algemene muzikale vorming en 
samenzang (AMV) vanaf 8 jaar
Ben je acht jaar of zit je in het derde 
leerjaar, dan kan je starten in de lage-
re graad en écht noten leren lezen. Je 
krijgt tweemaal per week les. Vanaf het 
tweede jaar kan je dan al een muziek-
instrument leren bespelen. 

Algemene Verbale Vorming (AVV) 
vanaf 8 jaar
Ben je acht jaar of zit je in het derde 
leerjaar,  
kom dan naar AVV. Je leert er goed 
spreken (een juiste uitspraak, ademha-
ling en stemgebruik) en je speelt crea-
tief en expressief met taal en lichaam  
(gedichten voordragen, toneel spelen 
en improviseren).

Meer info
via www.harelbeke.be/samwd

PETER BENOIT  
ACADEMIE vOOR  
MUzIEK EN WOORD

Contact  
Afdeling Deerlijk 
Dries Dewaele

Afdeling Sint-Lodewijk 
Griet Gousseau

0476 38 31 66 
driesdewaele@hotmail.com

Waar?
School de Beuk 
Sint-Amandusstraat 26 
8540 Deerlijk

Vrije basisschool 
St. - Lodewijk, vestiging B 
Pladijsstraat 296 
8540 Deerlijk
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Ben je 8 jaar of zit je in het derde 
leerjaar, dan kan je starten met teken-
les. De lessen worden 2 lesuren per 
week gegeven. 

Je bent creatief en tekenen, schilderen 
of werken met klei zegt je wel iets? 
Schrijf je dan in voor de tekenlessen 
van de gemeentelijke tekenschool.

Inschrijven?
Alle info over de lessen, kostprijs en  
inschrijven kan je vinden via de web-
shop vrije tijd.

De activiteiten staan volgens datum.  
De tekenlessen starten vanaf septem-
ber.

GEMEENTELJKE  
TEKENSCHOOL

Contact  
Cultuurdienst 
Hoogstraat 122 
8540 Deerlijk

056 71 89 81 
cultuur@deerlijk.be

www.deerlijk.be/cultuur 

Waar?
School de Beuk 
Sint-Amandusstraat 26 
8540 Deerlijk

Vrije basisschool 
St. - Lodewijk, vestiging B 
Pladijsstraat 296 
8540 Deerlijk 
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Vuil! Vuil! Vuil! 
De Bende van Radio Oorwoud, een 
bende strijdlustige rakkers vol wilde 
ideeën, staat klaar om de wereld terug 
groen te kleuren! Met een rugzak vol 
straffe songs en verhalen trekken ze 
ten strijde voor natuur en leven op 
onze planeet! Terwijl de zaadbommen 
knallen en de kinderen worden opge-
roepen om vuil, vuiler, vuilst te worden 
knippen de Egels of Death Metal 
almaar meer gaten ‘in den draad’.

Bereid je voor op rock-'n-rollthea-
ter voor kinderen van 6 tot 77 jaar 
gebracht door 4 muzikale klasbakken. 
Muziektheater boordevol wilde en 
meeslepende liedjes, met heel veel 
inhoud, een enorme berg humor en 
genoeg knipogen om ook de ouders te 
laten smullen van deze wilde voorstel-
ling.

Voor grote kleine mensen vanaf 6 jaar 
en hun ouders, grootouders ...

Uitvoerder
Radio Oorwoud

Plaats van de voorstelling
OC d’Iefte

Datum en uur
Zaterdag 21 september om 14.30 uur

Genre
Familievoorstelling

Leeftijdsbereik
Vanaf 6 jaar

Ticketprijs 
7 euro (of 10 UiTPAS-punten)

FAMILIE- 
vOORSTELLINGEN

Contact en tickets 
 
Cultuurdienst 
Hoogstraat 122 
8540 Deerlijk

056 71 89 81 
cultuur@deerlijk.be

https://webshopdeerlijk.recreatex.
be/Tickets/Overview
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De Koning zonder schoenen 

Er was eens … een koning.

