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Voorwoord

Beste ouders en jongeren

Hij is er, de nieuwe Funwijzer, een folder met informatie over alle Deerlijkse vrijetijds-
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 betrok-
ken contactpersonen of de gemeentelijke dienst te contacteren. 

Alvast veel leesplezier!

Carl De Donder, schepen van jeugd

Ann Accou, schepen van sport 

Regine Rooryck, schepen van cultuur



Jeugddienst
 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

T 056 77 44 32

jeugd@deerlijk.be

Jeugdwerkinitiatieven
alle Deerlijkse jeugdwerkinitiatieven
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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 overzicht van het 
takenpakket te geven omdat deze taken variëren 
en afhankelijk zijn van de tijdelijke zaken waarop 
we inspelen.

Een kleine greep uit het takenpakket:

• uitwerken van een vrijetijdsaanbod voor  
kinderen en jongeren (speelplein 
Kerekewere!, tienerwerking ...)

• ondersteunen van Deerlijkse jeugdwerkinitia-
tieven;

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

• stimuleren, organiseren en begeleiden van inspraak;

• uitwerken van het fuifbeleid, reglementering, materiële ondersteuning…

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

Jeugdradar
De Jeugdradar is een tweemaandelijkse informatiekrant van de jeugdraad.

Het is een papieren nieuwsbrief met actuele informatie over de jeugdraad, het 
speelplein, de kinderboerderij, het jeugdwerk, de jongerenbeweging, de studenten-
club, een jeugdagenda …

De Jeugdradar is een leuke manier om op de hoogte te blijven over wat er  
gebeurt in het Deerlijkse jeugdwereldje!

De Jeugdradar wordt verstuurd naar de oudste leden en de leiding van de  
Deerlijkse jeugdverenigingen. Indien je ook graag de Jeugdradar zou ontvangen in 
je bus, stuur een mailtje naar jeugd@deerlijk.be met jouw gegevens.

JEUGDDIENST

Contact 
 
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

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

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 facturen 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 gezelschaps-
spelen tot lichteffecten, van een muziekinstallatie 
tot badgemachine. Bekijk het volledige aanbod op  
www.deerlijk.be/producten/uitleendienst-feest-
materiaal

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,

•  via Facebook - Delphine  Aaron Jeugddienst of Jeugddienst Deerlijk

JEUGD-
UITLEENDIENST

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 belangrijk dat bezoekers defecten door-
geven aan de technische dienst van de gemeente!

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

WIJKSPEEL-
PLEINTJES

Contact 
 
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

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

Maak je buren – van maart tot november – warm 
voor een namiddag sport, spel en gezelligheid in 
de straat.

Kies een meter en/of peter (= speelstraatverant-
woordelijke).

Vraag je speelstraat 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/speelstraat

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 heeft een open samenstelling. Op de algemene vergadering is  
iedereen uitgenodigd. Deze vergadering komt sporadisch samen, verkiest een 
bestuur en kan stemmen over belangrijke zaken. Dit is het ideale moment om 
nieuwe voorstellen of ideeën te lanceren.

• Het bestuur bestaat uit 1 vertegenwoordiger per jeugdwerkinitiatief, evenveel 
onafhankelijk geïnteresseerden en maximum 7 niet-stemgerechtigde leden. 
Dit bestuur vergadert iedere eerste zondag van de maand om 10.00 uur in 
het gemeentehuis.

• Er zijn werkgroepen die specifiek rond één thema of activiteit vergaderen. Het 
spreekt voor zich dat wie in een werkgroep geïnteresseerd 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 voorzitter, 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!

JEUGDRAAD

De jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad. Het 
gemeentebestuur erkent deze raad als de spreek-
buis van jongeren in Deerlijk.

De jeugdraad heeft 3 belangrijke doelstellingen:

1. Advies geven
Een wet bepaalt dat alles wat het gemeente- 
bestuur 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, opmerkingen en voorstellen door-
geven aan het gemeentebestuur. In het verleden 
werd zo al een mening gegeven over wijkspeel-
pleintjes, het fuifbeleid, de speelruimte rond de 
jeugdlokalen, het verdelen van de toelagen aan de 
verschillende jeugdverenigingen …

2. Organisatie
De jeugdraad kiest ervoor om activiteiten te organiseren of initiatieven te nemen 
die niet door één jeugdvereniging genomen kunnen worden. De activiteiten hebben 
ontmoeting of vorming als doel. De jeugdraad organiseert Café Congé, de nieuw-
jaarsreceptie, nacht van de jeugdraad, dag van de jeugdbeweging, jeugdmarkt …

3. Coördinatie en informatie
Jeugdraad is de verzameling van alle jeugdwerk: speelplein, kinderboerderij, jeugd-
werk, jongerenbeweging en studentenclub. Er worden samen afspraken gemaakt, 
ervaringen uitgewisseld en data gedeeld. Je krijgt ook heel wat informatie, over 
fuifbeleid, wetgeving, speelbossen …  Soms hebben we het over een breder thema 
zoals alcohol of toegankelijkheid.

Contact 
 
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk

056 77 44 32 
0479 99 27 65 
jeugd@deerlijk.be
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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?
Iedere werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 
17u. Voor openingstijden tijdens het weekend: 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

Voor wie is Moeder Deerlijkse?
Mannelijke, Deerlijkse studenten ouder dan 
18 jaar.

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

En onze visie?
Het is de bedoeling Deerlijkse mannelijke  
studenten, ouder dan 18 jaar, samen te  
brengen en te verenigen. Een gezellige  
studentikoze sfeer, originele 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, cultuuractiviteit- en weekend, galabal, bowling,  
cantussen …

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

Welke jaarlijkse activiteit is zeker het onthouden waard?
Galabal op 5 november

Wat doe je om erbij te zijn?
• Mail naar info@moederdeerlijkse.be en de rest volgt vanzelf.