Een koning met een gouden kroon.

Op een gouden troon. Met een gouden 
mantel.

Hij had wel 100 paarden.

Hij had ook 1000 knechten.

En zelfs 1000 X 1000 vrienden.

De koning had alles om blij te zijn.

En toch was hij verdrietig ...

De Koning Zonder Schoenen is een 
echte 4Hoog-klassieker met een suc-
cesvolle tournee van 9 jaar doorheen 
Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Ne-
derland en Zwitserland. Het decor en 
de kostuums zijn geïnspireerd op het 
oeuvre van kunstenaar René Magritte.

Contact en tickets 
 
Cultuurdienst 
Hoogstraat 122 
8540 Deerlijk

056 71 89 81 
cultuur@deerlijk.be

https://webshopdeerlijk.recreatex.
be/Tickets/Overview

Uitvoerder
4Hoog

Plaats van de voorstelling
OC d’Iefte

Datum en uur
Woensdag 8 april om 14.30 uur

Genre
Familievoorstelling

Leeftijdsbereik
vanaf 3 jaar

Ticketprijs 
7 euro (of 10 UiTPAS-punten)
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ACTIVITEITEN

‘Het René De Clercqgenootschap vzw’ 
en ‘de Heemkring Dorp en Toren vzw’ 
organiseren tijdens het jaar activiteiten 
voor kinderen en jongeren: o.a.

•  Verteltheater voor kleuters in  
november 

•  Vertelwandeling voor 4de leerjaren 
in september 

• 11 juli Vlaanderen Feest activiteit 
voor 3de en 4de leerjaren ism de 
Speelpleinwerking Kerekewere!

• Rondleiding commandobunker 
voor 6de leerjaren in mei

ERFGOED

Contact 
  
Dienst Lokaal Erfgoed 
Harelbekestraat 27 
8540 Deerlijk 

erfgoed@deerlijk.be 

056 69 47 39

Open: 9.00 tot 12.00 uur
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Sport in Deerlijk
voor jongens en meisjes van 4 t.e.m. 18 jaar

Sportdienst
 
Vercruysse de  
Solartstraat 30 
8540 Deerlijk

T 056 77 73 19

sport@deerlijk.be



40

Trainingsuren
• dinsdag:  

19.00 – 21.00 uur Taichi  
(volwassenen)

• donderdag:  
19.00 - 21.00 uur  Taichi  
(volwassenen)

• vrijdag:  
18.00 – 19.30 uur Aikido  
(kinderen + volwassenen)

Trainingsplaats
= adres van de club:   
Pontstraat 53, 8540 Deerlijk 

Info
Pham Van Soan  
Tel. 056 71 59 18  
gsm 0491 88 26 67

Trainers
• Michaël Goethals 

• Peter Voet 

• Hans De Ruysscher

• Pham Van Soan

Lidgeld
•  kinderen tot 11 jaar:  100 euro 

(verzekering inbegrepen)

•  vanaf 12 jaar info bij de club

Hoe inschrijven?
Bij de lesgever Pham Van Soan.

AIKIDO
AIKIDO TAICHI 
RECREATIEF

Contact
Voorzitter: 
Michaël Goethals 
Ruddervoordsestraat 171 
8210 Veldegem 
050 24 66 31

Secretaris: 
Pedro Verschave 
Hoogstraat 21 
8540 Deerlijk 
0496 53 80 08
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Trainingsuren
• dinsdag:   

18.00 – 19.00 uur 
extra training jeugd tot 4de lj.

•  dinsdag:   
19.00 – 20.30 uur  
wedstrijdtraining 14-19 jarigen

• woensdag:   
17u00 – 18u00: 6 tot 9 jaar 
18u00 – 19u15: 10 tot 14 jaar 
19u15 -  20u30: 15 tot 19 jaar

• donderdag:  
20.00 – 22.30 uur 
vrij spelen (recreanten) 

• vrijdag:   
20.30 – 22.30 uur 
vrij spel voor alle leden

• zondag:   
10.30 – 12.00 uur   
wedstrijdvormen jeugd

Lidgeld 
• Jeugd: 80 euro

• Recreanten: 90 euro

• Competitiespelers: 95 euro 

BADMINTON
BADMINTONCLUB Dz99 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact  
Voorzitter: 
Simon Vanlaeken 
Desselgemstraat 29 
8540 Deerlijk 
simonvanlaeken@gmail.com

Contactpersonen: 
Lisa Demeyere 
0477 91 65 78 
lisademeyere1@live.be

Mathilde Leman 
0486 63 54 13 
mathilde.leman@telenet.be

Trainingsplaats 
Sporthal Gaverhal

Hoe inschrijven? 
Tijdens de training
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Trainingsplaats 
• Balletschool Raymonda  

De Cassinastraat 4, Deerlijk 

• Gemeentelijke Kouterschool 
H. Consciencestraat 28A,  
Zwevegem 

Wat? 
•  Pré-ballet

•  Klassiek ballet

•  Jazz-dance

•  Creatieve dans

•  Pointes 

•  Moderne dans

•  Pré-professionele opleiding

Info 
• Alle info over onze inschrijvingsdagen, 

proeflessen en uurrooster kan je 
terugvinden op www.raymonda.be 

 

BALLET
BALLETSCHOOL RAYMONDA 
RECREATIEF/PRE-PROFESSIONEEL

Contact
  
Wendy Demeyere 
056 77 54 85 
info@raymonda.be 

www.raymonda.be 

Facebook/instagram/ twitter:  
Balletschool Raymonda 
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Trainingsuren
• Basket Play & Fun 

Site Deerlijk Fun (2014 en 2015)  
& Play (geboortejaar 2013)    
dinsdag  16.15-17.15 uur  
Gaverhal Deerlijk  
Eerste training  
op dinsdag 10 september 2019 

• U8 (°2012) 
Gaverhal vrijdag 17.30 - 19.00 uur 
(+ 1 training in Zwevegem) 

• U10 (°2010 en 2011) 
Skills training op maandag  
17u30-18u45 in Zwevegem 
1 Training op dinsdag  
17u45-19u15 in Deerlijk 
of 
1 Training op donderdag  
17u30-19u00 in Deerlijk

• U12 (°2008 en 2009) 
Skills training op  
maandag 18u45-20u00  
in Zwevegem 
+ 2 trainingen in Zwevegem

• voor oudere groepen contacteer de 
jeugdcoördinator  
 

BASKET
HEXIA zWEvEGEM DEERLIJK 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact  
Sitemanager Deerlijk: 
Rik Devos   
0478 44 51 05

Jeugdcoördinator:   
Dirk Verhamme   
0475 30 70 95

Lidgeld
• Basket Fun & Basket Play 

Deerlijk: Het lidgeld per seizoen 
bedraagt 115 euro. Er zijn (gratis) 
kennismakingstrainingen voor 
Basket Fun voorzien tijdens de 
hele maand september, telkens op 
dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur in 
de Gaverhal.  
De eerste groepstraining vindt 
plaats op dinsdag 10 september 
om 16.15 uur.  
Andere ploegen: Afhankelijk van 
het aantal trainingen per week. 