• Meer info op www.moederdeerlijkse.be.

• Je uniform bestaat uit een lint en een potske.

Wist je dat …
• Moeder Deerlijkse al 50 jaar bestaat?

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

Contact 
 
Niels Huygelier 
Stagestraat 27 
8791 Beveren-Leie

0493 66 02 13 
niels.huygelier@ugent.be

MOEDER  
DEERLIJKSE
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Welke activiteiten mag je verwachten?
Voor kleuters hebben we 1 keer per jaar knuffelhol, voor het lager is er op woens-
dagnamiddag 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 krokusvakantie, 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

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 onder-
verdeeld 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, nachtspel,  
tjoolderstocht, pleinspelen, reactietocht, quiz, 
bezinning, …

Welke activiteit is zeker het onthouden waard?
• weekend (februari-maart)

• daguitstap (mei)

• schuimparty (eind juni)

• kamp (eerste helft juli)

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

• Meer informatie op www.facebook.com/13plusdeerlijk.

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

• ... eens een plusser, altijd een plusser!

13+ WERKING

Contact 
 
Sarah Coppens 
Vrijputstraat 1 
8540 Deerlijk

0476 33 87 44 
sarahcoppens_@hotmail.com 
 
Waar? 
 
Vlasstraat 1/D000 
8540 Deerlijk
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Voor wie is speelplein Kerekewere!?
Kinderen van 2,5 jaar (met schoolervaring) tot 
12 jaar. Tijdens de grote vakantie en prikacties 
tijdens de kleine vakanties is er werking voor 
12+’ers.

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 begeleiding.

Wanneer is er speelplein Kerekewere!
• Tijdens de krokusvakantie, paasvakantie, 

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.

Welke activiteiten mag je verwachten?
Knutselen, sport, inleefspel, kookactiviteit, kampen 
bouwen, in het zand spelen,  
kijk- en luisteractiviteit …

SPEELPLEIN 
KEREKEWERE!

Contact 
 
Jeugddienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 26 
8540 Deerlijk 

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

Sportdienst 
Vercruysse de  
Solartstraat 30 
8540 Deerlijk 

056 77 73 19  
sport@deerlijk.be 
 
Waar? 
 
Gaverdomein 
Vercruysse de  
Solartstraat 30 
8540 Deerlijk 

Welke jaarlijkse activiteit is zeker het onthouden waard?
Het apotheosefeest is een avondje inleven en spelen voor kinderen en ouders in 
een onvergetelijk thema. Telkens de laatste speelpleindag van juli, 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 2e 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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Ben je 15 jaar of ouder? Zin om je vriendenkring 
wat uit te breiden en iets nieuws te proberen?

Kom dan een kijkje nemen bij KLJ Deerlijk! Op 
vrijdagavond (tweewekelijks) knallen we ons 
weekend in met de tofste activiteiten. We zijn 
niet alleen een jeugdbeweging, maar een hechte 
vriendengroep waar ook jij deel van kunt  
uitmaken!  
Op onze Facebookpagina(www.facebook.com/
KLJDeerlijk) kun je checken hoe onze werking 
eruitziet.

Nog niet helemaal overtuigd? Kom dan een kijkje 
nemen op één van onze activiteiten!

Welke activiteiten mag je verwachten?
Karting, Sinterklaasfeestje, dropping, kamp, fuif 
Wall Street Night, toneel, wimpelen en vendelen ...

Wat doe je om erbij te zijn?
• inschrijven kost 18 euro

• je kan een KLJ-sjaal en T-shirt kopen

KLJ

Contact
  
Riet Depaepe 
Klijtstraat 181 
8540 Deerlijk 

0474 41 39 43  
riete_xx@hotmail.com 
 
Waar? 
 
Lokaal KLJ Deerlijk  
Hoogstraat 46c 
8540 Deerlijk

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

Hoe worden de groepen verdeeld?
• Helpertjes: 5 tot 12 jaar

• Juniors: 12 tot 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 activiteiten 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 zaterdag-
voormiddag van 8.45 tot 11.45 uur.

Welke activiteiten mag je verwachten?
Quizzen, bosspelen, EHBO, stellingenspelen, reis rond de wereld, waterspelen, ...

Wanneer trekken we op kamp?
Tijdens de laatste 14 dagen van augustus.

Welke jaarlijkse activiteit is zeker het onthouden waard?
• startdag: het eerste weekend van oktober

• carwash

• eetfestijn en JRKafé

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

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

JEUGD  
RODE KRUIS

Contact 
 
Brecht De Rycke 
Vichtestraat 136 
8540 Deerlijk 

0494 04 92 90  
brechtje@telenet.be 
 
Waar? 
 
Hoogstraat 46b  
8540 Deerlijk
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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 deugddoende 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.

Wanneer is er Chiro?
Van eind september tot eind juni, iedere zondag-
namiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

CHIRO  
DE NIEUWE GENERATIE 
IRIS

Contact 
 
Bram Beunens

0478 70 79 37  
brambeunens@hotmail.com

Ulrike Mahieu 
Kerkstraat 227 
8540 Deerlijk

0496 29 32 35  
ulrike.mahieu@hotmail.be 
 
Waar? 
 
‘t Heem 
Pladijsstraat 282 
8540 Sint-Lodewijk - Deerlijk

www.chirosellewie.be

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

Welke jaarlijkse activiteit is zeker het onthouden waard?
• Heemfeesten  

(Drive-in movie, Spel Zonder Grenzen, Onder De Blote Hemelfuif, BBQ)

• Camping op het Plein

• Met de Sint aan de Toog

• Wijnverkoop

• Buurtfeest
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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 samen-
leving 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.

Welke activiteiten mag je verwachten?
Kookactiviteit, zwemactiviteit, pleinspelen, bosspelen, stadsspel, detectivespel ...

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

Welke jaarlijkse activiteit is zeker het onthouden waard?
• pannenkoekenbak

• instuif

• aspifuif

• ouder- spaghetti-, Viking Kubb- en streekbierenavond

CHIRO JOEKI

Contact 
 
Margot Verschuere 
Kardinaal Cardijnlaan 11 
8540 Deerlijk 

0473 61 20 40 
margot.verschuere0@gmail.com 
 
Waar? 
 
Kardinaal Cardijnlaan 8 
8540 Deerlijk

Wat doe je om erbij te zijn?
• Meer info? www.chirojoeki.be, Facebook

• Een uniform is verplicht voor de oudste leden.

Wist je dat...
• ... we een geweldige ouderraad hebben die helpt bij het organiseren van 

activiteiten?

• ... we een eigen Chirotrui hebben?
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Voor wie is de KSA?
Jongens vanaf 6 jaar.

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

• Piepjongknapen: 3e en 4e leerjaar

• Jongknapen: 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 leiders-
groep 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, zwemmen, drop-
ping, 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 
 
Robbe Coudyzer 
Stationsplein 7 
8540 Deerlijk 

0496 20 12 29 
coudyzer40@gmail.com 
 
Frederik Cottyn 
Waregemstraat 149 
8540 Deerlijk 

0479 17 21 03 
frederik_cottyn@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 zelfstandig-
heid en sociaal samenzijn bij kinderen te  
bevorderen. Variëteit is troef, van ravotten tot 
bos- en dorpsspelen en ook soms koken!

Wanneer is er Scouts?
Van oktober tot half mei, kapoenen en welpen/ 
kabouters op zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur 
en jongverkenners/jonggidsen, verkenners/ 
gidsen en jin op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Welke activiteiten mag je verwachten?
Overgang (1e vergadering met alle takken samen), kookvergadering, avondspel, 
dorpsspelen, knutselvergadering ...

Wanneer trekken we op kamp?
• Kapoenen: 1e week van juli — 5 nachten in lokaal
• Welpen/kabouters: 1e week van 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

SCOUTS &  
GIDSEN

Contact 
 
Gertjan Deprez  
Engelstraat 5 
8540 Deerlijk 

0473 49 38 29 
gertjan.deprez@hotmail.com 

Tine Willaert 
Harelbekestraat 34 
8540 Deerlijk 

0493 16 99 64 
tine-willaert@hotmail.com 
 
Waar? 
 
Gaverdomein 
Vercruysse de  
Solartstraat  28 
8540 Deerlijk

Welke jaarlijkse activiteiten zijn zeker het onthouden waard?
• Brico Bistro in oktober — hutsepotfestival ten voordele van het onderhoud van 

het lokaal

• Fancy Fair — eerste weekend van september

• Piri Toemba — 3-jaarlijkse toneelavond van leden en leiding

• Café De Ronde, zondag 2 april 2017 
Uitzenden Ronde van Vlaanderen op groot LED-scherm.

Wat doe je om erbij te zijn?
• Inschrijven bij de groepsleiding voor 35 euro.

• Meer informatie op www.scoutingdeerlijk.be of op de facebookpagina 
https://www.facebook.com/scoutingdeerlijk

Wist je dat ...
• ... Pater Rik, de proost, al meer dan 45 jaar de Scouts & Gidsen begeleidt bij 

supertoffe bezinningsmomenten?

• ... we het op Ardennenkamp nog even primitief houden als vroeger met alleen 
palen, touwen en tenten?



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

Cultuur in Deerlijk
voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar

Bartel Meyburg ©
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Prenotenleer vanaf 6 en 7 jaar.
Ben je zes jaar of ga je naar het eerste leerjaar? 
Dan kan je op onze academie muziekinitiatie volgen. 
Daar worden op een leuke manier de eerste 
stapjes in de muzieknotenwereld gezet, en dit één 
uurtje per week..

Algemene muzikale vorming en samen-
zang (AMV) vanaf 8 jaar
Ben je acht jaar of zit je in het derde leerjaar, dan 
kan je starten in de lagere graad en écht noten 
leren lezen. Je krijgt tweemaal per week les. Vanaf 
het tweede jaar kan je dan al een muziekinstru-
ment leren bespelen. Je hebt de keuze uit piano, 
viool, cello, contrabas, gitaar, elektrische gitaar, 
hobo, klarinet, fluit, saxofoon, trompet, hoorn, trom-
bone, slagwerk, accordeon of zang. De richting 
muziek behelst niet alleen klassieke muziek. Je kan 
ook pop en jazz volgen aan onze academie.

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, ademhaling en stemgebruik) en je 
speelt creatief en expressief met taal en lichaam  
(gedichten voordragen, toneel spelen en improvi-
seren). Je hebt één uur les per week. Na de basis-
cursus AVV kan je in de woordklas ook voordracht, drama, toneel en welsprekend-
heid volgen.

Meer info
via www.harelbeke.be/samwd

Inschrijven
via mijnacademie.be/samwdharelbeke

PETER BENOIT  
ACADEMIE VOOR  
MUZIEK EN WOORD

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 Jeugd-
jury Vlaanderen.

Hoe werkt de Kinder- en Jeugdjury?
De kinderen lezen de genomineerde titels voor 
hun leeftijdscategorie (maximum 10 boeken), 
waarna ze er hun ongezouten mening over mo-
gen 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. 

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

BIBLIOTHEEK

Contact 
 
Hoogstraat 124 
8540 Deerlijk

056 72 35 06 
bibliotheek@deerlijk.be

Contact 
 
Afdeling Deerlijk 
Dries Dewaele 

driesdewaele@hotmail.com

Afdeling Sint-Lodewijk 
Mieke Hooghe

0474 45 54 84  
mhhooghe@gmail.com 
 
Waar? 
 