• Alle info op 
www.basketzwevegemdeerlijk.be
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Trainingsuren
• wekelijks op vrijdag: 20.00 tot 

21.30 uur

• wekelijks duikuitstappen

Lidgeld  
• 100 euro per jaar

• tweede lid van de familie 50 euro 

Trainingsplaats
• Zwembad Ter Borcht Meulebeke

• Duiktank Transfo Zwevegem 

• Theorie: 
Opleiding in de leslokalen van 
Duikshop    
Tarcy

• Open waterduiken: 
De Gavers Harelbeke, Put van 
Ekeren,  
het Zilvermeer in Mol, Zeeland,  
Barrages Lac de L'Eau d'Heure

• Duikreizen: 
Egypte, Mallorca, Zuid-Frankrijk 

Brevetten
• Professioneel begeleid, behaal je 

een wereldwijd erkend brevet

• Brevetten : PADI, CMAS, TDI

• Recreatief duiken, technisch dui-
ken, beroepsopleidingen 

DUIKEN & vRIJDUIKEN
DEERLIJKSE DUIKCLUB HAAI FIvE 
RECREATIEF

Contact
  
Jeugd (12+) en volwassenen: 
Regine Basyn 
056 72 20 15 
0494 70 64 81 
reginebasyn@gmail.com

Technische opleidingen: 
Tarcy Verzele 
0479 37 02 82

www.haaifive.be

Persoonlijke, veilige en plezierige 
opleidingen

• Nieuw: uniek aanbod van 
FREEDIVE- opleidingen 

Maak nu een afspraak voor je 
gratis initiatieles!
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Trainingsuren 
maandag: 9.00 – 11.00 uur 
   17.00 – 21.00 uur 
dinsdag: 17.00 – 21.00 uur 
woensdag: 9.00 – 11.00 uur 
   17.00 – 21.00 uur 
donderdag: 17.00 – 21.00 uur 
vrijdag: 9.00 – 11.00 uur 
   17.00 – 20.00 uur 
zondag: 9.30 – 11.30 uur

Trainingsplaats 
Powerzaal Gaverhal 
Vercruysse de Solartstraat 30 
8540 Deerlijk

Lidgeld  
• 1 beurt 5 euro

• per maand 20 euro

• 12-beurtenkaart 25 euro

• 3 maanden 55 euro

• groepen 15 euro/uur 
(max. 20 pers.)

Hoe inschrijven?     
Tijdens de training.

FITNESS
DIRKS POWERCLUB 
RECREATIEF

Contact
  
Voorzitter: 
Dirk Warnez 
Pladijsstraat 26 
8540 Deerlijk 
gsm dirk 0496 28 06 20 
dirkwarnez@gmail.com 
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Trainingsuren 
• U7 (1ste en 2de leerjaar)  

Woensdag  16u30-18u00 (NTZ)

• U11 (3de tem 6de leerjaar) 
Competitieploeg:  
maandag  17u30-19u00 (NTZ) 
en op vrijdag  16u30-18u00  
Enkel tornooien (geen competitie): 
vrijdag  16u30-18u00  
(ofwel samen met competitie ofwel 
in NTZ)

• U13 (°2006-2007) (2 ploegjes) 
maandag  17u30-19u00 (OZ) 
donderdag  18u30-20u00 (OZ)  
naast elkaar

• U15 
woensdag  17u30-19u00 (NZ)  
en vrijdag  18u00-19u30 (NZ)

• U17 
woensdag  19u00-20u30 (NZ)  
en vrijdag  19u30-21u00

JEUGDvOLLEY
v.B.C. GAvERHAL 
COMPETITIEF

Contact
  
Voorzitter:  
Geert Vanwynsberghe 
Vrijputstraat 7 
8540 Deerlijk 
056 72 96 08 
0472 86 62 79 
vanwynsberghe_geert@hotmail.com

Jeugdsportcoördinator: 
Lisa Vanwynsberghe 
Zolderstraat 10C 
8553 Otegem 
0472 62 31 65 
lisa_vanwynsberghe@hotmail.com

www.volleybaldeerlijk.be

Trainingsplaats  
Gaverhal Deerlijk 
Vercruysse de Solartstraat 30  
8540 Deerlijk 
uitzondering: U7 en U11 in nieuwe 
turnzaal school de Beuk, Sint-Aman-
dusstraat 26 Deerlijk

Lidgeld 
• beginners 100 euro

• jeugd competitief 180 euro  

Hoe inschrijven? 
Tijdens de training ofwel bij de jeugd-
coördinator.
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Aan alle kinderen van het eerste 
tot het zesde leerjaar
Iedereen krijgt de kans om gratis deel 
te nemen aan 3 volwaardige volleyba-
linstuifmomenten onder leiding van 
gediplomeerde trainers. 