School de Beuk 
Sint-Amandusstraat 16 
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 de tekenlessen. 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.

Hoe kunnen we inschrijven?
Alle info over de lessen, de kostprijs en  
inschrijven kan via de webshop  
https://webshopdeerlijk.recreatex.be/

GEMEENTELJKE 
TEKENSCHOOL

ELLEN SMETS THEATER  
MET BROEMMM!

Het zelf willen doen, tegendraads zijn, ‘ja’ roepen 
als er ‘nee’ wordt gezegd, ‘nee’ stampen als er ‘ja’ 
wordt verlangd, maken deze voorstelling voor zowel 
kinderen als hun ouders zeer herkenbaar.

Zip wil wegrijden met haar autootje Broem. Ze 
wacht op haar vriend Deus maar die komt maar 
niet. Uiteindelijk besluit ze zonder hem te vertrek-
ken maar Broem start niet… 

De kinderen schateren om de capriolen van Zip en 
haar onwillig autootje want niet alles verloopt zoals 
verwacht…

Plaats van de voorstelling 
Buurthuis de Statie

Datum en uur
Zaterdag 29 oktober 2016 om 14.30 uur

Genre
Familietheater - beeldende voorstelling vol avontuur

Leeftijdsbereik
Vanaf 2 jaar

Ticketprijs 
7 euro

FAMILIEVOOR-
STELLINGEN

Contact en tickets 
 
Cultuurdienst 
Hoogstraat 122 
8540 Deerlijk

056 71 89 81 
cultuur@deerlijk.be

www.deerlijk.be/cultuur

Bartel Meyburg ©

Contact 
 
Cultuurdienst 
Hoogstraat 122 
8540 Deerlijk

056 71 89 81 
cultuur@deerlijk.be

www.deerlijk.be/cultuur 
 
Waar? 
 
School de Beuk 
Sint-Amandusstraat 16 
8540 Deerlijk

Vrije basisschool 
St. - Lodewijk, vestiging B 
Pladijsstraat 296 
8540 Deerlijk 
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POPPENTHEATER ELLEBIEKE MET KOFFERS EN ZONEN
UW BEEST IN VERHUIZEN

Paulus verhuist. Het moet. Kasten moeten geleegd, dozen gevuld. 

Wat oud en versleten is, moet weg. Niet enkel speelgoed komt onder het stof 
vandaan, ook herinneringen worden ontstoft. 

Spider en Duckie helpen hun vriend waar kan maar hun beslissingen doen ook 
heel wat stof opwaaien.

Plaats van de voorstelling 
OC d'Iefte

Datum en uur
Zaterdag 7 januari 2017 om 14.30 uur

Genre
Familietheater 
Een stuk over veranderen, loslaten en afscheid nemen

Leeftijdsbereik
vanaf 4 jaar

Ticketprijs 
7 euro



Sportdienst
 
Vercruysse de  
Solartstraat 30 
8540 Deerlijk

T 056 77 73 19

sport@deerlijk.be

Sport in Deerlijk
voor jongens en meisjes van 4 t.e.m. 18 jaar
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Trainingsuren
• dinsdag:  

18.00 – 19.00 uur Aikido  
(herhalingsoefening / volwassenen) 
19.00 – 21.00 uur Taichi  
(volwassenen)

• donderdag:  
18.30 – 20.30 uur Taichi  
(volwassenen)

• vrijdag:  
18.00 – 19.30 uur Aikido  
(kinderen + volwassenen) 
19.30 – 21.30 uur Taichi  
(volwassenen)

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

Info
Pham Van Soan  
Tel. 056 71 59 18  
gsm 0497 46 35 56

Trainers
•  Michaël Goethals

• Sandra Wim

• 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 TAICHICLUB 
RECREATIEF

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

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

Trainingsuren
• dinsdag:  18.00 – 19.15 uur 

  extra training jeugd tot 4de lj.
•  dinsdag:  19.15 – 20.30 uur  

  extra training jeugd
• woensdag:  17.00 – 18.00 uur 

  1e -2e -3e -4e lj. 
• woensdag:  18.00 – 19.15 uur 

  10-14 jarigen
• woensdag:  19.15 – 20.30 uur 

  14-19 jarigen
• woensdag:  20.30 – 22.00 uur 

  vrij spelen recreanten 
• donderdag:  20.30 – 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 
• 80 euro  (recreanten en jeugdspelers) / 95 euro (competitiespelers + 18j.)

Trainingsplaats 
Sporthal Gaverhal

Hoe inschrijven? 
Tijdens de training

Contact  
Secretaris: 
Rik Demeyere 
Tapuitstraat 47 
8540 Deerlijk 
rik.demeyere3@telenet.be 

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

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

BADMINTON 
BADMINTONCLUB DZ99 
RECREATIEF/COMPETITIEF
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Trainingsplaats 
• Ontmoetingscentrum d’Iefte 

Hoogstraat 122, Deerlijk

• Gemeentelijke Kouterschool 
H. Consciencestraat 28A, Zwevegem 

Wat? 
•  Pré-ballet

•  Klassiek ballet

•  Jazz-dance

•  Creatieve dans

•  Pointes 

•  Moderne dans

•  Pré-professionele opleiding

Info 
• Er zijn proeflessen voor 1ste leerjaar en kleuters tijdens de  

inschrijvingsdagen in september. 