1ste en 2de leerjaar: 
• Balgewenning met verschillende 

soorten ballen.

• Correct gooien en vangen en 
plezier beleven aan het spelen met 
de bal. 

• Kortom een ideale voorbereiding 
om later een balsport te beoefenen.

3de tot 6de leerjaar: 
• Aanleren van de beginselen van 

het volleybal met nadruk op 
het correct gooien en vangen 
om dan geleidelijk over te gaan 
naar het eigenlijke volleybal 
met alle bijhorende bewegingen 
(bovenhands, onderhands, aanval, 
opslag, ...). 

• Deze groep neemt ook maandelijks 
deel aan een tornooi. 
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Trainingsuren
•  dinsdag  18.00 – 19.30 uur

•  vrijdag 17.30 – 19.00 uur

Trainingsplaats
Oude turnzaal school de beuk 
Sint-Amandusstraat 26, 8540 Deerlijk

Lidgeld  
Zich wenden tot de contactpersoon.

Info   
• Je mag 3 proeflessen mee volgen

• Kledij: T-shirt en lange trainings-
broek

• Judopak zelf aankopen

JUDO
JUDOCLUB DEERLIJK 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact
  
Voorzitter: 
Frans Himpe 
Hoogstraat 139/B31 
8540 Deerlijk

Contactpersoon: 
Werner Lamont 
Braamakkerstraat 93 
8540 Deerlijk 
0477 30 18 06 
w.lamont@telenet.be 
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Trainingsuren 
• dinsdag:  19.30 – 21.00 uur 

(gevorderden)

• woensdag: 18.30 – 19.30 uur

• vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

Trainingsplaats 
Gemeentelijke jongensschool De Beuk 
St. Amandusstraat 26 
8540 Deerlijk    

Lidgeld 
Navragen via contactpersoon

Hoe inschrijven? 
Tijdens de trainingen.

KARATE
FUDO-SHOTOKAN KARATE 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact
  
Voorzitter: 
Katrien Allegaert 
P. De Coninckstraat 19/1 
8530 Harelbeke 
056 72 94 26  
karate.deerlijk@gmail.com

www.karate-deerlijk.be
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Trainingsuren (vanaf 6 jaar)

• jeugd  
woensdag:  18.15 – 19.15 uur  
vrijdag:  18.00 – 19.00 uur

• volwassenen 
woensdag:  19.30 – 21.00 uur 
vrijdag: 19.00 – 20.30 uur 

• competitietraining 
zondag: 10.00 – 11.30 uur

Trainingsplaats
Turnzaal Gemeenteschool De Beuk 
St.-Amandusstraat 26 
8540 Deerlijk

Lidgeld 
200 euro

Hoe inschrijven? 
Tijdens de training 
(3 gratis initiatielessen)

TAEKWONDO
CHINDOJANG 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact
  
Voorzitter: 
Pieter Bossuyt 
Weverijstraat 32 
8540 Deerlijk 
0495 28 98 11 
pieterbossuyt@hotmail.com

www.taekwondodeerlijk.be



51

51

Trainingsuren
We organiseren het ganse jaar door 
oefencyclussen voor de jeugd (zomer- 
en winter).  
Tijdens het zomerseizoen bieden we 
lessen aan op woensdagnamiddag, 
vrijdagavond, zaterdag en op zondag-
voormiddag. Tijdens de winter wordt 
er les gegeven op woensdagnamiddag, 
zaterdag en zondagvoormiddag.