• Alle info over inschrijvingsdagen en proeflessen kan je vinden op 
www.raymonda.be

 

BALLET 
BALLETSCHOOL RAYMONDA 
RECREATIEF/PRE-PROFESSIONEEL

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

www.raymonda.be 

Trainingsuren
• Basket Fun & Play  

(° 2012-2009) 
Afdeling Harelbeke - Turnzaal Arendswijk 

 dinsdag: 16.15 - 17.15 uur 
 Eerste bijeenkomst: dinsdag 6 september 

• Basket Fun & Play (° 2012-2009)  
Gaverhal 

 donderdag: 16.15 - 17.15 uur 
 Eerste bijeenkomst: donderdag 8 september

• U10 B (° 2008-2007) 
De Beuk 
 dinsdag: 17.45 - 19.00 uur  
 donderdag: 17.45 - 19.00 uur

• U12 A (° 2006-2005)  
Gaverhal 
 maandag: 17.30 - 19.00 uur  
 dinsdag: 17.30 - 19.00 uur  
 woensdag: 14.30 - 15.30 uur (specialisatietraining) 
 + 1 training in Zwevegem

• U12 C (° 2006-2005)  
Gaverhal 
 woensdag: 14.30 - 16.00 uur 
 + 1 training in Zwevegem 

• U12 D en U12 E (° 2006-2007) 
Gaverhal 
 vrijdag: 17.30 - 19.00 uur 
 + 1 training in Zwevegem 
 
 
 
 
 

BASKET 
TIGER ZWEVEGEM DEERLIJK 
RECREATIEF/COMPETITIEF

BALLET 
BALLETSCHOOL RAYMONDA 
RECREATIEF/PRE-PROFESSIONEEL

Contact  
Sitemanager Deerlijk: 
Rik Devos  
0478 44 51 05

Jeugdcoördinator:   
Dirk Verhamme  
0475 30 70 95
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• U16 B (° 2002-2001) 
Gaverhal 
 dinsdag: 18.00 - 19.15 uur 

 donderdag: 18.00 - 19.30 uur 
 + 1 training in Zwevegem

•  U18 B (° 2000-1999) 
Gaverhal 
 vrijdag: 19.00 - 20.30 uur 
 + 1 training in Zwevegem

• U21 A (° > 1998) 
Gaverhal 
 dinsdag: 20.45 - 22.15 uur 
 donderdag: 21.00 - 22.30 uur 
+ 1 training in Zwevegem

• Recreanten 
Gaverhal 
 maandag:  21.00 - 22.30 uur

Lidgeld
• Basket Fun & Basket Play Harelbeke: 

Voor de basketinitiatie in de turnzaal Arendswijk in Harelbeke kan je  
(met de flyer) ter plaatse inschrijven bij de trainer-coach. 
Het lidgeld per seizoen bedraagt 100 euro. 
De eerste groepstraining vindt plaats op dinsdag 6 september om 16.15 uur.

• Basket Fun en Basket Play Deerlijk: 
Het lidgeld per seizoen bedraagt 100 euro. 
Er zijn (gratis) kennismakingstrainingen voor Basket Fun voorzien tijdens de 
hele maand september, telkens op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur in de 
Gaverhal. De eerste groepstraining vindt plaats op donderdag 8 september 
om 16.15 uur.

• Andere ploegen: 
Afhankelijk van het aantal trainingen per week. 
Alle info op www.basketzwevegemdeerlijk.be.

Tot en met U12 (° 2006-2005) spelen jongens en meisjes gemengd. 
Vanaf U14 (° 2004-2003) spelen jongens en meisjes afzonderlijk.

• U14 A (° 2004-2003) 
Gaverhal 
 maandag: 19.00 - 20.30 uur 
 woensdag: 15.30 - 16.30 uur (specialisatietraining) 
 + 2 trainingen in Zwevegem 

• U14 B (° 2004-2003) 
Gaverhal 
 donderdag: 19.00 - 20.30 uur  
 vrijdag: 19.00 - 20.30 uur  
 + 1 training in Zwevegem

• U14 D (° 2004-2003) 
Gaverhal 
 maandag: 17.30 - 19.00 uur  
 vrijdag: 18.00 - 19.30 uur 

• U16 A (° 2002-2001) 
Gaverhal  
 woensdag: 16.30 - 17.30 uur (specialisatietraining)

 woensdag: 17.30 - 19.00 uur 
 + 2 trainingen in Zwevegem.
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Trainingsuren
•  iedere dinsdag: 

 jeugd (8 - 14 jaar) 19.30 – 20.30 uur 
 volwassenen 20.30 – 21.30 uur 

Trainingsplaats
•  opleiding zwembad: 

 zwembad Sportpunt te Zwevegem

• openwaterduiken: 
 Barges Doornik, Gavers Harelbeke,  
 Zeeland

Clubhuis
Harelbekestraat 51, Deerlijk 

Lidgeld  
• 105 euro per jaar

• Dit omvat opleiding, gratis gebruik duikmateriaal (trimvest, ontspanner en 
duikfles), openwaterduiken, CMAS-kaart (wereldwijd erkend brevet), tijdschrift 
Hypocampus ...

Diepzeeduikersclub STINGRAYS staat voor   
• teamspirit, clubgeest, vriendschap

• opleiding op maat, individueel of in groep

• jeugdduiken en volwassenduiken

• een enthousiast team instructeurs

• mogelijkheid tot deelname aan intern georganiseerde clubreizen 
(binnenland en buitenland)

• een onderwaterwereld leren ontdekken

• een fascinerende wereld mogen ervaren

• duiksport op zijn best

Infoavond na afspraak.
Gratis 3 initiatielessen met individuele begeleiding.

DIEPZEEDUIKEN 
DIEPZEEDUIKERSCLUB  
STINGRAYS DEERLIJK 
RECREATIEF

Contact  
Contactpersoon: 
Mike Vandekerckhove 
056 42 59 11 
0499 93 01 41 
iris.mike@telenet.be 

BOWLING 
SQUASH  
FITNESS 
SPORTCENTRUM DEERLIJK 
RECREATIEF

Adres 
SPORTCENTRUM Deerlijk 
Hoogstraat 136  
8540 Deerlijk

Bowling 
recreatief, dagelijks individueel

• 3 euro per spelletje per persoon vóór 17.00 
uur

• 3,50 euro per spelletje per persoon na  
17.00 uur

Squash  
recreatief, geen club aanwezig, dagelijks individueel

• voor 17.00 uur: 3,50 euro per halfuur per terrein

• na 17.00 uur: 6,00 euro per halfuur per terrein

Fitness 
recreatief, zaal wordt open gehouden door Easyfit. Individuele begeleiding mogelijk. 

Contact
  
056 72 77 11 
info@sportcentrumdeerlijk.be

www.sportcentrumdeerlijk.be
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DUIKEN 
DEERLIJKSE DUIKCLUB  
HAAI FIVE 
RECREATIEF

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 
DIRK’S POWERCLUB 
RECREATIEF

Contact
  
Voorzitter: 
Dirk Warnez 
Pladijsstraat 26 
8540 Deerlijk 
056 77 50 10 
tel. powerzaal 
(tijdens openingsuren)

Trainingsuren
• wekelijks op maandag: 18.15 tot 20.30 uur

• wekelijks op vrijdag: 20.00 tot 21.30 uur

• 2 maal per week duikuitstappen

Lidgeld  
• 100 euro per jaar

• tweede lid van de familie 50 euro

• gratis een jaar lid van de club bij intekenen 
opleiding Open Water

Trainingsplaats
• Zwembadopleiding: 

 maandag: zwembad Sportpunt Zwevegem 
 vrijdag: zwembad Meulebeke 
 maandelijks duiktank Transfo Zwevegem

• Theorie: 
 maandelijkse start opleidingen

• Open waterduiken: 
 carrières: Lessen, Lac Bleu, Lac de l'Eau d'Heure 
 Gavers Harelbeke, Put van Ekeren, het Zilvermeer Mol,... 
 Zeeland 
 Egypte, Mallorca, Zuid-Frankrijk

Ons motto
• Kies je moment van opleiding

• Behaal je duikbrevet in een week, een maand of een jaar…

• Persoonlijke begeleiding door ervaren beroepsinstructeurs

• Brevetten : PADI, CMAS, TDI

• Recreatief duiken, technisch duiken, beroepsopleidingen

• Alle materiaal in alle maten gratis beschikbaar tijdens de opleiding

• Aandacht voor kwaliteit, veiligheid en plezier in de unieke onderwater-wereld

Maak nu een afspraak voor je gratis initiatieles!

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

Technische opleidingen: 
Tarcy Verzele 
0479 37 02 82 
info@tarcy.be 

www.haaifive.be
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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 volleybalinstuif-
momenten 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. 
 Elke vrijdag (niet tijdens schoolvakanties) van 16.15 tot 17.30 uur.

• 3de en 4de leerjaar:  
 Aanleren van de beginselen van het volleybal met nadruk op het correct  
 gooien en vangen om dan geleidelijk over te gaan naar het toetsen van de  
 bal. Deze groep neemt ook maandelijks deel aan een tornooi. 
 Elke maandag (niet tijdens schoolvakanties) van 17.15 tot 18.30 uur.

• 5de en 6de leerjaar:  
 Het eigenlijke volleybal met alle bijhorende bewegingen (bovenhands, onder 
 hands, aanval, opslag,...) en voorbereiding op het competitiespel 4 tegen 4. 
 Elke donderdag (niet tijdens schoolvakanties) van 17.15 tot 18.30 uur.

Trainingsuren 
• U11 en beginners:  

(geboren 2006-2010 ) 
Meer informatie op pagina 51   

• U13 (miniemen): 
(geboren 2004-2005) (starten op 17/08) 
 woensdag:  17.30 – 19.00 uur 
 vrijdag:  17.30 – 19.00 uur

• U15 (kadetten): 
(geboren 2002-2003) (starten op 18/08) 
 maandag: 17.30 – 19.00 uur 
 donderdag: 18.30 – 20.00 uur

• U17 (scholieren): 
(geboren 2000-2001) (starten op 17/08) 
 woensdag: 19.00 – 20.30 uur 
 vrijdag: 19.00 – 20.30 uur

Trainingsplaats  
Gaverhal Deerlijk 
Vercruysse de Solartstraat 30  
8540 Deerlijk

Lidgeld 
• beginners 100 euro

• jeugd competitief 160 euro 

Data en uur gratis trainingsmomenten 
• vrijdag 9, 16 en 23 september 

• van 16.15 tot 17.30 uur

Om organisatorische redenen vragen we om op voorhand in te schrijven, met 
vermelding van naam en leeftijd via petrarigole@hotmail.com 

Hoe inschrijven? 
Tijdens de training ofwel bij de jeugdcoördinator.

Nieuwe leden worden eerst verwacht op de instuifmomenten op 
vrijdag alvorens deel te nemen aan de echte trainingen. 

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

Secretaris: 
Nathalie Roose 
Wandelweg 4 
8540 Deerlijk 
0474 57 29 94 
nathalie.roose@telenet.be

Jeugdsportcoördinator: 
Petra Rigole 
Oudenaardse Heerweg 11 
8540 Deerlijk 
0472 28 55 81 
petrarigole@hotmail.com

www.volleybaldeerlijk.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 16 
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

Trainingsuren
•  maandag: 18.00 – 19.30 uur

•  dinsdag:  18.00 – 19.30 uur

•  vrijdag: 17.30 – 19.00 uur

Trainingsplaats
Oude turnzaal school de beuk 
Sint-Amandusstraat 16, 8540 Deerlijk

Lidgeld  
Zich wenden tot de contactpersoon.