Informatie bij onze jeugdcoördinator 
Louis Lecluyse 
jeugd@tcgaverkasteel.be 
GSM/Whatsapp: 0496 92 98 66

Ook volwassenen kunnen bij ons 
tennislessen volgen. Niet-leden worden 
warm gemaakt voor de tennissport via 
de module Start-2-Tennis. De actieve 
leden kunnen intekenen voor een  
gewone lessenreeks. Meer inlichtingen 
hierover bij Ward Vandemaele: 
0493 99 02 67 
warrior8540@telenet.be

Trainingsplaats 
Tennisclub Gaverkasteel vzw 
Vercruysse de Solartstraat 24 (5 ter-
reinen)

Lidgeld jaarabonnement 
(tarieven inschrijving voor 2017)

TENNIS
T.C. GAvERKASTEEL vzW 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact
  
Voorzitter: 
Ward Vandemaele 
0493 99 02 67 
warrior8540@telenet.be 

Contactpersoon: 
(jeugdwerking) 
Louis Lecluyse  
0496 92 98 66  
jeugd@tcgaverkasteel.be 

•   tot en met 12 jaar: 50 euro

•   jeugd tem 18 jaar: 90 euro

• student tussen ‘94 & ‘00: 110 euro

• volwassen lid: 155 euro

• gezinsabonnement (2 personen): 
260 euro

• gezinsabonnement (meer dan 2 
personen): 295 euro

 
Opgelet: voor het volgen van tennisles-
sen is lidmaatschap verplicht
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Kleuters
• Peuters - bewegingsschool met 

ouders 
zaterdag  8.45 - 9.45 uur

• 1ste kleuter - bewegingsschool 1 
zonder ouder  
zaterdag  9.45 - 10.45 uur

• 2de kleuter - bewegingsschool 
woensdag 14.30 - 15.30 uur 
zaterdag 10.45 - 11.45 uur

• 3de kleuter - bewegingsschool 
woensdag  15.45 - 16.45 uur 
zaterdag  11.45 - 12.45 uur 

Lagere school 
1ste, 2de leerjaar

• maandag  17.00 – 18.00 uur  
Predans A 

• dinsdag  16.30 – 17.30 uur  
Predans B 

1ste, 2de en 3de leerjaar 
• donderdag  16.15 – 17.15 uur  

Turntraining 1

• vrijdag  15.30 – 16.30 uur  
Basisturnen 1

3de en 4de leerjaar
• woensdag  13.30 – 14.30 uur  

Jazz 1 

• vrijdag  17u30 – 18.30 uur  
Street 1 

4de, 5de en 6de leerjaar 
• maandag  16.15 – 17.00 uur  

Lichaamsspanning (vanaf 2de lj)

• donderdag  17.15 – 18.30 uur  
Turntraining 2

• vrijdag  16.30 – 17.30 uur  
Basisturnen 2

DANS - TURNEN- BEWEGING 
MOvE-D vzW 
RECREATIEF

Contact
  
Lessen gaan door in het  
Appollonpand 
Vichtesteenweg 31 
8540 Deerlijk  
056 72 39 33

Tijdens weekdagen (20u – 22u) 
kan je ons telefonisch bereiken via 
056 90 25 41 (Robbe Dewaele, 
Voorzitter) 

info@move-d.be

www.move-d.be 

Like ons op fb! Vzw Move-D

5de en 6de leerjaar
• maandag  18.00 – 19.00 uur 

Street 2 

• dinsdag  17.30 – 18.30 uur 
Jazz 2 

• Woensdag  17.00 – 18.00 uur 
Breakdance 

• Vrijdag 18.30 – 19.30 uur 
Clipdance

1 ste tot 6de leerjaar
• zaterdag  13.30 – 15.30 uur  

Special Gym 
 
Bewegen voor kinderen met leer-
stoornissen – bijzonder onderwijs 
type 1&2 
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Aanbod jongeren en volwassenen 
via www.move-d.be   
of via Facebook 'vzw Move-D' 
Lidgeld