Info   
• Je mag 3 proeflessen mee volgen

• Kledij: T-shirt en lange trainingsbroek

• 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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PING-PONG 
PING-PONGCLUB DEERLIJK 
RECREATIEF

Trainingsuren (vanaf 6 jaar)

• jeugd  
 woensdag:  18.15 – 19.15 uur  
 vrijdag:  19.00 – 20.00 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 16 
8540 Deerlijk

Lidgeld 
165 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

Trainingsuren
• initiatie beginners en jongeren 

 maandag:  19.00 – 19.30 uur 

•  training voor iedereen 
 maandag: 19.15 – 20.30 uur 

Trainingsplaats
Gaverhal Deerlijk

Lidgeld (verzekering inbegrepen)
•  Volwassenen: 50 euro

•  Jeugd tot 16 jaar: 40 euro

•  Materiaal ter beschikking,  
maar liefst eigen palet.

Contact
  
Voorzitter: 
Lieven Decraene 
Fabiolalaan 22 
8540 Deerlijk 
056 70 33 06

Erevoorzitter: 
Walter Baert 
Schragenstraat 39 
8540 Deerlijk 
056 77 83 48 

Secretaris: 
Jozef Engelbeen 
G. Gezellestraat 84 
8540 Deerlijk 
056 71 37 29 
0478 28 05 95 
jozef.engelbeen@skynet.be
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TENNIS 
T.C. GAVERKASTEEL VZW 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Trainingsplaats
Oliebergstraat 
8540 Deerlijk  
3 tennisvelden in gravel  
(naast het voetbalveld) 

TENNIS 
T.C. SELLEWIE 
RECREATIEF

Contact
  
Voorzitter: 
Katelijne Ryssaert 
Kapelstraat 25 
8540 Deerlijk   
0496 22 41 52 
info@tc-sellewie.be

Secretariaat: 
Dominique Notteboom 
Oliebergstraat 72 
8540 Deerlijk   
0475 26 52 01

www.tc-sellewie.be

Trainingsuren
We organiseren het ganse jaar door oefen- 
cyclussen voor de jeugd (zomer- en winter). 

Tijdens het zomerseizoen bieden we lessen aan  
op woensdagnamiddag, vrijdagavond, zaterdag en 
op zondagvoormiddag. Tijdens de winter wordt er 
les gegeven op woensdagnamiddag, zaterdag en 
zondagvoormiddag.

Informatie bij onze jeugdcoördinator Thomas  
Ceuppens (thomasceuppens@hotmail.com ) 

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 Michaël Ceuppens 
(michaelceuppens@lexcour.be)

Trainingsplaats 
Tennisclub Gaverkasteel vzw 
Vercruysse de Solartstraat 24 (5 terreinen)

Lidgeld jaarabonnement 
(tarieven inschrijving voor 2016)

•   tot en met 14 jaar: 50 euro

•   15 jaar tot en met 21 jaar: 80 euro

•   volwassen lid: 145 euro

•   gezinsabonnement (2 personen): 250 euro

•   gezinsabonnement (meer dan 2 personen): 295 euro

Opgelet: voor het volgen van tennislessen is lidmaatschap verplicht

Contact
  
Voorzitter: 
Michaël Ceuppens 
Waregemstraat 102 
8540 Deerlijk 
0486 11 38 60  
tcgaverkasteel@telenet.be 

Contactpersoon:  
(jeugdwerking) 
Thomas Ceuppens 
0478 88 13 78  
thomasceuppens@hotmail.com
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TURNEN 
BEWEGING 
DANS 
APPOLLON VZW 
RECREATIEF

Appollonpand  
Vichtesteenweg 31 
8540 Deerlijk 
056 72 39 33

Kleuters
• Kleuterturnen bewegingsschool peuterklas  

 zaterdag:  9.45 – 10.45 uur
• Kleuterturnen bewegingsschool 1ste kleuter 

 zaterdag:  9.00 – 9.45 uur
• Kleuterturnen 2de kleuter 

 woensdag: 14.30 – 15.15 uur 
• Kleuterturnen 3de kleuter 

 woensdag: 15.30 – 16.15 uur
• Kleuterdans 2de kleuter    

 woensdag: 13.45 – 14.30 uur
• Kleuterdans 3de kleuter    

 woensdag:   16.15 - 17.00 uur

6 tot 12 jarigen
• Basisturnen 1ste – 2de leerjaar 

 vrijdag: 15.30 – 16.30 uur
• Basisturnen 3de – 6de leerjaar 

 vrijdag:  16.30 – 17.30 uur
•  Turntraining 3de kleuter, 1ste, 2de en 3de leerjaar    

 donderdag: 16.15 – 17.30 uur 
•  Turntraining 3de – 6de leerjaar    

 donderdag: 16.15 – 17.30 uur 
• Pre-dans/ballet (1ste – 2de leerjaar starters)    

 maandag: 16.45 – 17.45 uur
• Pre-dans/ballet (2de leerjaar met 1 jaar ervaring)    

 maandag: 17.45 – 18.45 uur
• Pre-dans/ballet (1ste – 2de leerjaar)     

 dinsdag: 17.00 – 18.00 uur
• Jeugdjazz 1 (3de – 4de leerjaar)      

 vrijdag:  17.30 – 18.30 uur
• Jeugdjazz 2 (5de – 6de leerjaar) 

 vrijdag: 18.30 – 19.30 uur 

deerlijk

Contact
  
Voorzitter:  
Vanthournoudt Rita 
Boshoek 38 
8540 Deerlijk

Secretariaat:  
Boshoek 38  
056 72 06 48  
0477 18 72 29 
appollon@telenet.be

www.appollon.be

• Clipdance (6de leerjaar) 
 vrijdag: 19.30 – 20.45 uur

• Breakdance (5de – 6de leerjaar) 
 donderdag: 17.30 – 18.30 uur

• Streetdance 1 (3de – 4de leerjaar, starters) 
 dinsdag: 18.00 – 19.00 uur

• Streetdance 1+ (4de – 5de leerjaar, 1 jaar ervaring) 
 woensdag:  17.00 – 18.00 uur

• Streetdance 2 (5de – 6de leerjaar) 
 maandag:  18.45 – 19.45 uur

• Special Gymnastics  
(voor kinderen met leerstoornissen – bijz. onderwijs type 1 en 2) 
 zaterdag:  13.30 – 15.30 uur

Jeugd 12-18 jarigen
• Turntraining  

 donderdag:  18.30 – 19.45 uur
• Breakdance (geboren 2004-2003) 

 donderdag: 17.30 – 18.30 uur
• Streetdance 3 (+/- 13 – 15 jarigen) 

 woensdag: 18.00 – 19.15 uur
• Streetdance 4 (+15 jarigen met minstens 3 jaar ervaring)  

 donderdag: 19.45 – 21.00 uur
• Jeugdjazz 3 (+12 jarigen) 

 zaterdag:  10.45 – 12.00 uur
• Jazz 4 (+15 jarigen met minstens 3 jaar ervaring) 

 woensdag:  19.15 – 20.30 uur
• Clip dance (12-16 jarigen) 

 vrijdag:  19.30 – 20.45 uur
• Modern dans (+13 jarigen) 

 zaterdag: 12.00 – 13.15 uur
• Zumba jeugd 

 dinsdag:  19.00 – 20.00 uur

Aerobics, 4B training, Zumba, zie programma voor volwassenen   
op www.appollon.be. Enkel + 15 jarigen zijn toegelaten.
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Plaats 
Gaverkasteel Deerlijk 
Vercruysse de Solartstraat 30 
8540 Deerlijk

Lidgeld  
(visseizoen 01/02  tem. 30/11)

• tot 16 jaar:    
25 euro (verzekering inbegrepen)

• vanaf 16 jaar:   
65 euro (verzekering inbegrepen)

Hoe inschrijven?     
• bij de voorzitter

• bij de secretaris

VISSEN 
DE GAVERKASTEELVISSERS 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Lidgeld
• Peuters, kleuters en special gym: 100 euro

• 1ste en 2de leerjaar: 130 euro 

• 3de tot 6de leerjaar: 
 155 euro voor maximum 3 lessen/week  
 + 30 euro per lestijd extra per week

• vanaf 12 tot 20 jaar: 
 165 euro voor maximum 3 lessen/week (keuze uit het aanbod) 
 + 30 euro per lestijd extra per week

Info en inschrijvingen
• Vooraf in het Appollonpand – Vichtesteenweg 31 – Deerlijk

• 10 september van 9.00 tot 12.00 uur (vanaf 10.30 uur voor niet leden) 

• 17 september van 10.00 tot 12.30 uur (voor leden en niet leden) 

• zaterdag 28 januari 2017 van 9.00 tot 12.00 uur voor sportkampen en  
dansstages

• Na deze data gedurende de trainingslessen voor zover er nog plaats is in de 
groep (max. 20 deelnemers per groep bij kleuters, max. 25 deelnemers per 
groep bij 1ste tot 6de leerjaar)

Gratis kennismakingsweken 
• maandag 12 september t.e.m. 17 september 2016

• maandag 23 januari t.e.m. 28 januari 2017  (2de jaarhelft)

Op inschrijvingsdagen extra korting van 5 euro voor 1ste gezinslid, 10 euro  
korting voor 2de gezinslid, 10 euro korting voor 3de gezinslid (zie website). 
Geef je subsidieformulier van mutualiteit af bij inschrijving.

Trainingsplaats
Appollonpand 

Contact
  
Voorzitter: 
Frank Waelkens 
Boudewijnlaan 8 
8540 Deerlijk 
0495 43 41 50

Secretaris: 
Chris Malfait 
Pontstraat 24 
8540 Deerlijk 
0496 37 43 81 
degaverkasteelvissers@
pandora.be

Bestuurslid: 
Kenneth Loosveldt 
Europalaan 19 
8540 Deerlijk 
0495 35 48 12
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Contactpersonen
• Voorzitter Thomas Debrabandere:  

miniemen, aspiranten, nieuwelingen,  
juniors, beloften, elite zonder contract,  
masters en dames.

• Massimo Van Lancker: 0474 02 62 66

21ste Mountainbiketoertocht 
• op zaterdag 3 december 2016

• 33 km en 52 km.

• 18 km voor gezinnen en kinderen. 

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

Inschrijving voor de mountainbiketoertocht  
ter plaatse:

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

• Contactpersoon: voorzitter/secretaris

WIELRENNEN 
K.S.V. DEERLIJK 
MEUBELEN GAVERZICHT - GLASCENTRA CT. 
RECREATIEF/COMPETITIEF

Contact
  
Voorzitter:  
Thomas Debrandere 
Ruiterdreef 14 
8550 Zwevegem 
0478 83 90 90   
thomas.debrabandere@
gmail.com 

Secretaris:  
J. Bouckaertstraat 23 
8790 Waregem  
0475 57 32 54

Trainingsuren
Trainingsuren kunnen per team geraadpleegd 
worden op de site: 
www.kvcdeerlijk1634.be 
of via Facebook: 
www.facebook.com/KvcDeerlijkSport1634

Trainingsplaats 
Campus A: Centrum Deerlijk, G. Gezellelaan, 
8540 Deerlijk

Campus B: St. Lodewijk, Oliebergstraat, 8540 
Deerlijk

Lidgeld en meer info 
www.kvcdeerlijk1634.be

Hoe inschrijven? 
info@kvcdeerlijk1634.be

VOETBAL 
KVC DEERLIJK SPORT 
COMPETITIEF

Contact
  
Technisch verantwoor-
delijke jeugdopleiding en 
jeugdcoördinator:  
Koen Detollenaere 
0498 20 66 25 
tvjo@kvcdeerlijk1634.be 
koendetollenaere@hotmail.
com

Voorzitter: 
Patrick Allegaert 
0486 39 05 65

www.kvcdeerlijk1634.be



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