• voor peuters, kleuters en 1-2de 
leerjaar: 120 € voor het eerste uur, 
daarna bij elke les 85% korting

• 3de tot 6de leerjaar + special Gym: 
150 € voor het eerste uur, daarna 
bij elke les 85% korting

Info en inschrijvingen
• Inschrijven via onze website:  

www.move-d.be 

• In krokus-, paas-, zomervakantie 
hebben we sportkampen voor 
kleuters en kinderen van het lager 

• Subsidieformulier van de mutualiteit 
kan je online afhalen wanneer je 
bent ingeschreven. 

Gratis kennismakingsweken 
• Gratis kennismakingsweek van 

9-15  september 2019! 

Trainingsplaats voor alle lessen:
Appollonpand 
Vichtesteenweg 31, Deerlijk 
Tel: 056 72 39 33 (appollonpand)  
of 056 90 25 41 (Robbe, voorzitter) 
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Trainingsuren
Trainingsuren kunnen per team  
geraadpleegd worden op de site: 
www.kvcdeerlijk1634.be

Trainingsplaats 
Centrum Deerlijk 
G. Gezellelaan – 8540 deerlijk

Lidgeld en meer info 
www.kvcdeerlijk1634.be

Inschrijven en meer info 
jeugd@kvcdeerlijk1634.be

vOETBAL
KvC DEERLIJK SPORT 
COMPETITIEF

Contact
  
TVJO 
Koen De Tollenaere  
TVJO@kvcdeerlijk1634.be 
0498 20 66 25

Voorzitter 
Patrick Allegeaert   
voorzitter@kvcdeerlijk1634.be 
0486 39 05 65

Secretaris 
Viviane Devolder:  
Secretaris@kvcdeerlijk1634.be

www.kvcdeerlijk1634.be
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Wekelijks activiteiten voor wielerjeugd 
vanaf 7 jaar tot 18 jaar.  
Lidgeld afhankelijk van de leeftijd 
tussen de 125 en 200 euro inclusief 
volledig pakket wielerkledij.

Contactpersonen
• Thomas Debrandere

• Walter Coucke 0475 76 04 60

23ste Mountainbiketoertocht 
• op zaterdag 7 december 2019

• 33 km en 52 km.

• 18 km voor gezinnen en kinderen. 

• 13.30 uur kids-toertocht onder 
begeleiding (gratis).

Inschrijving voor de mountainbiketoer-
tocht ter plaatse:

• Sporthal 
Vercruysse de Solartstraat 30 
8540 Deerlijk  
van 8.30 tot 14.00 uur

• Contactpersoon:  
voorzitter/secretaris

WIELRENNEN
K.S.v. DEERLIJK 
GAvERzICHT - BE OKAY 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact
  
Voorzitter:  
Thomas Debrandere 
0478 83 90 90   
thomas.debrabandere@gmail.com 

Secretaris:  
Luc Schietgat  
0474 73 45 75 
luc.schietgat@gmail.com 

Wielerjeugd happening op 8 septem-
ber 2019
promotionele wedstrijd voor niet-aange-
slotenen van 8 tot 14 jaar om 10 uur, 
inschrijvingen (9u) en kleedkamers :  
Voetbalterrein, Guido Gezellelaan 26, 
8540 Deerlijk
Inlichtingen:  
wielerjeugdhappening@gmail.com
Contact: Thomas Debrabandere



SPORTDIENST
Vercruysse de Solartstraat 30

056 77 73 19
sport@deerlijk.be 

JEUGDDIENST
Vercruysse de Solartstraat 26

056 77 44 32
jeugd@deerlijk.be

CULTUURDIENST
Hoogstraat 122
056 71 89 81

cultuur@deerlijk.be 

BIBLIOTHEEK
Hoogstraat 124
056 72 35 06

bibliotheek@deerlijk.be


